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ഓബദ്യാവിെന്റ ്രപവചനം
1ഓബദ്യാവിനുണ്ടായ ദർശനം.

യേഹാവയായ കർത്താവ് ഏേദാമിെനക്കുറിച്ച്
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു—
യേഹാവയിൽനിന്ന് നാം ഒരു സേന്ദശം

േകട്ടിരിക്കുന്നു:
“എഴുേന്നൽക്കുക, അവള െടേനേര
യുദ്ധത്തിനായി നാം പുറെപ്പടുക,”

എന്ന് അറിയിക്കുന്നതിന,് ഒരു സ്ഥാനപതിെയ
രാഷ്്രടങ്ങളിേലക്ക്അയച്ചിരിക്കുന്നു.

2 “േനാക്കുക,ഞാൻനിെന്നരാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ
െചറുതാക്കും;
നീഏറ്റവും നിന്ദിക്കെപ്പടും.

3 നിെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ അഹങ്കാരം നിെന്ന
ചതിച്ചിരിക്കുന്നു,
പാറപ്പിളർപ്പ കളിൽവസിക്കുകയും
ഉന്നതങ്ങളിൽ വീടുെവച്ചിരിക്കുകയും
െചയ്യന്നനീ,

‘എെന്നആർനിലത്തുതള്ളിയിടും?’
എന്നുനീ നിേന്നാടുതെന്നപറയുന്നു.

4നീ കഴുകെനേപ്പാെല ഉയർന്നു പറന്നാലും
നക്ഷ്രതങ്ങള െട ഇടയിൽ നിെന്റ
കൂടുണ്ടാക്കിയാലും
അവിെടനിന്നു ഞാൻ നിെന്ന
ഇറക്കിെക്കാണ്ടുവരും,”
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എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
5 “കള്ളന്മാർനിെന്റഅടുക്കൽവന്നാേലാ
രാ്രതിയിൽ െകാള്ളക്കാർവന്നാേലാ

ഓ,എ്രത ഭയങ്കരമായവനിെന്നകാത്തിരിക്കുന്നു!
തങ്ങൾക്കു േവണ്ടതേല്ലഅവർ േമാഷ്ടിക്കൂ?

മുന്തിരിപ്പഴം പറിക്കുന്നവർ നിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നാൽ
കാലാെപറുക്കാനുള്ള പഴെമങ്കിലും അവർ
േശഷിപ്പിക്കുകയിേല്ല?

6എന്നാൽഏശാവ്എങ്ങെനകവർച്ചെചയ്യെപ്പടും
അവെന്റ ഗുപ്തമാക്കെപ്പട്ട നിേക്ഷപങ്ങൾ
എങ്ങെനെകാള്ളയടിക്കെപ്പടും!

7 നിേന്നാടു സഖ്യമുള്ളവർ നിെന്ന
അതിർത്തിയിേലക്കു പായിക്കും;
നിെന്റസ്േനഹിതർനിെന്നചതിച്ച കീഴടക്കും;

നിെന്റ ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നവർ നിനക്കു
െകണിെവക്കും,*
എന്നാൽനീഅതു മനസ്സിലാക്കുകയില്ല.”

8യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“അന്നാളിൽ ഞാൻ ഏേദാമിൽനിന്ന്
ജ്ഞാനികെളയും
ഏശാവിെന്റ പർവതത്തിൽനിന്ന്
വിേവകികെളയും നശിപ്പിക്കുകയിേല്ല?

9േതമാേന,നിെന്റവീരന്മാർപരി്രഭാന്തരായിത്തീരുകയും
ഏശാവിെന്റപർവതങ്ങളിലുള്ളഏവരും
െവേട്ടറ്റ നശിച്ച േപാകുകയും െചയ്യ ം.

* 1:7 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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10 നിെന്റ സേഹാദരനായ യാേക്കാബിേനാടു നീ
െചയ്തഅ്രകമംനിമിത്തം,
ലജ്ജനിെന്നമൂടും;
നീഎേന്നക്കുമായി നശിപ്പിക്കെപ്പടും.

11 അപരിചിതർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമ്പത്ത്
അപഹരിച്ച െകാണ്ടുേപാകുകയും
വിേദശികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കവാടങ്ങളിൽക്കൂടി കടന്ന്

െജറുശേലമിനു നറുക്കിടുകയും െചയ്ത ദിവസം
നീഅകന്നുനിന്നു,
നീയുംഅവരിൽഒരാെളേപ്പാെലആയിരുന്നു.

12നിെന്റസേഹാദരെന്റ ദൗർഭാഗ്യദിനത്തിൽ
നീ അവെന്റ നാശം കണ്ട്
ആഹ്ലാദിക്കരുതായിരുന്നു,

െയഹൂദാജനെത്തക്കുറിച്ച് അവരുെട
വിനാശദിനത്തിൽ
നീആനന്ദിക്കരുതായിരുന്നു,

അവരുെടകഷ്ടദിവസത്തിൽ
നീ വമ്പു പറയരുതായിരുന്നു.

13എെന്റജനത്തിെന്റഅനർഥദിവസത്തിൽ
അവരുെട കവാടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നീ
കടക്കരുതായിരുന്നു;

അനർഥദിവസത്തിൽഅവരുെടഅത്യാപത്തിൽ
നീആഹ്ലാദിക്കരുതായിരുന്നു,

അവരുെടഅനർഥദിവസത്തിൽ
നീഅവരുെടസമ്പത്ത്െകാള്ളയടിക്കരുതായിരുന്നു.

14അവരിെലപലായിതെര െവട്ടിമുറിക്കാൻ
വഴിത്തലയ്ക്കൽനീകാത്തുനിൽക്കരുതായിരുന്നു,

ദുരിതദിനത്തിൽഅവരിൽേശഷിച്ചിട്ട ണ്ടായിരുന്നവെര
നീഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കരുതായിരുന്നു.



ഓബദ്യാവു 15 iv ഓബദ്യാവു 19

15 “സകലജനതകൾക്കും
യേഹാവയുെട നാൾഅടുത്തിരിക്കുന്നു.

നീ െചയ്തതുതെന്നനിേന്നാടും െചയ്യ ം;
നിെന്റ െചയ്തികൾ നിെന്റ തലേമൽത്തെന്ന
മടങ്ങിവരും.

16 നിങ്ങൾ എെന്റ വിശുദ്ധപർവതത്തിൽെവച്ച
കുടിച്ചതുേപാെലതെന്ന
സകലജനതകള ം നിരന്തരംകുടിക്കും;

അവർകുടിക്കും,പിെന്നയും കുടിക്കും;
അങ്ങെന അവർ, തങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നേതയില്ല എന്നേപാെല
ആയിത്തീരും.

17 എന്നാൽ സീേയാൻപർവതത്തിൽ ഒരു
രക്ഷിതഗണം ഉണ്ടായിരിക്കും;
അതുവിശുദ്ധമായിരിക്കും,
യാേക്കാബിൻഗൃഹം തങ്ങള െട
അവകാശങ്ങെളൈകവശമാക്കും.

18യാേക്കാബുഗൃഹംതീയും
േയാേസഫുഗൃഹം ജ്വാലയുംആയിരിക്കും

ഏശാവുഗൃഹംൈവേക്കാൽക്കുറ്റിആയിരിക്കും,
അവർഅതിെനകത്തിച്ച ദഹിപ്പിച്ച കളയും.

ഏശാവുഗൃഹത്തിൽ
ഒരുവനും േശഷിക്കുകയില്ല.”

യേഹാവയാണ് ഇത്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത.്

19െതേക്കേദശക്കാർ†
ഏശാവിെന്റപർവതങ്ങളിൽതാമസിക്കും

കുന്നിൻ്രപേദശങ്ങളിലുള്ളവർ

† 1:19 അതായത്, െയഹൂദയ്ക്കു െതക്കുള്ളവർ.



ഓബദ്യാവു 20 v ഓബദ്യാവു 21

െഫലിസ്ത്യരുെടേദശവുംൈകവശമാക്കും.
അവർ എ്രഫയീമിെന്റയും ശമര്യരുെടയും

േദശങ്ങൾൈകവശെപ്പടുത്തും
െബന്യാമീേനാ, ഗിെലയാദിെന
അവകാശമാക്കും.

20കനാനിലുള്ള ഇ്രസാേയൽ ്രപവാസികള െടഈ
സമൂഹം
സാെരഫാത്തുവെരയുള്ള ഈ േദശം
ൈകവശമാക്കും;

െജറുശേലമിൽനിന്നുള്ള ്രപവാസികളിൽ
െസഫാരദിലുള്ളവർ
െതേക്കേദശത്തിെല നഗരങ്ങൾ
ൈകവശമാക്കും.

21വിേമാചിതരായവർ ഏശാവിെന്റ പർവതങ്ങെള
ഭരിക്കുന്നതിന്
സീേയാൻപർവതത്തിേലക്ക് കയറിെച്ചല്ല ം.
രാജ്യം യേഹാവയ്ക്കാകും.
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