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ওবিদয় ভাববাদীর পু ক

ইেদাম শাি পােব

১ ১ ওবিদেয়র দশন। আমার রভু সদা রভু ইেদাম স বে এই কথা েলা বেলেছন।
আমরা বয়ং রভু ঈ বেরর কাছ থেক একিট খবর নলাম।

িবিভ জািতর কােছ একিট বাতা পাঠােনা হেয়িছল।
স বেলিছল, “চেলা, ইেদােমর িব ে যু কির।”

রভু ইেদােমর সে কথা বলেলন
২ “ইেদাম, আিম তামােক ু রতম জািতেত পিরণত করব।

রে যেক তামােক ঘণৃা করেব।
৩ তামার অহ ার তামােক ওপের তেুলেছ।
তিুম সই সব হায় বাস কর, য িল দূরােরাহ উঁচু পাহােড় অবি ত।
তামার বাডী় পবেতর থেক বশ অেনক ওপের।
সজ য তিুম মেন মেন বেলা,

‘ কউ আমােদর নামােত পাের না।’”

ইেদামেক নীেচ নামােনা হেব
৪ রভু ঈ বর এই কথািট বেলেছন:
“তিুম যিদও ঈগেলর মেতা উঁচেুত ওেডা় এবং তারােদর মে য তামার বাসা কের রােখা,
তাহেলও আিম সখান থেক তামােক নীেচ নামাব।
৫ সি যই তামার িবনাশ হেব!
চাররা তামার কােছ আসেব!

আর, ডাকাতরা রাি রেবলায় আসেব!
ওই চােররা যা চায় তার সবই িনেয় যােব!
যখন রিমকরা তামােদর েত রা াসমহূ সং রহ কের
তারা অ ত কেয়কটা রা া ফেল রেখ যায়।
৬ িক শ রা এেষৗর (ইেদােমর অিধবাসীরা এেষৗর বংশধর) লেুকােনা ধন ত ত কের খুঁজেব
এবং তারা সবই খুঁেজ পােব।
৭ য সব লাকরা তামােদর সহকারী
তারা সবাই তামােদর দশ থেক জার কের বার কের দেব।
তামােদর অ র ব ুরা তামােদর সে চালাকী করেব

এবং তামােদর অ যায় কাজ করেত বা য করেব।
তামােদর স ীরা তামােদর

ফাঁেদ ফলবার পিরক না করেব।
তারা বেল, ‘িতিন িকছইু সে হ করেবন না!’”
৮ রভু বেলেছন,
“ঐিদন আিম ানী লাকেদর বংস করব।
আিম এেষৗর পবেতর বিু মান লাকেদর বংস করব।
৯ তমন, তামার শি মান মানষু িল আতি ত হেব।
এেষৗর পবেতর রে যকিট মানষুই বংস হেব।
অেনক লাকেক হ যা করা হেব।
১০ ল ায় তামরা চাপা পডে়ব
এবং তামরা িচরকােলর জ য বংস হেয় যােব।
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িক কন? কারণ তিুম তামার ভাই যােকােবর সে অ য িন ুর আচরণ কেরছ।
১১ তিুম ই রােয়েলর শ েদর সে হাত িমিলেয়িছেল।
অেচনা মানষু ই রােয়েলর ধন িনেয় গেছ।
িবেদশীরা ই রােয়ল শহেরর দরজা িদেয় রেবশ কেরিছল।
সই সব িবেদশীরা ঘুঁিট চেল িঠক কেরিছল, জ শােলেমর কা অংশটা তারা দখল করেব।

এবং তিুম তােদর সে িঠক সইখােন িনেজর ভাগিট বেছ নবার জ য অেপ া কেরিছেল।
১২ তিুম তামার ভাইেয়র িবপেদর সমেয় হেসিছেল।
সটা কখনও তামার করা উিচত হয়িন।

যখন শ রা িযহদূা বংস করিছল সই সমেয় তিুম খশুী িছেল।
তামার কখনও সটা করা উিচত হয়িন।

তােদর িবপেদর সময় তিুম বডা়ই কেরিছেল।
তামার কখনও সটা করা উিচত হয়িন।

১৩ তামরা আমার রজােদর শহেরর দরজা িদেয় রেবশ কেরিছেল,
এবং তােদর সম যা দেখ তামরা হেসিছেল।
তােদর সম যার সমেয় তামােদর কখনও সটা করা উিচত হয়িন।
তােদর িবপেদর সমেয় তামরা তােদর ধনস দ িনেয় িনেয়িছেল।
তামােদর কখনও সটা করা উিচত হয়িন।

১৪ চৗমাথার মােড় তামােদর দাঁডা়েনা উিচত হয় িন
এবং য সব লাকরা পালাবার চ া করিছল তােদর তামরা হ যা কেরিছেল, তামােদর সটা করা উিচত হয়িন।
য সব লাকরা জীিবত অব ায় পালাি ল তামরা তােদর ধেরিছেল, তামােদর সটা করা উিচত হয়িন।

১৫ সব জািতর ওপর
রভরু িদন আসেছ।

তামরা অ যেদর রিত যা খারাপ কাজ কেরিছেল,
তামােদর রিতও স িল ঘটেব।

ওই একই খারাপ িজিনষ
তামােদর মাথােতও পডে়ব।

১৬ ওই একই ম িবষয় িল তামােদর মাথার ওপর এেস পডে়ব।
কন? কারণ তামরা আমার পিব র পবেতর ওপর র পাত ঘিটেয়ছ।

তাই অ যা য জািতরা তামােদর র ও ঝরােব। *

তামরা শষ হেয় যােব।
মেন হেব যন তামােদর কান অি বই িছল না।
১৭ িক িসেয়ান পবেত িকছ ু লাক জীিবত থেক যােব।
তারা িবেশষ লাক বেল গ য হেব।
যােকােবর বংশধররা িনেজেদর অিধকারভু িজিনস েলা
িফিরেয় িনেয় যােব।
১৮ যােকােবর পিরবার আ েনর মত হেয় উঠেব।
যােষেফর জািত হেব অি িশখার মত।

িক এেষৗর উপজািতরা হেব তেৃণর মত।
িযহদূাবাসীরা ইেদামেক পিুডে়য় ফলেব।
িযহদূাবাসীরা ইেদামেক বংস কের দেব।
তখন এেষৗর উপজািতর মে য
কউ জীিবত থাকেব না।”
কন?

*১:১৬ কারণ … ঝরােব আ িরক অেথ, “ যেহতু তামরা আমার পিব র পবেতর ওপর রা ারস পান কেরিছেল সইেহতু
অ যা য জািতরা আমার পানপা র থেক পান করেব।”
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কারণ রভু ঈ বরই এই কথািট বেলেছন।
১৯ তখন নেগভ-এর লাকরা
এেষৗর পবেত বাস করেব
এবং পাহােডর় পাদেদেশর লাকরা
এেস পেল ীয়েদর দশ িল অিধকার কের নেব।
ওই সব লাকরা ই রিয়েমর এবং শমিরয়ার দেশ বাস করেব।
িগিলয়দ িব যামীেনর অিধকারভু হেব।
২০ ই রােয়েলর লাকরা তােদর বাডী় ছাডে়ত বা য হেয়িছল;
িক ওই সব লাকরাই সািরফ  পয কনানীয় দশ অিধকার করেব।
িযহদূার লাকরা জ শােলম যাগ কের সফারেদ িগেয় বাস করেত বা য হেয়িছল।
িক তারা নেগেভর শহর িল অিধকার করেব।
২১ িবজয়ীরা িসেয়ান পবেতর উপের যােব।
এবং য সব লাকজন এেষৗর পবেত থােক তােদর শাসন করেব
ও রা যিট রভরু অিধকারভু হেব।
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