
หน้า 1829โอบาดีย์
ความหายนะจะมาสู่เอโดม

1
นิมิตของโอบาดีห์ องค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสเกี# ยว

ด้วยเรื# องเอโดมดังนี& ว่า เราได้
ยินข่าวลือจากพระเยโฮวาห์ ทูต
คนหนึ#งถูกส่งไปท่ามกลางบรร-
ดาประชาชาติให้พูดว่า "จงลุก
ขึ& นเถิด ให้เราลุกไปทาํสงคราม
กับเมืองเอโดม"
2ดูเถิด เราได้กระทาํเจ้าให้เลก็
ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ให้
เจ้าเป็นที#ดูหมิ#นอย่างมาก
3ความเห่อเหิมแห่งใจของเจ้า
ได้ล่อลวงเจ้าเอง เจ้าผู้ซึ# งอาศัย
อยู่ในซอกหิน ที#อาศัยของเจ้า
อยู่สูง เจ้าราํพึงอยู่ในใจว่า "ผู้
ใดจะให้เราลงมายังพื& นดิน"
4แม้ว่าเจ้าเหินขึ& นไปสูงเหมือน
นกอินทรี แม้ว่ารังของเจ้าอยู่ใน
หมู่ดวงดาวทั& งหลาย เราจะฉุด
เจ้าลงมาจากที#นั#น พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี& แหละ
5ถ้าขโมยเข้ามาหาเจ้า ถ้า
พวกปล้นเข้ามาในเวลากลางคืน
(เจ้าจะถูกทาํลายสักเท่าใด) เขา
จะไม่ขโมยเพียงพอแก่ตั วของ
เขาเท่านั& นหรือ ถ้าคนเก็บองุ่ น
มาหาเจ้า เขาจะไม่ทิ& งองุ่ นตก
ค้างไว้บ้างหรือ
6ข้าวของของเอซาวได้ถูกรื& อค้น
สักเท่าใดหนอ ทรัพย์สมบัติซึ# ง

ซ่อนไว้กถู็กค้นไปหมด
7พันธมิตรทั& งสิ& นของเจ้าได้ขับ
เจ้าไปถึงพรมแดน สหมิตรของ
เจ้าได้ล่อลวงเจ้า เขากลับสู้ ชนะ
เจ้าเสียแล้ว มิตรที# กินข้าว
หม้อเดียวกับเจ้าก็วางกับดักเจ้า
เรื# องนี& ไม่มีใครเข้าใจอะไรเสีย
เลย
8พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวันนั&น
เราจะไม่ทาํลายคนฉลาดให้สิ& น
ไปจากเอโดม และทาํลายความ
เข้าใจเสียจากภูเขาเอซาวหรือ
9โอ เทมานเอ๋ย ชายผู้มีกาํลัง
ทั& งหลายของเจ้าจะขยาด จนใน
ที#สุดทุกคนที#มาจากภูเขาเอซาว
จะถูกตัดขาดเสียด้วยการสังหาร

ความบาปของเอโดม
ต่ออิสราเอล

10 เหตุ เพราะความรุ นแรงที#
กระทาํ ต่อยาโคบน้องชายของ
เจ้า ความอับอายจะปกคลุมเจ้า
ไว้ เจ้าจะต้องถูกตัดขาดออกไป
เป็นนิตย์
11 ในวันที# เจ้ายืนเป็นปฏิปักษ์
ในวันที# คนต่างด้าวนาํกาํลังของ
เขาไปเป็นเชลย และคนต่างชาติ
เข้ามาทางประตูเมือง เขาจับ
สลากเอากรุงเยรูซาเลม็กัน เจ้า
กเ็หมือนคนเหล่านั&นคนหนึ#ง
12 เจ้ าไม่ ควรยื นยิ& มอ ยู่ ด้ วย
ความพอใจในวันที# น้องชายของ
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หน้า 1830

เจ้ารับเคราะห์ในวันนั& น เจ้า
ไม่ควรเปรมปรีดิR เย้ยประชาชน
ยูดาห์ในวันที# เขาทั& งหลายถูกทาํ
ลาย เจ้าไม่ควรจะโอ้อวดในวัน
ที#เขาตกทุกข์ได้ยาก
13 เจ้ าไม่ ควรเข้ าประตู เมื อง
แห่งประชาชนของเราในวันแห่ง
หายนะของเขา เออ เจ้าไม่ควร
ยืนยิ& มอยู่ ในเรื# องภัยพิ บัติของ
เขาในวันแห่งหายนะของเขา เจ้า
ไม่ควรจะเข้าริบทรัพย์สินของ
เขาไปในวันแห่งหายนะของเขา
14 เจ้ าไม่ ควรจะยื นสกั ดทาง
แยก เพื# อจะกาํจัดพวกที#หลบ
หนีของเขา เจ้าไม่ควรจะมอบ
พวกที# เหลืออยู่ ให้แก่ ศัตรูของ
เขาในวันที#เขาตกทุกข์ได้ยาก

การรื� อทําลายเอโดม
เปรียบไดก้บั

วนัแห่งพระเยโฮวาห์
ในอนาคต

15 เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์
ใกล้ประชาชาติทั& งสิ& นเข้ามาแล้ว
เจ้ากระทาํแก่เขาอย่างไร กจ็ะมี
ผู้มากระทาํแก่เจ้าอย่างนั&น การ
ตอบแทนของเจ้าจะกลับมาตก
บนศีรษะของเจ้าเอง
16 เจ้าดื# มอยู่ บนภูเขาบริสุทธิR
ของเราฉันใด ประชาชาติทั& งสิ& น
กจ็ะดื#มไม่หยุดฉันนั&น เออ เขา
จะดื# มแล้วก็กลืนลงไป เขาจะ
เป็นเหมือนอย่างที#ไม่เคยเกิดมา

ในยุค )*** ปี
อิสราเอลจะได้

แผ่นดินของเอซาว
เป็นกรรมสิทธิ/

17 แต่จะมีคนรอดพ้นในภูเขา
ศิโยน และที#นั&นจะบริสุทธิR  และ
วงศ์ วานของยาโคบจะได้ ถื อ
กรรมสิ ทธิR ที# ดินอั นเป็นกรรม
สิทธิRของเขา
18 วงศ์วานของยาโคบจะเป็นไฟ
วงศ์วานของโยเซฟจะเป็นเปลว
ไฟ และวงศ์วานของเอซาวจะ
เป็นตอข้าว ไฟและเปลวไฟจะ
ไหม้และเผาผลาญเสีย วงศ์วาน
ของเอซาวจะไม่มีใครรอดได้เลย
เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ลั#นพระ
วาจาแล้ว
19 คนเหล่านั& นที# อยู่ ในภาคใต้
จะได้ภูเขาเอซาวเป็นกรรมสิทธิR
คนเหล่านั& นที# อยู่ในที# ราบจะได้
แผ่นดินฟีลิสเตีย เขาจะได้
แผ่นดินเอฟราอิมและแผ่นดิน
สะมาเรียเป็นกรรมสิทธิR  และ
เบนยามิ นจะได้ กิ เลอาดเป็ น
กรรมสิทธิR
20 พลโยธาของอิสราเอลที# เป็น
เชลยจะได้ที# ซึ# งเป็นของคนคา-
นาอันไกลไปจนถึงศาเรฟัทเป็น
กรรมสิทธิR  ส่วนพวกเชลยชาว
เยรูซาเลม็ที#อยู่ในเสฟาราดจะได้
หั วเมื องในภาคใต้ เป็ นกรรม
สิทธิR

โอบาดีย์ E

(EF) J ซมอ EM:EJ; สดด JJ:EG (EK) อมส E:M; อบด E:EJ (EO) สดด EEN:O-M
(EM) สดด GO:L-P; อสย KP:JO-JM (EG) อสย KM:EF (EL) มคา O:L; ศคย EJ:M
(EP) กดว JK:EL-EP; ยชว EO:JE (JN) ยรม F:EL; อสค FK:EJ-EF; ฮชย E:EN-EE

 31_oba.pub 
 page 2

 Saturday, February 27, 2016 22:35 



หน้า 1831 โอบาดีย์ E

21 พวกผู้ ช่วยให้พ้นจะขึ& นไปที#
ภู เขาศิ โยนเพื# อปกครองภู เขา

เอซาว และราชอาณาจักรนั&นจะ
ตกเป็นของพระเยโฮวาห์
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