
หนา 1829โอบาดีย
ความหายนะจะมาสูเอโดม

1นิมิตของโอบาดีห องคพระ
ผู เปนเจ าพระเจ าตรัสเกี่ ยว

ดวยเรื่ องเอโดมดังนี้ วา เราได
ยินขาวลือจากพระเยโฮวาห ทูต
คนหนึ่งถูกสงไปทามกลางบรร-
ดาประชาชาติใหพูดวา "จงลุก
ข้ึนเถิด ใหเราลุกไปทําสงคราม
กับเมืองเอโดม"
2ดูเถิด เราไดกระทําเจาใหเล็ก
ทามกลางบรรดาประชาชาติ ให
เจาเปนที่ดูหมิ่นอยางมาก
3ความเหอเหิมแหงใจของเจา
ไดลอลวงเจาเอง เจาผูซึ่งอาศัย
อยู ในซอกหิน ที่อาศัยของเจา
อยูสูง เจารําพึงอยูในใจวา "ผู
ใดจะใหเราลงมายังพ้ืนดิน"
4แมวาเจาเหินข้ึนไปสูงเหมือน
นกอินทรี แมวารังของเจาอยูใน
หมูดวงดาวทั้ งหลาย เราจะฉุด
เจาลงมาจากที่นั่น พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้แหละ
5ถาขโมยเขามาหาเจา ถา
พวกปลนเขามาในเวลากลางคืน
(เจาจะถูกทําลายสักเทาใด) เขา
จะไมขโมยเพียงพอแกตั วของ
เขาเทานั้นหรือ ถาคนเก็บองุน
มาหาเจา เขาจะไมทิ้ งองุ นตก
คางไวบางหรือ
6ขาวของของเอซาวไดถูกร้ือคน
สักเทาใดหนอ ทรัพยสมบัติซึ่ง

ซอนไวก็ถูกคนไปหมด
7 พันธมิตรทั้ งสิ้ นของเจาไดขับ
เจาไปถึงพรมแดน สหมิตรของ
เจาไดลอลวงเจา เขากลับสูชนะ
เจาเสียแลว มิตรที่ กินขาว
หมอเดียวกับเจาก็วางกับดักเจา
เร่ื องนี้ ไมมีใครเขาใจอะไรเสีย
เลย
8พระเยโฮวาหตรัสวา ในวันนั้น
เราจะไมทําลายคนฉลาดใหสิ้ น
ไปจากเอโดม และทําลายความ
เขาใจเสียจากภูเขาเอซาวหรือ
9 โอ เทมานเอย ชายผูมีกําลัง
ทั้งหลายของเจาจะขยาด จนใน
ที่สุดทุกคนที่มาจากภูเขาเอซาว
จะถูกตัดขาดเสียดวยการสังหาร

ความบาปของเอโดม
ตออิสราเอล

10 เหตุ เพราะความรุ นแรงที่
กระทําต อยาโคบนองชายของ
เจา ความอับอายจะปกคลุมเจา
ไว เจาจะตองถูกตัดขาดออกไป
เปนนิตย
11 ในวันที่ เจายืนเปนปฏิปกษ
ในวันที่ คนตางดาวนํากําลังของ
เขาไปเปนเชลย และคนตางชาติ
เขามาทางประตูเมือง เขาจับ
สลากเอากรุงเยรูซาเล็มกัน เจา
ก็เหมือนคนเหลานั้นคนหนึ่ง
12 เจ าไม ควรยื นย้ิ มอยู ด วย
ความพอใจในวันที่นองชายของ
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หนา 1830
เจารับเคราะหในวันนั้น เจา
ไมควรเปรมปรีดิ์ เยยประชาชน
ยูดาหในวันที่ เขาทั้ งหลายถูกทํา
ลาย เจาไมควรจะโออวดในวัน
ที่เขาตกทุกขไดยาก
13 เจ าไม ควรเข าประตู เมื อง
แหงประชาชนของเราในวันแหง
หายนะของเขา เออ เจาไมควร
ยืนย้ิมอยู ในเรื่ องภัยพิ บัติของ
เขาในวันแหงหายนะของเขา เจา
ไมควรจะเข าริบทรัพยสินของ
เขาไปในวันแหงหายนะของเขา
14 เจ าไม ควรจะยื นสกั ดทาง
แยก เพ่ือจะกําจัดพวกที่หลบ
หนีของเขา เจาไมควรจะมอบ
พวกที่ เหลืออยู ใหแก ศัตรูของ
เขาในวันที่เขาตกทุกขไดยาก

การรื้อทําลายเอโดม
เปรียบไดกับ

วันแหงพระเยโฮวาห
ในอนาคต

15 เพราะวันแหงพระเยโฮวาห
ใกลประชาชาติทั้งสิ้นเขามาแลว
เจากระทําแกเขาอยางไร ก็จะมี
ผูมากระทําแกเจาอยางนั้น การ
ตอบแทนของเจ าจะกลับมาตก
บนศีรษะของเจาเอง
16 เจาดื่ มอยู บนภู เขาบริสุทธิ์
ของเราฉันใด ประชาชาติทั้งสิ้น
ก็จะดื่มไมหยุดฉันนั้น เออ เขา
จะดื่มแลวก็โอนเอนไป เขาจะ
เปนเหมือนอยางที่ไมเคยเกิดมา

ในยุด 1000 ป
อิสราเอลจะได

แผนดินของเอซาว
เปนกรรมสิทธ์ิ

17 แตจะมีคนรอดพนในภู เขา
ศิโยน และที่นั้นจะบริสุทธิ์ และ
วงศ วานของยาโคบจะได ถื อ
กรรมสิ ทธิ์ ที่ ดินอั นเป นกรรม
สิทธิ์ของเขา
18 วงศวานของยาโคบจะเปนไฟ
วงศวานของโยเซฟจะเปนเปลว
ไฟ และวงศวานของเอซาวจะ
เปนตอขาว ไฟและเปลวไฟจะ
ไหมและเผาผลาญเสีย วงศวาน
ของเอซาวจะไมมีใครรอดไดเลย
เพราะวาพระเยโฮวาหไดลั่นพระ
วาจาแลว
19 คนเหลานั้ นที่ อยู ในภาคใต
จะไดภูเขาเอซาวเปนกรรมสิทธิ์
คนเหลานั้ นที่ อยู ในที่ ราบจะได
แผนดินฟลิสเตีย เขาจะได
แผนดินเอฟราอิมและแผนดิน
สะมาเรียเปนกรรมสิทธิ์ และ
เบนยามิ นจะได กิ เลอาดเป น
กรรมสิทธิ์
20 พลโยธาของอิสราเอลที่ เปน
เชลยจะไดที่ ซึ่ งเปนของคนคา-
นาอันไกลไปจนถึงศาเรฟทเปน
กรรมสิทธิ์ สวนพวกเชลยชาว
เยรูซาเล็มที่อยูในเสฟาราดจะได
หั วเมื องในภาคใต เป นกรรม
สิทธิ์
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หนา 1831 โอบาดีย 1
21 พวกผู ชวยใหพนจะข้ึนไปที่
ภู เขาศิ โยนเพ่ื อปกครองภู เขา

เอซาว และราชอาณาจักรนั้นจะ
ตกเปนของพระเยโฮวาห
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