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หนนังสสือโอบาดดียย
ภาพรวมของโอบาดดียย: ดดูเหมมือนวว่าหนนังสมือโอบาดดียย์ถดูกเขดียนขขขึ้นหลนังจากกรรุงเยรดูซาเลล็มถดูก

ททาลาย คทาพยากรณย์ของเขากลว่าวโทษเอโดมเปล็นหลนักและบอกลว่วงหนน้าถขงความพพินาศทดีที่จะเกพิดแกว่
เอโดมเพราะความบาปของพวกเขาทดีที่กระททาตว่ออพิสราเอล ผดูน้พยากรณย์ทว่านนดีขึ้ยนังพรรณนาถขงการก
ลนับสดูว่สภาพเดพิมในอนาคตของอพิสราเอลดน้วยและการรวมเอโดมเขน้าไวน้ในอาณาจนักรทดีที่จะมานนัขึ้น

อบด 1:1 นนิมนิตของโอบาดดีหห์ มดีคทาถามอยยตวตาโอบาดดียยคสือใครกนันแนต มดีคนมาก
ถถึงสธิบสามคนทดีที่ชสืที่อโอบาดดียยถยกกลตาวถถึงในพระคนัมภดีรยเดธิม อยตางไรกกตาม มดีไมตกดีที่คนทดีที่ดยเหมสือนเปกนผยข้
เขดียนหนนังสสือเลตมนดีร  คนแรกคสือ ผยข้พยากรณยทตานหนถึที่งในสมนัยของอาหนับและเอลดียาหยตามทดีที่
หมายเหตรุไวข้ใน 1 พงศยกษนัตรธิยย 18:3 ขข้อทดีที่สนนับสนรุนวตาเขาเปกนผยข้เขดียนหนนังสสือเลตมนดีรกกคสือวตา โอบา
ดดียยของ 1 พงศยกษนัตรธิยย 18 ถยกเรดียกวตาผยข้พยากรณย อดีกคนทดีที่นตาจะใชตคสือ โอบาดดียยทดีที่มดีชดีวธิตอยย ตและ
ปรนนธิบนัตธิภายใตข้กษนัตรธิยยโยสธิยาหยตามทดีที่หมายเหตรุไวข้ใน 2 พงศาวดาร 34:12 แมข้เปกนคนเลวดี โอบา
ดดียยผยข้นดีร กกเปกนนนักดนตรดีประจทาพระวธิหารเปกนหลนัก อดีกคนทดีที่นตาจะใชตคสือ คนหนถึที่งในพวกเชลยทดีที่กลนับ
มาตามทดีที่หมายเหตรุไวข้ในเอสรา 8:9

อยตางไรกกตาม ทรรศนะทดีที่นตาเชสืที่อถสือมากทดีที่สรุดกกคสือวตา โอบาดดียยเปกนผยข้พยากรณยคนหนถึที่งทดีที่อยย ต
สมนัยเดดียวกนับเยเรมดียยและเอเสเคดียลผยข้ซถึที่งบอกลตวงหนข้าถถึงการพธิพากษาทดีที่จะเกธิดแกตเอโดมเมสืที่อบาบธิ
โลนยกมาโจมตดีภยมธิภาคนนัรน บรธิบทโดยรวมของพวกผยข้พยากรณยทดีที่เขดียนหนนังสสือเลตมตตางๆดยเหมสือน
จะสนนับสนรุนทรรศนะนดีร  นอกจากนดีร  การอข้างอธิงภายในเกดีที่ยวกนับความพธินาศของกรรุงเยรยซาเลกมโดย
โอบาดดียยในขข้อ 11 กกยสืนยนันวตาเขาเขดียนหลนังจากการลตมสลายของมนัน

องคห์พระผผผู้เปป็นเจผู้าพระเจผู้าตรรัสเกดีกี่ยวดผู้วยเรรกี่องเอโดมดรังนดีนี้วว่า สธิทธธิอทานาจของหนนังสสือเลตมนดีร
และของผยข้พยากรณยทตานนดีรถยกกลตาวชนัดเจนในคทากลตาวตข้นเรสืที่อง “องคยพระผยข้เปกนเจข้าพระเจข้า
ตรนัส...ดนังนดีร ” หนัวขข้อหลนักของหนนังสสือเลตมนดีรคสือ “เกดีที่ยวดข้วยเรสืที่องเอโดม” เอโดมเปกนภยมธิภาคและ



อาณาจนักรหนถึที่งซถึที่งอยยตทางทธิศใตข้และคตอนไปทางทธิศตะวนันออกเลกกนข้อยของทะเลตายและใน
ภยมธิศาสตรยสมนัยใหมตกกจะตรงกนับสตวนตอนใตข้ของรนัฐจอรยแดน คนเอโดมเปกนลยกหลานของเอซาว

เราไดผู้ยนินขว่าวลรอจากพระเยโฮวาหห์ ทผตคนหนนกี่งถผกสว่งไปทว่ามกลางบรรดาประชาชาตนิใหผู้พผด
วว่า "จงลลกขนนี้นเถนิด ใหผู้เราลลกไปททาสงครามกรับเมรองเอโดม" คทาทดีที่แปลวตา ขว่าวลรอ (เชมดูวย์อาหย์) มดีความ
หมายดข้วยวตา 'รายงาน' หรสือ 'ขตาว' รายงานขตาวทดีที่ถยกไดข้ยธินมากกเกดีที่ยวกนับทยตคนหนถึที่งทดีที่เดธินทางไปยนัง
ประชาชาตธิตตางๆทดีที่เปกนคนตตางชาตธิเพสืที่อชวนใหข้ลรุกมาททาศถึกตตอสยข้เอโดม ไมตมดีการเปธิดเผยวตาทยตผยข้นดีร
คสือใคร อยตางไรกกตามเหกนไดข้ชนัดวตาเขาเปกนคนบาบธิโลน

อบด 1:2-4 ดผเถนิด เราไดผู้กระททาเจผู้าใหผู้เลป็กทว่ามกลางบรรดาประชาชาตนิ ใหผู้เจผู้า
เปป็นทดีกี่ดผหมนิกี่นอยว่างมาก เอโดมเปกนประชาชาตธิหนถึที่งทดีที่มดีขนาดเลกก – ไมตเลกกดข้านภยมธิศาสตรย แตตเลกก
ดข้านประชากร (คทาทดีที่แปลวตา ประชาชาตนิ (โกยพิม) เปกนคทาฮดีบรยทนั ที่วไปทดีที่หมายถถึงพวกคนตตางชาตธิ) 
ดข้วยเหตรุนดีร  เอโดมจถึงถยกดยหมธิที่นอยตางนข้อยกกโดยพระเจข้า

3 ความเหว่อเหนิมแหว่งใจของเจผู้าไดผู้ลว่อลวงเจผู้าเอง เจผู้าผผผู้ซนกี่งอาศรัยอยผว่ในซอกหนิน ทดีกี่อาศรัยของ
เจผู้าอยผว่สผง เจผู้ารทาพนงอยผว่ในใจวว่า "ผผผู้ใดจะใหผู้เราลงมายรังพรนี้นดนิน" แมข้มดีขนาดเลกก ความเยตอหยธิที่งกกเปกน
ปนัญหาทดีที่ชนัดเจนอยตางหนถึที่งในเอโดม คนเอโดมไดข้สรข้างนครตตางๆทตามกลางซอกหธินและหรุบเขาลถึก
ตตางๆและคธิดวตาตนเปกนผยข้ทดีที่ไมตมดีผยข้ใดตดีแตกไดข้ในทางทหาร ตนัวอยตางตตอมากกคสือ ตนัวอยตางของเปตรา

บทเรดียนทดีที่ยธิที่งใหญตกวตากกคสือวตา ความเยตอหยธิที่งมนักหลอกลวงผยข้ทดีที่มดีความเยตอหยธิที่งนนัรน ความเยตอ
หยธิที่งททาใหข้คนเราคธิดวตาตนยธิที่งใหญตวตาทดีที่เปกนจรธิงๆ มนันหลอกลวงอยตางรข้ายกาจ และความหลอกลวง
นนัรนกกยนังมดีอยยตจนถถึงทรุกวนันนดีร  ความเยตอหยธิที่งหลอกลวงผยข้คนใหข้วางใจอยตางผธิดๆวตาตนมดีความเหนสือ
กวตาหรสือความมนั ที่นคงปลอดภนัย มนันนทาไปสยตการตนัดสธินใจตตางๆทดีที่โงตเขลาและความยะโสโอหนัง 

4 แมผู้วว่าเจผู้าเหนินขนนี้นไปสผงเหมรอนนกอนินทรดี แมผู้วว่ารรังของเจผู้าอยผว่ในหมผว่ดวงดาวทรันี้งหลาย เรา
จะฉลดเจผู้าลงมาจากทดีกี่นรักี่น พระเยโฮวาหห์ตรรัสดรังนดีนี้แหละ แมข้เอโดมในความเยตอหยธิที่งของตนไดข้ยกชย
ตนัวเองในความคธิดของพวกเขาเอง พระเจข้ากกทรงเตสือนวตาพระองคยจะทรงททาใหข้พวกเขาตกตทที่าลง 
ในความเยตอหยธิที่งของพวกเขา พวกเขาคธิดวตาตนัวเองเปกนเหมสือนนกอธินทรดีตนัวหนถึที่งทดีที่เหธินไปบน



กระแสลมรข้อน ในความโอหนังของพวกเขา พวกเขาคธิดวตาตนเองอยยตระดนับเดดียวกนับดวงดาวทนัรง
หลาย

อบด 1:5-6 ถผู้าขโมยเขผู้ามาหาเจผู้า ถผู้าพวกปลผู้นเขผู้ามาในเวลากลางครน (เจผู้าจะถผก
ททาลายสรักเทว่าใด) เขาจะไมว่ขโมยเพดียงพอแกว่ตรัวของเขาเทว่านรันี้นหรรอ ถผู้าคนเกป็บองลว่นมาหาเจผู้า เขาจะ
ไมว่ทนินี้งองลว่นตกคผู้างไวผู้บผู้างหรรอ พระเจข้าโดยทางผยข้พยากรณยทตานนดีรทรงยกคทาอรุปมาเรสืที่องหนถึที่งเกดีที่ยวกนับ
พวกขโมย หากพวกเขามาเพสืที่อปลข้น พวกเขาจะเอาไปทรุกอยตางหรสือ? หรสือหากพวกขโมยคนอสืที่นๆ
มาเพสืที่อขโมยองรุตนไปจากสวนองรุตนแหตงหนถึที่ง พวกเขาจะเอาไปหมดเลยหรสือ? เงสืที่อนงทาสทาหรนับ
คทาถามเหลตานดีรถยกพบในความเหกนในวงเลกบ “(เจข้าจะถยกททาลายสนักเทตาใด)” เอโดมจะถยกตนัดออก – 
ถยกททาลาย – และประชาชาตธินนัรนจะถยกปลข้นสะดม ในกรณดีของเอโดม มนันถยกเสนอวตาจะไมตมดีอะไร
เหลสือเลย ทรุกอยตางจะถยกขนไป ความพธินาศจะเกธิดขถึรนโดยสมบยรณยและถข้วนทนั ที่ว ผยข้กระททาการนดีรนตา
จะเปกนบาบธิโลนเมสืที่อพวกเขายกมาอดีกครนัร งในตะวนันออกกลาง

6 ขผู้าวของของเอซาวไดผู้ถผกรรนี้อคผู้นสรักเทว่าใดหนอ ทรรัพยห์สมบรัตนิซนกี่งซว่อนไวผู้กป็ถผกคผู้นไปหมด 
การพธิพากษาทดีที่เกธิดแกตเอโดมถยกแสดงออกชนัดเจน แนตนอนวตาเอซาวเปกนตข้นตระกยลของประชาชาตธิ
เอโดม ความมนั ที่งคนั ที่งของพวกเขาซถึที่งถยกซตอนไวข้ในถทราและสถานทดีที่เกกบสมบนัตธิตตางๆในอาณาจนักรทดีที่เตกม
ไปดข้วยหธินของพวกเขาจะถยกรสืร อคข้นและถยกพบเจอในวนันแหตงการตดีสอนระดนับชาตธิของพวกเขา

อบด 1:7-9 พรันธมนิตรทรันี้งสนินี้นของเจผู้าไดผู้ขรับเจผู้าไปถนงพรมแดน สหมนิตรของเจผู้า
ไดผู้ลว่อลวงเจผู้า เขากลรับสผผู้ชนะเจผู้าเสดียแลผู้ว มนิตรทดีกี่กนินขผู้าวหมผู้อเดดียวกรับเจผู้ากป็วางกรับดรักเจผู้า เรรกี่องนดีนี้ไมว่มดี
ใครเขผู้าใจอะไรเสดียเลย เหกนไดข้ชนัดวตาเอโดมไดข้เขข้าเปกนพนันธมธิตรกนับประชาชาตธิอสืที่นๆแลข้ว – 
สหพนันธยหนถึที่ง ตามทดีที่บรธิบทจะคตอยๆเผยใหข้เหกน พนันธมธิตรหลนักของพวกเขาคสือ บาบธิโลน กระนนัรน 
เมสืที่อโดนกดดนันหนนักเขข้า บาบธิโลนกกมธิไดข้มาชตวยเหลสือเอโดม แตตหนักหลนังพวกเขาโดยหนันมาเลตนงาน
พวกเขา เหลตาอดดีตพนันธมธิตรของพวกเขาบนัดนดีร จะกธินขนมปนังของพวกเขาและนทาความบาดเจกบมาสยต
เอโดม เอโดมมองไมตเหกนการคธิดคดทรยศของคนเหลตานนัรนทดีที่ตนคธิดวตาเปกนพนันธมธิตร พวกเขาไมต
เขข้าใจ 



8 พระเยโฮวาหห์ตรรัสวว่า ในวรันนรันี้นเราจะไมว่ททาลายคนฉลาดใหผู้สนินี้นไปจากเอโดม และททาลาย
ความเขผู้าใจเสดียจากภผเขาเอซาวหรรอ พระเจข้าทรงเตสือนวตาเมสืที่อพระองคยทรงสตงการพธิพากษามาตตอสยข้
ประชาชาตธิทดีที่เยตอหยธิที่งนดีร  พระองคยจะทรงททาลายพวกคนทดีที่อข้างตนัววตาเปกนปราชญยของพวกเขาและคน
เหลตานนัรนทดีที่อข้างวตามดีความเขข้าใจไปเสดีย อดีกครนัร งทดีที่ความเยตอหยธิที่งของประชาชาตธินนัรนปรากฏชนัดเจน

9 โอ เทมานเออ๋ย ชายผผผู้มดีกทาลรังทรันี้งหลายของเจผู้าจะขยาด จนในทดีกี่สลดทลกคนทดีกี่มาจากภผเขาเอ
ซาวจะถผกตรัดขาดเสดียดผู้วยการสรังหาร เทมานเปกนหนถึที่งในนครสทาคนัญของเอโดมและเรธิงรตาอยยตใน
สตธิปนัญญาของพวกผยข้นทาของมนัน เมสืที่อพระเจข้าทรงใชข้บาบธิโลนมาตดีสอนเอโดม เทมานนครใหญตของ
มนันจะไมตเพดียงถยกททาลายเทตานนัรน แตตจะมดีการสนังหารหมยตทดีที่นนัที่นดข้วย

อบด 1:10-11 เหตลเพราะความรลนแรงทดีกี่กระททาตว่อยาโคบนผู้องชายของเจผู้า ความ
อรับอายจะปกคลลมเจผู้าไวผู้ เจผู้าจะตผู้องถผกตรัดขาดออกไปเปป็นนนิตยห์ พระเจข้าทรงกลตาวยข้อนถถึงตอนทดีที่เอ
โดมไมตยอมใหข้คนอธิสราเอลผตานเขข้าไปตอนทดีที่พวกเขาเดธินทางไปยนังคานาอนันจากอดียธิปตย ดย ก นันดาร
วธิถดี 20:14 (เอซาว (หรสือเอโดม) เปกนพดีที่ชายของยาโคบ) ความพธินาศทดีที่ถยกบอกลตวงหนข้านดีรของเอ
โดมจะดทารงอยยตถาวร ไมตมดีประชาชาตธิทดีที่ชสืที่อวตาเอโดมเหลสืออยยตอดีกตตอไปแลข้วซถึที่งเลสือนหายไปใน
ความทรงจทา แตตคทาพยากรณยนดีร จะสทาเรกจจรธิงในทข้ายทดีที่สรุดเมสืที่อถถึงวนันแหตงพระเยโฮวาหยเมสืที่อเอโดมถยก
ททาลายอยตางสธิรนเชธิง ดย อธิสยาหย 34:5 (ในขข้อนนัรนเอโดมถยกเรดียกวตาอธิดยเมอา) หธินโมตของพระเจข้าบด
อยตางชข้าๆ แตตบดอยตางละเอดียดเหลสือเกธิน มนันอาจใชข้เวลานาน แตตพระเจข้าจะทรงพธิพากษาความบาป
อยตางแนตนอน 

11 ในวรันทดีกี่เจผู้ายรนเปป็นปฏนิปรักษห์ ในวรันทดีกี่คนตว่างดผู้าวนทากทาลรังของเขาไปเปป็นเชลย และคน
ตว่างชาตนิเขผู้ามาทางประตผเมรอง เขาจรับสลากเอากรลงเยรผซาเลป็มกรัน เจผู้ากป็เหมรอนคนเหลว่านรันี้นคนหนนกี่ง 
ดยเหมสือนวตานดีที่เปกนตอนทดีที่บาบธิโลนไดข้ททาลายกรรุงเยรยซาเลกม (586 กตอน ค.ศ.) (และมนันอยยตในรยป
อดดีตกาล) เมสืที่อเยรยซาเลกมถยกททาลายโดยบาบธิโลน เอโดมกกยสืนดยอยยตอยตางมดีความสรุข อนันทดีที่จรธิงเมสืที่อของ
รธิบของเยรยซาเลกมถยกแบตงกนันโดยคนบาบธิโลน เอโดมกกไดข้รนับอนรุญาตใหข้มดีสตวนในของรธิบเหลตานนัรน
ดข้วย



อบด 1:12-14 เจผู้าไมว่ควรยรนยนินี้มอยผว่ดผู้วยความพอใจในวรันทดีกี่นผู้องชายของเจผู้ารรับ
เคราะหห์ในวรันนรันี้น เจผู้าไมว่ควรเปรมปรดีดนิดิ์เยผู้ยประชาชนยผดาหห์ในวรันทดีกี่เขาทรันี้งหลายถผกททาลาย เจผู้าไมว่
ควรจะโอผู้อวดในวรันทดีกี่เขาตกทลกขห์ไดผู้ยาก เอโดมถยกพระเจข้าตทาหนธิทดีที่ยธิ รมเยาะเมสืที่อเยรยซาเลกมถยกททาลาย
อธิสราเอลเปกนนข้องชายตามประวนัตธิศาสตรยของพวกเขา กระนนัรนพวกเขากกยธินดดีและกลตาวตตอสยข้คน
อธิสราเอลอยตางเยตอหยธิที่งตอนทดีที่ฝตายหลนังถยกททาลายโดยบาบธิโลน

13 เจผู้าไมว่ควรเขผู้าประตผเมรองแหว่งประชาชนของเราในวรันแหว่งหายนะของเขา เออ เจผู้าไมว่
ควรยรนยนินี้มอยผว่ในเรรกี่องภรัยพนิบรัตนิของเขาในวรันแหว่งหายนะของเขา เจผู้าไมว่ควรจะเขผู้ารนิบทรรัพยห์สนินของ
เขาไปในวรันแหว่งหายนะของเขา เอโดมถยกพระเจข้าตตอวตาอดีกทดีที่ไปชตวยปลข้นสะดมยยดาหยและ
เยรยซาเลกมตอนทดีที่พวกเขาถยกททาลาย

14 เจผู้าไมว่ควรจะยรนสกรัดทางแยก เพรกี่อจะกทาจรัดพวกทดีกี่หลบหนดีของเขา เจผู้าไมว่ควรจะมอบ
พวกทดีกี่เหลรออยผว่ใหผู้แกว่ศรัตรผของเขาในวรันทดีกี่เขาตกทลกขห์ไดผู้ยาก เหกนไดข้ชนัดวตาเอโดมไดข้เขข้ารตวมเปกน
พนันธมธิตรกนับบาบธิโลนและชตวยเหลสือคนเหลตานนัรนในการพธิชธิตกรรุงเยรยซาเลกมครนัร งสรุดทข้าย กองทนัพ
ของคนเอโดมขนัดขวางมธิใหข้พวกยธิวทดีที่หนดีมาหลบหนดีหรสือลตาถอยไปไดข้และสตงมอบตนัวคนเหลตานนัรน
ทดีที่ตนจนับมาไดข้ใหข้แกตกองทนัพบาบธิโลน ทนัรงหมดนดีร เพธิที่มเขข้ากนับเหตรุแหตงการพธิพากษาทดีที่จะมานนัรนของ
พวกเขาเอง

อบด 1:15-16 เพราะวรันแหว่งพระเยโฮวาหห์ใกลผู้ประชาชาตนิทรันี้งสนินี้นเขผู้ามาแลผู้ว เจผู้า
กระททาแกว่เขาอยว่างไร กป็จะมดีผผผู้มากระททาแกว่เจผู้าอยว่างนรันี้น การตอบแทนของเจผู้าจะกลรับมาตกบน
ศดีรษะของเจผู้าเอง แมข้คทาวตา “วนันแหตงพระเยโฮวาหย” มนักมดีความหมายโดยนนัยเปกนเชธิงอวสานกาล 
ตรงนดีรดยเหมสือนวตามนันหมายถถึงวนันแหตงการพธิพากษาขององคยพระผยข้เปกนเจข้าทดีที่มดีตตอประชาชาตธิตตางๆทดีที่
อยยตใกลข้เคดียง เพราะวตาประชาชาตธิตตางๆแหตงภยมธิภาคนนัรน (ซถึที่งรวมถถึงเอโดมดข้วย) ไดข้ปฏธิบนัตธิตตอ
อธิสราเอลอยตางหยาบชข้า มนันกกจะเกธิดกนับพวกเขาเชตนเดดียวกนัน คนเรายตอมเกดีที่ยวสธิที่งทดีที่ตนหวตาน เอโดม
และประชาชาตธิอสืที่นๆไดข้บตมเพาะ 'ความเกลดียดชนังทดีที่มดีตตอคนยธิว' และพวกเขาจะทนทรุกขยเพราะเหตรุ
นนัรน พวกเขาไดข้ปฏธิบนัตธิอยตางอธรรมตตอประชาชนทดีที่ถยกเลสือกสรรของพระเจข้าและพระเจข้าจะทรง



ปฏธิบนัตธิตตอพวกเขาเหมสือนอยตางทดีที่พระองคยไดข้ทรงสนัญญาไวข้นานแลข้ว อดีกครนัร งทดีที่คทาวตา ประชาชาตพิ 
หมายถถึงบรรดาคนตตางชาตธิ บรธิบททดีที่ใหญตกวตากกหมายถถึงประชาชาตธิตตางๆทดีที่อยยตใกลข้เคดียงซถึที่งเปกนคน
ตตางชาตธิ เมสืที่อพระเจข้าทรงใชข้บาบธิโลนเขข้ามาในตะวนันออกกลาง พวกเขากกไมตเพดียงตดีสอนยยดาหย
เทตานนัรน แตตพระองคยยนังทรงพธิพากษาประชาชาตธิอสืที่นๆเพราะความบาปของพวกเขาอดีกดข้วย – เอโดม
คสือหนถึที่งในนนัรน

16 เจผู้าดรกี่มอยผว่บนภผเขาบรนิสลทธนิดิ์ของเราฉรันใด ประชาชาตนิทรันี้งสนินี้นกป็จะดรกี่มไมว่หยลดฉรันนรันี้น เออ 
เขาจะดรกี่มแลผู้วกป็โอนเอนไป เขาจะเปป็นเหมรอนอยว่างทดีกี่ไมว่เคยเกนิดมา เพราะวตาเอโดมไดข้เฉลธิมฉลอง
อยยตบนสถานทดีทๆี่ เปกนกรรุงเยรยซาเลกมทดีที่ถยกททาลายหลนังจากการลตมสลายของมนัน เอโดมและประชาชา
ตธิอสืที่นๆกกจะดสืที่มเหลข้าองรุตนแหตงพระพธิโรธของพระเจข้าเชตนกนัน เมสืที่อทรุกอยตางสธิรนสรุดลง พวกเขากกจะถยก
ลบทธิรงไปเสดียในฐานะประชาชาตธิตตางๆ

อบด 1:17-18 แตว่จะมดีคนรอดพผู้นในภผเขาศนิโยน และทดีกี่นรันี้นจะบรนิสลทธนิดิ์ และวงศห์
วานของยาโคบจะไดผู้ถรอกรรมสนิทธนิดิ์ทดีกี่ดนินอรันเปป็นกรรมสนิทธนิดิ์ของเขา คทาพยากรณยของโอบาดดียยตอน
นดีร เรธิที่มมดีเนสืรอหาแบบอวสานกาลแลข้ว วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อการชตวยประชาชาตธินนัรนใหข้พข้นและความ
รอดสตวนบรุคคลจะออกมาจากภยเขาศธิโยน วนันนนัรนจะเปกนวนันแหตงความบรธิสรุทธธิธ  วนันนนัรนยตอมหมายถถึง
วนันแหตงพระเยโฮวาหย (ในความหมายเชธิงอวสานกาลของมนัน) หลนังจากพระเยซยครธิสตยเสดกจกลนับมา
ในฤทธานรุภาพและสงตาราศดีใหญตยธิที่งแลข้ว ในยรุคพนันปดี ยาโคบ (นนัที่นคสือ อธิสราเอล) จะถสือกรรมสธิทธธิธ
ทดีที่ดธินตตางๆทดีที่ทรงสนัญญาไวข้จนครบถข้วน อาโมส 9:11-12 หมายเหตรุวตาเอโดมจะเปกนสตวนหนถึที่งของ
อาณาจนักรของอธิสราเอลในยรุคพนันปดี รวมถถึงหลายสตวนของตะวนันออกกลางดข้วย

18 วงศห์วานของยาโคบจะเปป็นไฟ วงศห์วานของโยเซฟจะเปป็นเปลวไฟ และวงศห์วานของเอ
ซาวจะเปป็นตอขผู้าว ไฟและเปลวไฟจะไหมผู้และเผาผลาญเสดีย วงศห์วานของเอซาวจะไมว่มดีใครรอด
ไดผู้เลย เพราะวว่าพระเยโฮวาหห์ไดผู้ลรักี่นพระวาจาแลผู้ว คทาอรุปมาหรสือภาพเปรดียบสนัรนๆตรงนดีรกลตาววตา
อธิสราเอลในวนันนนัรนจะเปกนประชาชาตธินครหลวง อธิสราเอลในวนันนนัรนจะถยกททาใหข้กลนับสยตสภาพเดธิม
ในฐานะประชาชาตธิหนถึที่งเดดียวและมนันจะเปกนเหมสือนไฟเมสืที่อเทดียบก นับประชาชาตธิตตางๆ เชตน เอโดม 



ซถึที่งถยกเปรดียบวตาเปกนเหมสือนตอขข้าว ในยรุคพนันปดี เหกนไดข้ชนัดวตาเอโดมจะถยกหลอมรวมโดยสมบยรณย
เขข้ากนับประชาชาตธิอธิสราเอลทดีที่ถยกททาใหข้กลนับสยตสภาพเดธิม สรุดทข้ายแลข้วเอซาวจะตกเปกนขข้ารนับใชข้ของ
ยาโคบ

อบด 1:19-21 คนเหลว่านรันี้นทดีกี่อยผว่ในภาคใตผู้จะไดผู้ภผเขาเอซาวเปป็นกรรมสนิทธนิดิ์ คน
เหลว่านรันี้นทดีกี่อยผว่ในทดีกี่ราบจะไดผู้แผว่นดนินฟดีลนิสเตดีย เขาจะไดผู้แผว่นดนินเอฟราอนิมและแผว่นดนินสะมาเรดีย
เปป็นกรรมสนิทธนิดิ์ และเบนยามนินจะไดผู้กนิเลอาดเปป็นกรรมสนิทธนิดิ์ พวกยธิวซถึที่งไดข้กลนับสยตแผตนดธินของตน
ในยรุคพนันปดีจะแผตขยายออกไปจนครอบครองและถสือกรรมสธิทธธิธ ภยมธิภาคขนาดใหญตซถึที่งรวมถถึงเอ
ซาว (นนัที่นคสือ เอโดม) ทดีที่ราบรธิมชายฝนัที่งของฟดีลธิสเตดีย (นนัที่นคสือ คนปาเลสไตนย) สะมาเรดีย (นนัที่นคสือ ฝนัที่ง
ตะวนันตกของแมตนทร า) และกธิเลอาดซถึที่งเปกนสตวนหนถึที่งของจอรยแดนในปนัจจรุบนัน

20 พลโยธาของอนิสราเอลทดีกี่เปป็นเชลยจะไดผู้ทดีกี่ซนกี่งเปป็นของคนคานาอรันไกลไปจนถนงศาเรฟรัท
เปป็นกรรมสนิทธนิดิ์ สว่วนพวกเชลยชาวเยรผซาเลป็มทดีกี่อยผว่ในเสฟาราดจะไดผู้หรัวเมรองในภาคใตผู้เปป็น
กรรมสนิทธนิดิ์ ในยรุคพนันปดี พวกยธิวทดีที่กลนับสยตสภาพเดธิมจะไดข้กรรมสธิทธธิธ พสืรนทดีที่ทนัรงหมดของคานาอนัน (นนัที่น
คสือ ปาเลสไตนย) ตนัรงแตตศาเรฟนัทในทธิศเหนสือ (นนัที่นคสือ เลบานอน) ไปจนถถึงปลายดข้านใตข้สรุดของ
'แผตนดธินนนัรน' คทาวตา เสฟาราด มดีความหมายตรงตนัววตา 'ทดีที่ถยกแยกออก' และอาจมดีความหมายในเชธิง
ทนั ที่วๆไปมากกวตาเปกนชสืที่อเฉพาะ ความหมายตรงนดีรอาจเปกนไดข้วตาพวกเชลยทดีที่ไดข้กลนับมาซถึที่งเคยอาศนัย
อยยตในกรรุงเยรยซาเลกมและถยกแยกออกไปจากทดีที่นนั ที่นจะอาศนัยอยยตในเมสืองตตางๆในอธิสราเอลตอนใตข้ใน
วนันนนัรน

21 พวกผผผู้ชว่วยใหผู้พผู้นจะขนนี้นไปทดีกี่ภผเขาศนิโยนเพรกี่อปกครองภผเขาเอซาว และราชอาณาจรักรนรันี้น
จะตกเปป็นของพระเยโฮวาหห์ พวกผยข้ชตวยใหข้พข้นจะพธิพากษาจากภยเขาศธิโยนในการครองราชยยในยรุค
พนันปดีของพระครธิสตย ในวนันนนัรน เอโดม (นนัที่นคสือ เอซาว) จะถยกพธิพากษา (นนัที่นคสือ ถยกปกครอง) จาก
กรรุงเยรยซาเลกม พวกเขาจะไมตเพดียงปกครองภยมธิภาคนนัรนเทตานนัรน แตตจะเปกนผยข้ปกปข้องภยมธิภาคนนัรนดข้วย


