หนา 1829
โอบาดี
ย

1

ความหายนะจะมาสู เอโดม
นิ มิ ตของโอบาดี ห องค พระ
ผู เป น เจ า พระเจ า ตรั ส เกี่ ยว
ด วยเรื่ องเอโดมดั งนี้ ว า เราได
ยินขาวลือจากพระเยโฮวาห ทูต
คนหนึ่ งถูกส งไปท ามกลางบรรดาประชาชาติ ให พู ดว า "จงลุ ก
ขึ้ นเถิ ด ใหเราลุ กไปทําสงคราม
กับเมืองเอโดม"
2ดูเถิด เราไดกระทําเจาใหเล็ก
ทามกลางบรรดาประชาชาติ ให
เจาเปนที่ ดูหมิ่ นอยางมาก
3ความเห อเหิ มแห งใจของเจ า
ไดล อลวงเจาเอง เจาผู ซึ่ งอาศัย
อยู ในซอกหิ น ที่ อาศั ยของเจ า
อยู สู ง เจ ารําพึ งอยู ในใจว า "ผู
ใดจะใหเราลงมายังพื้ นดิน"
4แม วาเจ าเหิ นขึ้ นไปสู งเหมื อน
นกอินทรี แมวารังของเจาอยู ใน
หมู ดวงดาวทั้ งหลาย เราจะฉุ ด
เจาลงมาจากที่ นั่ น พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้ แหละ
5ถ าขโมยเข ามาหาเจ า
ถ า
พวกปล นเขามาในเวลากลางคื น
(เจาจะถูกทําลายสักเทาใด) เขา
จะไม ขโมยเพี ยงพอแก ตั วของ
เขาเท านั้ นหรื อ ถ าคนเก็ บองุ น
มาหาเจ า เขาจะไม ทิ้ งองุ นตก
คางไวบางหรือ
6ข าวของของเอซาวไดถู กรื้ อคน
สั กเท าใดหนอ ทรั พย สมบัติ ซึ่ ง

ซอนไวก็ถูกคนไปหมด
7พั นธมิ ตรทั้ งสิ้ นของเจ าได ขั บ
เจ าไปถึงพรมแดน สหมิตรของ
เจาไดลอลวงเจา เขากลับสู ชนะ
เจ าเสี ยแล ว
มิ ตรที่ กิ นข าว
หม อเดียวกั บเจ าก็ วางกั บดั กเจ า
เรื่ องนี้ ไม มี ใ ครเข าใจอะไรเสี ย
เลย
8พระเยโฮวาหตรัสวา ในวันนั้ น
เราจะไม ทําลายคนฉลาดให สิ้ น
ไปจากเอโดม และทําลายความ
เขาใจเสียจากภูเขาเอซาวหรือ
9โอ เทมานเอ ย ชายผู มี กําลั ง
ทั้ งหลายของเจาจะขยาด จนใน
ที่ สุ ดทุ กคนที่ มาจากภู เขาเอซาว
จะถูกตัดขาดเสียดวยการสังหาร
ความบาปของเอโดม
ตออิสราเอล
10 เหตุ เพราะความรุ นแรงที่
กระทํ า ต อ ยาโคบน อ งชายของ
เจา ความอับอายจะปกคลุมเจา
ไว เจาจะตองถูกตัดขาดออกไป
เปนนิตย
11 ในวั นที่ เจ ายื น เป นปฏิ ป ก ษ
ในวั นที่ คนต างด าวนํากําลั งของ
เขาไปเปนเชลย และคนตางชาติ
เข ามาทางประตู เมื อง เขาจั บ
สลากเอากรุ งเยรู ซาเล็มกั น เจ า
ก็เหมือนคนเหลานั้ นคนหนึ่ ง
12 เจ าไม ควรยื นยิ้ มอยู ด วย
ความพอใจในวั นที่ น องชายของ
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โอบาดีย 1
หนา 1830
เจ ารั บเคราะห ในวั นนั้ น เจ า
ในยุด 1000 ป
ไม ควรเปรมปรี ดิ์ เย ยประชาชน
อิสราเอลจะได
ยู ดาห ในวั นที่ เขาทั้ งหลายถู กทํา
แผนดินของเอซาว
ลาย เจ าไม ควรจะโอ อวดในวั น
เปนกรรมสิทธิ์
ที่ เขาตกทุกขไดยาก
17 แต จะมี คนรอดพ น ในภู เ ขา
13 เจ าไม ควรเข า ประตู เมื อง ศิโยน และที่ นั้ นจะบริสุทธิ์ และ
แห งประชาชนของเราในวั นแห ง วงศ วานของยาโคบจะได ถื อ
หายนะของเขา เออ เจาไมควร กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น อั น เป น กรรม
ยื น ยิ้ ม อยู ใ นเรื่ องภั ยพิ บั ติ ของ สิทธิ์ ของเขา
เขาในวันแหงหายนะของเขา เจา 18 วงศวานของยาโคบจะเปนไฟ
ไม ค วรจะเข า ริ บทรั พย สิ น ของ วงศ วานของโยเซฟจะเป นเปลว
เขาไปในวันแหงหายนะของเขา
ไฟ และวงศ วานของเอซาวจะ
14 เจ าไม ควรจะยื นสกั ดทาง เป นตอข าว ไฟและเปลวไฟจะ
แยก เพื่ อจะกําจั ดพวกที่ หลบ ไหมและเผาผลาญเสีย วงศวาน
หนี ของเขา เจ าไม ควรจะมอบ ของเอซาวจะไม มีใครรอดไดเลย
พวกที่ เหลื อ อยู ให แก ศั ต รู ของ เพราะวาพระเยโฮวาหไดลั่ นพระ
เขาในวันที่ เขาตกทุกขไดยาก
วาจาแลว
การรื้ อทําลายเอโดม
19 คนเหล านั้ นที่ อ ยู ในภาคใต
เปรียบไดกับ
จะได ภู เขาเอซาวเป นกรรมสิ ทธิ์
วันแหงพระเยโฮวาห
คนเหล านั้ นที่ อยู ในที่ ราบจะได
ในอนาคต
แผ นดิ นฟ ลิ สเตี ย เขาจะได
15 เพราะวั น แห ง พระเยโฮวาห แผ น ดิ นเอฟราอิ ม และแผ นดิ น
ใกลประชาชาติ ทั้ งสิ้ นเข ามาแล ว สะมาเรี ยเป นกรรมสิ ทธิ์ และ
เจ ากระทําแกเขาอยางไร ก็จะมี เบนยามิ นจะได กิ เลอาดเป น
ผู มากระทําแกเจาอยางนั้ น การ กรรมสิทธิ์
ตอบแทนของเจ าจะกลั บมาตก 20 พลโยธาของอิ สราเอลที่ เป น
บนศีรษะของเจาเอง
เชลยจะได ที่ ซึ่ งเป นของคนคา16 เจ า ดื่ มอยู บนภู เ ขาบริ สุ ทธิ์ นาอั นไกลไปจนถึ งศาเรฟ ทเป น
ของเราฉั นใด ประชาชาติทั้ งสิ้ น กรรมสิ ทธิ์ ส วนพวกเชลยชาว
ก็จะดื่ มไมหยุดฉันนั้ น เออ เขา เยรูซาเล็มที่ อยู ในเสฟาราดจะได
จะดื่ มแล วก็ โอนเอนไป เขาจะ หั วเมื องในภาคใต เป นกรรม
เปนเหมือนอยางที่ ไมเคยเกิดมา สิทธิ์
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หนา 1831
โอบาดีย 1
21 พวกผู ช วยให พ นจะขึ้ นไปที่ เอซาว และราชอาณาจักรนั้ นจะ
ภู เ ขาศิ โยนเพื่ อปกครองภู เ ขา ตกเปนของพระเยโฮวาห
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