
ฉบับอานเขาใจงาย
Language: ภาษาไทย (Thai)
Provided by: Bible League International.

Copyright and Permission to Copy
Taken from the Thai Easy-to-Read Version © 2015 by Bible League International.
PDF generated on 2017-08-16 from source files dated 2017-08-16.
53e52ba5-5d94-5576-bd39-887847a6c62e
ISBN: 978-1-5313-1299-2



1 โอบาดียาห ๑:๘

โอบาดียาห
คํานํา

โอบาดียาห แปลวา “ผูรับใชของพระ
ยาหเวห”
หนังสือเลมน้ีเป็นหนังสือที่สัน้ที่สุดใน

พระคัมภีร เดิม เขียนขึ้นหลัง จากที่บา
บิ โลนทําลายเมืองเยรูซาเล็มของยู ดาห
อยางราบคาบในปี ๕๘๖ กอน ค.ศ.
หนังสือโอ บา ดี ยาห กําลังตอวา

ชนชาติเอโดม ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก เอ
ซาว (เอซาวเป็นลูกของอิสอัค อิสอัคมี
ลูกชายสอง คนคือ เอ ซาวกับยา โคบ)
ชนชาติเอโดมเยอหยิ่งจองหองคิดวาตัว
เองแนเหลือ เกิน ไมมี ใครสามารถทํา
อะไรเขา ได เมื่อคน ยู ดาห (อิสราเอล)
ที่สืบเชื้อ สายมาจากยา โคบ ถูกชาวบา
บิ โลนบุกเขา มายึด ทรัพยและทําลาย
ชนชาติเอ โดมได แตมอง ดูอยู เฉยๆไม
ยอมชวย และยังสม น้ํา หน าในความ
ลมจมของนองชาย และยังชวยจับเชลย
ชาว ยู ดาหสงไป ใหกับบา บิ โลนอีก ดวย
เพราะเหตุ น้ีพระยาหเวหพูดวา “เราจะ
ทําลายเอโดม กรรมที่เอโดมไดกอไวกับ
คนยู ดาห (อิสราเอล) จะสนองกลับมา
ตกลงบนหัวของเอโดม”
ในที่สุดพระ ยาหเวหจะนําคน ยู ดาห

(อิสราเอล) กลับ มาสูแผน ดินของ ตน
พระองคจะอวยพรพวกเขาใหมีชัยเหนือ
ชนชาติรอบขางรวมทัง้เอโดมดวย และ
พระ ยาหเวหจะครอบครองเป็นกษตัริย
ชัว่นิจนิรันดร

ชนชาติเอโดมจะถูกลงโทษ

๑ ๑ น่ีคือนิมิตของโอบาดียาห *
พวก เราไดยินรายงานจากพระ ยาหเวห
วา

พระองคได สงผู สง ขาวคน หน่ึงออก ไป
ทามกลางชนชาติตางๆใหไปบอกวา

“ลุกขึ้นไปทําสงครามกับเอโดมกันเถอะ”
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตของ ผมพูดอยาง น้ี

กับเอโดม
๒พระยาหเวหพูดวา “เอโดม เราไดทําใหเจา

เป็นชนชาติที่กระจอกทามกลางชนชาติ
ตางๆ

และเจาก็ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามมาก
๓ เจาหลงตัวเองคิดวาแนเหลือเกิน
เจาไดอาศัยอยูตามถํ้าบนผาสูง †
และบานของเจาอยูบนภูเขาสูง
เจาคิดในใจวา
‘เราตัง้อยูสูงขนาด น้ีไมมีใครดึงใหเราลงไป

ถึงพื้นดินไดหรอก’”
๔พระยาหเวหพูดวาอยางน้ี “ถึงแมเจาจะทํา

รังสูงเหมือนนกอินทรี
ถึงจะทํารังอยูทามกลางดวงดาวตางๆ
เราก็จะดึงเจาลงมาจากที่นัน่”
๕ถาพวกขโมยขึ้นบานเจาหรือพวกโจรมาบุก

ในตอนกลางคืน
พวกมันก็จะขโมยไปแคที่มันอยากได ไมใช

หรือ
หรือเมื่อคนงานมาเก็บองุนในไรของเจา
พวกเขาก็ยังเหลือองุนทิง้ไวบาง ไมใชหรือ
แตเอโดม ศัตรูของเจา จะทําลายเจาลงอยาง

ราบคาบ
๖ศัตรูจะคนหาทุกซอกทุกมุม
และเอาทรัพยสมบัติที่เอ ซาวซอน ไวไปจน

หมดเกลีย้ง
๗และพันธมิตรทัง้หมดของเจาก็จะขับไลเจา

ออกไปอยูที่ชายแดน
คนที่ทําสัญญาเป็นพันธมิตรกับเจาก็จะทําให

เจาตายใจ แลวยึดครองเจา
สหายที่เจากิน ดวยก็จะใหคนตางชาติมาตัง้

ถิ่นฐานในบานเมืองของเจาแทนเจา
ความเฉลียวฉลาดก็จะหมดไปจากแผนดินเอ

โดม
๘พระยาหเวหพูดวา
“ในวัน นัน้เราจะทําลายคน เฉลียวฉลาดให

หมดไปจากเอโดม

*๑:๑ โอบาดียาห โอบาดียาห ขอ ๑-๔ เหมือนกับหนังสือเยเรมียาห ๔๙:๑๔-๑๖ และโอบาดี
ยาห ขอ ๕-๖ เหมือนกับหนังสือเยเรมียาห ๔๙:๙-๑๐
†๑:๓ ถํา้บนผาสูง คําน้ีในภาษาฮีบรูใชคําวา “ซีรา” ซึ่งเป็นชื่อเมืองหลวงของเอโดม
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และเราจะทําลายคนที่มีความ เขาใจจาก
ภูเขาของเอซาว *

๙ เมือง เท มาน †แมแตนักรบผู เกง กลาของ
เจาก็ยังจะกลัวจนหัวหด

แตละคนจะถูกฆาจนหมดไปจากภูเขาเอซาว
๑๐ เพราะความ โหด รายที่เจา ทําตอยา โคบ

นองของเจา
เจาจะ ตองอับอายจนไมรูจะเอา หน าไป ซอน

ไวที่ไหน
และเจาจะถูกทําลายไปตลอดกาล
๑๑ เจายืนอยู เฉยๆในวันที่คนตางชาติเขา มา

ยึดทรัพยสินและคนของยาโคบไป
ในวันที่คนตางชาติบุกเขา มาทางประตู เมือง

และจับสลากแบงเมืองเยรูซาเล็มกัน
และเอโดม เจาก็ทําตัวเหมือนคนหน่ึงในพวก

เขา
๑๒ตอนนัน้เจาไมนาจะไปสมน้ําหน าในความ

ลมจมของนอง ชาย เจา ‡ในวันที่เขาได
รับความหายนะนัน้

และเจาก็ไมนาจะเฉลิมฉลองในความสูญเสีย
ของคนยูดาหในวันที่เขาถูกทําลาย

และเจาก็ไม นาจะคุย เยยทับถมพวก เขาใน
วันที่พวกเขาเดือดรอนนัน้

๑๓ เจาไม นาจะบุกเขาไปในประตู เมืองของ
คนของ เราในวันที่พวก เขาทน ทุกข
ทรมานนัน้

เจาไมนาจะไปสมน้ําหน าในสิ่งเลวรายที่เกิด
ขึ้นกับพวกเขาในวันที่พวกเขาทนทุกข
ทรมานนัน้

เจาไม นาจะยึดเอาทรัพยสมบัติของพวก เขา
ไปในวันที่เขาทนทุกขทรมานนัน้

๑๔ เจาไมนาจะไปยืนดักที่ทางแยกเพื่อดักจับ
คนยูดาหที่กําลังจะหนีไป

เจาไม นาจะมอบคนที่รอด ชีวิตนัน้ไป ใหกับ
ศัตรูในวันที่เขาเดือดรอนนัน้

๑๕ เพราะวันของพระยาหเวหที่พระองคจะมา
ตัดสินทุกๆชนชาติใกลจะมาถึงแลว

เอโดม เจาทําอะไรไวกับคนอื่น เจาก็จะไดรับ
อยางนัน้เหมือนกัน

กรรมที่เจาไดกอ ไว มันจะสนองกลับ มาลง
บนหัวเจาเอง

๑๖สวนเจา คนยูดาห เจาไดดื่มจากจอกแหง
การลงโทษบนภูเขาอันศักดิส์ิทธิข์องเรา

ทุก ชนชาติก็จะตองดื่มจากจอกแหงการ
ลงโทษนัน้เหมือนกัน

พวกเขาจะดื่มกันอยางตะกละตะกลาม
และจะหายไปเหมือนไมเคยมีตัวตนมากอน
๑๗แตบนภู เขาศิ โยน ก็จะมีคนที่หลบหนีมา

อยู
มันจะเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิ ์
และคนของ ยา โคบจะกลับมาครอบครอง

แผนดินที่เป็นกรรมสิทธิข์องเขาอีกครัง้
หน่ึง

๑๘ครอบครัวของยาโคบก็จะเป็นเหมือนไฟ
ครอบครัวของโยเซฟ ¶ก็จะเป็นเหมือนเปลว

ไฟ
แตครอบครัวของเอ ซาวก็จะเป็นเหมือน

แกลบ
ครอบครัวของยา โคบก็จะเผาพวกมันจน สิน้

ซาก
และจะไม เหลือผู รอด ชีวิตเลยในครอบครัว

ของเอซาว
เพราะพระยาหเวหไดสัง่ใหมันเป็นอยางนัน้
๑๙ชาวยดูาหที่อยูที่เนเกบ ก็จะไดครอบครอง

ภูเขาของเอซาว
และคนเชเฟลาห §ก็จะไดครอบครองดินแดน

ของฟีลิสเตีย

*๑:๘ คนที่มี … ของเอซาว ในสมัยกอน เอโดมมีชื่อเสียงมาก วาเป็นศูนยกลางของการเรียน
รูและสติปัญญา
†๑:๙ เทมาน เป็นเมืองใหญเมืองหน่ึงของเอโดม
‡๑:๑๒ นองชายเจา เป็นการอางกลับไปในหนังสือปฐมกาล เอซาวกับยาโคบเป็นพี่น องกัน
เอซาวมีอีกชื่อหน่ึงวาเอโดม สวนยาโคบมีอีกชื่อหน่ึงวาอิสราเอล ดังนัน้ชนชาติทัง้สองจึงเป็น
พี่น องกัน
¶๑:๑๘ ครอบครัวของโยเซฟ ซึ่งเป็นอีกชื่อหน่ึงของอิสราเอล ในที่ น้ีหมายถึง เผาที่ใหญ
ที่สุดสองเผาของอิสราเอลฝายเหนือ คือ เผามนัสเสห และเผาเอฟราอิม
§๑:๑๙ ชาวยูดาห … คนเชเฟลาห เนเกบเป็นพื้นที่อยูตามเถือกเขาทางใตของยูดาห ซึ่งมี
พรมแดนติดกับเอโดม สวนเชเฟลาหเป็นที่ลุมอยูตรงตีนเขา ทางทิศตะวันตกของยูดาหและ
เอฟราอิม มีพรมแดนติดกับฟีลิสเตีย
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คนอิสราเอลก็จะไดครอบครองแควน เอฟรา
อิมและแควนสะมาเรีย

เผาเบนยามินก็จะไดครอบครองแควนกิ เลอ
าด

๒๐กองทัพของพวก เชลยชาว อิสราเอลก็จะ
ไดครอบครองแผนดินคานาอันไปจนถึง
ศาเรฟัท

และพวกเชลยศึกชาวเยรูซาเล็ม ที่อยูที่เสฟา
ราดก็จะไดครอบครองเมืองตางๆของเน
เกบ

๒๑พวก วีรบุรุษกู ชาติก็จะขึ้น ไปบนภู เขา ศิ
โยนเพื่อปกครองภูเขาของเอซาว

แลวพระ ยาหเวหก็จะครอบครองเป็น
กษตัริย”
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