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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
โอบาดีห์

เราไม่ รู ้วา่โอบาดีห์เป็นผู้ ใด หรอืวา่เขาพยากรณ์ ท่ี ไหน
หรอื เม่ือไร เรา ไม่ รู ้วา่บิดาของเขาชื่ออะไร  ชื่อ โอบา ดีห์
หมายความวา่ � ผู้  นมัสการ �  หรอื � ผู้รบัใช ้ของพระเยโฮ
วาห�์ เขาอาจจะเป็นโอบาดีห ์ท่ี  กล ่าวถึงใน 1 พกษ 18:3;
1 พศด 9:16; 8:38; 27:19 เขาอาจจะอยู ่ท่ี ประเทศยูดาห์
(1:11)

เล่ มน ้ี มี  คําพยากรณ์  แห ่งการพิพากษาต่อประเทศเอโดม
(1:6, 8, 19, 21)  เป้ าหมายของเล่ มน ีคื้อเพื่อแสดงวา่เอโดม
จะต้องถูกพิพากษาเพราะเหตุเขาข่มเหงชาวกรุงเยรูซาเล็ม
 น่ี อาจจะเกิดขึ้นในชว่งเวลาเดียวกั นก ับ 2 พกษ 8  และ 
2 พศด 21 (ประมาณปี ก่อน  ค�ศ� 800)  หน ังสือเยเรมีย์
49:7-22  มี  คําพยากรณ์ เช ่นก ันต่อเอโดม

ความหายนะจะมาสู่เอโดม
1 นิ มิ ตของโอบาดีห์  องค์ พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรสัเก่ี 

ยวด ้วยเรือ่งเอโดมดังน้ี วา่ เราได้ยนิข่าวลือจากพระเยโฮ
วาห์ ทูตคนหน่ึงถูกส่งไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ให ้ พูด
วา่ �จงลุกขึ้นเถิด  ให ้เราลุกไปทําสงครามกับเมืองเอโดม�
2  ดู  เถิด เราได้กระทําเจ้าใหเ้ล็กท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
 ให ้ เจ้ าเป็ นที ่ ดู หมิน่อยา่งมาก 3 ความเหอ่เหมิแหง่ใจของ
เจ้าได้ล่อลวงเจ้าเอง  เจ้ าผู้ซ่ึงอาศัยอยู่ในซอกหนิ  ท่ี อาศัย
ของเจ้าอยู ่สูง  เจ้ าราํพึงอยู่ในใจวา่ � ผู้ ใดจะให้เราลงมายงั
พื้นดิน� 4  แม้ว ่าเจ้าเหนิขึ้นไปสูงเหมือนนกอนิทรี  แม้ว ่ารงั
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ของเจ้าอยู่ในหมู่ดวงดาวทัง้หลาย เราจะฉุดเจ้าลงมาจาก
ท่ี น่ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 5 ถ้าขโมยเข้ามาหาเจ้า
ถ้าพวกปล้นเข้ามาในเวลากลางคืน ( เจ้ าจะถูกทําลายสัก
เท่าใด� เขาจะไม่ขโมยเพียงพอแก่ตัวของเขาเท่าน้ันหรอื
ถ้าคนเก็บองุน่มาหาเจ้า เขาจะไม่ทิง้องุน่ตกค้างไวบ้้างหรอื
6ข้าวของของเอซาวได้ ถู  กร ื้อค้นสักเท่าใดหนอ  ทรพัยส์มบัติ 
ซ่ึงซ่อนไว ้ก็  ถู  กค ้นไปหมด 7 พันธมิตรทัง้สิน้ของเจ้าได้ขับ
เจ้าไปถึงพรมแดน สหมิตรของเจ้าได้ล่อลวงเจ้า เขากลับสู้
ชนะเจ้าเสียแล้ว  มิ ตรท่ีกินข้าวหม้อเดียวกับเจ้าก็วางกั บด ัก
เจ้า เรือ่งน้ี ไม่มี ใครเข้าใจอะไรเสียเลย 8พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า
ในวนัน้ันเราจะไม่ทําลายคนฉลาดให ้สิ ้นไปจากเอโดม และ
ทําลายความเข้าใจเสียจากภูเขาเอซาวหรอื 9  โอ เทมานเอย๋
ชายผู้ มี กําลังทัง้หลายของเจ้าจะขยาด จนในท่ีสุดทุกคน
ท่ีมาจากภูเขาเอซาวจะถูกตัดขาดเสียด้วยการสังหาร

ความบาปของเอโดมต่ ออ ิสราเอล
10  เหตุ เพราะความรุนแรงท่ีกระทําต่อยาโคบน้องชาย

ของ เจ้า ความ อบัอาย จะ ปกคลุม เจ้า ไว้  เจ้ า จะ ต้อง ถูก
ตัดขาดออกไปเป็นนิตย์ 11 ในว ันที ่ เจ้ ายนืเป็นปฏิ ปักษ์ ในว ั
นที ่คนต่างด้าวนํากําลังของเขาไปเป็นเชลย และคนต่าง
ชาติ เข ้ามาทางประตู เมือง เขาจับสลากเอากรุงเยรูซาเล็ม
กัน  เจ้ าก็เหมือนคนเหล่าน้ันคนหน่ึง 12  เจ้ าไม่ควรยนืยิม้
อยู่ด้วยความพอใจในว ันที ่น้องชายของเจ้ารบัเคราะหใ์นวนั
น้ัน  เจ้ าไม่ควรเปรมปร ีดิ ์ เย ้ยประชาชนยูดาห์ในว ันที ่เขาทัง้
หลายถูกทําลาย  เจ้ าไม่ควรจะโอ้อวดในว ันที ่เขาตกทุกข์ ได้  
ยาก 13  เจ้ าไม่ควรเข้าประตูเมืองแหง่ประชาชนของเราใน
วนัแหง่หายนะของเขา  เออ  เจ้ าไม่ควรยนืยิม้อยู่ในเรือ่งภัย
พิบั ติ ของเขาในวนัแหง่หายนะของเขา  เจ้ าไม่ควรจะเข้ารบิ
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ทรพัย ์สิ นของเขาไปในวนัแหง่หายนะของเขา 14  เจ้ าไม่ควร
จะยนืสกัดทางแยก เพื่อจะกําจัดพวกท่ี หลบหนี ของเขา  เจ้ 
าไม่ควรจะมอบพวกท่ี เหลืออยู ่ ให ้ แก่  ศัตรู ของเขาในว ันที ่เขา
ตกทุกข์ ได้  ยาก 

การรือ้ทําลายเอโดม เปรยีบได้กับวนัแหง่พระเยโฮวาห ์
ในอนาคต 

15 เพราะวนัแหง่พระเยโฮวาห ์ใกล้  ประชาชาติ ทัง้สิน้เข้า
มาแล้ว  เจ้ ากระทําแก่เขาอยา่งไร  ก็ จะมี ผู้ มากระทําแก่ 
เจ้ าอยา่งน้ัน การตอบแทนของเจ้าจะกลับมาตกบนศีรษะ
ของเจ้าเอง 16  เจ้ า ด่ืมอยู่บนภูเขาบร ิสุทธ ์ิของเราฉันใด  
ประชาชาติ ทัง้สิ ้นก ็จะด่ืมไม่หยุดฉันน้ัน  เออ เขาจะด่ืมแล้ 
วก ็โอนเอนไป เขาจะเป็นเหมือนอยา่งท่ี ไม่ เคยเกิดมา

ในยุค 1000  ปี อสิราเอลจะได้ แผ่ นดินของเอโดมเป็น
กรรมสิทธิ์

17  แต่ จะมีคนรอดพ้นในภูเขาศิ โยน และท่ีน้ันจะบร ิสุทธ ิ
์ และวงศ์วานของยาโคบจะได้ถือกรรมสิทธิ ์ท่ี  ดิ  นอ ันเป็น
กรรมสิทธิ์ของเขา 18  วงศ์ วานของยาโคบจะเป็นไฟ  วงศ์ 
วานของโยเซฟจะเป็นเปลวไฟ และวงศ์วานของเอซาวจะ
เป็นตอข้าว ไฟและเปลวไฟจะไหม้และเผาผลาญเสีย  วงศ์ 
วานของเอซาวจะไม่ มี ใครรอดได้ เลย เพราะวา่พระเยโฮ
วาห ์ได้ ลัน่พระวาจาแล้ว 19 คนเหล่าน้ั นที ่ อยู ่ในภาคใต้จะ
ได้ ภู เขาเอซาวเป็นกรรมสิทธิ์ คนเหล่าน้ั นที ่ อยู ่ในท่ีราบจะ
ได้ แผ่ นดินฟีลิสเตีย เขาจะได้ แผ่ นดินเอฟราอมิและแผ่น
ดินสะมาเรยีเป็นกรรมสิทธิ์ และเบนยามินจะได้กิเลอาด
เป็นกรรมสิทธิ์ 20 พลโยธาของอสิราเอลท่ีเป็นเชลยจะได้ ท่ี 
ซ่ึงเป็นของคนคานาอนัไกลไปจนถึงศาเรฟัทเป็นกรรมสิทธิ์
ส่วนพวกเชลยชาวเยรูซาเล็ มท ี่ อยู ่ในเสฟาราดจะได้หวัเมือง
ในภาคใต้เป็นกรรมสิทธิ์ 21 พวกผูช้ว่ยใหพ้้นจะขึ้นไปท่ี ภู เขา
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ศิโยนเพื่อปกครองภูเขาเอซาว และราชอาณาจั กรน ัน้จะตก
เป็นของพระเยโฮวาห์
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