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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โอบาดีห์

เรา ไม่รู ว่้ า โอ บา ดีห์ เป็น ผู้ใด หรือ ว่า เขา พยากรณ์ ที่ไหน
หรือ เมื่อไร เรา ไม่รู ว่้ า บิดา ของ เขา ชื่อ อะไร ชื่อ โอ บา ดีห์
หมายความ ว่า “ผู้นมัสการ ” หรือ “ผู้รบ
ั ใช้ของ พระ เย โฮ
วาห์” เขาอาจจะเป็น โอบาดีหที
์ ่กล่าวถึง ใน 1 พกษ 18:3; 1
พศด 9:16; 8:38; 27:19 เขาอาจจะอยูที
่ ่ประเทศยูดาห์ (1:11)
เล่มนี้มีคําพยากรณ์ แห่งการพิพากษาต่อประเทศเอโดม
(1:6, 8, 19, 21) เป้าหมายของเล่มนี้ คือ เพื่อ แสดงว่า เอโดม
จะต้องถูกพิพากษาเพราะเหตุเขาข่มเหงชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม
นี่ อาจ จะ เกิด ขึ้น ใน ช่วง เวลา เดีย วกันกับ 2 พกษ 8 และ 2
พศด 21 (ประมาณปีก่อน ค.ศ. 800) หนังสือเยเรมีย์ 49:7-22
มีคําพยากรณ์ เช่นกันต่อเอโดม
ความหายนะจะมาสู่เอโดม
นิ มิต ของ โอ บา ดีห์ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัส
เกี่ยวด้วยเรือ
่ งเอโดมดังนี้ ว่า เราได้ยน
ิ ข่าวลือจากพระเยโฮ
วาห์ ทูตคนหนึ่ งถูกส่งไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติให้พูด
ว่า “จงลุก ขึ้น เถิด ให้เราลุก ไปทํา สงครามกับ เมืองเอโดม”
2 ดูเถิด เราได้ กระทําเจ้าให้เล็กท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
ให้เจ้าเป็นที่ดูหมิน
่ อย่างมาก 3 ความเห่อเหิมแห่งใจของเจ้า
ได้ ล่อลวงเจ้า เอง เจ้าผู้ ซ่ึง อาศัย อยู่ ในซอกหิน ที่อาศัย ของ
เจ้า อยูสู
่ ง เจ้ารําพึง อยู่ ในใจว่า “ผู้ใดจะให้ เราลงมายัง พื้น
ดิน” 4 แม้ว่าเจ้าเหินขึ้นไปสูงเหมือนนกอินทรี แม้ว่ารังของ
เจ้าอยู่ในหมู่ดวงดาวทัง้ หลาย เราจะฉุ ดเจ้าลงมาจากที่นั ่น
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พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 5 ถ้าขโมยเข้ามาหาเจ้า ถ้าพวก
ปล้น เข้า มาในเวลากลางคืน (เจ้าจะถูก ทําลายสัก เท่าใด)
เขา จะ ไม่ ขโมย เพียง พอ แก่ ตัว ของ เขา เท่านั ้น หรือ ถ้า คน
เก็บองุน
่ มาหาเจ้า เขาจะไม่ทิง้ องุน
่ ตกค้างไว้บ้างหรือ 6 ข้าว
ของของเอซาวได้ถูกร้อ
ื ค้น สัก เท่าใดหนอ ทรัพย์ สมบัติซึ่ง
ซ่อนไว้ก็ถูกค้น ไปหมด 7 พันธมิตรทัง้ สิน
้ ของเจ้า ได้ ขับ เจ้า
ไปถึงพรมแดน สหมิตรของเจ้าได้ล่อลวงเจ้า เขากลับสู้ชนะ
เจ้าเสียแล้ว มิตรที่ กินข้าวหม้อเดียวกับเจ้าก็ วางกับดักเจ้า
เรือ
่ งนี้ ไม่มีใครเข้าใจอะไรเสียเลย 8 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ใน
วัน นั ้น เราจะไม่ ทําลาย คนฉลาดให้สิ้น ไปจากเอโดม และ
ทําลายความเข้าใจเสียจากภูเขาเอซาวหรือ 9 โอ เทมานเอ๋ย
ชายผู้มีกําลัง ทัง้ หลายของเจ้า จะขยาด จนในที่สุด ทุก คน
ที่มาจากภูเขาเอซาวจะถูกตัดขาดเสียด้วยการสังหาร
ความบาปของเอโดมต่ออิสราเอล
เหตุเพราะ ความ รุ นแรง ที่ กระทํา ต่อ ยา โค บน้ อง ชาย
ของ เจ้า ความ อับอาย จะ ปกคลุม เจ้า ไว้ เจ้า จะ ต้อง ถูก
ตัดขาด ออก ไป เป็น นิ ตย์ 11 ในวันที่เจ้า ยืน เป็น ปฏิปักษ์
ในวันทีค
่ นต่างด้าวนํากําลังของเขาไปเป็นเชลย และคนต่าง
ชาติเข้า มาทางประตูเมือง เขาจับ สลากเอากรุ ง เยรู ซาเล็ม
กัน เจ้าก็ เหมือนคนเหล่า นั ้น คนหนึ่ ง 12 เจ้าไม่ ควรยืน ยิม
้
อยู่ ด้วย ความ พอ ใจ ในวันที่ น้ อง ชาย ของ เจ้า รับ เคราะห์ ใน
วัน นั ้น เจ้าไม่ ควรเปรมปรีดิ์เย้ยประชาชนยู ดาห์ ในวันที่ เขา
ทัง้ หลาย ถูก ทําลาย เจ้า ไม่ ควร จะ โอ้ อวด ในวันที่ เขา ตก
ทุกข์ได้ยาก 13 เจ้าไม่ ควรเข้า ประตู เมืองแห่ง ประชาชนของ
เราในวัน แห่ง หายนะของเขา เออ เจ้าไม่ ควรยืน ยิม
้ อยู่ ใน
เรือ
่ งภัย พิบัติของเขาในวัน แห่ง หายนะของเขา เจ้าไม่ ควร
จะ เข้า ริบ ทรัพย์สินข อง เขา ไป ใน วัน แห่ง หายนะ ของ เขา
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เจ้าไม่ ควรจะยืน สกัด ทางแยก เพื่อ จะกําจัด พวกที่หลบ
หนี ของเขา เจ้าไม่ควรจะมอบพวกที่เหลืออยูให้
่ แก่ศัตรู ของ
เขาในวันที่เขาตกทุกข์ได้ยาก
การ รือ
้ ทําลาย เอ โดม เปรียบ ได้ กับ วัน แห่ง พระ เย โฮ
วาห์ในอนาคต
15 เพราะวัน แห่ง พระเยโฮวาห์ใกล้ประชาชาติทัง
้ สิน
้ เข้า
มาแล้ว เจ้ากระทํา แก่ เขาอย่างไร ก็จะมีผู้มากระทํา แก่เจ้า
อย่าง นั ้น การ ตอบแทน ของ เจ้า จะ กลับ มา ตก บน ศีรษะ
ของ เจ้า เอง 16 เจ้า ดื่ม อยู่ บน ภู เขา บริสุทธิ์ ของ เรา ฉั นใด
ประชาชาติทัง้ สินก
็ ะดื่มไม่หยุดฉั นนั ้น เออ เขาจะดื่มแล้วก็
้ จ
โอนเอนไป เขาจะเป็นเหมือนอย่างที่ไม่เคยเกิดมา
ใน ยุค 1000 ปี อิสราเอล จะ ได้แผ่น ดิน ของ เอ โดม เป็น
กรรมสิทธิ์
17 แต่จะมี คนรอดพ้น ในภู เขาศิโยน และที่ นั้น จะบริสุ ทธิ์
และ วงศ์ วาน ของ ยา โคบ จะ ได้ ถือ กรรมสิทธิที
์ ่ดินอัน เป็น
กรรมสิทธิข
์ องเขา 18 วงศ์วานของยาโคบจะเป็นไฟ วงศ์วาน
ของ โย เซฟ จะ เป็น เปลว ไฟ และ วงศ์ วาน ของ เอ ซาว จะ
เป็น ตอ ข้าว ไฟ และ เปลว ไฟ จะ ไหม้ และ เผา ผลาญ เสีย
วงศ์วานของเอซาวจะไม่มีใครรอดได้เลย เพราะว่า พระเย
โฮ วาห์ได้ลัน
่ พระ วาจา แล้ว 19 คน เห ล่านั ้นที่อยูใน
่ ภาค ใต้
จะได้ภูเขาเอซาวเป็น กรรมสิทธิ์ คนเหล่านั ้นที่อยูในที
่
่ราบ
จะ ได้แผ่น ดิน ฟี ลิ ส เตีย เขา จะ ได้แผ่น ดิน เอ ฟ รา อิม และ
แผ่น ดิน สะ มา เรีย เป็น กรรมสิทธิ์ และ เบน ยา มิน จะ ได้ กิ
เลอาดเป็น กรรมสิทธิ์ 20 พลโยธาของอิสราเอลที่ เป็น เชลย
จะ ได้ที่ซึ่ง เป็น ของ คน คา นา อัน ไกล ไป จน ถึง ศาเรฟัท เป็น
กรรมสิทธิ์ ส่วนพวกเชลยชาวเยรู ซาเล็มที่อยูในเสฟาราด
่
จะได้ หว
ั เมืองในภาคใต้ เป็น กรรมสิทธิ์ 21 พวกผู้ ชว
่ ยให้ พ้น
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จะ ขึ้น ไป ที่ภูเขา ศิ โยน เพื่อ ปกครอง ภูเขา เอ ซาว และ ราช
อาณาจักรนน
ั ้ จะตกเป็นของพระเยโฮวาห์
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