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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
อาโมส

 ผู้  เข ียนหนังสือเล่ มน ้ี คือ �อาโมสผู้ อยู ่ในหมู่ ผู้ เล้ียงแกะ
ในเมืองเทโคอา� (1:1) อาโมส ( ปี ก่อน ค . ส . 776-763)
 พยากรณ์ และ เขียน ก่อน ผู้ พยากรณ์ โย เอล ใน อาณาจักร
เหนือในสมัยกษั ตร ิยเ์ยโรโบอ ัมท ่ี2 เขาอยู ่สม ัยเดียวกั นก 
ับโฮเชยา และอาจจะอยู ่สม ัยเดียวกั นก ับอสิยาห์ (1:1) เขา
พยากรณ์วา่ประเทศซีเรยี ไทระ อมัโมน โมอ ับก ับอสิราเอล
จะถูกพิพากษาลงโทษ เขาพยากรณ์วา่ ภัยพิบั ติ จะมาใน
สมัย �วนัแหง่พระเยโฮวาห�์  แล ้วหลังจากน้ันจะตัง้อาณา
จั กร 1000  ปี ของพระเยซู

การ พิพากษา ประเทศ ต่างๆ จะ เกิด ในทั นที และ ใน
อนาคต

1 ถ้อยคําของอาโมส  ผู้  อยู ่ในหมู่ ผู้ เล้ียงแกะในเมืองเท
โคอา ซ่ึงท่านได้ เห ็นเก่ียวกับอสิราเอล ในรชักาลอุสซียาห์
 กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ และในรชักาลเยโรโบอมั ราชโอรสของ
โยอาช  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล ก่อนแผ่นดินไหวสองปี 2 ท่าน
กล่าววา่ �พระเยโฮวาหจ์ะทรงเปล่งพระสิงหนาทจากศิ โยน 
และจะทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์จากเยรูซาเล็ม
ลานหญ้าของผู้ เล้ียงแกะจะโศกเศรา้ และยอดภูเขาคาร
เมลก็จะเหีย่วไป� 3 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเหตุ
การละเมิดของดามัสกัส สามครัง้และส่ี ครัง้ เราจะไม่ยอม
กลับการลงทัณฑ์ เพราะวา่เขาทัง้หลายได้นวดกิเลอาดด้วย
เล่ือนเหล็กสําหรบันวดข้าว 4  แต่ เราจะส่งไฟเข้ามาในเรอืน
ของฮาซาเอล ซ่ึงจะเผาผลาญปราสาททัง้หลายของเบน
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ฮาดัดเสีย 5 เราจะหกัดาลประตูเมืองดามัสกัส และตัดผู้ ท่ี 
อาศัยอยู่ออกเสียจากท่ีราบอาเวน และผู้น้ั นที ่ถือคทาจาก
วงศ์วานของเอเดน และประชาชนซีเรยีจะต้องตกไปเป็น
เชลยยงัเมืองคีร�์ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 6 พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเหตุการละเมิดของกาซา สามครัง้
และส่ี ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขากวาด
ประชาชนทัง้หมดไปเป็นเชลย เพื่อจะมอบให ้แก่ เอโดม 7  
แต่ เราจะส่งไฟมาบนกําแพงเมืองกาซา ซ่ึงจะเผาผลาญ
ปราสาททัง้หลายของเมืองน้ันเสีย 8 เราจะตัดผู้ ท่ี อาศัยอยู่
ออกเสียจากอชัโดด และผู้ ท่ี ถือคทาออกจากเมืองอชัเคโลน
เราจะห ันม ือของเราต่อสู้เอโครน ชาวฟีลิสเตียท่ี เหลืออยู ่จะ
พินาศ�  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 9 พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเหตุการละเมิดของเมืองไทระ
สามครัง้และส่ี ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะ
เขาได้มอบประชาชนทัง้หมดให ้แก่ เอโดม และไม่ ได้ ระลึก
ถึงพันธสัญญาแหง่ภราดรภาพ 10  แต่ เราจะส่งไฟมาบน
กําแพงเมืองไทระ ซ่ึงจะเผาผลาญปราสาททัง้หลายของ
เมืองน้ันเสีย� 11 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเหตุการ
ละเมิดของเมืองเอโดม สามครัง้และส่ี ครัง้ เราจะไม่ยอม
กลับการลงทัณฑ์ เพราะเขาได้ ไล่ ตามน้องของเขาด้วยดาบ
และสลัดความสงสารทิง้เสียสิน้ ความโกรธของเขาบัน่ทอน
อยู ่ตลอดกาล และความพิโรธของเขาก็ มี  อยู ่ เป็นนิตย ์12  
แต่ เราจะส่งไฟมาบนเมืองเทมาน ซ่ึงจะเผาผลาญปราสาท
ทัง้หลายของเมืองโบสราห�์ 13 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ 
�เพราะเหตุการละเมิดของคนอมัโมน สามครัง้และส่ี ครัง้ 
เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะวา่เขาได้ผ่าท้องหญิ 
งม ี ครรภ์ ในเมืองกิเลอาด เพื่อจะขยายอาณาเขตของตน 14  
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แต่ เราจะจุดไฟขึ้นในกําแพงเมืองรบับาห์ และไฟจะเผา
ผลาญปราสาททัง้หลายของเมืองน้ันเสีย  พร ้อมด้วยเสียง
โห่รอ้งในวนัทําศึก  พร ้อมด้วยพายุอนัแรงกล้าในว ันที ่ มี ลม
หมุน 15  กษัตรยิ ์ของเขาทัง้หลายจะตกไปเป็นเชลย ทัง้ตั วท 
่านและเจ้านายของท่านด้วย� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 

2
1 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเหตุการละเมิดของ

เมือง โม อบั สาม ครัง้ และ ส่ี ครัง้ เรา จะ ไม่ ยอม กลับ การ
ลง ทัณฑ์ เพราะ เขา ได้ เผา กระดูก ขอ งกษั ตร ิย์ เอ โดม ให้
เป็นปูน 2  แต่ เราจะส่งไฟมาบนโมอบั และไฟน้ันจะเผา
ผลาญปราสาททัง้หลายของเครโิอทเสีย และโมอบัจะตาย
ท่ามกลางเสียงสับสนอลหม่าน ท่ามกลางเสียงโห่รอ้งและ
เสียงแตร 3 เราจะตัดผู้ วนิ ิจฉัยออกเสียจากท่ามกลางเมือง
น้ัน และจะประหารเจ้านายทัง้หลายของเมืองน้ันเสียพรอ้ม
กับผู้ วนิิจฉัย � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 

การพิพากษาต่อโมอบั  ยู ดาหแ์ละอสิราเอล
4 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเหตุการละเมิดของ

ยูดาห์ สามครัง้และส่ี ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์
เพราะ วา่ เขา ปฏิเสธ ไม่ รบั พระ ราช บัญญั ติ ของ พระ เย โฮ
วาห์ และมิ ได้ รกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ และการมุสา
ของเขาได้พาให้เขาหลงเจิน่ไป ตามเยีย่งท่ี บิ ดาของเขาได้
ดําเนินมาแล้ว 5  แต่ เราจะส่งไฟมาบนยูดาห์ และไฟน้ันจะ
เผาผลาญปราสาททัง้หลายของเยรูซาเล็มเสีย� 6พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเหตุการละเมิดของอสิราเอล สาม
ครัง้และส่ี ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขาได้
ขายคนชอบธรรมเอาเงนิ และขายคนขัดสนเอารองเท้าคู่ 
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เดียว 7 ซ่ึงกระหายหาฝุ่นละอองแหง่แผ่นดินโลกบนศีรษะ
ของคนจน และผลักคนท่ีถ่อมใจออกเสียจากหนทางของ
เขา  บุ ตรชายและบิดาของเขาเข้าหาหญิงคนเดียวกัน เพื่อ
ลบหลู่นามบร ิสุทธ ิข์องเรา 8 ตัวเขาเองนอนอยูข่้างแท่นบูชา
ทุกแท่น  อยู ่บนเส้ือผ้าท่ีเขายดึมาเป็นประกัน และในนิเวศ
แหง่พระของเขา เขาทัง้หลายด่ืมเหล้าองุน่สําหรบัผู้ ท่ี  ถู ก
ปรบัโทษ 9 เรายงัได้ล้างผลาญคนอาโมไรต์ตรงหน้าเขา ซ่ึง
ส่วนสูงของเขาเหมือนอยา่งความสูงของต้นสนสีดาร์ และ
เป็นผู้ ท่ี  แข ็งแรงอยา่งกับต้นโอก๊ เราทําลายผลข้างบนของ
เขาเสีย และทําลายรากข้างล่างของเขาเสีย 10 เรานําเจ้า
ขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ และได้นําเจ้าถึงส่ี สิ บปีในถิน่ทุ รก 
ันดาร เพื่อจะได้ กรรมสิทธิ ์ ท่ี  ดิ นของคนอาโมไรต์ 11 เราได้ตั ้
งบ ุตรชายบางคนของเจ้าให้เป็นผู้ พยากรณ์ และได้ตัง้ชาย
หนุ่มบางคนของเจ้าให้เป็นพวกนาศีร์  โอ คนอสิราเอลเอย๋
 ไม่ เป็นความจร ิงด ังน้ี หรอื � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 
12 � แต่  เจ้ าทัง้หลายได้กระทําให้พวกนาศีร์ด่ืมเหล้าองุน่
และบัญชาพวกผู้ พยากรณ์ สัง่วา่ � เจ้ าอยา่พยากรณ์ เลย �
13  ดู  เถิด  เจ้ ากดเราลง เหมือนเกวยีนท่ีเต็ มด ้วยฟ่อนข้าวกด
ยดัลง 14 ฉะน้ันการหนีจะประลาตไปจากผู้ มี  ฝี  เท ้ารวดเรว็  
คนที ่ แข ็งแรงจะไม่สามารถเสรมิกําลังของเขา  คนที ่ มี กําลัง
มากจะชว่ยชวีติของตนก็ ไม่ได้ 15  ผู้  ท่ี ถือคันธนูจะไม่ยนืยง
อยู ่ได้  ผู้  มี  ฝี  เท ้าเร ็วก ็ชว่ยตัวเองให้รอดพ้นไม่ ได้ หรอืผู้ ท่ี  
ขี่ ม้าก็ชว่ยตัวเองให้รอดพ้นไม่ ได้  เหมือนกัน 16 และผู้ ท่ี  มี 
ใจกล้าหาญท่ามกลางผู้ มี กําลังเข้มแข็งเหล่าน้ันจะหนีไป
อยา่งเปลือยเปล่าในวนัน้ัน� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 

3
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ความยากลําบากสําหร ับท ุกตระกูลของอสิราเอล

1  โอ คน อสิราเอล เอย๋ จง ฟัง พระ วจนะ น้ี ซ่ึง พระ เย โฮ
วาห์ ตรสั กล่าว โทษ ท่าน ทัง้ หลาย คือ กล่าว โทษ หมด ทัง้
ครอบครวัซ่ึงเราได้นําออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ วา่ 2 �ในบร
รดาครอบคร ัวท ้ังสิน้ในโลกน้ี  เจ้ าเท่าน้ั นที ่เรารู ้จัก ดังน้ัน
เราจึงจะลงโทษเจ้าเพราะความชัว่ชา้ทัง้สิน้ของเจ้า 3 สอง
คนจะเดินไปด้วยกันได้หรอืนอกจากทัง้สองจะได้ตกลงกัน
ไว ้ก่อน 4  สิ งโตจะแผดเสียงดังอยู่ในป่าเม่ื อม ันไม่ มี  เหย ่ือ
หรอื ถ้าสิงโตหนุ่มจับสัตว์อะไรไม่ ได้  เลย มันจะรอ้งออกมา
จากถ้ําของมันหรอื 5 ถ้าไม่ มี  เหย ่ือล่อไว้ นกจะลงมาติ ดก ับ
บนดินได้ หรอื ถ้าไม่ มี อะไรเข้าไปติ ดก ับ กับจะลัน่ขึ้นจากดิน
ได้ หรอื 6 เขาจะเป่าแตรในเมือง และประชาชนไม่ตกใจกลัว
อะไรหรอื จะมีภัยตกอยู่ในเมืองหน่ึงเมืองใดหรอื นอกจาก
วา่พระเยโฮวาห์ทรงกระทําเอง 7  แท้  จร ิงองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าจะมิ ได้ ทรงกระทําอะไรเลย โดยมิ ได้ เปิดเผยความลึ 
กล ับให ้แก่  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ คือผู้ พยากรณ์ 8  สิ งโตแผด
เสียงรอ้งแล้ว  ผู้ ใดจะไม่ กล ัวบ้าง  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรสั แล้ว จะมี ผู้ ใด ท่ี จะ ไม่ พยากรณ์  หรอื � 9 จง ประกาศ
ในปราสาททัง้หลายท่ีอชัโดด และในปราสาททัง้หลายใน
แผ่นดิ นอ ียปิต์ และกล่าววา่ �จงประชุมกันบนภูเขาแหง่
สะมาเรยี และพิ นิ จด ูความโกลาหลอนัยิง่ ใหญ่มากมาย
และผู้ ท่ี  ถู กกดขี่ทัง้หลายท่ามกลางเมืองน้ัน� 10 พระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า �เพราะเขาไม่ รู ้จักท่ีจะกระทําให ้ถูกต้อง คือผู้ ท่ี 
ส่ําสมความรุนแรงและการโจรกรรมไวใ้นปราสาททัง้หลาย
ของเขา� 11  เพราะฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตร ั
สด ังน้ี วา่ �จะมี ปฏิปักษ์  ผู้  หน ่ึงมาล้อมแผ่นดินไว้ และเขา
จะบัน่ทอนขุมกําลังเสียจากเจ้า และปราสาททัง้หลายของ
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เจ้าจะถูกปล้น� 12 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � ผู้ เล้ียงแกะ
ชงิเอาขาสองขาหรอืหู ช ้ินหน่ึงมาจากปากสิงโตได้ ฉันใด 
คนอสิราเอลผู้ อยู ่ ท่ี  มุ มหน่ึงของเตียงในสะมาเรยี และบน
ท่ีนอนในดามัสกัสจะได้รบัการชว่ยใหพ้้นได้ ฉันน้ัน � 13  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระเจ้าจอมโยธาตร ัสว ่า �ฟังซิ และ
เป็นพยานกล่าวโทษวงศ์วานของยาโคบเถิด 14 วา่ในว ันที ่
เราทําโทษอสิราเอลเรือ่งการละเมิดของเขา เราจะทําโทษ
แท่นบูชาทัง้หลายของเมืองเบธเอลด้วย เชงิงอนท่ีแท่นบู 
ชาน ้ันจะถูกตัดออกและตกลงท่ี ดิน 15 เราจะโจมตีเรอืน
พักฤดูหนาวพรอ้มกับเรอืนพักฤดู รอ้น และเรอืนท่ีทําด้วย
งาชา้งจะพินาศ และเรอืนใหญ่ๆทัง้สิน้จะสูญสิน้ไป� พระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 

4
พระเจ้าทรงปฏิเสธเครือ่งสัตวบู ชาต ่างๆท่ีแท่นบูชาเท็จ

ของเมืองเบธเอล
1 � แม่ ว ัวท ้ังหลายแหง่เมืองบาชานเอย๋ จงฟังคําน้ี เถิด 

คือผู้ ท่ีอยู ่ในภูเขาสะมาเรยี  ผู้  ท่ี บีบบังคับคนยากจน และขยี้
คนขัดสน  ผู้  ท่ี  กล ่าวแก่นายของตนวา่ �เอามาซิ คะ เราจะ
ได้ด่ืมกัน� 2  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงปฏิญาณไวด้้วย
ความบร ิสุทธ ิข์องพระองค์ วา่  ดู  เถิด วนัทัง้หลายจะมาถึงเจ้า
เขาจะเอาขอเก่ียวเจ้าไป จนถึงคนท่ีสุดท้ายของเจ้า เขาก็จะ
เก่ียวไปด้วยเบ็ด 3 และเจ้าจะออกไปตามชอ่งกําแพง  แม่ ว ั
วท ้ังหลายจะออกไปตามชอ่งตรงข้างหน้าตน และเจ้าจะทิ ้
งม ันเข้าไปในวงัน้ัน� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 4 �จงมา
ท่ีเบธเอล มาทําการละเมิด มาท่ีกิลกาลซิ มาทําการละเมิด
ให ้ทว ี มากขึ้น จงนําเครือ่งสัตวบูชาของเจ้ามาทุกเชา้ และ
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นําสิบชกัหน่ึงของเจ้าหลังจากสามปี 5 จงเผาบูชาโมทนา
ด้วยใช ้สิ ่งท่ี มี  เชื้อ และประกาศการถวายบู ชาด ้วยใจสมัคร
จงโฆษณา  โอ คนอสิราเอลเอย๋  เจ้ ารกัท่ีจะกระทําอยา่งน้ี น่ี  
นะ �  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 

พระเจ้าทรงใหอ้สิราเอลระลึกถึงการลงโทษในอดีต
6 �ทัว่ไปทุกเมือง เราให้ฟันของเจ้าสะอาด  สถานท่ี  ทุ ก

แหง่ของเจ้าก็ ขาดอาหาร  เจ้ าก็ยงัไม่ กล ับมาหาเรา� พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 7 �เราได้ยบัยัง้ฝนไว้เสียจากเจ้า
ด้วย เม่ื อก ่อนถึงฤดู เก ่ียวสามเดือน เราให้ฝนตกในเมือง
หน่ึง  อ ีกเมืองหน่ึงไม่ ให ้ ฝน นาแหง่หน่ึ งม ี ฝนตก และนาท่ี 
ไม่มี ฝนก็ เหีย่วแหง้ 8 ดังน้ันชาวเมืองสองสามเมืองก็ดัน้ด้น
ไปหาอกีเมืองหน่ึงเพื่อจะหาน้ําด่ืม และไม่ รู ้จั กอ ่ิม  เจ้ าก็ยงั
ไม่ กล ับมาหาเรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 9�เราโจมตี 
เจ้ าด้วยให้ข้าวม้านและขึ้นรา เม่ือบรรดาสวนของเจ้าและ
สวนองุน่ของเจ้า  พร ้อมต้นมะเด่ือและต้นมะกอกเทศของ
เจ้าผลิตผล ตัก๊แตนก็ มาก ิน  เจ้ าก็ยงัไม่ กล ับมาหาเรา� พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 10 �เราให้โรคระบาดอยา่งท่ี เก ิด
ในอยีปิต์มาเกิดท่ามกลางเจ้า เราประหารคนหนุ่มของเจ้า
เสียด้วยดาบ ทัง้เอาม้าทัง้หลายของเจ้าไปเสีย และกระทํา
ใหค้วามเน่าเหม็ นที ่ค่ายของเจ้าคลุ้งเข้าจมูกเจ้า  เจ้ าก็ยงัไม่ 
กล ับมาหาเรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 11 �เราควํา่
เจ้าเสียบ้าง อยา่งท่ีพระเจ้าควํา่เมืองโสโดมและเมืองโกโม
ราห์  เจ้ าเหมือนดุ้นฟื นที ่เขาหยบิออกมาจากกองไฟ  เจ้ า
ก็ยงัไม่ กล ับมาหาเรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 12 � 
โอ อสิราเอลเอย๋ เพราะฉะน้ันเราจะต้องกระทํากับเจ้าดังน้ี
เพราะเราจะต้องกระทําเชน่น้ี แก่  เจ้า  โอ อสิราเอลเอย๋ จง
เตรยีมตัวเพื่อจะเผชญิพระเจ้าของเจ้า� 13 เพราะดู เถิด  
พระองค์  ผู้ ป้ันภูเขาและสรา้งลม และทรงประกาศพระดําริ
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ของพระองค์ แก่  มนษุย ์  ผู้ ทรงกระทําให้รุง่สวา่งกลายเป็น
ความมืด และทรงดําเนินบนท่ีสูงของพิ ภพ พระนามของ
พระองค์ คือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าจอมโยธา

5
การครํา่ครวญเรือ่งวงศ์วานอสิราเอล

1  โอ  วงศ์ วาน อสิราเอล เอย๋ จง ฟัง ถ้อยคํา น้ี ซ่ึง เรา
ครํา่ครวญถึงเจ้าวา่ 2 � พรหมจาร ีอสิราเอลล้มลงแล้ว และ
เธอจะไม่ ลุ กขึ้ นอ ีก เธอถูกทิง้ไว้บนแผ่นดินของเธอ  ไม่มี  ผู้ 
ใดพยุงเธอขึ้ นอ ีก� 3 เพราะวา่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ั
สด ังน้ี วา่ �เมืองท่ี มี คนออกไปพันหน่ึงจะเหลือกลับมาหน่ึง
รอ้ยคน และซ่ึ งม ีออกไปหน่ึงรอ้ยคนจะเหลือสิบคนแก่ วงศ์ 
วานของอสิราเอล� 4 เพราะพระเยโฮวาห์ตรสัแก่ วงศ์ วาน
อสิราเอลดังน้ี วา่ �จงแสวงหาเรา และเจ้าจะดํารงชวีติอยู่ 5  
แต่ อยา่แสวงหาเบธเอล และอยา่เข้าไปในกิลกาล หรอืข้าม
ไปยงัเบเออรเ์ชบา เพราะวา่กิลกาลจะต้องตกไปเป็นเชลย
เป็นแน่ และเบธเอลก็จะสูญไป� 6 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์
และเจ้าจะดํารงชวีติอยู่ เกรงวา่พระองค์จะทรงพลุ่งออกมา
อยา่งไฟในวงศ์วานโยเซฟ ไฟจะเผาผลาญ และไม่ มี  ผู้ ใด
ดับให้เบธเอลได้ 7  เจ้ าทัง้หลายผู้ เปล ่ียนความยุ ติ ธรรมให้
ขมอยา่งบอระเพ็ด และเหวีย่งความชอบธรรมลงสู่ พื้นดิน 
8 จงแสวงหาพระองค์ ผู้ ทรงสรา้งหมู่ดาวลูกไก่และหมู่ดาว
ไถ และเป็นผู้ทรงกลับเงามัจจุราชให้เป็ นร ุ่งเชา้ และทรง
กระทํากลางวนัให้มืดเป็นกลางคืน  ผู้ ทรงเรยีกน้ําทะเลมา
และโปรยน้ําน้ันลงบนพื้นพิ ภพ พระเยโฮวาห์คือพระนาม
ของพระองค์ 9  ผู้ ทรงกระทําให ้ผู้  ท่ี  ถู กปล้นแวบเข้าสู่ ผู้  แข็ง
แรง  ผู้  ท่ี  ถู กปล้นจึงเข้าสู่ ป้อมปราการ 10 เขาทัง้หลายเกลียด
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ผู้ ท่ี  กล ่าวเตือนท่ี ประตูเมือง และเขาทัง้หลายสะอดิสะเอยีน
ผู้ ท่ี  พู  ดอย ่างเท่ียงธรรม 11 เพราะวา่ เจ้า ทัง้หลายเหยยีบ
ยํ่าคนยากจน และเอาส่วยข้าวสาลีไปเสียจากเขา  เจ้ าจึง
สรา้งตึ กด ้วยศิลาสกัด  แต่  เจ้ าจะไม่ ได้  อยู ่ในตึกน้ัน  เจ้ าทํา
สวนองุ ่นที ่ รม่รืน่  แต่  เจ้ าจะไม่ ได้ ด่ื มน ้ําองุน่จากสวนน้ัน
12 เพราะเรารู้วา่การละเมิดของเจ้ามี เท่าใด และบาปของ
เจ้ามากมายสักเท่าใด  เจ้ าทัง้หลายผู้ข่มใจคนชอบธรรม  
ผู้  รบัสินบน และขับไล่คนขัดสนออกไปเสียจากประตู เมือง 
13  เพราะฉะน้ัน  คนที ่ มี ปัญญาจะ น่ิง เสียในเวลาเชน่ น้ัน
เพราะเป็นเวลาชัว่รา้ย 14 จงแสวงหาความดี อยา่แสวงหา
ความชัว่ เพื่อเจ้าจะดํารงชวีติอยู ่ได้ พระเยโฮวาห์พระเจ้า
จอมโยธาจึงจะทรงสถิ ตก ับเจ้าดังท่ี เจ้ ากล่าวแล้ วน ้ัน 15 จง
เกลียดชงัความชัว่ และรกัความดี และตัง้ความยุ ติ ธรรมไว ้
ท่ี  ประตูเมือง ชะรอยพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาจะทรง
พระกรุณาต่อวงศ์วานโยเซฟท่ี เหลืออยู ่ น้ัน 

วนัแหง่พระเยโฮวาห ์ในอนาคต 
16  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าจอมโยธา  องค์ พระ

ผู้เป็นเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ �ตามถนนทุกสายจะมีการรํา่ไห้ และ
ตามบรรดาถนนหลวงจะมีคนพูดวา่ �อนิจจาเอย๋ อนิจจา
เอย๋� เขา จะ รอ้ง เรยีก ชาวนา ให ้ไว้ ทุกข์ และ ให ้ผู้ ชาํนาญ
เพลงโศกรอ้งโอดครวญ 17 ในสวนองุน่ทัง้สิน้จะมีการรํา่ไห้
เพราะเราจะผ่านไปท่ามกลางเจ้า� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 
แหละ 18  วบิัติ  แก่  เจ้า  ผู้ ปรารถนาวนัแหง่พระเยโฮวาห์ วนั
น้ันจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ เจ้ าเล่า วนัแหง่พระเยโฮวาห์
เป็นความมืด  ไม่ใช ่เป็นความสวา่ง 19 อยา่งกับคนหนี สิ ง
โตไปปะหมี หรอืเหมือนคนเข้าไปในเรอืนเอามือเท้าฝาผนัง
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และงู ก็ กัดเอา 20วนัแหง่พระเยโฮวาหจ์ะเป็นความมืด  ไม่ใช ่ 
ความสวา่ง เป็นความมืดคลุ้ม  ไม่มี ความแจ่มใสเลย

พระเจ้าทรงดูหมิ ่นว ันเทศกาลท่ี ไร ้ ความชอบธรรม 
21 �เราเกลียดชงั เราดูหมิน่บรรดาวนัเทศกาลของเจ้า

และจะไม่ดมกลิน่ในการประชุ มอ ันศั กด ิ ์สิทธิ ์ของเจ้าเลย 22  
แม้ว ่าเจ้าถวายเครือ่งเผาบูชาและธญัญบูชาแก่ เรา เราจะ
ไม่ยอมรบัสิง่เหล่าน้ัน และสันติบู ชาด ้วยสัตวอ์ว้นพีของเจ้า
น้ัน เราจะไม่ มองดู 23 จงนําเสียงเพลงของเจ้าไปเสียจาก
เรา เพราะเราจะไม่ฟังเสียงพิณใหญ่ของเจ้า 24  แต่ จงให้
ความยุ ติ ธรรมหลัง่ไหลลงอยา่งน้ํา และให้ความชอบธรรม
เป็นอยา่งลําธารท่ีไหลอยู ่เป็นนิตย ์25  โอ  วงศ์ วานอสิราเอล
เอย๋  เจ้ าได้นําเครือ่งบูชาและเครือ่งสัตวบูชาถวายแก่เราใน
ถิน่ทุ รก ันดารถึงส่ี สิ บปี หรอื 26  เจ้ าทัง้หลายได้หามพลับพลา
ของพระโมเลคและพระช ีอนั  รู ปเคารพของเจ้า คือดาว
แหง่พระของเจ้า ซ่ึงเจ้าได้ทําไวสํ้าหรบัตัวเจ้าเอง 27  เพราะ
ฉะน้ัน เราจะนําเจ้าให้ไปเป็นเชลย  ณ  ท่ี เลยเมืองดามัสกัส
ไป� พระเยโฮวาห์ ซ่ึงทรงพระนามวา่พระเจ้าจอมโยธา ตร ั
สด ังน้ี แหละ 

6
การลงโทษชนชาติ อสิราเอล 

1� วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี เอกเขนกอยูใ่นศิ โยน และวางใจอยูใ่นภูเขา
สะมาเรยี คือผู้ มี ชื่อเสียงแหง่ประชาชาติชัน้เอกในบรรดา
ประชาชาติ ทัง้หลาย  ผู้ ซ่ึงวงศ์วานอสิราเอลมาหา น่ันน่ะ
2 จงไปยงัเมืองคาลเนห์ และดู เอาเถอะ จากท่ีน่ั นก ็ไปยงั
ฮามัทเมืองใหญ่  แล ้วลงไปยงัเมืองกัทของชาวฟีลิสเตีย
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เมืองเหล่าน้ันดีกวา่อาณาจักรเหล่าน้ี หรอื หรอือาณาเขต
เมืองเหล่าน้ันใหญก่วา่อาณาเขตเมืองของเจ้าหรอื 3  เจ้ าผู้ ท่ี 
อยากผลัดวนัสนองความรา้ยให้เน่ินไป  แต่  กล ับนําเอาบัลลั 
งก ์ แห ่งความทารุณให ้เข ้ามาใกล้ 4  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี นอนบนเตียง
งาชา้ง และผู้ซ่ึงเหยยีดตัวอยู่บนเก้าอี ้ยาว และกินลูกแกะ
ท่ี ได้ มาจากฝูงแกะ และลูกววัจากท่ามกลางคอกววั 5 และ
รอ้งเพลงไรส้าระประสานเสียงพิณใหญ่ กระทําอยา่งดาวดิ
ในการประดิษฐ์ เครือ่งดนตร ีขึ้นใหม่ 6  ผู้ ใช ้ชามใส่น้ําองุน่
ด่ืม และชโลมตัวด้วยน้ํามันอยา่งดี  แต่  มิได้  เป็นทุกข์ โศกใน
เรือ่งความทุกข์ยากของโยเซฟ 7 เพราะฉะน้ันบัดน้ีเขาจะ
ต้องไปเป็นเชลยกับพวกแรกท่ีตกไปเป็นเชลย และเสียงองึ
คะนึงของพวกท่ีนอนเหยยีดตั วก ็หมดสิน้ไป� 8  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าได้ทรงปฏิญาณต่อพระองค์เองวา่ พระเย
โฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาตร ัสว ่า �เราสะอดิสะเอยีนความ
ล้ําเลิศของยาโคบ และเกลียดปราสาททัง้หลายของเขา เรา
จะมอบเมืองน้ันและบรรดาสิง่สารพัดท่ี อยู ่ในเมืองน้ันเสีย�
9 ต่อมาถ้าในเรอืนเดียวมีคนเหลืออยู ่สิ บคน เขาจะต้องตาย
หมด 10 และเม่ือลุงของผู้ ใด คือผู้ ท่ี เผาเพื่อเขา จะยกศพ
ขึ้นเพื่อจะนํากระดูกออกนอกเรอืน และจะกล่าวกับคนท่ี อยู ่
ในหอ้งชัน้ในท่ีสุดของเรอืนน้ั นว ่า �ย ังม ีใครอยู่กับเจ้าหรอื�
เขาจะตอบวา่ � ไม่มี � และเขาจะกล่าววา่ � จุ ๊ จุ ๊อยา่ให้เรา
ออกพระนามของพระเยโฮวาห�์ 11 เพราะดู เถิด พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาแล้ว  พระองค์ จะทรงฟาดเรอืนใหญ่ ให ้แตก
เป็นชิน้ๆ และเรอืนเล็ กก จ็ะแตกเป็นจุ ณ 12 ม้าจะวิง่บนศิลา
หรอื  มี คนหน่ึงคนใดใชว้วัไถท่ีน่ันหรอื  แต่  เจ้ าทัง้หลายได้ กล 
ับความยุ ติ ธรรมให้ขมอยา่งดี หมี และเปล่ียนผลของความ
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ชอบธรรมให้ขมอยา่งบอระเพ็ด 13  เจ้ าทัง้หลายผู้เปรมปร ีดิ ์ 
อยู ่ในสิ ่งอ ันไร ้สาระ  ผู้ ซ่ึงกล่าววา่ �เราได้ยดึเขาสัตวม์าเป็น
ของเราด้วยกําลังของเรามิ ใช ่ หรอื � 14พระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ � เพราะ  ดู  เถิด  โอ  วงศ์ วานอสิราเอล
เอย๋ เราจะยกประชาชาติ หน ่ึงให้ขึ้นต่อสู้ เจ้า และเขาจะบีบ
บังคับเจ้าตัง้แต่ทางเข้าเมืองฮามัทถึงแม่น้ําแหง่ถิน่ทุ รก ัน
ดาร�

7
พระเจ้าทรงบรรเทาการทําโทษ  แล ้วลงโทษต่อไป

1  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าดังน้ี 
วา่  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงสรา้งตัก๊แตน เม่ือพืชรุน่หลังเริม่งอก
ขึ้นมา และดู เถิด เป็นพืชรุน่หลังจากท่ี กษัตรยิ ์ ได้  เก ่ียวแล้ว
2 และต่อมาเม่ือตัก๊แตนกินหญ้าในแผ่นดินน้ันหมดแล้ว
ข้าพเจ้าจึงวา่ � โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ขอทรง
ให ้อภัย ยาโคบจะตัง้อยู ่ได้  อยา่งไร เพราะเขาเล็กนิดเดียว�
3  เก ่ี ยวด ้วยเรือ่ง น้ีพระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัย พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า �จะไม่เป็นไปอยา่งน้ี� 4  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าอยา่งน้ี วา่  ดู  เถิด  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเรยีกให ้มี  การสู้ ความด้วยไฟ และไฟได้
เผาผลาญมหาสมุทรใหญ่ และกินส่วนหน่ึงเสีย 5 ข้าพเจ้า
จึงทูลวา่ � โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ขอพระองค์
ทรงยบัยัง้ไว้ ยาโคบจะตัง้อยู ่ได้  อยา่งไร เพราะเขาเล็กนิด
เดียว� 6  เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งน้ีพระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัย  
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า �จะไม่เป็นไปอยา่งน้ัน
ด้วย� 7  พระองค์ ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าวา่  ดู  เถิด  องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าประทับยนือยู ่ท่ี ข้างกําแพงสรา้งด้วยใช้สายดิง่  มี 
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สายดิง่อยู่ในพระหตัถ์ 8 และพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้า
วา่ �อาโมสเอย๋  เจ้ าเหน็อะไร� และข้าพเจ้าทูลวา่ �สายดิง่
เส้นหน่ึง พระเจ้าข้า�  แล ว้องค์พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า � ดู  เถิด 
เราจะเอาสายดิง่จั บท ่ามกลางอสิราเอลประชาชนของเรา
เราจะไม่ผ่านเขาไปอกี 9  สถานท่ี อนัสูงทัง้หลายของอิสอคั
จะรกรา้งไป และสถานบร ิสุทธ ์ิทัง้หลายของอสิราเอลจะถูก
ทิง้ไว ้เสียเปล่า และเราจะลุกขึ้นต่อสู้ วงศ์ วานเยโรโบอ ัมด 
้วยดาบ�

อามาซิยาหสั์ง่ใหอ้าโมสออกจากเมืองเบธเอล
10  แล ้วอามาซิยาห ์ปุ โรหติแหง่เบธเอลส่งคนไปยงัเยโร

โบอมักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล ทูลวา่ �อาโมสได้คิดกบฏต่อ
พระองค์ในท่ามกลางวงศ์วานอสิราเอล บรรดาถ้อยคําของ
เขาก็ หน ักแผ่นดิน 11 เพราะอาโมสได้ กล ่าวดังน้ี วา่ �เยโรโบ
อมัจะสิน้ชีว ิตด ้วยดาบ และอสิราเอลจะตกไปเป็นเชลยหา่ง
จากแผ่นดินของเขา� � 12 และอามาซิยาห ์พู  ดก ับอาโมสวา่
� โอ ท่านผู้ ทํานาย ไปเถิด จงหนีไปเสียท่ี แผ่ นดินยูดาห์ ไป
รบัประทานอาหารท่ี น่ัน และพยากรณ์ ท่ี น่ันเถิด 13 อยา่มา
พยากรณ์ ท่ี เบธเอลอกีเลย เพราะวา่น้ีเป็นสถานบร ิสุทธ ์ิขอ
งกษั ตร ิย์ และเป็นพระราชสํานักของกษั ตร ิย�์

อาโมสตอบผู้ ท่ี  กล ่าวหาท่าน
14 อา โม ส จึง ตอบ อา มา ซิ ยาห ์วา่ �ข้าพเจ้า ไม่ ใช ่ ผู้  

พยากรณ์ หรอืลูกชายของผู้ พยากรณ์ ข้าพเจ้าเป็นคนเล้ียง
สัตว์ และเป็นคนเก็บผลมะเด่ือ 15 และพระเยโฮวาห์ทรง
นํา ข้าพเจ้า มา จาก การ ติดตาม ฝูง แพะ แกะ และ พระ เย
โฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �ไปซิ จงพยากรณ์ แก่ อสิราเอล
ประชาชนของเรา� 16 ฉะน้ันบัดน้ี จงฟังพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ ท่านกล่าววา่ �อยา่พยากรณ์ กล ่าวโทษอสิราเอล
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และอยา่เทศนากล่าวโทษวงศ์วานอิสอคั� 17  เพราะฉะน้ัน 
พระเยโฮวาห์จึงตร ัสด ังน้ี วา่ �ภรรยาของท่านจะเป็นหญิง
โสเภณี ท่ี ในเมือง  บุ ตรชายหญิงของท่านจะล้มลงตายด้วย
ดาบ และท่ี ดิ นของท่านเขาจะขึงเส้นแบ่งออก ตั วท ่านเอง
จะสิน้ชวีติในแผ่นดิ นที ่ ไม่  สะอาด และอสิราเอลจะต้องตก
ไปเป็นเชลยหา่งจากแผ่นดินของตนเป็นแน่� �

8
 ผลไม้  ฤดู รอ้นท่ี เป่ือยเน่า 

1  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าดังน้ี 
วา่  ดู  เถิด  มี กระจาดผลไม้ ฤดู รอ้นกระจาดหน่ึง 2 และพระ
องค์ตร ัสว ่า �อาโมส  เจ้ าเหน็อะไร� และข้าพเจ้าทูลวา่ � ผล
ไม้  ฤดู รอ้นกระจาดหน่ึง พระเจ้าข้า�  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสั
กับข้าพเจ้าวา่ �วนัสิน้สุดมาถึ งอ ิสราเอลประชาชนของเรา
แล้ว เราจะไม่ผ่านเขาไปอกีเลย� 3  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตร ัสว ่า �ในวนัน้ัน เสียงเพลงในพระวหิารจะเป็นเสียง
รํา่ไห้ จะมีศพมากมายทุกแหง่ทิง้ไว ้เงยีบๆ �

พระเจ้าทรงคํานวณบาปทัง้หลายของอสิราเอล
4  โอ ท่านผู้ เหย ียบยํ่าคนขัดสน ท่านผู้ทําลายคนยากจน

แหง่แผ่นดิน จงฟังถ้อยคําน้ี 5 โดยกล่าววา่ �เม่ือไรหนอวนั
ขึ้นค่ําจะหมดไป เราจะได้ขายข้าวของเรา เม่ือไรหนอวนัสะ
บาโตจะพ้นไป เราจะได้เอาข้าวสาลีออกขาย เราจะได้กระ
ทําเอฟาห ์ให ้ยอ่มลง และกระทําเชเขลให้โตขึ้น และหลอก
ค้าด้วยตาชัง่ขี้ ฉ้อ 6 เพื่อเราจะได้ ซ้ือคนจนด้วยเงนิ และ
ซ้ือคนขัดสนด้วยรองเท้าสานคู่ หน่ึง  เออ และขายกากข้าว
สาลี� 7 โดยศั กด ์ิ ศร ีของยาโคบ พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณ
วา่ � แน่ นอนที เดียว เราจะไม่ลืมการกระทําของเขาสักอยา่ง
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เดียวเป็นนิตย์ 8  แผ่ นดินจะไม่หวัน่ไหวเพราะเรือ่งน้ี หรอื  ทุ 
กคนท่ีอาศัยอยูใ่นแผ่นดินน้ันจะไม่ ไวทุ้กข์  หรอื และแผ่นดิน
น้ันทัง้หมดก็ เอ ่อขึ้นมาอยา่งแม่ น้ํา  ถู กซัดไปซัดมาและยุบ
ลงอกี เหมือนแม่น้ําแห ่งอ ียปิต์ มิใช ่ หรอื � 9  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า �และต่อมาในวนัน้ันเราจะกระทําให ้
ดวงอาทิตย ์ตกในเวลาเท่ียงวนั กระทําใหโ้ลกมืดไปในกลาง
วนัแสกๆ 10 เราจะใหก้ารเล้ียงของเจ้าทัง้หลายกลับเป็นการ
ไว ้ทุกข์ และให้เสียงเพลงทัง้สิน้ของเจ้าเป็นคําครํา่ครวญ
เราจะนําผ้ากระสอบมาท่ีเอวของคนทัง้หลาย และศีรษะ
ทัว่ไปก็จะล้าน และเราจะกระทําให้เป็นเหมือนการไว ้ทุกข์  
ให ้ บุ ตรชายคนเดียวของเขา และวาระสุดท้ายก็จะให้เหมือ
นว ันที ่ ขมขื่น � 11  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า � ดู  เถิด 
วนัเวลาก็ มาถึง เม่ือเราจะส่งทุพภิกขภัยมาท่ี แผ่นดิน  ไม่ใช ่
การอดอาหาร หรอืการกระหายน้ํา  แต่ จะอดฟังพระวจะ
ของพระเยโฮวาห์ 12 เขาทัง้หลายจะท่องเท่ียวจากทะเลน้ีไป
ทะเลโน้น และจากทิศเหนือไปทิศตะวนัออก เขาทัง้หลายจะ
วิง่ไปวิง่มาเพื่อแสวงหาพระวจนะของพระเยโฮวาห์  แต่ เขา
จะหาไม่ พบ 13 ในวนัน้ัน สาวพรหมจารสีวยๆและคนหนุ่ม
จะสลบไสลเพราะความกระหาย 14 บรรดาผู้ ท่ี ปฏิญาณโดย
ความบาปแหง่สะมาเรยี และกล่าววา่ � โอ ดานเอย๋ พระ
ของท่านมี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด � และวา่ �พระมรรคาของเบเอ
อรเ์ชบามี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด � เขาเหล่าน้ีจะล้มลง และจะไม่ ลุ 
กขึ้ นอ ีกเลย�

9
อสิราเอลจะถูกกระจัดกระจายไปทัว่โลก (พบญ 28:63-

68)
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1 ข้าพเจ้า เหน็องค์พระผู้ เป็น เจ้าประทับยนือยู่ ข้างแท่
นบู ชา และ พระ องค์ ตร ัสว ่า �จงตี ท่ี หวั เสา เพื่อ ให ้ธรณี
ประตู  หวัน่ไหว และจงหกัมันเสียใหเ้ป็นชิน้ๆเหนือศีรษะของ
ประชาชนทัง้หมด  คนที ่ยงัเหลืออยู่ เราจะสังหารเสียด้วย
ดาบ จะไม่ มี  ผู้ ใดหนีไปได้ เลย จะไม่รอดพ้นไปได้สักคนเดียว
2  แม้ว ่าเขาจะขุดไปถึงนรก มือของเราจะจับเขามาจาก
ท่ี น่ัน ถ้าเขาจะปีนไปฟ้าสวรรค์ เราจะนําเขาลงมาจากท่ี 
น่ัน 3  แม้ว ่าเขาจะซ่อนอยู ่ท่ี ยอดเขาคารเมล เราจะหาเขา
ท่ี น่ันแล้วจับเขามา  แม้ว ่าเขาจะไปซ่อนอยู ่ท่ี ก้นทะเลให้
พ้นตาเรา เราจะบัญชางู ท่ี น่ัน และมันจะกัดเขา 4  แม้ว 
่าเขาจะตกไปเป็นเชลยต่อหน้าศั ตรู ของเขาทัง้หลาย เรา
จะบัญชาดาบท่ี น่ัน และดาบจะฆ่าเขาเสีย เราจะจ้องมอง
ดูเขาอยู่ เป็นการมองรา้ย  ไม่ใช ่มองดี� 5  องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าจอมโยธา  พระองค์  ผู้ ทรงแตะต้องแผ่นดิน และ
แผ่นดิ นก ็ละลายไป และบรรดาท่ีอาศัยอยู่ในน้ั นก ็ ไว้ทุกข์ 
และแผ่นดินน้ันทัง้หมดก็ เอ ่อขึ้นมาอยา่งแม่ น้ํา และยุบลง
อกีเหมือนแม่น้ําแห ่งอ ียปิต์ 6  ผู้ ทรงสรา้งหอ้งชัน้บนไว้ใน
สวรรค์ และตัง้ฟ้าครอบไว ้ท่ี  พื้นโลก  ผู้ ทรงเรยีกน้ําทะเลมา
แล้วรดน้ําน้ันบนพื้นโลก พระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮ
วาห์ 7 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � โอ คนอสิราเอลเอย๋  แก่ เราเจ้า
ไม่เป็นเหมือนคนเอธโิอเปียดอกหรอื เรามิ ได้ พาอสิราเอล
ขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ หรอื และพาคนฟีลิสเตียมาจาก
คัฟโทร์ และพาคนซีเรยีมาจากคีร ์หรอื 8  ดู  เถิด พระเนตร
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจั บอย ู่ ท่ี ราชอาณาจั กรอ ัน
บาปหนา และเราจะทําลายมันเสียจากพื้นโลก  เวน้แต่ เรา
จะไม่ทําลายวงศ์วานยาโคบให ้สิ ้นเสียที เดียว � พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 9 � เพราะวา่  ดู  เถิด เราจะบัญชาและจะ
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สัน่วงศ์วานอสิราเอลท่ามกลางประชาชาติทัง้หลายอยา่ง
กับสัน่ตะแกรง  แต่  ไม่มี เม็ดใดสักเม็ดเดียวท่ีตกลงถึ งด ิน
10 คนบาปทัง้ปวงในประชาชนของเราจะตายด้วยดาบ คือผู้ 
ท่ี  กล่าววา่ �ความชัว่จะตามไม่ทันและจะไม่พบเรา�

ราชาธปิไตยของดาวดิจะฟ้ืนดังเดิม
11 ในวนัน้ัน เราจะยกพลับพลาของดาวดิซ่ึงพังลงแล้ วน 

ัน้ตัง้ขึ้นใหม่ และซ่อมชอ่งชาํรุดต่างๆเสีย และจะยกท่ีปร ั
กห ักพังขึ้น และจะสรา้งเสียใหม่อยา่งในสมัยโบราณกาล
12 เพื่อเขาจะได้ยดึกรรมสิทธิ ์คนที ่ เหลืออยู ่ของเอโดม และ
ประชาชาติทัง้สิน้ซ่ึงเขาเรยีกด้วยนามของเรา� พระเยโฮ
วาห ์ผู้ ทรงกระทําเชน่น้ีตร ัสด ังน้ี แหละ 

ทัง้แผ่นดิ นอ ิสราเอลและคนอสิราเอลจะได้รบัพระพร
ในอาณาจั กร 1000  ปี 

13 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด วนั เวลาก็ มา ถึง เม่ือ
คนท่ีไถจะทันคนท่ี เก่ียว และคนท่ียํ่าผลองุน่จะทันคนท่ี
หวา่นเมล็ ดอง ุ่น จะมีน้ําองุน่หยดจากภู เขา เนินเขาทัง้สิน้
จะละลายไป 14 เราจะให้อสิราเอลประชาชนของเรากลับสู่
สภาพเดิม เขาจะสรา้งเมืองท่ีพังน้ันขึ้นใหม่และเข้าอาศัย
อยู่ เขาจะปลูกสวนองุน่และด่ื มน ้ําองุน่ของสวนน้ัน เขาจะ
ทําสวนผลไม้และรบัประทานผลของมัน 15 เราจะปลูกเขา
ไว้ในแผ่นดินของเขา เขาจะไม่ ถู กถอนออกไปจากแผ่นดิน
ซ่ึงเราได้ มอบให ้ แก่ เขาอกีเลย� พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 
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