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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

อาโมส

ผู้เขียน หนั งสือ เล่มนี้คือ “อา โมส ผู้อยูใน
่ หมู่ผู้เลี้ยง แกะ
ใน เมือง เท โค อา” (1:1) อา โมส (ปี ก่อน ค .ส . 776-763)
พยากรณ์ และ เขียน ก่อน ผู้พยากรณ์ โย เอล ใน อาณาจักร
เหนื อ ในสมัย กษั ตริย์เยโรโบอัมที่ 2 เขาอยูสม
่ ัย เดีย วกันกับ
โฮ เชย า และ อาจ จะ อยูสม
่ ัย เดีย วกันกับ อิส ยาห์ (1:1) เขา
พยากรณ์ วา่ ประเทศซีเรีย ไทระ อัมโมน โมอับกับอิสราเอล
จะ ถูก พิพากษา ลงโทษ เขา พยากรณ์ ว่า ภัย พิบัติจะ มา ใน
สมัย “วัน แห่ง พระเยโฮวาห์” แล้ว หลัง จากนั ้น จะตัง้ อาณา
จักร 1000 ปีของพระเยซู
การ พิพากษา ประเทศ ต่างๆ จะ เกิด ในทันทีและ ใน
อนาคต
1 ถ้อยคํา ของอาโมส ผู้อยูในหมู
่
่ผู้เลี้ยงแกะในเมืองเทโค
อา ซึ่ง ท่าน ได้เห็น เกี่ยว กับ อิสราเอล ใน รัช กาล อุส ซี ยาห์
กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ และในรัช กาลเยโรโบอัม ราชโอรสของ
โยอาช กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอล ก่อนแผ่นดินไหวสองปี 2 ท่าน
กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะทรงเปล่งพระสิงหนาทจากศิโยน
และ จะ ทรง เปล่ง พระ สุรเสียง ของ พระองค์ จาก เยรู ซาเล็ม
ลานหญ้า ของผู้ เลี้ยงแกะจะโศกเศร้า และยอดภู เขาคาร
เมลก็ จะเหีย
่ วไป” 3 พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “เพราะเหตุ
การละเมิด ของดามัสกัส สามครัง้ และสี่ครัง้ เราจะไม่ ยอม
กลับ การ ลง ทัณฑ์ เพราะ ว่า เขา ทัง้ หลาย ได้ นว ดกิ เลอ าด
ด้วยเลื่อนเหล็ก สําหรับ นวดข้าว 4 แต่ เราจะส่ง ไฟเข้า มาใน
เรือนของฮาซาเอล ซึ่ง จะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของ
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เบนฮาดัดเสีย 5 เราจะหักดาลประตู เมืองดามัสกัส และตัด
ผู้ที่อาศัย อยู่ ออกเสีย จากที่ราบอาเวน และผู้ นั้นที่ ถือ คทา
จากวงศ์ วานของเอเดน และประชาชนซีเรีย จะต้องตกไป
เป็น เชลยยัง เมืองคีร”์ พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 6 พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเหตุการละเมิดของกาซา สาม
ครัง้ และสี่ครัง้ เราจะไม่ ยอมกลับ การลงทัณฑ์ เพราะเขา
กวาด ประชาชน ทัง้ หมด ไป เป็น เชลย เพื่อ จะ มอบ ให้แก่เอ
โดม 7 แต่ เรา จะ ส่ง ไฟ มา บน กําแพง เมือง กา ซา ซึ่ง จะ
เผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเมืองนั ้น เสีย 8 เราจะตัด
ผู้ที่อาศัย อยู่ ออกเสีย จากอัช โดด และผู้ที่ถือ คทาออกจาก
เมือ งอัชเคโลน เราจะหันมือ ของเราต่อสู้ เอโครน ชาวฟี ลิ ส
เตีย ที่เหลือ อยูจะพิ
่
นาศ” องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดัง
9
นี้ แหละ พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิด
ของเมืองไทระ สามครัง้ และสี่ครัง้ เราจะไม่ ยอมกลับ การ
ลง ทัณฑ์ เพราะ เขา ได้ มอบ ประชาชน ทัง้ หมด ให้แก่เอ โดม
และ ไม่ได้ระลึก ถึง พันธ สัญญา แห่ง ภราดรภาพ 10 แต่ เรา
จะส่ง ไฟมาบนกําแพงเมืองไทระ ซึ่ง จะเผาผลาญปราสาท
ทัง้ หลาย ของ เมือง นั ้น เสีย” 11 พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า
“เพราะเหตุ การละเมิด ของเมืองเอโดม สามครัง้ และสี่ครัง้
เรา จะ ไม่ ยอม กลับ การ ลง ทัณฑ์ เพราะ เขา ได้ไล่ตาม น้ อง
ของ เขา ด้วย ดาบ และ สลัด ความ สงสาร ทิง้ เสีย สิน
้ ความ
โกรธของเขาบัน
่ ทอนอยูตลอดกาล
่
และความพิโรธของเขา
12
ก็มีอยูเป็
่ น นิ ตย์ แต่ เรา จะ ส่ง ไฟ มา บน เมือง เท มาน ซึ่ง
จะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเมืองโบสราห์” 13 พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเหตุการละเมิดของคนอัมโมน
สามครัง้ และสี่ครัง้ เราจะไม่ ยอมกลับ การลงทัณฑ์ เพราะ
ว่า เขาได้ ผ่า ท้องหญิงมีครรภ์ในเมือ งกิ เลอาด เพื่อ จะขยาย
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อาณาเขตของตน 14 แต่ เราจะจุด ไฟขึ้น ในกําแพงเมืองรับ
บาห์ และไฟจะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเมืองนั ้นเสีย
พร้ อมด้วยเสียงโห่ รอ
้ งในวัน ทํา ศึก พร้ อมด้วยพายุ อน
ั แรง
15
กล้า ในวันที่มีลมหมุน กษั ตริยของเขาทั
์
ง้ หลายจะตกไป
เป็น เชลย ทัง้ ตัวท่านและเจ้า นายของท่านด้วย” พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ แหละ

2

พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “เพราะ เหตุ การ ละเมิด ของ
เมือง โม อับ สาม ครัง้ และ สี่ครัง้ เรา จะ ไม่ ยอม กลับ การ
ลง ทัณฑ์ เพราะ เขา ได้ เผา กระดูก ขอ งกษั ตริย์ เอ โดม ให้
เป็น ปูน 2 แต่ เรา จะ ส่ง ไฟ มา บน โม อับ และ ไฟ นั ้น จะ เผา
ผลาญปราสาททัง้ หลายของเคริโอทเสีย และโมอับ จะตาย
ท่ามกลางเสียงสับสนอลหม่าน ท่ามกลางเสียงโห่ รอ
้ งและ
เสียงแตร 3 เราจะตัดผู้วินิจฉั ยออกเสียจากท่ามกลางเมือง
นั ้น และจะประหารเจ้านายทัง้ หลายของเมืองนั ้นเสียพร้อม
กับผู้วินิจฉั ย” พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
1

การพิพากษาต่อโมอับ ยูดาห์และอิสราเอล
4 พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “เพราะ เหตุ การ ละเมิด ของ
ยู ดาห์ สามครัง้ และสี่ครัง้ เราจะไม่ ยอมกลับ การลงทัณฑ์
เพราะ ว่า เขา ปฏิเสธ ไม่ รับ พระ ราช บัญญัติของ พระ เย โฮ
วาห์ และมิได้รักษาพระบัญญัติของพระองค์ และการมุสา
ของเขาได้ พาให้ เขาหลงเจิน
่ งที่บิดาของเขาได้
่ ไป ตามเยีย
5
ดําเนิ นมาแล้ว แต่ เราจะส่งไฟมาบนยูดาห์ และไฟนั ้นจะ
เผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเยรู ซาเล็มเสีย” 6 พระเยโฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิด ของอิสราเอล สาม
ครัง้ และสี่ครัง้ เราจะไม่ ยอมกลับ การลงทัณฑ์ เพราะเขา
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ได้ ขายคนชอบธรรมเอาเงิน และขายคนขัดสนเอารองเท้า
คู่เดียว 7 ซึ่งกระหายหาฝุ่นละอองแห่งแผ่นดินโลกบนศีรษะ
ของคนจน และผลัก คนที่ ถ่อมใจออกเสีย จากหนทางของ
เขา บุตรชายและบิดาของเขาเข้าหาหญิง คนเดียวกัน เพื่อ
ลบหลู่นามบริสุทธิ์ของเรา 8 ตัวเขาเองนอนอยูข
่ ้างแท่นบูชา
ทุก แท่น อยูบนเสื
่
้ อผ้า ที่ เขายึด มาเป็น ประกัน และในนิ เวศ
แห่ง พระของเขา เขาทัง้ หลายดื่ม เหล้า องุน
่ สําหรับ ผู้ที่ถูก
9
ปรับโทษ เรายังได้ล้างผลาญคนอาโมไรต์ตรงหน้าเขา ซึ่ง
ส่วนสูง ของเขาเหมือนอย่างความสูง ของต้นสนสี ดาร์ และ
เป็น ผู้ที่แข็ง แรงอย่างกับ ต้น โอ๊ก เราทําลายผลข้างบนของ
เขาเสีย และทําลายรากข้างล่างของเขาเสีย 10 เรานําเจ้าขึ้น
มาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ และได้ นํา เจ้า ถึง สี่สิบปี ในถิน
่ ทุรกัน
11
ดาร เพื่อ จะ ได้กรรมสิทธิที
เรา ได้
์ ่ดินข อง คน อา โม ไรต์
ตังบ
้ ุตรชายบางคนของเจ้าให้เป็นผู้พยากรณ์ และได้ตัง้ ชาย
หนุ่ม บางคนของเจ้า ให้ เป็น พวกนาศี ร ์ โอ คนอิสราเอลเอ๋ย
ไม่เป็น ความ จริงดัง นี้ หรือ ” พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ
12 “แต่เจ้า ทัง
้ หลาย ได้ กระทํา ให้ พวก นาศี ร์ ดื่ม เหล้า องุน
่
และ บัญชา พวก ผู้พยากรณ์ สัง่ ว่า ‘เจ้า อย่า พยากรณ์ เลย ’
13 ดูเถิด เจ้ากดเราลง เหมือนเกวียนที่ เต็มด้วยฟ่อนข้าวกด
ยัด ลง 14 ฉะนั ้น การหนี จะประลาตไปจากผู้มีฝีเท้า รวดเร็ว
คนที่แข็งแรงจะไม่สามารถเสริมกําลังของเขา คนที่มีกําลัง
มากจะช่วยชีวต
ิ ของตนก็ไม่ ได้ 15 ผู้ที่ถือ คัน ธนู จะไม่ ยน
ื ยง
อยูได้
่ ผู้มีฝีเท้าเร็วก็ชว
่ ยตัวเองให้รอดพ้นไม่ได้ หรือผู้ที่ขี่ม้า
ก็ ชว
่ ยตัว เองให้ รอดพ้น ไม่ได้เหมือนกัน 16 และผู้ที่มีใจกล้า
หาญ ท่ามกลาง ผู้มีกําลัง เข้ม แข็ง เหล่า นั ้น จะ หนี ไป อย่าง
เปลือยเปล่าในวันนั ้น” พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

อาโมส 3:1

5

3

อาโมส 3:11

ความยากลําบากสําหรับทุกตระกูลของอิสราเอล
1

โอ คน อิสราเอล เอ๋ย จง ฟัง พระ วจนะ นี้ ซึ่ง พระ เย โฮ
วาห์ ตรัส กล่าว โทษ ท่าน ทัง้ หลาย คือ กล่าว โทษ หมด ทัง้
ครอบครัว ซึ่ง เรา ได้ นํา ออก จาก แผ่นดินอียป
ิ ต์ว่า 2 “ใน บร
รดาครอบครัวทงั ้ สิน
้ ก ดัง นั ้น
้ ในโลกนี้ เจ้าเท่า นั ้นที่ เรารู จั
เราจึง จะลงโทษเจ้า เพราะความชัว่ ช้า ทัง้ สิน
้ ของเจ้า 3 สอง
คนจะเดิน ไปด้วยกัน ได้ หรือ นอกจากทัง้ สองจะได้ ตกลงกัน
ไว้ก่อน 4 สิง โต จะ แผด เสียง ดัง อยู่ ใน ป่า เมื่อมัน ไม่มีเหย่อ
ื
หรือ ถ้า สิงโตหนุ่ม จับ สัตว์อะไรไม่ได้เลย มัน จะร้องออกมา
จากถํ้า ของมัน หรือ 5 ถ้า ไม่มีเหย่อ
ื ล่อ ไว้ นกจะลงมาติดกับ
บนดินได้หรือ ถ้าไม่มีอะไรเข้าไปติดกับ กับจะลัน
่ ขึ้นจากดิน
ได้หรือ 6 เขาจะเป่าแตรในเมือง และประชาชนไม่ตกใจกลัว
อะไรหรือ จะมี ภัย ตกอยู่ ในเมืองหนึ่ ง เมืองใดหรือ นอกจาก
ว่าพระเยโฮวาห์ทรงกระทําเอง 7 แท้จริงองค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า จะมิได้ทรงกระทํา อะไรเลย โดยมิได้เปิด เผยความ
ลึกลับให้แก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ คือผู้พยากรณ์ 8 สิงโตแผด
เสียงร้องแล้ว ผู้ใดจะไม่กลัวบ้าง องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัส แล้ว จะมีผู้ใด ที่ จะ ไม่พยากรณ์ หรือ ” 9 จง ประกาศ ใน
ปราสาท ทัง้ หลาย ที่ อัช โดด และ ใน ปราสาท ทัง้ หลาย ใน
แผ่นดินอียป
ิ ต์ และ กล่าว ว่า “จง ประชุม กัน บน ภูเขา แห่ง
สะ มา เรีย และ พิ นิ จดู ความ โกลาหล อัน ยิง่ ใหญ่ มากมาย
และ ผู้ที่ถูกกด ขี่ ทัง้ หลาย ท่ามกลาง เมือง นั ้น” 10 พระ เย โฮ
วาห์ตรัสว่า “เพราะ เขา ไม่รู จั
้ ก ที่ จะ กระทํา ให้ถูก ต้อง คือ
ผู้ที่สํ่า สม ความ รุ นแรง และ การ โจรกรรม ไว้ ใน ปราสาท ทัง้
หลายของเขา” 11 เพราะฉะนั ้น องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าจึง
ตรัสดังนี้ ว่า “จะมีปฏิปักษ์ ผู้หน่ึงมาล้อมแผ่นดินไว้ และเขา
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จะบัน
่ ทอนขุม กําลัง เสีย จากเจ้า และปราสาททัง้ หลายของ
เจ้า จะ ถูก ปล้น” 12 พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “ผู้เลี้ยง แกะ
ชิง เอา ขา สอง ขา หรือ หูชิ้น หนึ่ ง มา จาก ปาก สิงโต ได้ฉั นใด
คน อิสราเอล ผู้อยูที
่ ่มุม หนึ่ ง ของ เตียง ใน สะ มา เรีย และ
บน ที่นอน ใน ดามัสกัส จะ ได้ รับ การ ช่วย ให้ พ้น ได้ฉั น นั ้น ”
13 องค์พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า พระเจ้า จอมโยธาตรัสว่า “ฟัง
ซิ และเป็น พยานกล่าวโทษวงศ์ วานของยาโคบเถิด 14 ว่า
ในวันที่ เราทําโทษอิสราเอลเรือ
่ งการละเมิด ของเขา เราจะ
ทําโทษแท่น บูชาทัง้ หลายของเมืองเบธเอลด้วย เชิง งอนที่
แท่ นบูชานัน
้ จะถูก ตัด ออกและตกลงที่ดิน 15 เราจะโจมตี
เรือนพัก ฤดู หนาวพร้อมกับ เรือนพัก ฤดูร้อน และเรือนที่ ทํา
ด้วย งาช้าง จะ พินาศ และ เรือน ใหญ่ๆ ทัง้ สิน
้ จะ สูญ สิน
้ ไป”
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

4
พระเจ้าทรงปฏิเสธเครือ
่ งสัตวบูชาต่างๆที่แท่นบูชาเท็จ
ของเมืองเบธเอล
1 “แม่วัวทัง
้ หลาย แห่ง เมือง บา ชาน เอ๋ย จง ฟัง คํา นี้ เถิด
คือผู้ที่ อยูในภู
่
เขาสะมาเรีย ผู้ที่บีบบังคับคนยากจน และขยี้
คน ขัดสน ผู้ที่กล่าว แก่ นาย ของ ตน ว่า ‘เอา มา ซิคะ เรา จะ
ได้ ด่ืม กัน’ 2 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ทรงปฏิญาณไว้ด้วย
ความบริสุทธิข
์ องพระองค์ว่า ดูเถิด วันทัง้ หลายจะมาถึงเจ้า
เขา จะ เอา ขอ เกี่ยว เจ้า ไป จนถึง คน ที่สุด ท้าย ของ เจ้า เขา
ก็ จะเกี่ยวไปด้วยเบ็ด 3 และเจ้า จะออกไปตามช่องกําแพง
แม่วัวทัง้ หลายจะออกไปตามช่องตรงข้างหน้า ตน และเจ้า
จะทิงม
้ ันเข้าไปในวังนั ้น” พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 4 “จง
มา ที่ เบธ เอล มา ทําการ ละเมิด มา ที่ กิล กาล ซิ มา ทําการ
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ละเมิด ให้ทวีมาก ขึ้น จง นํา เครือ
่ ง สัตว บูชา ของ เจ้า มา ทุก
เช้า และนํา สิบ ชัก หนึ่ ง ของเจ้า หลัง จากสามปี 5 จงเผาบูชา
โมทนาด้วยใช้สิ่ง ที่มีเชื้อ และประกาศการถวายบูชาด้วยใจ
สมัคร จงโฆษณา โอ คนอิสราเอลเอ๋ย เจ้ารัก ที่ จะกระทํา
อย่างนี้ นี่ นะ” องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
พระเจ้าทรงให้อส
ิ ราเอลระลึกถึงการลงโทษในอดีต
“ทัว่ ไป ทุก เมือง เรา ให้ ฟัน ของ เจ้า สะอาด สถาน ที่ทุก
แห่ง ของ เจ้า ก็ขาด อาหาร เจ้า ก็ ยัง ไม่กลับ มา หา เรา” พระ
เยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 7 “เราได้ ยับยัง้ ฝนไว้ เสีย จากเจ้า
ด้วย เมื่อก่อนถึง ฤดูเกี่ย วสามเดือน เราให้ ฝนตกในเมือง
หนึ่ ง อีก เมือง หนึ่ ง ไม่ให้ฝน นา แห่ง หนึ่ งมีฝนตก และ นา
ที่ไม่มีฝนก็เหีย
่ วแห้ง 8 ดัง นั ้น ชาวเมืองสองสามเมืองก็ ดัน
้
ด้น ไปหาอีก เมืองหนึ่ ง เพื่อ จะหานํ้า ดื่ม และไม่รู จั
้ กอม
ิ่ เจ้า
ก็ ยงั ไม่กลับ มาหาเรา” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 9 “เรา
โจมตีเจ้า ด้วย ให้ ข้าว ม้าน และ ขึ้น รา เมื่อ บรรดา สวน ของ
เจ้า และสวนองุน
่ ของเจ้า พร้ อมต้น มะเดื่อ และต้น มะกอก
เทศ ของ เจ้า ผลิตผล ตัก
๊ แตน ก็มากิน เจ้า ก็ ยัง ไม่กลับ มา
หาเรา” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 10 “เราให้ โรคระบาด
อย่าง ที่เกิด ใน อียป
ิ ต์ มา เกิด ท่ามกลาง เจ้า เรา ประหาร คน
หนุ่มของเจ้าเสียด้วยดาบ ทัง้ เอาม้าทัง้ หลายของเจ้าไปเสีย
และ กระทํา ให้ ความ เน่า เหม็นที่ ค่าย ของ เจ้า คลุ้ง เข้า จมูก
เจ้า เจ้าก็ยงั ไม่กลับมาหาเรา” พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
11 “เราควํา
่ เจ้าเสียบ้าง อย่างที่พระเจ้าควํา่ เมืองโสโดมและ
เมืองโกโมราห์ เจ้าเหมือนดุ้นฟืนที่เขาหยิบออกมาจากกอง
ไฟ เจ้าก็ ยงั ไม่กลับ มาหาเรา” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ
12 “โอ อิสราเอลเอ๋ย เพราะฉะนั ้น เราจะต้องกระทํา กับ เจ้า
ดังนี้ เพราะเราจะต้องกระทําเช่นนี้ แก่เจ้า โอ อิสราเอลเอ๋ย
จงเตรียมตัว เพื่อ จะเผชิญ พระเจ้า ของเจ้า” 13 เพราะดูเถิด
6
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พระองค์ผู้ปั้ นภูเขาและสร้างลม และทรงประกาศพระดําริ
ของ พระองค์แก่มนุษย์ ผู้ทรง กระทํา ให้ รุ ง่ สว่าง กลาย เป็น
ความมืด และทรงดําเนิ น บนที่ สูง ของพิภพ พระนามของ
พระองค์ คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา

5

1

การครํา่ ครวญเรือ
่ งวงศ์วานอิสราเอล

โอ วงศ์วาน อิสราเอล เอ๋ย จง ฟัง ถ้อยคํา นี้ ซึ่ง เรา
ครํา่ ครวญถึง เจ้า ว่า 2 “พรหมจารีอิสราเอลล้ม ลงแล้ว และ
เธอจะไม่ลุกขึ้นอีก เธอถูกทิง้ ไว้บนแผ่นดินของเธอ ไม่มีผู้ใด
พยุง เธอ ขึ้นอีก” 3 เพราะ ว่า องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า
ตรัสดัง นี้ ว่า “เมือง ที่มีคน ออก ไป พัน หนึ่ ง จะ เหลือก ลับ มา
หนึ่ ง ร้อย คน และ ซึ่งมี ออก ไป หนึ่ ง ร้อย คน จะ เหลือ สิบ
คน แก่วงศ์วาน ของ อิสราเอล” 4 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส
แก่วงศ์วาน อิสราเอล ดังนี้ ว่า “จง แสวงหา เรา และ เจ้า จะ
ดํารงชีวต
ิ อยู่ 5 แต่อย่า แสวงหาเบธเอล และอย่า เข้า ไปใน
กิลกาล หรือข้ามไปยังเบเออร์เชบา เพราะว่ากิลกาลจะต้อง
ตกไปเป็น เชลยเป็น แน่ และเบธเอลก็ จะสูญ ไป” 6 จงแสวง
หาพระเยโฮวาห์และเจ้าจะดํารงชีวต
ิ อยู่ เกรงว่าพระองค์จะ
ทรงพลุ่งออกมาอย่างไฟในวงศ์วานโยเซฟ ไฟจะเผาผลาญ
และไม่มีผู้ใดดับ ให้เบธเอลได้ 7 เจ้าทัง้ หลายผู้เปลี่ยนความ
ยุติธรรมให้ ขมอย่างบอระเพ็ด และเหวีย
่ งความชอบธรรม
ลงสู่พื้น ดิน 8 จงแสวงหาพระองค์ผู้ทรงสร้างหมู่ ดาวลูกไก่
และ หมู่ ดาว ไถ และ เป็น ผู้ทรง กลับ เงา มัจจุ ราช ให้ เป็นรุ่ง
เช้า และทรงกระทํากลางวันให้มืดเป็นกลางคืน ผู้ทรงเรียก
นํ้า ทะเลมาและโปรยนํ้า นั ้น ลงบนพื้น พิภพ พระเยโฮวาห์
คือ พระนามของพระองค์ 9 ผู้ทรงกระทํา ให้ผู้ที่ถูกปล้น แวบ
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เข้า สู่ผู้แข็ง แรง ผู้ที่ถูกปล้น จึง เข้า สู่ป้อมปราการ 10 เขาทัง้
หลายเกลียดผู้ที่กล่าวเตือนที่ประตู เมือง และเขาทัง้ หลาย
สะอิดสะเอียน ผู้ที่พูดอย่าง เที่ยง ธรรม 11 เพราะ ว่า เจ้า ทัง้
หลาย เหยียบ ยํ่า คน ยากจน และ เอา ส่วย ข้าว สาลี ไป เสีย
จากเขา เจ้าจึง สร้างตึกด้ว ยศิ ลาสกัด แต่เจ้าจะไม่ได้อยูใน
่
ตึก นั ้น เจ้า ทํา สวน องุนที
่ ่ร่มรืน
่ แต่เจ้า จะ ไม่ได้ดื่มน้าํ องุน
่
12
จาก สวน นั ้น เพราะ เรา รู ้ วา่ การ ละเมิด ของ เจ้า มีเท่าใด
และ บาป ของ เจ้า มากมาย สัก เท่าใด เจ้า ทัง้ หลาย ผู้ ข่ม ใจ
คนชอบธรรม ผู้รับ สินบน และขับ ไล่ คนขัดสนออกไปเสีย
จากประตูเมือง 13 เพราะฉะนั ้น คนที่มีปัญญาจะนิ่ ง เสีย ใน
เวลาเช่น นั ้น เพราะเป็น เวลาชัว่ ร้าย 14 จงแสวงหาความดี
อย่า แสวงหาความชัว่ เพื่อ เจ้า จะดํารงชีวต
ิ อยูได้
่ พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า จอมโยธาจึง จะทรงสถิตกับ เจ้า ดัง ที่เจ้ากล่าว
แล้วนัน
้ 15 จง เกลียด ชัง ความ ชัว่ และ รัก ความ ดี และ ตัง้
ความยุติธรรมไว้ที่ประตู เมือง ชะรอยพระเยโฮวาห์พระเจ้า
จอมโยธาจะทรงพระกรุ ณาต่อวงศ์วานโยเซฟที่เหลืออยูนั
่ ้น
วันแห่งพระเยโฮวาห์ในอนาคต
พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ ว่า “ตามถนนทุกสายจะมี การรํา่ ไห้ และ
ตามบรรดาถนนหลวงจะมี คนพูด ว่า ‘อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจา
เอ๋ย’ เขาจะร้องเรียกชาวนาให้ไว้ทุกข์ และให้ผู้ชํานาญเพลง
โศกร้องโอดครวญ 17 ในสวนองุน
่ ทัง้ สิน
้ จะมีการรํา่ ไห้ เพราะ
เราจะผ่านไปท่ามกลางเจ้า” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ
18 วิบัติแก่เจ้า ผู้ปรารถนา วัน แห่ง พระ เย โฮ วาห์ วัน นั ้น จะ
เป็น ประโยชน์ อะไร แก่เจ้า เล่า วัน แห่ง พระ เย โฮ วาห์ เป็น
ความมืด ไม่ใช่เป็น ความสว่าง 19 อย่างกับ คนหนี สิงโตไป
ปะ หมี หรือ เหมือน คน เข้าไป ใน เรือน เอา มือ เท้า ฝา ผนั ง
16 เพราะฉะนั ้น
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และ งูก็กัด เอา 20 วัน แห่ง พระ เย โฮ วาห์ จะ เป็น ความ มืด
ไม่ใช่ความสว่าง เป็นความมืดคลุ้ม ไม่มีความแจ่มใสเลย
พระเจ้าทรงดูหมินว
่ ันเทศกาลที่ไร้ความชอบธรรม
21 “เรา เกลียด ชัง เรา ดู หมิน
่ บรรดา วัน เทศกาล ของ เจ้า
และ จะ ไม่ ดม กลิน
ิ์ ทธิของ
เจ้า เลย
่ ใน การ ประ ชุมอันศักดสิ
์
22 แม้ว่า เจ้า ถวายเครือ
่ งเผาบูชาและธัญ ญบูชาแก่เรา เรา
จะไม่ ยอมรับ สิง่ เหล่า นั ้น และสัน ติบูชาด้วยสัตว์อว
้ นพี ของ
เจ้า นั ้น เราจะไม่มองดู 23 จงนํา เสียงเพลงของเจ้า ไปเสีย
จากเรา เพราะเราจะไม่ฟังเสียงพิณใหญ่ของเจ้า 24 แต่จงให้
ความยุติธรรมหลัง่ ไหลลงอย่างนํ้า และให้ ความชอบธรรม
เป็น อย่างลําธารที่ ไหลอยูเป็
่ น นิ ตย์ 25 โอ วงศ์วานอิสราเอล
เอ๋ย เจ้าได้นําเครือ
่ งบูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาถวายแก่เราใน
ถิน
่ ทุรกันดารถึงสี่สิบปีหรือ 26 เจ้าทัง้ หลายได้หามพลับพลา
ของพระโมเลคและพระชีอัน รู ปเคารพของเจ้า คือดาวแห่ง
พระของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ทําไว้สําหรับตัวเจ้าเอง 27 เพราะฉะนั ้น
เรา จะ นํา เจ้า ให้ ไป เป็น เชลย ณ ที่เลย เมือง ดามัสกัส ไป”
พระเยโฮวาห์ ซึ่ง ทรงพระนามว่า พระเจ้า จอมโยธา ตรัสดัง
นี้ แหละ

6

การลงโทษชนชาติอิสราเอล
“วิบัติแก่ผู้ที่เอกเขนก อยู่ ในศิโยน และ วางใจ อยู่ ใน
ภูเขา สะ มา เรีย คือ ผู้มีชื่อ เสียง แห่ง ประชาชาติ ชัน
้ เอก ใน
บรรดา ประชาชาติทัง้ หลาย ผู้ซึ่ง วงศ์ วาน อิสราเอล มา หา
นั ่น น่ ะ 2 จง ไป ยัง เมือง คาลเนห์ และ ดูเอา เถอะ จาก ที่
นั ่นก็ ไป ยัง ฮามั ท เมือง ใหญ่ แล้ว ลง ไป ยัง เมือ งกัท ของ
1
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ชาว ฟี ลิ ส เตีย เมือง เหล่า นั ้น ดี กว่า อาณาจักร เหล่า นี้ หรือ
หรือ อาณาเขตเมืองเหล่า นั ้น ใหญ่ กว่า อาณาเขตเมืองของ
เจ้า หรือ 3 เจ้าผู้ที่อยาก ผลัด วัน สนอง ความ ร้าย ให้ เนิ่ น
ไป แต่กลับ นํา เอา บัล ลังก์แห่ง ความ ทารุ ณ ให้เข้า มา ใกล้
4 วิบัติแก่ผู้ที่นอน บน เตียง งาช้าง และ ผู้ ซึ่ง เหยียด ตัว อยู่
บนเก้าอียาว
้
และกิน ลูก แกะที่ได้มาจากฝูง แกะ และลูกวัว
จากท่ามกลางคอกวัว 5 และร้องเพลงไร้สาระประสานเสียง
พิณใหญ่ กระทําอย่างดาวิดในการประดิษฐ์เครือ
่ งดนตรีขึ้น
ใหม่ 6 ผู้ ใช้ชามใส่ น้ํา องุน
่ ดื่ม และชโลมตัว ด้วยนํ้ามัน อย่าง
ดี แต่มิได้เป็น ทุกข์โศก ใน เรือ
่ ง ความ ทุกข์ ยาก ของ โย เซฟ
7 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ เขาจะต้องไปเป็ นเชลยกับพวกแรกที่ตก
ไปเป็น เชลย และเสียงอึง คะนึ ง ของพวกที่นอนเหยียดตัวก็
หมดสิน
้ ไป” 8 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ ทรงปฏิญาณต่อ
พระองค์เองว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า “เรา
สะอิดสะเอียนความลํ้าเลิศของยาโคบ และเกลียดปราสาท
ทัง้ หลายของเขา เราจะมอบเมืองนั ้นและบรรดาสิง่ สารพัด
ที่อยูใน
่ เมือง นั ้น เสีย” 9 ต่อ มา ถ้า ใน เรือน เดียว มี คน เหลือ
อยูสิ
่ บคน เขาจะต้องตายหมด 10 และเมื่อ ลุง ของผู้ใด คือ
ผู้ที่เผาเพื่อเขา จะยกศพขึ้นเพื่อจะนํากระดูกออกนอกเรือน
และจะกล่าวกับ คนที่อยูในห้
่
องชัน
้ ในที่สุด ของเรือนนั ้นว่า
“ยังมี ใครอยู่ กับ เจ้า หรือ” เขาจะตอบว่า “ไม่มี ” และเขาจะ
กล่าว ว่า “จุ๊จุ๊ อย่า ให้ เรา ออก พระนาม ของ พระ เย โฮ วาห์”
11 เพราะดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแล้ว พระองค์จะทรง
ฟาดเรือนใหญ่ให้แตกเป็น ชิน
้ ๆ และเรือนเล็กก็ จะแตกเป็น
12
จุณ ม้าจะวิง่ บนศิลาหรือ มีคนหนึ่ งคนใดใช้ววั ไถที่นั่นหรือ
แต่เจ้าทัง้ หลายได้กลับความยุติธรรมให้ขมอย่างดีหมี และ
เปลี่ยนผลของความชอบธรรมให้ขมอย่างบอระเพ็ด 13 เจ้า
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ทัง้ หลายผู้ เปรมปรีดิ์อยูในสิ
่
งอ
่ ัน ไร้สาระ ผู้ซึ่ง กล่าวว่า “เรา
ได้ ยึด เขา สัตว์ มา เป็น ของ เรา ด้วย กําลัง ของ เรา มิใช่หรือ ”
14 พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า “เพราะ ดูเถิด
โอ วงศ์วาน อิสราเอล เอ๋ย เรา จะ ยก ประชาชาติหน่งึ ให้ ขึ้น
ต่อสู้เจ้า และเขาจะบีบ บังคับ เจ้า ตัง้ แต่ ทางเข้า เมืองฮามั ท
ถึงแม่น้ําแห่งถิน
่ ทุรกันดาร”

7

พระเจ้าทรงบรรเทาการทําโทษ แล้วลงโทษต่อไป
องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ทรง สําแดง แก่ ข้าพเจ้า
ดังนี้ ว่า ดูเถิด พระองค์ทรงสร้างตัก
๊ แตน เมื่อพืชรุ น
่ หลังเริม
่
งอกขึ้น มา และดูเถิด เป็น พืช รุ น
่ หลัง จากที่กษั ตริยได้
์ เกี่ยว
แล้ว 2 และต่อ มาเมื่อ ตัก
๊ แตนกิน หญ้า ในแผ่น ดิน นั ้น หมด
แล้ว ข้าพเจ้า จึง ว่า “โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ขอทรงให้อภัย ยาโคบจะตัง้ อยูได้
่ อย่างไร เพราะเขาเล็กนิ ด
3
เดียว” เกี่ยวด้วยเรือ
่ งนี้ พระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัย พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า “จะไม่ เป็น ไปอย่างนี้ ” 4 องค์พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า อย่างนี้ ว่า ดูเถิด องค์พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ทรงเรียกให้มีการสู้ความด้วยไฟ และไฟได้
เผาผลาญมหาสมุทรใหญ่ และกิน ส่วนหนึ่ ง เสีย 5 ข้าพเจ้า
จึง ทูล ว่า “โอ ข้า แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ขอพระองค์
ทรงยับยัง้ ไว้ ยาโคบจะตัง้ อยูได้
่ อย่างไร เพราะเขาเล็ก นิ ด
6
เดียว” เกี่ยวด้วย เรือ
่ ง นี้ พระ เย โฮ วาห์ ทรง กลับ พระทัย
องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า ตรัสว่า “จะ ไม่ เป็น ไป อย่าง นั ้น
ด้วย” 7 พระองค์ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า ว่า ดูเถิด องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า ประทับ ยืน อยูที
่ ่ข้าง กําแพง สร้าง ด้วย ใช้ สาย ดิง่
มีสายดิง่ อยูใ่ นพระหัตถ์ 8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้า
1
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ว่า “อาโมสเอ๋ย เจ้าเห็น อะไร” และข้าพเจ้า ทูล ว่า “สายดิง่
เส้นหนึ่ ง พระเจ้าข้า” แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด
เราจะเอาสายดิง่ จับท่า มกลางอิสราเอลประชาชนของเรา
เราจะไม่ ผ่านเขาไปอีก 9 สถานที่อัน สูง ทัง้ หลายของอิ สอัค
จะรกร้างไป และสถานบริสุทธิ์ทัง้ หลายของอิสราเอลจะถูก
ทิง้ ไว้เสียเปล่า และเราจะลุกขึ้นต่อสู้วงศ์วานเยโรโบอัมด้วย
ดาบ”
อามาซิยาห์สัง่ ให้อาโมสออกจากเมืองเบธเอล
แล้ วอามาซิ ยาห์ปุโรหิต แห่ง เบธเอลส่ง คนไปยัง เยโร
โบอัม กษั ตริย์แห่งอิส ราเอล ทูล ว่า “อาโมสได้ คิด กบฏต่อ
พระองค์ ในท่ามกลางวงศ์ วานอิสราเอล บรรดาถ้อยคําของ
เขาก็หนักแผ่นดิน 11 เพราะอาโมสได้กล่าวดังนี้ ว่า ‘เยโรโบ
อัมจะสิน
ิ ้วยดาบ และอิสราเอลจะตกไปเป็นเชลยห่าง
้ ชีวตด
จากแผ่น ดิน ของเขา’ ” 12 และอามาซิ ยาห์พูดกับ อาโมสว่า
“โอ ท่านผู้ทํานาย ไปเถิด จงหนี ไปเสีย ที่แผ่นดิน ยู ดาห์ ไป
รับ ประทานอาหารที่นั ่น และพยากรณ์ ที่นั ่น เถิด 13 อย่า มา
พยากรณ์ ที่เบธเอลอีก เลย เพราะว่า นี้ เป็น สถานบริสุทธิ์ ขอ
งกษั ตริย์ และเป็นพระราชสํานั กของกษั ตริย์”
10

อาโมสตอบผู้ที่กล่าวหาท่าน
14 อาโมสจึงตอบอามาซิยาห์ว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้พยากรณ์
หรือ ลูกชายของผู้พยากรณ์ ข้าพเจ้า เป็น คนเลี้ยงสัตว์ และ
เป็น คนเก็บ ผลมะเดื่อ 15 และพระเยโฮวาห์ ทรงนํา ข้าพเจ้า
มา จาก การ ติดตาม ฝูง แพะ แกะ และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส
กับข้าพเจ้าว่า ‘ไปซิ จงพยากรณ์ แก่อิสราเอลประชาชนของ
เรา’ 16 ฉะนั ้น บัดนี้ จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ท่าน
กล่าวว่า ‘อย่าพยากรณ์ กล่าวโทษอิสราเอล และอย่าเทศนา
กล่าวโทษวงศ์ วานอิ สอัค’ 17 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง
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ตรัสดัง นี้ ว่า ‘ภรรยาของท่านจะเป็น หญิง โสเภณี ที่ในเมือง
บุตรชายหญิง ของท่านจะล้ม ลงตายด้วยดาบ และที่ดินข
อง ท่าน เขา จะ ขึง เส้น แบ่ง ออก ตัวท่าน เอง จะ สิน
ิ ใน
้ ชีวต
แผ่นดินที่ไม่สะอาด และ อิสราเอล จะ ต้อง ตก ไป เป็น เชลย
ห่างจากแผ่นดินของตนเป็นแน่ ’ ”

8

ผลไม้ฤดูร้อนที่เปื่ อยเน่า
องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ทรง สําแดง แก่ ข้าพเจ้า
ดังนี้ ว่า ดูเถิด มีกระจาด ผล ไม้ฤดูร้อน กระจาด หนึ่ ง 2 และ
พระองค์ ตรัสว่า “อาโมส เจ้าเห็น อะไร” และข้าพเจ้า ทูล ว่า
“ผลไม้ฤดูร้อนกระจาดหนึ่ ง พระเจ้า ข้า” แล้ว พระเยโฮวาห์
ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “วันสิน
้ สุ ดมาถึงอิสราเอลประชาชนของ
เราแล้ว เราจะไม่ ผ่านเขาไปอีก เลย” 3 องค์พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า ตรัสว่า “ในวัน นั ้น เสียงเพลงในพระวิหารจะเป็น
เสียงรํา่ ไห้ จะมีศพมากมายทุกแห่งทิง้ ไว้เงียบๆ”
1

พระเจ้าทรงคํานวณบาปทัง้ หลายของอิสราเอล
โอ ท่านผู้เหยียบยํ่า คนขัดสน ท่านผู้ ทําลายคนยากจน
แห่ง แผ่น ดิน จง ฟัง ถ้อยคํา นี้ 5 โดย กล่าว ว่า “เมื่อไร หนอ
วัน ขึ้น คํ่า จะหมดไป เราจะได้ ขายข้าวของเรา เมื่อไรหนอ
วัน สะ บา โต จะ พ้น ไป เรา จะ ได้ เอา ข้าว สาลี ออก ขาย เรา
จะได้ กระทํา เอฟาห์ให้ย่อมลง และกระทํา เชเขลให้ โตขึ้น
และหลอกค้า ด้วยตาชัง่ ขี้ฉ้ อ 6 เพื่อ เราจะได้ ซ้ือ คนจนด้วย
เงิน และซื้อ คนขัดสนด้วยรองเท้า สานคู่หนึ่ ง เออ และขาย
กากข้าวสาลี” 7 โดยศักดศร
ิ์ ี ของยาโคบ พระเยโฮวาห์ ทรง
ปฏิญาณว่า “แน่ นอนทีเดียว เราจะไม่ลืมการกระทําของเขา
สักอย่างเดียวเป็นนิ ตย์ 8 แผ่นดินจะไม่หวัน
่ ไหวเพราะเรือ
่ ง
นี้ หรือ ทุกคนที่อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินนั ้นจะไม่ไว้ทุกข์หรือ และ
4
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แผ่น ดิน นั ้น ทัง้ หมดก็เอ่อ ขึ้น มาอย่างแม่นํ้า ถูกซัด ไปซัด มา
และยุบ ลงอีก เหมือนแม่น้ํา แห่งอียป
ิ ต์มิใช่หรือ ” 9 องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า “และต่อมาในวันนั ้นเราจะกระทํา
ให้ดวง อาทิตย์ตกใน เวลา เที่ยง วัน กระทํา ให้ โลก มืด ไป ใน
กลางวัน แสกๆ 10 เราจะให้การเลี้ยงของเจ้า ทัง้ หลายกลับ
เป็นการ ไว้ทุกข์ และ ให้ เสียง เพลง ทัง้ สิน
้ ของ เจ้า เป็น คํา
ครํา่ ครวญ เราจะนํา ผ้า กระสอบมาที่ เอวของคนทัง้ หลาย
และศีรษะทัว่ ไปก็ จะล้าน และเราจะกระทํา ให้ เป็น เหมือน
การ ไว้ทุกข์ให้บุตร ชาย คน เดียว ของ เขา และ วาระ สุดท้าย
ก็ จะ ให้ เห มือ นวันที่ขมขื่น ” 11 องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า
ตรัสว่า “ดูเถิด วัน เวลาก็มาถึง เมื่อ เราจะส่ง ทุพภิกขภัย มา
ที่แผ่นดิน ไม่ใช่การอดอาหาร หรือการกระหายนํ้า แต่จะอด
ฟัง พระวจะของพระเยโฮวาห์ 12 เขาทัง้ หลายจะท่องเที่ยว
จากทะเลนี้ ไปทะเลโน้ น และจากทิศ เหนื อ ไปทิศ ตะวัน ออก
เขาทัง้ หลายจะวิง่ ไปวิง่ มาเพื่อแสวงหาพระวจนะของพระเย
โฮวาห์ แต่เขาจะหาไม่พบ 13 ในวันนั ้น สาวพรหมจารีสวยๆ
และ คน หนุ่ม จะ สลบไสล เพราะ ความ กระหาย 14 บรรดา
ผู้ที่ปฏิญาณโดยความบาปแห่ง สะมาเรีย และกล่าวว่า ‘โอ
ดาน เอ๋ย พระ ของ ท่าน มีชีวิ ตอ ยูแน่
่ ฉั นใด ’ และ ว่า ‘พระ
มรรคาของเบเออร์เชบามีชีวิ ตอยูแน่
่ ฉั นใด ’ เขาเหล่า นี้ จะ
ล้มลง และจะไม่ลุกขึ้นอีกเลย”

9
68)

1

อิสราเอลจะถูก กระจัดกระจายไปทัว่ โลก (พบญ 28:63-

ข้าพเจ้า เห็น องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ประทับ ยืน อยู่ ข้าง
แท่ นบูชา และ พระ องค์ ตรัสว่า “จงตีที่หัว เสา เพื่อ ให้ธรณี
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ประตูหวัน
่ ไหว และ จง หัก มัน เสีย ให้ เป็น ชิน
้ ๆ เหนื อ ศีรษะ
ของ ประชาชน ทัง้ หมด คนที่ ยัง เหลือ อยู่ เรา จะ สังหาร เสีย
ด้วย ดาบ จะ ไม่มีผู้ใด หนี ไป ได้เลย จะ ไม่ รอดพ้น ไป ได้ สัก
คนเดียว 2 แม้ว่า เขาจะขุด ไปถึง นรก มือ ของเราจะจับ เขา
มา จาก ที่นั ่น ถ้า เขา จะ ปีน ไป ฟ้า สวรรค์ เรา จะ นํา เขา ลง
มาจากที่นั ่น 3 แม้ว่า เขาจะซ่อนอยูที
่ ่ยอดเขาคารเมล เรา
จะหาเขาที่ นั่น แล้ว จับ เขามา แม้ว่า เขาจะไปซ่อนอยูที
่ ่ก้น
ทะเล ให้ พ้น ตา เรา เรา จะ บัญชา งูที่ นั ่น และ มัน จะ กัด เขา
4 แม้ว่า เขาจะตกไปเป็ น เชลยต่อ หน้า ศัตรู ของเขาทัง
้ หลาย
เรา จะ บัญชา ดาบ ที่นั ่น และ ดาบ จะ ฆ่า เขา เสีย เรา จะ จ้อง
มองดู เขาอยู่เป็นการมองร้าย ไม่ใช่มองดี” 5 องค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าจอมโยธา พระองค์ผู้ทรงแตะต้องแผ่นดิน และ
แผ่นดินก็ ละลาย ไป และ บรรดา ที่ อาศัย อยู่ ใน นั ้นก็ไว้ ทุกข์
และแผ่น ดิน นั ้น ทัง้ หมดก็เอ่อ ขึ้น มาอย่างแม่นํ้า และยุบ ลง
อีก เหมือน แม่น้ํา แห่งอียป
ิ ต์ 6 ผู้ทรง สร้าง ห้อง ชัน
้ บน ไว้ ใน
สวรรค์ และตัง้ ฟ้า ครอบไว้ที่พื้น โลก ผู้ทรงเรียกนํ้า ทะเลมา
แล้วรดนํ้านั ้นบนพื้นโลก พระนามของพระองค์คือ พระเยโฮ
วาห์ 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “โอ คนอิสราเอลเอ๋ย แก่เราเจ้า
ไม่ เป็น เหมือนคนเอธิโอเปีย ดอกหรือ เรามิได้พาอิสราเอล
ขึ้น มาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์หรือ และพาคนฟี ลิ ส เตี ยมาจาก
คัฟ โทร์ และพาคนซีเรีย มาจากคีรหรื
์ อ 8 ดูเถิด พระเนตร
ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ เจ้า จับอยู่ที่ราช อาณา จักรอัน
บาปหนา และเราจะทําลายมัน เสีย จากพื้น โลก เว้น แต่เรา
จะ ไม่ ทําลาย วงศ์ วาน ยา โคบ ให้สิ้น เสียทีเดียว ” พระ เย โฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 9 “เพราะว่า ดูเถิด เราจะบัญชาและจะ
สัน
่ วงศ์ วาน อิสราเอล ท่ามกลาง ประชาชาติ ทัง้ หลาย อย่าง
กับ สัน
่ ตะแกรง แต่ไม่มีเม็ด ใด สัก เม็ด เดียว ที่ ตก ลงถึงดิน
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10

คนบาปทัง้ ปวงในประชาชนของเราจะตายด้วยดาบ คือ
ผู้ที่กล่าวว่า ‘ความชัว่ จะตามไม่ทันและจะไม่พบเรา’
ราชาธิปไตยของดาวิดจะฟื้ นดังเดิม
ใน วัน นั ้น เรา จะ ยก พลับพลา ของ ดา วิด ซึ่ง พัง ลง
แล้วนัน
้ ตัง้ ขึ้น ใหม่ และ ซ่อม ช่อง ชํารุ ด ต่างๆ เสีย และ จะ
ยก ที่ ปรักหัก พัง ขึ้น และ จะ สร้าง เสีย ใหม่ อย่าง ใน สมัย
โบราณกาล 12 เพื่อเขาจะได้ยด
ึ กรรมสิทธิคนที
่เหลืออยูของ
่
์
เอโดม และประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ซึ่งเขาเรียกด้วยนามของเรา”
พระเยโฮวาห์ผู้ทรงกระทําเช่นนี้ ตรัสดังนี้ แหละ
11

ทัง้ แผ่นดินอิส ราเอลและคนอิสราเอลจะได้ รบ
ั พระพร
ในอาณาจักร 1000 ปี
13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด วัน เวลาก็มาถึง เมื่อ คนที่
ไถจะทัน คนที่เกี่ยว และคนที่ ยํ่า ผลองุน
่ จะทัน คนที่ หว่าน
เมล็ดองุ่น จะ มี นํ้า องุน
่ หยด จาก ภูเขา เนิ น เขา ทัง้ สิน
้ จะ
ละลาย ไป 14 เรา จะ ให้ อิสราเอล ประชาชน ของ เรา กลับ สู่
สภาพเดิม เขาจะสร้างเมืองที่ พัง นั ้น ขึ้น ใหม่ และเข้า อาศัย
อยู่ เขาจะปลูก สวนองุน
่ และดื่มน้าํ องุน
่ ของสวนนั ้น เขาจะ
ทําสวนผลไม้และรับประทานผลของมัน 15 เราจะปลูกเขาไว้
ในแผ่นดินของเขา เขาจะไม่ถูกถอนออกไปจากแผ่นดินซึ่ง
เราได้มอบให้แก่เขาอีก เลย” พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า
ตรัสดังนี้ แหละ
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