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หนนังสสืออาโมส
บทนนนำสสสู่หนนังสสืออนำโมส: ผผผู้พยากรณณ์อาโมสเปป็นยยิวคนหนนงนึ่ ททนึ่การรรับใชผู้หลรักของเขามทตต่อ
อาณาจรักรฝต่ายเหนนือ การรรับใชผู้ของเขาอยผต่ในชต่วงรรัชกาลของเยโรโบอรัมททนึ่ 2 และอาจพยากรณณ์ใน
ประมาณปท 787 กต่อน ค.ศ. เขาเตนือนถนงการพยิพากษาททนึ่กกาลรังจะเกยิดแกต่ไมต่เพทยงอาณาจรักรฝต่ายเหนนือ
เทต่านรันั้น แตต่ยดผ าหณ์และประชาชาตยิตต่างๆททนึ่อยผต่ใกลผู้เคทยงดผู้วย แมผู้อาณาจรักรฝต่ายเหนนืออยผต่ ณ จจุดสผงสจุด
ของอกานาจและอยิทธยิพลของมรัน อทกกวต่าหผู้าสยิบปทตต่อมามรันกป็จะหายวรับไปในฐานะประชาชาตยิหนนนึ่ง
พระเจผู้าทรงพยิพากษามรันโดยอรัสซทเรทย
ดผเหมนือนวต่าหนรังสนืออาโมสแบต่งออกไดผู้เปป็นสทนึ่สต่วน: (1) การพยิพากษาประชาชาตยิตต่างๆททนึ่อยผต่
ใกลผู้เคทยงอยิสราเอลและยผดาหณ์ใน 1:1-2:3; (2) การพยิพากษาอยิสราเอลและยผดาหณ์ใน 2:4-16; (3) ขผู้อ
พยิพาทของพระเจผู้ากรับ 'ทรันั้งวงศณ์วานอยิสราเอล' ใน 3:1-9:10; และ (4) สงต่าราศทของอาณาจรักรของ
พระเจผู้าททนึ่จะมานรันนั้ ในอยิสราเอลใน 9:11-15
ภนำพรวมของอนำโมส 1: หนรังสนืออาโมสเรยิมนึ่ ตผู้นดผู้วยคกาประกาศตต่างๆเรนืนึ่องการพยิพากษาททนึ่มท
ตต่อประชาชาตยิตต่างๆซนนึ่งมทพรมแดนตยิดกรับอยิสราเอลและยผดาหณ์ กลต่าวอยต่างเจาะจงกป็คนือ ประชาชาตยิ
เหลต่านทนั้คนือดามรัสกรัสในซทเรทย ฟทลยิสเตทย ไทระในเลบานอน เอโดม และอรัมโมน
อมส 1:1-2

ถถ้อยคคคำของอคำโมส ผผอถ้ ยผใยู่ นหมผยู่ผถ้เผ ลลลี้ยงแกะในเมมืองเทโคอคำ ซซซึ่งทยู่คำน

ไดถ้เหห็นเกลซึ่ยวกกับออิสรคำเอล ในรกัชกคำลออสซลยคำหห์ กษกัตรอิยห์แหยู่งยผดคำหห์ และในรกัชกคำลเยโรโบอกัม
รคำชโอรสของโยอคำช กษกัตรอิยห์แหยู่งออิสรคำเอล กยู่อนแผยู่นดอินไหวสองปล เราไมต่ทราบมากนรักเกทนึ่ยวกรับ
อาโมสนอกจากวต่า (1) เขาประกอบอาชภีพเปป็นคนเลภีรยงแกะและ (2) เขาเตธิบโตมาในเมสืองเทโคอา
อนันหลนังนภีรเปป็นเมสืองหนนงที่ ซนที่งอยยทต างทธิศใตข้ของเยรยซาเลป็มไปประมาณสธิบไมลร แมข้มาจากยยดาหร การ
รนับใชข้ของเขากป็มภีตตออาณาจนักรฝตายเหนสือของอธิสราเอลเปป็นหลนัก ตอนทภีที่เขารนับใชข้อยยนต ร นนั อรุสซภียาหร
เปป็นกษนัตรธิยรแหตงยยดาหรและเยโรโบอนัมทภีที่ 2 เปป็นกษนัตรธิยขร องฝตายเหนสือ เศคารธิยาหร 14:5 กลตาวถนงแผตน

ดธินไหวเดภียวกนันนภีร โจเซฟนัสกลตาววตามนันเกธิดขนรนเมสือที่ อรุสซภียาหรถยกลงโทษดข้วยโรคเรสืรอนโทษฐานทภีที่เขา
บนังอาจปฏธิบนัตธิหนข้าทภีที่ของปรุโรหธิต ผยข้พยากรณรทตานนภีรจงน ใหข้รายละเอภียดทภีที่แนตชดนั เกภีที่ยวกนับปภีทภีที่เขารนับใชข้
2 ทยู่คำนกลยู่คำววยู่คำ “พระเยโฮวคำหห์จะทรงเปลยู่งเสลยงคคคำรคำมจคำกศอิโยน และจะทรงเปลยู่งพระ
สอ รเสลยงของพระองคห์จคำกเยรผ ซคำเลห็ม ลคำนหญถ้คำของผผถ้เลลลี้ยงแกะจะโศกเศรถ้คำ และยอดภผเขคำคคำรเมลกห็
จะเหลซึ่ยวไป” ภยมธิศาสตรรทภีที่ถยกกลตาวถนงนภีรมคภี วามสทาคนัญมาก ศธิโยนจรธิงๆแลข้วคสือ กรรุงเยรยซาเลป็มในยย
ดาหร คารเมลอยยตต ลอดแนวชายฝนัที่งของอาณาจนักรฝตายเหนสือ อาโมสกลตาวลตวงหนข้าวตาพระเจข้าจะทรง
เปลตงเสภียงคทารามดข้วยพระพธิโรธตตอความบาปของอธิสราเอลจากพระวธิหารของพระองครใน
เยรยซาเลป็ม เมสือที่ พระเจข้าทรงพธิพากษาแผตนดธินนนัรน พวกผยข้เลภีรยงแกะแหตงยยดาหรกจป็ ะรทที่าไหข้และภยเขาคาร
เมลทภีที่เขภียวขจภีเปป็นปกตธิ (ในอาณาจนักรฝตายเหนสือ) กป็จะเหภีที่ยวแหข้งไป แตตกตอนอสืนที่ อาณาจนักรอสืที่นๆทภีที่
ชนัวที่ รข้ายจะไดข้ยธินคทาพยากรณรทภีที่ถยกประกาศเพสืที่อตตอสยข้พวกเขา
อมส 1:3-5

พระเยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้วยู่คำ “เพรคำะเหตอกคำรละเมอิดของดคำมกัสกกัส

สคำมครกัลี้งและสลคซึ่ รกัลี้ง เรคำจะไมยู่ยอมกลกับกคำรลงทกัณฑห์ เพรคำะวยู่คำเขคำทกัลี้งหลคำยไดถ้นวดกอิเลอคำดดถ้วยเลมืซึ่อน
เหลห็กสคคำหรกับนวดขถ้คำว พระเจข้าทรงประกาศการพธิพากษาทภีที่จะมาตตอสยข้ดามนัสกนัสและซภีเรภียดข้วยผตาน
ทางผยข้พยากรณรทตานนภีร การลงโทษจากพระเจข้ากทาลนังจะมาและจะไมตถยกหนันไปเสภีย นภีที่บอกเปป็นนนัยวตา
หากดามนัสกนัสซนที่งเปป็นศภีรษะของซภีเรภียไดข้กระททาบาปตตอพระเจข้าเพภียงครนัรงเดภียวหรสือสองครนัรง พระเจข้า
กป็อาจทรงหนันเสภียจากการพธิพากษา อยตางไรกป็ตาม หลนังจากยนัวที่ ยรุพระเจข้ามาแลข้วสามครนัรงและจากนนัรน
กป็สภีที่ครนัรงและมากกวตานนัรน พระเจข้ากป็ทรงเหลสืออดเตป็มทนกนับพวกเขา นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาความบาปของ
พวกเขายนังไมตหยรุด ซภีเรภียภายใตข้ฮาซาเอลไดข้เอารนัดเอาเปรภียบอธิสราเอลและกธิเลอาดโดยเฉพาะ ดย 2
พงศรกษนัตรธิยร 10:32-33, 13:3,7 นนันที่ ดยเหมสือนเปป็นฟางเสข้นสรุดทข้ายแลข้วสทาหรนับพระเจข้า เพราะเหตรุนร ภี
ซภีเรภียจนงนทาพระพธิโรธของพระเจข้ามาตตอสยข้ตนัวมนันเอง เลสืที่อนเหลป็กสทาหรนับนวดขข้าวเปป็นภาพเปรภียบ
หนนที่งของการปฏธิบนัตธิทภีที่โหดเหภีรยม เครสือที่ งมสือนวดขข้าวปกตธิแลข้วเปป็นเครสือที่ งมสือททาดข้วยไมข้ซนที่งมภีนรท าหนนัก
เบา แตตเครสือที่ งมสือเหลป็กกป็จะททาลายขข้าวนนัรนทภีที่มนนั ตข้องนวด ความคธิดตรงนภีรกคป็ สือวตาซภีเรภียไดข้ขตมเหงกธิ
เลอาดซนที่งเปป็นดธินแดนดข้านทธิศตะวนันออกของอธิสราเอลอยตางโหดเหภีรยม
4 แตยู่เรคำจะสยู่งไฟเขถ้คำมคำในเรมือนของฮคำซคำเอล ซซซึ่งจะเผคำผลคำญปรคำสคำททกัลี้งหลคำยของเบนฮคำ

ดกัดเสลย ฮาซาเอลเปป็นกษนัตรธิยรของซภีเรภียในชตวงรนัชสมนัยของเยโฮอาหนัส กษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอล
นอกจากนภีร เขายนังบภีบบนังคนับอธิสราเอลตลอดสมนัยของเยโฮอาหนัสอภีกดข้วย ดย 2 พงศรกษนัตรธิยร 13:22
เบนฮาดนัดเปป็นบรุตรของฮาซาเอล พระเจข้าจนงตรนัสลตวงหนข้าประมาณอภีก 55 ปภีตตอมาวตาการพธิพากษา
กทาลนังจะตกแกตซภีเรภียและดามนัสกนัส ปราสาททนัรงหลายของเบนฮาดนัดบรุตรของฮาซาเอลจะถยกไฟเผา
5 เรคำจะหกักดคำลประตผเมมืองดคำมกัสกกัส และตกัดผผถ้ทลซึ่อคำศกัยอยผอยู่ อกเสลยจคำกทลซึ่รคำบอคำเวน และผผถ้
นกัลี้นทลซึ่ถมือคทคำจคำกวงศห์วคำนของเอเดน และประชคำชนซลเรลยจะตถ้องตกไปเปห็นเชลยยกังเมมืองคลรห์ ” พระ
เยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้แหละ ดาลประตยของดามนัสกนัสอาจหมายถนงดาลประตยเมสืองนนัรน กลตาวอภีกนนัยหนนงที่
เมสืองดามนัสกนัสจะถยกตภีแตกโดยกองกทาลนังทภีที่เปป็นศนัตรย โดยอาจเปป็นกองกทาลนังของอนัสซภีเรภีย อาเวนเปป็น
เมสืองหนนงที่ ในซภีเรภียซนที่งขนรนชสืที่อในเรสืที่องวธิหารรยปเคารพตตางๆของมนัน มนันจะถยกททาลายดข้วยเชตนกนัน ชสืที่อ
เอเดน มภีความหมายตรงตนัววตา 'ความนตาอภธิรมยร' และอาจหมายถนงหรุบเขาหนนที่งทภีที่อยยรต ะหวตางซภีเรภีย
กนับเลบานอนโดยเปป็นทภีรที่ ยข้จนักในวนันนภีรวาต หรุบเขาเบคา (Bekaa) ราชวงศรซภีเรภียจะไมตพทานนักทภีที่นนันที่ อภีกตตอ
ไป ประชาชาตธิแหตงซภีเรภียจะถยกกวาดตข้อนไปเปป็นเชลยในเมสืองคภีรร อนันหลนังนภีรเปป็นเขตแดนหนนที่งของ
อนัสซภีเรภียโดยอยยไต มตไกลจากทะเลแคสเปภียน ผยข้ทภีที่กวาดตข้อนซภีเรภียไปเปป็นเชลยยตอมเปป็นคนอนัสซภีเรภีย
เมสืที่อพวกเขายกเขข้ามาในภยมภธิ าคนนัรนอภีกประมาณหกสธิบปภีตตอมา ดนังนนัรนการพธิพากษาจนงกทาลนังจะเกธิด
แกตซภีเรภียทภีที่ชวนั ที่ ชข้าซนที่งมภีกองบนัญชาการอยยทต ภีที่เมสืองดามนัสกนัส
อมส 1:6-8

ฟภีลธิสเตภียคสือเปข้าหมายตตอไปของคทาพยากรณรของอาโมส พระเยโฮ

วคำหห์ตรกัสดกังนลลี้วยู่คำ “เพรคำะเหตอกคำรละเมอิดของกคำซคำ สคำมครกัลี้งและสลซึ่ครกัลี้ง เรคำจะไมยู่ยอมกลกับกคำรลง
ทกัณฑห์ เพรคำะเขคำกวคำดประชคำชนทกัลี้งหมดไปเปห็นเชลย เพมืซึ่อจะมอบใหถ้แกยู่เอโดม ในรยปแบบเดภียวกนับ
คทาพยากรณรกตอนหนข้านนัรนของอาโมส พระเจข้าทรงประกาศการพธิพากษาของพระองครตตอแผตนดธิน
หนนที่งเพราะการละเมธิดหลายครนัรงของพวกเขา “สามครนัรงและสภีที่ครนัรง” ตรงนภีรเปข้าหมายคสือ เมสือง
สทาคนัญๆของฟภีลธิสเตภียซนที่งอยยบต นทภีรที่ าบตธิดชายฝนัที่งของปาเลสไตนร การลงโทษกทาลนังจะเกธิดแกตคนฟภีลธิส
เตภียเพราะการบภีบบนังคนับของคนฟภีลธิสเตภียทภีที่กระททาตตอยยดาหร
ความเปป็นศนัตรยของคนฟภีลธิสเตภียทภีที่มภีตตออธิสราเอลโดยทนัวที่ ไปและตตอยยดาหรโดยเฉพาะกป็
ยาวนานและนตาเกลภียด ทภีที่ถยกกลตาวถนงตรงนภีรคสือหนนงที่ ในเหตรุการณรสองครนัรงในความเปป็นศนัตรยทภีที่มมภี า

ยาวนานนนัรน ดย 2 พงศาวดาร 21:17 และ 28:17-18 เราไมตทราบวตานภีที่เปป็นการรรุกรานและการกวาด
ไปเปป็นเชลยอนันไหน แมข้การรรุกรานใน 2 พงศาวดาร 28:17-18 เกภีที่ยวขข้องกนับคนเอโดมจรธิงๆดข้วย
กป็ตาม เหตรุการณรครนัรงนนัรนมธิไดข้เกธิดขนรนจนหลนังจากอาโมสเสภียชภีวธิต แตตแนตนอนวตาพระเจข้าทรงทราบ
เรสืที่องนภีรลตวงหนข้า ไมตวาต กรณภีใด การพธิพากษาโดยอนัสซภีเรภียทภีที่ถยกพยากรณรไวข้นร ภีกจป็ ะเกธิดขนรนในอนาคต
แมข้กระทนังที่ ในตอนนนัรนกป็ตาม บรธิบททภีที่ตามมามธิไดข้ใหข้ความกระจตางเกภีที่ยวกนับชตวงเวลาของการ
พธิพากษานนัรน แตตบอกเพภียงวตามนันจะเกธิดขนรนอยตางแนตนอน
7 แตยู่เรคำจะสยู่งไฟมคำบนกคคำแพงเมมืองกคำซคำ ซซซึ่งจะเผคำผลคำญปรคำสคำททกัลี้งหลคำยของเมมืองนกัลี้น
เสลย กาซาเปป็นหนนที่งในเมสืองสทาคนัญๆของฟภีลธิสเตภีย เหป็นไดข้ชดนั วตานภีที่เปป็นภาพของสงครามและการ
พธิชธิตเมสืองกาซา โดยไฟไมตเพภียงเผาประตยเมสืองเทตานนัรนแตตยงนั ลามไปยนังปราสาททนัรงหลายของเมสือง
นนัรนดข้วย เราพอทภีที่จะมองออกวตาเหตรุการณรนร ภีอาจเกธิดขนรนในสมนัยของเฮเซคภียาหร ดย 2 พงศาวดาร 26:6
และ 2 พงศรกษนัตรธิยร 18:8 บาบธิโลนจะททาลายฟภีลธิสเตภียเชตนกนัน ดย เยเรมภียร 25:20 แมข้มธิไดข้ถยกกลตาวถนง
อยตางเฉพาะเจาะจง อนัสซภีเรภียกป็อาจเปป็นไมข้พลองแหตงการพธิพากษาของพระเจข้าทภีที่มภีตตอฟภีลธิสเตภีย พวก
เขาแหตกนนั มาเตป็มพสืรนทภีที่นร นนั ในอภีกหกสธิบกวตาปภีตตอมาและจากนนัรนอภีกในภายหลนัง
8 เรคำจะตกัดผผถ้ทลซึ่อคำศกัยอยผยู่ออกเสลยจคำกอกัชโดด และผผถ้ทลซึ่ถมือคทคำออกจคำกเมมืองอกัชเคโลน เรคำจะ
หกันมมือของเรคำตยู่อสผถ้เอโครน ชคำวฟลลสอิ เตลยทลซึ่เหลมืออยผยู่จะพอินคำศ” องคห์พระผผถ้เปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำตรกัสดกังนลลี้
แหละ อนัชโดด อนัชเคโลนและเอโครนลข้วนเปป็นเมสืองของฟภีลธิสเตภีย การพธิพากษานนัร นทภีที่จะเกธิดแกตฟภีลธิ
สเตภียถยกพรรณนาถนงตรงนภีรวาต เปป็นการพธิพากษาทภีที่ครบถข้วน แมข้เฮเซคภียาหรไดข้กระททาการแกข้แคข้นตตอ
คนฟภีลธิสเตภียอยยบต ข้าง เขากป็ไมตไดข้กวาดลข้างคนเหลตานนัรนเสภียสธิรนเหมสือนอยตางทภีที่มพภี ยากรณรไวข้ตรงนภีร คน
อนัสซภีเรภียคสือผยข้ทภีที่ททาเรสืที่องนนัรนจนสทาเรป็จ
อมส 1:9-10

จจุดสนใจของพระพยิโรธของพระเจผู้าคราวนทหนั้ รันไปยรังเขตแดน

เลบานอนซนนึ่งอยผทต่ างทยิศเหนนือและทยิศตะวรันตกบผู้าง พระเยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้วยู่คำ “เพรคำะเหตอกคำร
ละเมอิดของเมมืองไทระ สคำมครกัลี้งและสลซึ่ครกัลี้ง เรคำจะไมยู่ยอมกลกับกคำรลงทกัณฑห์ เพรคำะเขคำไดถ้มอบ
ประชคำชนทกัลี้งหมดใหถ้แกยู่เอโดม และไมยู่ไดถ้ระลซกถซงพกันธสกัญญคำแหยู่งภรคำดรภคำพ ไทระเปป็น
นครหลวงของเลบานอนในสมนัยนนัรน เพราะการละเมธิดหลายครนัรงทภีที่กระททาตตอพระเจข้าและอธิสราเอล

การพธิพากษาจนงจะตกแกตไทระ พวกเขาเชตนเดภียวกนับคนฟภีลธิสเตภียไดข้สมรยรข้ ต วมคธิดกนับเอโดมเพสืที่อตตอสยข้
เพสืที่อนบข้านของพวกเขาในอธิสราเอล ขข้อทภีที่กลตาวถนงการกวาดไปเปป็นเชลยซนที่งเกภีที่ยวขข้องกนับคนเอโดม
ถยกกลตาวถนงในขข้อ 6 และอาจรวมถนงการสมรยรข้ ต วมคธิดกนับไทระดข้วย โยเอล 3:6 กป็พรรณนาถนงความ
เปป็นปฏธิปนักษรของไทระทภีที่มภีตตออธิสราเอล แมข้ฮรภี ามกษนัตรธิยแร หตงไทระไดข้เขข้ารต วมททาสนธธิสนัญญา
สนันตธิภาพกนับดาวธิดและซาโลมอนแลข้วกป็ตาม พวกผยข้ปกครองสมนัยหลนังเหลตานภีรของไทระกป็เมธินเฉย
มนันไปนานแลข้ว
10 แตยู่เรคำจะสยู่งไฟมคำบนกคคำแพงเมมืองไทระ ซซงซึ่ จะเผคำผลคำญปรคำสคำททกัลี้งหลคำยของเมมืองนกัลี้น
เสลย” ดนังทภีที่มพภี รรณนาไวข้สทาหรนับคนฟภีลธิสเตภียขข้างบน พระเจข้าตรนัสลตวงหนข้าถนงการรรุกราน การพธิชตธิ
และการททาลายลข้างเมสืองไทระและปราสาททนัรงหลายของมนัน ชตวงเวลาทภีที่แนตชนัดของการพธิพากษานภีร
ไมตชดนั เจน นภีที่อาจถยกกระททาโดยแชลมาเนเสอรร กษนัตรธิยรแหตงคนอนัสซภีเรภียในสมนัยของยยเลอนัส กษนัตรธิยร
ของชาวไทระ แนตนอนวตามนันถยกททาลายโดยบาบธิโลนในเวลาตตอมา ดย เอเสเคภียล 26
อมส 1:11-12

พระเยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้วยู่คำ “เพรคำะเหตอกคำรละเมอิดของเมมืองเอโดม

สคำมครกัลี้งและสลคซึ่ รกัลี้ง เรคำจะไมยู่ยอมกลกับกคำรลงทกัณฑห์ เพรคำะเขคำไดถ้ไลยู่ตคำมนถ้องของเขคำดถ้วยดคำบ และ
สลกัดควคำมสงสคำรทอิลี้งเสลยสอินลี้ ควคำมโกรธของเขคำบกัซึ่นทอนอยผตยู่ ลอดกคำล และควคำมพอิโรธของเขคำกห็มล
อยผยู่เปห็นนอิตยห์ จรุดสนใจของพระพธิโรธของพระเจข้าคราวนภีรหนันไปหาเอโดมบข้าง ซนงที่ เปป็นเขตแดนทาง
ทธิศตะวนันออกเฉภียงใตข้ของอธิสราเอลและอยยทต างทธิศใตข้ของทะเลตาย เพราะการละเมธิดหลายครนัรงตตอ
อธิสราเอลและความชนัวที่ รข้ายโดยทนัวที่ ไป เอโดมกป็จะถยกพธิพากษาเชตนกนัน ปนัจจนัยทภีที่ททาใหข้ความบาปของ
เอโดมเลวรข้ายยธิงที่ ขนรนกป็คสือวตาพวกเขาเปป็นญาตธิตามสายโลหธิตกนับอธิสราเอล เอโดมเปป็นอภีกชสืที่อหนนงที่
สทาหรนับพวกลยกหลานของเอซาวพภีชที่ ายของยาโคบ พวกเขาไดข้เกป็บงทาความเปป็นปฏธิปนักษรตตอ
อธิสราเอลไวข้มานานโดยรวมถนงการไมตยอมใหข้อธิสราเอลผตานเขข้าแผตนดธินของตนในสมนัยการอพยพ
ดข้วย ดย กนันดารวธิถภี 20:18-20 ความเปป็นปฏธิปนักษรนร นันดทาเนธินตตอมานานแลข้ว มนันถยกหมายเหตรุไวข้
กระทนังที่ ใน 2 พงศาวดาร 28:17 ดข้วยซทรา เพราะความเกลภียดชนังอนันยาวนานทภีมที่ ภีตตอประชาชนทภีที่ถยก
เลสือกสรรของพระเจข้า การพธิพากษาจนงจะตกแกตเอโดม

12 แตยู่เรคำจะสยู่งไฟมคำบนเมมืองเทมคำน ซซงซึ่ จะเผคำผลคำญปรคำสคำททกัลี้งหลคำยของเมมืองโบสรคำหห์ ”
ทนัรงเทมานและโบสราหรเปป็นนครสทาคนัญแหตงเอโดม พระเจข้าตรนัสลตวงหนข้าวตาพวกเขาจะถยกพธิชธิตและ
ถยกไฟเผา แนตนอนวตานภีที่ถยกททาใหข้สทาเรป็จจรธิงโดยเนบยคนัดเนสซารรตามทภีมที่ ภีพยากรณรไวข้ในเยเรมภียร 49:7
และหนนังสสือโอบาดภียร
อมส 1:13-15

พระเยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้วยู่คำ “เพรคำะเหตอกคำรละเมอิดของคนอกัมโมน

สคำมครกัลี้งและสลคซึ่ รกัลี้ง เรคำจะไมยู่ยอมกลกับกคำรลงทกัณฑห์ เพรคำะวยู่คำเขคำไดถ้ผยู่คำทถ้องหญอิงมลครรภห์ในเมมืองกอิ
เลอคำด เพมืซึ่อจะขยคำยอคำณคำเขตของตน คราวนภีรจรุดสนใจเปลภีที่ยนไปยนังนครรนัฐอนัมโมนบข้าง นภีเที่ ปป็น
เขตแดนทางทธิศตะวนันออกของกธิเลอาดและตรงกนันกนับพสืรนทภีที่ตอนกลางของรนัฐจอรรแดนในปนัจจรุบนัน
พวกเขาเองกป็มคภี วามผธิดเรสืที่องการละเมธิดหลายครนัรงตตออธิสราเอลผยข้เปป็นประชาชนทภีที่ถยกเลสือกสรรของ
พระเจข้าเชตนกนัน ความโหดเหภีรยมของการฆตาเดป็กทารกทภีที่ยนังไมตเกธิดดข้วยดาบถยกปฏธิบนัตธิโดยประชาชาตธิ
อสืที่นๆ ดย 2 พงศรกษนัตรธิยร 15:16 และโฮเชยา 13:16 อนัมโมนไดข้โจมตภีกธิเลอาดซนที่งเปป็นสต วนหนนที่งของ
อธิสราเอลและกระททาความโหดเหภีรยมนภีรตตอพวกผยข้หญธิงชาวอธิสราเอล เหตรุจยงใจของพวกเขามภีเพภียง
เพสืที่อทภีที่จะขยายอาณาเขตของตนเทตานนัรน ดนังนนัรนพระเจข้าจนงทรงประกาศการลงทนัณฑรอยตางรรุนแรงตตอ
อาณาจนักรทภีที่ชนัวที่ รข้ายและโหดเหภีรยมนภีร
14 แตยู่เรคำจะจอดไฟขซลี้นในกคคำแพงเมมืองรกับบคำหห์ และไฟจะเผคำผลคำญปรคำสคำททกัลี้งหลคำยของ
เมมืองนกัลี้นเสลย พรถ้อมดถ้วยเสลยงโหยู่รถ้องในวกันทคคำศซก พรถ้อมดถ้วยพคำยออนกั แรงกลถ้คำในวกันทลซึ่มลลมหมอน รนับ
บาหรเปป็นนครสทาคนัญของอนัมโมนและตรงกนับกรรุงอนัมโมน ประเทศจอรรแดนในปนัจจรุบนัน ดนังทภีที่
พระเจข้าไดข้ตรนัสลตวงหนข้าเรสืที่องการพธิชธิตและการเผากรรุงอสืที่นๆของภยมภธิ าคนนัรน รนับบาหรกจป็ ะถยกไฟเผา
เชตนกนัน ผยข้ทภีที่ททาการนภีรอาจเปป็นบาบธิโลน ดย เยเรมภียร 49:1-5
15 กษกัตรอิยขห์ องเขคำทกัลี้งหลคำยจะตกไปเปห็นเชลย ทกัลี้งตกัวทยู่คำนและเจถ้คำนคำยของทยู่คำนดถ้วย” พระ
เยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้แหละ กษนัตรธิยรทวภีที่ าต นภีรอาจเปป็นบาอาลธิส เขาเปป็นผยข้สมคบในการฆาตกรรมเกดาลธิ
ยาหรผยข้ทภีที่กษนัตรธิยรแหตงบาบธิโลนไดข้ตรนังไวข้ปกครองพวกยธิวทภีที่เหลสือในยยเดภีย ดยเยเรมภียร 40:14 เนบยคนัดเนส

ซารรจนงใชข้เนบยซาระดานมาตตอสยข้อนัมโมนและททาลายมนันเสภีย การนนับถสือพระโมเลคกป็ถสือกทาเนธิดขนรนใน
อนัมโมนและใหข้เหตรุเพธิที่มเตธิมแกตพระเจข้าทภีที่จะทรงททาลายประชาชาตธิทภีที่ชนัวที่ รข้ายเชตนนนัรน
*****
ภนำพรวมของอนำโมส 2: เนนืนั้อหาสต่วนททนึ่ถผกเรยิมนึ่ ตผู้นในบทททแนึ่ ลผู้วดกาเนยินตต่อไป – การพยิพากษา
ททนึ่มทตต่อประชาชาตยิทรันั้งหลายททนึ่ชรันึ่วรผู้าย อยต่างไรกป็ตาม หลรังจากประกาศการพยิพากษาตต่อโมอรับแลผู้ว
พระเจผู้าโดยทางผผผู้พยากรณณ์ทต่านนทนั้กป็หรันความสนใจของพระองคณ์ไปยรังยผดาหณ์และจากนรันั้นกป็
อยิสราเอล เนนืนั้อหาสต่วนททนึ่เหลนือของหนรังสนือเลต่มนทนั้จะมจุงต่ เนผู้นททนึ่เรนือนึ่ งของพวกเขา
อมส 2:1-3

พระเยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้วยู่คำ "เพรคำะเหตอกคำรละเมอิดของเมมืองโมอกับ

สคำมครกัลี้งและสลคซึ่ รกัลี้ง เรคำจะไมยู่ยอมกลกับกคำรลงทกัณฑห์ เพรคำะเขคำไดถ้เผคำกระดผกของกษกัตรอิยห์เอโดมใหถ้
เปห็นปผน เพราะการละเมธิดหลายครนัรงของโมอนับ การพธิพากษาจนงกทาลนังจะมา โมอนับเปป็นเขตแดนทภีที่อยยต
ทางทธิศตะวนันออกของทะเลตายในสมนัยพระคนัมภภีรร เมสือที่ เยโฮรนัมแหตงอธิสราเอล เยโฮชาฟนัทแหตงยย
ดาหร และกษนัตรธิยรแหตงเอโดมรต วมกนันตตอสยข้เมชากษนัตรธิยรแหตงโมอนับ ฝตายหลนัง (ซนที่งลข้มเหลวในการศนก
เพสืที่อทภีที่จะตภีฝตาไปหากษนัตรธิยรแหตงเอโดม) กป็จนับบรุตรชายหนัวปภีของกษนัตรธิยรแหตงเอโดมมาและถวายเขา
เปป็นเครสือที่ งเผาบยชาบนกทาแพงกรรุงนนัรน ดย 2 พงศรกษนัตรธิยร 3:27 บรุตรชายของกษนัตรธิยอร งครนร นันถยกกลตาว
ถนงตรงนภีรวาต เปป็นกษนัตรธิยรองครทภีที่เขาเองเปป็นรนัชทายาท เพราะความโหดเหภีรยมนภีรเอง พระเจข้าจนงทรง
สนัญญาเรสืที่องการพธิพากษา หธินโมตของพระเจข้าบดอยตางชข้าๆ แตตพวกมนันบดอยตางละเอภียดยธิงที่ นนัก
2 แตยู่เรคำจะสยู่งไฟมคำบนโมอกับ และไฟนกันลี้ จะเผคำผลคำญปรคำสคำททกัลี้งหลคำยของเครอิโอทเสลย
และโมอกับจะตคำยทยู่คำมกลคำงเสลยงสกับสนอลหมยู่คำน ทยู่คำมกลคำงเสลยงโหยู่รถ้องและเสลยงแตร เครธิโอทเปป็น
นครใหญตหนนที่งของโมอนับและพระเจข้าตรนัสลตวงหนข้าถนงความพธินาศทภีที่จะมาของมนัน เชตนเดภียวกนับ
นครอสืที่นๆของภยมภธิ าคนนัรน ปราสาททนัรงหลายของมนันจะถยกททาลาย
3 เรคำจะตกัดผผถ้วอินจอิ ฉกัยออกเสลยจคำกทยู่คำมกลคำงเมมืองนกัลี้น และจะประหคำรเจถ้คำนคำยทกัลี้งหลคำยของ
เมมืองนกัลี้นเสลยพรถ้อมกกับผผถ้วอินจอิ ฉกัย " พระเยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้แหละ ผยข้นทาทภีที่ชนัวที่ รข้ายของโมอนับจะถยก

ททาลาย อภีกครนัรงทภีที่การททาลายทภีที่จะมานภีรอาจเปป็นโดยนทรามสือของเนบยคดนั เนสซารรเมสืที่อบาบธิโลนยกทนัพมา
ทนัวที่ ภยมภธิ าคนนัรน เรสืที่องนภีรถยกพยากรณรไวข้อยตางชนัดเจนในเยเรมภียร 48
อมส 2:4-5

พระเยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้วยู่คำ "เพรคำะเหตอกคำรละเมอิดของยผดคำหห์ สคำม

ครกัลี้งและสลคซึ่ รกัลี้ง เรคำจะไมยู่ยอมกลกับกคำรลงทกัณฑห์ เพรคำะวยู่คำเขคำปฏอิเสธไมยู่รบกั พระรคำชบกัญญกัตอิของพระ
เยโฮวคำหห์ และมอิไดถ้รกักษคำพระบกัญญกัตอิของพระองคห์ และกคำรมอสคำของเขคำไดถ้พคำใหถ้เขคำหลงเจอิซึ่นไป
ตคำมเยลซึ่ยงทลซึ่บอิดคำของเขคำไดถ้ดคคำเนอินมคำแลถ้ว
หลนังจากไดข้พรรณนาถนงการพธิพากษาทภีที่จะเกธิดแกตประชาชาตธิคนตตางชาตธิทร นังหลายทภีที่ชนัวที่ รข้าย
ของภยมภธิ าคนนัรนแลข้ว คราวนภีรพระเจข้าทรงหนันความสนใจของพระองครมาทภีที่ยดย าหรสนักครยตซนที่งเปป็น
อาณาจนักรฝตายใตข้ของยยดาหร พวกเขากป็จะตข้องรนับการพธิพากษาเชตนกนันเพราะความบาปของพวกเขา
ทภีที่กระททาตตอพระเจข้าของพวกเขาเอง กลตาวอยตางเจาะจงกป็คสือ ยยดาหรไดข้ (1) ดยหมธิที่นพระราชบนัญญนัตธิ
ขององครพระผยข้เปป็นเจข้า (2) พวกเขามธิไดข้รนักษาพระบนัญญนัตธิตตางๆของพระเจข้า (3) พวกเขาไดข้เตป็มใจ
ยอมรนับการมรุสาตตางๆของการนนับถสือรยปเคารพทภีที่วาต พระตตางดข้าวทนัรงหลายจะชตวยพวกเขาใหข้พนข้ และ
ททาใหข้พวกเขาเจรธิญรรุตงเรสือง นตาเศรข้าทภีที่การนนับถสือรยปเคารพไดข้ระบาดมาถนงกระทนังที่ ประชาชนของ
พระเยโฮวาหรพระเจข้าดข้วย
5 แตยู่เรคำจะสยู่งไฟมคำบนยผดคำหห์ และไฟนกัลี้นจะเผคำผลคำญปรคำสคำททกัลี้งหลคำยของเยรผ ซคำเลห็ม
เสลย" ดนังนนัรนพระเจข้าจนงตรนัสลตวงหนข้าถนงการพธิพากษาซนที่งจะเกธิดแกตเยรยซาเลป็ม แมข้มไธิ ดข้สาธยายไวข้
การพธิพากษานนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นมาโดยบาบธิโลนซนที่งเกธิดขนรนจรธิงปภี 586 กตอน ค.ศ.
อมส 2:6-8

เปข้าหมายหลนักของคทาพยากรณรนร ภีของอาโมสจนงเรธิที่มปรากฏใหข้เหป็น

ชนัดเจน พระเยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้วยู่คำ "เพรคำะเหตอกคำรละเมอิดของออิสรคำเอล สคำมครกัลี้งและสลคซึ่ รกัลี้ง เรคำจะ
ไมยู่ยอมกลกับกคำรลงทกัณฑห์ เพรคำะเขคำไดถ้ขคำยคนชอบธรรมเอคำเงอิน และขคำยคนขกัดสนเอคำรองเทถ้คำคผยู่
เดลยว จรุดสนใจของเนสืรอหาสต วนทภีที่เหลสือของหนนังสสืออาโมสอยยทต คภีที่ วามบาปของอธิสราเอล โดย
เฉพาะอาณาจนักรฝตายเหนสือ พวกเขาเชตนเดภียวกนับประชาชาตธิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตธิทภีที่นบนั ถสือ
พระตตางดข้าวซนงที่ อยยรต อบตนัวพวกเขามภีความผธิดในเรสืที่องการละเมธิดตตางๆทภีที่นตาเกลภียดทภีที่กระททาตตอ

พระเจข้าของพวกเขา อธิสราเอลไดข้กลายเปป็นผยข้เสสืที่อมทรามอยตางสธิรนเชธิงไปเสภียแลข้ว พวกผยข้วธินจธิ ฉนัยกป็
ขายคนชอบธรรมใหข้เปป็นทาสหากไดข้ราคาดภี คนเหลตานนัรนทภีมที่ ภีสธิทธธิอทานาจกป็เสสืที่อมทรามเสภียจน
ยอมรนับสธินบนทภีที่เลป็กนข้อยขนาดรองเทข้าคยตหนนงที่ เพสืที่อขายคนจนคนหนนงที่ ใหข้เปป็นทาส นภีที่บอกเปป็นนนัยถนง
ความชนัวที่ รข้าย ความโลภและการรนับสธินบนแบบสรุดๆ
7 ซซงซึ่ กระหคำยหคำฝอยู่นละอองแหยู่งแผยู่นดอินโลกบนศลรษะของคนจน และผลกักคนทลซึ่ถยู่อมใจ
ออกเสลยจคำกหนทคำงของเขคำ บอตรชคำยและบอิดคำของเขคำเขถ้คำหคำหญอิงคนเดลยวกกัน เพมืซึ่อลบหลผยู่นคำม
บรอิสอทธอิธิ์ของเรคำ ‘ฝรุตนละอองแหตงแผตนดธินโลก’ ตรงนภีรอาจเปป็นภาพเปรภียบของเงธิน ความโลภ
แทรกซนมไปทนัวที่ อธิสราเอล โดยคนจนเปป็นผยข้ถยกเอาเปรภียบ คนทภีที่ถตอมใจหรสือคนทภีที่มภีฐานะตทที่าตข้อยกป็มนัก
ไมตไดข้รนับความยรุตธิธรรม
John Gill เขภียนเกภีที่ยวกนับวลภีสรุดทข้ายของขข้อนภีรไวข้: พวกเขา “มภีความผธิดในเรสือที่ งลามกเชตนนนัรน
คสือ ไมตเพภียงมภีและสนรุกกนับหญธิงแพศยาคนเดภียวกนันเทตานนัรน แตตยงนั ประพฤตธิกามวธิปรธิตถนงขนาดทภีที่วาต
บรุตรชายหลนับนอนกนับภรรยาของบธิดา และบธิดาหลนับนอนกนับภรรยาของบรุตรชาย” ทภีที่ถยกพรรณนา
ไวข้นร คภี สือการประพฤตธิผธิดศภีลธรรมทภีที่นตาเกลภียดและเลวทราม อธิสราเอลซนที่งเปป็นประชาชนของพระเจข้า
ไดข้เสสืที่อมทรามลงในรยปแบบทภีที่เลวรข้ายทภีสที่ รุดของความวธิปรธิตทางเพศ นอกจากนภีร คทาทภีที่แปลวตา หญอิง
(นาอาราหณ์) มภีความหมายพสืรนๆวตา ‘เดป็กผยข้หญธิง’ คนหนนที่ง นภีที่บอกเปป็นนนัยถนงการชอบมภีเพศสนัมพนันธร
กนับเดป็กและการลวนลามเดป็กผยข้หญธิงโดยพวกผยข้ชายทนัรงหนรุตมและแกต ความเสสืที่อมทรามเชตนนนัรนเปป็นสธิที่ง
ทภีที่เกธิดขนรนตตอจากการละทธิรงความจรธิง
8 ตกัวเขคำเองนอนอยผขยู่ ถ้คำงแทยู่นบผชคำทอกแทยู่น อยผบยู่ นเสมือลี้ ผถ้คำทลซึ่เขคำยซดมคำเปห็นประกกัน และใน
นอิเวศแหยู่งพระของเขคำ เขคำทกัลี้งหลคำยดมืซึ่มเหลถ้คำองอยู่นสคคำหรกับผผทถ้ ลซึ่ถผกปรกับโทษ ความชนัวที่ รข้ายแบบเยตอหยธิงที่
ถยกพรรณนาถนงเพธิมที่ เตธิม เสสืรอผข้าทภีที่ถยกยนดเอาไปจากผยข้อสืที่นเพสืที่อเปป็นของประกนันถยกททาใหข้เสภียไปเมสืที่อ
พวกคนรวยทภีที่ฉข้อฉลใชข้เสสืรอผข้าเหลตานนัรนเพสืที่อเอนกายลงและดสืที่มเหลข้าเมามายอยยบต นเสสืรอผข้าเหลตานนัรนทภีที่
วธิหารรยปเคารพประจทาทข้องถธิที่น การไมตเหป็นอกเหป็นใจผยข้อสืที่น การฉข้อฉล การททาผธิดศภีลธรรมอยตางนตา
เกลภียด ความโลภและความชนัวที่ รข้ายโดยทนัวที่ ไปไดข้กลายเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวของอธิสราเอลไปเสภีย

แลข้ว ในหนนังสสือผยข้พยากรณรเลตมอสืที่นๆ แทบไมตมภีการกลตาวโทษความบาปของอธิสราเอลทภีที่รรุนแรงกวตา
ตรงนภีร
อมส 2:9-10

เรคำยกังไดถ้ลถ้คำงผลคำญคนอคำโมไรตห์ตรงหนถ้คำเขคำ ซซงซึ่ สยู่วนสผ งของเขคำ

เหมมือนอยยู่คำงควคำมสผ งของตถ้นสนสลดคำรห์ และเปห็นผผถ้ทลซึ่แขห็งแรงอยยู่คำงกกับตถ้นโออ๊ก เรคำทคคำลคำยผลขถ้คำงบน
ของเขคำเสลย และทคคำลคำยรคำกขถ้คำงลยู่คำงของเขคำเสลย คนอาโมไรตรไดข้อาศนัยอยยใต นแผตนดธินคานาอนันมา
กตอนการพธิชธิตแผตนดธินนนัรนโดยอธิสราเอลภายใตข้โยชยวา พวกเขามภีความผธิดในเรสือที่ งเลวทรามคลข้ายๆ
กนันนภีรและพระเจข้าไดข้ทรงททาลายพวกเขาเพราะเหตรุนร ภี แมข้คนอาโมไรตรมภีสภาพภายนอกเปป็นเหมสือน
ประชาชาตธิหนนที่งทภีที่ทรงอทานาจ พระเจข้ากป็ทรงททาลายพวกเขาเสภีย
10 เรคำนคคำเจถ้คำขซลี้นมคำจคำกแผยู่นดอินอลยปอิ ตห์ และไดถ้นคคำเจถ้คำถซงสลซึ่สบอิ ปลในถอิซึ่นทอรกกันดคำร เพมืซึ่อจะไดถ้
กรรมสอิทธอิธิ์ทลซึ่ดอินของคนอคำโมไรตห์ เกลสือกวตาอธิสราเอลจะลสืม พระเจข้าทรงเตสือนพวกเขาใหข้ระลนกวตา
พระองครทรงนทาพวกเขาออกมาจากอภียธิปตรเพสืที่อยนดครองแผตนดธินของคนอาโมไรตรเปป็นกรรมสธิทธธิธ
การเสภียดสภีตรงนภีรกโป็ ดดเดตน อธิสราเอลซนที่งเปป็นผยข้ทภีที่พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้เขข้าไปอยยแต ทนทภีที่คนอาโม
ไรตรไดข้เสสืที่อมทรามลงในความบาปไมตตตางจากความบาปของคนอาโมไรตร
อมส 2:11-12

เรคำไดถ้ตกัลี้งบอตรชคำยบคำงคนของเจถ้คำใหถ้เปห็นผผถ้พยคำกรณห์ และไดถ้ตกัลี้งชคำย

หนอยู่มบคำงคนของเจถ้คำใหถ้เปห็นพวกนคำศลรห์ โอ คนออิสรคำเอลเออ๋ย ไมยู่เปห็นควคำมจรอิงดกังนลลี้หรมือ " พระเยโฮ
วคำหห์ตรกัสดกังนลลี้แหละ ตลอดหลายศตวรรษ พระเจข้าไดข้ทรงตนัรงพวกผยข้พยากรณรขร นนจากวงศรวานของ
อธิสราเอลเพสืที่อเตสือนพวกเขาถนงความบาปของพวกเขา พระองครไดข้ทรงตนัรงพวกนาศภีรรขร นน เชตน แซม
สนัน ซามยเอล และคนอสืที่นๆเพสืที่อวางแบบอยตางในเรสือที่ งการดทาเนธินชภีวธิตทภีที่แยกออกและบรธิสรุทธธิธ
พระเจข้าจนงทรงถามอธิสราเอลวตาพวกเขาไมตรยข้เรสือที่ งนภีรหรสือ คทาตอบนนัรนชนัดเจนอยยแต ลข้ว
12 "แตยู่เจถ้คำทกัลี้งหลคำยไดถ้กระทคคำใหถ้พวกนคำศลรห์ดมืซึ่มเหลถ้คำองอยู่น และบกัญชคำพวกผผถ้พยคำกรณห์สงกัซึ่ วยู่คำ
`เจถ้คำอยยู่คำพยคำกรณห์เลย' ถนงกระนนัรน อธิสราเอลตลอดหลายปภีนร นันไดข้ททาใหข้พวกนาศภีรรเสสืที่อมทรามลง
และคอยหาทางทภีที่จะททาใหข้พวกผยข้พยากรณรหรุบปากเสภีย ดย อธิสยาหร 30:10

อมส 2:13-16

ดผเถอิด เจถ้คำกดเรคำลง เหมมือนเกวลยนทลซึ่เตห็มดถ้วยฟยู่อนขถ้คำวกดยกัดลง โดย

ใชข้ภาพเปรภียบของเกวภียนเลตมหนนงที่ ทภีที่มขภี ข้าวทภีที่ถยกเกภีที่ยวแลข้วบรรทรุกอยยเต ตป็ม พระเจข้าทรงพรรณนาวตา
พระองครทรงถยกกดลงดข้วยความบาปของอธิสราเอล พระองครทรงถยกกดลงโดยความชนัวที่ รข้ายของ
พวกเขา
14 ฉะนกันลี้ กคำรหนลจะประลคำตไปจคำกผผถ้มลฝลเทถ้คำรวดเรห็ว คนทลซึ่แขห็งแรงจะไมยู่สคำมคำรถเสรอิม
กคคำลกังของเขคำ คนทลซึ่มลกคคำลกังมคำกจะชยู่วยชลวอิตของตนกห็ไมยู่ไดถ้ ดนังนนัรนการพธิพากษาจนงกทาลนังจะมาและ
พวกเขาจะหนภีพข้นไปไมตไดข้ พวกคนทภีวที่ อต งไวของแผตนดธินนนัรนจะไมตสามารถวธิงที่ หนภีพนข้ จากสธิที่งทภีที่
กทาลนังจะมานนัรนไดข้ พวกคนทภีที่แขป็งแรงจะไมตสามารถดนงตนัวเองใหข้พข้นจากการพธิพากษาทภีที่จะมานนัรนไดข้
15 ผผถ้ทลซึ่ถมือคกันธนผจะไมยู่ยมืนยงอยผยู่ไดถ้ ผผมถ้ ลฝลเทถ้คำเรห็วกห็ชยู่วยตกัวเองใหถ้รอดพถ้นไมยู่ไดถ้ หรมือผผถ้ทลซึ่ขลซึ่มถ้คำกห็
ชยู่วยตกัวเองใหถ้รอดพถ้นไมยู่ไดถ้เหมมือนกกัน อาวรุธยรุทโธปกรณรตตางๆแหตงการสงครามและเครสืที่องมสือ
ตตางๆแหตงการสงครามกป็ไมตอาจชตวยพวกเขาใหข้พข้นไดข้ พละกทาลนังทางทหารจะลข้มเหลวเมสืที่อพระเจข้า
ทรงพธิพากษาอธิสราเอล
16 และผผถ้ทลซึ่มลใจกลถ้คำหคำญทยู่คำมกลคำงผผถ้มลกคคำลกังเขถ้มแขห็งเหลยู่คำนกัลี้นจะหนลไปอยยู่คำงเปลมือยเปลยู่คำใน
วกันนกันลี้ " พระเยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้แหละ และหากผยข้ใดจะหนภีไปในวนันแหตงการพธิพากษานนัรน เขากป็จะ
ถอดทธิรงชรุดเกราะและเครสืที่องแตตงกายทนัรงสธิรนเพสืที่อทภีที่จะหนภีไปไดข้เรป็วขนรน ความบาปของอธิสราเอลกทาลนัง
จะตามทนันพวกเขาและพระเจข้าจะทรงพธิพากษาพวกเขาอยตางแสนสาหนัส
*****
ภนำพรวมของอนำโมส 3: ขณะททนึ่บทททนึ่แลผู้วกลต่าวถนงยผดาหณ์และอยิสราเอลแบบเปป็นรายตรัว ใน
บทถรัดไปนทพนั้ ระเจผู้าโดยทางผผผู้พยากรณณ์ทต่านนทนั้กป็ตรรัสกรับ ‘วงศณ์วานอยิสราเอลทรันั้งสยินั้น’ ในขผู้อ 1-8
พระเจผู้าทรงประกาศการพยิพากษาตต่างๆตต่ออยิสราเอลและในขผู้อ 9-15 พระเจผู้าทรงพรรณนาวต่าพวก
เขาไมต่แตกตต่างจากประชาชาตยิอนืนึ่นๆเลย

อมส 3:1-2

โอ คนออิสรคำเอลเออ๋ย จงฟกังพระวจนะนลลี้ซงซซึ่ พระเยโฮวคำหห์ตรกัสกลยู่คำว

โทษทยู่คำนทกัลี้งหลคำย คมือกลยู่คำวโทษหมดทกัลี้งครอบครกัวซซงซึ่ เรคำไดถ้นคคำออกจคำกแผยู่นดอินอลยปอิ ตห์วยู่คำ ในสอง
บททภีที่แลข้ว พระเจข้าไดข้ประกาศคทาเตสือนเรสืที่องการพธิพากษาตตอประชาชาตธิทรนังหลายทภีที่เปป็นคนตตางชาตธิ
ของภยมภธิ าคนนัรน พระองครยงนั ไดข้ทรงเตสือนทนัรงยยดาหรและอธิสราเอล (มากยธิงที่ กวตา) ถนงการพธิพากษาทภีที่จะ
มาดข้วย บนัดนภีรพระเจข้าทรงหนันความสนใจของพระองครไปยนัง “ทนัรงครอบครนัวซนงที่ เราไดข้นทาออกจาก
แผตนดธินอภียปธิ ตร” พระเจข้าจะทรงกลตาวโทษประชาชาตธิอธิสราเอลทนัรงสธิรนตตอไปเพราะความบาปของ
พวกเขา
2 "ในบรรดคำครอบครกัวทกัลี้งสอิลี้นในโลกนลลี้ เจถ้คำเทยู่คำนกัลี้นทลซึ่เรคำรผถ้จกัก ดกังนกัลี้นเรคำจซงจะลงโทษเจถ้คำ
เพรคำะควคำมชกัซึ่วชถ้คำทกัลี้งสอิลี้นของเจถ้คำ จากประชาชาตธิทรนังหมดของแผตนดธินโลก พระเจข้าไดข้ทรงเลสือก
ประชาชาตธิเดภียวเทตานนัรนและพระองครไดข้ทรงเปป็นพระเจข้าของพวกเขาโดยเฉพาะ แนตนอนวตา
ประชาชาตธินร นันคสืออธิสราเอล – ทนัรงยยดาหรและอาณาจนักรฝตายเหนสือ พระองครทรงเปป็นพระเจข้าของ
พวกเขาและพวกเขาเปป็นประชาชนของพระองคร ดนังนนัรนพระเจข้าจนงทรงประกาศวตาพระองครจะทรง
ลงโทษพวกเขาเปป็นพธิเศษเพราะความชนัวที่ ชข้าทรันั้งสยินั้นของพวกเขา ใครสนักคนกลตาวไวข้วาต “เมสือที่
ประชาชนของพระเจข้าไมตถวายเกภียรตธิแดตพระองคร พระองครกทป็ รงถวายเกภียรตธิพระองครเองโดยการ
ลงโทษพวกเขา”
อมส 3:3

สองคนจะเดอินไปดถ้วยกกันไดถ้หรมือนอกจคำกทกัลี้งสองจะไดถ้ตกลงกกันไวถ้

กยู่อน คทาถามนภีรไมตตข้องการคทาตอบ คทาตอบนนัรนชนัดเจนอยยแต ลข้ว มนันเปป็นความจรธิงอยตางหนนงที่ เมสือที่ มภี
ความไมตเหป็นพข้องกนันระหวตางคนสองฝตาย พวกเขากป็จะไมตอาจเดธินในสามนัคคภีธรรมดข้วยกนันไดข้
พระเจข้าทรงเปป็นผยข้บรธิสรุทธธิธ อธิสราเอลปนเปสืร อนไปดข้วยความบาป นอกจากนภีร อธิสราเอลยนังไมตมภีความ
ปรารถนาทภีจที่ ะปรนนธิบนัตธิพระเยโฮวาหรพระเจข้าดข้วย ดนังนนัรน มนันจนงไมตมภีการเหป็นพข้องตรงกนัน มภีแตต
ความขนัดแยข้งกนัน ทนัรงสองฝตายกทาลนังเดธินไปคนละทาง พระเจข้าทรงเปป็นความบรธิสรุทธธิธทภีที่ถยกแสดงเปป็น
บรุคคล อธิสราเอลเปรอะเปสืร อนไปดข้วยความบาป ไมตอาจมภีสามนัคคภีธรรมรต วมกนันไดข้

อมส 3:4-6

สอิงโตจะแผดเสลยงดกังอยผใยู่ นปยู่คำเมมืซึ่อมกันไมยู่มลเหยมืซึ่อหรมือ ถถ้คำสอิงโตหนอยู่ม

จกับสกัตวห์อะไรไมยู่ไดถ้เลย มกันจะรถ้องออกมคำจคำกถคลี้คำของมกันหรมือ คทาถามแบบไมตตข้องการคทาตอบ
ปรากฏเปป็นชรุดตรงนภีร พวกสธิงโตคทารามตอนทภีที่พวกมนันเหป็นเหยสืที่อ พวกมนันคทารามเมสืที่อพวกมนันจนับ
เหยสืที่อของพวกมนันไดข้ พระเจข้ากป็จะทรงเปลตงเสภียงคทารามตตออธิสราเอลเพราะความบาปของพวกเขา
เชตนกนัน
5 ถถ้คำไมยู่มลเหยมืซึ่อลยู่อไวถ้ นกจะลงมคำตอิดกกับบนดอินไดถ้หรมือ ถถ้คำไมยู่มลอะไรเขถ้คำไปตอิดกกับ กกับจะลกัซึ่น
ขซลี้นจคำกดอินไดถ้หรมือ พวกนกยตอมไมตถยกจนับในกนับดนักเมสืที่อไมตมภีกบนั ดนักถยกวางไวข้ ตรงกนันขข้าม พวก
พรานลตานกยตอมไมตเอากนับดนักของตนไปจนกวตาพวกเขาจนับนกไดข้สนักตนัว เชตนเดภียวกนันพระเจข้ากป็จะ
ไมตทรงถอนคนอนัสซภีเรภียไปจากการเปป็นกนับดนักแกตอธิสราเอลดข้วย
6 เขคำจะเปยู่คำแตรในเมมือง และประชคำชนไมยู่ตกใจกลกัวอะไรหรมือ จะมลภกัยตกอยผใยู่ นเมมืองหนซซึ่ง
เมมืองใดหรมือ นอกจคำกวยู่คำพระเยโฮวคำหห์ทรงกระทคคำเอง แตรถยกเปตาในอธิสราเอลสมนัยโบราณเพสืที่อเปป็น
วธิธภีในการสต งสนัญญาณเตสือนทางทหารและปข้องกนันภนัยฝตายพลเรสือนดข้วย เสภียงแตรบางชนธิดบตงบอก
วตาศนัตรยกาท ลนังจะเขข้ามาโจมตภี ดนังนนัรน เมสือที่ เสภียงเตสือนภนัยดนังขนรนในนครใด ประชาชนกป็จะรยข้สนกกลนัว
อยตางแนตนอน การประยรุกตรใชข้ภาพเปรภียบหลายประการนภีรจนงถยกแสดงใหข้เหป็นชนัดเจน เมสืที่อความรข้าย
(นนันที่ คสือ ความเดสือดรข้อนโดยการรรุกราน) กทาลนังเขข้ามาใกลข้กรรุงสะมาเรภียหรสือกรรุงเยรยซาเลป็ม มนันกป็จะ
ชนัดเจนวตาพระเจข้าทรงเปป็นผยข้กระททา กลตาวอภีกนนัยหนนงที่ เมสืที่ออาณาจนักรฝตายเหนสือหรสือฝตายใตข้ของ
อธิสราเอลจะถยกโจมตภี มนันกป็เปป็นเพราะวตาพระเจข้าไดข้ทรงใชข้การตภีสอนนนัรนมา
อมส 3:7-8

แทถ้จรอิงองคห์พระผผถ้เปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำจะมอิไดถ้ทรงกระทคคำอะไรเลย โดย

มอิไดถ้เปอิดเผยควคำมลซกลกับใหถ้แกยู่ผถ้รผ บกั ใชถ้ของพระองคห์ คมือผผพถ้ ยคำกรณห์ ความคธิดแรกอาจเปป็นไดข้วาต
‘แทข้จรธิงองครพระผยข้เปป็นเจข้าพระเจข้าจะไมตทรงกระททาอะไรเลยนอกจากพระวจนะของพระองคณ์’
พระเจข้าจะทรงกระททาตามพระวจนะของพระองคร! พระองครจะทรงกระททาสธิที่งทภีที่พระองครไดข้ตรนัส
ไวข้แลข้ว และพระองครไดข้ทรงเปธิดเผยพระวจนะนนัรนแลข้วแกตบรรดาผยข้พยากรณรซนที่งเปป็นผยข้รบนั ใชข้ของ
พระองคร

8 สอิงโตแผดเสลยงรถ้องแลถ้ว ผผใถ้ ดจะไมยู่กลกัวบถ้คำง องคห์พระผผถ้เปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำตรกัสแลถ้ว จะมลผถ้ใผ ด
ทลซึ่จะไมยู่พยคำกรณห์หรมือ" เหมสือนกนับทภีที่สธิงโตคทารามและททาใหข้เกธิดความกลนัว เมสืที่อพระเจข้าตรนัส ผยข้
พยากรณรกตป็ ข้องพยากรณร คทาพยากรณรเรสืที่องการพธิพากษาทภีที่จะมานนัรนควรททาใหข้เกธิดความกลนัวเหมสือน
กนับทภีที่เสภียงคทารามของสธิงโตตนัวหนนงที่ ททาใหข้เกธิดความกลนัว
อมส 3:9-11

จงประกคำศในปรคำสคำททกัลี้งหลคำยทลซึ่อกัชโดด และในปรคำสคำททกัลี้งหลคำย

ในแผยู่นดอินอลยปอิ ตห์ และกลยู่คำววยู่คำ "จงประชอมกกันบนภผเขคำแหยู่งสะมคำเรลย และพอินจอิ ดผควคำมโกลคำหลอกัน
ยอิซึ่งใหญยู่มคำกมคำยและผผทถ้ ลซึ่ถผกกดขลซึ่ทกัลี้งหลคำยทยู่คำมกลคำงเมมืองนกัลี้น" นภีที่เทตากนับวตาพระเจข้าทรงเรภียกคนอสืที่นๆ
ใหข้เปป็นประจนักษรพยานถนงความบาปทภีที่กาท ลนังเกธิดขนรนในอธิสราเอล อนัชโดดเปป็นหนนที่งในนครสทาคนัญ
ของคนฟภีลธิสเตภีย ดนังนนัรนทนัรงคนฟภีลธิสเตภียและคนอภียธิปตรจนงถยกเรภียกใหข้ไปยนังเทสือกเขาแหตงสะมาเรภีย
และเปป็นประจนักษรพยานถนงสธิที่งทภีกที่ าท ลนังเกธิดขนรนทภีที่นนันที่ – ความฉข้อฉลและการบภีบบนังคนับในทตามกลาง
สะมาเรภียซนที่งเปป็นอาณาจนักรฝตายเหนสือ
10 พระเยโฮวคำหห์ตรกัสวยู่คำ "เพรคำะเขคำไมยู่รถ้จผ กักทลซึ่จะกระทคคำใหถ้ถ ผกตถ้อง คมือผผถ้ทลซึ่สคซึ่คำสมควคำม
รอนแรงและกคำรโจรกรรมไวถ้ในปรคำสคำททกัลี้งหลคำยของเขคำ" (พวก) เขาทภีที่วาต นภีรคสือ อธิสราเอล อธิสราเอล
ไมตรจยข้ นักทภีที่จะททาสธิที่งทภีที่ถยกตข้อง มนันไมตอยยใต นหนนังสสือกฎการเลตนของพวกเขา แตตในสะมาเรภีย (นนันที่ คสือ
อธิสราเอล) พวกเขาสทที่าสมความรรุนแรงและการโจรกรรม และความฉข้อฉลเชตนนนัรนมภีกองบนัญชาการ
ใหญตอยยใต นปราสาททนัรงหลายของแผตนดธินนนัรน – ตนัรงแตตเยโรโบอนัมทภีที่ 2 จนถนงพวกเจข้านายของเขา
แผตนดธินนนัรนฉข้อฉลตนัรงแตตระดนับบนลงมา
11 เพรคำะฉะนกัลี้น องคห์พระผผเถ้ ปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำจซงตรกัสดกังนลลี้วยู่คำ "จะมลปฏอิปกักษห์ผถ้หผ นซซึ่งมคำลถ้อม
แผยู่นดอินไวถ้ และเขคำจะบกัซึ่นทอนขอมกคคำลกังเสลยจคำกเจถ้คำ และปรคำสคำททกัลี้งหลคำยของเจถ้คำจะถผกปลถ้น"
เพราะความชนัวที่ รข้ายและความฉข้อฉลของอธิสราเอล พระเจข้าจนงทรงปฏธิญาณวตาจะสต งปฏธิปนักษรผยข้หนนที่ง
มาตตอสยข้มนนั ปฏธิปนักษรผยข้นร นันคสือ แชลมาเนเสอรร กษนัตรธิยรแหตงอนัสซภีเรภีย เขาจะควทที่าขรุมกทาลนังของ
อาณาจนักรฝตายเหนสือและปราสาททนัรงหลายของกษนัตรธิยรแหตงอาณาจนักรนนัรนจะถยกปลข้น

อมส 3:12

พระเยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้วยู่คำ "ผผเถ้ ลลลี้ยงแกะชอิงเอคำขคำสองขคำหรมือหผชนอิลี้

หนซซึ่งมคำจคำกปคำกสอิงโตไดถ้ฉกันใด คนออิสรคำเอลผผถ้อยผทยู่ ลซึ่ม อมหนซซึ่งของเตลยงในสะมคำเรลย และบนทลซึ่นอนใน
ดคำมกัสกกัสจะไดถ้รกับกคำรชยู่วยใหถ้พถ้นไดถ้ฉนกั นกัลี้น" อาโมสเขภียนจากประสบการณรในการเปป็นผยข้เลภีรยงแกะ
คนหนนงที่ เขาไดข้เหป็นแกะถยกฉภีกโดยพวกสธิงโตแลข้ว ในการเผชธิญหนข้ากนับพวกสธิงโต (อาจเปป็นสธิงโต
ภยเขาหรสือแมวปตา) พวกผยข้เลภีรยงแกะกป็จะชธิงเอาสต วนทภีที่เหลสือของแกะมาจากสนัตวรนนักลตานนัรน – ขาสอง
ขข้าหรสือหยขาข้ งหนนที่ง กลตาวอภีกนนัยหนนที่ง แมวปตาตนัวนนัรนไดข้กดนั กธินและเขมสือบแกะตนัวนนัรนไปแลข้ว ในแบบ
เดภียวกนัน อนัสซภีเรภียกป็จะกนัดกธินอาณาจนักรฝตายเหนสือ (นนันที่ คสือ สะมาเรภีย) และหลายสต วนของยยดาหรดข้วย
เตภียงและทภีที่นอนทภีที่วาต นภีรอาจหมายถนงเกข้าอภีรนวมแบบชาวตะวนันออกหรสือเกข้าอภีรยาว ไมตวาต จะอนันไหน
มนันกป็หมายถนงการใชข้ชภีวธิตอยตางหรยหราซนที่งถยกสงวนไวข้สทาหรนับกษนัตรธิยรและราชสทานนักของเขาเทตานนัรน
ขณะเดภียวกนัน เยโรโบอนัมทภีที่ 2 ไดข้ขยายอาณาจนักรของตนเพสือที่ รวมเมสืองดามนัสกนัสเขข้าไวข้ดข้วย ดย 2 พงศร
กษนัตรธิยร 14:25, 28 ความคธิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาอนัสซภีเรภียจะลากพวกชนชนัรนสยงแหตงสะมาเรภียและ
ดามนัสกนัส (ซนที่งอยยใต ตข้การควบครุมของสะมาเรภีย) ไปจากเกข้าอภีรนอนของพวกเขาเหมสือนสธิงโตภยเขาตนัว
หนนที่งทภีที่ลากแกะตนัวหนนที่งไป
อมส 3:13-15

องคห์พระผผเถ้ ปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำ พระเจถ้คำจอมโยธคำตรกัสวยู่คำ "ฟกังซอิ และ

เปห็นพยคำนกลยู่คำวโทษวงศห์วคำนของยคำโคบเถอิด อาโมสถยกสนังที่ ใหข้ฟนังและเทศนาแกตวงศรวานของยา
โคบ – สะมาเรภียและอาณาจนักรฝตายเหนสือ (คนอสืนที่ ๆกป็เสนอวตาคนเหลตานนัรนทภีที่ถยกเรภียกใหข้ฟงนั คสือ คนฟภี
ลธิสเตภียและคนอภียธิปตรตามทภีที่ถยกหมายเหตรุไวข้ในขข้อ 9 หากเปป็นเชตนนนัรนจรธิง พวกเขากป็จะเปป็นพยานใน
อธิสราเอลถนงความฉข้อฉลทภีที่มอภี ยยใต นนนัรน อยตางไรกป็ตาม ทรรศนะแบบหลนังดยเหมสือนไมตนตาจะใชต)
14 วยู่คำในวกันทลซึ่เรคำทคคำโทษออิสรคำเอลเรมืซึ่องกคำรละเมอิดของเขคำ เรคำจะทคคำโทษแทยู่นบผชคำทกัลี้งหลคำย
ของเมมืองเบธเอลดถ้วย เชอิงงอนทลซึ่แทยู่นบผชคำนกันลี้ จะถผกตกัดออกและตกลงทลซึ่ดอิน ในเนสืรอหากตอนหนข้านนัรน
พระเจข้าทรงกลตาวโทษอธิสราเอลเพราะความบาปของพวกเขา ในวนันนนัรนทภีพที่ ระองครจะทรง
พธิพากษาพวกเขาเพราะความบาปเหลตานนัรน พระองครจะทรงททาโทษการนนับถสือรยปเคารพแหตงแทตน
บยชาเหลตานนัรนของเมสืองเบธเอลดข้วย อยตางนข้อยรยปลยกวนัวทองคทาหนนที่งในสองรยปนนัรนอยยทต ภีที่นนนัที่ พรข้อม
กนับแทตนบยชาของมนัน แทตนบยชาทภีที่เมสืองดานดยเหมสือนจะไมตไดข้ถยกใชข้งานแลข้วและอาจถยกยข้ายไปยนัง

เมสืองเบธเอลแลข้ว นนันที่ อาจเปป็นเหตรุทภีที่วาต ททาไมแทตนบยชาตตางๆทภีที่เมสืองเบธเอลถนงถยกกลตาวถนงในรยป
พหยพจนรโดยแทตนบยชาเดธิมสทาหรนับรยปลยกวนัวทองคทานนัรนเปป็นแทตนสทาคนัญกวตา ไมตวาต กรณภีใดเมสืที่ออนัส
ซภีเรภียแหตเขข้ามาในภยมภธิ าคนนัรน แทตนบยชารยปเคารพเหลตานนัรนสทาหรนับการนมนัสการรยปลยกวนัวนนัรนกป็จะถยก
พนังและถยกททาลายเสภีย เชธิงงอนคสือสนัญลนักษณรทภีที่แสดงถนงพละกทาลนังและเชธิงงอนของแทตนบยชาเหลตา
นนัรนจะถยกตนัดออกซนที่งแสดงใหข้เหป็นถนงความไรข้สมรรถภาพของพวกมนัน ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา
แทตนบยชารยปเคารพเหลตานนัรนสทาหรนับการนมนัสการรยปลยกวนัวทองคทาจะถยกททาลายเมสืที่อพระเจข้าทรง
พธิพากษาสะมาเรภีย
15 เรคำจะโจมตลเรมือนพกักฤดผหนคำวพรถ้อมกกับเรมือนพกักฤดผรถ้อน และเรมือนทลซึ่ทคคำดถ้วยงคำชถ้คำงจะ
พอินคำศ และเรมือนใหญยู่ๆทกัลี้งสอิลี้นจะสผ ญสอิลี้นไป" พระเยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้แหละ ทภีที่ถยกพยดถนงนภีรคอสื บข้าน
ของพวกชนชนัรนสยงแหตงอธิสราเอล – พวกชนชนัรนสยงทภีที่รทที่ารวยซนงที่ รวมถนงราชวงศรดข้วย พวกเขาเทตานนัรน
มภีทรนัพยากรทภีจที่ ะสรข้างทนัรงเรสือนพนักฤดยหนาวและเรสือนพนักฤดยรข้อน เรสือนพนักฤดยหนาวถยกตนัรงไวข้เพสือที่ รนับ
แสงแดดสทาหรนับความอบอรุนต และเรสือนพนักฤดยรข้อนถยกสรข้างไวข้ในเทสือกเขาและปตาทนัรงหลายทภีที่มภี
อากาศเยป็น เรสือนทภีที่ททาดข้วยงาชข้างอาจหมายถนงปราสาทหรยหราทนัรงหลายทภีที่มกภี ารประดนับตกแตตงดข้วย
งาชข้าง เรสือนใหญตๆยตอมหมายถนงบข้านเรสือนทนัรงหลายทภีที่เหมสือนพระราชวนัง ในวนันทภีพที่ ระเจข้าทรง
พธิพากษาอาณาจนักรฝตายเหนสือ บข้านเรสือนของพวกคนรวยและชนชนัรนสยงจะถยกททาลาย นภีที่บอกเปป็นนนัย
อยตางชนัดเจนวตาความบาปทภีที่ใหญตโตทภีที่สรุดของแผตนดธินนนัรนอยยใต นพวกชนชนัรนสยง มนันมนักจะเปป็นเชตน
นนัรนมาตลอดประวนัตธิศาสตรร กระนนัรนเมสือที่ พระเจข้าทรงพธิพากษาแผตนดธินนนัรน คนเหลตานภีรจะประสบกนับ
การททาลายลข้าง ความมนังที่ คนังที่ ของพวกเขาและวธิถภีชภีวธิตอนันหรยหราของพวกเขาจะถยกททาลาย แนตนอน
วตาปราสาททนัรงหลายของเยโรโบอนัมทภีที่ 2 จะถยกททาลาย
*****
ภนำพรวมของอนำโมส 4: คกากลต่าวโทษของพระเจผู้าททนึ่มทตต่ออาณาจรักรฝต่ายเหนนือมทอยผต่ตต่อไป
ในขผู้อ 1-5 อยิสราเอลถผกตกาหนยิเพยินึ่มเตยิมเพราะความบาปของพวกเขา จากนรันั้นในขผู้อ 6-13 การไมต่
ยอมกลรับใจใหมต่ของอยิสราเอลถผกสาธยิตใหผู้เหป็น

อมส 4:1-3

"แมยู่วกัวทกัลี้งหลคำยแหยู่งเมมืองบคำชคำนเออ๋ย จงฟกังคคคำนลลี้เถอิด คมือผผทถ้ ลซึ่อยผยู่ใน

ภผเขคำสะมคำเรลย ผผทถ้ ลซึ่บบล บกังคกับคนยคำกจน และขยลคลี้ นขกัดสน ผผถ้ทลซึ่กลยู่คำวแกยู่นคำยของตนวยู่คำ `เอคำมคำซอิคะ
เรคำจะไดถ้ดมืซึ่มกกัน' บาชานเปป็นเขตแดนของอธิสราเอลทางทธิศตะวนันออกของแมตนร ทาจอรรแดนและ
ทะเลกาลธิลภี เขตแดนนภีรขร นนชสือที่ ในเรสืที่องทรุตงหญข้าทภีที่อรุดมสมบยรณร เหป็นไดข้ชนัดวตาพวกคนมภีอทานาจจากบา
ชานไดข้ยข้ายกธิจการบางสต วนของตนเขข้าไปในสะมาเรภียและเรธิที่มมภีจทานวนมากกวตาพวกผยข้เลภีรยงแกะธร
รมดาๆและกธิจการปศรุสนัตวรตตางๆ นภีบที่ อกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถนงพวกคนรวยและคนทภีที่มภีอทานาจซนงที่
เหยภียบยทที่าคนจนและคนขนัดสนเพสืที่อทภีจที่ ะไดข้กาท ไรมากยธิงที่ ขนรน คนอสืที่นๆกป็คธิดวตาพวกคนมภีอทานาจแหตงบา
ชานกทาลนังเรภียกเกป็บภาษภีหรสือบรรณาการอยตางโหดจากสะมาเรภีย แมข้ทรรศนะแรกดยเหมสือนนตาจะใชต
มากกวตากป็ตาม นอกจากนภีร มภีความโอหนังในการบภีบบนังคนับของพวกเขาอภีกดข้วย พวกเขาเฉลธิมฉลอง
ผลกทาไรทภีที่ไดข้มาโดยมธิชอบของตนอยตางหนข้าไมตอายและดสืมที่ เหลข้าฉลองอภีกตตางหาก นตาสนใจทภีวที่ าต
บางคนตภีความคทาวตา แมต่วรัวทรังนั้ หลาย วตาหมายความวตาผยข้บภีบบนังคนับเหลตานภีรเปป็นคนกระตรุข้งกระตธิรง (นนันที่
คสือ พวกรนักรต วมเพศ)
คนอสืนที่ ๆกป็เสนอแนะวตาแมตววนั ทนัรงหลายทภีที่วาต นภีรหมายถนงเหลตาภรรยาของพวกผยข้มภีอทานาจแหตง
บาชานทภีที่มภีสตวนรต วมในการททาธรุรกธิจทภีที่คดโกงของพวกสามภีของตนดข้วย ไมตวาต กรณภีใด พวกคนมภี
อทานาจจากเมสืองบาชานแหตงอธิสราเอลกป็กาท ลนังบภีบบนังคนับเขตแดนอสืนที่ ๆ เชตน สะมาเรภีย เปป็นตข้น
2 องคห์พระผผถ้เปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำทรงปฏอิญคำณไวถ้ดถ้วยควคำมบรอิสอ ทธอิธิ์ของพระองคห์วคำยู่ ดผเถอิด วกัน
ทกัลี้งหลคำยจะมคำถซงเจถ้คำ เขคำจะเอคำขอเกลซึ่ยวเจถ้คำไป จนถซงคนทลซึ่สอดทถ้คำยของเจถ้คำ เขคำกห็จะเกลซึ่ยวไปดถ้วยเบห็ด
ตรงขข้ามกนับความฉข้อฉลทภีที่ดกดสืที่นในอธิสราเอล พระเจข้าทรงปฏธิญาณโดยความบรธิสรุทธธิธ ของพระองคร
- ความไมตมภีบาปของพระองคร วนันเหลตานนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่ออธิสราเอลจะถยกเอาออกไปจากแผตนดธิน
ของพวกเขาดข้วยขอเกภีที่ยว ธรรมเนภียมอนันโหดเหภีรยมของอนัสซภีเรภียกป็คสือ การเอาขอเกภีที่ยวรยจมยกของ
เชลยบางคนและจยงพวกเขาเดธินไปอยตางเจป็บปวดในฐานะเชลย เหป็นไดข้ชนัดวตานนันที่ เปป็นวธิธภีทภีที่อนัสซภีเรภีย
จะจนัดการกนับพวกคนรวยและคนโอหนังแหตงบาชาน นอกจากนภีร พระเจข้ายนังตรนัสลตวงหนข้าถนงการ
ลงโทษเดภียวกนันนภีรทภีที่มภีตตออนัสซภีเรภียดข้วยเมสือที่ พระองครจะทรงจนัดการกนับมนันสนักวนันหนนที่ง ดย 2 พงศร
กษนัตรธิยร 19:28 การบภีบบนังคนับอนันทารรุณโดยคนในเขตเมสืองบาชานแหตงอธิสราเอลทภีที่กระททาตตอคน

สต วนอสืนที่ ๆของอธิสราเอลจะถยกจนัดการอยตางทารรุณโดยพระเจข้า พวกเขาจะเกภีที่ยวเหมสือนทภีที่พวกเขาไดข้
หวตานไวข้
3 และเจถ้คำจะออกไปตคำมชยู่องกคคำแพง แมยู่วกัวทกัลี้งหลคำยจะออกไปตคำมชยู่องตรงขถ้คำงหนถ้คำตน
และเจถ้คำจะทอิลี้งมกันเขถ้คำไปในวกังนกัลี้น" พระเยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้แหละ ความคธิดตรงนภีรกคป็ สือวตา พวกคน
คดโกงและคนมภีอทานาจแหตงบาชานจะพยายามหนภีใหข้พข้นจากความพธินาศโดยการยตองออกไปทาง
กทาแพงทภีพที่ นังทลายลงแหตงสะมาเรภีย เหมสือนแมตวนัวทนัรงหลายทภีที่แหกออกไปจากทรุตงหญข้าเลภีรยงสนัตวรของ
พวกมนัน คทาวตา (พวก)มรัน ทภีที่วาต นภีรอาจหมายถนงชนรรุตนหลนัง (นนันที่ คสือ ลยกหลาน) ของพวกเขาทภีที่ถยกกลตาว
ถนงในตอนทข้ายของขข้อกตอนหนข้า คนอสืที่นๆกป็คธิดวตา (พวก) มรัน แปลไดข้ดข้วยวตา 'พวกเจข้าเอง' อยตางหลนัง
นตาจะใชตมากกวตา ในสภาพจนตรอก พวกเขาจะหนภีไปยนังปราสาททนัรงหลายของแผตนดธินนนัรนโดย
หวนังวตาจะพบทภีที่หลบภนัย ความสนับสนอลหมตานและความหวาดกลนัวจะครอบงทาในวนันนนัรนเมสืที่ออนัส
ซภีเรภียรรุกรานอาณาจนักรฝตายเหนสือ
อมส 4:4-5

"จงมคำทลซึ่เบธเอล มคำทคคำกคำรละเมอิด มคำทลซึ่กอิลกคำลซอิ มคำทคคำกคำรละเมอิด

ใหถ้ทวลมคำกขซลี้น จงนคคำเครมืซึ่องสกัตวบผชคำของเจถ้คำมคำทอกเชถ้คำ และนคคำสอิบชกักหนซซึ่งของเจถ้คำหลกังจคำกสคำมปล
ดข้วยการประชดประชนันอนันศนักดธิธสธิทธธิธ พระเจข้าทรงเรภียกบรรดาคนไหวข้รยปเคารพแหตงอาณาจนักรฝตาย
เหนสือใหข้มายนังเบธเอลและละเมธิดตตอไปอภีก กธิลกาลทภีที่วาต นภีรอาจเปป็นสถานทภีที่แหตงหนนที่งในอธิสราเอล
ฝตายเหนสือหตางไปประมาณสภีที่ไมลรจากชภีโลหรและเบธเอลซนที่งเปป็นสถานทภีที่แหตงปยชนภียสถานและแทตน
บยชาตตางๆทภีที่ผยข้คนนมนัสการรยปเคารพตตางๆ พระเจข้าจนงทรงสนังที่ พวกคนไหวข้รยปเคารพแหตงอธิสราเอล
อยตางประชดใหข้ททาสธิที่งทภีที่พวกเขาททาอยยตต ตอไป เหป็นไดข้ชดนั วตาเครสือที่ งสนัตวบยชาตตางๆถยกถวายแกตรยป
เคารพเหลตานภีรทรุกเชข้า เชตนในพระราชบนัญญนัตขธิ องโมเสส พวกเขานทาสธิบชนักหนนงที่ ของบรรดาพสืชผล
ของตนมาทรุกๆสามปภี (ดย พระราชบนัญญนัตธิ 14:28, 26:12)
John Gill เขภียนไวข้ตรงนภีรวาต “ปภีทภีที่สามหลนังจากปภีสะบาโตคสือ ปภีแหตงการถวายสธิบชนักหนนที่ง
และหลนังจากสธิบชนักหนนที่งของผลทภีที่เพธิมที่ พยนขนรนของผลตตางๆแหตงแผตนดธิน มภี 'มาอาเซอรร เชนธิ'
(maaser sheni) ซนที่งเปป็นสธิบชนักหนนที่งทภีสที่ อง ซนที่งเหมสือนกนับ 'มาอาเซอรร อานธิ (maaser ani) ซนที่งเปป็นสธิบ

ชนักหนนที่งของคนยากจน ซนที่งถยกยกใหข้แกตคนยากจน คนตตางดข้าว คนกทาพรข้าพตอและหญธิงมตาย เพสือที่ ทภีที่
จะรนับประทาน และพวกเขาถยกรข้องขออยตางประชดประชนันใหข้ถสือปฏธิบนัตธิการถวายสธิบชนักหนนที่งนภีรใน
แบบคนนนับถสือรยปเคารพ” กลตาวโดยสรรุปกป็คสือ พระเจข้าทรงเรภียกเหลตาคนนนับถสือรยปเคารพของ
อาณาจนักรฝตายเหนสืออยตางเหยภียดหยามใหข้ททาสธิที่งทภีที่พวกเขาททาอยยตต ตอไป
5 จงเผคำบผชคำโมทนคำดถ้วยใชถ้สงอิซึ่ ทลซึ่มลเชมืลี้อ และประกคำศกคำรถวคำยบผชคำดถ้วยใจสมกัคร จงโฆษณคำ
โอ คนออิสรคำเอลเออ๋ย เจถ้คำรกักทลซึ่จะกระทคคำอยยู่คำงนลลี้นลซึ่นะ" องคห์พระผผถ้เปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำตรกัสดกังนลลี้แหละ ใน
ททานองเดภียวกนับขข้างบน พระเจข้าทรงสนังที่ พวกคนนนับถสือรยปเคารพแหตงอาณาจนักรฝตายเหนสืออยตาง
เหยภียดหยามใหข้ททาสธิที่งทภีพที่ วกเขาปฏธิบนัตธิอยยอต ยตางเสสืที่อมทรามตตอไป ขณะทภีที่พระราชบนัญญนัตขธิ อง
โมเสสสนังที่ ใหข้ถวายเครสืที่องบยชาโมทนาดข้วยขนมปนังไรผู้เชนืนั้อ เหป็นไดข้ชนัดวตาบนแทตนบยชารยปเคารพเหลตา
นนัรนแหตงเบธเอลและกธิลกาลมภีการถวายเครสืที่องบยชาดข้วยขนมปนังมทเชนืนั้อ “เครสืที่องถวายบยชาดข้วยใจ
สมนัคร” หมายถนงเครสือที่ งบยชาดข้วยความสมนัครใจตามทภีมที่ ภีพรรณนาไวข้ในเลวภีนธิตธิ 1-3 นภีที่บอกเปป็นนนัย
อยตางชนัดเจนวตาเครสือที่ งบยชาเชตนนนัรนจะตข้องถยกถวายแบบลนับๆและเปป็นการนมนัสการพระเยโฮวาหร
แบบสต วนตนัว กระนนัรน ในฝตายเหนสือการถวายเครสือที่ งบยชาดนังกลตาวกป็ไดข้ตกตทที่าลงจนกลายเปป็นการเส
แสรข้งเพสือที่ เอาหนข้า นอกจากนภีร เครสือที่ งบยชาเหลตานภีรอาจถยกถวายแกตรยปเคารพตตางๆอยยดต ภี พระเจข้าจนงทรง
ตตอวตาอธิสราเอลอยตางประชดประชนันดข้วยความบาปของมนัน
อมส 4:6

เครสือที่ งเตสือนใจเกภีที่ยวกนับการตภีสอนตตางๆในอดภีตโดยพระเยโฮวาหร

ถยกเรธิที่มตข้นตรงนภีร "ทกัซึ่วไปทอกเมมือง เรคำใหถ้ฟนกั ของเจถ้คำสะอคำด สถคำนทลซึ่ทอกแหยู่งของเจถ้คำกห็ขคำดอคำหคำร
เจถ้คำกห็ยกังไมยู่กลกับมคำหคำเรคำ" พระเยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้แหละ การมภีฟนันสะอาดและการขาดอาหารกป็
หมายถนงการกนันดารอาหารซนที่งพระเจข้าไดข้ทรงใชข้มาตตอสยข้อธิสราเอล แนตนอนวตานนันที่ ไดข้เกธิดขนรนในสมนัย
เมสืที่อโยรนัมเปป็นกษนัตรธิยรแหตงอธิสราเอลและเอลภีชาเปป็นผยข้พยากรณรคนหนนที่ง ดย 2 พงศรกษนัตรธิยร 6:25 และ
8:1 กระนนัรนทตอนรนับทภีที่นตาเศรข้ากป็ถยกหมายเหตรุไวข้วาต “เจข้ากป็ยนังไมตกลนับมาหาเรา” พระเยโฮวาหรตรนัส
ดนังนภีรแหละ” คทาตรนัสนภีรจะถยกกลตาวซทราหข้าครนัรง พระเจข้าไดข้ทรงพยายามดนงความสนใจของอธิสราเอล
มาตลอดหลายปภี กระนนัรนพวกเขากป็ไมตยอมกลนับมาหาพระองคร

อมส 4:7-8

"เรคำไดถ้ยกับยกังลี้ ฝนไวถ้เสลยจคำกเจถ้คำดถ้วย เมมืซึ่อกยู่อนถซงฤดผเกลซึ่ยวสคำมเดมือน

เรคำใหถ้ฝนตกในเมมืองหนซซึ่ง อลกเมมืองหนซซึ่งไมยู่ใหถ้ฝน นคำแหยู่งหนซซึ่งมลฝนตก และนคำทลซึ่ไมยู่มลฝนกห็เหลซึ่ยวแหถ้ง
พระเจข้าทรงเตสือนใหข้พวกเขาระลนกวตาพระองครไดข้ทรงยนับยนัรงฝนไวข้จากแผตนดธินนนัรนหรสือทรงททาใหข้
ฝนตกในทภีที่แหตงหนนงที่ แตตไมตตกในทภีที่อภีกแหตง นภีที่อาจหมายถนงสมนัยของเอลภียาหรและอาหนับดนังทภีที่ถยก
หมายเหตรุไวข้ใน 1 พงศรกษนัตรธิยร 17:1 และ 18:1
8 ดกังนกัลี้นชคำวเมมืองสองสคำมเมมืองกห็ดกัลี้นดถ้นไปหคำอลกเมมืองหนซซึ่งเพมืซึ่อจะหคำนคลี้คำดมืซึ่ม และไมยู่รถ้จผ กัก
ออิซึ่ม เจถ้คำกห็ยกังไมยู่กลกับมคำหคำเรคำ" พระเยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้แหละ การขาดนทราในสมนัยนนัรนกป็รนรุ แรงเสภียจน
ชาวเมสืองบางเมสืองตข้องไปอข้อนวอนขอนทราจากเมสืองอสืที่นๆ แตตกไป็ มตไดข้รนับตามทภีพที่ วกเขาตข้องการ ทนัรงๆ
ทภีที่เปป็นเชตนนนัรน อธิสราเอลกป็ไมตยอมกลนับมาหาพระเจข้าของพวกเขา เหป็นไดข้ชนัดถนงพระเมตตาของ
พระเจข้าในการพยายามเรภียกรข้องความสนใจของประชาชนของพระองครครนัร งแลข้วครนัรงเลตา กระนนัรน
พวกเขากป็เมธินเฉยการลงโทษของพระเจข้าทภีที่มภีตตอพวกเขาอยตางดสืรอรนัรน
อมส 4:9

"เรคำโจมตลเจถ้คำดถ้วยใหถ้ขถ้คำวมถ้คำนและขซนลี้ รคำ เมมืซึ่อบรรดคำสวนของเจถ้คำ

และสวนองอยู่นของเจถ้คำ พรถ้อมตถ้นมะเดมืซึ่อและตถ้นมะกอกเทศของเจถ้คำผลอิตผล ตกัตั๊กแตนกห็มคำกอิน เจถ้คำกห็ยกัง
ไมยู่กลกับมคำหคำเรคำ" พระเยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้แหละ ในเวลาหลายปภีทภีที่พระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้มภีฝนตก
และพสืชผลกป็เบตงบาน พระเจข้าทรงใชข้ภยนั พธิบนัตธิตตางๆมาททาลายพสืชผลของพวกเขา ขผู้าวมผู้านตรงนภีร
หมายถนง ‘โรคเหภีที่ยวแหข้งของพสืช’ กลตาวอยตางเจาะจงกป็คสือ พระเจข้าทรงใชข้ฝยงตนักต แตนมารนังควาน
เหป็นไดข้ชนัดวตาพวกมนันเปป็นตนัวอตอนตนักต แตนทภีที่กดนั กธินใบของพสืชผลตตางๆ การททาลายนนัรนถยกพรรณนา
ไวข้ในโยเอล 1:4 กระนนัรนทนัรงๆทภีพที่ ระเจข้าทรงพยายามททาใหข้อธิสราเอลเงยหนข้าดข้วยการกลนับใจใหมต
พวกเขากป็ไมตยอมกลนับมาหาพระองคร
อมส 4:10

"เรคำใหถ้โรคระบคำดอยยู่คำงทลซึ่เกอิดในอลยอิปตห์มคำเกอิดทยู่คำมกลคำงเจถ้คำ เรคำ

ประหคำรคนหนอมยู่ ของเจถ้คำเสลยดถ้วยดคำบ ทกัลี้งเอคำมถ้คำทกัลี้งหลคำยของเจถ้คำไปเสลย และกระทคคำใหถ้ควคำมเนยู่คำ
เหมห็นทลซึ่คยู่คำยของเจถ้คำคลอถ้งเขถ้คำจมผกเจถ้คำ เจถ้คำกห็ยกังไมยู่กลกับมคำหคำเรคำ" พระเยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้แหละ เหป็น
ไดข้ชนัดวตาพระเจข้าทรงสตงภนัยพธิบนัตธิอสืที่นๆมาตตอสยข้อธิสราเอลดข้วย ซนที่งบางอนันคลข้ายกนับภนัยพธิบนัตธิทภีที่พระองคร

ไดข้ทรงใชข้พพธิ ากษาอภียธิปตร นภีที่อาจหมายถนงภนัยพธิบนัตธิอนันเกธิดจากฝยงตนักต แตน พายรุลยกเหป็บ หรสือความตาย
ของปศรุสนัตวร ในศนกตตางๆตลอดหลายปภี อธิสราเอลถยกททาใหข้พาต ยแพข้อยตางรรุนแรงโดยกองทนัพทภีที่เปป็น
คนหนรุตมของพวกเขาถยกสนังหารเสภียเปป็นจทานวนมาก ดย 2 พงศรกษนัตรธิยร 13:7 ถนงกระนนัรนอธิสราเอลกป็ยนัง
ดสืรอรนัรนไมตยอมกลนับใจใหมตและหนันมาหาพระเจข้าของพวกเขา
อมส 4:11

"เรคำควคซึ่คำเจถ้คำเสลยบถ้คำง อยยู่คำงทลซึ่พระเจถ้คำควคซึ่คำเมมืองโสโดมและเมมืองโกโม

รคำหห์ เจถ้คำเหมมือนดอถ้นฟมืนทลซึ่เขคำหยอิบออกมคำจคำกกองไฟ เจถ้คำกห็ยกังไมยู่กลกับมคำหคำเรคำ" พระเยโฮวคำหห์ตรกัส
ดกังนลลี้แหละ บางนครในอธิสราเอลไดข้ถยกททาลายอยตางยตอยยนับและถยกเผาดข้วยไฟโดยพวกศนัตรยทภีที่มา
ปลข้นสะดมตลอดหลายปภี ชนสตวนทภีที่เหลสือของพวกเขาไดข้รอดชภีวธิตมาจากไฟเหลตานนัรน กระนนัรนพวก
เขากป็ไมตยอมหนันกลนับมาหาพระเยโฮวาหรพระเจข้า คทากลตาวโทษนภีรถยกกลตาวซทราเปป็นครนัรงทภีที่หข้าแลข้ว
อมส 4:12-13

"โอ ออิสรคำเอลเออ๋ย เพรคำะฉะนกันลี้ เรคำจะตถ้องกระทคคำกกับเจถ้คำดกังนลลี้ เพรคำะ

เรคำจะตถ้องกระทคคำเชยู่นนลลี้แกยู่เจถ้คำ โอ ออิสรคำเอลเออ๋ย จงเตรลยมตกัวเพมืซึ่อจะเผชอิญพระเจถ้คำของเจถ้คำ " ดนังทภีที่
พระเจข้าไดข้ทรงเตสือนไวข้ลวต งหนข้าแลข้วในบทนภีร (4:2-3) พระองครกาท ลนังจะทรงพธิพากษาอธิสราเอล
ดข้วยเหตรุนร ภี พระองครจนงทรงเตสือนพวกเขาใหข้เตรภียมตนัวเพสืที่อจะเผชธิญพระเจข้าของพวกเขาในการ
พธิพากษา อาณาจนักรฝตายเหนสือไดข้เพธิกเฉยพระเยโฮวาหรมาตลอดหลายศตวรรษหรสือแคตรนับใชข้
พระองครแตตปากเทตานนัรน พวกเขาไดข้เลสือกพระบาอนัลหรสือรยปลยกวนัวทองคทาทนัรงสองนนัรนใหข้เปป็นพระ
ของตน บนัดนภีรพระเยโฮวาหรพระเจข้าทรงเตสือนวตาพวกเขากทาลนังจะเจอกนับพระองครในการพธิพากษา
เวลาของพวกเขาหมดลงแลข้ว พระเจข้ากทาลนังจะทรงสต งอนัสซภีเรภียมาพธิพากษาประชาชนทภีที่มนักกบฏ
ของพระองครแลข้ว แมข้พระองครไดข้ทรงแสวงหาทภีที่จะททาใหข้พวกเขาหนันกลนับมาหาพระองครอยตาง
เปภีที่ยมพระเมตตา บนัดนภีรการพธิพากษาทภีที่นตากลนัวกป็กาท ลนังจะมาแลข้ว พวกเขาจะถยกกวาดตข้อนไปจาก
แผตนดธินของตนและจะไมตคงอยยเต ปป็นประชาชาตธิหนนที่งอภีกตตอไป นภีที่บอกเปป็นนนัยดข้วยถนงขข้อเทป็จจรธิงทภีที่
วตาพวกเขาหลายคนจะตายและยสืนอยยตต ตอพระพนักตรรพระเจข้าโดยตรงในการพธิพากษา
13 เพรคำะดผเถอิด พระองคห์ผถ้ปผ กัลี้นภผเขคำและสรถ้คำงลม และทรงประกคำศพระดคคำรอิของพระองคห์
แกยู่มนอษยห์ ผผทถ้ รงกระทคคำใหถ้รยู่งอ สวยู่คำงกลคำยเปห็นควคำมมมืด และทรงดคคำเนอินบนทลซึ่ส ผ งของพอิภพ พระนคำม

ของพระองคห์ คมือพระเยโฮวคำหห์พระเจถ้คำจอมโยธคำ พระเจข้าแหตงจนักรวาลผยข้ทรงฤทธธิธทนัรงสธิรนและทรง
ทราบทรุกสธิที่ง นนันที่ คสือพระเยโฮวาหรซนที่งเปป็นทภีที่รจยข้ นักในชสืที่อ “พระเจข้าจอมโยธา” (เยโฮวาหณ์ ซาบาว) ดข้วย
คสือพระองครทภีที่อธิสราเอลกทาลนังจะเผชธิญหนข้าดข้วย พระองครทรงเปป็นผยข้ทภีที่ไดข้สรข้างภยเขา สายลม รรุตงอรรุณ
และสรรพสธิที่งทนัรงปวง พระองครทรงเปป็นผยข้ทภีที่ทราบความคธิดทนัรงหลายของมนรุษยชาตธิ และทรงเปป็นผยข้ทภีที่
ดทาเนธินอยยบต นทภีที่สยงทนัรงหลายแหตงพธิภพ อธิสราเอลกทาลนังจะเผชธิญหนข้ากนับพระเจข้าผยข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ
ผยข้ทรงฤทธธิธทร นังสธิรนและทรงทราบทรุกสธิที่ง – พระเจข้าของพวกเขา พวกเขาไดข้เพธิกเฉยพระองครและ
ทข้าทายพระองครมานาน บนัดนภีรพวกเขาจะเผชธิญกนับผลทภีที่ตามมาตตางๆของความโงตเขลาของพวกเขา
แลข้ว
*****
ภนำพรวมของอนำโมส 5: ในบทถรัดไปนทนั้ พระเยโฮวาหณ์ทรงเตนือนสตยิอยิสราเอลโดยตรง ใน
ขผู้อ 1-15 พระเจผู้าทรงเรทยกอยิสราเอลใหผู้แสวงหาพระองคณ์ดผู้วยการกลรับใจใหมต่ ในขผู้อ 16-20
อยิสราเอลถผกเตนือนเรนืนึ่องการมาของวรันแหต่งพระเยโฮวาหณ์ จากนรันั้นในขผู้อ 21-27 พระเจผู้าทรงเตนือน
อยิสราเอลอยต่างเครต่งครรัดเรนืนึ่องการนรับถนือรผปเคารพของมรัน
อมส 5:1-3

โอ วงศห์วคำนออิสรคำเอลเออ๋ย จงฟกังถถ้อยคคคำนลลี้ ซซซึ่งเรคำครคซึ่คำครวญถซงเจถ้คำวยู่คำ

เหป็นไดข้ชนัดวตาผยข้พยดคสือ พระเยโฮวาหรเอง นภีที่บอกเปป็นนนัยถนงการเปธิดเผยโดยตรงจากพระเจข้าผตานทางผยข้
พยากรณรทตานนภีรถนงประชาชนของพระองคร
2 "พรหมจคำรลออิสรคำเอลลถ้มลงแลถ้ว และเธอจะไมยู่ลอกขซลี้นอลก เธอถผกทอิลี้งไวถ้บนแผยู่นดอินของเธอ
ไมยู่มลผถ้ใผ ดพยองเธอขซนลี้ อลก" คทาวตา พรหมจารทอยิสราเอล หมายถนงอธิสราเอลเองและความสนัมพนันธรของ
นางในฐานะภรรยาของพระเยโฮวาหร ซนงที่ บางครนัรงถยกเรภียกวตาเปป็นธธิดาแหตงศธิโยน จนถนงจรุดนภีรใน
ประวนัตธิศาสตรร อธิสราเอลโดยเฉพาะอาณาจนักรฝตายเหนสือยนังไมตไดข้ถยกกทาราบหรสือตกอยยใต ตข้บนังคนับ
ของอทานาจตตางดข้าว อยตางไรกป็ตาม สมนัยนนัรนกทาลนังจะสธิรนสรุดลงในไมตชข้า นภีที่เปป็นการบอกลตวงหนข้า
อยตางชนัดเจนถนงการสธิรนสรุดลงของอาณาจนักรฝตายเหนสือดข้วยนทรามสือของอนัสซภีเรภียในอภีกไมตถนงเจป็ดสธิบปภี
นนับจากนภีร

3 เพรคำะวยู่คำองคห์พระผผถ้เปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำตรกัสดกังนลลี้วยู่คำ "เมมืองทลซึ่มลคนออกไปพกันหนซซึ่งจะเหลมือก
ลกับมคำหนซซึ่งรถ้อยคน และซซงซึ่ มลออกไปหนซซึ่งรถ้อยคนจะเหลมือสอิบคนแกยู่วงศห์วคำนของออิสรคำเอล" อภีกครนัรง
ทภีที่ขข้อความนภีรออกมาจากพระโอษฐรของพระเจข้าโดยตรง (นนันที่ คสือ ออกจากลมพระโอษฐรของ
พระเจข้า) นครหนนงที่ ซนที่งกตอนหนข้านนัรนสต งทหารออกไปททาศนกหนนที่งพนันคนจะเหลสือแคตหนนงที่ รข้อยคน นภีที่
บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาพวกทภีที่เหลสือจะถยกททาลาย เชตนเดภียวกนัน หมยตบข้านหนนที่งซนที่งไดข้สตงคนหนนงที่
รข้อยคนไปเปป็นทหารจะเหลสือแคตสธิบคน นภีบที่ อกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถนงความพตายแพข้แบบยตอยยนับ
ของอาณาจนักรฝตายเหนสือ
อมส 5:4-6

เพรคำะพระเยโฮวคำหห์ตรกัสแกยู่วงศห์วคำนออิสรคำเอลดกังนลลี้วยู่คำ "จงแสวงหคำ

เรคำ และเจถ้คำจะดคคำรงชลวอิตอยผยู่ สารทภีที่ชนัดเจนและเรภียบงตายของพระเจข้าแกตอธิสราเอลจนงเปป็น จงแสวงหา
พระองครและพวกเขาจะพบชภีวธิตแทนทภีจที่ ะเปป็นความตาย นภีบที่ อกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาหาก
อธิสราเอลยอมหนันกลนับมาหาพระเจข้าและแสวงหาพระพนักตรรของพระองคร พวกเขากป็จะไมตตข้องเจอ
กนับความพธินาศทภีที่จะมานนัรน
5 แตยู่อยยู่คำแสวงหคำเบธเอล และอยยู่คำเขถ้คำไปในกอิลกคำล หรมือขถ้คำมไปยกังเบเออรห์เชบคำ เพรคำะวยู่คำ
กอิลกคำลจะตถ้องตกไปเปห็นเชลยเปห็นแนยู่ และเบธเอลกห็จะสผ ญไป" สามเมสืองใหญตซงนที่ มภีชสืที่อกระฉตอนใน
เรสืที่องการนนับถสือรยปเคารพของพวกมนันถยกกลตาวถนง เบธเอลเปป็นทภีที่ตรนังของรยปลยกวนัวทองคทาหนนงที่ ใน
สองรยปนนัรน กธิลกาลในสมนัยนภีรของประวนัตธิศาสตรรพระคนัมภภีรรเดธิมอยยไต มตไกลจากเบธเอล (แมข้บางคน
คธิดวตากธิลกาลซนที่งเปป็นกรรุงเกตาใกลข้เมสืองเยรภีโคคสือสถานทภีที่ทภีที่วาต นภีรกตป็ าม) และเปป็นศยนยรรวมของการ
นนับถสือรยปเคารพในสมนัยนนัรน เชตนเดภียวกนัน เบเออรรเชบาซนที่งอยยไต กลไปทางทธิศใตข้กไป็ ดข้กลายเปป็นสถาน
ทภีที่ๆมภีการนนับถสือรยปเคารพอยตางเปธิดเผยไปแลข้ว ประเดป็นกป็คสือวตา อธิสราเอลไดข้รนับคทาเตสือนมธิใหข้
แสวงหาการชตวยใหข้พข้นจากพวกพระตตางดข้าวแหตงสถานทภีที่เหลตานภีรทภีที่มกภี ารนนับถสือรยปเคารพ
6 จงแสวงหคำพระเยโฮวคำหห์และเจถ้คำจะดคคำรงชลวอิตอยผยู่ เกรงวยู่คำพระองคห์จะทรงพลอยู่งออกมคำ
อยยู่คำงไฟในวงศห์วคำนโยเซฟ ไฟจะเผคำผลคำญ และไมยู่มลผใถ้ผ ดดกับใหถ้เบธเอลไดถ้ อธิสราเอลไดข้รนับคทาเตสือน
อภีกครนัรงใหข้แสวงหาองครพระผยข้เปป็นเจข้าเกลสือกวตาพระองครจะทรงหนันมาเลตนงานพวกเขา ภาพเปรภียบ

ของพระพธิโรธของพระเจข้าทภีที่มภีตตอประชาชาตธินร ภีถยกเปรภียบวตาเปป็นเหมสือนกนับการทภีที่พระองครทรงจรุด
ไฟเผาเรสือนของพวกเขา นอกจากนภีร ไมตมภีรปย เคารพหรสือผยข้พยากรณรใดแหตงเบธเอลสามารถยนับยนัรง
พระพธิโรธของพระเจข้าไดข้
อมส 5:7-9

เจถ้คำทกัลี้งหลคำยผผถ้เปลลซึ่ยนควคำมยอตอิธรรมใหถ้ขมอยยู่คำงบอระเพห็ด และ

เหวลซึ่ยงควคำมชอบธรรมลงสผยู่พนมืลี้ ดอิน เจผู้าทรันั้งหลายทภีที่วาต นภีรเหป็นไดข้ชดนั วตาคสือ บรรดาผยข้นทาแหตงอาณาจนักร
ฝตายเหนสือ พวกเขาไดข้เปลภีที่ยนความยรุตธิธรรมใหข้กลายเปป็นบอระเพป็ด (นนันที่ คสือ ความขมขสืนที่ ) พวกเขา
ไดข้ทรธิงความชอบธรรมไวข้ขข้างหลนังในแผตนดธินนนัรน กลตาวอภีกนนัยหนนงที่ พระเจข้าทรงเผชธิญหนข้าพวกผยข้นทา
แหตงอธิสราเอลซนที่งกระททาใหข้ความยรุตธิธรรมเสสืที่อมทรามและเพธิกเฉยสธิที่งทภีที่ถยกตข้อง นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตาง
ชนัดเจนวตาพวกชนชนัรนสยงแหตงอาณาจนักรนนัรนเปป็นคนฉข้อฉลและคดโกง
8 จงแสวงหคำพระองคห์ผทถ้ผ รงสรถ้คำงหมผยู่ดคำวลผกไกยู่และหมผยู่ดคำวไถ และเปห็นผผทถ้ รงกลกับเงคำ
มกัจจอรคำชใหถ้เปห็นรอยู่งเชถ้คำ และทรงกระทคคำกลคำงวกันใหถ้มมืดเปห็นกลคำงคมืน ผผทถ้ รงเรลยกนคลี้คำทะเลมคำและโปรย
นคลี้คำนกัลี้นลงบนพมืลี้นพอิภพ พระเยโฮวคำหห์คมือพระนคำมของพระองคห์ คทาวตา จงแสวงหาพระองคณ์ ตรงนภีร
ถยกผยข้แปลใสต เขข้ามา แตตกถป็ ยกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจน แทนทภีจที่ ะแสวงหาความชตวยเหลสือจากพวก
พระทภีที่ไมตมภีฤทธธิธในศยนยรกลางแหตงการนนับถสือรยปเคารพหลายแหตงในแผตนดธินนนัรน (นนันที่ คสือ เบธเอล,
กธิลกาล และเบเออรรเชบา) พระเจข้าทรงเรภียกอธิสราเอลใหข้แสวงหาพระองครผยข้ทรงสรข้างสรรพสธิที่งทนัรง
ปวง หมยตดาวสองกลรุตมทภีที่คนพบเหป็นงตายทภีที่สรุดในซภีกโลกเหนสือถยกหมายเหตรุไวข้: หมยตดาวลยกไกตและ
หมยตดาวไถ พระเจข้าทรงสรข้างหมยตดาวทนัรงสองนนัรนซนที่งอยยหต ตางไกลแตตกมป็ องเหป็นไดข้ชดนั เจน พระองคร
ทรงเปป็นผยข้เปลภีที่ยนกลางคสืนใหข้เปป็นเวลาเชข้าในแตตละวนัน (วลภีทภีที่วาต “เงามนัจจรุราช” เปป็นสทานวนฮภีบรยทภีที่
หมายถนงเวลากลางคสืนทภีที่มสืดมธิดทภีที่สรุด) นอกจากนภีร พระเจข้าเองยนังทรงเปป็นผยข้เปลภีที่ยนแสงกลางวนันใหข้
เปป็นความมสืดในแตตละวนันดข้วย พระเจข้าทรงเปป็นผยข้นทาฝนมาจากทะเลไมตวาต จะในรยปของนทราทตวมแหตง
การพธิพากษาหรสือฝนแหตงพระพรทภีที่ตกอยตางอตอนโยน พระเยโฮวาหรพระเจข้าทรงเปป็นผยข้ทภีที่สรข้างและ
ผดรุงสมดรุลแหตงธรรมชาตธิ นภีบที่ อกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถนงฤทธานรุภาพอนันยธิงที่ ใหญตและการทรงฤทธธิธ
ทนัรงสธิรนของพระองคร

9 ผผทถ้ รงกระทคคำใหถ้ผถ้ทผ ลซึ่ถผกปลถ้นแวบเขถ้คำสผผยู่ ถ้แผ ขห็งแรง ผผทถ้ ลซึ่ถผกปลถ้นจซงเขถ้คำสผยู่ปอถ้ มปรคำกคำร พระเจข้า
ทรงเปป็นผยข้ทภีที่สามารถยกชยผยข้ทภีที่พาต ยแพข้เพสืที่อตตอสยข้กบนั ผยข้พธิชธิต พระองครทรงสามารถชยกาท ลนังคนเหลตานนัรนทภีที่
อตอนแอเพสือที่ มภีชยนั ในการสยข้รบไดข้ ความคธิดทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตา พระเจข้าทรงสามารถประทานพละ
กทาลนังและฤทธธิธเดชแกตอธิสราเอลไดข้เพสืที่อเอาชนะภนัยครุกคามของอนัสซภีเรภียทภีจที่ ะมานนัรนหากพวกเขายอม
หนันกลนับมาหาพระเจข้าของตนและแสวงหาพระองคร
อมส 5:10-12

เขคำทกัลี้งหลคำยเกลลยดผผถ้ทลซึ่กลยู่คำวเตมือนทลซึ่ประตผเมมือง และเขคำทกัลี้งหลคำย

สะออิดสะเอลยนผผทถ้ ลซึ่พ ผดอยยู่คำงเทลซึ่ยงธรรม นตาเศรข้าทภีที่พวกชนชนัรนสยงทภีคที่ รอบครองแหตงอธิสราเอลเกลภียด
ชนังพวกผยข้พยากรณร เชตน อาโมสซนที่งตทาหนธิความบาปของพวกเขาและกลตาวความจรธิง ประตยนคร
ตตางๆในสมนัยโบราณในสมนัยนนัรนเปป็นทภีที่ประชรุมสาธารณะในสมนัยนนัรน พวกมนันอาจเปรภียบไดข้กบนั จตรุ
รนัสประจทาเมสืองแบบสมนัยเกตาหรสือลานกวข้างของรนัฐบาลสมนัยใหมต เหลตานนักเทศนรของพระเจข้าใน
สมนัยนนัรนถยกรนังเกภียจและถยกเกลภียดชนัง มภีความเปลภีที่ยนแปลงเกธิดขนรนนข้อยมากในหลายศตวรรษทภีที่ผาต น
มา
11 เพรคำะวยู่คำเจถ้คำทกัลี้งหลคำยเหยลยบยคซึ่คำคนยคำกจน และเอคำสยู่วยขถ้คำวสคำลลไปเสลยจคำกเขคำ เจถ้คำจซง
สรถ้คำงตซกดถ้วยศอิลคำสกกัด แตยู่เจถ้คำจะไมยู่ไดถ้อยผยู่ในตซกนกันลี้ เจถ้คำทคคำสวนองอยู่นทลซึ่รยู่มรมืซึ่น แตยู่เจถ้คำจะไมยู่ไดถ้ดมืซึ่มนคลี้คำ
องอยู่นจคำกสวนนกันลี้ พวกชนชนัรนสยงแหตงอธิสราเอลไดข้เหยภียบยทที่าคนยากตนแหตงแผตนดธินนนัรน พวกเขาไดข้
ยนดพสืชผลทภีที่เปป็นขข้าวสาลภีของชาวนาทภีที่ตทที่าตข้อยแหตงแผตนดธินนนัรนไปโดยใชข้กาท ลนังยนดเอาไปดสืรอๆหรสือไมต
กป็เรภียกเกป็บสต วยอยตางเอาเปรภียบ จากนนัรนพวกชนชนัรนสยงของอธิสราเอลไดข้สรข้างเรสือนหรยหราจากผล
กทาไรทภีที่ไดข้มาโดยมธิชอบของตน (เรสือนทภีที่สรข้างดข้วยหธินสกนัดเหป็นไดข้ชนัดวตาหมายถนงบข้านราคาแพง)
กระนนัรนพระเจข้ากป็ทรงเตสือนวตาวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพวกเขาจะไมตไดข้อาศนัยในบข้านหลนังโตดรุจ
พระราชวนังของตนอภีกตตอไปและไมตไดข้ดสืที่มนทราองรุนต จากสวนองรุนต อนันอรุดมของตนดข้วย
12 เพรคำะเรคำรผถ้วยู่คำกคำรละเมอิดของเจถ้คำมลเทยู่คำใด และบคำปของเจถ้คำมคำกมคำยสกักเทยู่คำใด เจถ้คำทกัลี้ง
หลคำยผผขถ้ ยู่มใจคนชอบธรรม ผผถ้รบกั สอินบน และขกับไลยู่คนขกัดสนออกไปเสลยจคำกประตผเมมือง พระเจข้า
ทรงทราบการละเมธิดมากมายของพวกเขาและความบาปนนับไมตถวข้ นของพวกเขา มภีการททาใหข้

ความยรุตธิธรรมเสสืที่อมทรามอยตางสธิรนเชธิง การตธิดสธินบนพวกขข้าราชการกป็ปฏธิบนัตธิกนนั ไปทนัวที่ โดยเฉพาะ
ในการบธิดเบสือนความยรุตธิธรรมทภีที่กระททาตตอคนยากจน นภีที่บอกเปป็นนนัยถนงการฟข้องรข้องหรสือการ
ดทาเนธินคดภีทางกฎหมายกนับคนเหลตานนัรนทภีไที่ มตมอภี ทานาจ อภีกครนัรงทภีที่นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาพวกชนชนัรนสยง –
กษนัตรธิยร พวกเจข้านายของเขา พวกผยข้พพธิ ากษา และขข้าราชการคนอสืที่นๆ – เปป็นคนฉข้อฉลและคดโกง
อยตางสธิรนเชธิง
อมส 5:13

เพรคำะฉะนกัลี้น คนทลซึ่มลปกัญญคำจะนอิซึ่งเสลยในเวลคำเชยู่นนกัลี้น เพรคำะเปห็น

เวลคำชกัซึ่วรถ้คำย ความคธิดตรงนภีรไมตชนัดเจน แตตอาจมภีความหมายวตาคนเหลตานนัรนทภีที่มวภี ธิจารณญาณทภีที่ดภีกวตากป็
หรุบปากของตนเสภียเกภีที่ยวกนับความฉข้อฉลทนัรงปวงทภีที่กาท ลนังเกธิดขนรน มนันเปป็นเวลาทภีที่ชนัวที่ รข้ายอยตางแทข้จรธิง
คนเหลตานนัรนทภีไที่ มตฉข้อฉลกป็หรุบปากนธิที่งเสภียเกลสือกวตาพวกเขาจะททาใหข้พวกคนมภีอทานาจทภีที่คดโกงโกรธ
เขข้า
อมส 5:14-15

จงแสวงหคำควคำมดล อยยู่คำแสวงหคำควคำมชกัซึ่ว เพมืซึ่อเจถ้คำจะดคคำรงชลวอิตอยผยู่

ไดถ้ พระเยโฮวคำหห์พระเจถ้คำจอมโยธคำจซงจะทรงสถอิตกกับเจถ้คำดกังทลซึ่เจถ้คำกลยู่คำวแลถ้วนกัลี้น อภีกครนัรงทภีพที่ ระเจข้า
ตรนัสสนังที่ อธิสราเอลผตานทางผยข้พยากรณรทตานนภีรใหข้แสวงหาความดภีและไมตใชตความชนัวที่ – ฝตายวธิญญาณ
และฝตายรต างกาย หากอธิสราเอลยอมหนันกลนับมาหาพระเจข้าของพวกเขา พระองครกจป็ ะทรงสถธิตกนับ
พวกเขาและชตวยเหลสือพวกเขา หากพวกเขาไมตยอมหนันกลนับมา พวกเขากป็เผชธิญกนับความตายใน
ฐานะประชาชาตธิหนนที่งและความตายของบรุคคลดข้วยในสงครามทภีที่จะมานนัรน ดยเหมสือนวตาบางคนใน
อธิสราเอลทภีที่ฉข้อฉลถนงขนาดโอข้อวดวตาพระเยโฮวาหรทรงเปป็นพระเจข้าของพวกเขา แมข้ถยกตข้องในทาง
เทคนธิค การทภีคที่ นฉข้อฉลเชตนนนัรนจะกลตาวอข้างแบบนนัรนกป็เปป็นความวธิปรธิตอยตางหนนที่ง
15 จงเกลลยดชกังควคำมชกัซึ่ว และรกักควคำมดล และตกัลี้งควคำมยอตอิธรรมไวถ้ทลซึ่ประตผเมมือง ชะรอย
พระเยโฮวคำหห์พระเจถ้คำจอมโยธคำจะทรงพระกรอณคำตยู่อวงศห์วคำนโยเซฟทลซึ่เหลมืออยผยู่นนกัลี้ พระเจข้าจนงทรง
วธิงวอนพวกผยข้นทาของแผตนดธินนนัรนใหข้ (1) เกลภียดชนังความชนัวที่ , (2) รนักสธิที่งทภีที่ดภีในแงตศภีลธรรมและฝตาย
วธิญญาณ และ (3) ตนัรงความยรุตธิธรรมไวข้ในประตยเมสืองตตางๆของแผตนดธินนนัรน อภีกครนัรงทภีที่ประตยเมสือง
ตตางๆเปป็นทภีๆที่ พวกผยข้พธิพากษาและพวกผยข้ปกครองนนังที่ พธิพากษาเปป็นปกตธิ กลตาวอภีกนนัยหนนที่ง พระเจข้า

ทรงเรภียกอธิสราเอลใหข้สถาปนาความชอบธรรมไวข้ทนัวที่ แผตนดธินนนัรนตนัรงแตตพวกผยข้ปกครองไลตลงมา ใน
การททาเชตนนนัรน พระเจข้าอาจทรงเปภียที่ มดข้วยพระกรรุณาตตอพวกเขาและไวข้ชภีวธิตพวกเขาจากการ
พธิพากษาทภีที่จะมานนัรน วงศรวานโยเซฟทภีที่เหลสืออยยนต ร นันยตอมหมายถนงเอฟราอธิม (บรุตรคนหนนที่งของโย
เซฟ) ซนที่งเปป็นตระกยลผยข้นทาของอาณาจนักรฝตายเหนสือ ในหนนังสสือโฮเชยา อาณาจนักรฝตายเหนสือถยกเรภียก
วตาเอฟราอธิม (โฮเชยา 4:17, 5:3, 5:5 ฯลฯ)
อมส 5:16-17

เพรคำะฉะนกัลี้น พระเยโฮวคำหห์พระเจถ้คำจอมโยธคำ องคห์พระผผถ้เปห็นเจถ้คำ

ตรกัสดกังนลลี้วยู่คำ "ตคำมถนนทอกสคำยจะมลกคำรรคซึ่คำไหถ้ และตคำมบรรดคำถนนหลวงจะมลคนพผดวยู่คำ `อนอิจจคำ
เออ๋ย อนอิจจคำเออ๋ย' เขคำจะรถ้องเรลยกชคำวนคำใหถ้ไวถ้ทอกขห์ และใหถ้ผชถ้ผ คคำนคำญเพลงโศกรถ้องโอดครวญ
พระเจข้าทรงใชข้ชสืที่อฮภีบรยพรสืนๆสามชสืที่อเพสือที่ เรภียกพระองครเอง: (1) พระเยโฮวาหร, (2) พระเจข้าจอมโยธา
(เอโลฮธิม ซอวรบา) และ (3) องครพระผยข้เปป็นเจข้า (อาโดนาย) นภีที่บอกเปป็นนนัยถนงตรภีเอกานรุภาพ ดข้วย
พลนังของเทวสภาพแบบตรภีเอกานรุภาพนนัรน พระเยโฮวาหรจนงทรงเตสือนอยตางแขป็งขนันเกภีที่ยวกนับการ
รทที่าไหข้ การไวข้ทรุกขรและการครทที่าครวญซนที่งจะเกธิดขนรนกนับอาณาจนักรฝตายเหนสือ มนันจะไลตตร งนั แตตถนน
หนทางตตางๆของนครใหญตๆไปจนถนงพวกชาวนาในทรุตงนาของพวกเขาเลย พวกสามนัญชนไป
จนถนงพวกไวข้ทรุกขรเปป็นอาชภีพ (ซนที่งมภีอยยทต นัวที่ ไปในอธิสราเอลสมนัยโบราณ) ตตางจะพากนันรทที่าไหข้ใหข้กบนั สธิที่ง
ทภีที่จะเกธิดขนรนกนับพวกเขา นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาตนัรงแตตพวกชาวนาทภีที่ตทที่าตข้อยในทรุตงนาไปจนถนงคนเหลตานนัรน
ทภีที่รวยพอทภีจที่ ะจข้างพวกคนไวข้ทรุกขรไดข้ การรทที่าไหข้เพราะเหตรุความพธินาศจะไดข้ยธินไปทนั วที่ แผตนดธินนนัรน
17 ในสวนองอยู่นทกัลี้งสอิลี้นจะมลกคำรรคซึ่คำไหถ้ เพรคำะเรคำจะผยู่คำนไปทยู่คำมกลคำงเจถ้คำ " พระเยโฮวคำหห์ตรกัส
ดกังนลลี้แหละ สวนองรุตนทนัรงหลายคสือสถานทภีที่ๆเปรภียบไดข้กบนั การชสืที่นชมยธินดภี – ความยธินดภีของการททา
องรุตนทภีที่หอมหวานและเจรธิญรรุตงเรสือง แตตสวนองรุตนทรังนั้ สยินั้นของแผตนดธินนนัรนจะกลายเปป็นสถานทภีที่
สทาหรนับการรทที่าไหข้ พระเจข้ากทาลนังจะเสดป็จผตานไปทตามกลางแผตนดธินนนัรนในการพธิพากษา
อมส 5:18-20

วอิบกัตอิแกยู่เจถ้คำ ผผปถ้ รคำรถนคำวกันแหยู่งพระเยโฮวคำหห์ วกันนกันลี้ จะเปห็น

ประโยชนห์อะไรแกยู่เจถ้คำเลยู่คำ วกันแหยู่งพระเยโฮวคำหห์เปห็นควคำมมมืด ไมยู่ใชยู่เปห็นควคำมสวยู่คำง บางคนใน
อธิสราเอลกลตาวถนงความปรารถนาในวนันแหตงพระเยโฮวาหร นภีที่อาจหมายถนงคนเหลตานนัรนทภีพที่ ยดถนงวนัน

นนัรนอยตางเลตนๆและไมตจรธิงจนัง นภีที่บอกเปป็นนนัยถนงทรรศนะทภีที่ดยถยกและหมธิที่นประมาทพระเยโฮวาหร
พระเจข้า นภีอที่ าจหมายถนงคนเหลตานนัรนทภีที่เชธิญชวนวนันแหตงพระเยโฮวาหรใหข้มาถนงตนเองอยตางประชด
ประชนัน โดยทข้าทายพระเจข้าใหข้จนัดการกนับตน พระเจข้าทรงมภีคทาเตสือนหนนงที่ สทาหรนับพวกเขา – “วธิบนัตธิ
แกตเจข้า” เมสือที่ วนันแหตงพระเยโฮวาหรมาถนง มนันจะเปป็นชตวงเวลาแหตงความมสืดและไมตใชตความสวตาง
(วนันแหตงพระเยโฮวาหรในบรธิบทนภีรดยเหมสือนจะหมายถนงการพธิพากษาทภีที่จะมานนัรนโดยอนัสซภีเรภียทภีที่จะ
เกธิดกนับอธิสราเอลและไมตใชตวนันแหตงพระเยโฮวาหรในความหมายเชธิงอวสานกาลซนที่งเรธิที่มตข้นพรข้อมกนับ
ยรุคเจป็ดปภี)
19 อยยู่คำงกกับคนหนลสงอิ โตไปปะหมล หรมือเหมมือนคนเขถ้คำไปในเรมือนเอคำมมือเทถ้คำฝคำผนกังและงผกห็
กกัดเอคำ สทาหรนับคนเหลตานนัรนทภีขที่ อแบบเลตนๆใหข้วนันแหตงพระเยโฮวาหรมาถนง โดยคธิดวตาตนจะหนภีภยนั
อนันตรายใดๆจากวนันนนัรนไดข้ พระเจข้ากป็ทรงมภีคทาเตสือนเพธิมที่ เตธิม พระองครทรงเตสือนวตาพวกเขาจะเปป็น
เหมสือนคนหนนที่งทภีที่หนภีสธิงโตไปปะหมภี หรสือพวกเขาจะเปป็นเหมสือนคนหนนที่งทภีหที่ ลบเขข้าไปในบข้าน
หลนังหนนที่งเพสือที่ หลบภนัยแตตกลนับโดนงยทภีที่หลบอยยตต รงขอบหนข้าตตางกนัดเอา (อยตางหลนังนภีรเปป็นปนัญหา
อยตางหนนงที่ ในอธิสราเอลมาจนทรุกวนันนภีร) ประเดป็นกป็คสือวตาคนเหลตานนัรนทภีเที่ ยาะเยข้ยวนันแหตงการพธิพากษา
ทภีที่จะมานนัรนจะเรภียนรยข้อยตางเจป็บปวดวตาไมตควรลข้อเลตนกนับการพธิพากษาของพระเจข้า ผยข้คนจนทรุกวนันนภีร
เยาะเยข้ยการพธิพากษาของพระเจข้า สนักวนันพวกเขาจะรยข้สทานนก
20 วกันแหยู่งพระเยโฮวคำหห์จะเปห็นควคำมมมืด ไมยู่ใชยู่ควคำมสวยู่คำง เปห็นควคำมมมืดคลอถ้ม ไมยู่มลควคำม
แจยู่มใสเลย ดนังนนัรนการพธิพากษาของพระเจข้าทภีที่จะมภีตตออธิสราเอลนนัรน – วนันแหตงการพธิพากษาของ
พระองคร นนันที่ คสือ วนันแหตงพระเยโฮวาหร – จะเปป็นวนันทภีที่มสืดมธิดอยตางแทข้จรธิง วธิบนัตธิแกตคนเหลตานนัรนทภีที่ลข้อ
เลตนกนับวนันนนัรน
อมส 5:21-22

"เรคำเกลลยดชกัง เรคำดผหมอิซึ่นบรรดคำวกันเทศกคำลของเจถ้คำ และจะไมยู่ดม

กลอิซึ่นในกคำรประชอมอกันศกักดอิธิ์สอิทธอิธิ์ของเจถ้คำเลย ดข้วยการกลตาวซทราสองครนัรงเพสือที่ เนข้นความสทาคนัญ
พระเจข้าทรงประกาศถนงความเกลภียดชนังของพระองครทภีที่มภีตตอวนันเทศกาลตตางๆของพวกเขา – ไมตใชต
ของพระองคร ดนังทภีที่จะถยกหมายเหตรุไวข้ขข้างลตาง เทศกาลเลภีรยงตตางๆทางศาสนาของอาณาจนักรฝตาย

เหนสือถยกเจสือไปดข้วยพระตตางดข้าว ถนงกระนนัรน วนันเทศกาลตตางๆและวนัน ‘ศนักดธิธสธิทธธิธ’ ตตางๆของ
อาณาจนักรฝตายเหนสืออาจเลภียนแบบวนันศนักดธิธสธิทธธิธตตางๆทภีที่แทข้จรธิงของพระเจข้า พวกมนันกลนับเปป็นของ
เลภียนแบบสทาหรนับรยปเคารพตตางๆ พระเจข้าจนงทรงปฏธิเสธทภีที่จะดมกลธิที่นหอมของเครสืที่องสนัตวบยชา
ตตางๆของพวกเขา แทนทภีจที่ ะเปป็นกลธิที่นหอมทภีที่พอพระทนัยพระองคร พวกมนันกลนับเปป็นกลธิที่นเหมป็น
22 แมถ้วยู่คำเจถ้คำถวคำยเครมืซึ่องเผคำบผชคำและธกัญญบผชคำแกยู่เรคำ เรคำจะไมยู่ยอมรกับสอิซึ่งเหลยู่คำนกัลี้น และ
สกันตอิบผชคำดถ้วยสกัตวห์อวถ้ นพลของเจถ้คำนกัลี้น เรคำจะไมยู่มองดผ ดยเหมสือนวตาแมข้ตธิดตามพระตตางดข้าวทนัรงหลาย
อาณาจนักรฝตายเหนสือกป็ยนังเกป็บพระเยโฮวาหรไวข้ในกระเปป๋าของพวกเขาอยยต พระองครทรงเปป็นเพภียง
พระอภีกองครหนนที่งสทาหรนับพวกเขา และแมข้บางคนในอาณาจนักรฝตายเหนสือยนังถสือพธิธภีตตางๆของเครสือที่ ง
ถวายบยชาแบบตตางๆของเลวภีอยยต (เชตน เครสืที่องเผาบยชา ธนัญญบยชา และเครสือที่ งสนันตธิบยชา ฯลฯ) พระเย
โฮวาหรกไป็ มตทรงยอมรนับพวกมนัน ไมตวาต จะเปป็นเครสือที่ งบยชาทภีที่ปราศจากโลหธิต เชตน ธนัญญบยชาหรสือ
เครสือที่ งบยชาทภีที่มโภี ลหธิต เชตน เครสืที่องเผาบยชา (เชตน สนัตวรอข้วนพภีตตางๆ) พระเจข้ากป็ไมตทรงยอมรนับพวกมนัน
อาณาจนักรฝตายเหนสือยนังคงถวายเครสือที่ งบยชาและเครสือที่ งสนัตวบยชาตตางๆซนที่งเปป็นพธิธภีแบบภายนอกตามทภีที่
ใหข้ไวข้โดยโมเสสตตอไป แตตพวกเขากป็แยตยงธิที่ กวตาความวตางเปลตา พวกเขาหมธิที่นประมาท (แนตทภีเดภียว
‘ครธิสเตภียน’ สมนัยใหมตทร นังหลายในบรรดาครธิสตจนักรสมนัยใหมตทภีที่เปธิดกวข้างและละทธิรงความจรธิงกป็ดย
หมธิที่นพธิธภีระลนกถนงองครพระผยข้เปป็นเจข้าโดยการถสือพธิธภี ‘มหาสนธิท’ แบบวตางเปลตาและมภีใจไมตเชสืที่อ)
อมส 5:23-24

จงนคคำเสลยงเพลงของเจถ้คำไปเสลยจคำกเรคำ เพรคำะเรคำจะไมยู่ฟกังเสลยงพอิณ

ใหญยู่ของเจถ้คำ เหมสือนในครธิสตจนักรทนัรงหลายทภีที่ละทธิรงความจรธิงจนทรุกวนันนภีร คนไปโบสถรทรนังหลายทภีที่
ตายแลข้วมนักรข้องเพลงสรรเสรธิญพระเจข้าแบบพนมพทาและไมตมกภี ะจธิตกะใจ อธิสราเอลทภีที่ละทธิรงความ
จรธิงในสมนัยนนัรนกป็รข้อง ‘เพลงสรรเสรธิญ’ แบบขอไปทภีในเทศกาลเลภีรยงทางศาสนาตตางๆของพวกเขา
(พธิณใหญตเปป็นเครสือที่ งดนตรภีมภีสายชนธิดหนนงที่ )
24 แตยู่จงใหถ้ควคำมยอตอิธรรมหลกัซึ่งไหลลงอยยู่คำงนคลี้คำ และใหถ้ควคำมชอบธรรมเปห็นอยยู่คำงลคคำธคำรทลซึ่
ไหลอยผยู่เปห็นนอิตยห์ พระเจข้ากลนับทรงเรภียกอธิสราเอลใหข้ปลตอยใหข้ความยรุตธิธรรมไหลไปทนัวที่ แผตนดธินนนัรน
และความชอบธรรมเหมสือนแมตนร ทาใหญตสายหนนที่ง กลตาวอภีกนนัยหนนงที่ จงใหข้คทาตนัดสธินทภีที่ยรุตธิธรรมตตางๆ

และความชอบธรรมทภีแที่ ทข้จรธิงมภีชยนั ทนัวที่ แผตนดธินนนัรน แตตการบธิดเบสือนความยรุตธิธรรมและศาสนาทภีที่
ละทธิรงความจรธิงกป็แทรกซนมไปทนัวที่ แผตนดธินนนัรน พระเจข้าจนงทรงรข้องขอความชอบธรรมทภีที่แทข้จรธิง
ตนัรงแตตระดนับบนสรุดลงมา
อมส 5:25-27

โอ วงศห์วคำนออิสรคำเอลเออ๋ย เจถ้คำไดถ้นคคำเครมืซึ่องบผชคำและเครมืซึ่องสกัตวบผชคำ

ถวคำยแกยู่เรคำในถอินซึ่ ทอรกกันดคำรถซงสลสซึ่ บอิ ปลหรมือ พระเจข้าทรงเรภียกอธิสราเอลเพสืที่อใหข้การเกภีที่ยวกนับความ
บาปเหลตานนัรนทภีที่ถยกปธิดซตอนไวข้ซนที่งไดข้ดทาเนธินตตอมาเปป็นเวลาหลายศตวรรษ แมข้พวกเขาไดข้มภีสตวนรต วม
ในการถวายเครสือที่ งสนัตวบยชาและเครสืที่องบยชาตตางๆแดตพระเยโฮวาหรอยตางเปธิดเผยในชตวงการพเนจรสภีที่
สธิบปภีนร นัน พวกเขากป็แอบถวายเครสือที่ งสนัตวบยชาแดตพระตตางดข้าวอสืที่นๆไปพรข้อมกนันดข้วย ดย กธิจการ 7:42
ดนังนนัรน ใชตแลข้ว อธิสราเอลไดข้ถวายเครสือที่ งสนัตวบยชาตตางๆแดตพระเจข้าแบบใหข้เหป็นภายนอก แตตไมตใชต
จรธิงๆแลข้วพวกเขาไดข้ปรนนธิบนัตธิรปย เคารพตตางๆอยตางลนับๆ ความหนข้าซสืที่อใจคดแบบเดภียวกนันนภีรมภีอยยต
ตตอมาในสมนัยของอาโมส
26 เจถ้คำทกัลี้งหลคำยไดถ้หคำมพลกับพลคำของพระโมเลคและพระชลอนกั รผ ปเคคำรพของเจถ้คำ คมือดคำว
แหยู่งพระของเจถ้คำ ซซงซึ่ เจถ้คำไดถ้ทคคำไวถ้สคคำหรกับตกัวเจถ้คำเอง พระโมเลค (หรสือโมลอค) เปป็นสธิที่งนตา
สะอธิดสะเอภียนของคนอนัมโมน พระชภีอนันเปป็นเทพเจข้าองครหนนงที่ ของบาบธิโลน โดยอาจหมายถนงแซท
เทธิรรน หนนที่งใน ‘ดาวประจทารรุตง’ แมข้ภายนอกจะอข้างวตานมนัสการพระเยโฮวาหร จรธิงๆแลข้วพวกเขากป็
นมนัสการพระโมเลคและพระชภีอนันและหามรยปจทาลองของพระทนัรงสองนนัรนไปทภีที่ตตางๆดข้วย ภาพ
เปรภียบกป็เหมสือนกนับคนเลตนชยข้คนหนนที่งทภียที่ นังบอกวตารนักคยตสมรสของตนขณะยนังคบชยข้อยยต
27 เพรคำะฉะนกัลี้น เรคำจะนคคำเจถ้คำใหถ้ไปเปห็นเชลย ณ ทลซึ่เลยเมมืองดคำมกัสกกัสไป" พระเยโฮวคำหห์ ซซงซึ่
ทรงพระนคำมวยู่คำพระเจถ้คำจอมโยธคำ ตรกัสดกังนลลี้แหละ เพราะความบาปแบบไมตยอมกลนับใจของพวก
เขา พระเจข้าจนงทรงเตสือนอธิสราเอลวตาในไมตชข้าพวกเขาจะตกเปป็นไปเชลยพข้นเมสืองดามนัสกนัสไป –
เขข้าไปในอนัสซภีเรภีย ดามนัสกนัสไมตไดข้อยยไต กลขนาดนนัรนจากอธิสราเอลฝตายเหนสือ อยตางไรกป็ตาม พระเจข้า
กป็ทรงเตสือนวตาการตกเปป็นเชลยของพวกเขาจะหตางไกลจากแผตนดธินบข้านเกธิดของพวกเขา พระเจข้า

ทรงรนับรองพระสนัญญานนัรนโดยทรงปฏธิญาณโดยพระนามของพระองครเอง นนันที่ คสือ “พระเจข้าจอม
โยธา”
*****
ภนำพรวมของอนำโมส 6: การกลต่าวโทษของพระเจผู้าททนึ่มทตต่ออยิสราเอลดกาเนยินตต่อไป พระองคณ์
ทรงประณามพวกเขาเพราะการหลงระเรยิง ความฟจุงผู้ เฟผู้อ และความมรันนึ่ ใจในตรัวเองของพวกเขาใน
ขผู้อ 1-7 พระเจผู้าจนงทรงปฏยิญาณเรนืนึ่องการลงโทษเพราะความบาปตต่างๆของพวกเขาในขผู้อ 8-14
อมส 6:1-2

"วอิบกัตอิแกยู่ผถ้ทผ ลซึ่เอกเขนกอยผใยู่ นศอิโยน และวคำงใจอยผใยู่ นภผเขคำสะมคำเรลย

คมือผผมถ้ ลชมืซึ่อเสลยงแหยู่งประชคำชคำตอิชกัลี้นเอกในบรรดคำประชคำชคำตอิทกัลี้งหลคำย ผผซถ้ ซซึ่งวงศห์วคำนออิสรคำเอลมคำหคำ
นกัซึ่นนยู่ะ ศธิโยนหมายถนง กรรุงเยรยซาเลป็ม ทนัรงสองอาณาจนักรถยกกลตาวถนงตรงนภีร โดยเฉพาะอาณาจนักร
ฝตายเหนสือ โครงสรข้างของประโยคนภีรกลตาวชนัดเจนวตา วธิบนัตขธิ องพระเจข้ามภีแกตคนเหลตานนัรนทภีวที่ างใจใน
ภยเขาสะมาเรภีย (นนันที่ คสือ ภยเขาเอฟราอธิม) ซนที่งเปป็นทภีที่ตรงนั ของกรรุงสะมาเรภีย นครหลวงของสะมาเรภีย ทนัรง
สองนครหลวงแหตงอธิสราเอล คสือ เยรยซาเลป็มและสะมาเรภีย ถยกพระเจข้าประณาม พระองครจงน ทรง
กลตาวโทษคนเหลตานนัรนทภีที่เอกเขนกอยยใต นทนัรงสองกรรุงนนัรน นภีที่บอกเปป็นนนัยถนงความโอหนังและความ
มนันที่ ใจอยตางผธิดๆ ทนัรงกรรุงเยรยซาเลป็มและกรรุงสะมาเรภียเปป็นเมสืองเอกของประเทศยยดาหรและสะมาเรภีย
ตามลทาดนับและวงศรวานอธิสราเอลกป็มาจากทนัรงสองนภีร คนอธิสราเอลทนัรงสธิรนจนงเสสืที่อมถอยไปจากพระเจข้า
โดยเฉพาะอาณาจนักรฝตายเหนสือ
2 จงไปยกังเมมืองคคำลเนหห์ และดผเอคำเถอะ จคำกทลซึ่นกัซึ่นกห็ไปยกังฮคำมกัทเมมืองใหญยู่ แลถ้วลงไปยกังเมมือ
งกกัทของชคำวฟลลอิสเตลย เมมืองเหลยู่คำนกัลี้นดลกวยู่คำอคำณคำจกักรเหลยู่คำนลลี้หรมือ หรมืออคำณคำเขตเมมืองเหลยู่คำนกัลี้นใหญยู่
กวยู่คำอคำณคำเขตเมมืองของเจถ้คำหรมือ คาลเนหรเปป็นเมสืองในเขตแดนของบาบธิโลน ฮามนัทเปป็นเมสืองเอกใน
ซภีเรภีย กนัทเปป็นเมสืองสทาคนัญของคนฟภีลธิสเตภีย พระเจข้าจนงทรงตภีเสข้นโคข้งจากทธิศตะวนันออกเฉภียงเหนสือไลต
ลงมายนังฟภีลธิสเตภียในทธิศตะวนันตกเฉภียงใตข้ พระองครจนงหนันความสนใจของอธิสราเอลไปยนังนครทภีที่
มภีชสืที่อเหลตานภีรทภีที่อยยไต กลออกไปในสมนัยนนัรน พระองครจงน ทรงถามวตานคร/รนัฐเหลตานภีรดภีกวตายยดาหรและ
อธิสราเอลหรสือ? คทาตอบทภีที่ถยกบอกเปป็นนนัยคสือ ‘ไมต’ นครรนัฐเหลตานภีรมพภี รมแดนใหญตโตกวตายยดาหรหรสือ

อธิสราเอลไหม? อภีกครนัรงทภีที่คทาตอบคสือ ‘ไมต’ คาลเนหรเพธิงที่ ถยกกทาราบโดยบาบธิโลนไปเมสือที่ ไมตนาน (อธิส
ยาหร 10:9) อธิสราเอลภายใตข้เยโรโบอนัมทภีที่ 2 ไดข้กาท ราบเมสืองฮามนัทจากนนัรนมนันกป็ถยกกทาราบโดยอนัส
ซภีเรภีย (2 พงศรกษนัตรธิยร 14:25, 18:34) และอรุสซภียาหรแหตงยยดาหรไดข้กาท ราบเมสืองกนัท (2 พงศาวดาร
26:6) ประเดป็นของพระเจข้ากป็คสือวตา นครสทาคนัญๆเหลตานภีรครนัรงหนนที่งเคยเปป็นเอกราชและทรุกเมสืองลข้วน
ถยกกทาราบหมดแลข้ว คทาเตสือนแบบแฝงตรงนภีรกคป็ สือวตา เยรยซาเลป็มและสะมาเรภียกป็จะโดนเหมสือนกนัน
อมส 6:3-6

เจถ้คำผผถ้ทลซึ่อยคำกผลกัดวกันสนองควคำมรถ้คำยใหถ้เนอิซึ่นไป แตยู่กลกับนคคำเอคำ

บกัลลกังกห์แหยู่งควคำมทคำรอณใหถ้เขถ้คำมคำใกลถ้ ความคธิดตรงนภีรกคป็ สือวตา คนเหลตานนัรนทภีที่เอกเขนกอยยใต นศธิโยน
และวางใจอยยใต นสะมาเรภียปนัดทธิรงความคธิดเรสืที่องการพธิพากษาทภีที่จะมา เทตาทภีที่พวกเขารยข้ หากมนันจะเกธิด
ขนรนจรธิงๆ มนันกป็ไมตนตาจะเกธิดขนรนเรป็วๆนภีร พวกเขาจนงปนัดทธิรงเรสือที่ งนภีรไปจากความคธิดของตนและปลตอย
ใหข้ความรรุนแรงและความบาปอาศนัยอยยทต ตามกลางพวกเขา
4 วอิบกัตอิแกยู่ผถ้ทผ ลซึ่นอนบนเตลยงงคำชถ้คำง และผผซถ้ ซซึ่งเหยลยดตกัวอยผบยู่ นเกถ้คำอลลี้ยคำว และกอินลผกแกะทลซึ่ไดถ้
มคำจคำกฝผงแกะ และลผกวกัวจคำกทยู่คำมกลคำงคอกวกัว ขณะเดภียวกนันคนเหลตานนัรนทภีที่เอกเขนกอยยใต นศธิโยน
และวางใจอยยใต นสะมาเรภียกป็ดทาเนธินชภีวธิตอยตางหลงระเรธิง ความฟรุข้งเฟข้อพรข้อมกนับความเจรธิญหยเจรธิญ
ตาตตางๆของแนวคธิดวนัตถรุนยธิ มและอาหารประณภีตกป็เปป็นจรุดสนใจหลนักของสมนัยนนัรน ขณะนนัรนเปป็น
ชตวงเวลาแหตงความสรุขสบาย ความเจรธิญรรุตงเรสืองมภีอยยเต ตป็มไปหมด การหลงระเรธิงไปตามเนสืรอหนนัง
เปป็นระเบภียบหลนักของสมนัยนนัรน
5 และรถ้องเพลงไรถ้สคำระประสคำนเสลยงพอิณใหญยู่ กระทคคำอยยู่คำงดคำวอิดในกคำรประดอิษฐห์เครมืซึ่อง
ดนตรลขนซลี้ ใหมยู่ นภีที่หมายถนงการใหข้ความบนันเทธิงดข้วยดนตรภีซนที่งเปป็นทภีที่นยธิ ม ทตามกลางความฟรุข้งเฟข้อและ
แนวคธิดวนัตถรุนยธิ มของสมนัยนนัรน ประชาชน ‘เพลธิดเพลธิน’ กนับดนตรภีซงนที่ เปป็นทภีที่นธิยมแหตงสมนัยนนัรน
วนัฒนธรรมหนนที่งซนที่งปลตอยตนัวไปกนับการหลงระเรธิง ความสนรุกสนานและความบนันเทธิงจนงถยก
พรรณนาไวข้
6 ผผใถ้ ชถ้ชคำมใสยู่นคลี้คำองอยู่นดมืซึ่ม และชโลมตกัวดถ้วยนคลี้คำมกันอยยู่คำงดล แตยู่มอิไดถ้เปห็นทอกขห์โศกในเรมืซึ่องควคำม
ทอกขห์ยคำกของโยเซฟ การดสืที่มสรุราแบบไมตยรงนั และเครสืที่องสทาอางแบบจนัดเตป็มยนังเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัว

เพธิที่มเตธิมของคนสมนัยนนัรนดข้วย ดนังนนัรน แนวคธิดวนัตถรุนยธิ ม การรนับประทานอาหารหรยๆ ความบนันเทธิง
การดสืที่มสรุรา และเครสืที่องสทาอางทภีที่ทนันสมนัยเปป็นวนัฒนธรรมทภีที่ใหข้คทาจทากนัดความของคนในสมนัยนนัรน (ชตาง
เหมสือนกนับอเมรธิกาในปนัจจรุบนันเหลสือเกธิน) แตตคนสมนัยนนัรนไมตสนใจความชอบธรรมหรสือการปฏธิบนัตธิ
อยตางอธรรมตตอผยข้ไรข้ความผธิดซนที่งมภีโยเซฟเปป็นแบบ ไมตมภีใครสนใจใครเลยนอกจากตนัวเขาเอง
อมส 6:7

เพรคำะฉะนกัลี้นบกัดนลลี้เขคำจะตถ้องไปเปห็นเชลยกกับพวกแรกทลซึ่ตกไปเปห็น

เชลย และเสลยงอซงคะนซงของพวกทลซึ่นอนเหยลยดตกัวกห็หมดสอินลี้ ไป" เพราะวตาพวกเขาเปป็นพวกแรก
ทตามกลางประชาชนในเรสืที่องของตทาแหนตงและชโลมตนัวเอง ‘ดข้วยนทรามนันอยตางดภี’ พวกเขากป็จะเปป็น
พวกแรกทภีที่ตกไปเปป็นเชลยเชตนกนัน การพธิพากษาจะเรธิที่มตข้นไลตตร นังแตตระดนับบนสรุดลงมา การกธินเลภีรยง
และการสนังสรรครทภีที่ถยกพรรณนาไวข้ขาข้ งบนจะถยกเอาออกไปเสภีย คนเหลตานนัรนทภีที่นอนเหยภียดตนัวบน
เตภียงงาชข้างจะอยยใต นพวกแรกทภีที่ตกไปเปป็นเชลย
อมส 6:8-9

องคห์พระผผเถ้ ปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำไดถ้ทรงปฏอิญคำณตยู่อพระองคห์เองวยู่คำ พระ

เยโฮวคำหห์พระเจถ้คำจอมโยธคำตรกัสวยู่คำ "เรคำสะออิดสะเอลยนควคำมลคลี้คำเลอิศของยคำโคบ และเกลลยดปรคำสคำท
ทกัลี้งหลคำยของเขคำ เรคำจะมอบเมมืองนกัลี้นและบรรดคำสอิงซึ่ สคำรพกัดทลซึ่อยผใยู่ นเมมืองนกัลี้นเสลย " เพราะวตาพระเจข้า
ไมตอาจปฏธิญาณโดยผยข้ทภีที่ใหญตกวตาพระองครเองไดข้ พระองครจนงทรงปฏธิญาณเรสือที่ งความสะอธิดสะเอภียน
ของพระองครทภีที่มภีตตอการยกยตองตนัวเองของอธิสราเอล ความเยตอหยธิงที่ และความยะโสเปป็นคทาจทากนัด
ความของอธิสราเอลดนังทภีที่ไดข้สาธยายไวข้ขาข้ งบน ความบาปทภีที่เลวรข้ายทภีที่สรุดในประชาชาตธินรนั นกระจรุก
อยยใต นปราสาททนัรงหลายของมนัน เมสืองทภีวที่ าต นภีรอาจเปป็นนครหลวงของทนัรงสองอาณาจนักร – กรรุง
เยรยซาเลป็มและกรรุงสะมาเรภีย แมข้อนนั หลนังจะทนทรุกขรกบนั การพธิพากษาของพระเจข้ากตอนกป็ตาม
9 ตยู่อมคำถถ้คำในเรมือนเดลยวมลคนเหลมืออยผสยู่ บอิ คน เขคำจะตถ้องตคำยหมด เมสืที่อการพธิพากษาของ
พระเจข้าตกลงมา หากชายสธิบคนในสถานทภีที่แหตงหนนที่ง (เชตน เรสือนหนนที่ง) เอาชภีวธิตรอดจากการเขตนฆตา
ในตอนตข้นมาไดข้ พวกเขากป็จะตายอยยดต ภีกตอนสงครามนนัรนสธิรนสรุดลง
อมส 6:10-11

และเมมืซึ่อลองของผผถ้ใด คมือผผถ้ทลซึ่เผคำเพมืซึ่อเขคำ จะยกศพขซลี้นเพมืซึ่อจะนคคำ

กระดผกออกนอกเรมือน และจะกลยู่คำวกกับคนทลซึ่อยผใยู่ นหถ้องชกันลี้ ในทลซึ่สอ ดของเรมือนนกัลี้นวยู่คำ "ยกังมลใครอยผกยู่ บกั

เจถ้คำหรมือ" เขคำจะตอบวยู่คำ "ไมยู่มล" และเขคำจะกลยู่คำววยู่คำ "จออ๊ จออ๊ อยยู่คำใหถ้เรคำออกพระนคำมของพระเยโฮ
วคำหห์" ญาตธิทภีที่ใกลข้ชธิดทภีที่สรุดมภีหนข้าทภีที่ฝนังศพคนตายตามกฎหมายของคนฮภีบรย เมสืที่อการพธิพากษามาถนง
เรสือนทนัรงหลายแหตงอธิสราเอล ญาตธิทภีที่ใกลข้ชธิดทภีที่สรุดทภีที่หลงเหลสืออยยอต าจเปป็นลรุง ในกรณภีทภีที่เลวรข้ายทภีที่สรุด
เชตนในสงคราม พวกยธิวกป็เผาศพแทนทภีที่จะฝนังศพ จากนนัรนกระดยกกป็จะถยกเอาออกไปฝนัง ใน
เหตรุการณรทภีที่ถยกพรรณนาไวข้ในขข้อทภีที่แลข้ว คนเดภียวเทตานนัรนกป็เหลสืออยยใต นสถานทภีที่แหตงนนัรน คนทภีที่มาหา
เขาและสอบถามเขาวตาเขาอยยคต นเดภียวหรสือกป็จะสนังที่ เขาวตาอยตาเอตยพระนามของพระเยโฮวาหร ตตอเมสืที่อ
หลนังจากทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงพธิพากษาอธิสราเอลแลข้ว คนมากมายในนนัรนกป็จะเกรงกลนัวพระนามของ
พระองครจนถนงขนาดทภีวที่ าต พวกเขาไมตกลข้าเอตยพระนามนนัรนอยตางเปธิดเผยเลย
11 เพรคำะดผเถอิด พระเยโฮวคำหห์ทรงบกัญชคำแลถ้ว พระองคห์จะทรงฟคำดเรมือนใหญยู่ใหถ้แตกเปห็น
ชอิลี้นๆ และเรมือนเลห็กกห็จะแตกเปห็นจอณ สาเหตรุของการททาลายลข้างดนังกลตาวซนที่งถยกพรรณนาไวข้ในขข้อ
กตอนหนข้ากป็คสือวตา พระเจข้าไดข้ทรงบนัญชาไวข้เชตนนนัรน ทนัรงประชาชาตธินร นันจะถยกฟาด – คฤหาสนร
พระราชวนังรวมถนงกระทตอมเลป็กๆ ทนัรงหมดจะถยกททาลายจนสธิรนซาก
อมส 6:12-14

มถ้คำจะวอิซึ่งบนศอิลคำหรมือ มลคนหนซซึ่งคนใดใชถ้วกัวไถทลซึ่นนกัซึ่ หรมือ แตยู่เจถ้คำทกัลี้ง

หลคำยไดถ้กลกับควคำมยอตอิธรรมใหถ้ขมอยยู่คำงดลหมล และเปลลซึ่ยนผลของควคำมชอบธรรมใหถ้ขมอยยู่คำงบอระ
เพห็ด ปกตธิพวกมข้าไมตวธิที่งหข้อบนแนวหธินทภีที่ยสืที่นมาจากหนข้าผาและพวกวนัวยตอมไมตไถทภีที่นนนัที่ อยตาง
แนตนอน เหมสือนทภีที่ภาพประกอบทนัรงสองนนัรนไมตเขข้ากนัน การฉข้อฉลแหตงแผตนดธินนนัรนกป็เชตนกนัน ความ
ยรุตธิธรรมไดข้ถยกผนันแปรและถยกควทที่าลงซนงที่ ททาใหข้บรรดาผยข้เรภียกรข้องสธิทธธิธรยข้สนกขมขสืที่น สธิที่งทภีที่ควรเปป็น
ความชอบธรรมกลนับถยกเปลภีที่ยนใหข้กลายเปป็นยาพธิษ แผตนดธินนนัรนถยกเจสือดข้วยความขมขสืนที่ และยาพธิษ
ซนที่งเกธิดจากการปฏธิบนัตธิตตางๆทภีที่ฉข้อฉลของพวกคนมภีอทานาจ
13 เจถ้คำทกัลี้งหลคำยผผถ้เปรมปรลดอิธิ์อยผยู่ในสอิซึ่งอกันไรถ้สคำระ ผผถ้ซงซซึ่ กลยู่คำววยู่คำ "เรคำไดถ้ยซดเขคำสกัตวห์มคำเปห็น
ของเรคำดถ้วยกคคำลกังของเรคำมอิใชยู่หรมือ" ขข้าราชการทภีที่ฉข้อฉลเหลตานนัรนซนที่งถยกพรรณนาไวข้ขข้างบนโอข้อวด
เกภีที่ยวกนับการซสืรอขายทภีที่ฉข้อฉลแมข้มมภี ยลคตาเพภียงเลป็กนข้อยกป็ตาม พวกเขาอวดวตาตนไดข้ยนดอทานาจ (นนันที่ คสือ

เขาสนัตวร) มาดข้วยพละกทาลนังของตนเอง (เขาสนัตวรในอธิสราเอลเปป็นสนัญลนักษณรสมนัยโบราณอยตางหนนที่ง
ทภีที่แสดงถนงสธิทธธิอทานาจ)
14 พระเยโฮวคำหห์พระเจถ้คำจอมโยธคำตรกัสดกังนลลี้วยู่คำ "เพรคำะ ดผเถอิด โอ วงศห์วคำนออิสรคำเอลเออ๋ย เรคำ
จะยกประชคำชคำตอิหนซซึ่งใหถ้ขซลี้นตยู่อสผเถ้ จถ้คำ และเขคำจะบลบบกังคกับเจถ้คำตกัลี้งแตยู่ทคำงเขถ้คำเมมืองฮคำมกัทถซงแมยู่นคลี้คำ
แหยู่งถอิซึ่นทอรกกันดคำร" ฮามนัทเปป็นนครหนนงที่ ในซภีเรภียทางทธิศตะวนันออกเฉภียงเหนสือของอธิสราเอล แมตนร ทา
แหตงถธิที่นทรุรกนันดารไมตเปป็นทภีที่ทราบชนัดเจน แตตอาจหมายถนงพรมแดนดข้านทธิศตะวนันตกเฉภียงใตข้
ระหวตางอธิสราเอลกนับอภียธิปตร ประเดป็นกป็คสือวตา พระเจข้าตรนัสลตวงหนข้าถนงการพธิพากษาทภีที่จะถยกนทามา
ตตอสยข้อธิสราเอลจากปลายดข้านหนนที่งไปจนสรุดปลายอภีกดข้าน ประชาชาตธินรนันคสืออนัสซภีเรภียอยตางไมตตข้อง
สงสนัย
*****
ภนำพรวมของอนำโมส 7: บทททนึ่เจป็ดของอาโมสมทนยิมตยิ หลายประการเกทนึ่ยวกรับการพยิพากษา
ตต่างๆททจนึ่ ะเกยิดกรับอยิสราเอลในขผู้อ 1-9 และจากนรันั้น อามาซยิยาหณ์ขผต่อาโมสในขผู้อ 10-17
อมส 7:1-3

องคห์พระผผเถ้ ปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำทรงสคคำแดงแกยู่ขถ้คำพเจถ้คำดกังนลลี้วยู่คำ ดผเถอิด

พระองคห์ทรงสรถ้คำงตกัตั๊กแตน เมมืซึ่อพมืชรอนยู่ หลกังเรอิซึ่มงอกขซลี้นมคำ และดผเถอิด เปห็นพมืชรอยู่นหลกังจคำกทลซึ่กษกัตรอิยห์
ไดถ้เกลซึ่ยวแลถ้ว ขณะทภีที่บทนภีรเรธิที่มตข้นขนรน พระเจข้ากป็ทรงแสดงใหข้อาโมสเหป็นนธิมธิตสามเรสืที่องเกภีที่ยวกนับการ
พธิพากษาทภีที่จะมา นธิมธิตแรกคสือ เรสืที่องของตรัตั๊กแตน (หรสือตนักต แตนวนัยบธิน) ซนที่งกนัดกธินหญข้า แตตถยกเอา
ออกไปตามคทาขอของอาโมส คทาทภีที่แปลวตา ตกัตั๊กแตน (โกวบณ์) กป็ถยกแปลเปป็นตนักต แตนวนัยบธินในทภีที่อสืที่น ผยข้
พยากรณรทตานนภีรพยดถนงตอนทภีที่หญข้าฤดยใบไมข้ผลธิถยกตนัดไปและพสืชผลรรุตนแรกถยกเกป็บรวบรวมไวข้
สทาหรนับใชข้เปป็นอาหารของฝยงปศรุสนัตวรของกษนัตรธิยร จากนนัรนพอหญข้ารรุตนหลนังกทาลนังงอกขนรนมาและรนับ
ประกนันวตาจะมภีฟางรอบทภีที่สอง ฝยงตนักต แตน (หรสือตนักต แตนวนัยบธิน) กป็แหตกนนั มาและอาจททาลายหญข้า
เหลตานนัรนเสภีย
2 และตยู่อมคำเมมืซึ่อตกัตั๊กแตนกอินหญถ้คำในแผยู่นดอินนกันลี้ หมดแลถ้ว ขถ้คำพเจถ้คำจซงวยู่คำ "โอ ขถ้คำแตยู่องคห์พระ
ผผถ้เปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำ ขอทรงใหถ้อภกัย ยคำโคบจะตกัลี้งอยผยู่ไดถ้อยยู่คำงไร เพรคำะเขคำเลห็กนอิดเดลยว" เมสือที่ ภนัยพธิบนัตธิ

แหตงตนักต แตน (หรสือตนักต แตนวนัยบธิน) กนัดกธินหญข้าแหตงแผตนดธินนนัรนจนเกสือบหมด อาโมสกป็รข้องทยลองคร
พระผยข้เปป็นเจข้าเผสืที่อพวกเขา อาโมสอธธิษฐานขอใหข้พระเจข้ายกโทษความบาปตตางๆของประชาชาตธิ
นนัรน เขาวธิงวอนวตา อธิสราเอลจะตข้านทานการโจมตภีเชตนนนัรนไดข้อยตางไรเพราะวตาพวกเขาเปป็นประชา
ชาตธิเลป็กๆ? แมข้พระเจข้าอาจทรงใชข้ภยนั พธิบนัตธิแหตงฝยงตนักต แตนเพสือที่ ตภีสอนอธิสราเอลจรธิงๆ นธิมธิตนภีรกอป็ าจ
เปป็นคทาอรุปมาหนนงที่ ทภีที่หมายถนงการโจมตภีเบสืรองตข้นของคนอนัสซภีเรภียกตอนการรรุกรานและการพธิชธิตครนัรง
สรุดทข้ายของพวกเขา อาโมสจนงอข้อนวอนพระเจข้าเผสืที่อพวกเขา
3 เกลซึ่ยวดถ้วยเรมืซึ่องนลลี้พระเยโฮวคำหห์ทรงกลกับพระทกัย พระเยโฮวคำหห์ตรกัสวยู่คำ "จะไมยู่เปห็นไป
อยยู่คำงนลลี้" นภีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาพระเจข้าทรงสดนับฟนังคทาอธธิษฐานเผสืที่อของอาโมสและทรง
เลสืที่อนการพธิพากษาสรุดทข้ายออกไป นภีที่เปป็นภาพประกอบทภีที่ชนัดเจนของคทาอธธิษฐานอนันรข้อนรนของผยข้
ชอบธรรมซนที่งเกธิดผลมาก (ยากอบ 5:16) พระเจข้าจนงทรงยนับยนัรงภนัยพธิบนัตธิแหตงฝยงตนักต แตนซนที่งเปป็น
สนัญลนักษณรของการเลสืที่อนออกไปของการพธิชธิตครนัรงสรุดทข้ายของอนัสซภีเรภีย
อมส 7:4-6

องคห์พระผผเถ้ ปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำทรงสคคำแดงแกยู่ขถ้คำพเจถ้คำอยยู่คำงนลลี้วยู่คำ ดผเถอิด

องคห์พระผผเถ้ ปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำทรงเรลยกใหถ้มลกคำรสผถ้ควคำมดถ้วยไฟ และไฟไดถ้เผคำผลคำญมหคำสมอทรใหญยู่
และกอินสยู่วนหนซซึ่งเสลย นภีที่เปป็นนธิมธิตทภีที่สองเกภีที่ยวกนับการพธิพากษาทภีที่จะมา พระเจข้าทรงเปธิดเผยแกตอาโม
สวตาพระองครกาท ลนังจะทรงตตอสยข้กบนั อธิสราเอลดข้วยไฟ แมข้บางคนคธิดวตานภีที่หมายถนงไฟทภีที่ตกลงมาจาก
สวรรคร มนันอาจหมายถนงภนัยแลข้งทภีที่รนรุ แรงและความอดอยากทภีที่เกธิดขนรนตามมามากกวตา การพธิพากษา
นภีรจะกลสืนกธินไปจนถนงสตวนลนกสรุดของประชาชาตธินร นัน บางทตานเสนอแนะวตานภีที่หมายถนงการรรุกราน
ของอนัสซภีเรภีย ในนธิมธิตเรสือที่ งภนัยแลข้งนนัรน มนันกลสืนกธินสต วนหนนงที่ ของแผตนดธินนนัรน หากการประยรุกตรใชข้
คสือ อนัสซภีเรภีย ใหข้เราระลนกวตาใน 2 พงศรกษนัตรธิยร 15:29 ทธิกลนัทปธิเอเสอรรรรุกรานแผตนดธินนนัรนและ
กวาดตข้อนคนสต วนหนนงที่ ของแผตนดธินนนัรนไปเปป็นเชลย
5 ขถ้คำพเจถ้คำจซงทผลวยู่คำ "โอ ขถ้คำแตยู่องคห์พระผผถ้เปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำ ขอพระองคห์ทรงยกับยกัลี้งไวถ้ ยคำโคบ
จะตกัลี้งอยผยู่ไดถ้อยยู่คำงไร เพรคำะเขคำเลห็กนอิดเดลยว" อภีกครนัรงทภีที่อาโมสอข้อนวอนตตอพระเจข้าและขอรข้อง

พระองครใหข้ทรงยนับยนัรงจากการพธิพากษานภีรเสภีย เชตนเดภียวกนับในขข้อ 2 ผยข้พยากรณรทตานนภีรเตสือนพระเจข้า
ใหข้ระลนกวตาอธิสราเอลเปป็นประชาชาตธิเลป็กๆและอตอนแอ
6 เกลซึ่ยวดถ้วยเรมืซึ่องนลลี้พระเยโฮวคำหห์ทรงกลกับพระทกัย องคห์พระผผถ้เปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำตรกัสวยู่คำ "จะ
ไมยู่เปห็นไปอยยู่คำงนกัลี้นดถ้วย" เชตนเดภียวกนับในนธิมธิตแรก หลนังจากการอธธิษฐานเผสืที่อของอาโมสแลข้ว
พระเจข้ากป็ทรงหนันเสภียจากการพธิพากษาทภีที่พระองครไดข้ทรงตนัรงพระทนัยไวข้และทรงปฏธิญาณวตามนันจะ
ไมตเกธิดขนรน – อยตางนข้อยกป็สทาหรนับเวลาขณะนนัรน พระเจข้าทรงระงนับการพธิพากษาทภีที่อธิสราเอลสมควร
ไดข้รนับเพราะการอธธิษฐานเผสืที่อของอาโมสผยข้รนับใชข้ของพระองคร
อมส 7:7-9

พระองคห์ทรงสคคำแดงแกยู่ขถ้คำพเจถ้คำวยู่คำ ดผเถอิด องคห์พระผผเถ้ ปห็นเจถ้คำประทกับ

ยมืนอยผยู่ทลซึ่ขถ้คำงกคคำแพงสรถ้คำงดถ้วยใชถ้สคำยดอิซึ่ง มลสคำยดอิซึ่งอยผใยู่ นพระหกัตถห์ นธิมธิตทภีที่สามเกภีที่ยวกนับการพธิพากษา
ทภีที่จะมานนัรนถยกเปธิดเผยในขข้อนภีร ในนธิมธิตนภีร อาโมสเหป็นองครพระผยข้เปป็นเจข้ายสืนอยยบต นกทาแพงหนนงที่ พรข้อม
กนับสายดธิที่งอยยใต นพระหนัตถรของพระองคร (สายดธิที่งจนทรุกวนันนภีรถยกใชข้โดยพวกชตางกตออธิฐและหธินเพสืที่อดย
วตากทาแพงหนนงที่ ตนัรงฉากหรสือไมต) ความหมายโดยนนัยกป็คอสื วตา อธิสราเอลคสือ กทาแพงนนัรนและพวกเขาไมต
ตนัรงฉาก – คดโกงและไมตเทภีที่ยงธรรม พระเจข้าจนงทรงวนัดพวกเขาเพสืที่อดยวาต พวกเขาเปป็นคนชอบธรรม
หรสือไมต
8 และพระเยโฮวคำหห์ตรกัสกกับขถ้คำพเจถ้คำวยู่คำ "อคำโมสเออ๋ย เจถ้คำเหห็นอะไร" และขถ้คำพเจถ้คำทผลวยู่คำ
"สคำยดอิงซึ่ เสถ้นหนซซึ่ง พระเจถ้คำขถ้คำ" แลถ้วองคห์พระผผถ้เปห็นเจถ้คำตรกัสวยู่คำ "ดผเถอิด เรคำจะเอคำสคำยดอิซึ่งจกับ
ทยู่คำมกลคำงออิสรคำเอลประชคำชนของเรคำ เรคำจะไมยู่ผยู่คำนเขคำไปอลก พระเจข้าจนงทรงททาใหข้แนตใจวตาอาโมส
ตระหนนักวตาสธิที่งใดอยยใต นพระหนัตถรของพระองคร - สายดธิที่งอนันหนนที่ง พระเจข้าทรงวนัดดยวาต ประชาชน
ของพระองครเปป็นคนทภีที่แทข้จรธิงและเทภีที่ยงธรรมหรสือไมต อยตางไรกป็ตาม พระองครทรงประกาศดข้วยวตา
พระองครจะไมตทรงผตานพวกเขาอภีกตตอไปเลย (นนันที่ คสือ ไมตใหข้โอกาสพวกเขาอภีกตตอไป) นนันที่ คสือ
พระเจข้าทรงปฏธิญาณวตาพระองครจะไมตทรงหนันจากพระพธิโรธของพระองครอภีกตตอไปแลข้ว พระองคร
จะไมตทรงยกโทษพวกเขาอภีกตตอไปแลข้ว พวกเขาไดข้ยนัวที่ ยรุพระองครหลายครนัรงเกธินไปแลข้ว

9 สถคำนทลซึ่อกันสผ งทกัลี้งหลคำยของออิสอกัคจะรกรถ้คำงไป และสถคำนบรอิสอทธอิธิ์ทกัลี้งหลคำยของออิสรคำเอล
จะถผกทอิลี้งไวถ้เสลยเปลยู่คำ และเรคำจะลอกขซลี้นตยู่อสผวถ้ งศห์วคำนเยโรโบอกัมดถ้วยดคำบ" สถานทภีที่อนันสยงทนัรงหลาย
(ปยชนภียสถานสยงทนัรงหลาย) คสือ สถานทภีที่บนยอดเนธินเขาตตางๆซนที่งเปป็นทภีๆที่ การนนับถสือรยปเคารพถยก
ปฏธิบนัตธิ วลภีทภีที่กลตาวถนงอธิสอนัคอาจหมายถนงตอนทภีที่เขาสรข้างสถานทภีที่อนันสยงแหตงหนนที่งทภีที่เบเออรรเชบาเพสืที่อ
นมนัสการพระเยโฮวาหร แตตสถานทภีที่อนันสยงทนัรงหลายในอธิสราเอลสมนัยนนัรนสต วนใหญตแลข้วมภีไวข้สทาหรนับ
พวกพระตตางดข้าว สถานบรธิสรุทธธิธทร นังหลายของอธิสราเอลอาจหมายถนงวธิหารตตางๆทภีที่ถยกสรข้างขนรนเพสืที่อ
รยปวนัวทองคทาทภีดที่ าน เบธเอล และทภีที่อสืที่นๆ คทาพยากรณรของอาโมสมภีขรน นในสมนัยรนัชกาลของเยโรโบ
อนัมทภีที่ 2 และเปป็นกษนัตรธิยรทภีที่ถยกหมายถนงตรงนภีร ใน 2 พงศรกษนัตรธิยร 15:8-10 มภีบนันทนกเกภีที่ยวกนับจรุดจบของ
ราชวงศรของเยโรโบอนัมทภีที่ 2 ในขข้อนนัรนชนัลลยมฆตาเศคารธิยาหร บรุตรชายของเยโรโบอนัมทภีที่ 2 อาจโดย
ดาบเลตมหนนที่งอนันททาใหข้วงศรวานของเยโรโบอนัมทภีที่ 2 สธิรนสรุดลง กลตาวโดยสรรุป พระเจข้าทรงเตสือนอธิส
ราเอลและเยโรโบอนัมทภีที่ 2 ผยข้เปป็นกษนัตรธิยรทภีที่ชนัวที่ รข้ายของมนันผตานทางอาโมสวตา การพธิพากษากทาลนังจะ
เกธิดกนับประชาชาตธินร นันและโดยเฉพาะกนับพวกผยข้นทาทภีที่ชนัวที่ รข้ายของมนัน
อมส 7:10-13

แลถ้วอคำมคำซอิยคำหห์ปโอ รหอิตแหยู่งเบธเอลสยู่งคนไปยกังเยโรโบอกัมกษกัตรอิยห์

แหยู่งออิสรคำเอล ทผลวยู่คำ "อคำโมสไดถ้คอิดกบฏตยู่อพระองคห์ในทยู่คำมกลคำงวงศห์วคำนออิสรคำเอล บรรดคำถถ้อยคคคำ
ของเขคำกห็หนกักแผยู่นดอิน ขณะเดภียวกนัน มภีคนไปสต งขตาวแกตเยโรโบอนัมทภีที่ 2 โดยเตสือนถนงสธิที่งทภีที่อาโมสกทา
ลนังเทศนาอยยต อามาซธิยาหรอาจเปป็นมหาปรุโรหธิตของรยปลยกวนัวทองคทานนัรนทภีที่เบธเอล เขาอาจเตสือนเยโร
โบอนัมทภีที่ 2 ดข้วยตนัวเองหรสืออาจสตงจดหมายไปโดยอข้างวตาอาโมสกทาลนังคธิดกบฏตตอเขา ตามทภีที่อามาซธิ
ยาหรไดข้กลตาวไวข้ สธิที่งทภีที่อาโมสกทาลนังเทศนาอยยนต ร นนั เปป็นสธิที่งทภีที่ไมตอาจรนับไดข้ ตข้องมภีใครสนักคนหยรุดมนัน
11 เพรคำะอคำโมสไดถ้กลยู่คำวดกังนลลี้วยู่คำ `เยโรโบอกัมจะสอิลี้นชลวตอิ ดถ้วยดคำบ และออิสรคำเอลจะตกไป
เปห็นเชลยหยู่คำงจคำกแผยู่นดอินของเขคำ'" อามาซธิยาหรบธิดเบสือนสธิที่งทภีที่อาโมสไดข้กลตาวไวข้ คทาพยากรณรทภีที่มา
จากพระเจข้ากป็คสือวตาวงศณ์วานของเยโรโบอนัมจะเสภียชภีวธิตดข้วยดาบ (ไมตใชตเยโรโบอนัม) และนนันที่ เปป็นสธิที่ง
ทภีที่เกธิดขนรนในเวลาตตอมาจรธิงๆ ถนงกระนนัรน อามาซธิยาหรกใป็ สต สภีตภีไขตและบธิดเบสือนสธิที่งทภีที่ผยข้พยากรณรนร นันไดข้
กลตาวไวข้ลตวงหนข้า – แนตนอนวตาเพสือที่ ยรุยงเยโรโบอนัมใหข้ตตอสยข้เขา สตวนขข้อกลตาวหาทภีที่สองทภีวที่ าต อธิสราเอล

จะตกไปเปป็นเชลยหตางจากแผตนดธินของพวกเขา อาโมสกป็ไดข้กลตาวลตวงหนข้าไวข้เชตนนนัรนจรธิงๆ มนัน
ไมตใชตขข้อความทภีที่เปป็นทภีที่นยธิ ม แตตมนันกป็เปป็นความจรธิง
12 และอคำมคำซอิยคำหห์พผดกกับอคำโมสวยู่คำ "โอ ทยู่คำนผผทถ้ คคำนคำย ไปเถอิด จงหนลไปเสลยทลซึ่แผยู่นดอินยผ
ดคำหห์ ไปรกับประทคำนอคำหคำรทลซึ่นกัซึ่น และพยคำกรณห์ทลซึ่นกัซึ่นเถอิด อามาซธิยาหรจงน บอกอาโมสใหข้หนภีออก
นอกประเทศไป จงไปยนังยยดาหร จงอาศนัยอยยทต นภีที่ นันที่ และเทศนา นภีที่บอกเปป็นนนัยถนงการประชดประชนัน
และการเยข้ยหยนัน
13 อยยู่คำมคำพยคำกรณห์ทลซึ่เบธเอลอลกเลย เพรคำะวยู่คำนลลี้เปห็นสถคำนบรอิสอ ทธอิธิ์ของกษกัตรอิยห์ และเปห็น
พระรคำชสคคำนกักของกษกัตรอิยห์" อามาซธิยาหรเตสือนอาโมสมธิใหข้พยากรณร (นนันที่ คสือ เทศนา) ตตอสยข้เบธเอล
เทตาทภีที่อามาซธิยาหรทราบ เบธเอลคสือนธิเวศแหตงรยปลยกวนัวทองคทานนัรนและศาลเจข้าของมนัน เขาไมตอยาก
ไดข้ยธินเกภีที่ยวกนับสธิที่งทภีที่พระเยโฮวาหรตรนัสโดยเฉพาะทภีที่นนันที่ ยธิงที่ กวตานนัรน เบธเอลยนังเปป็นสถานทภีที่ๆทภีที่
ประทนับของกษนัตรธิยร (นนันที่ คสือ พระราชสทานนัก) ตนัรงอยยดต วข้ ย – ททาเนภียบแหตงราชอาณาจนักรซนที่งเปป็นทภีๆที่
กษนัตรธิยรมพภี ระราชสทานนักและเปป็นทภีที่ๆอาโมสควรใหข้ความเคารพ
อมส 7:14-15

อคำโมสจซงตอบอคำมคำซอิยคำหห์วยู่คำ "ขถ้คำพเจถ้คำไมยู่ใชยู่ผถ้พผ ยคำกรณห์ หรมือ

ลผกชคำยของผผถ้พยคำกรณห์ ขถ้คำพเจถ้คำเปห็นคนเลลลี้ยงสกัตวห์ และเปห็นคนเกห็บผลมะเดมืซึ่อ แมข้ถยกเผชธิญหนข้าโดย
พวกอธิทธธิพลทางศาสนาแหตงเบธเอล อาโมสกป็มไธิ ดข้ถอยหนภีแมข้สนักนธิด เขายสืนหยนัดตตอสยข้ แมข้จะดข้วย
จธิตใจทภีที่สงบเสงภียที่ มอยตางชนัดเจนกป็ตาม เขาตอบอามาซธิยาหรกลนับไปวตาเขาไมตใชตผยข้พยากรณรหรสือบรุตร
ของผยข้พยากรณร – เขาไมตไดข้ไปโรงเรภียนของพวกผยข้พยากรณร เขาเปป็นแคตเดป็กชาวนาคนหนนงที่ – คนทภีที่
ดยแลฝยงแพะแกะและเกป็บผลมะเดสืที่อจากตข้นสธิขะโมรร ภยมธิหลนังของเขากป็ตทที่าตข้อยอยตางแทข้จรธิง
15 และพระเยโฮวคำหห์ทรงนคคำขถ้คำพเจถ้คำมคำจคำกกคำรตอิดตคำมฝผงแพะแกะ และพระเยโฮวคำหห์ตรกัส
กกับขถ้คำพเจถ้คำวยู่คำ `ไปซอิ จงพยคำกรณห์แกยู่ออิสรคำเอลประชคำชนของเรคำ' จากภยมธิหลนังทภีที่ตทที่าตข้อยนนัรนของการ
ตธิดตามฝยงแพะแกะ พระเจข้าไดข้ทรงเรภียกอาโมสและทรงกทาชนับเขาใหข้ไปเทศนาอยตางเจาะจงแกต
ประชาชนของพระองครในอธิสราเอล ซนงที่ เปป็นอาณาจนักรฝตายเหนสือ

อมส 7:16-17

ฉะนกันลี้ บกัดนลลี้ จงฟกังพระวจนะของพระเยโฮวคำหห์ ทยู่คำนกลยู่คำววยู่คำ `อยยู่คำ

พยคำกรณห์กลยู่คำวโทษออิสรคำเอล และอยยู่คำเทศนคำกลยู่คำวโทษวงศห์วคำนออิสอกัค ' เพราะเหตรุคทาเตสือนของอา
มาซธิยาหรทภีที่บอกอาโมสวตาอยตาเทศนาในอธิสราเอลและตตอวตาอธิสราเอลนนัรน
17 เพรคำะฉะนกัลี้น พระเยโฮวคำหห์จซงตรกัสดกังนลลี้วยู่คำ `ภรรยคำของทยู่คำนจะเปห็นหญอิงโสเภณลทลซึ่ใน
เมมือง บอตรชคำยหญอิงของทยู่คำนจะลถ้มลงตคำยดถ้วยดคำบ และทลซึ่ดอินของทยู่คำนเขคำจะขซงเสถ้นแบยู่งออก ตกัว
ทยู่คำนเองจะสอิลี้นชลวอิตในแผยู่นดอินทลซึ่ไมยู่สะอคำด และออิสรคำเอลจะตถ้องตกไปเปห็นเชลยหยู่คำงจคำกแผยู่นดอิน
ของตนเปห็นแนยู่'"
วนันคสืนอนันมสืดมธิดรอคอยอามาซธิยาหรและประชาชาตธิของเขาอยย ต เวลานนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อ
ภรรยาของเขาจะหนันไปประกอบอาชภีพโสเภณภี โดยอาจเปป็นวธิธภีสรุดทข้ายในการหาเลภีร ยงชภีพหรสืออาจ
เพราะความใจงตายของนางเอง ลยกๆของเขากป็จะตายอยตางทารรุณ แผตนดธินของเขาจะถยกแบตงออก
และถยกสทารวจโดยเจข้าของใหมต อามาซธิยาหรเองกป็จะตายในแผตนดธินของคนตตางชาตธิ (ตรงตนัวคสือ ไมต
สะอาดหรสือเปป็นมลทธิน) และทภีที่เลวรข้ายทภีที่สรุดกป็คสือ อธิสราเอล (นนันที่ คสือ อาณาจนักรฝตายเหนสือ) จะตกไป
เปป็นเชลยออกจากแผตนดธินของพวกเขา (เขข้าไปในอนัสซภีเรภีย)
*****
ภนำพรวมของอนำโมส 8: เนนืนั้อหาสามสต่วนมทอยผต่ในบทถรัดไปนทนั้: (1) การใกลผู้เขผู้ามาของความ
พยินาศของอยิสราเอลในขผู้อ 1-3; (2) ความบาปของพวกเขาททนึ่ถผกตกาหนยิในขผู้อ 4-10 และ (3) ความ
อดอยากพระวจนะของพระเจผู้าในขผู้อ 11-14
อมส 8:1-3

องคห์พระผผเถ้ ปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำทรงสคคำแดงแกยู่ขถ้คำพเจถ้คำดกังนลลี้วยู่คำ ดผเถอิด มล

กระจคำดผลไมถ้ฤดผรถ้อนกระจคำดหนซซึ่ง พระเจข้าทรงเปธิดเผยนธิมตธิ อภีกเรสืที่องแกตอาโมส ในนธิมธิตนภีรมภี
กระจาด “ผลไมข้ฤดยรข้อน” กระจาดหนนที่ง นภีหที่ มายถนงผลไมข้ทภีที่สรุกงอมเตป็มทภีที่และเกสือบจะเนตาเสภียอยยต
แลข้ว

2 และพระองคห์ตรกัสวยู่คำ "อคำโมส เจถ้คำเหห็นอะไร" และขถ้คำพเจถ้คำทผลวยู่คำ "ผลไมถ้ฤดผรถ้อนกระจคำด
หนซซึ่ง พระเจถ้คำขถ้คำ" แลถ้วพระเยโฮวคำหห์ตรกัสกกับขถ้คำพเจถ้คำวยู่คำ "วกันสอิลี้นสอ ดมคำถซงออิสรคำเอลประชคำชนของ
เรคำแลถ้ว เรคำจะไมยู่ผยู่คำนเขคำไปอลกเลย" พระเจข้าทรงบตงบอกอยตางชนัดเจนวตาอธิสราเอลเปป็นเหมสือนกนับ
ผลไมข้ฤดยรข้อนกระจาดหนนที่ง – ผลไมข้ทกภีที่ าท ลนังจะเนตาเสภียอยยแต ลข้ว จรุดจบของอธิสราเอลกทาลนังใกลข้เขข้ามา
แลข้ว ความพธินาศของพวกเขากทาลนังใกลข้เขข้ามาเรสืที่อยๆ พระเจข้าทรงปฏธิญาณวตาพระองครจะไมตทรง
ผตานเลยหรสือเพธิกเฉยความบาปของพวกเขาอภีกตตอไป พวกเขาหมดโอกาสแลข้ว วนันเวลาของพวก
เขาถยกนนับไวข้แลข้ว
3 องคห์พระผผถ้เปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำตรกัสวยู่คำ "ในวกันนกัลี้น เสลยงเพลงในพระวอิหคำรจะเปห็นเสลยงรคซึ่คำไหถ้
จะมลศพมคำกมคำยทอกแหยู่งทอิลี้งไวถ้เงลยบๆ" ในวนันนนัรนเมสืที่อการพธิพากษาของพระเจข้าตกลงบนเบธเอล
และสะมาเรภีย แทนทภีจที่ ะเปป็นเพลงสรรเสรธิญทภีที่วธิหาร (นนันที่ คสือ ศาลเจข้า) ของรยปลยกวนัวทองคทานนัรน จะมภี
เสภียงรทที่าไหข้ (นนันที่ คสือ เสภียงครทที่าครวญ) ทข้องถนนของเบธเอลและสะมาเรภียจะกระจนัดกระจายไปดข้วย
ศพคนตาย งานศพในตะวนันออกกลางตลอดหลายยรุคสมนัยเปป็นงานทภีที่หนวกหยและเตป็มไปดข้วยเสภียง
รข้องไหข้และครทที่าครวญ ในวนันแหตงการพธิพากษาทภีที่จะมานนัรนจะไมตมภีเสภียงเชตนนนัรนเลย นภีที่บอกเปป็นนนัย
ถนงการฝนังศพแบบหมยตซนที่งศพคนตายจะถยกโยนลงไปในหลรุมโดยไมตมภีพธิธภีรภีตองหรสือการไวข้ทรุกขร
อมส 8:4-6

โอ ทยู่คำนผผถ้เหยลยบยคซึ่คำคนขกัดสน ทยู่คำนผผทถ้ คคำลคำยคนยคำกจนแหยู่งแผยู่นดอิน

จงฟกังถถ้อยคคคำนลลี้ คราวนภีรพระเจข้าผตานทางผยข้พยากรณรทตานนภีรทรงหนันความสนใจของพระองครไปยนัง
ความบาปตตางๆของอาณาจนักรฝตายเหนสือบข้าง ความโหดเหภีรยม ความโลภและการเอารนัดเอาเปรภียบ
มภีอยยดต กดสืที่นในอธิสราเอล คนเหลตานนัรนทภีที่ยากจนอยตางแทข้จรธิงกป็ถยกเหยภียบยทที่าโดยพวกคนรวยและคนมภี
อทานาจ ทภีที่ดธินของพวกเขาถยกยนดไปและพวกเขาถยกเรภียกเกป็บภาษภีอยตางโหด
5 โดยกลยู่คำววยู่คำ "เมมืซึ่อไรหนอวกันขซนลี้ คคซึ่คำจะหมดไป เรคำจะไดถ้ขคำยขถ้คำวของเรคำ เมมืซึ่อไรหนอวกัน
สะบคำโตจะพถ้นไป เรคำจะไดถ้เอคำขถ้คำวสคำลลออกขคำย เรคำจะไดถ้กระทคคำเอฟคำหห์ใหถ้ยยู่อมลง และกระทคคำเช
เขลใหถ้โตขซลี้น และหลอกคถ้คำดถ้วยตคำชกัซึ่งขลลี้ฉอถ้ วนันขนรนคทที่าเปป็นชตวงเวลาหนนงที่ ทภีที่ถยกแยกไวข้ตตางหากใน
อธิสราเอลสทาหรนับการนมนัสการและการปรนนธิบนัตธิอนันศนักดธิธสธิทธธิธ การซสืรอขายถยกหข้ามมธิใหข้กระททาใน

วนันนนัรน นภีที่กเป็ ปป็นแบบเดภียวกนันสทาหรนับวนันสะบาโต กระนนัรนความโลภในแผตนดธินนนัรนกป็เลวรข้ายจนถนง
ขนาดทภีวที่ าต พวกเขารออภีกวนันหนนงที่ เพสืที่อทภีที่จะหาเงธินไมตไดข้ดข้วยซทรา นอกจากนภีร การปฏธิบนัตธิทภีที่ฉข้อโกงและ
เอาเปรภียบกป็มภีแพรต หลายจนถนงขนาดทภีวที่ าต มภีการใชข้เครสือที่ งตวงขภีรโกง การตนัรงราคาสยงเกธินจรธิง และ
ตาชนังที่ ทภีที่ถยกดนัดแปลงเพสือที่ ใหข้ผยข้ขายไดข้ประโยชนร ความโลภและการฉข้อฉลคสือลนักษณะเฉพาะตนัวของ
สมนัยนนัรน
6 เพมืซึ่อเรคำจะไดถ้ซมืลี้อคนจนดถ้วยเงอิน และซมืลี้อคนขกัดสนดถ้วยรองเทถ้คำสคำนคผยู่หนซซึ่ง เออ และขคำย
กคำกขถ้คำวสคำลล" พวกนนักธรุรกธิจทภีที่โลภโมโทสนันอยตางนตาเกลภียดในสมนัยนนัรนกป็เตป็มใจขายคนอธิสราเอล
คนอสืนที่ ๆใหข้เปป็นทาสเพสืที่อแลกกนับเงธิน คนเหลตานนัรนทภีไที่ มตอาจชทาระหนภีรไดข้กถป็ ยกขายเปป็นทาสอยตาง
รวดเรป็วซนที่งเปป็นการละเมธิดตตอ เลวภีนธิตธิ 25:39 ดยความเหป็นสทาหรนับอาโมส 2:6 ดข้วย นอกจากนภีร พวก
พตอคข้าขภีรฉข้อกป็ขายกากของขข้าวสาลภีทภีที่ถยกนวดแลข้วซนงที่ ตกลงในดธิน มนันปนกนับดธินและไมตเหมาะ
สทาหรนับเปป็นอาหาร กระนนัรนพวกเขากป็ขายมนัน
อมส 8:7-8

โดยศกักดอิธิ์ศรลของยคำโคบ พระเยโฮวคำหห์ทรงปฏอิญคำณวยู่คำ "แนยู่นอนทล

เดลยว เรคำจะไมยู่ลมืมกคำรกระทคคำของเขคำสกักอยยู่คำงเดลยวเปห็นนอิตยห์ เมสือที่ พระเจข้าทรงนนับยข้อนดยความฉข้อฉล
ความโลภและการเอารนัดเอาเปรภียบในอธิสราเอล – โดยเฉพาะทภีที่กระททาตตอคนเหลตานนัรนทภีที่ปกปข้องตนัว
เองไมตไดข้ พระองครกทป็ รงปฏธิญาณวตาพระองครจะไมตทรงลสืมความบาปของพวกเขาเลย (ดย วธิวรณร
20:12-15)
8 แผยู่นดอินจะไมยู่หวกัซึ่นไหวเพรคำะเรมืซึ่องนลลี้หรมือ ทอกคนทลซึ่อคำศกัยอยผใยู่ นแผยู่นดอินนกันลี้ จะไมยู่ไวถ้ท อกขห์
หรมือ และแผยู่นดอินนกันลี้ ทกัลี้งหมดกห็เอยู่อขซลี้นมคำอยยู่คำงแมยู่นคลี้คำ ถผกซกัดไปซกัดมคำและยอบลงอลก เหมมือนแมยู่นคลี้คำ
แหยู่งอลยอิปตห์มอิใชยู่หรมือ" เพราะความบาปของอธิสราเอล แผตนดธินนนัรนจะสนันที่ สะเทสือนเพราะการ
พธิพากษาทภีที่จะมานนัรน เหลตาพลเมสืองของแผตนดธินนนัรนจะไวข้ทรุกขรเมสือที่ การพธิพากษานนัรนตกลงมา การ
พธิพากษาทภีที่จะมานนัรนผตานทางอนัสซภีเรภียจะกวาดไปทนัวที่ แผตนดธินนนัรนเหมสือนนทราทตวมใหญต ซนที่งททาใหข้ทรุก
สธิที่งทภีขที่ วางหนข้าจมนทราหมด – เหมสือนแมตนร ทาไนลรยามทภีไที่ หลทตวม

อมส 8:9-10

องคห์พระผผเถ้ ปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำตรกัสวยู่คำ "และตยู่อมคำในวกันนกัลี้นเรคำจะ

กระทคคำใหถ้ดวงอคำทอิตยห์ตกในเวลคำเทลซึ่ยงวกัน กระทคคำใหถ้โลกมมืดไปในกลคำงวกันแสกๆ วลภีทภีที่วาต “เราจะ
กระททาใหข้ดวงอาทธิตยรตกในเวลาเทภีที่ยงวนัน” อาจแปลตรงตนัวไดข้วาต ‘เราจะนทามนันมาในเวลาเทภีที่ยงวนัน’
ตอนทภีพที่ ระเยซยทรงถยกตรนงกางเขน ดวงอาทธิตยรกถป็ ยกททาใหข้มสืดไปตอนเทภีที่ยงวนัน (มนัทธธิว 27:45) แตตดย
เหมสือนวตานนันที่ ไมตใชตสที่ งธิ ทภีที่ถยกหมายถนงตรงนภีร ทวตานภีที่อาจหมายถนงวนันหนนงที่ ทภีที่ถยกททาใหข้มสืดไปตอนเทภีที่ยง
วนันเพราะการททาลาย อาจโดยควนันจากนครหนนที่งซนงที่ ถยกไฟเผา (สรุรธิยคราสอาจถยกสสืที่อตรงนภีรดวข้ ย แตต
นนันที่ กป็ดยเหมสือนมภีความสทาคนัญนข้อยมากในฐานะการพธิพากษาทภีที่มภีตตออธิสราเอล)
10 เรคำจะใหถ้กคำรเลลลี้ยงของเจถ้คำทกัลี้งหลคำยกลกับเปห็นกคำรไวถ้ทอกขห์ และใหถ้เสลยงเพลงทกัลี้งสอิลี้นของเจถ้คำ
เปห็นคคคำครคซึ่คำครวญ เรคำจะนคคำผถ้คำกระสอบมคำทลซึ่เอวของคนทกัลี้งหลคำย และศลรษะทกัซึ่วไปกห็จะลถ้คำน และเรคำ
จะกระทคคำใหถ้เปห็นเหมมือนกคำรไวถ้ทอกขห์ใหถ้บอตรชคำยคนเดลยวของเขคำ และวคำระสอ ดทถ้คำยกห็จะใหถ้เหมมือน
วกันทลซึ่ขมขมืนซึ่ " สธิที่งทภีคที่ วรจะเปป็นการเฉลธิมฉลอง (นนันที่ คสือ วนันสทาคนัญตตางๆ) กป็จะกลายเปป็นชตวงเวลา
แหตงการไวข้ทรุกขรและการครทที่าครวญ การสวมผข้ากระสอบและการโกนศภีรษะเปป็นธรรมเนภียมสมนัย
โบราณของการไวข้ทรุกขรของประชาชน เมสืที่อพระเจข้าทรงพธิพากษาอธิสราเอล การไวข้ทรุกขรเชตนนนัรนจะ
เกธิดแกตทจุกศภีรษะ เหมสือนพตอหรสือแมตคนหนนที่งอาจไวข้ทรุกขรใหข้กบนั การเสภียชภีวธิตของบรุตรชายคนเดภียว
ของตน ความขมขสืนที่ ทภีที่จะมาในอธิสราเอลกป็จะเปป็นเชตนนนัรนดข้วย มนันอาจเปป็นตอนทภีที่กองทนัพของอนัส
ซภีเรภียเดธินนทาคนอธิสราเอลไปเปป็นเชลย และพวกเขาถยกบนังคนับใหข้สวมแตตผข้ากระสอบและโกนศภีรษะ
ของตน ความหายนะทภีที่จะตกแกตพวกเขากป็ขมขสืที่นจรธิงๆ
อมส 8:11-12

องคห์พระผผเถ้ ปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำตรกัสวยู่คำ "ดผเถอิด วกันเวลคำกห็มคำถซง เมมืซึ่อเรคำจะ

สยู่งทอพภอิกขภกัยมคำทลซึ่แผยู่นดอิน ไมยู่ใชยู่กคำรอดอคำหคำร หรมือกคำรกระหคำยนคลี้คำ แตยู่จะอดฟกังพระวจะของ
พระเยโฮวคำหห์ พระเจข้าทรงเตสือนวตาวนันนนัรนกทาลนังจะมาในอธิสราเอลเมสืที่อพระองครจะทรงสต งความ
อดอยากมา อยตางไรกป็ตาม ความอดอยากนนัรนจะไมตใชตฝตายรต างกายแตตจะเปป็นฝตายวธิญญาณ – ความ
อดอยากทภีที่จะไดข้ยธินพระวจนะขององครพระผยข้เปป็นเจข้า พระเจข้าจะไมตทรงสตงบรรดาผยข้พยากรณรมายนัง
อธิสราเอลอภีกตตอไปแลข้ว ในการกระจนัดกระจายของพวกเขาไปอยยใต นอนัสซภีเรภีย ผยข้พยากรณรทรนังหลาย
จะไมตยนสื และประกาศอภีกตตอไปวตา “องครพระผยข้เปป็นเจข้าตรนัสดนังนภีรแหละ” ความอดอยากฝตายวธิญญาณ

นนัรนไดข้ดทาเนธินตตอเนสืที่องเรสือที่ ยมาจนถนงขณะนภีร โดยเฉพาะสทาหรนับสธิบตระกยลฝตายเหนสือของอธิสราเอล
นอกจากนภีร ในสมนัยขององครพระผยข้เปป็นเจข้าของเรา อธิสราเอลกป็เลสือกทภีที่จะปธิดหยของพวกเขาตตอถข้อยคทา
ตตางๆของพระองคร จนทรุกวนันนภีร พวกเขาไดข้ยธินแตตกไป็ มตเขข้าใจ พวกเขามองเหป็นแตตกไป็ มตรนับรยคข้ วาม
จรธิงฝตายวธิญญาณ
12 เขคำทกัลี้งหลคำยจะทยู่องเทลซึ่ยวจคำกทะเลนลลี้ไปทะเลโนถ้น และจคำกทอิศเหนมือไปทอิศตะวกันออก
เขคำทกัลี้งหลคำยจะวอิซึ่งไปวอิซึ่งมคำเพมืซึ่อแสวงหคำพระวจนะของพระเยโฮวคำหห์ แตยู่เขคำจะหคำไมยู่พบ อธิสราเอล
ตนัรงแตตสมนัยนนัรนมาจนทรุกวนันนภีรไดข้ทตองเทภีที่ยวไปอยตางเปลตาประโยชนรในการแสวงหาความจรธิง จาก
ทธิศตะวนันออกไปจนทธิศตะวนันตก (ทะเลเมดธิเตอรรเรเนภียนจนถนงทะเลตาย) พวกพระของคนฟภีลธิส
เตภียในทธิศตะวนันตกไปจนถนงพวกพระของโมอนับและอนัมโมนในทธิศตะวนันออก อธิสราเอลกป็จะ
แสวงหา (และไดข้แสวงหา) พวกพระเทภียมเทป็จ พวกเขาไดข้ยรุงต เกภีที่ยวกนับพวกพระแหตงทธิศเหนสือ (อนัส
ซภีเรภีย) จนถนงการนนับถสือรยปเคารพของบาบธิโลนทภีที่อยยทต างทธิศตะวนันออก พวกเขาจะเทภีที่ยวไปมาเพสือที่
แสวงหาพระวจนะของพระเจข้าและจะไมตพบมนัน ตลอดหลายศตวรรษ พวกธรรมาจารยรและรนับบภี
ชาวยธิวเขภียนหนนังสสืออธธิบายพระคนัมภภีรรเลตมหนาๆออกมาในรยปของคนัมภภีรทร นัลมรุดและทารรกมนั สร นตา
เศรข้าทภีที่พวกยธิวตนัรงแตตสมนัยนนัรนมาจนทรุกวนันนภีรเชสืที่อถสือหนนังสสืออธธิบายพระคนัมภภีรรเหลตานภีรทภีที่มนรุษยรเขภียน
ขนรน – ประเพณภีตตางๆของพวกเขา – มากกวตาเชสืที่อถสือพระวจนะของพระเจข้าทภีที่เปป็นลายลนักษณรอนักษร
จนทรุกวนันนภีรพวกยธิวกป็ขอคทาปรนกษาจากพวกรนับบภีและประเพณภีตตางๆของพวกเขาแทนทภีที่จะอตาน
แมข้แตตพระคนัมภภีรภร าคพนันธสนัญญาเดธิม ดข้วยเหตรุนร ภีเอง พวกเขาจนงทตองเทภีที่ยวไปมาตลอดชภีวธิตโดย
ปราศจากเขป็มทธิศหรสือแผนทภีฝที่ ตายวธิญญาณ
อมส 8:13-14

ในวกันนกัลี้น สคำวพรหมจคำรลสวยๆและคนหนอยู่มจะสลบไสลเพรคำะ

ควคำมกระหคำย วนันนนัรนกทาลนังจะมาอยตางรวดเรป็วเมสือที่ พวกคนหนรุตมสาวของอธิสราเอลจะสลบไสลไป
เพราะความกระหายหาพระวจนะของพระเจข้า การพธิพากษาจะมายนังแผตนดธินนนัรนไมตเพภียงฝตาย
รต างกายเทตานนัรนแตตฝตายวธิญญาณดข้วย พระเจข้ากทาลนังจะทรงตนัดพวกเขาออกเสภียทนัรงจากนทราทภีที่ดสืที่มกธินและ
จากนทราแหตงพระวจนะของพระองครดข้วย

14 บรรดคำผผถ้ทลซึ่ปฏอิญคำณโดยควคำมบคำปแหยู่งสะมคำเรลย และกลยู่คำววยู่คำ `โอ ดคำนเออ๋ย พระของ
ทยู่คำนมลชลวอิตอยผยู่แนยู่ฉกันใด' และวยู่คำ `พระมรรคคำของเบเออรห์เชบคำมลชลวอิตอยผยู่แนยู่ฉกันใด' เขคำเหลยู่คำนลลี้จะลถ้ม
ลง และจะไมยู่ลอกขซลี้นอลกเลย" คนเหลตานนัรนทภีที่ปฏธิญาณโดยรยปลยกวนัวทองคทาทนัรงสองนนัรนแหตงสะมาเรภีย
และดาน โดยเรภียกพวกมนันวตาพระทภีที่มภีชวภี ธิตอยยขต องพวกเขา จะเผชธิญกนับพระพธิโรธอนันรรุนแรงของ
พระเจข้า ยนังมภีศนย ยรกลางของการนนับถสือรยปเคารพทภีที่เมสืองเบเออรรเชบาในทธิศใตข้สรุดดข้วย คทาทภีที่แปลวตา
พระมรรคคำ (เดเรค) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ทาง’ หรสือ ‘ถนน’ คนเหลตานนัรนทภีที่แสวงหาตลอดทาง
ไปจนถนงการนนับถสือรยปเคารพแหตงเบเออรรเชบาโดยอข้างวตาพวกพระทภีที่นนันที่ มภีชวภี ธิตอยยจต ะลข้มลงในไมต
ชข้าและจะไมตลรุกขนรนอภีกเลย
ดนังนนัรน เพราะความบาปทนัรงหลายของอธิสราเอลซนที่งมภีมากมายนนับไมตถข้วน อธิสราเอลจนงกทาลนัง
จะลข้มลงแลข้ว พวกเขาฉข้อฉลอยตางทภีที่สรุดในการปฏธิบนัตธิตตอกนันและกนัน พวกเขายนังละทธิรงความจรธิง
อยตางสธิรนเชธิงในการนนับถสือรยปเคารพตตางๆของตนดข้วย พวกเขาจนงกทาลนังจะผตานเขข้าไปในการตกไป
เปป็นเชลยยนังอนัสซภีเรภีย
*****
ภนำพรวมของอนำโมส 9: บทสจุดทผู้ายของอาโมสมทคกาพยากรณณ์เกทนึ่ยวกรับการพยิพากษาททนึ่จะมา
นรันั้นและการกระจรัดกระจายไปของอยิสราเอลในขผู้อ 1-10; การกลรับสผต่สภาพเดยิมของราชอาณาจรักร
นรันั้นในยจุคพรันปทในขผู้อ 11-12 และพระพรตต่างๆของยจุคพรันปทในขผู้อ 13-15
อมส 9:1

ขถ้คำพเจถ้คำเหห็นองคห์พระผผถ้เปห็นเจถ้คำประทกับยมืนอยผยู่ขถ้คำงแทยู่นบผชคำ และ

พระองคห์ตรกัสวยู่คำ "จงตลทลซึ่หกัวเสคำเพมืซึ่อใหถ้ธรณลประตผหวกัซึ่นไหว และจงหกักมกันเสลยใหถ้เปห็นชอิลี้นๆเหนมือ
ศลรษะของประชคำชนทกัลี้งหมด คนทลซึ่ยกังเหลมืออยผยู่เรคำจะสกังหคำรเสลยดถ้วยดคำบ จะไมยู่มลผถ้ใผ ดหนลไปไดถ้เลย
จะไมยู่รอดพถ้นไปไดถ้สกักคนเดลยว ในนธิมธิตเรสือที่ งสรุดทข้ายนภีรของหนนังสสืออาโมส ผยพข้ ยากรณรทตานนภีรเหป็น
องครพระผยข้เปป็นเจข้าประทนับยสืนอยยบต นแทตนบยชาหนนงที่ แทตนบยชานนัรนอาจเปป็นแทตนบยชารยปลยกวนัวนนัรนทภีที่
เบธเอล ภาพเหตรุการณรกคป็ สือ ความเหยภียดหยามและพระพธิโรธของพระเยโฮวาหรพระเจข้าทภีที่มภีตตอการ
นนับถสือรยปเคารพของอธิสราเอล ดข้วยความเหยภียดหยามทภีที่ชนัดเจนทภีมที่ ภีตตอแทตนบยชารยปเคารพนนัรน

พระเจข้าจนงประทนับยสืนอยยบต นมนัน พระองครจงน ทรงสนังที่ (อาจเปป็นทยตสวรรครแหตงการพธิพากษาองคร
หนนที่ง) ใหข้ตภีทภีที่หนัวเสาของประตยเขข้าสยตวธิหารนนัรน นภีบที่ อกเปป็นนนัยถนงความพธินาศของวธิหารนนัรนทภีเที่ บธเอล
วลภีทภีที่กลตาวถนงการตนัดพวกมนันทภีที่หวนั อาจหมายถนงบนัวทภีที่อยยบต นเสาประตยทรนังสองขข้าง หรสือมนันอาจหมาย
ถนงปรุโรหธิตแหตงวธิหารรยปเคารพนนัรนกป็ไดข้ ไมตวาต กรณภีใด พวกปรุโรหธิตและพวกคนทภีที่มานมนัสการทภีที่
วธิหารพระตตางดข้าวนนัรนจะถยกฆตาเสภีย – ไมตเวข้นสนักคนเดภียว ภาพเหตรุการณรทภีที่ถยกพรรณนาในนธิมธิตนภีร
ยตอมหมายถนงการพธิพากษานนัรนทภีที่จะเกธิดแกตอาณาจนักรฝตายเหนสือและการนมนัสการรยปเคารพของมนัน
เมสืที่อคนอนัสซภีเรภียรรุกรานและททาลายอธิสราเอล
อมส 9:2-4

แมถ้วยู่คำเขคำจะขอดไปถซงนรก มมือของเรคำจะจกับเขคำมคำจคำกทลซึ่นกัซึ่น ถถ้คำเขคำ

จะปลนไปฟถ้คำสวรรคห์ เรคำจะนคคำเขคำลงมคำจคำกทลซึ่นกัซึ่น ความคธิดตรงนภีรตตอเนสืที่องจากขข้อทภีที่แลข้ว แมข้วาต พวก
ปรุโรหธิตและพวกคนนนับถสือรยปเคารพแหตงอธิสราเอลจะขรุดลงไปถนงนรก พวกเขากป็จะหนภีพระพธิโรธ
ของพระเจข้าไมตพข้น หากพวกเขาปภีนขนรนไปถนงสวรรคร พระเจข้ากป็จะทรงควข้าตนัวพวกเขาและนทาพวก
เขาลงมา
3 แมถ้วยู่คำเขคำจะซยู่อนอยผทยู่ ลซึ่ยอดเขคำคคำรเมล เรคำจะหคำเขคำทลซึ่นกัซึ่นแลถ้วจกับเขคำมคำ แมถ้วยู่คำเขคำจะไป
ซยู่อนอยผยู่ทลซึ่กถ้นทะเลใหถ้พถ้นตคำเรคำ เรคำจะบกัญชคำงผทลซึ่นกัซึ่น และมกันจะกกัดเขคำ แมข้พวกคนนนับถสือรยปเคารพ
เหลตานภีรหรสือพวกปรุโรหธิตของพวกเขาปภีนขนรนไปยนังยอดเขาคารเมลเพสือที่ ซตอนตนัวจากการพธิพากษา
ของพระเจข้า กระทนังที่ จากทภีที่นนันที่ พวกเขากป็จะถยกหาจนเจอและถยกจนับตนัวมา หากเปป็นไปไดข้ทภีที่พวกเขา
จะซตอนตนัวอยยบต นกข้นทะเลเมดธิเตอรรเรเนภียน ทภีที่นนันที่ พระเจข้ากป็จะทรงบนัญชางยทะเลตนัวหนนที่ง – สธิที่งมภีชภีวธิต
ในทะเลทภีที่กดนั กธิน – ใหข้กธินพวกเขาเสภีย
4 แมถ้วยู่คำเขคำจะตกไปเปห็นเชลยตยู่อหนถ้คำศกัตรผ ของเขคำทกัลี้งหลคำย เรคำจะบกัญชคำดคำบทลซึ่นกัซึ่น และ
ดคำบจะฆยู่คำเขคำเสลย เรคำจะจถ้องมองดผเขคำอยผยู่เปห็นกคำรมองรถ้คำย ไมยู่ใชยู่มองดล " สทาหรนับคนอธิสราเอลเหลตา
นนัรนทภีที่นบนั ถสือรยปเคารพคธิดจะมอบตนัวแกตคนอนัสซภีเรภียทภีที่มารรุกรานและยอมไปกนับคนเหลตานนัรนอยตาง
เงภียบๆ พระเจข้ากป็ทรงเตสือนวตาพระองครจะทรงตามทนันพวกเขาและสนังหารพวกเขาเสภีย พระองคร
ทรงปฏธิญาณวตาจะจข้องมองดยพวกคนนนับถสือรยปเคารพแหตงอธิสราเอลเปป็นการมองรข้าย ไมตใชตมองดภี

นนันที่ คสือพระองครจะทรงพธิพากษาพวกเขาและททาลายพวกเขาเสภีย คทาปฏธิญาณนภีรจะสทาเรป็จจรธิงตอนทภีที่
อนัสซภีเรภียรรุกรานและททาลายอาณาจนักรฝตายเหนสือ การนนับถสือรยปเคารพของฝตายเหนสือจนงถยกบดขยภีร ทภี
เดภียวเสรป็จ
อมส 9:5-6

องคห์พระผผเถ้ ปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำจอมโยธคำ พระองคห์ผถ้ทผ รงแตะตถ้อง

แผยู่นดอิน และแผยู่นดอินกห็ละลคำยไป และบรรดคำทลซึ่อคำศกัยอยผใยู่ นนกัลี้นกห็ไวถ้ท อกขห์ และแผยู่นดอินนกัลี้นทกัลี้งหมดกห็
เอยู่อขซลี้นมคำอยยู่คำงแมยู่นคลี้คำ และยอบลงอลกเหมมือนแมยู่นคลี้คำแหยู่งอลยอิปตห์ พระเจข้าตรนัสชนัดเจนวตาพระองครเอง
ทรงเปป็นผยข้ทภีที่จะแตะตข้องแผตนดธินนนัรนในการพธิพากษา ไฟแหตงพระพธิโรธของพระองครจะททาใหข้
ประชาชาตธินร นันละลาย หรสือหากใชข้ภาพเปรภียบอภีกแบบ พระพธิโรธของพระเจข้าจะมาเหมสือนนทราทตวม
โดยททาใหข้ประชาชาตธินร นันจมลงดรุจนทราทตวมแหตงแมตนร ทาไนลร พระเจข้าทรงเปป็นผยข้ทภีที่จะททาใหข้ประชาชน
ของพระองครเองไวข้ทรุกขร
6 ผผทถ้ รงสรถ้คำงหถ้องชกัลี้นบนไวถ้ในสวรรคห์ และตกัลี้งฟถ้คำครอบไวถ้ทลซึ่พมืลี้นโลก ผผถ้ทรงเรลยกนคลี้คำทะเลมคำ
แลถ้วรคำดนคลี้คำนกันลี้ บนพมืลี้นโลก พระนคำมของพระองคห์คมือ พระเยโฮวคำหห์ พระเจข้าองครเดภียวกนันนภีรผยข้ทรง
สรข้างทภีที่สยงแหตงฟข้าสวรรครกทป็ รงวางรากฐานของพธิภพโลก พระเจข้าองครเดภียวกนันนภีรทรงเรภียกนทราทตวม
ใหญตใหข้มาบนแผตนดธินโลก พระเยโฮวาหรคสือพระนามของพระองคร พระองครทรงเปป็นผยข้ทภีที่กาท ลนังจะ
พธิพากษาอธิสราเอลทภีที่นนับถสือรยปเคารพ
อมส 9:7

พระเยโฮวคำหห์ตรกัสวยู่คำ "โอ คนออิสรคำเอลเออ๋ย แกยู่เรคำเจถ้คำไมยู่เปห็นเหมมือน

คนเอธอิโอเปลยดอกหรมือ เรคำมอิไดถ้พคำออิสรคำเอลขซลี้นมคำจคำกแผยู่นดอินอลยอิปตห์หรมือ และพคำคนฟลลสอิ เตลยมคำ
จคำกคกัฟโทรห์ และพคำคนซลเรลยมคำจคำกคลรห์หรมือ อธิสราเอลมธิไดข้กลายเปป็นเหมสือนคนเอธธิโอเปภียทภีที่เปป็นคน
นนับถสือรยปเคารพและเปป็นผยข้ทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงพธิพากษาไปแลข้วหรสือ ? พระเจข้ามธิไดข้ทรงนทาอธิสราเอล
ออกมาจากอภียธิปตรและพวกเขาไดข้กลายเปป็นคนอกตนัญญยตตอพระองครไปแลข้วหรสือ? เชตนเดภียวกนัน
พระเจข้าไดข้ทรงนทาคนฟภีลธิสเตภียมาจากคนัฟโทรรและคนซภีเรภียมาจากคภีรร ประเดป็นกป็คสือวตาพระเจข้าไดข้
ทรงอนรุญาตใหข้ประชาชาตธิเหลตานภีรยข้ายถธิที่นฐานมายนังทภีๆที่ พวกเขาอยยขต ณะนนัรน แตตสามารถสต งพวกเขา
กลนับไปไดข้อภีกทภี พระองครไดข้ทรงนทาอธิสราเอลออกมาจากการเปป็นทาสของอภียธิปตร แตตทรงสามารถ

สต งพวกเขากลนับไปเปป็นทาสทภีที่นนันที่ ไดข้อภีก (นตาสนใจทภีที่วาต แหลตงกทาเนธิดของคนฟภีลธิสเตภียถยกหมายเหตรุ
วตาเปป็นคนัฟโทรรซนที่งเชสืที่อกนันวตาเปป็นเกาะครภีตหรสือพสืรนทภีที่ชายฝนัที่งตอนใตข้ของเอเชภียนข้อย (อาจเปป็นทนัรงคยต)
เชตนเดภียวกนัน เดธิมทภีซภีเรภียไดข้ยข้ายถธิที่นฐานมาจากเมโสโปเตเมภียซนงที่ กป็คสือคภีรร) ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ
วตา พระเจข้าผยข้ทภีที่ไดข้ทรงชตวยอธิสราเอลใหข้พนข้ กป็ทรงสามารถพธิพากษาพวกเขาเชตนกนัน
อมส 9:8-10

ดผเถอิด พระเนตรขององคห์พระผผถ้เปห็นเจถ้คำพระเจถ้คำจกับอยผยู่ทลซึ่รคำช

อคำณคำจกักรอกันบคำปหนคำ และเรคำจะทคคำลคำยมกันเสลยจคำกพมืลี้นโลก เวถ้นแตยู่เรคำจะไมยู่ทคคำลคำยวงศห์วคำนยคำ
โคบใหถ้สอิลี้นเสลยทลเดลยว" พระเยโฮวคำหห์ตรกัสดกังนลลี้แหละ พระเจข้าทรงเตสือนวตาพระเนตรของพระองคร
ไดข้จดจตออยยทต ภีที่อาณาจนักรแหตงอธิสราเอลทภีที่บาปหนา ดนังนนัรน พระองครจงน ทรงกทาลนังมภีแผนทภีที่จะททาลาย
มนันเสภียในฐานะประชาชาตธิหนนที่ง อยตางไรกป็ตามในการปฏธิญาณเรสืที่องการพธิพากษาเชตนนนัรน พระเจข้ากป็
ทรงหมายเหตรุวาต พระองครจะไมตทรงททาลายเชสืรอสายของยาโคบอยตางสธิรนเชธิง จะมภีชนสต วนทภีเที่ หลสืออยยต
เสมอเพสืที่อทภีพที่ ระองครจะทรงททาใหข้พระสนัญญาตตางๆของพระองครทภีที่กระททากนับอนับราฮนัม อธิสอนัคและ
ยาโคบสทาเรป็จ
9 "เพรคำะวยู่คำ ดผเถอิด เรคำจะบกัญชคำและจะสกัซึ่นวงศห์วคำนออิสรคำเอลทยู่คำมกลคำงประชคำชคำตอิทกัลี้ง
หลคำยอยยู่คำงกกับสกันซึ่ ตะแกรง แตยู่ไมยู่มลเมห็ดในสกักเมห็ดเดลยวทลซึ่ตกลงถซงดอิน พระเจข้ากทาลนังจะทรงฟาด
อธิสราเอลเหมสือนขข้าวถยกฟาด แกลบทภีที่เปป็นเหลตาคนชนัวที่ จะถยกพนัดไปยนังลมทนัรงสภีที่ทธิศ แตตขาข้ วทภีที่ดภีซนที่งเปป็น
คนทภีดที่ ทาเนธินตามแบบพระเจข้าจะถยกเกป็บรนักษาไวข้ แมข้พระเจข้าทรงพธิพากษาประชาชาตธิอธิสราเอล
พระองครกทป็ รงพธิทนักษรรนักษาชนสต วนทภีที่เหลสือซนที่งดทาเนธินตามแบบพระเจข้าไวข้เสมอ วงศรวานอธิสราเอล
ยนังเหลสืออยยทต ตามกลางประชาชาตธิตตางๆมาจนทรุกวนันนภีร
10 คนบคำปทกัลี้งปวงในประชคำชนของเรคำจะตคำยดถ้วยดคำบ คมือผผทถ้ ลซึ่กลยู่คำววยู่คำ `ควคำมชกัซึ่วจะตคำม
ไมยู่ทกันและจะไมยู่พบเรคำ' บรรดาคนบาปแหตงอธิสราเอลจะพธินาศดข้วยดาบในไมตชข้า โดยเฉพาะคน
เหลตานนัรนทภีที่เยาะเยข้ยคทาเตสือนตตางๆเกภีที่ยวกนับการพธิพากษาดนังกลตาว
อมส 9:11-12

ในวกันนกัลี้น เรคำจะยกพลกับพลคำของดคำวอิดซซซึ่งพกังลงแลถ้วนกัลี้นตกัลี้งขซลี้นใหมยู่

และซยู่อมชยู่องชคคำรอดตยู่คำงๆเสลย และจะยกทลซึ่สลกักหกักพกังขซนลี้ และจะสรถ้คำงเสลยใหมยู่อยยู่คำงในสมกัย

โบรคำณกคำล พระเจข้าตรนัสลตวงหนข้าอยตางชนัดเจนไมตใชตแคตการกลนับสยตสภาพเดธิมของราชวงศรของดาวธิด
เทตานนัรน แตตการลตมสลายของมนันดข้วย เราควรระลนกวตาในสมนัยของอาโมส วงศรวานของดาวธิดยนังนนังที่
อยยบต นบนัลลนังกรแหตงยยดาหร อรุสซภียาหรเปป็นกษนัตรธิยรของอาณาจนักรนนัรนในสมนัยของอาโมส แตตนภีที่บอกเปป็น
นนัยอยตางชนัดเจนวตาบนัลลนังกรแหตงยยดาหรจะวตางลงสนักวนันหนนที่ง เมสือที่ มองยข้อนไปในประวนัตธิศาสตรร เรา
ทราบวตามนันเปป็นเชตนนนัรนจรธิงๆตนัรงแตตสมนัยของเศเดคภียาหรมาจนทรุกวนันนภีร อยตางไรกป็ตาม พระเจข้าตรนัส
ลตวงหนข้าอยตางชนัดเจนวตา สนักวนันหนนงที่ พระองครจะทรงใหข้บนัลลนังกรของดาวธิดกลนับสยตสภาพเดธิม นนันที่ จะ
เกธิดขนรนในยรุคพนันปภีเมสืที่อพระเยซยครธิสตร เหลนของดาวธิด จะประทนับนนังที่ บนบนัลลนังกรของดาวธิดโดย
ปกครองเหนสือทนัรงพธิภพโลก (และดาวธิดทภีที่ถยกชรุบใหข้เปป็นขนรนใหมตกอป็ าจจะครองราชยรในฐานะอรุปราช
เหนสืออธิสราเอล)
12 เพมืซึ่อเขคำจะไดถ้ยซดกรรมสอิทธอิธิ์คนทลซึ่เหลมืออยผขยู่ องเอโดม และประชคำชคำตอิทกัลี้งสอิลี้นซซซึ่งเขคำเรลยก
ดถ้วยนคำมของเรคำ" พระเยโฮวคำหห์ผถ้ทผ รงกระทคคำเชยู่นนลลี้ตรกัสดกังนลลี้แหละ ในวนันนนัรนเมสืที่อวงศรวานของดา
วธิดถยกททาใหข้กลนับคสืนสยตสภาพเดธิม มนันจะครอบครองเหนสือเอโดมผยข้เปป็นศนัตรยคยตแคข้นของมนันและ
ประชาชาตธิทรนังปวงทภีที่เปป็นคนตตางชาตธิ ในวนันนนัรน พระเจข้าจะประทาน “บรรดาประชาชาตธิใหข้เปป็น
มรดกของเจข้า ตลอดทนัรงแผตนดธินโลกใหข้เปป็นกรรมสธิทธธิธของเจข้า” (เพลงสดรุดภี 2:8) แกตบนัลลนังกรของดา
วธิดซนที่งถยกททาใหข้กลนับสยตสภาพเดธิม พระเจข้าทรงปฏธิญาณวตานภีที่จะเกธิดขนรนเพราะความซสืที่อตรงแหตงพระ
วจนะของพระองครเอง
อมส 9:13-15

พระเยโฮวคำหห์ตรกัสวยู่คำ "ดผเถอิด วกันเวลคำกห็มคำถซง เมมืซึ่อคนทลซึ่ไถจะทกันคน

ทลซึ่เกลซึ่ยว และคนทลซึ่ยคซึ่คำผลองอยู่นจะทกันคนทลซึ่หวยู่คำนเมลห็ดองอยู่น จะมลนคลี้คำองอยู่นหยดจคำกภผเขคำ เนอินเขคำทกัลี้งสอิลี้น
จะละลคำยไป พระเจข้าทรงเปธิดเผยผตานทางอาโมสวตาวนันนนัรนกทาลนังจะมาสทาหรนับอธิสราเอลทภีที่ถยกททาใหข้
กลนับคสืนสยตสภาพเดธิมเมสืที่อความเจรธิญรรุตงเรสืองแบบสรุดๆจะถยกเกป็บไวข้สทาหรนับอธิสราเอล วนันนนัรนกทาลนังจะ
มาเมสืที่อผลเกป็บเกภีที่ยวทภีที่เปป็นขข้าวและองรุตนจะถยกเกป็บแทบไมตทนันเสรป็จกตอนเวลาเตรภียมการสทาหรนับพสืช
ผลชรุดตตอไปมาถนง นภีเที่ ปป็นการสทาเรป็จจรธิงของคทาพยากรณรทภีที่กลตาวในเลวภีนตธิ ธิ 26:5 ดยอธิสยาหร 65:21-23
เชตนกนัน

14 เรคำจะใหถ้ออิสรคำเอลประชคำชนของเรคำกลกับสผสยู่ ภคำพเดอิม เขคำจะสรถ้คำงเมมืองทลซึ่พกังนกัลี้นขซลี้นใหมยู่
และเขถ้คำอคำศกัยอยผยู่ เขคำจะปลผกสวนองอยู่นและดมืซึ่มนคลี้คำองอยู่นของสวนนกัลี้น เขคำจะทคคำสวนผลไมถ้และรกับ
ประทคำนผลของมกัน การกลนับสยตสภาพเดธิมและการสรข้างขนรนใหมตของอธิสราเอลถยกบอกลตวงหนข้าอภีก
ครนัรง (ณ เวลาขณะนนัรน ทนัรงอาณาจนักรฝตายเหนสือและอาณาจนักรฝตายใตข้ยนังมธิไดข้ตกไปเปป็นเชลย ดนังนนัรน
การตกเปป็นเชลยของทนัรงสองอาณาจนักรนนัรนจนงถยกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจน) อภีกครนัรงทภีใที่ นวนันแหตง
การกลนับคสืนสยตสภาพเดธิมของพวกเขา พระเจข้าทรงบอกลตวงหนข้าถนงความเจรธิญรรุตงเรสืองมหาศาล เหป็น
ไดข้ชนัดวตาคทาพยากรณรนร ภีจะสทาเรป็จจรธิงในชตวงยรุคพนันปภี
15 เรคำจะปลผกเขคำไวถ้ในแผยู่นดอินของเขคำ เขคำจะไมยู่ถผกถอนออกไปจคำกแผยู่นดอินซซซึ่งเรคำไดถ้มอบ
ใหถ้แกยู่เขคำอลกเลย" พระเยโฮวคำหห์พระเจถ้คำของเจถ้คำตรกัสดกังนลลี้แหละ นอกจากนภีร สนักวนันหนนที่งอธิสราเอลจะ
ถยกททาใหข้กลนับสยตสภาพเดธิมอยตางถาวรในแผตนดธินของมนัน โดยจะไมตถยกถอนรากออกไปอภีกเลย พวก
เขาจะอาศนัยอยยทต ภีที่นนนัที่ อยตางสนันตธิและปลอดภนัย อภีกครนัรงทภีวที่ นันแหตงพระเยโฮวาหรซนที่งเปป็นตอนทภีพที่ ระ
ครธิสตรเสดป็จกลนับมาถยกสสืที่อตรงนภีรอยตางชนัดเจน คทาพยากรณรของหนนังสสืออาโมสจนงจบลงเพภียงเทตานภีร

