หน้ า 1815
อาโมส
การพิพากษาประเทศต่ างๆ
จะเกิดในทันทีและในอนาคต
ถ้ อยคํา ของอาโมส ผู้ อยู่ ใน
หมู่ ผ้ ู เลี ยงแกะในเมื องเทโคอาซึ# งท่ า นได้ เ ห็ นเกี# ยวกั บอิ สราเอล
ในรั ชกาลอุ สซี ยาห์
กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ และในรั ช
กาลเยโรโบอัม ราชโอรสของโยอาช กษัตริย์แห่ งอิสราเอล ก่ อน
แผ่ นดินไหวสองปี
2ท่านกล่ าวว่ า "พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงเปล่ งพระสิงหนาทจากศิโยน
และจะทรงเปล่ งพระสุรเสียงของ
พระองค์ จากเยรู ซาเล็ม ลาน
หญ้ าของผู้ เลี ยงแกะจะโศกเศร้ า
และยอดภู เขาคารเมลก็จะเหี# ยว
ไป"
3 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี ว่ า
"เพราะเหตุ การละเมิ ด ของดามัสกัส สามครั งและสี# ครั ง เราจะ
ไม่ ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะ
ว่ า เขาทั งหลายได้ นวดกิ เลอาด
ด้ วยเลื# อนเหล็กสําหรับนวดข้ าว
4แต่ เราจะส่ งไฟเข้ ามาในเรื อน
ของฮาซาเอล ซึ# งจะเผาผลาญ
ปราสาททั งหลายของเบนฮาดั ด
เสีย
5เราจะหั กดาลประตู เ มื องดามัสกัส และตัดผู้ ท#ีอาศัยอยู่ ออก
เสียจากที#ราบอาเวน และผู้ น ั นที#
ถื อ คทาจากวงศ์ วานของเอเดน

1

และประชาชนซีเรียจะต้ องตกไป
เป็ นเชลยยั งเมื องคี ร์ " พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี แหละ
6 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี ว่ า
"เพราะเหตุ การละเมิ ดของกาซา
สามครั งและสี# ครั ง เราจะไม่
ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขา
กวาดประชาชนทั งหมดไปเป็ น
เชลย เพื# อจะมอบให้ แก่ เอโดม
7 แต่ เ ราจะส่ ง ไฟมาบนกํา แพง
เมืองกาซา ซึ# งจะเผาผลาญปราสาททังหลายของเมืองนั นเสีย
8เราจะตัดผู้ ท#ี อาศั ยอยู่ ออกเสี ย
จากอัชโดด และผู้ ท#ีถือคทาออก
จากเมืองอัชเคโลน เราจะหั นมือ
ของเราต่ อสู้ เอโครน ชาวฟี ลิ สเตี ยที# เหลื ออยู่ จะพิ นาศ" องค์
พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สดั งนี
แหละ
9 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี ว่ า
"เพราะเหตุ การละเมิ ดของเมื อง
ไทระ สามครั งและสี# ครั ง เราจะ
ไม่ ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะ
เขาได้ มอบประชาชนทั งหมดให้
แก่ เอโดม และไม่ ได้ ระลึ กถึ ง
พันธสัญญาแห่ งภราดรภาพ
10 แต่ เราจะส่ งไฟมาบนกํา แพง
เมืองไทระ ซึ# งจะเผาผลาญปราสาททังหลายของเมืองนั นเสีย"
11 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี ว่ า
"เพราะเหตุ การละเมิ ดของเมื อง

(E) ยรม E:E; อมส I:EJ (K) สภษ KL:K (M) โยบ N:EO (J) วนฉ O:EO-KL; ยรม EI:KI
(N) อสย JM:EJ; ยรม NL:MQ (Q) อมส E:M (I) พบญ MK:MN (R) อสย KL:E; ยรม JI:N
(O) อสย KM:E-ER; ยรม JI:J (EL) อมส E:J; ศคย O:J (EE) อสย KE:EE-EK
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อาโมส E, K
หน้ า 1816
เอโดม
สามครั งและสี# ครั ง เพราะเขาได้ เผากระดู กของ
เราจะไม่ ยอมกลั บการลงทั ณฑ์ กษัตริย์เอโดมให้ เป็ นปูน
เพราะเขาได้ ไล่ ตามน้ องของเขา 2 แต่ เราจะส่ งไฟมาบนโมอั บ
ด้ วยดาบ และสลั ดความสงสาร และไฟนั นจะเผาผลาญปราสาท
ทิ งเสี ยสิ น ความโกรธของเขา ทั งหลายของเคริ โอทเสี ย และ
บั# นทอนอยู่ ตลอดกาล และ โมอั บจะตายท่ ามกลางเสี ยงสั บ
ความพิ โรธของเขาก็ มี อ ยู่ เป็ น สนอลหม่ าน ท่ ามกลางเสียงโห่
นิตย์
ร้ องและเสียงแตร
12 แต่ เราจะส่ ง ไฟมาบนเมื อ ง 3 เราจะตั ดผู้ วิ นิ จ ฉั ย ออกเสี ย
เทมาน ซึ# งจะเผาผลาญปราสาท จากท่ ามกลางเมื องนั น และ
ทังหลายของเมืองโบสราห์ "
จะประหารเจ้ านายทั งหลายของ
13 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี ว่ า เมืองนั นเสียพร้ อมกับผู้ วินิ จฉัย"
"เพราะเหตุ ก ารละเมิ ด ของคน พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี แหละ
อั มโมน สามครั งและสี# ครั ง
การพิพากษาต่ อโมอับ
เราจะไม่ ยอมกลั บการลงทั ณฑ์
ยู ดาห์และอิ สราเอล
เพราะว่ าเขาได้ ผ่ าท้ องหญิ ง มี 4 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี ว่ า
ครรภ์ ในเมื องกิ เลอาด เพื# อจะ "เพราะเหตุการละเมิดของยูดาห์
ขยายอาณาเขตของตน
สามครั งและสี# ครั ง เราจะไม่
14 แต่ เราจะจุ ดไฟขึ นในกําแพง ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะว่ า
เมืองรับบาห์ และไฟจะเผาผลาญ เขาปฏิเสธไม่ รั บพระราชบัญญั ติ
ปราสาททั งหลายของเมื อ งนั น ของพระเยโฮวาห์ และมิได้ รักษา
เสี ย พร้ อมด้ วยเสี ยงโห่ ร้ องใน พระบั ญญั ติ ของพระองค์ และ
วั นทํา ศึ ก พร้ อมด้ วยพายุ อั น การมุ สาของเขาได้ พาให้ เขาหลง
แรงกล้ าในวันที#มีลมหมุ น
เจิ# นไป ตามเยี# ยงที# บิดาของเขา
15 กษั ต ริ ย์ ของเขาทั งหลายจะ ได้ ดาํ เนินมาแล้ ว
ตกไปเป็ นเชลย ทั งตั วท่ านและ 5 แต่ เราจะส่ งไฟมาบนยู ด าห์
เจ้ านายของท่ านด้ วย" พระเย- และไฟนั นจะเผาผลาญปราสาท
โฮวาห์ ตรัสดังนี แหละ
ทังหลายของเยรูซาเล็มเสีย"
พระเยโฮวาห์ ตรั ส ดั ง นี ว่ า 6 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี ว่ า
"เพราะเหตุ การละเมิ ดของ "เพราะเหตุ การละเมิ ดของอิ สเมื องโมอั บ สามครั งและสี# ครั ง ราเอล สามครั งและสี# ครั ง เราจะ
เราจะไม่ ยอมกลั บการลงทั ณฑ์ ไม่ ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะ

2

(EK) ปฐก MQ:EE; ยรม JO:I (EM) อสค KN:K-I; ศฟย K:R (EJ) K ซมอ EK:KQ
(EN) ยรม JO:M (E) อมส K:J; มคา Q:N; ศฟย K:R-O (K) ยรม JR:KJ; อสย O:N
(M) กดว KJ:EI (J) พบญ ME:EQ-ER (N) ยรม EI:KI (Q) K พกษ EI:I-ER
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หน้ า 1817
อาโมส K, M
เขาได้ ขายคนชอบธรรมเอาเงิ น เยโฮวาห์ ตรัสดังนี แหละ
และขายคนขั ด สนเอารองเท้ าคู่ 12 "แต่ เจ้ าทั งหลายได้ กระทําให้
เดียว
พวกนาศี ร์ ด#ื มเหล้ าองุ่ น และ
7ซึ# งกระหายหาฝุ่ นละอองแห่ ง บัญชาพวกผู้ พยากรณ์ส#ั งว่ า `เจ้ า
แผ่ นดิ นโลกบนศี รษะของคนจน อย่ าพยากรณ์เลย'
และผลั ก คนที# ถ่ อ มใจออกเสี ย 13 ดูเถิด เจ้ ากดเราลง เหมือน
จากหนทางของเขา บุตรชายและ เกวี ยนที#เต็มด้ วยฟ่ อนข้ าวกดยัด
บิ ดาของเขาเข้ าหาหญิ งคนเดี ยว ลง
กัน เพื# อลบหลู่ นามบริสุทธิW ของ 14 ฉะนั นการหนี จ ะประลาตไป
เรา
จากผู้ มี ฝี เท้ ารวดเร็ว คนที# แข็ง
8ตัวเขาเองนอนอยู่ ข้างแท่นบูชา แรงจะไม่ สามารถเสริมกําลังของ
ทุ กแท่ น อยู่ บนเสื อผ้ าที# เขา เขา คนที#มีกาํ ลังมากจะช่ วยชี วิต
ยึ ดมาเป็ นประกั น และในนิ เวศ ของตนก็ไม่ ได้
แห่ งพระของเขา เขาทั งหลาย 15 ผู้ ที# ถื อคั นธนู จะไม่ ยื นยงอยู่
ดื# มเหล้ าองุ่ นสําหรั บผู้ ท#ี ถู กปรั บ ได้ ผู้ มี ฝี เท้ าเร็วก็ช่วยตัวเองให้
โทษ
รอดพ้ นไม่ ได้ หรื อผู้ ที# ข#ี ม้ า
9เรายั งได้ ล้ างผลาญคนอาโม- ก็ ช่ วยตั ว เองให้ รอดพ้ นไม่ ได้
ไรต์ตรงหน้ าเขา ซึ# งส่ วนสู งของ เหมือนกัน
เขาเหมือนอย่ างความสูงของต้ น 16 และผู้ ที# มี ใ จกล้ าหาญท่ า มสนสี ดาร์
และเป็ นผู้ ที# แข็ง กลางผู้ มี กาํ ลั งเข้ มแข็งเหล่ านั น
แรงอย่ างกั บต้ นโอ๊ก เราทําลาย จะหนีไปอย่ างเปลือยเปล่ าในวั น
ผลข้ างบนของเขาเสี ย และทํา นั น" พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี
ลายรากข้ างล่ างของเขาเสีย
แหละ
10 เรานํา เจ้ าขึ นมาจากแผ่ นดิ น
ความยากลําบากสําหรับ
อียิปต์ และได้ นาํ เจ้ าถึงสี# สิบปี ใน
ทุกตระกู ลของอิ สราเอล
ถิ# นทุ รกั นดาร เพื# อจะได้ กรรม
โอ คนอิ สราเอลเอ๋ ย จงฟั ง
สิทธิW ท#ีดินของคนอาโมไรต์
พระวจนะนี ซึ# งพระเยโฮวาห์
11 เราได้ ต ั งบุตรชายบางคนของ ตรัสกล่ าวโทษท่านทังหลาย คือ
เจ้ าให้ เป็ นผู้ พยากรณ์ และได้ ต ั ง กล่ าวโทษหมดทั งครอบครั วซึ# ง
ชายหนุ่ มบางคนของเจ้ าให้ เป็ น เราได้ นาํ ออกจากแผ่ นดิ นอี ยิปต์
พวกนาศีร์ โอ คนอิสราเอลเอ๋ย ว่ า
ไม่ เป็ นความจริงดังนี หรือ" พระ 2"ในบรรดาครอบครั วทั งสิ นใน

3

(I) อมส J:E; รม K:KJ (R) อพย KK:KQ-KI (O) ปฐก EN:EQ (EL) นหม O:R-EK
(EE) E ซมอ M:KL (EM) สดด IR:JL; อสย E:EJ (EJ) อมส O:E-M (EN) สดด MM:EQ
(EQ) วนฉ J:EI; K พกษ I:R (E) K พศด KL:EN; อสย JQ:M (K) อพย EO:N-Q
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อาโมส M
หน้ า 1818
โลกนี เจ้ าเท่านั นที#เรารู้ จัก ดัง กล่ าวว่ า "จงประชุ มกันบนภูเขา
นั นเราจึ งจะลงโทษเจ้ า เพราะ แห่ งสะมาเรี ย และพินิ จดู ความ
ความชั# วช้ าทังสิ นของเจ้ า
โกลาหลอั นยิ# งใหญ่ มากมายและ
3 สองคนจะเดิ น ไปด้ วยกั น ได้ ผู้ ที# ถู กกดขี# ทั งหลายท่ ามกลาง
หรื อนอกจากทั งสองจะได้ ตกลง เมืองนั น"
กันไว้ ก่อน
10 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "เพราะ
4สิ งโตจะแผดเสี ยงดั งอยู่ ในป่ า เขาไม่ ร้ ู จักที# จะกระทําให้ ถูกต้ อง
เมื# อมันไม่ มีเหยื# อหรือ ถ้ าสิ งโต คื อผู้ ที# สํ#า สมความรุ นแรง
หนุ่ มจับสัตว์อะไรไม่ ได้ เลย มัน และการโจรกรรมไว้ ในปราสาท
จะร้ องออกมาจากถํา ของมั น ทังหลายของเขา"
หรือ
11 เพราะฉะนั น องค์ พระผู้
5ถ้ าไม่ มีเหยื# อล่ อไว้ นกจะลงมา เป็ นเจ้ าพระเจ้ าจึ ง ตรั สดั ง นี ว่ า
ติ ดกั บบนดิ นได้ หรื อ ถ้ าไม่ มี "จะมี ปฏิ ปั กษ์ ผู้ หนึ# งมาล้ อม
อะไรเข้ าไปติ ดกับ กั บจะลั# นขึ น แผ่ นดิ นไว้ และเขาจะบั# นทอน
จากดินได้ หรือ
ขุ มกํา ลั งเสี ยจากเจ้ า และปรา6เขาจะเป่ าแตรในเมื อง และ สาททังหลายของเจ้ าจะถู กปล้ น"
ประชาชนไม่ ตกใจกลั วอะไรหรือ 12 พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี ว่า "ผู้
จะมี ภัยตกอยู่ ในเมืองหนึ# งเมื อง เลี ยงแกะชิ งเอาขาสองขาหรื อหู
ใดหรื อ นอกจากว่ าพระเยโฮ- ชิ นหนึ# งมาจากปากสิ งโตได้ ฉั น
วาห์ ทรงกระทําเอง
ใด คนอิ สราเอลผู้ อยู่ ท#ี มุมหนึ# ง
7แท้ จริ งองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระ ของเตียงในสะมาเรีย และบนที#
เจ้ าจะมิ ได้ ทรงกระทํา อะไรเลย นอนในดามั ส กั ส จะได้ รั บ การ
โดยมิ ได้ เปิ ดเผยความลึ กลั บให้ ช่ วยให้ พ้นได้ ฉันนั น"
แก่ ผ้ ู รั บใช้ ของพระองค์ คื อผู้ 13 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
พยากรณ์
พระเจ้ าจอมโยธาตรั สว่ า "ฟั งซิ
8สิ งโตแผดเสี ยงร้ องแล้ ว ผู้ ใด และเป็ นพยานกล่ าวโทษวงศ์วาน
จะไม่ กลั วบ้ าง องค์ พระผู้ เป็ น ของยาโคบเถิด
เจ้ าพระเจ้ าตรัสแล้ ว จะมีผ้ ู ใดที# 14 ว่ า ในวั นที# เราทํา โทษอิ สราจะไม่ พยากรณ์หรือ"
เอลเรื# องการละเมิดของเขา เรา
9 จงประกาศในปราสาททั ง จะทําโทษแท่ นบู ชาทั งหลายของ
หลายที# อั ชโดด และในปราสาท เมื องเบธเอลด้ วย เชิ งงอนที#
ทั งหลายในแผ่ นดินอี ยิปต์ และ แท่ นบู ชานั นจะถู กตั ดออกและ
(M) ปฐก N:KK; K คร Q:EJ-EQ (J) อมส M:R (N) ปญจ O:EK (Q) ยรม J:N; อสค MM:M
(I) ปฐก Q:EM (R) อมส M:J; วว N:N (O) K ซมอ E:KL; ยรม K:EL (EL) สดด EJ:J
(EE) K พกษ EN:EO (EK) E ซมอ EI:MJ-MI (EM) พบญ R:EO (EJ) อพย MK:MJ
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หน้ า 1819
อาโมส M, J
ตกลงที#ดิน
จากสามปี
15 เราจะโจมตี เรื อนพั กฤดู 5จงเผาบูชาโมทนาด้ วยใช้ ส#ิ งที#มี
หนาวพร้ อมกั บเรือนพั กฤดู ร้ อน เชื อ และประกาศการถวายบู ชา
และเรื อนที# ทาํ ด้ วยงาช้ างจะพิ - ด้ วยใจสมัคร จงโฆษณา โอ คน
นาศ และเรื อนใหญ่ ๆทั งสิ นจะ อิสราเอลเอ๋ย เจ้ ารักที#จะกระทํา
สู ญสิ นไป" พระเยโฮวาห์ ตรั ส อย่ างนี น#ี นะ" องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
ดังนี แหละ
พระเจ้ าตรัสดังนี แหละ
พระเจ้าทรงปฏิ เสธ
พระเจ้าทรงให้อิสราเอล
เครื* องสัตวบู ชาต่ างๆที*
ระลึกถึงการลงโทษในอดีต
แท่ นบู ชาเท็จของเมืองเบธเอล 6"ทั#วไปทุ กเมือง เราให้ ฟันของ
"แม่ วั วทั งหลายแห่ ง เมื อ ง เจ้ าสะอาด สถานที# ทุ กแห่ งของ
บาชานเอ๋ ย จงฟั งคํานี เถิ ด เจ้ าก็ขาดอาหาร เจ้ าก็ยังไม่ กลับ
คือผู้ ท#ี อยู่ ในภูเขาสะมาเรีย ผู้ ท#ี มาหาเรา" พระเยโฮวาห์ ตรัสดัง
บีบบังคับคนยากจน และขยี คน นี แหละ
ขั ดสน ผู้ ท#ี กล่ าวแก่ นายของตน 7"เราได้ ยับยั งฝนไว้ เสี ยจากเจ้ า
ด้ วย เมื# อก่ อนถึ งฤดู เกี# ยวสาม
ว่ า `เอามาซิคะ เราจะได้ ด#ื มกัน'
2องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าทรง เดือน เราให้ ฝนตกในเมืองหนึ# ง
ปฏิ ญาณไว้ ด้ วยความบริ สุ ท ธิW อี กเมื องหนึ# งไม่ ให้ ฝน นาแห่ ง
ของพระองค์ ว่า ดู เถิ ด วั นทั ง หนึ# งมีฝนตก และนาที#ไม่ มีฝนก็
หลายจะมาถึ งเจ้ า เขาจะเอาขอ เหี# ยวแห้ ง
เกี# ยวเจ้ าไป และชนรุ่ นหลังของ 8ดั งนั นชาวเมื องสองสามเมื อง
ก็ด ั นด้ นไปหาอี กเมื องหนึ# งเพื# อ
เจ้ า เขาก็จะเกี# ยวไปด้ วยเบ็ด
3และเจ้ าจะออกไปตามช่ องกํา- จะหานํา ดื# ม และไม่ ร้ ู จักอิ# ม เจ้ า
แพง แม่ วั วทั งหลายจะออกไป ก็ยังไม่ กลั บมาหาเรา" พระเยตามช่ องตรงข้ างหน้ าตน และ โฮวาห์ ตรัสดังนี แหละ
เจ้ าจะทิ งมั น เข้ าไปในวั ง นั น" 9"เราโจมตี เจ้ า ด้ วยให้ ข้ าวม้ าน
และขึ นรา เมื# อบรรดาสวนของ
พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี แหละ
4"จงมาที#เบธเอล มาทําการละ- เจ้ าและสวนองุ่ นของเจ้ า พร้ อม
เมิ ด มาที# กิ ลกาลซิ มาทํา การ ต้ นมะเดื# อและต้ นมะกอกเทศ
ละเมิ ดให้ ทวี มากขึ น
จงนํา ของเจ้ าผลิตผล ตั_ กแตนก็มากิน
เครื# องสัตวบู ชาของเจ้ ามาทุ กเช้ า เจ้ าก็ยังไม่ กลั บมาหาเรา" พระ
และนํา สิ บชั กหนึ# งของเจ้ าหลั ง เยโฮวาห์ ตรัสดังนี แหละ

4

(EN) วนฉ M:KL; E พกษ KK:MO (E) พบญ MK:EJ-EN (K) สดด RO:MN; อมส Q:R
(M) K พกษ KN:J; อสค EK:N (J) พบญ EJ:KR-KO (N) ลนต I:EK-EM; มธ Q:K
(Q) ลนต KQ:KQ (I) E พกษ R:MN (R) อสย JE:EI-ER (O) K พศด Q:KR; ฮกก K:EI
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อาโมส J, N
หน้ า 1820
10 "เราให้ โรคระบาดอย่ างที#เกิด ครวญถึงเจ้ าว่ า
ในอี ยิ ป ต์ ม าเกิ ด ท่ า มกลางเจ้ า 2 "พรหมจารี แห่ ง อิ ส ราเอลล้ ม
เราประหารคนหนุ่ มของเจ้ าเสี ย ลงแล้ ว และเธอจะไม่ ลุ กขึ นอี ก
ด้ วยดาบ ทังเอาม้ าทังหลายของ เธอถู กทิ งไว้ บนแผ่ นดิ นของเธอ
เจ้ าไปเสี ย และกระทําให้ ความ ไม่ มีผ้ ู ใดพยุงเธอขึ นอีก"
เน่ าเหม็นที# ค่ ายของเจ้ าคลุ้ งเข้ า 3 เพราะว่ าองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
จมู กเจ้ า เจ้ าก็ยังไม่ กลั บมาหา พระเจ้ าตรั สดั งนี ว่ า "เมื องที# มี
เรา" พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี คนออกไปพันหนึ# งจะเหลื อกลั บ
แหละ
มาหนึ# งร้ อยคน และซึ# งมีออกไป
11 "เราควํ#าเจ้ าเสียบ้ าง อย่ างที# หนึ# งร้ อยคนจะเหลื อ สิ บคนแก่
พระเจ้ าควํ#า เมื องโสโดมและ วงศ์วานของอิสราเอล"
เมื องโกโมราห์ เจ้ าเหมื อนดุ้ น 4 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั ส แก่
ฟื นที# เขาหยิบออกมาจากกองไฟ วงศ์ วานอิ สราเอลดั งนี ว่ า "จง
เจ้ าก็ยังไม่ กลั บมาหาเรา" พระ แสวงหาเรา และเจ้ าจะดํารงชี วิต
เยโฮวาห์ ตรัสดังนี แหละ
อยู่
12 "โอ อิสราเอลเอ๋ย เพราะฉะ- 5แต่ อย่ าแสวงหาเบธเอล และ
นั นเราจะต้ องกระทํากับเจ้ าดั งนี อย่ าเข้ าไปในกิ ลกาล หรื อข้ าม
เพราะเราจะต้ องกระทําเช่ นนี แก่ ไปยังเบเออร์เชบา เพราะว่ ากิลเจ้ า โอ อิสราเอลเอ๋ย จงเตรียม กาลจะต้ องตกไปเป็ นเชลยเป็ น
ตัวเพื# อจะเผชิ ญพระเจ้ าของเจ้ า" แน่ และเบธเอลก็จะสูญไป"
13 เพราะ ดูเถิด พระองค์ผ้ ู ป ั น 6 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และ
ภูเขาและสร้ างลม และทรงประ- เจ้ าจะดํารงชี วิตอยู่ เกรงว่ าพระ
กาศพระดํา ริ ของพระองค์ แก่ องค์ จะทรงพลุ่ งออกมาอย่ างไฟ
มนุ ษย์ ผู้ ทรงกระทําให้ รุ่ งสว่ าง ในวงศ์ วานโยเซฟ ไฟจะเผา
กลายเป็ นความมืด และทรงดํา- ผลาญ และไม่ มีผ้ ู ใดดับให้ เบธเนินบนที#สูงของพิภพ พระนาม เอลได้
ของพระองค์ คื อ พระเยโฮวาห์ 7 เจ้ าทั งหลายผู้ เปลี# ยนความ
พระเจ้ าจอมโยธา
ยุ ติ ธรรมให้ ขมอย่ า งบอระเพ็ ด
การครํา* ครวญเรื* อง
และเหวี# ยงความชอบธรรมลงสู่
พื นดิน
วงศ์วานอิ สราเอล
โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จง 8จงแสวงหาพระองค์ ผู้ ทรง
ฟั งถ้ อ ยคํา นี ซึ# งเราครํ#า - สร้ างหมู่ ดาวลู กไก่ และหมู่ ดาว

5

(EL) อพย O:M-Q (EE) ปฐก EO:KJ-KN (EK) อมส J:K-M (EM) โยบ MR:J-EE
(E) อมส M:E (K) อสย MI:KK; ยรม EJ:EI (M) พบญ J:KI (J) E พศด KR:O
(N) ฮชย J:EN; E คร E:KR (Q) อสค MM:EE (I) พบญ KO:ER (R) โยบ O:O; มธ J:EQ
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หน้ า 1821
อาโมส N
ไถ และเป็ นผู้ ทรงกลับเงามัจจุ - โยธาจึ ง จะทรงสถิ ต กั บเจ้ าดั งที#
ราชให้ เป็ นรุ่ งเช้ า และทรงกระ- เจ้ ากล่ าวแล้ วนั น
ทํา กลางวั น ให้ มื ด เป็ นกลางคื น 15 จงเกลียดชั งความชั# ว และรัก
ผู้ ทรงเรี ยกนํา ทะเลมาและโปรย ความดี และตั งความยุติธรรมไว้
นํา นั นลงบนพื นพิ ภพ พระเย- ที# ประตูเมือง ชะรอยพระเยโฮโฮวาห์ คือพระนามของพระองค์
วาห์ พระเจ้ าจอมโยธาจะทรงพระ
9 ผู้ ทรงกระทํา ให้ ผู้ ที# ถู กปล้ น กรุ ณาต่ อวงศ์ วานโยเซฟที# เหลื อ
เข้ าต่ อสู้ ผู้ แข็งแรง ผู้ ที# ถู กปล้ น อยู่ น ั น
จึงเข้ าสู้ ป้อมปราการ
วันแห่ งพระเยโฮวาห์ในอนาคต
10 เขาทั งหลายเกลี ยดผู้ ท#ี กล่ าว 16 เพราะฉะนั น พระเยโฮวาห์
เตื อนที# ประตู เมื อง และเขาทั ง พระเจ้ าจอมโยธา องค์ พระผู้
หลายสะอิ ดสะเอียนผู้ ท#ี พูดอย่ าง เป็ นเจ้ าตรั สดั งนี ว่ า "ตามถนน
เที#ยงธรรม
ทุ กสายจะมี การรํ#า ไห้ และตาม
11 เพราะว่ าเจ้ าทั งหลายเหยี ยบ บรรดาถนนหลวงจะมี คนพู ดว่ า
ยํ#า คนยากจน และเอาส่ วยข้ าว `อนิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย' เขาจะ
สาลี ไปเสี ยจากเขา เจ้ าจึ งสร้ าง ร้ องเรี ยกชาวนาให้ ไว้ ทุ กข์ และ
ตึกด้ วยศิลาสกัด แต่ เจ้ าจะไม่ ได้ ให้ ผู้ ชํา นาญเพลงโศกเศร้ า ร้ อง
อยู่ ในตึ กนั น เจ้ าทํา สวนองุ่ นที# โอดครวญ
ร่ มรื# น แต่ เจ้ าจะไม่ ได้ ด#ื มนํา องุ่ น 17 ในสวนองุ่ นทั งสิ นจะมีการรํ#า
จากสวนนั น
ไห้ เพราะเราจะผ่ านไปท่ าม12 เพราะเรารู้ ว่าการละเมิ ดของ กลางเจ้ า" พระเยโฮวาห์ ตรัสดั ง
เจ้ ามี เท่ าใด และบาปของเจ้ า นี แหละ
มากมายสักเท่าใด เจ้ าทั งหลาย 18 วิ บั ติ แก่ เจ้ า ผู้ ปรารถนาวั น
ผู้ ข่มใจคนชอบธรรม ผู้ รั บสิ น- แห่ งพระเยโฮวาห์ วันนั นจะเป็ น
บน และขับไล่ คนขัดสนออกไป ประโยชน์ อะไรแก่ เจ้ าเล่ า วั น
เสียจากประตูเมือง
แห่ งพระเยโฮวาห์ เป็ นความมื ด
13 เพราะฉะนั น คนที# มี ปัญญา ไม่ ใช่ เป็ นความสว่ าง
จะนิ# งเสียในเวลาเช่ นนั น เพราะ 19 อย่ า งกั บคนหนี สิ ง โตไปปะ
เป็ นเวลาชั# วร้ าย
หมี หรื อเหมื อนคนเข้ าไปใน
14 จงแสวงหาความดี อย่ าแสวง เรื อ นเอามื อ เท้ า ฝาผนั งและงู ก ็
หาความชั# ว เพื# อเจ้ าจะดํารงชี วิต กัดเอา
อยู่ ได้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าจอม 20 วั นแห่ งพระเยโฮวาห์ จะเป็ น
(O) K พกษ EM:EI (EL) อมส I:EL-EI (EE) อสย N:I-R (EK) พบญ ME:KE
(EM) ปญจ M:I; อสย MQ:KE (EJ) สดด MJ:EK (EN) รม I:EN-EQ (EQ) อมส N:KI
(EI) อสย EQ:EL (ER) ยรม EI:EN; อสค EK:KK (EO) กจ KR:J (KL) โยบ M:J-Q
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อาโมส N, Q
หน้ า 1822
ความมืด ไม่ ใช่ ความสว่ าง เป็ น มัสกัสไป" พระเยโฮวาห์ ซึ# งทรง
ความมืดคลุ้ ม ไม่ มีความแจ่ มใส พระนามว่ า พระเจ้ าจอมโยธา
เลย
ตรัสดังนี แหละ
พระเจ้าทรงดู หมิ*นวันเทศกาล
การลงโทษชนชาติ อิสราเอล
ที*ไร้ความชอบธรรม
"วิ บัติแก่ ผ้ ู ท#ี เอกเขนกอยู่ ใน
ศิโยน และวางใจอยู่ ในภูเขา
21 "เราเกลี ยดชั ง เราดู หมิ# น
สะมาเรี
ย คื อผู้ มี ช#ื อเสี ยงแห่ ง
บรรดาวั นเทศกาลของเจ้ า และ
จะไม่ ดมกลิ# นในการประชุ มอั น ประชาชาติ ช ั นเอก ในบรรดา
ประชาชาติ ท ั งหลาย ผู้ ซึ# งวงศ์
ศักดิW สิทธิW ของเจ้ าเลย
22 แม้ ว่าเจ้ าถวายเครื# องเผาบูชา วานอิสราเอลมาหานั# นน่ ะ
และธั ญญบู ชาแก่ เรา เราจะไม่ 2จงไปยั งเมื องคาลเนห์ และดู
ยอมรับสิ# งเหล่ านั น และสันติ เอาเถอะ จากที#น#ั นก็ไปยังฮามัท
บู ช าด้ วยสั ตว์ อ้ วนพี ของเจ้ านั น เมืองใหญ่ แล้ วลงไปยังเมืองกัท
ของชาวฟี ลิ สเตี ย เมื องเหล่ า
เราจะไม่ มองดู
23 จงนํา เสี ยงเพลงของเจ้ าไป นั นดี กว่ าอาณาจั กรเหล่ านี หรื อ
เสี ยจากเรา เพราะเราจะไม่ ฟั ง หรื ออาณาเขตเมื องเหล่ านั น
ใหญ่ กว่ าอาณาเขตเมื องของเจ้ า
เสียงพิณใหญ่ ของเจ้ า
24 แต่ จงให้ ความยุ ติ ธรรมหลั# ง หรือ
ไหลลงอย่ างนํา และให้ ความ 3 เจ้ าผู้ ที# อยากผลั ดวั นสนอง
ชอบธรรมเป็ นอย่ างลําธารที# ไหล ความร้ ายให้ เนิ# นไป แต่ กลับนํา
เอาบั ลลั ง ก์ แห่ ง ความทารุ ณให้
อยู่ เป็ นนิตย์
25 โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้ า เข้ ามาใกล้
ได้ นํา เครื# องบู ชาและเครื# อง 4 วิ บั ติ แ ก่ ผ้ ู ที# นอนบนเตี ยงงา
สั ตวบู ชาถวายแก่ เราในถิ# นทุ ร- ช้ าง และผู้ ซึ# งเหยี ยดตั วอยู่ บน
เก้ าอี ยาว และกินลูกแกะที#ได้ มา
กันดารถึงสี# สิบปี หรือ
26 เจ้ าทังหลายได้ หามพลับพลา จากฝูงแกะ และลูกวัวจากท่ามของพระโมเลคและพระชี อั น กลางคอกวัว
รู ปเคารพของเจ้ า คื อดาวแห่ ง 5และร้ องเพลงไร้ สาระประสาน
พระของเจ้ า ซึ# งเจ้ าได้ ทาํ ไว้ สาํ - เสียงพิณใหญ่ กระทําอย่ างดาวิด
ในการประดิ ษฐ์ เครื# องดนตรี ข ึ น
หรับตัวเจ้ าเอง
27 เพราะฉะนั น เราจะนําเจ้ าให้ ใหม่
ไปเป็ นเชลย ณ ที#เลยเมืองดา- 6ผู้ ใช้ ชามใส่ นาํ องุ่ นดื# ม และ

6

(KE) สภษ EN:R (KK) สดด NL:R-EM (KM) อมส Q:N (KJ) โยบ KO:EK-EI; สภษ KE:M
(KN) ลนต EI:I (KQ) E พกษ EE:MM (KI) K พกษ EN:KO (E) วนฉ ER:I; อสย MK:O
(K) ยรม K:EL-EE (M) อมส N:ER (J) อสย N:EE-EK (N) ปฐก ME:KI (Q) ฮชย M:E
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หน้ า 1823
อาโมส Q, I
ชโลมตั วด้ วยนํา มั นอย่ างดี แต่ 12 ม้ าจะวิ# งบนศิ ลาหรื อ มี คน
มิ ได้ เป็ นทุ กข์ โศกในเรื# องความ หนึ# งคนใดใช้ วัวไถที#น#ั นหรือ แต่
ทุ กข์ยากของโยเซฟ
เจ้ าทั งหลายได้ กลั บความยุ ติ 7 เพราะฉะนั นบั ด นี เขาจะต้ อง ธรรมให้ ขมอย่ างดี หมี และ
ไปเป็ นเชลยกั บพวกแรกที# ตกไป เปลี# ยนผลของความชอบธรรม
เป็ นเชลย และเสียงอึงคะนึงของ ให้ ขมอย่ างบอระเพ็ด
พวกที# นอนเหยี ยดตั วก็หมดสิ น 13 เจ้ าทั งหลายผู้ เปรมปรี ดW ิ อยู่
ไป"
ในสิ# งอั นไร้ สาระ ผู้ ซึ# งกล่ าวว่ า
8องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าได้ "เราได้ ยึดเขาสัตว์ มาเป็ นของเรา
ทรงปฏิ ญาณต่ อ พระองค์ เองว่ า ด้ วยกําลังของเรามิใช่ หรือ"
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าจอมโยธา 14 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าจอม
ตรัสว่ า "เราสะอิดสะเอียนความ โยธาตรัสดังนี ว่า "เพราะ ดูเถิด
ลํา เลิ ศของยาโคบ และเกลี ยด โอ วงศ์ วานอิ สราเอลเอ๋ ย เรา
ปราสาททั งหลายของเขา เรา จะยกประชาชาติหนึ# งให้ ข ึ นต่ อสู้
จะมอบเมื อ งนั นและบรรดาสิ# ง เจ้ า และเขาจะบี บบั งคั บเจ้ าตั ง
สารพัดที#อยู่ ในเมืองนั นเสีย"
แต่ ทางเข้ าเมื องฮามั ทถึ งแม่ นาํ
9ต่ อมา ถ้ าในเรื อนเดี ยวมี คน แห่ งถิ# นทุ รกันดาร"
เหลื ออยู่ สิ บคน เขาจะต้ องตาย
พระเจ้าทรงบรรเทา
หมด
การทําโทษ แล้วลงโทษต่ อไป
10 และเมื# อลุงของผู้ ใด คื อผู้ ท#ี
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
เผาเพื# อเขา จะยกศพขึ นเพื# อจะ
ทรงสํา แดงแก่ ข้ าพเจ้ าดั งนี
นํากระดูกออกนอกเรือน และจะ ว่ า ดู เถิ ด พระองค์ ทรงสร้ าง
กล่ าวกับคนที# อยู่ ในห้ องชั นในที# ตั_ กแตน เมื# อพืชรุ่ นหลังเริ# มงอก
สุดของเรือนนั นว่ า "ยังมีใครอยู่ ขึ นมา และดู เถิ ด เป็ นพื ชรุ่ น
กับเจ้ าหรือ" เขาจะตอบว่ า "ไม่ หลังจากที#กษัตริย์ได้ เกี# ยวแล้ ว
มี" และเขาจะกล่ าวว่ า "จุ ๊ จุ ๊ อย่ า 2และต่ อมาเมื# อตั_ กแตนกินหญ้ า
ให้ เราออกพระนามของพระเย- ในแผ่ นดินนั นหมดแล้ ว ข้ าพเจ้ า
โฮวาห์ "
จึงว่ า "โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้ เป็ น
11 เพราะดู เถิ ด พระเยโฮวาห์ เจ้ าพระเจ้ า ขอทรงให้ อภัย ยาทรงบั ญชาแล้ ว พระองค์ จะทรง โคบจะตั งอยู่ ได้ อย่ างไร เพราะ
ฟาดเรื อนใหญ่ ให้ แตกเป็ นชิ นๆ เขาเล็กนิดเดียว"
และเรือนเล็กก็จะแตกเป็ นจุ ณ
3เกี# ยวด้ วยเรื# องนี พระเยโฮวาห์

7

(I) อมส N:N; ลก KE:KJ (R) ยรม NE:EJ (O) E ซมอ K:MQ (EL) E ซมอ ME:EK
(EE) สดด ELN:EQ; อสย EL:N-Q (EK) อสย JR:J; ยรม N:M (EM) อพย MK:ER-EO
(EJ) K พกษ EN:KO (E) อมส I:J (K) อพย EL:EN; วว O:J (M) พบญ MK:MQ; ยก N:EQ

30_amo.pub
page 9

Saturday, February 27, 2016 22:35

อาโมส I
หน้ า 1824
ทรงกลั บพระทัย พระเยโฮวาห์ บริ สุ ท ธิW ทั งหลายของอิ สราเอล
ตรัสว่ า "จะไม่ เป็ นไปอย่ างนี "
จะถู กทิ งไว้ เสี ยเปล่ า และเรา
4องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าทรง จะลุ กขึ นต่ อสู้ วงศ์วานเยโรโบอัม
สํา แดงแก่ ข้ าพเจ้ าอย่ างนี ว่ า ดู ด้ วยดาบ"
เถิ ด องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
อามาซิ ยาห์สงั * ให้อาโมส
ทรงเรียกให้ มีการสู้ ความด้ วยไฟ
ออกจากเมืองเบธเอล
และไฟได้ เผาผลาญมหาสมุ ท ร 10 แล้ วอามาซิ ยาห์ ปุ โรหิ ตแห่ ง
ใหญ่ และกินส่ วนหนึ# งเสีย
เบธเอลส่ ง คนไปยั ง เยโรโบอั ม
5ข้ าพเจ้ าจึ งทู ลว่ า "โอ ข้ าแต่ กษั ตริ ย์ แห่ งอิ สราเอล ทู ลว่ า
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า ขอ "อาโมสได้ คิ ดกบฏต่ อพระองค์
พระองค์ทรงยับยั งไว้ ยาโคบจะ ในท่ ามกลางวงศ์ วานอิ สราเอล
ตั งอยู่ ได้ อย่ างไร เพราะเขาเล็ก บรรดาถ้ อยคํา ของเขาก็ ห นั ก
นิดเดียว"
แผ่ นดิน
6เกี# ยวด้ วยเรื# องนี พระเยโฮวาห์ 11 เพราะอาโมสได้ กล่ าวดั งนี ว่ า
ทรงกลั บพระทัย องค์ พระผู้ `เยโรโบอั มจะสิ นชี วิ ต ด้ วยดาบ
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั สว่ า "จะไม่ และอิ สราเอลจะตกไปเป็ นเชลย
เป็ นไปอย่ างนั นด้ วย"
ห่ างจากแผ่ นดินของเขา'"
7พระองค์ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้ า 12 และอามาซิ ยาห์ พู ด กั บอาว่ า ดู เถิ ด องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า โมสว่ า "โอ ท่ านผู้ ทํานาย ไป
ประทับยื นอยู่ ท#ี ข้างกําแพงสร้ าง เถิ ด จงหนี ไปเสี ยที# แผ่ นดิ น
ด้ วยใช้ สายดิ# ง มีสายดิ# งอยู่ ใน ยู ดาห์ ไปรั บประทานอาหารที#
พระหั ตถ์
นั# น และพยากรณ์ท#ีน#ั นเถิด
8 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ 13 อย่ ามาพยากรณ์ท#ีเบธเอลอีก
ข้ าพเจ้ าว่ า "อาโมสเอ๋ย เจ้ าเห็น เลย เพราะว่ านี เป็ นสถานบริ อะไร" และข้ าพเจ้ าทู ลว่ า "สาย สุ ทธิW ของกษั ตริ ย์ และเป็ นพระ
ดิ# งเส้ นหนึ# ง พระเจ้ าข้ า" แล้ ว ราชสํานักของกษัตริย์"
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าตรัสว่ า "ดูเถิด
อาโมสตอบผู ท้ ี*กล่ าวหาท่ าน
เราจะเอาสายดิ# งจั บท่ า มกลาง 14 อาโมสจึ งตอบอามาซิ ยาห์ ว่า
อิ สราเอลประชาชนของเรา เรา "ข้ าพเจ้ าไม่ ใช่ ผ้ ู พยากรณ์ หรื อ
จะไม่ ผ่านเขาไปอีก
ลู กชายของผู้ พยากรณ์ ข้ าพเจ้ า
9 สถานที# อั นสู ง ทั งหลายของ เป็ นคนเลี ยงสั ตว์ และเป็ นคน
อิ สอั คจะรกร้ างไป และสถาน เก็บผลมะเดื# อ
(J) อมส I:E; ฮบ E:I (N) สดด RN:J; อสย EL:KN (Q) วนฉ K:ER (I) K ซมอ R:K
(R) ยรม E:EE-EM; ศคย N:K (O) ปฐก KQ:KM-KN; ลนต KQ:ML (EL) E พกษ EK:ME-MK
(EE) ยรม KQ:O (EK) E ซมอ O:O; อสย ML:EL (EM) อมส K:EK (EJ) E พกษ KL:MN
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หน้ า 1825
อาโมส I, R
15 และพระเยโฮวาห์ ทรงนํา 3องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส
ข้ าพเจ้ ามาจากการติ ด ตามฝู ง ว่ า "ในวั นนั นเสี ยงเพลงในพระ
แพะแกะ และพระเยโฮวาห์ ตรัส วิหารจะเป็ นเสียงรํ#า ไห้ จะมีศพ
กับข้ าพเจ้ าว่ า `ไปซิ จงพยากรณ์ มากมายทุ กแห่ งทิงไว้ เงียบๆ"
แก่ อิสราเอลประชาชนของเรา'
พระเจ้าทรงคํานวณ
16 ฉะนั นบัดนี จงฟั งพระวจนะ
บาปทั7งหลายของอิ สราเอล
ของพระเยโฮวาห์ ท่ านกล่ าวว่ า 4โอ ท่ านผู้ เหยี ยบยํ#า คนขั ดสน
`อย่ าพยากรณ์ กล่ าวโทษอิ สรา- ท่ านผู้ ทํา ลายคนยากจนแห่ ง
เอล และอย่ าเทศนากล่ าวโทษ แผ่ นดิน จงฟั งถ้ อยคํานี
วงศ์วานอิสอัค'
5โดยกล่ าวว่ า "เมื# อไรหนอวั น
17 เพราะฉะนั น พระเยโฮวาห์ ขึ นคํ#า จะหมดไป เราจะได้ ขาย
จึงตรัสดั งนี ว่า `ภรรยาของท่ าน ข้ าวของเรา เมื# อไรหนอวั นสะจะเป็ นหญิ ง โสเภณี ท#ี ในเมื อ ง บาโตจะพ้ นไป เราจะได้ เอาข้ าว
บุ ตรชายหญิ งของท่ านจะล้ มลง สาลี ออกขาย เราจะได้ กระทํา
ตายด้ วยดาบ และที#ดินของท่าน เอฟาห์ ให้ ย่ อมลง และกระทํา
เขาจะขึ งเส้ นแบ่ งออก ตั วท่ าน เชเขลให้ โตขึ น และหลอกค้ า
เองจะสิ นชี วิ ต ในแผ่ น ดิ น ที# ไม่ ด้ วยตาชั# งขี ฉ้อ
สะอาด และอิ สราเอลจะต้ อง 6เพื# อเราจะได้ ซ ื อคนจนด้ วยเงิน
ตกไปเป็ นเชลยห่ างจากแผ่ นดิ น และซื อคนขั ด สนด้ วยรองเท้ า
ของตนเป็ นแน่ '"
สานคู่ หนึ# ง เออ และขายกากข้ าว
ผลไม้ฤดู รอ้ นที*เปื* อยเน่า
สาลี"
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า 7โดยศั กดิW ศรี ของยาโคบ พระ
ทรงสํา แดงแก่ ข้ าพเจ้ าดั ง นี เยโฮวาห์ ทรงปฏิ ญาณว่ า "แน่
ว่ า ดู เถิ ด มี กระจาดผลไม้ ฤดู นอนที เดี ยว เราจะไม่ ลื มการ
ร้ อนกระจาดหนึ# ง
กระทําของเขาสั กอย่ างเดี ยวเป็ น
2และพระองค์ ตรั สว่ า "อาโมส นิตย์
เจ้ าเห็ นอะไร" และข้ าพเจ้ าทู ล 8แผ่ น ดิ นจะไม่ หวั# นไหวเพราะ
ว่ า "ผลไม้ ฤดู ร้ อนกระจาดหนึ# ง เรื# องนี หรื อ ทุ กคนที# อาศั ยอยู่
พระเจ้ าข้ า" แล้ วพระเยโฮวาห์ ในแผ่ นดิ นนั นจะไม่ ไว้ ทุ กข์ หรื อ
ตรั สกั บข้ าพเจ้ าว่ า "วั นสิ นสุ ด และแผ่ น ดิ น นั นทั งหมดก็ เ อ่ อ
มาถึงอิ สราเอลประชาชนของเรา ขึ นมาอย่ างแม่ นาํ ถู กซั ดไปซั ด
แล้ ว เราจะไม่ ผ่านเขาไปอีกเลย" มาและยุ บลงอี ก เหมื อนแม่ นาํ

8

(EN) K ซมอ I:R; สดด IR:IL (EQ) E ซมอ EN:EQ (EI) อสย EM:EQ (E) อมส I:E
(K) ยรม E:EE-EJ; อสค R:Q (M) ฮชย EL:N-Q; ยอล E:N (J) E พกษ KK:EO; มธ KM:EJ
(N) กดว EL:EL (Q) อมส R:J (I) พบญ MM:KQ-KO; สดด JI:J (R) มคา E:M-N
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อาโมส R, O
หน้ า 1826
แห่ งอียิปต์มิใช่ หรือ"
บาปแห่ งสะมาเรีย และกล่ าวว่ า
9องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าตรั ส `โอ ดานเอ๋ย พระของท่านมีชีวิต
ว่ า "และต่ อมาในวั นนั นเราจะ อยู่ แน่ ฉันใด' และว่ า `พระมรรกระทําให้ ดวงอาทิตย์ ตกในเวลา คาของเบเออร์ เชบามีชี วิตอยู่ แน่
เที#ยงวัน กระทําให้ โลกมืดไปใน ฉันใด' เขาเหล่ านี จะล้ มลง และ
กลางวันแสกๆ
จะไม่ ลุกขึ นอีกเลย"
10 เราจะให้ การเลี ยงของเจ้ าทั ง
อิ สราเอลจะถู ก
หลายกลั บเป็ นการไว้ ทุกข์ และ
กระจัดกระจายไปทัว* โลก
ให้ เสี ยงเพลงทั งสิ นของเจ้ าเป็ น
ข้ าพเจ้ าเห็ นองค์ พระผู้
คําครํ#า ครวญ เราจะนําผ้ ากระเป็ นเจ้ าประทั บยื น อยู่ บน
สอบมาที# เอวของคนทั งหลาย แท่ นบู ชา และพระองค์ ตรั สว่ า
และศี รษะทั# วไปก็จะล้ าน และ "จงตี ท#ี หั วเสาเพื# อให้ ธรณีประตู
เราจะกระทํา ให้ เป็ นเหมื อนการ หวั# นไหว และจงหั กมั นเสี ยให้
ไว้ ทุ กข์ ให้ บุ ตรชายคนเดี ยวของ เป็ นชิ นๆเหนื อศี รษะของประเขา และวาระสุ ดท้ ายก็จะให้ ชาชนทังหมด และคนที#ยังเหลือ
เหมือนวันที#ขมขื# น"
อยู่ เราจะสังหารเสียด้ วยดาบ จะ
11 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า ไม่ มีผ้ ู ใดหนีไปได้ เลย และจะไม่
ตรัสว่ า "ดูเถิด วันเวลาก็มาถึง รอดพ้ นไปได้ สักคนเดียว
เมื# อเราจะส่ ง ทุ พภิ ก ขภั ย มาที# 2แม้ ว่าเขาจะขุ ดไปถึ งนรก มื อ
แผ่ นดิ น ไม่ ใช่ การอดอาหาร ของเราจะจับเขามาจากที#น#ั น ถ้ า
หรื อการกระหายนํา แต่ จะอด เขาจะปี นไปฟ้ าสวรรค์ เราจะนํา
ฟั งพระวจะของพระเยโฮวาห์
เขาลงมาจากที#น#ั น
12 เขาทั งหลายจะท่องเที# ยวจาก 3แม้ ว่ าเขาจะซ่ อนอยู่ ท#ี ยอดเขา
ทะเลนี ไปทะเลโน้ น และจากทิศ คารเมล เราจะหาเขาที# น#ั นแล้ ว
เหนื อไปทิ ศตะวั นออก เขาทั ง จับเขามา แม้ ว่าเขาจะไปซ่ อนอยู่
หลายจะวิ# งไปวิ# งมาเพื# อแสวงหา ที# ก้ นทะเลให้ พ้ นตาเรา เราจะ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ แต่ บัญชางูท#ีน#ั น และมันจะกัดเขา
เขาจะหาไม่ พบ
4แม้ ว่าเขาจะตกไปเป็ นเชลยต่ อ
13 ในวั นนั น สาวพรหมจารี หน้ าศัตรูของเขาทังหลาย เราจะ
สวยๆและคนหนุ่ มจะสลบไสล บั ญชาดาบที# น#ั น และดาบจะฆ่ า
เพราะความกระหาย
เขาเสี ย เราจะจ้ องมองดู เขาอยู่
14 บรรดาผู้ ท#ี ปฏิญาณโดยความ เป็ นการมองร้ าย ไม่ ใช่ มองดี"

9

(O) โยบ N:EJ; อสย EM:EL (EL) อมส R:M; ลก I:EK-EM (EE) E ซมอ M:E; สดด IJ:O
(EK) สภษ EJ:Q; ดนล EK:J (EM) พบญ MK:KN; สดด QM:E (EJ) ฮชย J:EN; ศฟย E:N
(E) K พศด ER:ER (K) โยบ KQ:Q; สดด EMO:I (M) ยรม KM:KM-KJ (J) ลนต KQ:MM
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หน้ า 1827
อาโมส O
5องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าจอม ดิน
โยธา พระองค์ ผ้ ู ทรงแตะต้ อง 10 คนบาปทั งปวงในประชาชน
แผ่ นดิน และแผ่ นดินก็ละลายไป ของเราจะตายด้ วยดาบ คื อผู้ ที#
และบรรดาที# อาศั ยอยู่ ในนั นก็ไว้ กล่ าวว่ า `ความชั# วจะตามไม่ ทัน
ทุ กข์ และแผ่ นดิ นนั นทังหมดก็ และจะไม่ พบเรา'
เอ่ อขึ นมาอย่ างแม่ นาํ และยุ บ
ราชาธิปไตย
ลงอีกเหมือนแม่ นาํ แห่ งอียิปต์
ของดาวิด
6 ผู้ ทรงสร้ างห้ องชั นบนไว้ ใน
จะฟื7 นดังเดิม
สวรรค์ และตั งฟ้ าครอบไว้ ท#ีพ ื น 11 ในวันนั น เราจะยกพลับพลา
โลก ผู้ ทรงเรี ยกนํา ทะเลมา ของดาวิดซึ# งพั งลงแล้ วนั นตั งขึ น
แล้ วรดนํา นั นบนพื นโลก พระ ใหม่ และซ่ อมช่ องชํา รุ ดต่ างๆ
นามของพระองค์คือ พระเยโฮ- เสี ย และจะยกที# ปรั กหั กพั งขึ น
วาห์
และจะสร้ างเสี ย ใหม่ อย่ างใน
7พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "โอ คน สมัยโบราณกาล
อิ สราเอลเอ๋ย แก่ เราเจ้ าไม่ เป็ น 12 เพื# อเขาจะได้ ยึ ดกรรมสิ ท ธิW
เหมื อ นคนเอธิ โอเปี ยดอกหรื อ คนที# เหลื ออยู่ ของเอโดม และ
เรามิ ไ ด้ พาอิ ส ราเอลขึ นมาจาก ประชาชาติ ท ั งสิ นซึ# งเขาเรี ยก
แผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ หรื อ และพาคน ด้ วยนามของเรา" พระเยโฮฟี ลิ สเตียมาจากคั ฟโทร์ และพา วาห์ ผ้ ู ทรงกระทําเช่ นนี ตรั สดั งนี
คนซีเรียมาจากคีร์หรือ
แหละ
8ดู เถิด พระเนตรขององค์ พระ
ทั7งแผ่ นดินอิ สราเอล
ผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าจั บอยู่ ที# ราช
และคนอิ สราเอล
อาณาจั กรอั นบาปหนา และ
จะได้รบั พระพร
เราจะทําลายมั นเสี ยจากพื นโลก
ในอาณาจักร 9::: ปี
เว้ นแต่ เราจะไม่ ทาํ ลายวงศ์ วาน 13 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "ดูเถิด
ยาโคบให้ สิ นเสี ยที เดี ยว" พระ วั นเวลาก็มาถึ ง เมื# อคนที# ไถจะ
เยโฮวาห์ ตรัสดังนี แหละ
ทั นคนที# เกี# ยว และคนที# ย#าํ ผล
9"เพราะว่ า ดูเถิด เราจะบัญชา องุ่ นจะทันคนที# หว่ านเมล็ดองุ่ น
และจะสั# นวงศ์ วานอิ สราเอล จะมี นาํ องุ่ นหยดจากภูเขา เนิ น
ท่ า มกลางประชาชาติ ท ั งหลาย เขาทังสิ นจะละลายไป
อย่ างกั บสั# นตะแกรง แต่ ไม่ มี 14 เราจะให้ อิ สราเอลประชาชน
เม็ ด ใดสั ก เม็ ด เดี ยวที# ตกลงถึ ง ของเรากลั บสู่ สภาพเดิ ม เขาจะ
(N) สดด JQ:Q; อสย QJ:E (Q) ปฐก K:E; อมส N:R (I) ยรม O:KN-KQ; ฮชย EK:EM
(R) สดด EE:J-Q; สภษ N:KE (O) ลนต KQ:MM; พบญ KR:QJ (EL) อสย MM:EJ
(EE) กจ EN:EN-EI (EK) อสย EE:EJ (EM) ลนต KQ:N; อสค MQ:MN (EJ) สดด NM:Q
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อาโมส O
หน้ า 1828
สร้ างเมื องที# พั งนั นขึ นใหม่ และ 15 เราจะปลู กเขาไว้ ใ นแผ่ น ดิ น
เข้ าอาศั ยอยู่ เขาจะปลู กสวน ของเขา เขาจะไม่ ถูกถอนออกไป
องุ่ นและดื# มนํา องุ่ นของสวนนั น จากแผ่ นดิ นซึ# งเราได้ มอบให้ แก่
เขาจะทําสวนผลไม้ และรับประ- เขาอี กเลย" พระเยโฮวาห์ พระ
ทานผลของมัน
เจ้ าของเจ้ าตรัสดังนี แหละ

(EN) อสย QL:KE; ยรม KJ:Q; MK:JE; อสค MJ:KR; MI:KN; ยอล M:KL; มคา J:J
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