
หน้า 1815อาโมส
การพิพากษาประเทศต่างๆ
จะเกิดในทนัทีและในอนาคต

1
ถ้อยคาํของอาโมส ผู้อยู่ใน
หมู่ผู้เลี� ยงแกะในเมืองเทโค-

อาซึ# งท่านได้เห็นเกี# ยวกับอิส-
ราเอล ในรัชกาลอุสซียาห์
กษัตริย์แห่งยูดาห์ และในรัช
กาลเยโรโบอัม ราชโอรสของโย-
อาช กษัตริย์แห่งอิสราเอล ก่อน
แผ่นดินไหวสองปี
2ท่านกล่าวว่า "พระเยโฮวาห์จะ
ทรงเปล่งพระสิงหนาทจากศิโยน
และจะทรงเปล่งพระสุรเสียงของ
พระองค์จากเยรูซาเล็ม ลาน
หญ้าของผู้เลี� ยงแกะจะโศกเศร้า
และยอดภูเขาคารเมลก็จะเหี# ยว
ไป"
3 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี� ว่ า
"เพราะเหตุการละเมิดของดา-
มัสกัส สามครั�งและสี#ครั� ง เราจะ
ไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะ
ว่าเขาทั� งหลายได้นวดกิ เลอาด
ด้วยเลื#อนเหลก็สาํหรับนวดข้าว
4แต่เราจะส่งไฟเข้ามาในเรือน
ของฮาซาเอล ซึ# งจะเผาผลาญ
ปราสาททั� งหลายของเบนฮาดัด
เสีย
5 เราจะหักดาลประตูเมืองดา-
มัสกัส และตัดผู้ที#อาศัยอยู่ออก
เสียจากที#ราบอาเวน และผู้นั�นที#
ถือคทาจากวงศ์วานของเอเดน

และประชาชนซีเรียจะต้องตกไป
เป็นเชลยยังเมืองคีร์" พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี� แหละ
6 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี� ว่ า
"เพราะเหตุการละเมิดของกาซา
สามครั� งและสี# ครั� ง เราจะไม่
ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขา
กวาดประชาชนทั� งหมดไปเป็น
เชลย เพื#อจะมอบให้แก่เอโดม
7แต่ เราจะส่งไฟมาบนกาํแพง
เมืองกาซา ซึ#งจะเผาผลาญปรา-
สาททั�งหลายของเมืองนั�นเสีย
8เราจะตัดผู้ที#อาศัยอยู่ออกเสีย
จากอัชโดด และผู้ที#ถือคทาออก
จากเมืองอัชเคโลน เราจะหันมือ
ของเราต่อสู้ เอโครน ชาวฟีลิส-
เตียที# เหลืออยู่จะพินาศ" องค์
พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี�
แหละ
9 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี� ว่ า
"เพราะเหตุการละเมิดของเมือง
ไทระ สามครั�งและสี#ครั� ง เราจะ
ไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะ
เขาได้มอบประชาชนทั� งหมดให้
แก่เอโดม และไม่ได้ระลึกถึง
พันธสัญญาแห่งภราดรภาพ
10 แต่เราจะส่งไฟมาบนกาํแพง
เมืองไทระ ซึ#งจะเผาผลาญปรา-
สาททั�งหลายของเมืองนั�นเสีย"
11 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี� ว่ า
"เพราะเหตุการละเมิดของเมือง
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หน้า 1816

เอโดม สามครั� งและสี# ครั� ง
เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์
เพราะเขาได้ไล่ตามน้องของเขา
ด้วยดาบ และสลัดความสงสาร
ทิ� งเสียสิ� น ความโกรธของเขา
บั# นทอนอยู่ตลอดกาล และ
ความพิ โรธของเขาก็มีอยู่ เป็น
นิตย์
12 แต่ เราจะส่งไฟมาบนเมื อง
เทมาน ซึ#งจะเผาผลาญปราสาท
ทั�งหลายของเมืองโบสราห์"
13 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี� ว่ า
"เพราะเหตุการละเมิดของคน
อัมโมน สามครั� งและสี# ครั� ง
เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์
เพราะว่ าเขาได้ ผ่ าท้องหญิงมี
ครรภ์ในเมืองกิเลอาด เพื# อจะ
ขยายอาณาเขตของตน
14 แต่เราจะจุดไฟขึ� นในกาํแพง
เมืองรับบาห์และไฟจะเผาผลาญ
ปราสาททั� งหลายของเมืองนั� น
เสีย พร้อมด้วยเสียงโห่ร้องใน
วันทาํศึก พร้อมด้วยพายุอัน
แรงกล้าในวันที#มีลมหมุน
15 กษัตริย์ของเขาทั� งหลายจะ
ตกไปเป็นเชลย ทั� งตัวท่านและ
เจ้านายของท่านด้วย" พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี� แหละ

2
พระเยโฮวาห์ตรัสดั งนี� ว่ า
"เพราะเหตุการละเมิดของ

เมืองโมอับ สามครั� งและสี# ครั� ง
เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์

เพราะเขาได้ เผากระดู กของ
กษัตริย์เอโดมให้เป็นปูน
2 แต่ เราจะส่ งไฟมาบนโมอั บ
และไฟนั� นจะเผาผลาญปราสาท
ทั� งหลายของเคริโอทเสีย และ
โมอับจะตายท่ามกลางเสียงสับ
สนอลหม่าน ท่ามกลางเสียงโห่
ร้องและเสียงแตร
3 เราจะตั ดผู้ วินิ จฉัยออกเสี ย
จากท่ามกลางเมืองนั� น และ
จะประหารเจ้านายทั� งหลายของ
เมืองนั�นเสียพร้อมกับผู้วินิจฉัย"
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี� แหละ

การพิพากษาต่อโมอบั
ยูดาหแ์ละอิสราเอล

4 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี� ว่ า
"เพราะเหตุการละเมิดของยูดาห์
สามครั� งและสี# ครั� ง เราจะไม่
ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะว่า
เขาปฏิเสธไม่รับพระราชบัญญัติ
ของพระเยโฮวาห์ และมิได้รักษา
พระบัญญัติของพระองค์ และ
การมุสาของเขาได้พาให้เขาหลง
เจิ#นไป ตามเยี#ยงที# บิดาของเขา
ได้ดาํเนินมาแล้ว
5 แต่ เราจะส่ งไฟมาบนยูดาห์
และไฟนั� นจะเผาผลาญปราสาท
ทั�งหลายของเยรูซาเลม็เสีย"
6 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี� ว่ า
"เพราะเหตุการละเมิดของอิส-
ราเอล สามครั�งและสี#ครั� ง เราจะ
ไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะ
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หน้า 1817 อาโมส K, M

เขาได้ขายคนชอบธรรมเอาเงิน
และขายคนขัดสนเอารองเท้าคู่
เดียว
7ซึ# งกระหายหาฝุ่ นละอองแห่ง
แผ่นดินโลกบนศีรษะของคนจน
และผลักคนที# ถ่อมใจออกเสีย
จากหนทางของเขา บุตรชายและ
บิดาของเขาเข้าหาหญิงคนเดียว
กัน เพื#อลบหลู่นามบริสุทธิW ของ
เรา
8ตัวเขาเองนอนอยู่ข้างแท่นบูชา
ทุกแท่น อยู่บนเสื� อผ้าที# เขา
ยึดมาเป็นประกัน และในนิเวศ
แห่งพระของเขา เขาทั� งหลาย
ดื#มเหล้าองุ่นสาํหรับผู้ที# ถูกปรับ
โทษ
9เรายังได้ล้างผลาญคนอาโม-
ไรต์ตรงหน้าเขา ซึ# งส่วนสูงของ
เขาเหมือนอย่างความสูงของต้น
สนสีดาร์ และเป็นผู้ที# แข็ง
แรงอย่างกับต้นโอ๊ก เราทาํลาย
ผลข้างบนของเขาเสีย และทาํ
ลายรากข้างล่างของเขาเสีย
10 เรานาํเจ้าขึ� นมาจากแผ่นดิน
อียิปต์ และได้นาํเจ้าถึงสี#สิบปีใน
ถิ# นทุรกันดาร เพื# อจะได้กรรม
สิทธิWที#ดินของคนอาโมไรต์
11 เราได้ตั� งบุตรชายบางคนของ
เจ้าให้เป็นผู้พยากรณ์ และได้ตั� ง
ชายหนุ่มบางคนของเจ้าให้เป็น
พวกนาศีร์ โอ คนอิสราเอลเอ๋ย
ไม่เป็นความจริงดังนี� หรือ" พระ

เยโฮวาห์ตรัสดังนี� แหละ
12 "แต่เจ้าทั� งหลายได้กระทาํให้
พวกนาศีร์ดื# มเหล้าองุ่ น และ
บัญชาพวกผู้พยากรณ์สั#งว่า `เจ้า
อย่าพยากรณ์เลย'
13 ดูเถิด เจ้ากดเราลง เหมือน
เกวียนที#เต็มด้วยฟ่อนข้าวกดยัด
ลง
14 ฉะนั� นการหนีจะประลาตไป
จากผู้มีฝีเท้ารวดเร็ว คนที#แข็ง
แรงจะไม่สามารถเสริมกาํลังของ
เขา คนที#มีกาํลังมากจะช่วยชีวิต
ของตนกไ็ม่ได้
15 ผู้ที#ถือคันธนูจะไม่ยืนยงอยู่
ได้ ผู้มีฝีเท้าเร็วก็ช่วยตัวเองให้
รอดพ้นไม่ได้ หรือผู้ที# ขี# ม้า
ก็ ช่ วยตั วเองให้ รอดพ้นไม่ ได้
เหมือนกัน
16 และผู้ที# มีใจกล้าหาญท่าม-
กลางผู้มีกาํลังเข้มแข็งเหล่านั� น
จะหนีไปอย่างเปลือยเปล่าในวัน
นั� น" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี�
แหละ

ความยากลําบากสําหรบั
ทุกตระกูลของอิสราเอล

3
โอ คนอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง
พระวจนะนี� ซึ# งพระเยโฮวาห์

ตรัสกล่าวโทษท่านทั�งหลาย คือ
กล่าวโทษหมดทั� งครอบครัวซึ# ง
เราได้นาํออกจากแผ่นดินอียิปต์
ว่า
2 "ในบรรดาครอบครัวทั� งสิ� นใน
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(EE) E ซมอ M:KL (EM) สดด IR:JL; อสย E:EJ (EJ) อมส O:E-M (EN) สดด MM:EQ
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หน้า 1818อาโมส M

โลกนี�  เจ้าเท่านั�นที#เรารู้จัก ดัง
นั� นเราจึงจะลงโทษเจ้า เพราะ
ความชั#วช้าทั�งสิ� นของเจ้า
3สองคนจะเดิ นไปด้ วยกั นได้
หรือนอกจากทั� งสองจะได้ตกลง
กันไว้ก่อน
4สิงโตจะแผดเสียงดังอยู่ในป่า
เมื#อมันไม่มีเหยื#อหรือ ถ้าสิงโต
หนุ่มจับสัตว์อะไรไม่ได้เลย มัน
จะร้ องออกมาจากถํ�า ของมั น
หรือ
5ถ้าไม่มีเหยื#อล่อไว้ นกจะลงมา
ติดกับบนดินได้หรือ ถ้าไม่มี
อะไรเข้าไปติดกับ กับจะลั#นขึ� น
จากดินได้หรือ
6เขาจะเป่าแตรในเมือง และ
ประชาชนไม่ตกใจกลัวอะไรหรือ
จะมีภัยตกอยู่ในเมืองหนึ# งเมือง
ใดหรือ นอกจากว่าพระเยโฮ-
วาห์ทรงกระทาํเอง
7แท้จริงองค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าจะมิได้ทรงกระทาํอะไรเลย
โดยมิได้เปิดเผยความลึกลับให้
แก่ผู้ รับใช้ของพระองค์ คือผู้
พยากรณ์
8สิงโตแผดเสียงร้องแล้ว ผู้ใด
จะไม่กลัวบ้าง องค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสแล้ว จะมีผู้ใดที#
จะไม่พยากรณ์หรือ"
9 จงประกาศในปราสาททั� ง
หลายที#อัชโดด และในปราสาท
ทั� งหลายในแผ่นดินอียิปต์ และ

กล่าวว่า "จงประชุมกันบนภูเขา
แห่งสะมาเรีย และพินิจดูความ
โกลาหลอันยิ#งใหญ่มากมายและ
ผู้ที# ถูกกดขี# ทั� งหลายท่ามกลาง
เมืองนั�น"
10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เพราะ
เขาไม่รู้จักที#จะกระทาํให้ถูกต้อง
คื อ ผู้ ที# สํ#า สมความ รุ นแรง
และการโจรกรรมไว้ในปราสาท
ทั�งหลายของเขา"
11 เพราะฉะนั� น องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสดั งนี� ว่า
"จะมี ปฏิ ปั กษ์ ผู้ หนึ# งมาล้ อม
แผ่นดินไว้ และเขาจะบั# นทอน
ขุมกาํลังเสียจากเจ้า และปรา-
สาททั�งหลายของเจ้าจะถูกปล้น"
12 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี� ว่า "ผู้
เลี� ยงแกะชิงเอาขาสองขาหรือหู
ชิ� นหนึ# งมาจากปากสิงโตได้ฉัน
ใด คนอิสราเอลผู้อยู่ที# มุมหนึ# ง
ของเตียงในสะมาเรีย และบนที#
นอนในดามั สกั สจะได้ รับการ
ช่วยให้พ้นได้ฉันนั�น"
13 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า "ฟังซิ
และเป็นพยานกล่าวโทษวงศ์วาน
ของยาโคบเถิด
14 ว่าในวันที# เราทาํโทษอิสรา-
เอลเรื#องการละเมิดของเขา เรา
จะทาํโทษแท่นบูชาทั� งหลายของ
เมืองเบธเอลด้วย เชิงงอนที#
แท่นบูชานั� นจะถูกตัดออกและ

(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

 30_amo.pub 
 page 4

 Saturday, February 27, 2016 22:35 



หน้า 1819 อาโมส M, J

ตกลงที#ดิน
15 เราจะโจมตี เ รื อนพั กฤดู
หนาวพร้อมกับเรือนพักฤดูร้อน
และเรือนที# ทาํด้วยงาช้างจะพิ-
นาศ และเรือนใหญ่ๆทั� งสิ� นจะ
สูญสิ� นไป" พระเยโฮวาห์ตรัส
ดังนี� แหละ

พระเจ้าทรงปฏิเสธ
เครื*องสตัวบูชาต่างๆที*

แท่นบูชาเท็จของเมืองเบธเอล

4
"แม่ วัวทั� งหลายแห่งเมือง
บาชานเอ๋ย จงฟังคาํนี� เถิด

คือผู้ที#อยู่ในภูเขาสะมาเรีย ผู้ที#
บีบบังคับคนยากจน และขยี� คน
ขัดสน ผู้ที#กล่าวแก่นายของตน
ว่า `เอามาซิคะ เราจะได้ดื#มกัน'
2องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรง
ปฏิญาณไว้ ด้ วยความบริสุ ทธิW
ของพระองค์ว่า ดูเถิด วันทั� ง
หลายจะมาถึงเจ้า เขาจะเอาขอ
เกี#ยวเจ้าไป และชนรุ่นหลังของ
เจ้า เขากจ็ะเกี#ยวไปด้วยเบด็
3และเจ้าจะออกไปตามช่องกาํ-
แพง แม่วัวทั� งหลายจะออกไป
ตามช่องตรงข้างหน้าตน และ
เจ้ าจะทิ� งมั นเข้ าไปในวั งนั� น"
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี� แหละ
4"จงมาที#เบธเอล มาทาํการละ-
เมิด มาที# กิลกาลซิ มาทาํการ
ละเมิดให้ทวีมากขึ� น จงนาํ
เครื#องสัตวบูชาของเจ้ามาทุกเช้า
และนาํสิบชักหนึ# งของเจ้าหลัง

จากสามปี
5จงเผาบูชาโมทนาด้วยใช้สิ#งที#มี
เชื� อ และประกาศการถวายบูชา
ด้วยใจสมัคร จงโฆษณา โอ คน
อิสราเอลเอ๋ย เจ้ารักที#จะกระทาํ
อย่างนี� นี#นะ" องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี� แหละ

พระเจ้าทรงใหอิ้สราเอล
ระลึกถึงการลงโทษในอดีต

6"ทั#วไปทุกเมือง เราให้ฟันของ
เจ้าสะอาด สถานที# ทุกแห่งของ
เจ้ากข็าดอาหาร เจ้ากยั็งไม่กลับ
มาหาเรา" พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี� แหละ
7"เราได้ยับยั� งฝนไว้เสียจากเจ้า
ด้วย เมื# อก่อนถึงฤดูเกี# ยวสาม
เดือน เราให้ฝนตกในเมืองหนึ#ง
อีกเมืองหนึ# งไม่ให้ฝน นาแห่ง
หนึ#งมีฝนตก และนาที#ไม่มีฝนก็
เหี#ยวแห้ง
8ดังนั� นชาวเมืองสองสามเมือง
ก็ดั� นด้นไปหาอีกเมืองหนึ# งเพื# อ
จะหานํ�าดื#ม และไม่รู้จักอิ#ม เจ้า
ก็ยังไม่กลับมาหาเรา" พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี� แหละ
9"เราโจมตี เจ้าด้วยให้ ข้าวม้าน
และขึ� นรา เมื# อบรรดาสวนของ
เจ้าและสวนองุ่นของเจ้า พร้อม
ต้นมะเดื# อและต้นมะกอกเทศ
ของเจ้าผลิตผล ตั_กแตนกม็ากิน
เจ้าก็ยังไม่กลับมาหาเรา" พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี� แหละ

(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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10 "เราให้โรคระบาดอย่างที#เกิด
ในอี ยิปต์มาเกิดท่ ามกลางเจ้า
เราประหารคนหนุ่มของเจ้าเสีย
ด้วยดาบ ทั�งเอาม้าทั�งหลายของ
เจ้าไปเสีย และกระทาํให้ความ
เน่าเหม็นที# ค่ายของเจ้าคลุ้ งเข้า
จมูกเจ้า เจ้าก็ยังไม่กลับมาหา
เรา" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี�
แหละ
11 "เราควํ#าเจ้าเสียบ้าง อย่างที#
พระเจ้ าควํ#า เมื องโสโดมและ
เมืองโกโมราห์ เจ้าเหมือนดุ้ น
ฟืนที# เขาหยิบออกมาจากกองไฟ
เจ้าก็ยังไม่กลับมาหาเรา" พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี� แหละ
12 "โอ อิสราเอลเอ๋ย เพราะฉะ-
นั�นเราจะต้องกระทาํกับเจ้าดังนี�
เพราะเราจะต้องกระทาํเช่นนี� แก่
เจ้า โอ อิสราเอลเอ๋ย จงเตรียม
ตัวเพื#อจะเผชิญพระเจ้าของเจ้า"
13 เพราะ ดูเถิด พระองค์ผู้ปั�น
ภูเขาและสร้างลม และทรงประ-
กาศพระดาํ ริ ของพระองค์ แก่
มนุษย์ ผู้ทรงกระทาํให้รุ่งสว่าง
กลายเป็นความมืด และทรงดาํ-
เนินบนที#สูงของพิภพ พระนาม
ของพระองค์ คือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าจอมโยธา

การครํ *าครวญเรื*อง
วงศว์านอิสราเอล

5
โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จง
ฟังถ้อยคาํนี�  ซึ# งเราครํ#า-

ครวญถึงเจ้าว่า
2 "พรหมจารีแห่งอิสราเอลล้ม
ลงแล้ว และเธอจะไม่ลุกขึ� นอีก
เธอถูกทิ� งไว้บนแผ่นดินของเธอ
ไม่มีผู้ใดพยุงเธอขึ� นอีก"
3 เพราะว่ าองค์พระผู้ เป็นเจ้ า
พระเจ้าตรัสดังนี� ว่า "เมืองที# มี
คนออกไปพันหนึ# งจะเหลือกลับ
มาหนึ#งร้อยคน และซึ#งมีออกไป
หนึ# งร้อยคนจะเหลือสิบคนแก่
วงศ์วานของอิสราเอล"
4 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรัสแก่
วงศ์วานอิสราเอลดังนี� ว่า "จง
แสวงหาเรา และเจ้าจะดาํรงชีวิต
อยู่
5แต่อย่าแสวงหาเบธเอล และ
อย่าเข้าไปในกิลกาล หรือข้าม
ไปยังเบเออร์เชบา เพราะว่ากิล-
กาลจะต้องตกไปเป็นเชลยเป็น
แน่ และเบธเอลกจ็ะสูญไป"
6จงแสวงหาพระเยโฮวาห์และ
เจ้าจะดาํรงชีวิตอยู่ เกรงว่าพระ
องค์จะทรงพลุ่ งออกมาอย่างไฟ
ในวงศ์วานโยเซฟ ไฟจะเผา
ผลาญ และไม่มีผู้ใดดับให้เบธ-
เอลได้
7 เจ้ าทั� งหลายผู้ เปลี# ยนความ
ยุติธรรมให้ขมอย่างบอระเพ็ด
และเหวี# ยงความชอบธรรมลงสู่
พื� นดิน
8จงแสวงหาพระองค์ ผู้ทรง
สร้างหมู่ดาวลูกไก่และหมู่ดาว

(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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ไถ และเป็นผู้ทรงกลับเงามัจจุ-
ราชให้เป็นรุ่งเช้า และทรงกระ-
ทาํกลางวันให้มืดเป็นกลางคืน
ผู้ทรงเรียกนํ�าทะเลมาและโปรย
นํ�านั� นลงบนพื� นพิภพ พระเย-
โฮวาห์คือพระนามของพระองค์
9 ผู้ ทรงกระทาํให้ ผู้ ที# ถู กปล้น
เข้าต่อสู้ ผู้แข็งแรง ผู้ที# ถูกปล้น
จึงเข้าสู้ ป้อมปราการ
10 เขาทั� งหลายเกลียดผู้ที#กล่าว
เตือนที#ประตูเมือง และเขาทั� ง
หลายสะอิดสะเอียนผู้ที#พูดอย่าง
เที#ยงธรรม
11 เพราะว่าเจ้าทั� งหลายเหยียบ
ยํ#าคนยากจน และเอาส่วยข้าว
สาลีไปเสียจากเขา เจ้าจึงสร้าง
ตึกด้วยศิลาสกัด แต่เจ้าจะไม่ได้
อยู่ในตึกนั� น เจ้าทาํสวนองุ่ นที#
ร่มรื#น แต่เจ้าจะไม่ได้ดื#มนํ�าองุ่น
จากสวนนั�น
12 เพราะเรารู้ว่าการละเมิดของ
เจ้ามีเท่าใด และบาปของเจ้า
มากมายสักเท่าใด เจ้าทั� งหลาย
ผู้ข่มใจคนชอบธรรม ผู้รับสิน-
บน และขับไล่คนขัดสนออกไป
เสียจากประตูเมือง
13 เพราะฉะนั� น คนที#มีปัญญา
จะนิ#งเสียในเวลาเช่นนั�น เพราะ
เป็นเวลาชั#วร้าย
14 จงแสวงหาความดี อย่าแสวง
หาความชั#ว เพื#อเจ้าจะดาํรงชีวิต
อยู่ได้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอม

โยธาจึงจะทรงสถิตกับเจ้าดังที#
เจ้ากล่าวแล้วนั�น
15 จงเกลียดชังความชั#ว และรัก
ความดี และตั� งความยุติธรรมไว้
ที#ประตูเมือง ชะรอยพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าจอมโยธาจะทรงพระ
กรุณาต่อวงศ์วานโยเซฟที# เหลือ
อยู่นั�น
วนัแห่งพระเยโฮวาหใ์นอนาคต
16 เพราะฉะนั� น พระเยโฮวาห์
พระเจ้าจอมโยธา องค์พระผู้
เป็นเจ้าตรัสดังนี� ว่า "ตามถนน
ทุกสายจะมีการรํ#าไห้ และตาม
บรรดาถนนหลวงจะมีคนพูดว่า
`อนิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย' เขาจะ
ร้องเรียกชาวนาให้ไว้ทุกข์ และ
ให้ ผู้ ชาํนาญเพลงโศกเศร้าร้อง
โอดครวญ
17 ในสวนองุ่นทั� งสิ� นจะมีการรํ#า
ไห้ เพราะเราจะผ่านไปท่าม-
กลางเจ้า" พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี� แหละ
18 วิบัติแก่เจ้า ผู้ปรารถนาวัน
แห่งพระเยโฮวาห์ วันนั�นจะเป็น
ประโยชน์อะไรแก่เจ้าเล่า วัน
แห่งพระเยโฮวาห์เป็นความมืด
ไม่ใช่เป็นความสว่าง
19 อย่างกับคนหนีสิ งโตไปปะ
หมี หรือเหมือนคนเข้าไปใน
เรือนเอามือเท้าฝาผนังและงูก็
กัดเอา
20 วันแห่งพระเยโฮวาห์จะเป็น

(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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ความมืด ไม่ใช่ความสว่าง เป็น
ความมืดคลุ้ม ไม่มีความแจ่มใส
เลย
พระเจ้าทรงดูหมิ*นวนัเทศกาล

ที*ไรค้วามชอบธรรม
21 "เราเกลียดชัง เราดูหมิ# น
บรรดาวันเทศกาลของเจ้า และ
จะไม่ดมกลิ# นในการประชุมอัน
ศักดิWสิทธิWของเจ้าเลย
22 แม้ว่าเจ้าถวายเครื#องเผาบูชา
และธัญญบูชาแก่เรา เราจะไม่
ยอมรับสิ# งเหล่านั� น  และสันติ
บูชาด้วยสัตว์อ้วนพีของเจ้านั� น
เราจะไม่มองดู
23 จงนาํเสียงเพลงของเจ้าไป
เสียจากเรา เพราะเราจะไม่ฟัง
เสียงพิณใหญ่ของเจ้า
24 แต่จงให้ความยุติธรรมหลั# ง
ไหลลงอย่างนํ�า และให้ความ
ชอบธรรมเป็นอย่างลาํธารที#ไหล
อยู่เป็นนิตย์
25 โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้า
ได้ นาํ เครื# องบู ชาและเครื# อง
สัตวบูชาถวายแก่เราในถิ# นทุร-
กันดารถึงสี#สิบปีหรือ
26 เจ้าทั�งหลายได้หามพลับพลา
ของพระโมเลคและพระชี อั น
รูปเคารพของเจ้า คือดาวแห่ง
พระของเจ้า ซึ# งเจ้าได้ทาํไว้สาํ-
หรับตัวเจ้าเอง
27 เพราะฉะนั�น เราจะนาํเจ้าให้
ไปเป็นเชลย ณ ที#เลยเมืองดา-

มัสกัสไป" พระเยโฮวาห์ ซึ#งทรง
พระนามว่า พระเจ้าจอมโยธา
ตรัสดังนี� แหละ

การลงโทษชนชาติอิสราเอล

6
"วิบัติแก่ผู้ที# เอกเขนกอยู่ใน
ศิโยน และวางใจอยู่ในภูเขา

สะมาเรีย คือผู้มีชื# อเสียงแห่ง
ประชาชาติชั� นเอก ในบรรดา
ประชาชาติทั� งหลาย ผู้ซึ# งวงศ์
วานอิสราเอลมาหานั#นน่ะ
2จงไปยังเมืองคาลเนห์ และดู
เอาเถอะ จากที#นั#นกไ็ปยังฮามัท
เมืองใหญ่ แล้วลงไปยังเมืองกัท
ของชาวฟีลิสเตีย เมืองเหล่า
นั� นดีกว่าอาณาจักรเหล่านี� หรือ
หรื ออาณาเขตเมื องเหล่ านั� น
ใหญ่กว่าอาณาเขตเมืองของเจ้า
หรือ
3 เจ้ าผู้ ที# อยากผลั ดวั นสนอง
ความร้ายให้เนิ#นไป แต่กลับนาํ
เอาบัลลังก์แห่งความทารุณให้
เข้ามาใกล้
4 วิ บัติแก่ ผู้ ที# นอนบนเตี ยงงา
ช้าง และผู้ซึ# งเหยียดตัวอยู่บน
เก้าอี� ยาว และกินลูกแกะที#ได้มา
จากฝูงแกะ และลูกวัวจากท่าม-
กลางคอกวัว
5และร้องเพลงไร้สาระประสาน
เสียงพิณใหญ่ กระทาํอย่างดาวิด
ในการประดิษฐ์เครื# องดนตรีขึ� น
ใหม่
6 ผู้ใช้ชามใส่นํ�าองุ่ นดื# ม และ

(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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หน้า 1823 อาโมส Q, I

ชโลมตัวด้วยนํ�ามันอย่างดี แต่
มิได้เป็นทุกข์โศกในเรื# องความ
ทุกข์ยากของโยเซฟ
7 เพราะฉะนั� นบัดนี� เขาจะต้อง
ไปเป็นเชลยกับพวกแรกที#ตกไป
เป็นเชลย และเสียงอึงคะนึงของ
พวกที#นอนเหยียดตัวก็หมดสิ� น
ไป"
8องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าได้
ทรงปฏิญาณต่อพระองค์เองว่า
พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา
ตรัสว่า "เราสะอิดสะเอียนความ
ลํ�า เลิศของยาโคบ และเกลียด
ปราสาททั� งหลายของเขา เรา
จะมอบเมืองนั� นและบรรดาสิ# ง
สารพัดที#อยู่ในเมืองนั�นเสีย"
9 ต่อมา ถ้าในเรือนเดียวมีคน
เหลืออยู่สิบคน เขาจะต้องตาย
หมด
10 และเมื#อลุงของผู้ใด คือผู้ที#
เผาเพื#อเขา จะยกศพขึ� นเพื#อจะ
นาํกระดูกออกนอกเรือน และจะ
กล่าวกับคนที#อยู่ในห้องชั� นในที#
สุดของเรือนนั�นว่า "ยังมีใครอยู่
กับเจ้าหรือ" เขาจะตอบว่า "ไม่
มี" และเขาจะกล่าวว่า "จุ๊ จุ๊ อย่า
ให้เราออกพระนามของพระเย-
โฮวาห์"
11 เพราะดูเถิด พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาแล้ว พระองค์จะทรง
ฟาดเรือนใหญ่ให้แตกเป็นชิ� นๆ
และเรือนเลก็กจ็ะแตกเป็นจุณ

12 ม้าจะวิ# งบนศิลาหรือ มีคน
หนึ#งคนใดใช้วัวไถที#นั#นหรือ แต่
เจ้าทั� งหลายได้กลับความยุติ-
ธรรมให้ขมอย่างดีหมี และ
เปลี# ยนผลของความชอบธรรม
ให้ขมอย่างบอระเพด็
13 เจ้าทั� งหลายผู้ เปรมปรีดิW อยู่
ในสิ# งอันไร้สาระ ผู้ซึ# งกล่าวว่า
"เราได้ยึดเขาสัตว์มาเป็นของเรา
ด้วยกาํลังของเรามิใช่หรือ"
14 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าจอม
โยธาตรัสดังนี� ว่า "เพราะ ดูเถิด
โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เรา
จะยกประชาชาติหนึ# งให้ขึ� นต่อสู้
เจ้า และเขาจะบีบบังคับเจ้าตั� ง
แต่ทางเข้าเมืองฮามัทถึงแม่นํ�า
แห่งถิ#นทุรกันดาร"

พระเจ้าทรงบรรเทา
การทําโทษ แลว้ลงโทษต่อไป

7
องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ทรงสาํแดงแก่ข้าพเจ้าดังนี�

ว่า ดูเถิด พระองค์ทรงสร้าง
ตั_กแตน เมื#อพืชรุ่นหลังเริ#มงอก
ขึ� นมา และดูเถิด เป็นพืชรุ่น
หลังจากที#กษัตริย์ได้เกี#ยวแล้ว
2และต่อมาเมื#อตั_กแตนกินหญ้า
ในแผ่นดินนั�นหมดแล้ว ข้าพเจ้า
จึงว่า "โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้า ขอทรงให้อภัย ยา-
โคบจะตั� งอยู่ได้อย่างไร เพราะ
เขาเลก็นิดเดียว"
3 เกี# ยวด้วยเรื# องนี� พระเยโฮวาห์

(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
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หน้า 1824อาโมส I

ทรงกลับพระทัย พระเยโฮวาห์
ตรัสว่า "จะไม่เป็นไปอย่างนี� "
4องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรง
สาํแดงแก่ข้าพเจ้าอย่างนี� ว่า ดู
เถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ทรงเรียกให้มีการสู้ ความด้วยไฟ
และไฟได้เผาผลาญมหาสมุทร
ใหญ่  และกินส่วนหนึ#งเสีย
5 ข้าพเจ้าจึงทูลว่า "โอ ข้าแต่
องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า ขอ
พระองค์ทรงยับยั�งไว้ ยาโคบจะ
ตั� งอยู่ได้อย่างไร เพราะเขาเล็ก
นิดเดียว"
6 เกี# ยวด้วยเรื# องนี� พระเยโฮวาห์
ทรงกลับพระทัย องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า "จะไม่
เป็นไปอย่างนั�นด้วย"
7พระองค์ทรงสาํแดงแก่ข้าพเจ้า
ว่า ดูเถิด องค์พระผู้ เป็นเจ้า
ประทับยืนอยู่ที# ข้างกาํแพงสร้าง
ด้วยใช้สายดิ# ง  มีสายดิ#งอยู่ใน
พระหัตถ์
8 และพระเยโฮวาห์ ต รั สกั บ
ข้าพเจ้าว่า "อาโมสเอ๋ย เจ้าเห็น
อะไร" และข้าพเจ้าทูลว่า "สาย
ดิ# งเส้นหนึ# ง พระเจ้าข้า" แล้ว
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า "ดูเถิด
เราจะเอาสายดิ# งจับท่ ามกลาง
อิสราเอลประชาชนของเรา เรา
จะไม่ผ่านเขาไปอีก
9 สถานที# อั นสู งทั� งหลายของ
อิสอัคจะรกร้างไป และสถาน

บริสุทธิW ทั� งหลายของอิสราเอล
จะถูกทิ� งไว้เสียเปล่า และเรา
จะลุกขึ� นต่อสู้ วงศ์วานเยโรโบอัม
ด้วยดาบ"

อามาซิยาหส์ั *งใหอ้าโมส
ออกจากเมืองเบธเอล

10 แล้วอามาซิยาห์ปุโรหิตแห่ง
เบธเอลส่งคนไปยังเยโรโบอัม
กษัตริย์แห่งอิสราเอล ทูลว่า
"อาโมสได้คิดกบฏต่อพระองค์
ในท่ ามกลางวงศ์วานอิสราเอล
บรรดาถ้ อยคาํ ของเขาก็หนั ก
แผ่นดิน
11 เพราะอาโมสได้กล่าวดังนี� ว่า
`เยโรโบอัมจะสิ� นชีวิตด้วยดาบ
และอิสราเอลจะตกไปเป็นเชลย
ห่างจากแผ่นดินของเขา'"
12 และอามาซิยาห์พูดกับอา-
โมสว่า "โอ ท่านผู้ทาํนาย ไป
เถิด จงหนีไปเสียที# แผ่นดิน
ยูดาห์ ไปรับประทานอาหารที#
นั#น และพยากรณ์ที#นั#นเถิด
13 อย่ามาพยากรณ์ที#เบธเอลอีก
เลย เพราะว่านี� เป็นสถานบริ-
สุทธิW ของกษัตริย์ และเป็นพระ
ราชสาํนักของกษัตริย์"
อาโมสตอบผูที้*กล่าวหาท่าน

14 อาโมสจึงตอบอามาซิยาห์ว่า
"ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้พยากรณ์ หรือ
ลูกชายของผู้พยากรณ์ ข้าพเจ้า
เป็นคนเลี� ยงสัตว์ และเป็นคน
เกบ็ผลมะเดื#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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หน้า 1825 อาโมส I, R

15 และพระเยโฮวาห์ ทรงนาํ
ข้ าพเจ้ ามาจากการติ ดตามฝู ง
แพะแกะ และพระเยโฮวาห์ตรัส
กับข้าพเจ้าว่า `ไปซิ จงพยากรณ์
แก่อิสราเอลประชาชนของเรา'
16 ฉะนั�นบัดนี�  จงฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ ท่านกล่าวว่า
`อย่าพยากรณ์กล่าวโทษอิสรา-
เอล และอย่าเทศนากล่าวโทษ
วงศ์วานอิสอัค'
17 เพราะฉะนั� น พระเยโฮวาห์
จึงตรัสดังนี� ว่า `ภรรยาของท่าน
จะเป็นหญิงโสเภณีที# ในเมื อง
บุตรชายหญิงของท่านจะล้มลง
ตายด้วยดาบ และที#ดินของท่าน
เขาจะขึงเส้นแบ่งออก ตัวท่าน
เองจะสิ� นชี วิตในแผ่นดินที# ไม่
สะอาด และอิสราเอลจะต้อง
ตกไปเป็นเชลยห่างจากแผ่นดิน
ของตนเป็นแน่'"

ผลไมฤ้ดูรอ้นที*เปื* อยเน่า

8
องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ทรงสาํแดงแก่ข้าพเจ้าดังนี�

ว่า ดูเถิด มีกระจาดผลไม้ฤดู
ร้อนกระจาดหนึ#ง
2และพระองค์ตรัสว่า "อาโมส
เจ้าเห็นอะไร" และข้าพเจ้าทูล
ว่า "ผลไม้ฤดูร้อนกระจาดหนึ# ง
พระเจ้าข้า" แล้วพระเยโฮวาห์
ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "วันสิ� นสุด
มาถึงอิสราเอลประชาชนของเรา
แล้ว เราจะไม่ผ่านเขาไปอีกเลย"

3องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ว่า "ในวันนั�นเสียงเพลงในพระ
วิหารจะเป็นเสียงรํ#าไห้ จะมีศพ
มากมายทุกแห่งทิ� งไว้เงียบๆ"

พระเจ้าทรงคํานวณ
บาปทั7งหลายของอิสราเอล

4โอ ท่านผู้เหยียบยํ#าคนขัดสน
ท่ านผู้ ทาํ ลายคนยากจนแห่ ง
แผ่นดิน จงฟังถ้อยคาํนี�
5 โดยกล่าวว่า "เมื# อไรหนอวัน
ขึ� นคํ#าจะหมดไป เราจะได้ขาย
ข้าวของเรา เมื# อไรหนอวันสะ-
บาโตจะพ้นไป เราจะได้เอาข้าว
สาลีออกขาย เราจะได้กระทาํ
เอฟาห์ให้ย่อมลง และกระทาํ
เชเขลให้โตขึ� น และหลอกค้า
ด้วยตาชั#งขี� ฉ้อ
6เพื#อเราจะได้ซื� อคนจนด้วยเงิน
และซื� อคนขัดสนด้วยรองเท้ า
สานคู่หนึ#ง เออ และขายกากข้าว
สาลี"
7 โดยศักดิW ศรีของยาโคบ พระ
เยโฮวาห์ทรงปฏิญาณว่า "แน่
นอนทีเดียว เราจะไม่ลืมการ
กระทาํของเขาสักอย่างเดียวเป็น
นิตย์
8แผ่นดินจะไม่หวั# นไหวเพราะ
เรื# องนี� หรือ ทุกคนที# อาศัยอยู่
ในแผ่นดินนั�นจะไม่ไว้ทุกข์หรือ
และแผ่นดินนั� นทั� งหมดก็เอ่อ
ขึ� นมาอย่างแม่นํ�า ถูกซัดไปซัด
มาและยุบลงอีก เหมือนแม่นํ�า

(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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หน้า 1826อาโมส R, O

แห่งอียิปต์มิใช่หรือ"
9องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
ว่า "และต่อมาในวันนั� นเราจะ
กระทาํให้ดวงอาทิตย์ตกในเวลา
เที#ยงวัน กระทาํให้โลกมืดไปใน
กลางวันแสกๆ
10 เราจะให้การเลี� ยงของเจ้าทั� ง
หลายกลับเป็นการไว้ทุกข์ และ
ให้เสียงเพลงทั� งสิ� นของเจ้าเป็น
คาํครํ#าครวญ เราจะนาํผ้ากระ-
สอบมาที# เอวของคนทั� งหลาย
และศีรษะทั# วไปก็จะล้าน และ
เราจะกระทาํให้เป็นเหมือนการ
ไว้ทุกข์ให้บุตรชายคนเดียวของ
เขา และวาระสุดท้ายก็จะให้
เหมือนวันที#ขมขื#น"
11 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า "ดูเถิด วันเวลากม็าถึง
เมื# อเราจะส่งทุพภิ กขภั ยมาที#
แผ่นดิน ไม่ใช่การอดอาหาร
หรือการกระหายนํ�า แต่จะอด
ฟังพระวจะของพระเยโฮวาห์
12 เขาทั� งหลายจะท่องเที#ยวจาก
ทะเลนี� ไปทะเลโน้น และจากทิศ
เหนือไปทิศตะวันออก เขาทั� ง
หลายจะวิ# งไปวิ# งมาเพื#อแสวงหา
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ แต่
เขาจะหาไม่พบ
13 ในวันนั� น สาวพรหมจารี
สวยๆและคนหนุ่ มจะสลบไสล
เพราะความกระหาย
14 บรรดาผู้ที#ปฏิญาณโดยความ

บาปแห่งสะมาเรีย และกล่าวว่า
`โอ ดานเอ๋ย พระของท่านมีชีวิต
อยู่แน่ฉันใด' และว่า `พระมรร-
คาของเบเออร์เชบามีชีวิตอยู่แน่
ฉันใด' เขาเหล่านี� จะล้มลง และ
จะไม่ลุกขึ� นอีกเลย"

อิสราเอลจะถูก
กระจัดกระจายไปทั *วโลก

9
ข้ าพเ จ้ า เห็ นอง ค์ พระผู้
เป็นเจ้ าประทับยืนอยู่ บน

แท่นบูชา และพระองค์ตรัสว่า
"จงตีที# หัวเสาเพื#อให้ธรณีประตู
หวั# นไหว และจงหักมันเสียให้
เป็นชิ� นๆเหนือศีรษะของประ-
ชาชนทั�งหมด และคนที#ยังเหลือ
อยู่เราจะสังหารเสียด้วยดาบ จะ
ไม่มีผู้ใดหนีไปได้เลย และจะไม่
รอดพ้นไปได้สักคนเดียว
2แม้ว่าเขาจะขุดไปถึงนรก มือ
ของเราจะจับเขามาจากที#นั#น ถ้า
เขาจะปีนไปฟ้าสวรรค์ เราจะนาํ
เขาลงมาจากที#นั#น
3แม้ว่าเขาจะซ่อนอยู่ที#ยอดเขา
คารเมล เราจะหาเขาที#นั# นแล้ว
จับเขามา แม้ว่าเขาจะไปซ่อนอยู่
ที# ก้นทะเลให้พ้นตาเรา เราจะ
บัญชางูที#นั#น และมันจะกัดเขา
4แม้ว่าเขาจะตกไปเป็นเชลยต่อ
หน้าศัตรูของเขาทั�งหลาย เราจะ
บัญชาดาบที#นั#น และดาบจะฆ่า
เขาเสีย เราจะจ้องมองดูเขาอยู่
เป็นการมองร้าย ไม่ใช่มองดี"

(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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5องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอม
โยธา พระองค์ผู้ทรงแตะต้อง
แผ่นดิน และแผ่นดินกล็ะลายไป
และบรรดาที#อาศัยอยู่ในนั�นกไ็ว้
ทุกข์ และแผ่นดินนั�นทั�งหมดก็
เอ่อขึ� นมาอย่างแม่นํ�า และยุบ
ลงอีกเหมือนแม่นํ�าแห่งอียิปต์
6 ผู้ ทรงสร้ างห้องชั� นบนไว้ ใน
สวรรค์ และตั� งฟ้าครอบไว้ที#พื� น
โลก ผู้ทรงเรียกนํ�าทะเลมา
แล้วรดนํ�านั� นบนพื� นโลก พระ
นามของพระองค์คือ พระเยโฮ-
วาห์
7พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "โอ คน
อิสราเอลเอ๋ย แก่เราเจ้าไม่เป็น
เหมือนคนเอธิโอเปียดอกหรือ
เรามิได้พาอิสราเอลขึ� นมาจาก
แผ่นดินอียิปต์หรือ และพาคน
ฟีลิสเตียมาจากคัฟโทร์ และพา
คนซีเรียมาจากคีร์หรือ
8ดูเถิด พระเนตรขององค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าจับอยู่ ที# ราช
อาณาจักรอันบาปหนา และ
เราจะทาํลายมันเสียจากพื� นโลก
เว้นแต่เราจะไม่ทาํลายวงศ์วาน
ยาโคบให้สิ� นเสียทีเดียว" พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี� แหละ
9"เพราะว่า ดูเถิด เราจะบัญชา
และจะสั# นวงศ์ วานอิ สราเอล
ท่ ามกลางประชาชาติทั� งหลาย
อย่างกับสั# นตะแกรง แต่ไม่มี
เม็ดใดสักเม็ดเดียวที# ตกลงถึง

ดิน
10 คนบาปทั� งปวงในประชาชน
ของเราจะตายด้วยดาบ คือผู้ที#
กล่าวว่า `ความชั# วจะตามไม่ทัน
และจะไม่พบเรา'

ราชาธิปไตย
ของดาวิด

จะฟื7 นดงัเดิม
11 ในวันนั�น เราจะยกพลับพลา
ของดาวิดซึ#งพังลงแล้วนั�นตั� งขึ� น
ใหม่ และซ่อมช่องชาํรุดต่างๆ
เสีย และจะยกที#ปรักหักพังขึ� น
และจะสร้ างเสี ยใหม่ อย่ างใน
สมัยโบราณกาล
12 เพื# อเขาจะได้ ยึดกรรมสิทธิW
คนที# เหลืออยู่ของเอโดม และ
ประชาชาติ ทั� งสิ� นซึ# งเขาเรี ยก
ด้วยนามของเรา" พระเยโฮ-
วาห์ผู้ทรงกระทาํเช่นนี� ตรัสดังนี�
แหละ

ทั7งแผ่นดินอิสราเอล
และคนอิสราเอล
จะไดร้บัพระพร

ในอาณาจักร 9::: ปี
13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ดูเถิด
วันเวลาก็มาถึง เมื# อคนที# ไถจะ
ทันคนที# เกี# ยว และคนที# ยํ#าผล
องุ่นจะทันคนที#หว่านเมล็ดองุ่ น
จะมีนํ�าองุ่ นหยดจากภูเขา เนิน
เขาทั�งสิ� นจะละลายไป
14 เราจะให้อิสราเอลประชาชน
ของเรากลับสู่สภาพเดิม 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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สร้างเมืองที# พังนั� นขึ� นใหม่และ
เข้าอาศัยอยู่ เขาจะปลูกสวน
องุ่นและดื#มนํ�าองุ่ นของสวนนั� น
เขาจะทาํสวนผลไม้และรับประ-
ทานผลของมัน

15 เราจะปลูกเขาไว้ในแผ่นดิน
ของเขา เขาจะไม่ถูกถอนออกไป
จากแผ่นดินซึ# งเราได้มอบให้แก่
เขาอีกเลย" พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเจ้าตรัสดังนี� 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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