
หนา 1815อาโมส
การพิพากษาประเทศตางๆ
จะเกิดในทันทีและในอนาคต

1ถอยคําของอาโมส ผู อยู ใน
หมูผู เลี้ยงแกะในเมืองเทโค-

อาซึ่ งทานไดเห็นเกี่ ยวกับอิส-
ราเอล ในรัชกาลอุสซียาห
กษัตริยแหงยูดาห และในรัช
กาลเยโรโบอัม ราชโอรสของโย-
อาช กษัตริยแหงอิสราเอล กอน
แผนดินไหวสองป
2ทานกลาววา "พระเยโฮวาหจะ
ทรงเปลงพระสิงหนาทจากศิโยน
และจะทรงเปลงพระสุรเสียงของ
พระองคจากเยรูซาเล็ม ลาน
หญาของผู เลี้ยงแกะจะโศกเศรา
และยอดภูเขาคารเมลก็จะเหี่ยว
ไป"
3พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"เพราะเหตุการละเมิดของดา-
มัสกัส สามครั้งและสี่ครั้ง เราจะ
ไมยอมกลับการลงทัณฑ เพราะ
วาเขาทั้ งหลายไดนวดกิ เลอาด
ดวยเลื่อนเหล็กสําหรับนวดขาว
4แตเราจะสงไฟเขามาในเรือน
ของฮาซาเอล ซึ่ งจะเผาผลาญ
ปราสาททั้ งหลายของเบนฮาดัด
เสีย
5 เราจะหักดาลประตูเมืองดา-
มัสกัส และตัดผูที่อาศัยอยูออก
เสียจากที่ราบอาเวน และผูนั้นที่
ถือคทาจากวงศวานของเอเดน

และประชาชนซีเรียจะตองตกไป
เปนเชลยยังเมืองคีร" พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้แหละ
6พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"เพราะเหตุการละเมิดของกาซา
สามครั้ งและสี่ครั้ ง เราจะไม
ยอมกลับการลงทัณฑ เพราะเขา
กวาดประชาชนทั้ งหมดไปเปน
เชลย เพ่ือจะมอบใหแกเอโดม
7แต เราจะส งไฟมาบนกําแพง
เมืองกาซา ซึ่งจะเผาผลาญปรา-
สาททั้งหลายของเมืองนั้นเสีย
8 เราจะตัดผูที่อาศัยอยูออกเสีย
จากอัชโดด และผูที่ถือคทาออก
จากเมืองอัชเคโลน เราจะหันมือ
ของเราตอสู เอโครน ชาวฟลิส-
เตียที่ เหลืออยูจะพินาศ" องค
พระผู เปนเจาพระเจาตรัสดังนี้
แหละ
9พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"เพราะเหตุการละเมิดของเมือง
ไทระ สามครั้งและสี่ครั้ง เราจะ
ไมยอมกลับการลงทัณฑ เพราะ
เขาไดมอบประชาชนทั้งหมดให
แกเอโดม และไมไดระลึกถึง
พันธสัญญาแหงภราดรภาพ
10 แตเราจะสงไฟมาบนกําแพง
เมืองไทระ ซึ่งจะเผาผลาญปรา-
สาททั้งหลายของเมืองนั้นเสีย"
11 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"เพราะเหตุการละเมิดของเมือง

(1) ยรม 1:1; อมส 7:14 (2) สภษ 20:2 (3) โยบ 5:19 (4) วนฉ 9:19-20; ยรม 17:27
(5) อสย 43:14; ยรม 50:36 (6) อมส 1:3 (7) พบญ 32:35 (8) อสย 20:1; ยรม 47:5
(9) อสย 23:1-18; ยรม 47:4 (10) อมส 1:4; ศคย 9:4 (11) อสย 21:11-12
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หนา 1816
เอโดม สามครั้ งและสี่ ครั้ ง
เราจะไมยอมกลับการลงทัณฑ
เพราะเขาไดไลตามนองของเขา
ดวยดาบ และสลัดความสงสาร
ทิ้ งเสียสิ้ น ความโกรธของเขา
บ่ันทอนอยูตลอดกาล และ
ความพิ โรธของเขาก็มีอยู เปน
นิตย
12 แต เราจะส งไฟมาบนเมื อง
เทมาน ซึ่งจะเผาผลาญปราสาท
ทั้งหลายของเมืองโบสราห"
13 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"เพราะเหตุการละเมิดของคน
อัมโมน สามครั้ งและสี่ ครั้ ง
เราจะไมยอมกลับการลงทัณฑ
เพราะว าเขาไดผ าทองหญิงมี
ครรภในเมืองกิเลอาด เพ่ือจะ
ขยายอาณาเขตของตน
14 แตเราจะจุดไฟข้ึนในกําแพง
เมืองรับบาหและไฟจะเผาผลาญ
ปราสาททั้ งหลายของเมืองนั้ น
เสีย พรอมดวยเสียงโหรองใน
วันทําศึก พรอมดวยพายุอัน
แรงกลาในวันที่มีลมหมุน
15 กษัตริยของเขาทั้ งหลายจะ
ตกไปเปนเชลย ทั้งตัวทานและ
เจานายของทานดวย" พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้แหละ

2พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"เพราะเหตุการละเมิดของ

เมืองโมอับ สามครั้งและสี่ครั้ ง
เราจะไมยอมกลับการลงทัณฑ

เพราะเขาได เผากระดู กของ
กษัตริยเอโดมใหเปนปูน
2แต เราจะส งไฟมาบนโมอั บ
และไฟนั้นจะเผาผลาญปราสาท
ทั้ งหลายของเคริโอทเสีย และ
โมอับจะตายทามกลางเสียงสับ
สนอลหมาน ทามกลางเสียงโห
รองและเสียงแตร
3 เราจะตั ดผู วิ นิ จฉั ยออกเสี ย
จากทามกลางเมืองนั้น และ
จะประหารเจานายทั้ งหลายของ
เมืองนั้นเสียพรอมกับผูวินิจฉัย"
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ

การพิพากษาตอโมอับ
ยูดาหและอิสราเอล

4พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"เพราะเหตุการละเมิดของยูดาห
สามครั้ งและสี่ครั้ ง เราจะไม
ยอมกลับการลงทัณฑ เพราะวา
เขาปฏิเสธไมรับพระราชบัญญัติ
ของพระเยโฮวาห และมิไดรักษา
พระบัญญัติของพระองค และ
การมุสาของเขาไดพาใหเขาหลง
เจ่ินไป ตามเย่ียงที่ บิดาของเขา
ไดดําเนินมาแลว
5แต เราจะส งไฟมาบนยูดาห
และไฟนั้นจะเผาผลาญปราสาท
ทั้งหลายของเยรูซาเล็มเสีย"
6พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"เพราะเหตุการละเมิดของอิส-
ราเอล สามครั้งและสี่ครั้ง เราจะ
ไมยอมกลับการลงทัณฑ เพราะ

อาโมส 1, 2

(12) ปฐก 36:11; ยรม 49:7 (13) อสค 25:2-7; ศฟย 2:8 (14) 2 ซมอ 12:26
(15) ยรม 49:3 (1) อมส 2:4; มคา 6:5; ศฟย 2:8-9 (2) ยรม 48:24; อสย 9:5
(3) กดว 24:17 (4) พบญ 31:16-18 (5) ยรม 17:27 (6) 2 พกษ 17:7-18
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หนา 1817 อาโมส 2, 3
เขาไดขายคนชอบธรรมเอาเงิน
และขายคนขัดสนเอารองเทาคู
เดียว
7ซึ่ งกระหายหาฝุ นละอองแหง
แผนดินโลกบนศีรษะของคนจน
และผลักคนที่ ถอมใจออกเสีย
จากหนทางของเขา บุตรชายและ
บิดาของเขาเขาหาหญิงคนเดียว
กัน เพ่ือลบหลูนามบริสุทธิ์ของ
เรา
8ตัวเขาเองนอนอยูขางแทนบูชา
ทุกแทน อยูบนเสื้ อผาที่ เขา
ยึดมาเปนประกัน และในนิเวศ
แหงพระของเขา เขาทั้ งหลาย
ดื่มเหลาองุนสําหรับผูที่ถูกปรับ
โทษ
9 เรายังไดลางผลาญคนอาโม-
ไรตตรงหนาเขา ซึ่งสวนสูงของ
เขาเหมือนอยางความสูงของตน
สนสีดาร และเปนผูที่ แข็ง
แรงอยางกับตนโอก เราทําลาย
ผลขางบนของเขาเสีย และทํา
ลายรากขางลางของเขาเสีย
10 เรานําเจาข้ึนมาจากแผนดิน
อียิปต และไดนําเจาถึงสี่สิบปใน
ถิ่นทุรกันดาร เพ่ือจะไดกรรม
สิทธิ์ที่ดินของคนอาโมไรต
11 เราไดตั้งบุตรชายบางคนของ
เจาใหเปนผูพยากรณ และไดตั้ง
ชายหนุมบางคนของเจาใหเปน
พวกนาศีร โอ คนอิสราเอลเอย
ไมเปนความจริงดังนี้หรือ" พระ

เยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ
12 "แตเจาทั้งหลายไดกระทําให
พวกนาศีรดื่ มเหลาองุ น และ
บัญชาพวกผูพยากรณสั่งวา `เจา
อยาพยากรณเลย'
13 ดูเถิด เจากดเราลง เหมือน
เกวียนที่เต็มดวยฟอนขาวกดยัด
ลง
14 ฉะนั้นการหนีจะประลาตไป
จากผูมีฝเทารวดเร็ว คนที่แข็ง
แรงจะไมสามารถเสริมกําลังของ
เขา คนที่มีกําลังมากจะชวยชีวิต
ของตนก็ไมได
15 ผูที่ถือคันธนูจะไมยืนยงอยู
ได ผูมีฝเทาเร็วก็ชวยตัวเองให
รอดพนไมได หรือผูที่ ข่ีมา
ก็ ช วยตั วเองให รอดพนไม ได
เหมือนกัน
16 และผู ที่ มีใจกลาหาญทาม-
กลางผูมีกําลังเขมแข็งเหลานั้ น
จะหนีไปอยางเปลือยเปลาในวัน
นั้น" พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
แหละ

ความยากลําบากสําหรับ
ทุกตระกูลของอิสราเอล

3โอ คนอิสราเอลเอย จงฟง
พระวจนะนี้ซึ่ งพระเยโฮวาห

ตรัสกลาวโทษทานทั้งหลาย คือ
กลาวโทษหมดทั้ งครอบครัวซึ่ ง
เราไดนําออกจากแผนดินอียิปต
วา
2"ในบรรดาครอบครัวทั้ งสิ้นใน

(7) อมส 4:1; รม 2:24 (8) อพย 22:26-27 (9) ปฐก 15:16 (10) นหม 9:8-12
(11) 1 ซมอ 3:20 (13) สดด 78:40; อสย 1:14 (14) อมส 9:1-3 (15) สดด 33:16
(16) วนฉ 4:17; 2 พกษ 7:8 (1) 2 พศด 20:15; อสย 46:3 (2) อพย 19:5-6
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หนา 1818อาโมส 3
โลกนี้ เจาเทานั้นที่เรารูจัก ดัง
นั้ นเราจึงจะลงโทษเจา เพราะ
ความชั่วชาทั้งสิ้นของเจา
3สองคนจะเดิ นไปด วยกั นได
หรือนอกจากทั้งสองจะไดตกลง
กันไวกอน
4สิงโตจะแผดเสียงดังอยู ในปา
เมื่อมันไมมีเหย่ือหรือ ถาสิงโต
หนุมจับสัตวอะไรไมไดเลย มัน
จะร องออกมาจากถ้ํ าของมั น
หรือ
5ถาไมมีเหย่ือลอไว นกจะลงมา
ติดกับบนดินไดหรือ ถาไมมี
อะไรเขาไปติดกับ กับจะลั่นข้ึน
จากดินไดหรือ
6 เขาจะเปาแตรในเมือง และ
ประชาชนไมตกใจกลัวอะไรหรือ
จะมีภัยตกอยูในเมืองหนึ่งเมือง
ใดหรือ นอกจากวาพระเยโฮ-
วาหทรงกระทําเอง
7แทจริงองคพระผู เปนเจาพระ
เจาจะมิไดทรงกระทําอะไรเลย
โดยมิไดเปดเผยความลึกลับให
แกผู รับใชของพระองค คือผู
พยากรณ
8สิงโตแผดเสียงรองแลว ผู ใด
จะไมกลัวบาง องคพระผู เปน
เจาพระเจาตรัสแลว จะมีผูใดที่
จะไมพยากรณหรือ"
9 จงประกาศในปราสาททั้ ง
หลายที่อัชโดด และในปราสาท
ทั้งหลายในแผนดินอียิปต และ

กลาววา "จงประชุมกันบนภูเขา
แหงสะมาเรีย และพินิจดูความ
โกลาหลอันย่ิงใหญมากมายและ
ผู ที่ ถูกกดข่ี ทั้ งหลายทามกลาง
เมืองนั้น"
10พระเยโฮวาหตรัสวา "เพราะ
เขาไมรู จักที่จะกระทําใหถูกตอง
คื อ ผู ที่ ส่ํ า สมความรุ นแรง
และการโจรกรรมไวในปราสาท
ทั้งหลายของเขา"
11 เพราะฉะนั้น องคพระผู
เปนเจาพระเจ าจึงตรัสดั งนี้ ว า
"จะมี ปฏิ ป กษ ผู หนึ่ งมาล อม
แผนดินไว และเขาจะบ่ันทอน
ขุมกําลังเสียจากเจา และปรา-
สาททั้งหลายของเจาจะถูกปลน"
12พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา "ผู
เลี้ยงแกะชิงเอาขาสองขาหรือหู
ชิ้ นหนึ่ งมาจากปากสิงโตไดฉัน
ใด คนอิสราเอลผูอยูที่มุมหนึ่ง
ของเตียงในสะมาเรีย และบนที่
นอนในดามั สกั สจะได รั บการ
ชวยใหพนไดฉันนั้น"
13 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
พระเจาจอมโยธาตรัสวา "ฟงซิ
และเปนพยานกลาวโทษวงศวาน
ของยาโคบเถิด
14 วาในวันที่ เราทําโทษอิสรา-
เอลเร่ืองการละเมิดของเขา เรา
จะทําโทษแทนบูชาทั้งหลายของ
เมืองเบธเอลดวย เชิงงอนที่
แทนบูชานั้ นจะถูกตัดออกและ

(3) ปฐก 5:22; 2 คร 6:14-16 (4) อมส 3:8 (5) ปญจ 9:12 (6) ยรม 4:5; อสค 33:3
(7) ปฐก 6:13 (8) อมส 3:4; วว 5:5 (9) 2 ซมอ 1:20; ยรม 2:10 (10) สดด 14:4
(11) 2 พกษ 15:19 (12) 1 ซมอ 17:34-37 (13) พบญ 8:19 (14) อพย 32:34
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หนา 1819 อาโมส 3, 4
ตกลงที่ดิน
15 เ ราจะโจมตี เ รื อนพั กฤดู
หนาวพรอมกับเรือนพักฤดูรอน
และเรือนที่ ทําดวยงาชางจะพิ-
นาศ และเรือนใหญๆทั้ งสิ้นจะ
สูญสิ้นไป" พระเยโฮวาหตรัส
ดังนี้แหละ

พระเจาทรงปฏิเสธ
เครื่องสัตวบูชาตางๆท่ี

แทนบูชาเท็จของเมืองเบธเอล

4"แม วัวทั้ งหลายแหงเมือง
บาชานเอย จงฟงคํานี้ เถิด

คือผูที่อยูในภูเขาสะมาเรีย ผูที่
บีบบังคับคนยากจน และขย้ีคน
ขัดสน ผูที่กลาวแกนายของตน
วา `เอามาซิคะ เราจะไดดื่มกัน'
2องคพระผู เปนเจาพระเจาทรง
ปฏิญาณไว ด วยความบริ สุ ทธิ์
ของพระองควา ดูเถิด วันทั้ ง
หลายจะมาถึงเจา เขาจะเอาขอ
เกี่ยวเจาไป จนถึงคนที่สุดทาย
ของเจา เขาก็จะเกี่ยวไปดวยเบ็ด
3และเจาจะออกไปตามชองกํา-
แพง แมวัวทั้ งหลายจะออกไป
ตามชองตรงขางหนาตน และ
เจ าจะทิ้ งมั นเข าไปในวั งนั้ น"
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ
4"จงมาที่เบธเอล มาทําการละ-
เมิด มาที่ กิลกาลซิ มาทําการ
ละเมิดใหทวีมากข้ึน จงนํา
เครื่องสัตวบูชาของเจามาทุกเชา
และนําสิบชักหนึ่ งของเจาหลัง

จากสามป
5จงเผาบูชาโมทนาดวยใชสิ่งที่มี
เชื้อ และประกาศการถวายบูชา
ดวยใจสมัคร จงโฆษณา โอ คน
อิสราเอลเอย เจารักที่จะกระทํา
อยางนี้นี่นะ" องคพระผูเปนเจา
พระเจาตรัสดังนี้แหละ

พระเจาทรงใหอิสราเอล
ระลึกถึงการลงโทษในอดีต

6"ทั่วไปทุกเมือง เราใหฟนของ
เจาสะอาด สถานที่ทุกแหงของ
เจาก็ขาดอาหาร เจาก็ยังไมกลับ
มาหาเรา" พระเยโฮวาหตรัสดัง
นี้แหละ
7"เราไดยับย้ังฝนไวเสียจากเจา
ดวย เมื่ อกอนถึงฤดูเกี่ ยวสาม
เดือน เราใหฝนตกในเมืองหนึ่ง
อีกเมืองหนึ่ งไมใหฝน นาแหง
หนึ่งมีฝนตก และนาที่ไมมีฝนก็
เหี่ยวแหง
8ดังนั้ นชาวเมืองสองสามเมือง
ก็ดั้นดนไปหาอีกเมืองหนึ่ งเพ่ือ
จะหาน้ําดื่ม และไมรูจักอิ่ม เจา
ก็ยังไมกลับมาหาเรา" พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้แหละ
9"เราโจมตี เจาดวยใหขาวมาน
และข้ึนรา เมื่ อบรรดาสวนของ
เจาและสวนองุนของเจา พรอม
ตนมะเดื่ อและตนมะกอกเทศ
ของเจาผลิตผล ตั๊กแตนก็มากิน
เจาก็ยังไมกลับมาหาเรา" พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ

(15) วนฉ 3:20; 1 พกษ 22:39 (1) พบญ 32:14-15 (2) สดด 89:35; อมส 6:8
(3) 2 พกษ 25:4; อสค 12:5 (4) พบญ 14:28-29 (5) ลนต 7:12-13; มธ 6:2
(6) ลนต 26:26 (7) 1 พกษ 8:35 (8) อสย 41:17-18 (9) 2 พศด 6:28; ฮกก 2:17
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หนา 1820อาโมส 4, 5
10 "เราใหโรคระบาดอยางที่เกิด
ในอี ยิปตมาเกิดท ามกลางเจ า
เราประหารคนหนุมของเจาเสีย
ดวยดาบ ทั้งเอามาทั้งหลายของ
เจาไปเสีย และกระทําใหความ
เนาเหม็นที่คายของเจาคลุ งเขา
จมูกเจา เจาก็ยังไมกลับมาหา
เรา" พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
แหละ
11 "เราควํ่าเจาเสียบาง อยางที่
พระเจ าควํ่า เมื องโสโดมและ
เมืองโกโมราห เจาเหมือนดุน
ฟนที่ เขาหยิบออกมาจากกองไฟ
เจาก็ยังไมกลับมาหาเรา" พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ
12 "โอ อิสราเอลเอย เพราะฉะ-
นั้นเราจะตองกระทํากับเจาดังนี้
เพราะเราจะตองกระทําเชนนี้แก
เจา โอ อิสราเอลเอย จงเตรียม
ตัวเพ่ือจะเผชิญพระเจาของเจา"
13 เพราะ ดูเถิด พระองคผูปน
ภูเขาและสรางลม และทรงประ-
กาศพระดําริ ของพระองค แก
มนุษย ผูทรงกระทําใหรุงสวาง
กลายเปนความมืด และทรงดํา-
เนินบนที่สูงของพิภพ พระนาม
ของพระองค คื อพระเยโฮวาห
พระเจาจอมโยธา

การคร่ําครวญเรื่อง
วงศวานอิสราเอล

5โอ วงศวานอิสราเอลเอย จง
ฟงถอยคํานี้ ซึ่ งเราคร่ํา-

ครวญถึงเจาวา
2 "พรหมจารี อิ สราเอลล มลง
แลว และเธอจะไมลุกข้ึนอีก เธอ
ถูกทิ้งไวบนแผนดินของเธอ ไม
มีผูใดพยุงเธอข้ึนอีก"
3 เพราะว าองคพระผู เป นเจ า
พระเจาตรัสดังนี้ วา "เมืองที่มี
คนออกไปพันหนึ่งจะเหลือกลับ
มาหนึ่งรอยคน และซึ่งมีออกไป
หนึ่ งรอยคนจะเหลือสิบคนแก
วงศวานของอิสราเอล"
4 เพราะพระเยโฮวาห ตรั สแก
วงศวานอิสราเอลดังนี้ วา "จง
แสวงหาเรา และเจาจะดํารงชีวิต
อยู
5แตอยาแสวงหาเบธเอล และ
อยาเขาไปในกิลกาล หรือขาม
ไปยังเบเออรเชบา เพราะวากิล-
กาลจะตองตกไปเปนเชลยเปน
แน และเบธเอลก็จะสูญไป"
6จงแสวงหาพระเยโฮวาหและ
เจาจะดํารงชีวิตอยู เกรงวาพระ
องคจะทรงพลุ งออกมาอยางไฟ
ในวงศวานโยเซฟ ไฟจะเผา
ผลาญ และไมมีผูใดดับใหเบธ-
เอลได
7 เจ าทั้ งหลายผู เปลี่ ยนความ
ยุติธรรมใหขมอยางบอระเพ็ด
และเหว่ียงความชอบธรรมลงสู
พ้ืนดิน
8จงแสวงหาพระองค ผูทรง
สรางหมู ดาวลูกไกและหมู ดาว

(10) อพย 9:3-6 (11) ปฐก 19:24-25 (12) อมส 4:2-3 (13) โยบ 38:4-11
(1) อมส 3:1 (2) อสย 37:22; ยรม 14:17 (3) พบญ 4:27 (4) 1 พศด 28:9
(5) ฮชย 4:15; 1 คร 1:28 (6) อสค 33:11 (7) พบญ 29:18 (8) โยบ 9:9; มธ 4:16
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หนา 1821 อาโมส 5
ไถ และเปนผูทรงกลับเงามัจจุ-
ราชใหเปนรุงเชา และทรงกระ-
ทํากลางวันใหมืดเปนกลางคืน
ผูทรงเรียกน้ําทะเลมาและโปรย
น้ํานั้ นลงบนพ้ืนพิภพ พระเย-
โฮวาหคือพระนามของพระองค
9 ผู ทรงกระทําให ผู ที่ ถู กปล น
แวบเขาสูผูแข็งแรง ผูที่ถูกปลน
จึงเขาสูปอมปราการ
10 เขาทั้ งหลายเกลียดผูที่กลาว
เตือนที่ประตูเมือง และเขาทั้ ง
หลายสะอิดสะเอียนผูที่ พูดอยาง
เที่ยงธรรม
11 เพราะวาเจาทั้งหลายเหยียบ
ยํ่าคนยากจน และเอาสวยขาว
สาลีไปเสียจากเขา เจาจึงสราง
ตึกดวยศิลาสกัด แตเจาจะไมได
อยู ในตึกนั้น เจาทําสวนองุนที่
รมรื่น แตเจาจะไมไดดื่มน้ําองุน
จากสวนนั้น
12 เพราะเรารูวาการละเมิดของ
เจามีเทาใด และบาปของเจา
มากมายสักเทาใด เจาทั้งหลาย
ผูขมใจคนชอบธรรม ผู รับสิน-
บน และขับไลคนขัดสนออกไป
เสียจากประตูเมือง
13 เพราะฉะนั้น คนที่มีปญญา
จะนิ่งเสียในเวลาเชนนั้น เพราะ
เปนเวลาชั่วราย
14 จงแสวงหาความดี อยาแสวง
หาความชั่ว เพ่ือเจาจะดํารงชีวิต
อยูได พระเยโฮวาหพระเจาจอม

โยธาจึงจะทรงสถิตกับเจาดังที่
เจากลาวแลวนั้น
15 จงเกลียดชังความชั่ว และรัก
ความดี และตั้งความยุติธรรมไว
ที่ประตูเมือง ชะรอยพระเยโฮ-
วาหพระเจาจอมโยธาจะทรงพระ
กรุณาตอวงศวานโยเซฟที่ เหลือ
อยูนั้น
วันแหงพระเยโฮวาหในอนาคต
16 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
พระเจาจอมโยธา องคพระผู
เปนเจาตรัสดังนี้ วา "ตามถนน
ทุกสายจะมีการร่ําไห และตาม
บรรดาถนนหลวงจะมีคนพูดวา
`อนิจจาเอย อนิจจาเอย' เขาจะ
รองเรียกชาวนาใหไวทุกข และ
ให ผู ชํานาญเพลงโศกรองโอด
ครวญ
17 ในสวนองุนทั้งสิ้นจะมีการร่ํา
ไห เพราะเราจะผานไปทาม-
กลางเจา" พระเยโฮวาหตรัสดัง
นี้แหละ
18 วิบัติแกเจา ผูปรารถนาวัน
แหงพระเยโฮวาห วันนั้นจะเปน
ประโยชนอะไรแกเจาเลา วัน
แหงพระเยโฮวาหเปนความมืด
ไมใชเปนความสวาง
19 อย างกับคนหนีสิ งโตไปปะ
หมี หรือเหมือนคนเขาไปใน
เรือนเอามือเทาฝาผนังและงูก็
กัดเอา
20 วันแหงพระเยโฮวาหจะเปน

(9) 2 พกษ 13:17 (10) อมส 7:10-17 (11) อสย 5:7-8 (12) พบญ 31:21
(13) ปญจ 3:7; อสย 36:21 (14) สดด 34:12 (15) รม 7:15-16 (16) อมส 5:27
(17) อสย 16:10 (18) ยรม 17:15; อสค 12:22 (19) กจ 28:4 (20) โยบ 3:4-6
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หนา 1822อาโมส 5, 6
ความมืด ไมใชความสวาง เปน
ความมืดคลุม ไมมีความแจมใส
เลย
พระเจาทรงดูหมิ่นวันเทศกาล

ท่ีไรความชอบธรรม
21 "เราเกลียดชัง เราดูหมิ่น
บรรดาวันเทศกาลของเจา และ
จะไมดมกลิ่ นในการประชุมอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของเจาเลย
22 แมวาเจาถวายเครื่องเผาบูชา
และธัญญบูชาแกเรา เราจะไม
ยอมรับสิ่งเหลานั้น  และสันติ
บูชาดวยสัตวอวนพีของเจานั้ น
เราจะไมมองดู
23 จงนําเสียงเพลงของเจ าไป
เสียจากเรา เพราะเราจะไมฟง
เสียงพิณใหญของเจา
24 แตจงใหความยุติธรรมหลั่ ง
ไหลลงอยางน้ํา และใหความ
ชอบธรรมเปนอยางลําธารที่ไหล
อยูเปนนิตย
25 โอ วงศวานอิสราเอลเอย เจา
ได นํา เครื่ องบู ชาและเครื่ อง
สัตวบูชาถวายแกเราในถิ่นทุร-
กันดารถึงสี่สิบปหรือ
26 เจาทั้งหลายไดหามพลับพลา
ของพระโมเลคและพระชี อั น
รูปเคารพของเจา คือดาวแหง
พระของเจา ซึ่งเจาไดทําไวสํา-
หรับตัวเจาเอง
27 เพราะฉะนั้น เราจะนําเจาให
ไปเปนเชลย ณ ที่เลยเมืองดา-

มัสกัสไป" พระเยโฮวาห ซึ่งทรง
พระนามวา พระเจาจอมโยธา
ตรัสดังนี้แหละ
การลงโทษชนชาติอิสราเอล

6"วิบัติแกผูที่ เอกเขนกอยูใน
ศิโยน และวางใจอยูในภูเขา

สะมาเรีย คือผูมีชื่ อเสียงแหง
ประชาชาติชั้นเอก ในบรรดา
ประชาชาติทั้ งหลาย ผู ซึ่ งวงศ
วานอิสราเอลมาหานั่นนะ
2จงไปยังเมืองคาลเนห และดู
เอาเถอะ จากที่นั่นก็ไปยังฮามัท
เมืองใหญ แลวลงไปยังเมืองกัท
ของชาวฟลิสเตีย เมืองเหลา
นั้ นดีกวาอาณาจักรเหลานี้หรือ
หรื ออาณาเขตเมื องเหล านั้ น
ใหญกวาอาณาเขตเมืองของเจา
หรือ
3 เจ าผู ที่ อยากผลั ดวั นสนอง
ความรายใหเนิ่นไป แตกลับนํา
เอาบัลลังกแหงความทารุณให
เขามาใกล
4 วิ บัติแก ผู ที่ นอนบนเตี ยงงา
ชาง และผูซึ่ งเหยียดตัวอยูบน
เกาอี้ยาว และกินลูกแกะที่ไดมา
จากฝูงแกะ และลูกวัวจากทาม-
กลางคอกวัว
5และรองเพลงไรสาระประสาน
เสียงพิณใหญ กระทําอยางดาวิด
ในการประดิษฐเครื่องดนตรีข้ึน
ใหม
6 ผู ใชชามใสน้ําองุ นดื่ ม และ

(21) สภษ 15:8 (22) สดด 50:8-13 (23) อมส 6:5 (24) โยบ 29:12-17; สภษ 21:3
(25) ลนต 17:7 (26) 1 พกษ 11:33 (27) 2 พกษ 15:29 (1) วนฉ 18:7; อสย 32:9
(2) ยรม 2:10-11 (3) อมส 5:18 (4) อสย 5:11-12 (5) ปฐก 31:27 (6) ฮชย 3:1
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หนา 1823 อาโมส 6, 7
ชโลมตัวดวยน้ํามันอยางดี แต
มิไดเปนทุกขโศกในเรื่ องความ
ทุกขยากของโยเซฟ
7 เพราะฉะนั้ นบัดนี้ เขาจะตอง
ไปเปนเชลยกับพวกแรกที่ตกไป
เปนเชลย และเสียงอึงคะนึงของ
พวกที่นอนเหยียดตัวก็หมดสิ้น
ไป"
8องคพระผู เปนเจาพระเจาได
ทรงปฏิญาณตอพระองค เองวา
พระเยโฮวาหพระเจาจอมโยธา
ตรัสวา "เราสะอิดสะเอียนความ
ล้ําเลิศของยาโคบ และเกลียด
ปราสาททั้ งหลายของเขา เรา
จะมอบเมืองนั้ นและบรรดาสิ่ ง
สารพัดที่อยูในเมืองนั้นเสีย"
9ตอมา ถาในเรือนเดียวมีคน
เหลืออยูสิบคน เขาจะตองตาย
หมด
10 และเมื่อลุงของผูใด คือผูที่
เผาเพ่ือเขา จะยกศพข้ึนเพ่ือจะ
นํากระดูกออกนอกเรือน และจะ
กลาวกับคนที่อยูในหองชั้นในที่
สุดของเรือนนั้นวา "ยังมีใครอยู
กับเจาหรือ" เขาจะตอบวา "ไม
มี" และเขาจะกลาววา "จุ จุ อยา
ใหเราออกพระนามของพระเย-
โฮวาห"
11 เพราะดูเถิด พระเยโฮวาห
ทรงบัญชาแลว พระองคจะทรง
ฟาดเรือนใหญใหแตกเปนชิ้นๆ
และเรือนเล็กก็จะแตกเปนจุณ

12 มาจะว่ิงบนศิลาหรือ มีคน
หนึ่งคนใดใชวัวไถที่นั่นหรือ แต
เจาทั้ งหลายไดกลับความยุติ-
ธรรมใหขมอยางดีหมี และ
เปลี่ ยนผลของความชอบธรรม
ใหขมอยางบอระเพ็ด
13 เจาทั้ งหลายผู เปรมปรีดิ์ อยู
ในสิ่ งอันไรสาระ ผู ซึ่ งกลาววา
"เราไดยึดเขาสัตวมาเปนของเรา
ดวยกําลังของเรามิใชหรือ"
14 พระเยโฮวาห พระเจ าจอม
โยธาตรัสดังนี้วา "เพราะ ดูเถิด
โอ วงศวานอิสราเอลเอย เรา
จะยกประชาชาติหนึ่งใหข้ึนตอสู
เจา และเขาจะบีบบังคับเจาตั้ ง
แตทางเขาเมืองฮามัทถึงแมน้ํา
แหงถิ่นทุรกันดาร"

พระเจาทรงบรรเทา
การทําโทษ แลวลงโทษตอไป

7องคพระผู เปนเจาพระเจา
ทรงสําแดงแกขาพเจาดังนี้

วา ดูเถิด พระองคทรงสราง
ตั๊กแตน เมื่อพืชรุนหลังเร่ิมงอก
ข้ึนมา และดูเถิด เปนพืชรุ น
หลังจากที่กษัตริยไดเกี่ยวแลว
2และตอมาเมื่อตั๊กแตนกินหญา
ในแผนดินนั้นหมดแลว ขาพเจา
จึงวา "โอ ขาแตองคพระผูเปน
เจาพระเจา ขอทรงใหอภัย ยา-
โคบจะตั้ งอยู ไดอยางไร เพราะ
เขาเล็กนิดเดียว"
3 เกี่ ยวดวยเรื่ องนี้พระเยโฮวาห

(7) อมส 5:5; ลก 21:24 (8) ยรม 51:14 (9) 1 ซมอ 2:36 (10) 1 ซมอ 31:12
(11) สดด 105:16; อสย 10:5-6 (12) อสย 48:4; ยรม 5:3 (13) อพย 32:18-19
(14) 2 พกษ 15:29 (1) อมส 7:4 (2) อพย 10:15; วว 9:4 (3) พบญ 32:36; ยก 5:16
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หนา 1824อาโมส 7
ทรงกลับพระทัย พระเยโฮวาห
ตรัสวา "จะไมเปนไปอยางนี้"
4องคพระผู เปนเจาพระเจาทรง
สําแดงแกขาพเจาอยางนี้ วา ดู
เถิด องคพระผู เปนเจาพระเจา
ทรงเรียกใหมีการสูความดวยไฟ
และไฟได เผาผลาญมหาสมุทร
ใหญ  และกินสวนหนึ่งเสีย
5ขาพเจาจึงทูลวา "โอ ขาแต
องคพระผู เปนเจาพระเจา ขอ
พระองคทรงยับย้ังไว ยาโคบจะ
ตั้งอยูไดอยางไร เพราะเขาเล็ก
นิดเดียว"
6 เกี่ ยวดวยเรื่ องนี้พระเยโฮวาห
ทรงกลับพระทัย องคพระผู
เปนเจาพระเจาตรัสวา "จะไม
เปนไปอยางนั้นดวย"
7พระองคทรงสําแดงแกขาพเจา
วา ดูเถิด องคพระผู เปนเจา
ประทับยืนอยูที่ขางกําแพงสราง
ดวยใชสายดิ่ง  มีสายดิ่งอยูใน
พระหัตถ
8 และพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ขาพเจาวา "อาโมสเอย เจาเห็น
อะไร" และขาพเจาทูลวา "สาย
ดิ่ งเสนหนึ่ ง พระเจาขา" แลว
องคพระผูเปนเจาตรัสวา "ดูเถิด
เราจะเอาสายดิ่ งจับท ามกลาง
อิสราเอลประชาชนของเรา เรา
จะไมผานเขาไปอีก
9สถานที่ อั นสู งทั้ งหลายของ
อิสอัคจะรกรางไป และสถาน

บริสุทธิ์ ทั้ งหลายของอิสราเอล
จะถูกทิ้ งไวเสียเปลา และเรา
จะลุกข้ึนตอสูวงศวานเยโรโบอัม
ดวยดาบ"

อามาซิยาหส่ังใหอาโมส
ออกจากเมืองเบธเอล

10 แลวอามาซิยาหปุโรหิตแหง
เบธเอลส งคนไปยังเยโรโบอัม
กษัตริยแหงอิสราเอล ทูลวา
"อาโมสได คิดกบฏตอพระองค
ในท ามกลางวงศวานอิสราเอล
บรรดาถ อยคําของเขาก็ หนั ก
แผนดิน
11 เพราะอาโมสไดกลาวดังนี้วา
`เยโรโบอัมจะสิ้ นชีวิตดวยดาบ
และอิสราเอลจะตกไปเปนเชลย
หางจากแผนดินของเขา'"
12 และอามาซิยาหพูดกับอา-
โมสวา "โอ ทานผูทํานาย ไป
เถิด จงหนีไปเสียที่ แผนดิน
ยูดาห ไปรับประทานอาหารที่
นั่น และพยากรณที่นั่นเถิด
13 อยามาพยากรณที่เบธเอลอีก
เลย เพราะวานี้ เปนสถานบริ-
สุทธิ์ของกษัตริย และเปนพระ
ราชสํานักของกษัตริย"
อาโมสตอบผูท่ีกลาวหาทาน

14 อาโมสจึงตอบอามาซิยาหวา
"ขาพเจาไมใชผูพยากรณ หรือ
ลูกชายของผูพยากรณ ขาพเจา
เปนคนเลี้ ยงสัตว และเปนคน
เก็บผลมะเดื่อ

(4) อมส 7:1; ฮบ 1:7 (5) สดด 85:4; อสย 10:25 (6) วนฉ 2:18 (7) 2 ซมอ 8:2
(8) ยรม 1:11-13; ศคย 5:2 (9) ปฐก 26:23-25; ลนต 26:30 (10) 1 พกษ 12:31-32
(11) ยรม 26:9 (12) 1 ซมอ 9:9; อสย 30:10 (13) อมส 2:12 (14) 1 พกษ 20:35
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หนา 1825 อาโมส 7, 8
15 และพระเยโฮวาห ทรงนํา
ข าพเจ ามาจากการติ ดตามฝู ง
แพะแกะ และพระเยโฮวาหตรัส
กับขาพเจาวา `ไปซิ จงพยากรณ
แกอิสราเอลประชาชนของเรา'
16 ฉะนั้นบัดนี้ จงฟงพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห ทานกลาววา
`อยาพยากรณกลาวโทษอิสรา-
เอล และอยาเทศนากลาวโทษ
วงศวานอิสอัค'
17 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
จึงตรัสดังนี้วา `ภรรยาของทาน
จะเป นหญิงโสเภณีที่ ในเมื อง
บุตรชายหญิงของทานจะลมลง
ตายดวยดาบ และที่ดินของทาน
เขาจะขึงเสนแบงออก ตัวทาน
เองจะสิ้ นชี วิตในแผนดินที่ ไม
สะอาด และอิสราเอลจะตอง
ตกไปเปนเชลยหางจากแผนดิน
ของตนเปนแน'"

ผลไมฤดูรอนท่ีเปอยเนา

8องคพระผู เปนเจาพระเจา
ทรงสําแดงแกขาพเจาดังนี้

วา ดูเถิด มีกระจาดผลไมฤดู
รอนกระจาดหนึ่ง
2และพระองคตรัสวา "อาโมส
เจาเห็นอะไร" และขาพเจาทูล
วา "ผลไมฤดูรอนกระจาดหนึ่ง
พระเจาขา" แลวพระเยโฮวาห
ตรัสกับขาพเจาวา "วันสิ้ นสุด
มาถึงอิสราเอลประชาชนของเรา
แลว เราจะไมผานเขาไปอีกเลย"

3องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
วา "ในวันนั้นเสียงเพลงในพระ
วิหารจะเปนเสียงร่ําไห จะมีศพ
มากมายทุกแหงทิ้งไวเงียบๆ"

พระเจาทรงคํานวณ
บาปท้ังหลายของอิสราเอล

4 โอ ทานผู เหยียบยํ่าคนขัดสน
ท านผู ทําลายคนยากจนแห ง
แผนดิน จงฟงถอยคํานี้
5 โดยกลาววา "เมื่ อไรหนอวัน
ข้ึนค่ําจะหมดไป เราจะไดขาย
ขาวของเรา เมื่อไรหนอวันสะ-
บาโตจะพนไป เราจะไดเอาขาว
สาลีออกขาย เราจะไดกระทํา
เอฟาหใหยอมลง และกระทํา
เชเขลใหโตข้ึน และหลอกคา
ดวยตาชั่งข้ีฉอ
6 เพ่ือเราจะไดซื้อคนจนดวยเงิน
และซื้ อคนขัดสนด วยรองเท า
สานคูหนึ่ง เออ และขายกากขาว
สาลี"
7 โดยศักดิ์ศรีของยาโคบ พระ
เยโฮวาหทรงปฏิญาณวา "แน
นอนทีเดียว เราจะไมลืมการ
กระทําของเขาสักอยางเดียวเปน
นิตย
8แผนดินจะไมหว่ันไหวเพราะ
เร่ืองนี้หรือ ทุกคนที่ อาศัยอยู
ในแผนดินนั้นจะไมไวทุกขหรือ
และแผนดินนั้ นทั้ งหมดก็ เออ
ข้ึนมาอยางแมน้ํา ถูกซัดไปซัด
มาและยุบลงอีก เหมือนแมน้ํา

(15) 2 ซมอ 7:8; สดด 78:70 (16) 1 ซมอ 15:16 (17) อสย 13:16 (1) อมส 7:1
(2) ยรม 1:11-14; อสค 8:6 (3) ฮชย 10:5-6; ยอล 1:5 (4) 1 พกษ 22:19; มธ 23:14
(5) กดว 10:10 (6) อมส 8:4 (7) พบญ 33:26-29; สดด 47:4 (8) มคา 1:3-5
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หนา 1826อาโมส 8, 9
แหงอียิปตมิใชหรือ"
9องคพระผู เปนเจาพระเจาตรัส
วา "และตอมาในวันนั้นเราจะ
กระทําใหดวงอาทิตยตกในเวลา
เที่ยงวัน กระทําใหโลกมืดไปใน
กลางวันแสกๆ
10 เราจะใหการเลี้ยงของเจาทั้ง
หลายกลับเปนการไวทุกข และ
ใหเสียงเพลงทั้ งสิ้นของเจาเปน
คําคร่ําครวญ เราจะนําผากระ-
สอบมาที่ เอวของคนทั้ งหลาย
และศีรษะทั่ วไปก็จะลาน และ
เราจะกระทําใหเปนเหมือนการ
ไวทุกขใหบุตรชายคนเดียวของ
เขา และวาระสุดทายก็จะให
เหมือนวันที่ขมข่ืน"
11 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา "ดูเถิด วันเวลาก็มาถึง
เมื่ อเราจะส งทุพภิ กขภั ยมาที่
แผนดิน ไมใชการอดอาหาร
หรือการกระหายน้ํา แตจะอด
ฟงพระวจะของพระเยโฮวาห
12 เขาทั้งหลายจะทองเที่ยวจาก
ทะเลนี้ไปทะเลโนน และจากทิศ
เหนือไปทิศตะวันออก เขาทั้ ง
หลายจะว่ิงไปว่ิงมาเพ่ือแสวงหา
พระวจนะของพระเยโฮวาห แต
เขาจะหาไมพบ
13 ในวันนั้น สาวพรหมจารี
สวยๆและคนหนุ มจะสลบไสล
เพราะความกระหาย
14บรรดาผูที่ปฏิญาณโดยความ

บาปแหงสะมาเรีย และกลาววา
`โอ ดานเอย พระของทานมีชีวิต
อยูแนฉันใด' และวา `พระมรร-
คาของเบเออรเชบามีชีวิตอยูแน
ฉันใด' เขาเหลานี้จะลมลง และ
จะไมลุกข้ึนอีกเลย"

อิสราเอลจะถูก
กระจัดกระจายไปทั่วโลก

9ข าพเจ า เห็ นองค พระผู
เปนเจ าประทับยืนอยู ข าง

แทนบูชา และพระองคตรัสวา
"จงตีที่หัวเสาเพ่ือใหธรณีประตู
หว่ันไหว และจงหักมันเสียให
เปนชิ้ นๆเหนือศีรษะของประ-
ชาชนทั้งหมด คนที่ ยังเหลืออยู
เราจะสังหารเสียดวยดาบ จะไม
มีผู ใดหนีไปไดเลย จะไมรอด
พนไปไดสักคนเดียว
2แมวาเขาจะขุดไปถึงนรก มือ
ของเราจะจับเขามาจากที่นั่น ถา
เขาจะปนไปฟาสวรรค เราจะนํา
เขาลงมาจากที่นั่น
3แมวาเขาจะซอนอยูที่ยอดเขา
คารเมล เราจะหาเขาที่นั่นแลว
จับเขามา แมวาเขาจะไปซอนอยู
ที่ กนทะเลใหพนตาเรา เราจะ
บัญชางูที่นั่น และมันจะกัดเขา
4แมวาเขาจะตกไปเปนเชลยตอ
หนาศัตรูของเขาทั้งหลาย เราจะ
บัญชาดาบที่นั่น และดาบจะฆา
เขาเสีย เราจะจองมองดูเขาอยู
เปนการมองราย ไมใชมองดี"

(9) โยบ 5:14; อสย 13:10 (10) อมส 8:3; ลก 7:12-13 (11) 1 ซมอ 3:1; สดด 74:9
(12) สภษ 14:6; ดนล 12:4 (13) พบญ 32:25; สดด 63:1 (14) ฮชย 4:15; ศฟย 1:5
(1) 2 พศด 18:18 (2) โยบ 26:6; สดด 139:7 (3) ยรม 23:23-24 (4) ลนต 26:33
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หนา 1827 อาโมส 9
5องคพระผู เปนเจาพระเจาจอม
โยธา พระองคผูทรงแตะตอง
แผนดิน และแผนดินก็ละลายไป
และบรรดาที่อาศัยอยูในนั้นก็ไว
ทุกข และแผนดินนั้นทั้งหมดก็
เออข้ึนมาอยางแมน้ํา และยุบ
ลงอีกเหมือนแมน้ําแหงอียิปต
6 ผู ทรงสร างหองชั้ นบนไว ใน
สวรรค และตั้งฟาครอบไวที่พ้ืน
โลก ผูทรงเรียกน้ําทะเลมา
แลวรดน้ํานั้นบนพ้ืนโลก พระ
นามของพระองคคือ พระเยโฮ-
วาห
7พระเยโฮวาหตรัสวา "โอ คน
อิสราเอลเอย แกเราเจาไมเปน
เหมือนคนเอธิโอเปยดอกหรือ
เรามิไดพาอิสราเอลข้ึ นมาจาก
แผนดินอียิปตหรือ และพาคน
ฟลิสเตียมาจากคัฟโทร และพา
คนซีเรียมาจากคีรหรือ
8ดูเถิด พระเนตรขององคพระ
ผู เปนเจ าพระเจ าจับอยู ที่ ราช
อาณาจักรอันบาปหนา และ
เราจะทําลายมันเสียจากพ้ืนโลก
เวนแต เราจะไมทําลายวงศวาน
ยาโคบใหสิ้ นเสียทีเดียว" พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ
9"เพราะวา ดูเถิด เราจะบัญชา
และจะสั่ นวงศ วานอิ สราเอล
ท ามกลางประชาชาติทั้ งหลาย
อยางกับสั่ นตะแกรง แตไมมี
เม็ดใดสักเม็ดเดียวที่ ตกลงถึง

ดิน
10 คนบาปทั้ งปวงในประชาชน
ของเราจะตายดวยดาบ คือผูที่
กลาววา `ความชั่วจะตามไมทัน
และจะไมพบเรา'

ราชาธิปไตย
ของดาวิด

จะฟนดังเดิม
11 ในวันนั้น เราจะยกพลับพลา
ของดาวิดซึ่งพังลงแลวนั้นตั้งข้ึน
ใหม และซอมชองชํารุดตางๆ
เสีย และจะยกที่ปรักหักพังข้ึน
และจะสร างเสี ยใหม อย างใน
สมัยโบราณกาล
12 เพ่ื อเขาจะได ยึดกรรมสิทธิ์
คนที่ เหลืออยูของเอโดม และ
ประชาชาติ ทั้ งสิ้ นซึ่ งเขาเรี ยก
ดวยนามของเรา" พระเยโฮ-
วาหผูทรงกระทําเชนนี้ตรัสดังนี้
แหละ

ท้ังแผนดินอิสราเอล
และคนอิสราเอล
จะไดรับพระพร

ในอาณาจักร 1000 ป
13พระเยโฮวาหตรัสวา "ดูเถิด
วันเวลาก็มาถึง เมื่ อคนที่ ไถจะ
ทันคนที่ เกี่ ยว และคนที่ ยํ่าผล
องุนจะทันคนที่หวานเมล็ดองุน
จะมีน้ําองุนหยดจากภูเขา เนิน
เขาทั้งสิ้นจะละลายไป
14 เราจะใหอิสราเอลประชาชน
ของเรากลับสูสภาพเดิม เขาจะ

(5) สดด 46:6; อสย 64:1 (6) ปฐก 2:1; อมส 5:8 (7) ยรม 9:25-26; ฮชย 12:13
(8) สดด 11:4-6; สภษ 5:21 (9) ลนต 26:33; พบญ 28:64 (10) อสย 33:14
(11) กจ 15:15-17 (12) อสย 11:14 (13) ลนต 26:5; อสค 36:35 (14) สดด 53:6
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หนา 1828อาโมส 9
สรางเมืองที่ พังนั้ นข้ึนใหมและ
เขาอาศัยอยู เขาจะปลูกสวน
องุนและดื่มน้ําองุนของสวนนั้น
เขาจะทําสวนผลไมและรับประ-
ทานผลของมัน

15 เราจะปลูกเขาไวในแผนดิน
ของเขา เขาจะไมถูกถอนออกไป
จากแผนดินซึ่ งเราไดมอบใหแก
เขาอีกเลย" พระเยโฮวาหพระ
เจาของเจาตรัสดังนี้แหละ

(15) อสย 60:21; ยรม 24:6; 32:41; อสค 34:28; 37:25; ยอล 3:20; มคา 4:4
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