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1 อาโมส ๑:๕

อาโมส
คํานํา

อา โมสไมไดเป็นผู พูดแทนพระเจา
มือ อาชีพ เขาเป็นเจาของฝูงแพะ แกะ
และสวนมะเดื่อ เป็นชาว เมืองเท โค อา
ในยู ดาห (อาณาจักรฝาย ใต) แตพระ
ยาหเวหเรียกใหเขาเอาถอยคําของ
พระองคไปประกาศที่เมืองเบธ เอลใน
อิสราเอล (อาณาจักรฝายเหนือ)
เรื่องของอา โมสเกิด ขึ้นในยุคของ

กษตัริยเย โร โบ อัมที่ สองแหงอิสราเอล
(อาณาจักรฝาย เหนือ) ยุค นัน้รุงเรือง
สุดขีดและมีการ ขยายดิน แดนมาก
ที่สุด คนอิสราเอลเขาใจ ผิดคิด วาที่
พวก เขารุงเรืองและชนะสงครามเป็น
เพราะพระ ยาหเวหชื่น ชอบพวก เขาอยู
แตความ จริงแลวพระองคกําลังโกรธที่
พวก เขาขมเหงรังแกและเอา เปรียบคน
ยากจนและพระองคเอือม ระอาที่พวก
เขานมัสการพระองคแคเป็นพิธี
ตอ มาพระ ยาหเวหไดลงโทษชนชาติ

ตางๆรอบๆอิสราเอล และลงโทษคน
อิสราเอลครัง้แลวครัง้ เลา แตพวกเขาก็
ยังไม ยอมหัน กลับมาหาพระองค พวก
นักบวชและคนอิสราเอลจํานวนมากไป
นมัสการรูป เคารพในสถาน ที่นมัสการ
แหง ใหมที่กษตัริยของอิสราเอลสราง
ขึ้น แลวยังมีหน ามาคาดหวังวาพระเจา
จะอวยพรพวก เขา อา โมสเลานิมิตหา
อยางเกี่ยว กับเรื่องที่พระ ยาหเวหจะ
ทําลายอิสราเอล แตบอกวาในที่สุดพระ

ยาหเวหจะกอ ตัง้อาณาจักรขึ้น มาใหม
และอวยพรอิสราเอล

คํานํา

๑ ๑ น่ี คือคํา พูดของอา โมส อา โมสเป็น
เจาของฝูงแกะคนหน่ึงจากเมืองเทโคอา

อา โมสได รับถอยคําเหลา น้ี เกี่ยว กับ
อิสราเอลผานทางนิมิตตางๆสอง ปีกอน ที่จะ
เกิดแผนดินไหว ซึ่งเป็นชวงที่อุสซียาห เป็น
กษตัริยของยู ดาห และเย โร โบ อัมลูกชาย
ของโยอาชเป็นกษตัริยของอิสราเอล
๒ “อาโมสพูดวา
พระยาหเวหคํารามเหมือนสิงโตจากศิโยน
และพระองคเปลงเสียง ดังเหมือนฟ ารองจาก

เมืองเยรูซาเล็ม
ทุงหญาของผูเลีย้งแกะก็เหือดแหง
แมแตยอด เขาคา ร เมล *ยังเหี่ยวแหงไป

ดวย”
การลงโทษคนอาราม

๓พระยาหเวหบอกวา
“เราจะลงโทษคนดามัสกัสในซีเรียอยาง

แนนอน
เพราะพวกเขาทําผิดบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
ถึงขนาดบีค้นกิเลอาด
เหมือนใชเครื่องมือเหล็กนวดเมล็ดขาว
๔ดัง นัน้เราจะสงไฟลงมาบนวังของกษตัริย

ฮาซาเอล †
และเราจะเผา ผลาญพวกป อมปราการของ

กษตัริยเบนฮาดัด ‡ใหราบคาบ
๕ เราก็จะหักกลอนประตูของดามัสกัส
และเราจะกําจัดผูนัง่บนบัลลังกในหุบเขาอา

เวน ¶
เราจะทําลายคนที่ถือคทาในเบธเอเดน §

*๑:๒ ยอดเขาคารเมล เป็นภูเขาอยูทางเหนือของอิสราเอล ชื่อน้ีมีความหมายวา “สวนองุน
ของพระเจา” แสดงใหเห็นวาเป็นเทือกเขาที่อุดมสมบูรณมาก
†๑:๔ ฮาซาเอล เป็นกษตัริยของอารัม (ซีเรีย) เขาไดฆาเบนฮาดัดที่หน่ึง เพื่อตัง้ตัวเองขึ้น
เป็นกษตัริยแทน ดูไดจากหนังสือ ๒ พงศกษตัริย ๘:๗
‡๑:๔ เบนฮาดัด คือเบนฮาดัดทีส่อง เป็นลูกของฮาซาเอล กษตัริยของอารัม (ซีเรีย) ดูไดจาก
๒ พงศกษตัริย ๑๓:๓
¶๑:๕ หุบเขาอาเวน ชื่อน้ีอาจมีความหมายวา “หุบเขาแหงความไมยุติธรรม” หรือ “หุบเขา
แหงความซวย”
§๑:๕ เบธเอเดน เป็นเมืองหลวงของประเทศอาราม (ซีเรีย) ที่อยูบนภูเขาเลบานอน ชื่อน้ีมี
ความหมายวา “บานแหงความสุขเพลิดเพลิน” หรือ “สวนสวรรค”
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และคนอารามก็จะถูกกวาดตอนไปเป็นเชลย
ที่แผนดินคีร *

พระยาหเวหพูดไวอยางน้ี”
การลงโทษคนฟีลิสเตีย

๖พระยาหเวหบอกวา
“เราจะลงโทษคนกาซาอยางแนนอน
เพราะพวกเขาทําผิดบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
ถึงขนาดกวาดตอนคนทัง้ชุมชน
ใหไปเป็นทาสที่ประเทศเอโดม
๗ดัง นัน้ เราจะสงไฟลงมาที่กําแพง เมือง

กาซา
และมันจะเผา ผลาญพวกป อมปราการตางๆ

ของมันอยางราบคาบ
๘และเราจะกําจัดผูที่นัง่บนบัลลังกของเมือง

อัชโดด
และเราก็จะทําลายคนที่ถือคทาของเมือง

อัชเคโลน
และเราจะลงมือจัดการกับเมืองเอโครน
แลวคนฟีลิสเตียที่จะหลงเหลืออยูก็จะตาย”
พระยาหเวห องคเจาชีวิตพูดไวอยางนัน้

การลงโทษคนโฟนีเซีย
๙พระยาหเวหบอกวา
“เราจะลงโทษคนไทระอยางแนนอน
เพราะพวกเขาทําผิดบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
ถึง ขนาดขายคนทัง้ชุมชนใหไปเป็นทาสใน

ประเทศเอโดม
และพวกเขาก็ไมไดรักษาขอตกลงที่พวกเขา

ไดทํารวมกันฉันทพี่น อง
๑๐ดัง นัน้เราจะสงไฟลงมาบนกําแพงเมือง

ไทระ
และมันก็จะเผาผลาญพวกป อมปราการตางๆ

ของมันจนราบคาบ”

การลงโทษคนเอโดม
๑๑พระยาหเวหบอกวา
“เราจะลงโทษคนเอโดมอยางแนนอน
เพราะพวกเขาทําผิดบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
ถึง ขนาดเอาดาบไล ฟันคนอิสราเอลพี่ น อง

ของเขา อยางไมมีความเมตตาปรานี
เขาฉีกเน้ือของพี่ น องเขาอยางไม หยุด พัก

ดวยความโกรธ

เขาโจมตีพี่ น องเขาอยางไม หยุด หยอนดวย
ความแคน

๑๒ดังนัน้เราจะสงไฟลงมาบนเมืองเทมาน
และมันจะเผา ผลาญพวกป อมปราการของ

เมืองโบสราหลงจนราบคาบ”
การลงโทษคนอัมโมน

๑๓พระยาหเวหบอกวา
“เราจะลงโทษคนอัมโมนอยางแนนอน
เพราะพวกเขาทําผิดบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
ถึง ขนาดไดแหวะทองของคน ทองในเมืองกิ

เลอาด
ในชวง ที่พวก เขาทําสงครามขยายดิน แดน

ของเขา
๑๔ดัง นัน้เราจะจุด ไฟบนกําแพงของเมืองรับ

บาห
และมันจะเผา ผลาญพวกป อมปราการของ

มันลงจนราบคาบ
เรื่อง น้ีจะเกิด ขึ้นในวัน ทํา ศึกตอน ที่ศัตรูโห

รอง
และโจมตีพวกเขาอยางพายุหมุน
๑๕แลวกษตัริย พรอมทัง้พวกเจาฟ าของเขา
ก็จะถูกจับไปเป็นเชลยพรอมๆกันหมด”
พระยาหเวหพูดไวอยางน้ี

การลงโทษคนโมอับ

๒ ๑พระยาหเวหบอกวา
“เราจะลงโทษคนโมอับอยางแนนอน

เพราะพวกเขาทําผิดบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
ถึง ขนาดเผากระดูกของกษตัริยเอ โดมไปทํา

ปูนขาว
๒ดังนัน้เราจะสงไฟมาบนโมอับ
และมันก็จะเผา ผลาญพวกป อมปราการของ

เมืองเคริโอทลงจนราบคาบ
แลวโมอับก็จะตายไปทามกลางเสียงรบ
ในทามกลางเสียงโห รองและเสียงแตร เขา

สัตว
๓ เราจะกําจัดผูนําของโมอับ
และเราจะฆาพวกเจา ฟ าทัง้หมดของ เขาไป

พรอมๆกับเขา”
นัน่คือสิ่งที่พระยาหเวหบอก

*๑:๕ คีร เป็นเขตแดนที่อยูในการปกครองของอัสซีเรีย ดูหนังสือ อาโมส ๙:๗
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การลงโทษคนยูดาห
๔พระ ยาหเวหบอก วา “เราจะลงโทษคนยู

ดาหอยางแนนอน
เพราะพวกเขาทําผิดบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
คือเขาไมยอมเชื่อฟังคําสัง่สอนของเรา
และไมยอมรักษากฎตางๆของเราดวย
พระเทียม เท็จที่บรรพบุรุษของพวก เขาเฝ า

ติดตามนัน้ นําพวกเขาใหทิง้เราไป
๕ดังนัน้เราจะสงไฟลงมาบนยูดาห
และมันจะเผา ผลาญพวกป อมปราการของ

เมืองเยรูซาเล็มลงจนราบคาบ”
การลงโทษคนอิสราเอล

๖พระ ยาหเวหบอก วา “เราจะลงโทษคน
อิสราเอลอยางแนนอน

เพราะพวกเขาทําผิดบาปซํ้าแลวซํ้าอีก
อยาง เชน พวก เขาขายคนที่ซื่อสัตยไปเป็น

ทาส เพราะคนซื่อสัตยไมมีเงินมาชดใช
หน้ี

ขายคน ยากจนไปเป็นทาสเพราะคน ยากจน
ไมมีเงินมาจายหน้ี หน้ีที่มีคาแครองเทา
สานคูเดียว

๗พวกเขาเหยียบยํ่ากดหัวคนจนจมลงในดิน
และผลักไสพวกคนจนไปใหพนทาง
พอกับลูกชายก็รวม เพศกับหญิง สาวคน

เดียวกัน
ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงอันศักดิส์ิทธิข์องเรา
๘พวกเขาเอาเสื้อผาของคนจนๆมาปูนอนอยู

ขางๆแทนบูชาของพวกเขา
เสื้อผาพวก น้ีเป็นเสื้อผาที่คนจนเอามาคํ้า

ประกันหน้ี
และพวก เขาทําใหผูคนตองจายคา ปรับเป็น

เหลาองุน
แลวพวก เขาก็เอามาดื่ม กินกันในวิหารของ

พระเจาของพวกเขา
๙ เป็นเราเองที่ทําลายคนตอหน าพวกเขา
คนอา โม ไรต *น้ีสูงเหมือน กับพวกตนสนซี

ดาร

และแข็งแรงเหมือนกับพวกตนโอค
เราไดทําลายทัง้ผลบนตน
และรากในดิน
๑๐ เป็นเรา เองที่นําเจาออก มาจากแผน ดิน

อียิปต
และนําทางเจาในชวงที่เจาอยูในที่เปลา

เปลี่ยวแหงแลงเป็นเวลาสี่สิบปี
เราเองที่ทําใหเจาไดยึดครองแผนดินของคน

อาโมไรต
๑๑ เราไดเลือกลูกของ เจาบาง คนใหเป็นพวก

ผูพูดแทนพระเจา
และเลือกคน หนุมของ เจาบาง คนเป็นพวก

นาศีร †
วา ไง คนอิสราเอล เจาวามันจริงตาม น้ีหรือ

เปลา”
พระยาหเวหบอกไววาอยางน้ี
๑๒ “แตพวกเจาทําใหพวกนาศีรดื่มเหลาองุน
และเจาก็สัง่พวกผูพูดแทนพระเจา ไมใหพูด

แทนพระเจา
๑๓ดังนัน้ ตอนน้ีเราจะทําใหพวกเจาติดหนึบ

อยูในที่ของพวกเจา
เหมือน กับรถที่บรรทุกขาวสารเกินน้ํา หนัก

ติดอยูในโคลน
๑๔พวกนักวิ่งลมกรดก็จะยังวิ่งหนีไมทัน
คนที่แข็งแรงก็จะยังแข็งแรงไมพอ
พวกทหารก็จะไมสามารถปกป องตัวเองได
๑๕พวกยิงธนูก็จะไมสามารถยืนหยัดตอสู
และพวกนักวิ่งลมกรดก็จะยังวิ่งหนีไมทัน
และพวกทหาร มาก็จะไมสามารถรักษาชีวิต

ของตนเองได
๑๖แมแตนักรบผู กลาก็ยังจะ ตองวิ่ง หนีตัว

ลอนจอนในวันนัน้”
พระยาหเวหบอกไววาอยางน้ี

คําเตือนตอคนอิสราเอล

๓ ๑คนอิสราเอล ฟัง ไวให ดี น่ีเป็นคํา พูด
ของพระยาหเวห ที่พระองคพูดตอตาน

พวก เจา ตอ ตานครอบครัวของอิสราเอล
ทัง้หมด ที่พระ ยาหเวหเคยนําออก มาจาก

*๒:๙ คนอาโมไรต เป็นชนชาติหน่ึงที่อาศัยอยูในแผนดินคานาอัน กอนที่คนอิสราเอลจะมา
ถึง พวกคนอาโมไรตน้ีเองที่คนอิสราเอลกลัว ตอนที่โมเสสนําคนอิสราเอลอยูในทะเลทราย ดู
ไดจากหนังสือ เลวีนิติ ๑๓:๓๓
†๒:๑๑ พวกนาศีร เป็นพวกที่ไดทําสัญญาเป็นพิเศษกับพระเจา คนพวกน้ีไมดื่มของมึนเมา
ทุกชนิด และไมตัดผม คําน้ีมาจากคําในภาษาฮีบรู แปลวา “แยกออกมา” ดูไดจากหนังสือ
กันดารวิถี ๖:๑-๒๑
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แผนดินอียิปต ๒ จากชนชาติทัง้หมดในโลกน้ี
มีแตพวก เจาเทานัน้ที่เราเอาใจ ใสเป็นพิเศษ
แตเจากลับไมเชื่อ ฟังเรา เพราะอยาง น้ี เรา
จะลงโทษพวกเจา สําหรับความผิดบาปที่เจา
ทํา
๓ถาไมไดนัดพบกันกอน
คนสองคนจะเดินทางไปดวยกันไดหรือ
๔ถาสิงโตยังไมเจอเหยื่อของมัน
มันจะแผดเสียงรองในปาหรือ
ถาสิงโตหนุมยังจับอะไรไมได
มันจะแผดเสียงจากถํ้าของมันหรือ
๕ถาไมมีเหยื่อมาลอนก
มันจะติดกับดักที่พื้นหรือ
ถาไมมีอะไรมาติดกับดักนัน้
กับดักจะเดงขึ้นมาจากพื้นหรือ
๖ถามีเสียงแตรเตือนในเมือง
คนจะไมกลัวหรือ
ถามีความหายนะเกิดขึ้นกับเมือง
ก็ไมใชเพราะพระ ยาหเวหทําใหมันเกิด ขึ้น

หรอกหรือ
๗พระยาหเวหองคเจาชีวิตจะไมทําอะไร
จนกวาพระองคจะเปิด เผยแผนการนัน้ใหกับ

พวกผูรับ ใชของพระองคที่เป็นพวกผู
พูดแทนพระเจารูเสียกอน

๘ เมื่อสิงโตคําราม
คนจะไมกลัวหรือ
ถาพระยาหเวหองคเจาชีวิตพูด
คนของพระองคจะไมประกาศออกไปหรือ
๙–๑๐ ใหบอกสิ่ง น้ีกับผูคนที่อาศัยอยูตามป อม

ปราการตางๆของเมืองอัชโดด และของ
แผนดินอียิปต

ใหบอกกับพวกเขาวา “มารวมตัวกันที่ภูเขา
ตางๆของสะมาเรีย

แลวเจาจะเห็นความโหดรายทารุณที่มีตอกัน
และเห็นการกดขี่ขมเหงกันและกัน
เพราะผูคนไมรูวาจะทําดียังไง
คนเหลา นัน้ไปแยง ชิงและปลนสิ่งของของ

คน อื่น แลวเอามาเก็บสะสมไวในป อม
ปราการตางๆของพวกเขา”

พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้

๑๑ดังนัน้ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวห องคเจาชีวิต
พูด คือ “ศัตรูจะมาปิดลอมแผนดินน้ีไว
ทุกดาน

และทําลายแนวป องกันตางๆของเจา
และปลนเอาทรัพยสมบัติที่อยูตามป อม

ปราการตางๆของเจาไป”
๑๒พระยาหเวหพูดวา
“เราจะชวยคนอิสราเอลที่อยูในสะ มา เรีย

เหมือนกับที่ผู เลีย้ง แกะพยายามชวย
แกะใหรอดจากปากสิงโต แตชวยออก
มาไดแคขาสองขาและหูหน่ึงขาง

พวก เขาเหลือ รอดแคเสีย้ว หน่ึงของเกาอี้
นอนยาวและขาเตียงขางหน่ึง”

๑๓ ฟังให ดี และใหเป็นพยานถึงสิ่งที่เกิด ขึ้น
กับครอบครัวของยาโคบ

น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหองคเจาชีวิต พระเจาผู
มีฤทธิท์ัง้สิน้พูด

๑๔ “ในวันที่เราจะลงโทษอิสราเอล สําหรับ
ความผิดบาปของเขานัน้

เราจะทําลายแทนบูชาที่เมืองเบธเอล *ดวย
และจะตัดมุมทัง้สี่ของแทนบูชานัน้ทิง้
และมันก็จะลวงลงกับพื้น
๑๕ เราจะทําลายบานพักฤดูหนาวและบานพัก

ฤดูรอน
และจะทําลายบานที่ตกแตงดวยงาชาง
และทําลายบานอื่นๆอีกมากมาย”
พระยาหเวหพูดวาอยางน้ี

อิสราเอลไมหลาบจํา

๔ ๑ ฟังถอยคําน้ีให ดี พวก แม วัวของบา
ชาน †ที่อยูบนภูเขาของสะมาเรีย

เจาขมเหงคนยากจน และบดขยีค้นที่ยากจน
ขนแคน

เจาบอกกับสามีของพวก เจาวา “เอาอะไรมา
ใหดื่มหนอยสิ”

๒พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตนัน้ศักดิส์ิทธิ ์
พระองคไดสัญญาวา

“เวลานัน้จะมาถึงเจาอยางแนนอน
เป็นเวลาที่พวก เขาจะมาลากพวก เจาไปดวย

เบ็ด
พวก เจาจะถูกลากไปดวยเบ็ดตก ปลาหมด

ทุกคน

*๓:๑๔ เบธเอล เป็นเมืองหน่ึงในอิสราเอล ชื่อน้ีมีความหมายวา “บานของพระเจา”
†๔:๑ แมวัวของบาชาน พูดถึง พวกผูหญิงที่รํ่ารวยในเมืองสะมาเรีย บาชานเป็นสถานที่
หน่ึงทางทิศตะวันออกของแมน้ําจอรแดน มันมีชื่อเสียงในเรื่องวัวตัวใหญๆ
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๓ เจาแตละคนจะตรงออกไปนอกเมืองไดเลย
ตามชองกําแพงที่แตกทัง้หลาย
และเจาจะถูกโยนขามไปที่ฮารโมน”
พระยาหเวหพูดไววาอยางน้ี
๔ “มาที่เมืองเบธเอล *และทําบาปไปเลย
มาที่กิลกาลและทําบาปมากขึ้นไปอีก
ใหนําเครื่องเซนไหวของเจามาทุกๆเชา
และทุกๆสาม วันใหเอาสิบเปอรเซ็นตของพืช

ผลของเจามาถวาย
๕ ใหเผาขนมปังเป็นเครื่องบูชาขอบคุณ
ใหโฆษณา อวดไป เลยถึงเครื่องบูชาที่เจา

สมัครใจเอามาถวาย
เพราะเจา คนอิสราเอลชอบทําอยางนัน้น่ี”
พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดไววาอยางน้ี
๖ “เราทําใหฟันของพวก เจาสะอาดเกลีย้ง

เกลา
เพราะขาดอาหารกิน ไปทัว่ทุกหน แหงและ

ทุกเมืองของเจา
แตพวกเจาก็ยังไมยอมหันกลับมาหาเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๗ “เราหยุด ยัง้ฝนไปจากพวก เจา สาม เดือน

กอนที่จะถึงฤดูเก็บเกี่ยว
เราใหเมืองหน่ึงมีฝน
อีกเมืองหน่ึงไมมี
เราทําใหทองทุงหน่ึงมีฝน
อีกแปลงหน่ึงแหงแลง
๘คนจากเมืองโนนเมืองน้ีจะตองเดินโซเซไป

หาน้ําที่เมืองอื่น
แตก็มีน้ําไมพอดื่ม
ถึงอยาง นัน้พวก เจาก็ยังไม ยอมหันกลับ

มาหาเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๙ “เราไดทําลายพืชผลของเจา ใหมันเกิดโรค

และเป็นราเนาเป่ือย
เราทําใหสวน ผักและสวน องุนของ เจาแหง

แลงไป
ตัก๊แตนมากินตน มะเดื่อและตน มะกอกของ

เจา
แตเจาก็ยังไมยอมหันกลับมาหาเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๑๐ “เราสงเชื้อ โรคราย แรงมาในทามกลาง

พวก เจา เหมือนกับที่เราเคย ทํากับ
อียิปต

เราฆาคนหนุมๆของเจาในสงคราม
และพวกมาก็ถูกยึดไป
เราทําใหคนตายในคายตางๆของเจา สงกลิ่น

เหม็นคละคลุงมาเขาจมูกเจา
แตเจาก็ยังไมยอมหันกลับมาหาเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๑๑ “เราไดทําลายพวกเจาบางคน
เหมือนกับที่เราไดทําลายเมืองโส โดมและโก

โมราห
พวก เจาเป็นเหมือนไมที่ถูก เผาที่ถูก ดึงออก

มาจากไฟ
แตเจาก็ยังไมยอมหันกลับมาหาเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๑๒ “ดังนัน้ อิสราเอล เราจะลงโทษเจา
เราจะทําอยางน้ีกับเจา
เตรียมพรอมที่จะเผชิญ หน ากับ เราพระเจา

ของเจาที่จะมาตัดสินเจา”
๑๓ เพราะพระองคเป็นผูที่สรางภูเขาทัง้หลาย

รวมทัง้สายลม
แลวพระองคบอกใหมนุษยรูถึงแผนการของ

พระองค
พระองคสรางเวลาเชาและเวลาคํ่า
และพระองคเดินไปบนภูเขาสูงๆของโลก
ชื่อของพระองคคือพระ ยาหเวห พระเจาผู มี

ฤทธิท์ัง้สิน้
เพลงไวทุกขสําหรับอิสราเอล

๕ ๑คนอิสราเอลเอย ฟังเพลง น้ีที่เรา รอง
ขึ้นมาตอตานพวกเจา เป็นเหมือนเพลง

ไวทุกข
๒อิสราเอลผูเป็นหญิงสาวลมลง
และนางก็จะไมลุกขึ้นมาอีก
นางถูกทอด ทิง้ใหนอนอยูในที่ดินของ นาง

เอง
แลวไมมีใครชวยยกนางขึ้น

๓พระ ยาหเวหองคเจาชีวิต พูดเรื่อง
ครอบครัวของอิสราเอลวา
“เมืองที่สงทหารออกไปสูรบเป็นพัน
ก็จะเหลือรอดกลับมาเป็นรอย
เมืองที่สงทหารออกไปสูรบเป็นรอย
ก็จะเหลือรอดกลับมาเป็นสิบ”
๔ เพราะน่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด ไวกับคน

อิสราเอล

*๔:๔ เมืองเบธเอล เบธเอล และ กิลกาล เป็นสถานที่สําคัญสําหรับการนมัสการ อยูทางตอน
เหนือของอิสราเอล
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“แสวงหาเราสิ แลวเจาจะมีชีวิตอยูตอไป
๕อยาไปแสวงหาที่เมืองเบธเอล
อยาเขาไปในเมืองกิลกาล
และอยาขามไปที่เมืองเบเออรเชบา
เพราะคน กิล กาลจะถูก ตอนไปเป็น เชลย

อยางแนนอน
และเมืองเบธเอลก็จะถูกทําลาย
๖แสวงหาพระยาหเวหสิ แลวเจาจะมีชีวิตอยู

ตอไป
ไมอยางนัน้พระองคจะพลุงออกไปเหมือนไฟ

ตอครอบครัวของโยเซฟ *
และไฟ นัน้ก็จะไปเผา ผลาญเมืองเบธ เอล

และจะไมมีใครดับได
๗ น่ี เจาผูที่เปลี่ยนความยุติธรรมใหขมอยาง

บอระเพ็ด
และซัดความถูกตองลงกับพื้นดิน
๘พระเจาเป็นผู สรางกลุม ดาวลูกไกและกลุม

ดาวไถ
พระองคเป็นผู ที่เปลี่ยนความ มืดให เป็นรุง

เชา
และเปลี่ยนกลางวันใหมืดเป็นกลางคืน
พระองคเรียกน้ําจากทะเล
และเทเป็นฝนลงบนพื้นโลก
ยาหเวหคือชื่อของพระองค
๙พระองคทําลายคนที่เขมแข็ง
ป อมปราการจึงถูกทําลายลง”
๑๐พวกเจาเกลียดคนที่ศาลที่ตอตานความชัว่

ราย
พวกเจาเกลียดชังคนที่พูดความจริงในศาล
๑๑ดังนัน้ เน่ืองจากเจาเหยียบยํ่าคนจน
และเจาก็รีดไถขาวสาลีที่เป็นสวนแบง †ของ

พวกเขา
พวกเจาไดสรางพวกบานที่สวยงามจากหินที่

สกัดแลว
แตเจาจะไมไดอยูในบานพวกนัน้หรอก
พวกเจาไดปลูกสวนองุนที่มีคา
แตเจาจะไม ไดดื่มเหลา องุนจากสวน นัน้

หรอก
๑๒ เพราะเรารู วาความผิด บาปของ เจานัน้มี

มากขนาดไหน

และรู วาความ บาปตางๆของพวก เจานัน้มัน
มากมายมหาศาล

พวกเจาที่ชอบกดขี่คนเหลานัน้ที่ทําถูกตอง
พวกเจาที่ชอบรับสินบน
และกีดกันไมใหคนจนไดรับความยุติธรรมที่

ศาล
๑๓ดังนัน้ ในเวลาที่ชัว่รายอยางน้ี
คนที่ฉลาดก็จะน่ิงเสีย
๑๔ ใหแสวงหาความดีไมใชความชัว่ราย
เพื่อเจาจะไดมีชีวิตอยูตอไป
และเพื่อพระยาหเวห พระเจาผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้

จะอยูกับพวกเจา
เหมือนกับที่เจาชอบอางนัน้
๑๕ ใหเกลียดความชัว่แตรักความดี
และใหตัง้ความยุติธรรมขึ้นในศาล
ไม แนบางทีพระยาหเวหพระเจาผู มี ฤทธิ ์ทัง้

สิน้
อาจจะมีความ เมตตากับคนของโย เซฟที่ยัง

เหลืออยูก็ได

เวลาแหงความเศราโศกครัง้ใหญกําลังมา
๑๖พระยาหเวห พระเจาผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้ องค

เจา ชีวิต ไดพูด ไวอยาง น้ีวา “ตามลาน
เมืองทัง้หมดจะมีเสียงครํ่าครวญ

และตามทอง ถนนทัง้หมดจะมีเสียงพูด วา
‘แยแลว แยแลว’

และพวกเขาจะเรียกใหชาวนารองครํ่าครวญ
และเรียกใหพวกที่รองไหเป็น อาชีพมารอง

ครํ่าครวญ
๑๗และจะมีการรองไหครํ่าครวญทัว่สวน องุน

ทุกแหง
เพราะเราจะผานไปทามกลางเจา”
พระยาหเวหบอกวาอยางนัน้
๑๘ น่ี เจาคนที่ตัง้ หน าตัง้ ตาคอยวันพิพากษา

ของพระยาหเวห
ทําไมเจาถึงอยาก เจอวัน พิพากษาของพระ

ยาหเวหนัก
วันนัน้จะมืดมิดไมสวาง
๑๙มันจะเหมือนกับคนที่วิ่งหนีสิงโต
แตไปเจอหมี
หรือคนที่หนีเขาไปในบาน

*๕:๖ ครอบครัวของโยเซฟ กําลังพูดถึง อาณาจักรฝายเหนือของอิสราเอล เพราะวาโยเซฟ
เป็นบรรพบุรุษของเผา เอฟราอิม กับ มนัสเสห ซึ่งเป็นสองเผาที่ใหญที่สุดในอาณาจักรฝาย
เหนือของอิสราเอลนัน้
†๕:๑๑ สวนแบง หรือ อาจจะแปลไดอีกอยางวา “ภาษ”ี
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และเอามือพิงฝาแลวถูกงูกัดเขา
๒๐ วันของพระ ยาหเวหนัน้ จะมืด มิดไม

สวางไสว
มันจะมืด สนิทชนิดไมมีแสงรอดเขา มาได

เลย
พระยาหเวหเหลืออดกับการ
นมัสการของคนอิสราเอล

๒๑พระยาหเวหพูดวา
“เราเกลียดชัง เราเหยียดหยามงานเทศกาล

ตางๆของเจา
เราทน ไม ไดกับการ ประชุมทางศาสนาตางๆ

ของเจา
๒๒ถึง แมเจาจะถวายเครื่องเผาบูชาและ

เครื่องถวายจากเมล็ดพืชใหกับเรา
เราก็จะไมยอมรับพวกมัน
เราจะไมสนใจเครื่องสังสรรคบูชา
จากสัตวเลีย้งที่อวนพีของเจา
๒๓ เอาเสียง เพลงหนวกหูของ เจาไปให ไกลๆ

จากเรา
เราจะไมฟังเสียงเพลงจากพิณใหญของเจา
๒๔แตใหความยุติธรรมหลัง่ไหลมาเหมือนน้ํา
และความถูกตองหลัง่ไหลมาเหมือนลําธารที่

ไหลอยูตลอดเวลา
๒๕ครอบครัวอิสราเอลเอย เจาเอาเครื่อง

เซน ไหวและเครื่องบูชามาถวาย เราตลอดสี่
สิบ ปีที่เจาอยูใน ที่เปลาเปลี่ยวแหง แลงหรือ
ไมหรอก ๒๖แตตอนน้ี เจาจะยกสัคคูท *มา
เป็นกษตัริยของ เจา หรือ และเอาดวงดาวไค
วัน มาเป็นรูป เคารพและเทพเจาของ เจา
อยาง นัน้ หรือ ซึ่งรูป เคารพทัง้ สองน้ีเจา เอง
เป็นคน สรางขึ้น มาสําหรับตัว เจา เอง ๒๗ดัง
นัน้เราจะบีบบังคับเจาใหไปเป็นเชลยไกลพน
เมืองดามัสกัสไป เสียอีก” พระองคผู มีชื่อวา
ยาหเวห พระเจาผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ไดพูด ไววา
อยางนัน้

อิสราเอลที่หยิ่งยโสจะ
ไมมีชีวิตที่ฟ ูฟ าอีกตอไป

๖ ๑ น่ี พวก เจา พวก เจาที่ชอบอยูอยาง
สบายๆในเมืองศิโยน

พวกเจาที่รูสึกปลอดภัยบนภูเขาสะมาเรีย
พวก เจาที่คิด วาตัว เองเป็นผูนําที่สําคัญมาก

ของชนชาติที่ดีที่สุด
คนที่ครอบครัวของอิสราเอลตองมาพึ่งพิง
๒พวกผูนําของ เจาอวดกับ เจาวา “ขามไปที่

เมืองคาลเนห †และไปดูสิ
จากที่นัน่ก็ใหไปที่เมืองฮามัท ‡ที่ยิ่งใหญ
แลวใหลงไปที่กัทของชาวฟีลิสเตีย
เมืองพวกนัน้ดีกวาเมืองศิโยนกับเมืองสะมา

เรียหรือ
หรือดิน แดนของพวก เขาใหญกวาดิน แดน

ของเจาหรือ”
๓พวก เจาคิดที่จะผลักวันแหงความ พินาศ

ออกไปไกลๆ
แตเจากลับนําบัลลังกแหงความ โหด รายให

เขามาใกลๆ
๔พวก เจานอนลงบน เตียงที่ตกแตงดวย

งาชาง
เจาเหยียดแขงเหยียดขานอนอยูบนโซฟา
และกินพวกลูกแกะที่คัดมาจากฝูง
และพวกลูกวัวอวนพีจากคอก
๕พวกเจารองตามเสียงพิณใหญ
เหมือนกับดาวิด พวกเจาแตงเพลงใหตัวเอง

เขากับเครื่องดนตรี
๖พวกเจาดื่มจากชามเหลาองุน
และทาตัวเองดวยน้ํามันอยางดี
แตไม เศรา โศกเสียใจกับความ ลมจมของ

ครอบครัวโยเซฟ
๗ดัง นัน้ ตอน น้ีพวก เจาก็จะถูก จับไป

เป็น เชลยชุด แรก และงาน เลีย้งของพวก
เจาที่นอนเหยียด แขงเหยียด ขาอยูบน โซฟา
ก็จะ ถึงจุดจบ ๘พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตได
สาบานโดยอางชื่อของพระองคเอง น่ีคือสิ่งที่
พระยาหเวห พระเจาผูมีฤทธิท์ัง้สิน้บอก
“เราเกลียดชังความหยิ่งยโสของยาโคบ
และเราเกลียดชังป อมปราการของเขา
ดัง นัน้เราจะปลอยใหศัตรูมายึดเมืองสะ มา

เรีย
และทุกสิ่งทุกอยางในเมืองนัน้ไป”

*๕:๒๖ สัคคูท สัคคูทกับไควันเป็นชื่อเทพเจาของคนอัสซีเรีย
†๖:๒ คาลเนห เป็นเมืองที่มีอํานาจมากทางเหนือของซีเรีย
‡๖:๒ ฮามัท เป็นเมืองที่มีอํานาจมากในซีเรีย
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จะมีคนอิสราเอลรอดชีวิตไมกี่คน
๙ถามีสิบ คนหลง เหลืออยูในบานหลัง หน่ึง

พวก เขาจะตายหมดทุก คน ๑๐แลวญาติที่
ใกลชิดที่สุดและสัปเหรอก็จะมาแบกศพเหลา
นัน้ออกจากบานและจะมีคน หน่ึงถามคนที่
อยูใน สุดของบานวา “ยัง มี ใครเหลือ อยูกับ
เจาใน นัน้หรือ เปลา” เขาจะตอบวา “ไมมี”
แลวคนแรกก็จะพูด วา “จุ จุ อยาเอะอะไป
อยาไดเอยชื่อของพระยาหเวห”
๑๑ เพราะ ดูสิ พระยาหเวหจะออกคําสัง่
พระองคก็จะขยีบ้านหลังใหญใหเป็นชิน้ๆ
และบานหลังเล็กใหละเอียดไป
๑๒มาวิ่งอยูบนชะเงื้อมหินไดหรือ
หรือวาเขาเอาวัวมาไถทะเลหรือ
แตเจาไดเปลี่ยนความ ยุติธรรมใหกลายเป็น

ยาพิษ
และเปลี่ยนผล ไมแหงความถูก ตองใหกลาย

เป็นบอระเพ็ด
๑๓พวก เจาที่ชื่นชมยินดีที่ไดยึดเมืองโลเด

บาร *
พวกเจาที่พูดวา “เราไดยึดเอาคารนาอิม †มา

เป็นของ เราดวยกําลังของ เรา เองไมใช
หรือ”

๑๔ “ครอบครัวอิสราเอลเอย คอยดูใหดี เรา
จะทําใหชนชาติหน่ึงมาตอสูกับพวก เจา”
พระยาหเวห พระเจาผู มี ฤทธิ ์ทัง้ สิน้ พูดวา
อยาง นัน้ “และพวก เขาก็จะกดขี่ขมเหงเจา
จากเมืองลโีอฮามทัไปจนถึงลําธารอาราบาห”

นิมิตเกี่ยวกับตัก๊แตน

๗ ๑พระยาหเวห องคเจาชีวิตแสดงสิ่งน้ีให
ผมเห็น พระองคกําลังทําใหฝูงตัก๊แตน

เกิด ขึ้น ในขณะ ที่ผลผลิตชุด หลังกําลัง
เกิด ผล มันเป็นผลผลิตชุด หลัง หลัง จากที่
กษตัริยไดเก็บ เกี่ยวชุด แรกไป แลว ๒หลัง
จากที่ฝูง ตัก๊แตนกินพืช ผักในแผน ดินจน
หมดแลว ผมก็พูดวา “พระยาหเวห องคเจา
ชีวิต โปรดยก โทษให ดวย ยา โคบจะทนได
ยังไง เขาเป็นชนชาติที่ออนแอและเล็กมาก”

๓แลวพระ ยาหเวหก็เปลี่ยน ใจเกี่ยว กับ
เรื่อง น้ี พระยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “มัน
จะไมเกิดขึ้น”

นิมิตเกี่ยวกับไฟ
๔พระยาหเวห องคเจาชีวิต แสดงสิ่ง น้ีให

ผมเห็น พระองคเรียกหา ไฟใหตกลงมา ไฟ
นัน้เผาผลาญมหาสมุทรที่กวาง ใหญ และไฟ
นัน้ก็เริ่มเผา ผลาญทุง นา ๕แลวผมก็พูด วา
“พระ ยาหเวห องคเจาชีวิต ได โปรดหยุด
เถอะ ยาโคบจะไปทนไดยังไง เพราะเขาเป็น
ชนชาติที่ออนแอและเล็ก มาก” ๖แลวพระ
ยาหเวหก็เปลี่ยน ใจเกี่ยว กับเรื่อง น้ี พระ
ยาหเวหองคเจาชีวิตพูดวา “มันจะไมเกิดขึ้น
แลว”
นิมิตเกี่ยวกับกําแพงที่ทําจากแรดีบุก
๗พระองคแสดงสิ่งน้ีใหกับผมเห็น องคเจา

ชีวิตยืนอยูขางกําแพงที่ทําจากแรดีบุก ‡และ
พระองคก็ถือแรดีบุกอยูในมือ ๘แลวพระองค
ก็ถามผมวา “อาโมส เจาเห็นอะไรบาง” ผม
ตอบ วา “แรดีบุกครับ ทาน” แลวพระองคก็
พูดกับผมวา “ดู น่ีสิ เรากําลังเอาแรดีบุกวาง
ไวทามกลางอิสราเอลที่เป็นคนของ เรา เรา
จะไม ยอมยก โทษใหกับพวก เขาอีก ตอ ไป
๙สถานที่บูชาตางๆของอิสอัคจะถูกทําลายลง
และสถานที่ศักดิส์ิทธิข์องอิสราเอลจะตองพัง
พินาศ และเราจะลุกขึ้นมาตอตานและฆาฟัน
ราชวงศของเยโรโบอัมดวยดาบ”

อามาซิยาหพยายามหยุดอาโมส
๑๐อา มา ซิ ยาห นักบวชคน หน่ึงที่เบธ

เอล สงคนไป บอกกษตัริยเย โร โบ อัมของ
อิสราเอลวา “อาโมสกําลังวางแผนชัว่รายตอ
ตานทานในอิสราเอลน่ีเอง ผูคนทัง้ประเทศ
ทนฟังคําพูดทัง้หลายของอาโมสไมได

๑๑ เพราะอาโมสพูดวา ‘เยโรโบอัมจะตอง
ตายดวยคม ดาบ และคน อิสราเอลก็จะ ตอง
ถูกกวาดตอนไปเป็น เชลยจากแผน ดินของ
เขาอยางแนนอน’”

*๖:๑๓ โลเดบาร ชื่อน้ีมีความหมายวา “ไมมีอะไร”
†๖:๑๓ คารนาอิม ชื่อน้ีมีความหมายวา “เขาสัตว” เขาสัตว เป็นสัญลักษณของพละกําลัง
‡๗:๗ แรดีบุก กําแพงที่ทําจากแรดีบุกจะพังงายเมื่อศัตรูบุกเขามา และขอน้ีกับขอ ๘ เป็นการ
เลนคํา ในภาษาฮีบรูคําวา “แรดีบุก” ออกเสียงคลายกับคําวา “สงเสียงครวญคราง” ซึ่งพวก
เขาจะตองทําเพราะพระเจาไมยอมยกโทษใหกับพวกเขาแลว
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๑๒อามาซิยาหพูดกับอาโมสวา “ไปใหพน
เจาผู ที่เห็นนิมิต หนีกลับ ไปอยูที่แผน ดินยู
ดาห ไปทํามาหากินและไปพูดแทนพระเจา
ที่ นัน่ซะ ๑๓แตอยาไดมาพูดแทนพระเจาที่
เบธ เอลอีกเป็นอัน ขาด เพราะที่ น่ีเป็นเขต
ศักดิส์ิทธิข์องกษตัริย และเป็นวิหารของ
อาณาจักร”

๑๔แลวอา โมสก็ตอบอา มา ซิ ยาหวา
“ขาพเจาไม ไดเป็นผู พูด แทน พระเจามือ
อาชีพ และขาพเจาก็ไม ไดเป็นลูก ศิษยของ
ผู พูดแทนพระเจาดวย ขาพเจาเป็นคนดูแล
ฝูง สัตวและตน มะเดื่อ ๑๕แตพระ ยาหเวห
เอาขาพเจามาจากการ ติดตามดูแลฝูง แพะ
แกะ และพระยาหเวหพูดกับขาพเจาวา ‘ไป
พูดแทนเรา ใหกับชาว อิสราเอลคน ของ
เรา’ ๑๖ดัง นัน้ ตอน น้ีใหทานฟังถอยคําของ
พระ ยาหเวหให ดี ทานพูด วา ‘อยาพูดแทน
พระเจาตอวาคน อิสราเอล และอยาเทศนา
ตอวาครอบครัวของอิส อัค’ ๑๗ดัง นัน้ พระ
ยาหเวหถึงไดพูดอยาง น้ีวา ‘เมียของ เจาจะ
กลายเป็นหญิงโสเภณีในเมืองน้ี และลูกชาย
ลูกสาวของเจาจะถูกฆาฟันดวยดาบ และคน
อื่นๆก็จะมายึดที่ดินของ เจาไปแบง ปันกัน
และเจาก็จะ ตองไปตายในตาง แดน และ
อิสราเอลก็จะถูกกวาดตอนไปเป็นเชลย และ
ตองยายออกไปจากดินแดนของตน’”

นิมิตเกี่ยวกับผลไมที่สุกงอม

๘ ๑พระ ยาหเวหแสดงสิ่ง น้ีใหผม เห็น
คือผล ไมที่สุกงอมตะกรา หน่ึง ๒พระ

ยาหเวหพูดวา “อาโมส เจาเห็นอะไร”
ผมตอบ วา “ผล ไมที่สุกงอมตะกรา หน่ึง

ครับ”
แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับผมวา “จุดจบ

*มาถึงอิสราเอลคนของ เราแลว เราจะไม
ยอมยกโทษใหกับพวกเขาอีกตอไป ๓ ในวัน
นัน้ เสียงรอง เพลงตางๆในวิหารจะกลาย
เป็นเสียงรองไหครํ่าครวญ” พระ ยาหเวห
องคเจาชีวิตพูด วาอยาง นัน้ “จะมีซากศพ
มากมาย และผูคนก็จะมาขนพวก มันไป ทิง้
อยางเงียบๆในที่ทุกหนแหง”

นักธุรกิจสนใจแตกําไรเทานัน้
๔ ฟังใหดีเจาที่ชอบเหยียบยํ่าคนจน
และพยายามกําจัดพวก เขาใหหมด ไปจาก

แผนดิน
๕ เจาพูดวา “เมื่อไหรเทศกาลพระจันทรใหม

จะหมดนะ
เราจะไดไปขายขาวสารของเราซะที
เมื่อไหรวันหยุดทางศาสนาจะหมดนะ
เราจะไดเปิดคลังขาวสารของเราออกขาย
เราจะทําถวยตวงใหเล็กกวาปกติ ทําลูกตุม

ใหหนักกวามาตรฐานและโกงตราชัง่
๖ เราจะเอาแกลบมาผสมขาวสารขาย
แลวเราจะเอาเงินซื้อคนจนมาเป็นทาส
และซื้อคนที่ขัดสนดวยราคาเทากับรองเทา

สานคูเดียว”
๗พระ ยาหเวห ที่คน อิสราเอลภาค ภูมิใจ

นัน้ พระองคสาบานโดยอางชื่อของพระองค
เองวา
“เราจะไมมี วันลืมความ ชัว่ รายทัง้ หลายที่

พวกเขาทําลงไป
๘แผนดินจะสะทานเพราะสิ่งที่เจาทําน้ี
และทุก คนที่อยูบนแผนดินนัน้ก็จะเศรา โศก

เสียใจ
ทัง้แผน ดินก็จะเออทวมทนขึ้น มาเหมือน

แมน้ําไนล
และจะซัด ไปซัด มา สุดทายก็จมลงเหมือน

แมน้ําไนลในอียิปต”
๙พระยาหเวห องคเจาชีวิตพูดวา
“ในวัน นัน้เราจะทําใหดวงอาทิตยตกในตอน

เที่ยงวัน
และจะทําใหโลกน้ีมืดมนไปตอนกลางวัน
๑๐ เราจะเปลี่ยนการ เฉลิมฉลองของ เจาให

กลายเป็นเวลาเศราหมอง
และเปลี่ยนเสียง เพลงของ เจาใหกลายเป็น

เพลงไวทุกข
เราจะทําใหเจาตองสวม ใสผากระสอบรอบ

เอวของเจาทุกคน
และจะทําใหพวก เจาตองโกน หัวเพราะเศรา

โศกเสียใจ
เราจะทําใหความ เศรา โศกนัน้เหมือนเศรา

โศกที่สูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวไป
วันเวลานัน้จะขมขื่นถึงที่สุด”

*๘:๒ จุดจบ คําวา จุดจบ กับ สุกงอมในที่น้ีเป็นการเลนคําเพราะทัง้สองคําน้ีมีเสียงคลายกัน
มากในภาษาฮีบรู
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เวลาแหงความอดอยาก
พระคําของพระเจา

๑๑พระยาหเวห องคเจาชีวิตพูดวา
“ดูสิ วันเหลานัน้กําลังจะมาแลว
เป็นวันที่เราจะสงความอดอยากหิวโหยมาใน

แผนดินน้ี
มันไมใชความ อดอยากหิวโหยอาหารและก็

ไมใชความกระหายน้ําดวย
แตจะเป็นความ อดอยากหิวโหยโอกาสที่จะ

ไดฟังพระคําของพระยาหเวห
๑๒พวก เขาทองไปจากทะเล

เมดิเตอรเรเนียนไปจนถึงทะเลตาย
และทองจากเหนือจดตะวันออก
พวก เขาจะทองกลับ ไปกลับ มาเพื่อแสวงหา

พระคําของพระยาหเวห
แตพวกเขาก็จะหาไมเจอ
๑๓ ในวันนัน้ หญิงสาวสวยๆและคนหนุมๆ
ก็จะเป็นลมลมพับไปเพราะความกระหาย
๑๔และพวก นัน้ที่สาบานวาจะทํา โนนทํา น่ี

โดยอางพระรูปป้ันของสะมาเรีย *
อางพระเจาของดาน †
อางพระเจาของเบเออรเชบา ‡
คนที่สาบานพวก น้ีจะลม ลงและจะไม ไดลุก

ขึ้นมาอีกเลย”
นิมิตเห็นพระยาหเวหยืนอยูที่แทนบูชา

๙ ๑ผมเห็นองคเจาชีวิต ยืนอยูขางๆแทน
บูชา และพระองคก็พูดวา

“ตีหัวเสาพวกน้ีแลวทัง้ตึกน้ีก็จะสัน่สะเทือน
ทุบเสาพวกน้ีใหพังลงมาบนหัวของคนพวกน้ี
และที่เหลือเราจะฆาดวยดาบ
จะไมมีใครวิ่งหนีไปได
จะไมมีใครรอดชีวิตไปได
๒ถึงพวกเขาจะมุดลงไปถึงแดนคนตาย
มือของเราก็จะเอาพวกเขาขึ้นมาจากที่นัน่
ถาพวกเขาปีนขึ้นไปถึงสวรรค

เราก็จะเอาพวกเขาลงมาจากที่นัน่
๓ถาพวกเขาไปแอบถึงยอดเขาคารเมล
เราก็จะคนหาและเอาพวกเขามาจากที่นัน่
ถาพวกเขาไปแอบอยูใตกนทะเลลึก
เราก็จะสัง่ใหพญานาคไปกัดพวกเขาที่นัน่
๔ถาพวก เขาถูกกวาดตอนอยูตอ หน าศัตรู

ของเขา
เราจะใหพวกเขาถูกฆาฟันดวยดาบ
และเราก็จะคอยจองทํารายพวกเขา
ไมใชคอยเฝ าดูแลพวกเขา”
๕องคเจาชีวิต พระยาหเวหผูมีฤทธิอ์ํานาจทัง้

สิน้
พระองคแตะแผนดิน และมันก็หลอมละลาย

ไป
และคนที่อาศัยอยูบนแผน ดินก็เศรา โศก

เสียใจ
และแผน ดิน โลกก็เออทวมขึ้น มาเหมือน

แมน้ําไนล
และจมลงเหมือนแมน้ําไนลในอียิปต
๖พระองคสรางหอง ชัน้ บนของพระองคบน

ฟ าสวรรค
และเอาทองฟ ามาครอบโลกไว
พระองคเรียกน้ําจากทะเล
และเทมันเป็นฝนลงบนพื้นโลก
ยาหเวหคือชื่อของพระองค

พระยาหเวหประกาศวา
อิสราเอลจะตองพินาศ

๗พระยาหเวหพูดวา
“อิสราเอลเอย ในสายตาเรา พวกเจาเหมือน

กับคนเอธิโอเปียเลย
เรานําอิสราเอลออกมาจากอียิปต
และนําคนฟีลิสเตียมาจากคัฟโทร ¶
และนําคนอารัมมาจากคีร §
๘ดูสิ สายตาของพระ ยาหเวห องคเจาชีวิต

คอยจอง มองอาณาจักรที่เต็มไป ดวย
บาป **

*๘:๑๔ พระรูปป้ันของสะมาเรีย หรือ แปลตรงๆไดวา “ความละอายของสะมาเรีย”
†๘:๑๔ ดาน เป็นชื่อเมืองหน่ึงในอิสราเอลที่มีสถานที่ศักดิส์ิทธิอ์ันหน่ึงของอิสราเอลตัง้อยู
‡๘:๑๔ เบเออรเชบา เป็นชื่อเมืองหน่ึงในยดูาห ชื่อน้ีมีความหมายวา “บอน้ําแหงคําสาบาน”

¶๙:๗ คัฟโทร คําน้ีอาจจะหมายถึงเกาะครีต หรือเกาะไซปรัส
§๙:๗ คีร แตเดิมคนอารัมมาจากที่น่ี และตอนหลังชาวอัสซีเรียไลคนอารัมกลับไปอยูที่นัน่
**๙:๘ อาณาจักรที่เต็มไปดวยบาป ในที่น้ีหมายถึง “อิสราเอล”
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และเรายาหเวห ก็จะทําลายอาณาจักรนัน้ให
หายไปจากโลกน้ี

แตเราจะไม ทําลายครอบครัวของยา โคบไป
จนหมดสิน้”

พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๙ “เพราะดูสิ เราจะออกคําสัง่
และเราจะเขยาครอบครัวของอิสราเอลให

กระจัดกระจายไปอยูทามกลางชนชาติ
ตางๆ

เราจะรอนอิสราเอลเหมือน กับรอนเมล็ด
ทรายบนตะแกรง

และจะไมมีเมล็ดกรวดเล็ดลอดตกดินไป ได
เลย

๑๐คนของเราทุกคนที่เป็นคนบาป
ที่ชอบพูด วา ‘เรื่องเลว รายตาม เราไมทัน

หรอก’
คนพวกน้ีทุกคนจะตองตายดวยคมดาบ

พระเจาจะกอตัง้อาณาจักรขึน้มาใหม
๑๑ ในวันนัน้ เราก็จะตัง้เต็นทของดาวิดที่ลม

ไปแลวขึ้นมาใหม *
เราก็จะซอมแซมชองกําแพงที่แตกราว
เราจะซอมแซมสวนที่เสียหาย
และสรางมันขึ้นมาใหมใหเหมือนกับในอดีต
๑๒ เพื่อที่วาคน อิสราเอลก็จะไดยึด ครองสวน

ที่เหลือของประเทศเอโดม

และชนชาติทัง้ หลายที่ครัง้ หน่ึงเคยเป็นของ
เรา”

พระยาหเวห ผู ที่จะทําใหสิ่ง น้ีเกิดขึ้นพูด ไว
อยางนัน้

๑๓พระยาหเวหพูด วา “วัน เวลา นัน้กําลังมา
แลว

ถึงชวง ไถอีก ครัง้ แตคน เกี่ยวก็ยังเกี่ยวไม
เสร็จ

ถึงเวลาปลูกอีกแลว แตคนยํ่าองุนก็ยังยํ่าไม
เสร็จ

ภูเขาทัง้หลายก็จะไหลนองไปดวยเหลาองุน
ใหม

เนินเขาทัง้หมดก็จะไหลนองดวยเหลาองุน
๑๔ เราจะอวยพรชาวอิสราเอลคน ของ เรา

อยางเดิม †
พวก เขาจะสรางเมืองและอาศัยอยูใน เมือง

พวกนัน้
พวก เขาจะปลูกสวน องุนและดื่มเหลา องุน

จากสวนนัน้
พวกเขาจะทําสวนและกินผลจากสวนนัน้
๑๕ เราจะปลูกพวกเขาไวในแผนดินนัน้
พวก เขาก็จะไมมี วันถูก ถอนขึ้น มาอีกจาก

แผนดินของพวกเขา ที่เราไดใหกับพวก
เขานัน้”

พระยาหเวห พระเจาของเจา พูดไววาอยาง
นัน้

*๙:๑๑ เรา … ขึน้มาใหม เต็นทของดาวิด หมายถึงอาณาจักรของดาวิด คืออาณาจักรของ
อิสราเอล พระเจาจะทําใหมันกลับมายิ่งใหญเหมือนในสมัยที่ดาวิดปกครอง
†๙:๑๔ เราจะอวยพร … อยางเดิม หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เราก็จะนําคนอิสราเอล ที่
เป็นคนของเรากลับมาจากการเป็นเชลย”
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