
อ า โ ม ส  

พระธรรมเลมนี้เขียนขึ้นโดยอาโมสในศตวรรษที่ 8 
กอนคริสตศักราช อาโมสอยูในสมัยเดียวกับโฮเชยา 
อิสยาหและมีคาห เชนเดียวกับโฮเชยา 
เนื้อความท่ีอาโมสประกาศนั้นเก่ียวกับอาณาจักรฝายเหนือคืออิสรา
เอล แมตัวทานจะมาจากอาณาจักรฝายใต 
อ า โ มสเริ่มเรื่องโดยกลาวถึงโทษทัณฑซ่ึงจะมีแกชนชาติตางๆ 
แลวในท่ีสุดพุงประเด็นมาสูอิสราเอลเอง 
จากนั้นเปนการประณามความผิดบาปของอิสราเอล 
โดยเฉพาะบาปผิดทางสังคมในสมัยนั้น เชน ความอยุติธรรม 
การฉอราษฏรบังหลวง ความโลภ และการเสแสรงนมัสการพระเจา 
จากนั้นวาดวยนิมิตตางๆ จบลงดวยความหวัง 
ซ่ึงนอยนักท่ีอิสราเอลจะรับฟง 
เนื้อหาพระธรรมอาโมสตั้งอยูบนพื้นฐานแหงคําสอนวาดวย 
ความชอบธรรมนิรันดรของพระเจา 
พระเจาทรงชอบธรรมจึงทรงเรียก 
รองใหประชากรของพระองคชอบธรรม 
หากพวกเขาไมสําแดงความเชื่อของตนใหปรากฏโดยวิถีความประ
พฤติ เม่ือนั้นก็ตองทูลใหการตอพระเจา อยางไรก็ตาม 
พระเจาทรงใหอภัยเสมอ (5:6) 
และวันหนึ่งอิสราเอลจะคืนสูปกติสุขโดยฤทธิ์อํานาจและความเมตต
า ของพระเจา(15:11) 
 
โครงเรื่อง 
1. บ ท น ำ         (1:1,2) 
2. โทษทัณฑแกชนชาติตางๆและอิสราเอล   (1:32:16) 



3. ถอยคําของผูเผยพระวจนะเกี่ยวกับโทษทัณฑ 
 (3:16:14) 
4. นิมิต 5 ประการเกี่ยวกับโทษทัณฑ    (7:19:10) 
5. ความหวังสําหรับอนาคต     (9:1115) 
 
อ า โ ม ส  
 
1 ถอยคําของอาโมส ผูเลี้ยงแกะคนหนึ่งในเทโคอา 
สิ่งท่ีอาโมสไดเห็นเก่ียวกับอิสราเอล 2 ปกอนที่จะเกิดแผนดินไหว 
เม่ือครั้งอุสซียาหเปนกษัตริยแหงยูดาห และเยโรโบอัม 
บุตรเยโฮอาชเปนกษัตริยแหงอิสราเอล 
2อาโมสกลาววา "องคพระผูเปนเจา+ทรงเปลงกัมปนาทจากศิโยน 
ทรงเปลงพระสุรเสียงจากเยรูซาเล็ม 
แลวทุงหญาของผูเลี้ยงแกะเหี่ยวเฉา 
และยอดเขาคารเมลก็เหี่ยวแหงไป" 
 
คําพิพากษาแกบรรดาเพือ่นบานของอสิราเอล 
3องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เนื่องจากดามัสกัสทําบาปซํ้าแลวซํ้าเลาสามสี่ครั้งเราจึงไมหายโกร
ธ เพราะมันนวดกิเลอาดดวยเลื่อน ซ่ึงมีฟนเปนเหล็ก 
4เราจะสงไฟมายังเรือนของฮะซาเอล ซึ่งจะเผาผลาญปอมตางๆ 
ของเบนฮาดัดเสีย 
5เราจะทลายประตูของดามัสกัสเราจะทําลายลางกษัตริยซ่ึงอยูในหุ
บ เ ข า อ า เ ว น 1 และผูถือคทาในเบธเอเดน 

                                      
1 1:5* อาเวน แปลวา ความชั่วราย 



ชาวอารัมจะถูกกวาดตอนไปเปนเชลยที่เมืองคีรองคพระผูเปนเจา+

ตรัสดังนั้นแหละ 
6องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เนื่องจากกาซาทําบาปซํ้าแลวซํ้าเลาสามสี่ครั้งเราจึงไมหายโกรธ 
เพราะเขากวาดตอนประชาชนทั้งหมดไปเปนเชลย 
และขายใหแกเอโดม 7เราจะสงไฟมายังกําแพงเมืองกาซา 
ซ่ึงจะเผาผลาญปอมของมัน 8เราจะทําลายชาวเมืองอัชโดด2 
และผูถือคทาในอัชเคโลน เราจะตวัดมือฟาดเอโครน 
จวบจนชาวฟลิสเตียคนสุดทายตายไป" 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสดัง นั้นแหละ  

9องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เนื่องจากไทระทําบาปซํ้าแลวซํ้าเลาสามสี่ครั้ง เราจึงไมหายโกรธ 
เพราะเขาขายเชลยทั้งหมดใหแกเอโดม 
ไมคํานึงถึงสัญญาไมตรีฉันพี่นอง 
10เราจะสงไฟมายังกําแพงเมืองไทระ ซึ่งจะเผาผลาญปอมของมัน" 
11องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เนื่องจากเอโดมทําบาปซ้ําแลวซํ้าเลาสามสี่ครั้ง 
เราจึงไมหายโกรธเพราะเขาถือดาบตามลานองชายโดยไมปรานี 
เพราะโทสะของเขาพลุงพลานอยูตลอดเวลา 
และเกรี้ยวกราดไมไดหยุดหยอน 12เราจะสงไฟมายังเทมาน 
ซ่ึงจะเผาผลาญปอมตางๆ ของโบสราห" 
13องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เนื่องจากอัมโมนทําบาปซํ้าแลวซํ้าเลาสามสี่ครั้ง 
เราจึงไมหายโกรธ 

                                      
2 1:8 * กษัตริยหรืออัชโดด 



เพราะเขาผาทองหญิงมีครรภในกิเลอาดเพื่อขยายเขตแดน 
14เราจะสงไฟลงมายังกําแพงเมืองรับบาห 
ซ่ึงจะเผาผลาญปอมตางๆ 
ของมันทามกลางเสียงโหรองคะนองศึกในวันแหงสงครามทามกลา
งสายลมปนปวนในวันท่ีมีพายุจัด 
15กษัตริยของอัมโมนกับเหลาขาราชบริพารจะตกเปนเชลย" 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนั้นแหละ 
 
2 องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เนื่องจากโมอับทําบาปซํ้าแลวซํ้าเลาสามสี่ครั้ง เราจึงไมหายโกรธ 
เพราะ เขาเผากระดูกกษัตริยของเอโดมราวกับจะใหเปนปูนไป 
2เราจะสงไฟมายังโมอับซ่ึงจะ เผาผลาญปอมตางๆ ของเคริโอท 
โมอับจะลมจมทามกลางความโกลาหลวุนวายทามกลางเสียงโหรอง
และเสียงแตรดังสนั่น 
3เราจะทําลายผูปกครองและฆาบรรดาขาราชบริพารไปดวย" 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนั้นแหละ 
4องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เนื่องจากยูดาหทําบาปซํ้าแลวซํ้าเลาสามสี่ครั้ง เราจึงไมหายโกรธ 
เพราะเขาละทิ้งบทบัญญัติขององคพระผูเปนเจา+ 
และมิไดประพฤติตามคําสั่งของพระองค 
เ พ ร า ะ เ ข า ห ลงเตลิดไปตามพระเทียมเท็จท้ังหลาย 
บรรดาพระซึ่งบรรพบุรุษของเขาหลงตามไป 
5เราจะสงไฟมายังยูดาหซ่ึงจะเผาผลาญปอมตางๆ ของเยรูซาเล็ม" 
คําพิพากษาแกอิสราเอล 
6องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เนื่องจากอิสราเอลทําบาปซํ้าแลวซํ้าเลาสามสี่ครั้ง 



เราจึงไมหายโกรธ เขาขายผูชอบธรรมแลกกับเงิน 
และขายคนขัดสนแลกกับรองเทาคูเดียว 
7เขาเหยียบย่ําศีรษะของผูยากไรเหมือนเดินย่ําฝุน 
และไมยอมใหความยุติธรรมแกผูถูกกดขี่ 
พอลูกเขาหาผูหญิงคนเดียวกัน 
เปนเหตุใหนามบริสุทธิ์ของเราถูกลบหลูดูหม่ิน 
8เขาเอนตัวลงนอนขางแทนบูชาทุกแทน 
สวมเสื้อผาท่ียึดมาเปนของประกัน และในนิเวศแหงพระของเขา 
เขาด่ืมเหลาองุนซ่ึงยึดมาเปนคาปรับ 
9เราไดทําลายชาวอาโมไรตตอหนาเขา ทั้งๆ 
ท่ีอาโมไรตสูงตระหงานเหมือนตนสนสีดาร 
และแข็งแกรงเหมือนตนโอก เราทําลายผลซึ่งอยูขางบน 
และรากเหงาซ่ึงอยูขางลาง 10เราพาเจาออกมาจากอียิปต 
และนําเจาผานถ่ินทุรกันดารตลอดสี่สิบป 
เพื่อยกดินแดนของชาวอาโมไรตใหแกเจา 
11ท้ังเราไดตั้งบุตรชายบางคนของพวกเจา ใหเปนผูเผยพระวจนะ 
และเลือกสรรคนหนุมบางคนของพวกเจาใหเปนนาศีร 
นี่เปนความจริงมิใชหรือประชากรอิสราเอลเอย" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
12"แตเจาก็บังคับใหนาศีรด่ืมเหลาองุน 
และหามผูเผยพระวจนะมิใหเผยพระวจนะ 
13ฉะนั้นบัดนี้เราจะขยี้เจา 
เหมือนเกวียนบรรทุกขาวเต็มท่ีแลนทับลงไป 
14ผูวองไวจะหนีไมพน ผูแข็งแรงจะไมอาจใชพละกําลัง 
และนักรบก็จะเอาชีวิตไมรอด 15พลธนูจะไมอาจยืนหยัดอยูได 
ทหารราบจะหนีไปไมพน และพลมาจะเอาชีวิตไมรอด 



16แมแตนักรบกลาหาญที่สุดก็จะหนีไปแตตัวลอนจอนในวันนั้น" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
 

ขอหาของอสิราเอล 
3 ประชากรอิสราเอลเอย 
ประชากรทั้งสิ้นท่ีเรานําออกมาจากอียิปตเอย 
จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ท่ีตอวามายังพวกเจา 
ความวา 
2"เจาเทานั้นท่ีเราไดเลือกสรรไว จากเผาพันธุท้ังปวงในโลก 
ฉะนั้นเราจะลงโทษเจา เนื่องดวยความผิดบาปทั้งปวงของเจา 
3สองคนจะเดินไปดวยกันไดหรือ? หากทั้งคูไมไดตกลงกันไวกอน 
4สิงโตจะคํารามลั่นปาเม่ือมันลาเหยื่อไมไดหรือ? 
มันจะรองครวญครางอยูในถํ้าเม่ือจับสัตวอะไรไมไดหรือ? 
5นกจะตกลงในกับดักซ่ึงวางอยูท่ีพื้นดินหรือ? 
เม่ือไมไดวางเหยื่อลอไว 
กับดักจะลั่นขึ้นไดหรือหากไมมีอะไรไปติด 
6เม่ือเสียงแตรดังขึ้นในเมือง ผูคนไมตกใจหรือ? 
เม่ือเกิดภัยพิบัติในเมืองใดองคพระผูเปนเจา+มิไดทรงเปนผูบันดาล
หรือ? 
7องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดยอมไมทรงกระทําสิ่งใด 
โดยไมเปดเผยพระดําริใหบรรดาผูเผยพระวจนะผูรับใชพระองคได
รู 
8เม่ือสิงโตคําราม ใครบางจะไมกลัว 
เม่ือองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสแลว ใครเลาจะไมประกาศ 
พระดํารัสของพระองค 
9จงปาวรองแกปอมแหงอัชโดด และปอมแหงอียิปตวา 
"จงมาชุมนุมกันบนภูเขาของสะมาเรีย 



มาดูความโกลาหลวุนวายและการกดขี่ขมเหงในเมืองนั้น" 
10องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"บรรดาผูสะสมของริบของปลนไวในปอมตางๆ 
ไมรูจักการกระทําท่ีถูกตอง" 
11ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา"ศัตรูจะมาลางผลา
ญแผนดินนั้น เขาจะทลายที่ม่ันและปลนสะดมปอมปราการตางๆ" 
12องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"เหมือนคนเลี้ยงแกะชวยแกะออกมาจากปากสิงโต 
ไดแคกระดูกขาสองชิ้นและเศษหูชิ้นเดียวฉันใด 
ก็จะชวยชาวอิสราเอลในสะมาเรียไดเพียงสวนนอยฉันนั้น 
เฉกเชนแคริมเตียงหรือมุมท่ีนอน 
13องคพระผูเปนเจา องคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤทธิ์ประกาศวา 
"จงฟง แลวไปตักเตือนพงศพันธุยาโคบวา 
14ในวันท่ีเราลงโทษความผิดบาปของอิสราเอล 
เราจะทําลายแทนบูชาแหงเบธเอล เชิงงอนแทนจะถูกเฉือนออก 
และรวงหลนลงกับพื้น 
15เราจะทลายทั้งตําหนักฤดูหนาว และตําหนักฤดูรอน 
เรือนอันตกแตงดวยงาชางจะถูกทําลาย 
คฤหาสนท้ังหลายจะสูญสิ้นไ ป " 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
 

อสิราเอลมไิดหนักลับมาหาพระเจา 
4 ฟงเถิด บรรดาแมวัวแหงบาชานบนภูเขาสะมาเรีย 
คือพวกผูหญิงท่ีกดขี่ผูยากไรและบดขยี้ผูขัดสน ผูพูดกับสามีวา 
"ชวยเอาเครื่องด่ืมมาใหหนอย" 
2องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงปฏิญาณโดยความบริสุทธิ์ขอ
งพระองควา "เวลานั้นจะมาถึงอยางแนนอน 



เวลาเจาจะถูกลากไปดวยขอเกี่ยว 
พวกทายสุดจะถูกลากไปดวยเบ็ด 
3เจาแตละคนจะตรงออกไปตามรอยแตกชองกําแพง 
และเจาจะถูกเหวี่ยงออกไปยังฮารโมน" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
4"จงไปยังเบธเอลและกระทําบาป 
จงไปยังกิลกาลและทําบาปยิ่งขึ้นไปอีก 
เ อ า เ ค รื่องบูชาไปถวายทุกเชา เอาสิบลด3ไปถวายทุกสามป4 
5เอาขนมปงใสเชื้อมาเผาถวายเปนเครื่องบูชาขอบพระคุณ 
และโออวดเรื่องของถวายโดยใจสมัคร 
โออวดเขาไปเถิดอิสราเอลเอย ในเมื่อเจารักท่ีจะทําเชนนั้น" 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศดังนั้นแหละ 
6องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "เราใหเจาทองก่ิวไสแขวนในทุกๆ 
นคร ไมมีอาหารกินในทุกๆเมือง 
ถึงกระนั้นเจาก็ไมยอมกลับมาหาเรา 7เรางดการใหฝนแกเจาดวย 
สามเดือนกอนถึงฤดูเก็บเก่ียว เราใหฝนตกในเมืองหนึ่ง 
แตไมใหฝนตกในอีกเมืองหนึ่ง นาหนึ่งมีฝน อีกนาไมมี 
และขาวจะเหี่ยวเฉาไป 
8ผูคนซมซานจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งเพื่อหาน้ํา 
แตก็ไดไมพอดื่ม ถึงกระนั้นเจาก็ไมยอมกลับมาหาเรา" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 

                                      
3 4:4 *  สิบลดคือการนําหนึ่งสวนสิบของรายได  ผลผลิต  
หรือทรัพยสินสิ่งของมาถวายแดพ ร ะ เ จา  
4 4:4 ** หรือสามวัน 



9"หลายครั้งท่ีเราโจมตีไรนาและสวนองุนของเจา 
ใหพืชผลถูกทําลายและขึ้นรา 
มีตั๊กแตนกัดกินมะเดื่อและมะกอกของเจา 
ถึงกระนั้นเจาก็ไมยอมกลับมาหาเรา " 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 10"เราสงภัยพิบัติตางๆ 
มาทามกลางพวกเจา เหมือนที่เรากระทําแกอียิปต 
เราฆาหนุมฉกรรจของเจาดวยดาบ และเอามาท่ีเจายึดมาไปเสีย 
เรากระทําใหกลิ่นเหม็นตลบทั้งคายโชยคลุงเขาจมูกเจา 
ถึงกระนั้นเจาก็ไมยอมกลับมาหาเรา" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
11"เราคว่ําพวกเจาบางคนไป 
เหมือนที่เราคว่ําโซโดมและโกโมราห 
เจาเหมือนดุนฟนท่ีถูกฉวยออกมาจากกองไฟ 
ถึงกระนั้นเจาก็ไมยอมกลับมาหาเรา" 
องคพระผูเปนเจา+ประกาศดังนั้นแหละ 
12"ฉะนั้นเราจะกระทําแกเจาดังนี้อิสราเอลและเพราะเราจะกระทํา
แกเจาดังนี จงเตรียมตัวพบกับพระเจาของเจาเถิดอิสราเอลเอย" 
13พระองคผูทรงสรางภูเขา สรางลม และทรงสําแดงพระดําริแก 
มนุษย พระองคผูทรงแปรเปลี่ยนรุงอรุณใหเปนความมืดมิด 
และทรงพระดําเนินอยู ณ เบื้องสูงของโลก 
พระนามของพระองคคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤทธิ์ 
 
ไวอาลยัและเรยีกใหกลับใจ 
5 พงศพันธุอิสราเอลเอย จงฟงเถิด เราคร่ําครวญถึงเจาดังนี้ 



2"อิสราเอลพรหมจารีลมลงเสียแลว จะไมลุกขึ้นมาอีกเลย 
ตองถูกทอดทิ้งในดินแดนของเธอเอง 
และไมมีใครชวยพยุงขึ้นมาเลย" 
3องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา "เมืองซ่ึงสงชายฉกรรจ 
ออกไปรบเพื่ออิสราเอลพันคนจะเหลือกลับมาเพียงรอยคน 
ท่ีสงออกไปรอยคนจะเหลือกลับมาเพียงสิบคนเทานั้น" 
4องคพระผูเปนเจา+ตรัสแกพงศพันธุอิสราเอลวา "จงแสวงหาเรา 
และเจาจะมีชีวิตอยู 5อยาแสวงหาเบธเอล อยาไปท่ีกิลกาล 
อยาเดินทางไปยังเบเออรเชบา 
เพราะกิลกาลจะตองตกเปนเชลยแนนอน 
และเบธเอลจะราบเปนหนากลอง 
6จงแสวงหาองคพระผูเปนเจา+และเจาจะมีชีวิตอยู 
มิฉะนั้นแลวพระองคจะกวาดพงศพันธุยาโคบ 
ไปเสียดังไฟที่เผาผลาญ และเบธเอลจะหาใครชวยดับไฟไมไดเลย 
7เจาผูแปรเปลี่ยนความยุติธรรมเปนความขมขื่น 
ผูเหวี่ยงความชอบธรรมลงกับพื้น 
8(พระองคผูทรงสรางดาวลูกไกและดาวไถ 
ผูทรงผันแปรความมืดใหกลายเปนรุงอรุณ 
และกลางวันใหกลายเปนกลางคืนมืดมิด ผูทรงเรียกน้ําทะเลมา 
และเทน้ํารดผิวโลก ทรงพระนามวาองคพระผูเปนเจา+ 
9ผูทรงกระหน่ําหายนะลงเหนือที่ม่ัน 
และใหเมืองปอมปราการพังพินาศ) 
10เจาเกลียดผูตอสูเพื่อความยุติธรรมในศาล 
และชิงชังผูกลาวความจริง 11เจาเหยียบย่ําผูยากไร 
และรีดไถเอาเมล็ดขาวจากเขา ฉะนั้นถึงแมเจาสรางตึกศิลา 



เจาก็จะไมไดอาศัยอยู ถึงแมเจาปลูกสวนองุนงอกงาม 
เจาก็จะไมไดด่ืมเหลาองุนนั้น 
12เพราะเรารูวาเจาลวงละเมิดมากมายเพียงไร 
เจาทําบาปใหญหลวงเพียงไหน เจาบีบค้ันผูชอบธรรม 
เจารับสินบน ทั้งยังกีดกันความยุติธรรมในศาลจากผูยากไร 
13ฉะนั้นคนฉลาดก็นิ่งเสียในยามเชนนี้ 
เพราะเปนยุคแหงความชั่วราย 
14จงแสวงความดี มิใชความชั่ว แลวเจาจะมีชีวิตอยู 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤทธิ์จึงจะอยูกับเจาเหมือนที่เจาพูดว
าพระองคอยูกับเจา 15จงเกลียดความชั่ว รักความดี 
จงผดุงความยุติธรรมในศาลบางทีองคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤ
ทธิ์ จะทรงเมตตาคนที่เหลืออยูของโยเซฟ" 
16ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤทธิ์ตรัสวา "ทุกถนนจะมีการร่ําไห 
ยานชุมชนทุกแหงมีเสียงรองดวยความทุกขโศก 
ชาวนาจะจับกลุมกันรองไห 
และผูไวทุกขรวมกลุมกันร่ําไหคร่ําครวญ 
17จะมีการร่ําไหในสวนองุนทุกแหง 
เพราะเราจะผานไปทามกลางเจา" 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนั้นแหละ 
 

วันแหงองคพระผูเปนเจา+ 
 18วิบัติแกเจาผูปรารถนาวันแหงองคพระผูเปนเจา+! 
เหตุใดเจาจึงปรารถนาวันแหงองคพระผูเปนเจา+? 
วันนั้นเปนวันแหงความมืดมิใชความสวาง 
19เหมือนคนหนีจากสิงโต แลวไปปะหมี เหมือนเขาไปในบาน 
เอามือพิงผนังก็ถูกงูกัดเอา 



20วันแหงองคพระผูเปนเจา+จะเปนวันมืดมน ไมใชสวาง 
วันนั้นมืดมิด ไมมีแสงสวางแมสักนิด? 
21"เราเกลียดเราชิงชังเ ท ศ ก า ล ท า ง ศ า ส น า ของเจา 
เราเอือมการประชุมของพวกเจา 22แมเจาจะนําเครื่องเผาบูชา 
เครื่องธัญบูชา มาให เราก็จะไมรับ 
แมเจานําเครื่องสันติบูชาอยางดีมาให เราก็จะไมแยแส 
23ยุติเสียงเ พ ล ง ของเจาเถิด 
เราจะไมฟงเสียงบรรเลงพิณของเจา 
24แตจงใหความยุติธรรมหลั่งไหลเขามาเหมือนแมน้ํา 
ใหความชอบธรรมเหมือนธารน้ําไหลไมขาดสาย 
25พงศพันธุอิสราเอลเอย ตลอดสี่สิบปในถ่ินกันดาร 
เจาไดถวายเครื่องบูชาและมอบของถวายแกเราหรือไม? 
26เจาเทิดทูนพระตางดาวคือสัคคูทกษัตริยของเจา 
ไควันเทพเจาแหงดวงดาว 
และรูปเคารพทั้งปวงที่เจาทําขึ้นเพื่อตนเอง 
27ฉะนั้นเราจะสงเจาไปเปนเชลยไกลจากดามัสกัสไปอีก" 
องคพระผูเปนเจา+ผูทรงพระนามวาพระเจาทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้นแหล
ะ  
 
วิบัตแิกผูเอกเขนก 
6 วิบัติแกเจาผูเอกเขนกอยูในศิโยน 
และแกเจาผูรูสึกปลอดภัยบนภูเขาสะมาเรีย 
เจาผูมีชื่อเสียงโดงดังแหงชาติชั้นนํา ผูซ่ึงประชากรอิสราเอลมาหา 
2จงไปพิเคราะหดูคาลเนห แลวไปยังฮามัทเมืองใหญ 
และลงไปยังเมืองกัทในฟลิสเตีย เจาดีกวาอาณาจักรเหลานั้นหรือ? 
ดินแดนของเขาใหญกวาของเจาหรือไม? 



3เจาเลื่อนวันเลวรายออกไป 
แตกลับนํายุคอันนาสยดสยองเขามาใกล 
4เจานอนบนเตียงประดับงาชาง และเหยียดกายบนตั่ง 
เจากินลูกแกะชั้นดีและลูกวัวอวนพี 
5เจาเลนพิณอยางเบิกบานใจเหมือนดาวิด และแตงเพลงใหมๆ 
สําหรับเครื่องดนตรี 
6เจาด่ืมเหลาองุนเต็มชามและใชเครื่องชโลมกายชั้นดี 
แตเจาไมทุกขโศกในความยอยยับของโยเซฟ 
7ฉะนั้นเจาจะอยูในกลุมพวกแรกที่ตกเปนเชลย 
การเลี้ยงฉลองและการเอกเขนกของเจาจะจบสิ้นลง 
 

องคพระผูเปนเจา+ทรงชงิชงัความหยิง่ผยองของอสิราเอล 
8องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงปฏิญาณตอพระองคเอง 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤทธิ์ประกาศวา 
"เราชิงชังความหยิ่งลําพองของยาโคบ และเกลียดปอมตางๆ 
ของเขา เราจะปลอยเมืองนี้และทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูในนั้น 
9หากมีชายสิบคนเหลืออยูในบานหลังหนึ่ง พวกเขาก็จะตายดวย 
10และหากมีญาติคนหนึ่งท่ี จะเผาศพ 
จะมาแบกศพออกไปนอกบาน และถามผูท่ียังซอนตัวอยูท่ีนั่นวา 
"มีใครอยูกับเจาอีกไหม?" และเขาตอบวา "ไมมี" แลวเขาก็จะพูดวา 
"จุๆ! อยาใหเราตองเอยพระนามขององคพระผูเปนเจา+" 
11เพราะองคพระผูเปนเจา+ไดทรงบัญชาไวแลว 
และจะทรงฟาดบานหลังใหญใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย 
สวนบานหลังเล็กเปนเศษเล็กเศษนอย 
12มาวิ่งบนโตรกเขาขรุขระหรือ? คนใชวัวไถท่ีนั้นหรือ? 
แตเจาก็เปลี่ยนความยุติธรรมใหเปนยาพิษ 
และเปลี่ยนผลแหงความชอบธรรมใหกลายเปนความขมขื่น 



13เจาผูยินดีในการพิชิตโลเดบาร และพูดวา 
"เราใชกําลังยึดคารนาอิมไวไดดวยกําลังของเราเองมิใชหรือ?" 
14องคพระผูเปนเจา+พระเจาทรงฤทธิ์ประกาศวา 
"พงศพันธุอิสราเอลเอย เราจะเราชาติหนึ่งมาสูกับ เจา 
ซ่ึงจะกดขี่ขมเหงเจาตลอดทางตั้งแตเลโบฮามัทถึงหุบเขาอาราบาห
" 
 
ตั๊กแตน ไฟ และสายดิ่ง 
7 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงสําแดงแกขาพเจาวา 
พระองคกําลังเตรียมฝูงตั๊กแตนจํานวนมหาศาลมาหลังจากเก็บเก่ีย
วพืชผลสวนของกษัตริยแลว ขณะท่ีพืชงวดหลังกําลังงอกขึ้นมา 
2เม่ือตั๊กแตนเหลานั้นกินพืชจนแผนดินโลงเตียน 
ขาพเจาก็รองทูลวา "ขาแตองคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุด 
ขอทรงอภัยเถิด! ยาโคบจะอยูรอดไดอยางไร? 
ในเมื่อเล็กกระจอยรอยเพียงนี้!"  
3ดังนั้น องคพระผูเปนเจา+จึงทรงอดพระทัยไว 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา "เหตุการณนี้จะไมเกิดขึ้น" 
4องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงสําแดงแกขาพเจาวา 
พระองคเตรียมลงทัณฑดวยไฟ มันเผาผลาญ 
หวงสมุทรและไหมแผนดิน 5แลวขาพเจาจึงรองทูลวา 
"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ยิ่งใหญสูงสุด ขอโปรดยับยั้งไวเถิด! ยาโคบจะอยูรอดไดอยางไร? 
ในเมื่อเขาเล็กกระจอยรอยเพียงนี้!" 
6ดังนั้น องคพระผูเปนเจา +จึงทรงอดพระทัยไว 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดตรัสวา 
"เหตุการณนี้ก็จะไมเกิดขึ้นเชนกัน" 



7พระองคทรงสําแดงแกขาพเจาดังนี้ 
องคพระผูเปนเจาประทับยืนอยูขางกําแพงที่สรางขึ้นโดยใชสายดิ่ง
วัด และมีสายด่ิงอยูในพระหัตถ 
8และองคพระผูเปนเจา+ตรัสถามขาพเจาวา "อาโมส 
เจาเห็นอะไร?" ขาพเจาทูลวา "สายดิ่ง พระเจาขา" 
แลวองคพระผูเปนเจาตรัสวา "ดูเถิด 
เรากําลังจะวางสายดิ่งในหมูประชากรอิสราเอลของเรา 
เราจะไมละเวนเขาท้ังหลายอีกตอไป 9บรรดาสถานบูชา ณ 
ท่ีสูงของอิสอัคจะถูกทําลายลาง 
และบรรดาสถานนมัสการของอิสราเอลจะถูกทําลาย 
เราจะลุกขึ้นตอสูพงศพันธุของเยโรโบอัม ดวยดาบของเรา" 
 

อาโมสกับอามาซียาห 
10แลวอามาซียาหปุโรหิตแหงเบธเอล 
ไดแจงขาวตอกษัตริยเยโรโบอัมแหงอิสราเอลวา 
"อาโมสกําลังวางแผนรายตอพระองค ณ ใจกลางอิสราเอลนี้เอง 
ถอยคําของเขาบอนทําลายชาติ 11เพราะอาโมสพูดวา 
‘ เยโรโบอัมจะตายดวยดาบ และอิสราเอลจะตกเปนเชลยแนนอน 
ตองไปจากบานเกิดเมืองนอน’  " 
12แลวอามาซียาหกลาวกับอาโมสวา "ออกไปนะเจานักทํานาย 
กลับไปแผนดินยูดาหเสีย ไปทํามาหากินและเผยพระวจนะที่นั่น 
13ไมตองเผยพระวจนะที่เบธเอลนี้อีก เพราะ 
ท่ีนี่เปนสถานนมัสการของกษัตริย และเปนวิหารของอาณาจักร" 
14อาโมสตอบอามาซียาหวา 
"เมื่อกอนขาพเจาไมไดเปนผูเผยพระวจนะหรือเปนลูกของผูเผยพร
ะวจนะ ขาพเจาเปนเพียงคนเลี้ยงแกะ และดูแลสวนมะเดื่อ 
15แตองคพระผูเปนเจา+ทรงพาขาพเจามาจากงานเลี้ยงแกะ 



ต รัสสั่งขาพเจาวา 
‘ จงไปเผยพระวจนะแกอิสราเอลประชากรของเรา’  
16บัดนี้จงฟงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ ทานกลาววา 
‘ อยาเผยพระวจนะแงรายตออิสราเอล 
และหยุดเทศนาติเตียนพงศพันธุยาโคบ’  
17ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
‘ ภรรยาของเจาจะกลายเปนโสเภณีกลางเมือง 
และบุตรชายบุตรหญิงของเจาจะตายดวยดาบ 
ท่ีดินของเจาจะถูกวัดและถูกแบงแยก 
ตัวเจาเองจะตายในดินแดนตางศาสนา 
และอิสราเอลจะตกเปนเชลยแนนอน 
ตองไปจากบานเกิดเมืองนอน’  " 
 
กระจาดผลไมสุก 
8
 องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดทรงสําแดงใหขาพเจาเห็นผ
ลไมสุกกระจาดหนึ่ง 2พระองคตรัสถามวา "อาโมส เจาเห็นอะไร?" 
ขาพเจาทูลวา "ผลไมสุกงอมกระจาดหนึ่ง พระเจาขา" 
แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับขาพเจาวา 
"โอกาสสุกงอมแลวสําหรับอิสราเอลประชากรของเรา 
เราจะไมละเวนพวกเขาอีก" 
3องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา "ใ นวันนั้น 
บทเพลงตางๆในพระวิหารจะเปลี่ยนเปนเสียงร่ําไห 
ซากศพจะเกลื่อนกลาดอยูทุกแหง และมีความเงียบสงัดไปทั่ว" 
4ฟงเถิดเจาผูเหยียบย่ําคนยากไร และกําจัดผูขัดสนในดินแดน 
5เจากลาววา "เมื่อใดหนอจะหมดวันขึ้นหนึ่งคํ่า 



เราจะไดขายขาวเปลือกเสียที เม่ือใดหนอจะหมด วันสะบาโต 
เราจะไดขายขาวสาลเีสียที" ตาชั่งหยอน โกงราคาและโกงตาชั่ง 
6เจาซ้ือผูยากไรดวยเงิน แลกคนขัดสนดวยรองเทาคูเดียว 
และขายขาวเลวปนขาวสาลี 
7องคพระผูเปนเจา+ทรงปฏิญาณโดยศักด์ิสิริแหงยาโคบ วา 
"เราจะไมมีวันลืมสิ่งท่ีเขากระทําแมสักอยางเดีย ว  
8ดวยเหตุนี้แผนดินจะไมสั่นสะทาน 
และผูคนในนั้นจะไมไวทุกขหรือ? 
ท่ัวท้ังแผนดินจะเออทนขึ้นเหมือนแมน้ําไนล 
ถูกกวนใหเกิดความปนปวน แลวก็จมลงเหมือนแมน้ําแหงอียิปต" 
9องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา "ในวันนั้น 
เราจะกระทําใหดวงอาทิตยตกในตอนเที่ยงวัน และโลกมืดมิดท้ังๆ 
ท่ียังกลางวันแสกๆ  
10เราจะเปลี่ยนเทศกาลทางศาสนาของเจา ใหเปนการไวทุกข 
และการรองเพลงทั้งปวงของเจาใหเปนการร่ําไห 
เราจะทําใหพวกเจาทุกคนสวมเสื้อผากระสอบ และโกนผม 
เราจะทําใหชวงเวลานั้น เปนเหมือนชวงไวทุกขใหลูกโทน 
และใหวาระสุดทายเปนด่ังวันอันขมขื่น" 
11องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดประกาศวา 
"วันเวลานั้นจะมาถึงเม่ือเราจะใหเกิดการกันดารทั่วแผนดิน 
ไมใชหิวหาอาหารหรือกระหายหาน้ํา 
แตหิวกระหายอยากฟงพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+ 
12ผูคนจะซมซานจากทะเลนี้ไปทะเลนั้น 
และระเหเรรอนจากเหนือไปตะวันออก 
ซอกซอนหาพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+ แตจะไมพบ 



13ในวันนั้น หญิงสาวนารักและชายหนุมแข็งแรง 
จะเปนลมเพราะความกระหาย 
14ผูท่ีสาบานโดยอางรูปเคารพอันนาขายหนาแหงสะมาเรีย 
หรือพูดวา ‘ ดานเอย พระของเจาคงอยูฉันใด’  หรือ 
‘ อ ำนาจแหงเบเออรเชบาคงอยูแนนอนฉันใด’  
ลวนจะลมลงและไมไดลุกขึ้นมาอีกเลย" 
 
อสิราเอลจะถูกทําลาย 
9 ขาพเจาเห็นองคพระผูเปนเจาประทับยืนอยูขาง แทนบูชา 
และพระองคตรัสวา "จงฟาดยอด 
เสาเพื่อใหธรณีประตูพระวิหารสั่นสะเทือน 
ใหพังทับประชาชนทั้งปวง ผูท่ีรอดชีวิตอยูเราจะประหารดวยดาบ 
ไมมีใครหนีรอดไปไดสักคนเดียว 
2แมเขาจะขุดลึกลงไปถึงแดนมรณา 
มือของเราก็จะควานลงไปดึงขึ้นมา แมเขาปนขึ้นถึงฟาสวรรค 
เราก็จะนําพวกเขาลงมา 3แมเขาซอนตัวบนยอดเขาคารเมล 
เราก็จะตามลาจับกุมลงมาจากที่นั่น แมเขาหนีไปซอนที่กนทะเล 
เราก็จะสั่งงูท ะ เ ล ใหกัดเขา 
4แมเขาถูกศัตรูกวาดตอนไปเปนเชลย 
เราก็จะสั่งใหดาบประหารเขา 
เราจะจับตาดูเขาอยางมุงรายมิใชดวยหวังดี" 
5องคพระผูเปนเจา องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ผูทรงแตะโลกแลว 
มันก็เหลวไป และชาวโลกทั้งปวงก็ไวทุกข 
ท่ัวท้ังดินแดนเออทนขึ้นเหมือนแมน้ําไนล แลว 
ก็จมลงเหมือนแมน้ําแหงอียิปต 
6พระองคผูทรงสรางท่ีประทับไวในสวรรคและวางรากฐานของมัน



ไวท่ีแผนดินโลก ผูทรงเรียกน้ําทะเลขึ้นมา และเทมันรดผิวโลก 
ทรงพระนามวาองคพระผูเปนเจา+ 
7องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "อิสราเอลเอย สําหรับเราแลว 
เจาก็มิไดแตกตางอะไรจากชาวคูช* มิใชหรือ? 
เรามิไดนําอิสราเอลออกมาจากอียิปต 
ฟลิสเตียจากคัฟโทรและอารัมจากคีรหรอกหรือ?"  
8แนนอน 
องคพระผูเปนเจา+ยิ่งใหญสูงสุดยอมทรงจับตาดูอาณาจักรอันบาป
หนา องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "เราจะทําลาย มันจากพื้นโลก 
ถึงกระนั้นเราจะไมทําลาย พงศพันธุยาโคบลงอยางสิ้นเชิง 
9เ พ ร า ะ เ ร า จ ะ อ อ ก คําสั่ง 
และเราจะเขยาพงศพันธุอิสราเอลทามกลางมวลประชาชาติ 
เหมือนเขยากระดงฝดขาว แตจะไมมีสักเมล็ดเดียวตกถึงพื้น  
10บรรดาคนบาปในหมูประชากรของเราจะตายดวยดาบ 
คือคนทั้งปวงที่พูดวา ‘ ภัยพิบัติจะไมเลนงานเราหรือมาถึงเรา’  
 

อสิราเอลคนืสูสภาพด ี
11ในวันนั้นเราจะตั้งเต็นทของดาวิดท่ีลมลงแลวขึ้นมาใหม 
เราจะซอมแซมซากปรักหักพังและปฏิสังขรณใหกลับคืนดี 
12เพื่อเขาทั้งหลายจะครอบครองชนที่เหลืออยูแหงเอโดม 
และประชาชาติท้ังปวงที่ไดชื่อตามนามของเร า " 
องคพระผูเปนเจา+ผูจะทรงกระทําสิ่งเหลานี้ประกาศดังนั้นแหละ 
13องคพระผูเปนเจา+ประกาศวา "วันเวลาจะมาถึงเม่ือ 
คนที่ไถจะทันคนที่เก่ียว และคนย่ําองุนจะทันคนที่ปลูก 
จะมีเหลาองุนใหมหยดจากภูเขาและไหลจากเนินเขาทั้งหลาย 
14เราจะนําอิสราเอลประชากรของเราซึ่งตกเปนเชลยนั้นกลับคืนม
า เขาจะปฏิสังขรณเมืองที่ปรักหักพังแลวเขาอยูอาศัย 



เขาจะทําสวนองุนและดื่มเหลาองุน เขาจะทําสวนและกินผลิตผล 
15เราจะปลูกอิสราเอลไวในดินแดนของเขา 
เขาจะไมถูกถอนออกจากดินแดนที่เรามอบใหเขาเลย" 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาตรัสดังนั้นแหละ 


