หนังสืออาโมส
(เขียนเพืออิสราเอลภาคเหนือ)
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี คือ "อาโมสผู้อยู่ในหมูผ่ ้ ูเลี ยงแกะในเมืองเทโคอา" (1:1) อาโมส (ปี ก่อน ค.ส. 776-763)
พยากรณ์ และเขียนก่อนผู้พยากรณ์ โยเอลในภาคเหนือในสมัยกษัตริ ย์เยโรโบอัมที 2 เขาอยูส่ มัยเดียวกันกับโฮเชยา และ
อาจจะอยู่สมัยเดียวกันกับอิสยาห์ (1:1) เขาพยากรณ์วา่ ประเทศซีเรี ย ไทระ อัมโมน โมอับ กับอิสราเอลจะถูกพิพากษา
ลงโทษ เขาพยากรณ์ วา่ ภัยพิบตั ิจะมาในสมัย "วันแห่งพระเยโฮวาห์" แล้ วหลังจากนั นจะตั งอาณาจักร 1,000 ปี ของพระเยซู
1

แปดชาติทีพระองค์ทรงประนาม (1-6)
ก
ซีเรีย-เมืองหลวงดามัสกัส (1:3-5) เขาจะรับโทษเพราะความทารุณของเขาต่อชาติอสิ ราเอล ทีอยูฝ่ ั ง
แม่นํ าจอร์ แดนทางทิศตะวันออก
ข
ประเทศฟี ลิสเตีย-เมืองหลวงกาซา (1:6-8) อาชญากรรมของเขาคือเขาขายชาติอิสราเอลให้ เป็ นทาส
ของประเทศเอโดม
ค
ประเทศโฟนีเซีย-เมืองหลวงไทระ (1:9-10) เขาได้ ละเมิดสนธิสญ
ั ญาทีเขาทํากับอิสราเอลในสมัยของ
กษัตริ ย์ดาวิด โดยรบกับพวกเขาและขายประชาชนให้ เป็ นทาสของคนเอโดม
ง
เอโดม-เมืองหลวงเทมานและเมืองโบสราห์ (1:11-12)
จ
อาโมน-เมืองหลวงรับบาห์ (1:13-15) เขาได้ ก่ออาชญากรรมโหดร้ าย โดยการผ่าท้ องผูหญิ
◌้ ง
ของประเทศอิสราเอลด้ วยดาบ เมือเขารบแคว้ นกิเลอาด
ฉ
โมอับ-เมืองหลวงเคริ โอท (2:1-3) ประเทศนี ได้ ทํากิจกรรมหมินประมาทหลายอย่าง
ช
ยูดาห์-เมืองหลวงเยรู ซาเล็ม (2:4-5) ยูดาห์ได้ ปฏิเสธพระคําโอวาทของพระเจ้ า และไม่เชือฟั งพระองค์
ซ
อิสราเอล-เมืองหลวงสะมาเรี ย (2:6-16) เขาเป็ นคนอธรรม ไม่มีความกตัญKู และเป็ นคนชอบ
วัตถุนิยม เขาได้ ทดลองพวกนาศีร์ โดยยัว ให้ เขาดืมเหล้ าองุ่น
ฌ
บ้ านทั งหลายของยาโคบ (ทั งอิสราเอลและยูดาห์) (3:1-6:14)
1
โทษของยาโคบจะหนักเท่ากับสิทธิพิเศษในอดีตของเขา (3:1-3)
2
พระเจ้ าทรงตักเตือนว่ากล่าวครัง สุดท้ าย โดยใช้ ผ้ พู ยากรณ์ ของพระองค์ (3:7)
3
พระเจ้ าเรี ยกศัตรู ของยาโคบให้ พินิจดูการโกลาหลของยาโคบ (3:9--6:6)
ก
ผู้หญิงของอิสราเอลโหดร้ ายและเรี ยกร้ องมากเกินควร (4:1-3)
ข
พิธีตา่ ง ๆ ของอิสราเอล เป็ นสิงทีดถู ูกความบริ สทุ ธิNของพระเจ้ า (4:4-5; 5:21-26)
ค
เขาใช้ ความรํ ารวยของเขาเพือซื อของฟุ่ มเฟื อย และอาหารมีราคาแพง (6:4)
ง
เขาคิดถึงเพลงไร้ สาระมากกว่าพระเมสสิยาห์ (6:5)
จ
เขาดืมเหล้ ามาก แล้ วใช้ นํา มันอย่างดี แต่ละเลยคนทีขดั สนและยากจน (6:6)
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พระเจ้ าทรงใช้ วธิ ี ทกุ อย่างทีจะให้ เขากลับใจ แต่เขาปฏิเสธพระองค์ (4:6-13)
พระองค์ชกั ชวนเขาครัง สุดท้ าย (5:4-15)
อิสราเอลไม่รับคําชักชวนนี  เพราะฉะนั นพระเจ้ าต้ องพิพากษาเขา
ก
ยาโคบจะหายไปเหมือนแกะทีสิงโตฆ่าและกิน (3:12)
ข
จะมีการร้ องไห้ ในทุกซอยทุกถนน (5:16)
ค
อย่างกับคนหนีสิงโตไปปะหมี หรื อเหมือนคนเข้ าไปในเรื อน เอามือยึดฝาผนัง และ
งูก็กดั เอา (5:19)
ง
ทหารจํานวนเก้ าสิบเปอร์เซ็นต์ของเขาจะตายในการรบ (5:3)
ประกาศนิมิตห้ าประการ (7-9)
ก
ภัยพิบตั ิจากตักR แตน (7:1-3)
1
ในนิมิตนี พระเจ้ าเปิ ดเผยให้ อาโมสเห็นพระทัยของพระเจ้ า คือให้ ทําลายพืชต่าง ๆ ของอิสราเอล
(7:1)
2
อาโมสอ้ อนวอนพระเจ้ าแทนอิสราเอล และพระเจ้ าเปลียนพระทัยของพระองค์ (7:2-3)
ข
นิมิตของไฟใหญ่ (7:4-6)
1
อาโมสเห็นไฟใหญ่ ทีเผาผลาญมหาสมุทรใหญ่ สิงนี เกิดขึ นเพือจะทดแทนบาปของอิสราเอล (7:4)
2
อาโมสอ้ อนวอนพระเจ้ าอีกทีและพระเจ้ ากลับพระทัยอีก (7:5-6)
ค
นิมิตของสายดิง (7:7-17)
1
อาโมสเห็นพระเจ้ ายืนอยูท่ ีข้างกําแพง โดยใช้ สายดิงเพือจะเห็นว่า กําแพงนั นตรงหรื อไม่
(7:7)
2
พระเจ้ าตรัสกับอาโมสว่า (7:8-9)
ก
พระองค์จะทดสอบอิสราเอลด้ วยสายดิงแห่งความยุติธรรม (7:8)
ข
พระเจ้ าจะไม่งดการลงโทษอิสราเอล (7:8-9)
3
ในตอนนี อาโมสเผชิญอามาซิยาห์ปุโรหิตเท็จ อาโมสได้ กล่าวการพิพากษาแก่อามาซิยาห์และ
ครอบครัวของเขา (7:10-17)
ง
นิมิตของกระจาดผลไม้ ฤดูร้อน (8:1-14)
1
ความหมายของนิมิตนี  คือพระเจ้ าให้ อาโมสเข้ าใจว่า กระจาดเต็มไปด้ วยผลไม้ สุกเปรี ยบเทียบกับ
อิสราเอล ซึงพร้ อมทีจะรับการพิพากษา (8:1-2)
2
ผลของการพิพากษาในนิมิตนี 
ก
เสียงเพลงในวิหารจะกลายเป็ นเสียงร้ องไห้ (8:3)
ข
ศพของอิสราเอลจะกระจัดกระจายไปทัว (8:3)
ค
เครื องหมายทีน่ากลัวจะเกิดขึน (8:9) โทษทีนา่ กลัวนี จะไม่สําเร็ จผลถึงยุค 7 ปี

จ

(มธ 24:22, 29)
ง
จะไม่มีคําเล้ าโลมจากพระเจ้ าต่อไป (8:11-12)
นิมิตของพระเจ้ าทียืนอยู่ข้างแท่นบูชา (9:1-15)
1
การประกาศการละเมิดของอิสราเอล (9:1-10)
2
การซ่อมแซมพลับพลาของดาวิด (9:11-15)
ก
การปกครองของเชื อสายดาวิด เวลานันสิ
 บตระกูลไม่ยอมอยู่ใต้ การปกครองของ
ราชวงศ์ของดาวิด แต่ในอาณาจักร 1,000 ปี เขาก็จะกลับมาอยูใ่ ต้ การปกครองนัน
(9:11-12)
ข
พระพรในการปกครองนี จะมีมากมาย (พระเยซูจะทรงเป็ นผู้ปกครอง)
1
การไถ่นาและการเกียวข้ าวจะอุดมสมบูรณ์ (9:13)
2
นํ าองุ่นจะมีมากมาย (9:13)
3
ประชาชนอิสราเอลจะกลับสูส่ ภาพเดิมและจะอยู่เป็ นนิตย์ (9:14-15)

