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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
 มี คาห์

 มี คาห์เป็นชาวเมืองโมเรเชทแหง่ประเทศยูดาห์ (1:14)
เราไม่ทราบเก่ียวกับครอบครวัหรอืประว ัติ ของเขา  แต่ เรา
ทราบวา่เขาเป็นชาวเมืองโมเรเชท (1:1; ยรม 26:18) ตาม
ข้อท่ี 1 เราเห ็นว ่ามีคาห ์อยู ่ สม ัยเดียวกั นก ับอสิยาห์ (อสย
1:1) และเขาพยากรณ์ในรชัสมัยกษั ตร ิยโ์ยธาม อาหสั และ
เฮเซคียาห์  ใน 4:1-8  มี คาห ์ได้  พยากรณ์ ถึงการรวบรวม
และความรอดของอสิราเอลและถึงอาณาจั กร 1000  ปี ของ
พระเยซู ด้วยคําอนัไพเราะมาก เขาได้ พยากรณ์ ถึงการ ท่ี
อสิราเอลจะเป็นเชลย การบุ กรุ กแหง่กรุงเยรูซาเล็ม การ
บังเกิดของพระเยซู ท่ี  หมู่ บ้านเบธเลเฮม (5:2) และอาณาจั 
กร 1000  ปี ของพระเยซู ในมธ 10:35-36  พระเยซู  ได้ อา้ง
ข้อความจากหนังสื อม ีคาห์

 หน ังสือเล่ มน ้ี มี  อยู ่3  ภาค  แล้วแต่ ละภาคได้เริม่ต้นด้วย
คําวา่ � จงฟัง �

พระเจ้าทรงมีเรือ่งกล่าวโทษแก่สะมาเรยีและยูดาห์
1 พระวจนะของพระ เยโฮวาห ์ท่ี มาถึ งม ีคาห์ชาว เมือง

โมเรเชท ในรชักาลโยธาม อาหสั และเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ 
แห ่งประเทศยูดาห์ ซ่ึงท่านได้ เห ็นเก่ียวกับสะมาเรยีและ
เยรูซาเล็ม 2  ชนชาติ ทัง้หลายเอย๋  ทุ กคนจงฟัง  โอ พิภพ
เอย๋ และสารพัดท่ี อยู ่ในน้ัน  จงฟัง และให ้องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าเป็นพยานกล่าวโทษท่าน คือองค์พระผู้เป็นเจ้า
จากพระวิหารบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ 3  เพราะ  ดู  เถิด พระเย
โฮวาห์ เสด็จออกจากสถานของพระองค์ และจะเสด็จลง
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มา ทรงเหยยีบยํ่าท่ีสูงของพิ ภพ 4  ภู เขาจะละลายไปภาย
ใต้ พระองค์ และหุบเขาจะถูกผ่าเหมือนขี้ผึ้งหน้าไฟ เหมือน
น้ําท่ีเทลงมาตามท่ี ชนั 5  เหตุการณ์ ทัง้ปวงเหล่าน้ีบังเกิด
ขึ้นเพราะการละเมิดของยาโคบ และเพราะความบาปของ
วงศ์วานอสิราเอล การละเมิดของยาโคบน้ันคืออะไร สะมา
เร ียม ิ ใช ่ หรอื  ปู  ชน ียสถานสูงแหง่ยูดาห์คืออะไร เยรูซาเล็ม
มิ ใช ่ หรอื 6  เหตุ  ฉะน้ัน เราจะกระทําสะมาเรยีให้เป็นกองสิง่
ปร ักห ักพังอยู่ในท่ี โล่ง เป็ นที ่สําหรบัทําสวนองุน่ เราจะเท
ก้อนห ินที ่ ใช ้สรา้งเมืองน้ันลงท่ี หุบเขา จะให ้เห ็นรากฐาน
ของเมือง 7  รู ปเคารพแกะสลักทัง้สิน้ของเมืองน้ันจะถูก
ทุบเป็นชิน้ๆ ค่าจ้างทัง้สิน้ของเมืองน้ันจะถูกเผาเสียด้วยไฟ
และเราจะกระทําให ้รู ปเคารพทัง้สิน้ของเมืองน้ันถูกทิง้รา้ง
เพราะเมืองน้ันรวบรวมรูปเคารพเหล่าน้ี มาด ้วยค่าจ้างของ
หญิงแพศยา และมันจะกลับเป็นค่าจ้างของหญิงแพศยา
8  เพราะเหตุ น้ี ข้าพเจ้าจึงรํา่ไห้และครํา่ครวญ ข้าพเจ้าจะ
เดินเท้าเปล่าและเปลือยกายไปไหนๆ ข้าพเจ้าจะส่งเสียง
รํา่ไห ้ดุ  จม ังกร และเสียงครวญครางดุจนกเค้าแมว 9 เพราะ
วา่รอยแผลของเมืองน้ั นร ักษาไม่ หาย และได้ลามมาถึงยู
ดาห์  ได้ มาถึงกระทัง่ประตูเมืองแหง่ประชาชนของเราคือถึง
เยรูซาเล็ม 10 อยา่บอกเรือ่งน้ีในเมืองกัท อยา่รอ้งไห้ไปเลย
จงเกลือกกลิง้ตัวอยู่ในฝุ่นในวงศ์วานอฟัราห์ 11 ชาวเมือง
ชาฟีร ์เอย๋ จงผ่านไปตามทางของเจ้าด้วยตัวเปลือยเปล่า
และอบัอาย ชาวเมืองศานันไม่ ได้ ออกมาในเม่ือเบธเอเซล
รํา่ไห้ มันจะเอาสถานท่ีตัง้ของมันไปเสียจากเจ้า 12 เพราะวา่
ชาวมาโรทคอยความดี อยู ่ด้วยความรอบคอบ  แต่  ภัยพิบัติ  
ได้ ลงมาจากพระเยโฮวาห์ถึงประตูเมืองเยรูซาเล็ม 13  โอ 
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ชาวเมืองลาคีชเอย๋ จงเทียมม้าเข้ากับรถรบ เธอเริม่สรา้ง
บาปให ้แก่  บุ ตรสาวของศิ โยน เพราะได้พบการละเมิดของ
อสิราเอลในเจ้า 14  เพราะฉะน้ัน  เจ้ าจะต้องมอบของไวอ้าลัย
ให ้แก่ โมเรเชท-กัท บรรดาเรอืนของอคัซีบจะเป็นสิง่อสัตย ์
แก่ บรรดากษั ตร ิย ์อสิราเอล 15  โอ ชาวเมืองมาเรชาห ์เอย๋ 
เราจะนําผู้รบัมรดกมาสู่ เจ้ าอกี ท่านจะมายงัอดุลลัมซ่ึงเป็น
สงา่ราศีของอสิราเอล 16 จงกล้อนผมและโกนหนวดโกน
เคราเสีย เพื่อไว ้ทุกข์  ให ้ แก่ ลู กร ักท่ีพอใจของเจ้า จงทําตัว
ให้ล้านมากขึ้นเหมือนนกอนิทรี เพราะเขาทัง้หลายได้จาก
เจ้าไปเป็นเชลย

2
ความโลภและพวกผู้ พยากรณ์  เท ็จนําความหายนะมาสู่ 

ยู ดาห์
1  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี เตรยีมความชัว่ชา้ และคิดกระทําความชัว่

อยู่บนท่ีนอนของตน พอรุง่ขึ้นเชา้ก็ออกไปกระทํา เพราะ
วา่การน้ันอยู่ในอาํนาจมือของเขาท่ีจะกระทําได้ 2 เขาโลภท่ี 
ดิ นแล้ วก ็ ใช ้ความรุนแรงยดึเอาไป เขาโลภบ้านเรอืนและก็
รบิไปเสีย เขาบีบบังคับคนและบ้านเรอืนของเขา และบีบคน
กับมรดกของเขา 3 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์จึงตร ัสด ังน้ี 
วา่  ดู  เถิด เรากําลังเตรยีมภัยใหต้กกับครอบคร ัวน ้ีซ่ึงเจ้าจะ
หลบคอของเจ้าให้พ้นไปไม่ ได้ และเจ้าจะเดินอยา่งผึ่งผาย
ไปไม่ ได้ เพราะเวลาน้ีเป็นการวิบั ติ 4 ในวนัน้ัน จะมี คนเล ่า
คําอุปมาต่อสู้ เจ้า และจะรํา่ไหด้้วยการโอดครวญอยา่งขมขื่ 
นว ่า �พวกเราพินาศอยา่งสิน้เชงิแล้ว  พระองค์ ทรงเปล่ียน
ท่ี ดิ นกรรมสิทธิ ์แห ่งชนชาติของข้า  พระองค์ ทรงถอนไปจาก
ข้าเสียแล้วหนอ  พระองค์ ทรงแบ่งไร่นาของพวกเราให ้แก่ 
บรรดาคนท่ีจั บก ุมพวกเรา� 5  ดัง น้ัน  เจ้ าจะไม่ มี ใครจับ



 มี คาห์ 2:6 iv  มี คาห์ 2:13

สลากแบ่งท่ี ดิ  นก ันในชุมชนแหง่พระเยโฮวาห์ 6 เขากล่าว
แก่ ผู้  ท่ี  พยากรณ์  วา่ �อยา่พยากรณ์ เลย � เขาจะไม่ พยากรณ์  
แก่  พวกเขา เพื่อพวกเขาจะไม่ อบัอาย 7  โอ พวกท่ี มี  ชื่อวา่ 
 วงศ์ วานของยาโคบเอย๋ พระวญิญาณของพระเยโฮวาห์
หมดความอดทนแล้วหรอื  สิ ่งเหล่า น้ี เป็นการกระทําของ
พระองค์ หรอื ถ้อยคําของเราไม่กระทําใหบ้ังเกิดผลดี แก่  ผู้  ท่ี 
ดําเนินในความเท่ียงธรรมหรอื 8 ในตอนหลังๆน้ีประชาชน
ของเราลุกขึ้นต่อสู้อยา่งกับเป็นศั ตรู  เจ้ ารบิเอาเส้ือคลุม
กับเส้ือผ้าจากผู้ ท่ี ผ่านไปโดยไว ้วางใจ ด้วยไม่นึกฝั นว ่าจะ
มี สงคราม 9  เจ้ าขับไล่พวกผู้หญิงในประชาชนของเราออก
ไปจากเรอืนอนัผาสุกของเขาทัง้หลาย  เจ้ าได้เอาสงา่ราศี
ของเราไปเสียจากเด็กๆของเขาเป็นนิตย์ 10 จงลุกขึ้นและ
จากไป เพราะท่ี น่ี  ไม่ใช ่ ท่ี พักของเจ้า เพราะความไม่สะอาด
ซ่ึงจะทําลายเจ้า ด้วยความพินาศอยา่งทุกข์ ระทม 11 หาก
คนใดจะเท่ียวไปโดยมีนิสัยหลอกลวงและมุ สาว ่า �เราจะ
พยากรณ์ ให ้ท่านฟังเรือ่งเหล้าองุน่และเมรยั� เขาจะเป็นผู้ 
พยากรณ์ ของชนชาติ น้ี  ได้  ละ 

พระเจ้าจะทรงรวบรวมคนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่
12  โอ ยาโคบเอย๋ เราจะรวบรวมเจ้าทัง้หลายเป็นแน่ เรา

จะรวบรวมคนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่และจะตัง้เขาไว้ด้วยกัน
เหมือนฝูงแพะแกะท่ี อยู ่ในเมืองโบสราห์ เหมือนฝูงสัตว ์ท่ี
อยู ่ในคอก เขาจะทําเสียงดังเพราะเหตุ มี คนมากมาย 13  ผู้  
ท่ี ทะลวงออกได้จะขึ้นไปก่อนเขาทัง้หลาย เขาทัง้หลายจะ
ทะลวงออกไปและผ่านออกประตู เมือง เขาจะออกไปทางน้ี
 กษัตรยิ ์ของเขาทัง้หลายจะเสด็จไปก่อน และพระเยโฮวาห์
จะทรงนําหน้าเขา
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3
 ยู ดาหจ์ะถูกนําไปเป็นเชลย เยรูซาเล็มจะถูกทําลาย

1 และข้าพเจ้ากล่าววา่  โอ ท่านทัง้หลายผู้เป็นประมุขของ
ยาโคบ คือบรรดาผู้ครอบครองวงศ์วานอสิราเอลเอย๋  จง
ฟัง ท่านทัง้หลายต้องทราบความยุ ติ ธรรมไม่ ใช ่ หรอื 2 ท่าน
ทัง้หลายผู้ เกล ียดชงัความดีและรกัความชัว่  ผู้  ท่ี ฉีกหนัง
ออกจากประชาชนของเรา และฉีกเน้ือออกจากกระดูกของ
เขาทัง้หลาย 3  ผู้  ท่ี กินเน้ือชนชาติของเรา และถลกหนัง
ออกจากตัวเขาทัง้หลาย และหกักระดูกของเขา และสับ
เขาเป็นชิน้ๆ เหมือนกับทําไว ้ใส่  หม้อ และเหมือนเน้ือท่ี อยู ่
ในหม้อขนาดใหญ่ 4  แล ้วเขาจะรอ้งทุกข์ต่อพระเยโฮวาห์  
แต่  พระองค์ จะไม่ทรงฟังเขา คราวน้ันพระองค์จะทรงซ่อน
พระพักตรเ์สียจากเขาทัง้หลาย เพราะเขาได้ ประพฤติ อยา่ง
ชัว่รา้ย 5 พระเยโฮวาห์ตรสัเก่ี ยวด ้วยเรือ่งผู้ พยากรณ์  ผู้  ท่ี 
นําชนชาติของข้าพเจ้าให้หลงไป  ผู้  ท่ี กัดด้วยฟันและรอ้ง
วา่ �จงเป็นสุขเถิด�  ผู้  ท่ี  ไม่ ยื่นอะไรใส่ปากของเขา  แต่ พวก
เขาประกาศสงครามต่อเขา 6  เพราะฉะน้ัน จะเป็นกลางคืน
แก่ เจ้ าปราศจากนิ มิ ต และความมืดทึบจะบังเกิดแก่ เจ้ า
ปราศจากการทํานาย สําหรบัพวกผู้ พยากรณ์  น้ี  ดวงอาทิตย ์
จะตกไป และกลางว ันก ็จะมื ดอย ู่เหนือเขา 7  ผู้ ทํานายจะ
อบัอาย พวก โหร จะ ขาย หน้า  เออ เขา ทัง้ หลาย จะ ปิด รมิ
ฝีปากด้วยกันหมด เพราะวา่ไม่ มี คําตอบมาจากพระเจ้า 8  
แต่ สําหรบัข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเต็ มด ้วยฤทธิ ์เดช คื อด ้วยพระ
วญิญาณของพระเยโฮวาห์ และทัง้ความยุ ติ ธรรมกับกําลัง
ท่ีจะประกาศการละเมิดของยาโคบแก่เขาเอง และประกาศ
บาปของอสิราเอลแก่เขาเอง 9 ท่านทัง้หลายผู้เป็นประมุข
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แหง่วงศ์วานของยาโคบ คือผู้ครอบครองวงศ์วานอสิราเอล
จง ฟัง ข้อความ น้ี คือ ท่าน ผู้ ชงั ความ ยุ ติ ธรรม และ ผู้ แปร
ความเท่ียงตรงทัง้สิน้ให้ปรวนไป 10  ผู้ สรา้งศิโยนด้วยโลหติ
และสรา้งเยรูซาเล็ มด ้วยความชัว่ชา้ 11  ผู้ เป็นประมุขของ
เมืองน้ีตัดสินความด้วยเหน็แก่ สินบน  ปุ โรหติของเธอสัง่
สอนด้วยเหน็แก่ สินจ้าง  ผู้  พยากรณ์ ของเธอทํานายด้วย
เหน็แก่ เงนิ ถึงกระน้ันเขาทัง้หลายย ังอ ิงพระเยโฮวาห์และ
กล่าววา่ �พระเยโฮวาห์ทรงสถิตท่ามกลางเรามิ ใช ่ หรอื  
ไม่มี ความชัว่อยา่งไรเกิดขึ้นแก่เราได้� 12  ด้วยเหตุน้ี  แหละ 
เพราะเจ้าน่ี เอง ศิโยนจะต้องถูกไถเหมือนไถนา เยรูซาเล็ม
จะกลายเป็นกองสิง่ปร ักห ักพัง และภูเขาแหง่พระนิเวศจะ
เป็ นที ่สูงซ่ึ งม ี ต้นไม้ 

4
 อาณาจักร 1000  ปี  ในอนาคต 

1 ในยุคหลังจะเป็นดังน้ี คือภูเขาแหง่พระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์จะ ถูกสถาปนาขึ้น ให้ สูง ท่ีสุดในจําพวกภู เขาทัง้
หลาย และ จะ ถูก ยก ขึ้น ให้ เหนือ บรรดา เนิน เขา  ชนชาติ 
ทัง้ หลาย จะ หลัง่ ไหล เข้า มา หา 2 และ ประชา ชา ติ เป็ นอ 
ัน มาก จะ มา กล่าว วา่ �มา เถิด  ให ้เรา ขึ้น ไป ยงั ภูเขา ของ
พระเยโฮวาห์ ยงัพระนิเวศแหง่พระเจ้าของยาโคบ เพื่อ
พระองค์ จะ ทรง สอน วถีิ ของ พระองค์ แก่  เรา และ เพื่อ เรา
จะเดินในมรรคาของพระองค์� เพราะวา่พระราชบัญญั ติ 
จะออกมาจากศิ โยน และพระวจนะของพระเยโฮวาห์จะ
ออก มา จาก เยรูซาเล็ม 3  พระองค์ จะ ทรง วนิิจฉัย ระหวา่ง
ชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมาก และจะทรงตัดสินเพื่อบรรดา
ประชาชาติอนัแข็งแรงท่ี อยู ่ไกลออกไป และเขาทัง้หลาย
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จะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา และหอกของเขาให้เป็น
ขอลิด  ประชาชาติ จะไม่ยกดาบต่อสู้กั นอ ีก เขาจะไม่ศึกษา
ยุทธศาสตร ์อกีต่อไป 4  แต่ ต่างก็จะน่ังอยู ่ใต้ ซุ้ มอง ุ่นและใต้
ต้นมะเด่ือของตน และจะไม่ มี ใครมากระทําใหเ้ขาสะดุ้งกลัว
เพราะพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ตร ัสอย ่างน้ี 
แล้ว 5 ด้วยวา่บรรดาชนชาติทัง้หลายต่างก็ดําเนินในนาม
แหง่พระของตน  แต่ เราจะดําเนินในพระนามของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเราเป็นนิตย์สืบๆไป 6 พระเยโฮวาหต์ร ัสว 
่า ในคราวน้ันเราจะรวบรวมคนขาพิ การ และจะรวบรวม
บรรดาผู้ ท่ี  ถู กขับไล่ ไป และบรรดาผู้ ท่ี เราได้ ให ้ ทุกข์ ใจ 7  
คนที ่ขาพิการน้ันเราจะให้เป็นคนท่ี เหลืออยู ่  คนที ่ ถู กทิง้
ไปน้ันเราจะให้เป็นชนชาติ ท่ี  เข้มแข็ง และพระเยโฮวาห์จะ
ทรงปกครองเหนือเขาท่ี ภู เขาศิโยนตัง้แต่ บัดน้ี เป็นต้นไป
จนชั ่วก ัลปาวสาน 8  โอ หอคอยท่ี เฝ้า ฝูง สัตว ์เอย๋  เจ้ า ผู้
เป็นป้อมปราการอนัแข็งแกรง่สําหรบับุตรสาวแหง่ศิ โยน 
อาํนาจครอบครองดัง้เดิมจะมาสู่ เจ้า ราชอาณาจักรจะมา
สู่ บุ ตรสาวแหง่เยรูซาเล็ม

อสิราเอลจะต้องถูกนําไปเป็นเชลยในบาบิโลนก่อนกลับ
มายงัแผ่นดินของตน

9  เออ ทําไมเจ้ารอ้งไห ้เสียงดัง  ไม่มี  กษัตรยิ ์ปกครองเจ้า
หรอื  ท่ี ปรกึษาของเจ้าพินาศเสียแล้วหรอื  เจ้ าจึงเจ็บปวด
รวดรา้วอยา่งกับหญิงจะคลอดบุตร 10  โอ  บุ ตรสาวศิโยน
เอย๋ จงบิดตัวและโอดครวญไปเถิด อยา่งกับหญิงจะคลอด
บุตร เพราะบัดน้ี เจ้ าจะต้องออกไปจากนครไปพักอยู่ตาม
ไร ่นา  เจ้ าจะต้องไปยงับาบิ โลน  เจ้ าจะได้รบัการชว่ยให ้
รอดพ้น  ณ  ท่ี น่ัน พระเยโฮวาห์จะทรงไถ่ เจ้า  ณ  ท่ี น่ันให้
พ้นจากมือศั ตรู ของเจ้า 11  บัดน้ี  ประชาชาติ มากหลายได้
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ชุ มน ุมต่อสู้ เจ้า  กล่าววา่ �จงให้มันหมดความศั กด ์ิ สิทธิ ์  
ให ้ตาของเราเพ่ งด ูศิ โยน � 12  แต่ เขาทัง้หลายไม่ทราบถึง
พระดํารขิองพระเยโฮวาห์ เขาทัง้หลายไม่ เข ้าใจในแผนการ
ของพระองค์  ท่ี  พระองค์ จะทรงรวบรวมเขาทัง้หลายเข้ามา
ดังรวมฟ่อนข้าวไว ้ท่ี ลานนวดข้าว 13  โอ  บุ ตรสาวศิโยนเอย๋
จงลุกขึ้นและนวดเถิด เพราะวา่เราจะทําเขาของเจ้าให้เป็น
เหล็ก และกีบเท้าของเจ้าให้เป็นทองสัมฤทธิ์ และเจ้าจะตี 
ชนชาติ ทัง้หลายเป็ นอ ันมากให้เป็นชิน้ๆ และเราจะมอบสิง่
ท่ี ได้ มาถวายแด่พระเยโฮวาห์ มอบสมบั ติ ของเขาทัง้หลาย
แด่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าแหง่พิภพจบสิน้

5
 คําพยากรณ์ เรือ่งการบังเกิดของพระเยซู ท่ี เบธเลเฮม

1  โอ  บุ ตรสาวแหง่กองทัพทหารเอย๋  บัดน้ี  เจ้ าจงรวมกัน
เป็นกองทัพ  ศัตรู มาล้อมเราทัง้หลายไว้ เขาจะเอาไม้ ตี  แก้ ม
ของผู้ปกครองอสิราเอล 2 เบธเลเฮม เอฟราธาห ์เอย๋  แต่  เจ้ 
าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาคนยูดาห ์ท่ี นับเป็นพันๆ จากเจ้า
จะมี ผู้  หน ่ึงออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ ท่ี จะปกครองในอสิราเอล
ดัง้เดิมของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล 3  ดัง
น้ัน  พระองค์ จะทรงมอบเขาไวจ้นถึงเวลาท่ีหญิงผู้ เจ ็บครรภ์
จะคลอดบุตร  แล ้วบรรดาพี่น้องท่ี เหลืออยู ่จะกลับมายงัคน
อสิราเอล

 ยุ คอาณาจั กร 1000  ปี 
4 และพระองค์จะทรงย ืนม ่ัน ทรงเล้ียงดูด้วยพระกําลัง

แหง่ พระ เย โฮ วาห์ ด้วย สงา่ ราศี แห ่ง พระ นาม พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า ของ พระองค์ และ เขา ทัง้ หลาย อยู ่ได้ เพราะ
บัดน้ี พระองค์ จะทรงเป็นใหญ่ตลอดจนถึงท่ีสุดท้ายปลาย
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พิ ภพ 5  พระองค์  ผู้  น้ี จะเป็นสันติ สุข คือเม่ือชาวอสั ซีเรยี
จะยกเข้ามาในแผ่นดินของเราและเม่ือเขาจะเหยยีบยํ่า
ในปราสาททัง้หลายของเรา เราจะยกผู้ เล้ียงแกะเจ็ดคน
และเจ้านายแปดคนมาต่อต้านเขา 6 เขาทัง้หลายจะทําลาย
แผ่นดิ นอ ัสซี เรยีด ้วยดาบ และแผ่นดินนิมโรดในทางเข้า
และพระองค์จะทรงชว่ยเราให้พ้นจากชาวอสัซีเรยีเม่ือชาว
อสัซีเรยียกเข้ามาในแผ่นดินของเรา และเหยยีบยํ่าภายใน
เขตแดนของเรา 7  แล ้วคนยาโคบท่ี เหลืออยู ่จะอยูท่่ามกลาง
ชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมาก เหมือนน้ําค้างจากพระเยโฮ
วาห์ เหมือนหา่ฝนท่ีตกบนหญ้า ซ่ึงไม่ อยู ่คอยมนษุย์หรอื
คอยบุตรทัง้หลายของมนษุย์ 8 และคนยาโคบท่ี เหลืออยู ่
จะอยูท่่ามกลางประชาชาติ ในท่ามกลางชนชาติทัง้หลายเป็ 
นอ ันมาก ดังสิงโตอยู่ ท่ามกลางสัตว์เดียรจัฉานในป่า ดัง
สิงโตหนุ่มอยูท่่ามกลางฝูงแพะแกะ ซ่ึงเม่ื อม ันผ่านไป มั นก ็ 
เหย ียบยํ่าลงและฉีกเสีย  ไม่มี ใครชว่ยใหพ้้นได้ 9 มือของเจ้า
จะถูกยกขึ้นเหนือคู่ อร ิของเจ้า และศั ตรู ทัง้สิน้ของเจ้าจะถูก
ตัดขาดไป 10 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ต่อมาในวนัน้ันเราจะขจั 
ดม ้าของเจ้าให้หมดไปจากท่ามกลางเจ้า และจะทําลายรถ
รบของเจ้า 11 และเราจะขจัดเมืองให้หมดไปจากแผ่นดิน
ของเจ้า และจะโค่ นที ่กําบังเข้มแข็งของเจ้าทัง้สิน้ 12 เราจะ
ขจัดวทิยาคมใหห้มดไปจากมือของเจ้า  เจ้ าจะไม่ มี  หมอผี  อกี
ต่อไป 13 เราจะขจัดรูปเคารพสลักของเจ้าออกเสียด้วย และ
ทําลายเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์จากท่ามกลางเจ้า  เจ้ าจะมิ ได้ กราบลง
ไหว้ผลงานของมือของเจ้าอกีต่อไป 14 เราจะถอนเสารูป
เคารพของเจ้าเสียจากท่ามกลางเจ้า และจะทําลายเมือง
ของเจ้าเสีย 15 เราจะแก้แค้นเพราะความโกรธและความ
กริว้ต่อประชาชาติ  ดังท่ี  ไม่ เคยมีใครได้ยนิเลย
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6
พระเจ้าทรงมี คดี กับอสิราเอล

1 จงฟังสิง่ท่ีพระเยโฮวาห ์ตรสั จงลุกขึ้น แถลงคดีของ
เจ้าต่อหน้าภู เขาทัง้หลาย จงให้เนินเขาฟังเสียงของเจ้า 2  
โอ  ภู  เขาทัง้หลาย ทัง้รากฐานท่ีทนทานของพิภพเอย๋ จงฟัง
คดีของพระเยโฮวาห ์เถิด เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงมี คดี 
กับประชาชนของพระองค์ และพระองค์จะทรงสู้ความกับ
อสิราเอล 3 � โอ ประชาชนของเราเอย๋ เราได้กระทําอะไรแก่ 
เจ้า เราได้ ให ้ เจ้ าออ่นเพลียในกรณี ใด จงตอบมา 4 ด้วยวา่
เราได้นําเจ้าขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ และไถ่ เจ้ ามาจาก
เรอืนทาส และเราใช ้ให ้ โมเสส อาโรน และมิเร ียม นําหน้า
เจ้าไป 5  โอ ประชาชนของเราเอย๋ จงระลึ กวา่ บาลาคกษั ตร ิ
ย์โมอบัคิดอุบายประการใด และบาลาอมับุตรชายเบโอร ์ได้ 
ตอบเขาอยา่งไรจากชทิธมิถึ งก ิลกาล  มี อะไรเกิดขึ้น เพื่อเจ้า
จะได้ทราบความชอบธรรมของพระเยโฮวาห�์ 6 �ข้าพเจ้า
จะนําอะไรเข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาห์ และกราบไหว้ต่อพระ
พักตร์พระเจ้า เบื้อง สูง ควร ข้าพเจ้า เข้า เฝ้า พระองค์ ด้วย
เครือ่งเผาบูชาหรอื ด้วยลูกววัอายุ หน ่ึงขวบหลายตัวหรอื
7 พระเยโฮวาห์จะทรงพอพระทัยการถวายแกะเป็นพันๆตัว
และธารน้ํามันหลายหม่ืนสายหรอื ควรท่ีข้าพเจ้าจะถวาย
บุตรหวัปีชาํระการละเมิดของข้าพเจ้าหรอื คือถวายผลแหง่
กายของข้าพเจ้าชาํระบาปแหง่วญิญาณของข้าพเจ้า� 8  โอ 
 มนษุย ์ เอย๋  พระองค์ ทรงสําแดงแก่ เจ้ าแล้ วว ่าอะไรดี และ
พระเยโฮวาห์ทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้
กระทําความยุ ติ  ธรรม และรกัความเมตตา และดําเนินด้วย
ความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า 9 พระสุรเสียงพระเย
โฮวาห์ประกาศแก่นครน้ัน  คนที ่ มีสติ ปัญญาจะพิจารณา
ดูพระนามของพระองค์ จงฟังคทา และผู้ ท่ี ทรงตั ้งม ันไว ้
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เถิด 10 ย ังม ี ทรพัย์สมบัติ  แห ่งความชัว่รา้ยในเรอืนของคน
ชัว่ และเครือ่งตวงท่ี พร ่องไปซ่ึงน่าสะอดิสะเอยีนน้ันอยู ่อ ี
กหรอื 11 เราจะถือพวกท่ี มี ตาชัง่ ท่ี ชัว่รา้ย และมีถุงเต็ มด 
้วยลูกตุ้มขี้โกงวา่  ไม่มี ความผิดได้ หรอื 12 บรรดาคนมั ่งม ี
ของเจ้าก็เต็มไปด้วยความทารุ ณ และชาวเมืองของเจ้าก็ พู  
ดม ุสา และลิน้ของเขาก็ล่อลวงอยู่ในปากของเขา 13 เพราะ
ฉะน้ันเราจะกระทําให ้เจ้ าเจ็บป่วยด้วยการเฆ่ียนตี เจ้า ด้วย
การกระทําให ้เจ้ ารกรา้งไปเพราะเหตุบาปของเจ้า 14  เจ้ าจะ
รบัประทาน  แต่ จะไม่ รู ้จั กอ ่ิม และส่วนภายในของเจ้าก็จะ
มี แต่  ความหวิ  เจ้ าจะเก็บไว้  แต่  ก็  ไม่  สัง่สม อะไรท่ี เจ้ าสัง่สม
เราก็จะให ้แก่  ดาบ 15  เจ้ าจะหวา่น  แต่  เจ้ าจะไม่ ได้  เก่ียว  เจ้ า
จะยํ่าบีบมะกอกเทศ  แต่ จะไม่ ได้ ชโลมตัวเองด้วยน้ํามัน  เจ้ า
จะยํ่าองุน่  แต่ จะไม่ ได้ ด่ื มน ํ้าองุน่ 16 เพราะได้ มี การถือรกัษา
กฎเกณฑ์ของอมรี และบรรดากิจการแหง่วงศ์วานของอา
หบั และเจ้าได้ดําเนินตามคําแนะนําของคนพวกน้ี เพื่อเรา
จะกระทําให ้เจ้ าเป็ นที ่ รกรา้ง และชาวเมืองท่ีอาศัยอยูใ่นน้ัน
จะเป็ นที ่ เยย้หยนั ฉะน้ันเจ้าจะต้องทนรบัการดุด่าวา่กล่าว
จากชนชาติของเรา

7
1  วบิัติ  แก่  ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าเป็นเหมือนคนท่ีพบวา่

เขาเก็บผลในฤดูรอ้นหมดแล้ว และเล็มผลจากเถาองุน่
หมดแล้ว  ไม่มี พวงองุ ่นร ับประทาน  จิ ตใจข้าพเจ้าปรารถนา
ผลสุ กรุ ่นแรก 2  คนดี สูญหายไปจากโลก จะหาคนซ่ือตรง
ท่ามกลางมนษุย์สักคนก็ ไม่มี ต่างก็ซุ่มคอยจะเอาโลห ิตก 
ัน ต่างก็เอาตาข่ายดักพี่ น้องของตน 3 มือทัง้สองของเขา
คอย จ้อง แต่ สิ ่ง ท่ี ชัว่ เพื่อ จะ กระทํา ด้วย ความ ขยนั  เจ้ า
นายและผู้พิพากษาขอสินบน และคนใหญ่คนโตก็ เอ ่ยถึง
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ความปรารถนาชัว่แหง่จิตใจของเขา ต่างก็สานสิง่เหล่าน้ี 
เข้าด้วยกัน 4  คนที ่ ดี  ท่ี สุดของเขาก็เหมือนหนามยอ่ย  คนที 
่ ซ่ือตรงท่ีสุดของเขาก็คมกวา่รัว้ ต้นไม้ หนาม วนัแหง่ยาม
รกัษาการณ์ของเจ้า และว ันที จ่ะลงโทษเจ้า มาถึงแล้ว  บัดน้ี 
ความยุง่เหยงิของเขาก็ อยู ่ ใกล้  เต็มที 5 อยา่วางใจในสหาย
อยา่มัน่ใจในคนนําทาง จงเฝ้าประตูปากของเจ้าอยา่เผย
อะไรแก่เธอท่ี อยู ่ในออ้มอกของเจ้า 6 เพราะวา่ลูกชายดูหมิน่
พ่อ และลูกสาวลุกขึ้นต่อสู้ แม่ ของเธอ  ลูกสะใภ้  ต่อสู้  แม่  สามี 
 ศัตรู ของใครๆก็คือคนท่ี อยู ่รว่มเรอืนของเขาเอง

 มี คาห ์กล ่าวถึงคนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่ในวาระสุดท้าย
7 เพราะฉะน้ันสําหรบัข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะมองดูพระเยโฮ

วาห์ ข้าพเจ้าจะเฝ้าคอยพระเจ้าแหง่ความรอดของข้าพเจ้า
พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า จะ ทรง ฟัง ข้าพเจ้า 8  โอ  ศัตรู ของ
ข้าพเจ้าเอย๋ อยา่เปรมปร ีดิ ์ เย ้ยข้าพเจ้าเลย เม่ือข้าพเจ้า
ล้มลง ข้าพเจ้าจะลุกขึ้ นอ ีก เม่ือข้าพเจ้าน่ังอยู่ในความมืด
พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความสวา่งแก่ ข้าพเจ้า 9 ข้าพเจ้า
จะ ทน ต่อ พระพิโรธ ของ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ วา่ ข้าพเจ้า
กระทําบาปต่อพระองค์ ข้าพเจ้าจะทนจนกวา่พระองค์จะ
ทรงแก้ คดี ของข้าพเจ้า และกระทําการตัดสินเพื่อข้าพเจ้า
 พระองค์ จะทรงนําข้าพเจ้าไปยงัความสวา่ง และข้าพเจ้า
จะเหน็ความชอบธรรมของพระองค์ 10  แล ้วเธอซ่ึงเป็นศั 
ตรู ของข้าพเจ้าจะเหน็ และความอบัอายจะทับถมเธอท่ี กล 
่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ �พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้าอยู ่ท่ีไหน 
� ตาของข้าพเจ้าจะเพ่ งด ูเธอให ้สาแก่ใจ  คราวน้ี เธอจะ
ถูกยํ่าลงเหมือนเลนท่ีในถนน 11  วนัท่ี จะสรา้งกําแพงเมือง
ของเจ้า ในวนัน้ันคําบัญชาจะถูกปลดเปล้ืองไป 12 ในวนัน้ัน
เขาจะมาหาเจ้าคือมาจากอสัซีเรยีและจากเมืองท่ี มี  ป้อม
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ปราการ จากระหวา่ง ป้อมปราการกับแม่ น้ํา จากระหวา่ง
ทะเลน้ีกับทะเลโน้น และจากระหวา่งภูเขาน้ีกับภูเขาโน้น
13 ถึงกระน้ันแผ่นดิ นก ็จะรกรา้งเพราะคนท่ีอาศัยในแผ่น
ดินน้ันเป็นเหตุ เน่ืองด้วยผลแหง่การกระทําของเขา 14 ขอ
ทรงเล้ียงดูประชาชนของพระองค์ด้วยคทาของพระองค์ คือ
ฝูงประชาชนท่ีเป็นมรดกของพระองค์  ผู้ อาศัยโดดเด่ียวอยู่
ในป่า ในท่ามกลางคารเมล ขอทรงให้เขาหากินอยู่ในบา
ชานและกิเลอาดอย่างในโบราณกาล 15 ดังในสมัยเม่ือเจ้า
ออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เราจะสําแดงสิง่มหศัจรรย ์แก่  เขา 
16  ประชาชาติ ทัง้หลายจะแลเหน็และอบัอายด้วยอานภุาพ
ทัง้สิน้ของเขาทัง้หลาย เขาทัง้หลายจะเอามือปิดปากไวแ้ละ
หูของเขาจะหนวกไป 17 เขาทัง้หลายจะเลียผงคลีเหมือน
อยา่งงู เขาจะเคล่ือนตัวออกจากรูของเขาดุจหนอนบนแผ่น
ดินโลก เขาจะตระหนกตกใจพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
เน่ืองด้วยเจ้า เขาทัง้หลายจะกลัว 18 ใครเล่าจะเป็นพระเจ้า
เสมอเหมือนพระองค์  ผู้ ทรงยกโทษความชัว่ชา้ และทรงให้
อภัยการละเมิดแก่ คนที ่ เหลืออยู ่อนัเป็นมรดกของพระองค์
 พระองค์  มิได้ ทรงถือพระพิโรธเนืองนิตย์ เพราะวา่พระองค์
ทรงพอพระทัยในความเมตตา 19  พระองค์ จะทรงหนักลับ
มาอกี  พระองค์ จะทรงเมตตาเราทัง้หลาย  พระองค์ จะทรง
เหยยีบความชัว่ชา้ของเราไว้  พระองค์ จะทรงเหวีย่งบาป
ทัง้หลายของเขาลงไปในท่ีลึกของทะเล 20  พระองค์ จะทรง
สําแดงความจรงิให ้ประจักษ์  แก่ ยาโคบ และความเมตตาต่ 
ออ ับราฮมั  ดังท่ี  พระองค์ ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของเรา
ตัง้แต่ สม ัยโบราณกาล
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