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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มีคาห์

มีคาห์ เป็น ชาว เมือง โม เรเชท แห่ง ประเทศ ยู ดาห์ (1:14)
เราไม่ ทราบเกี่ยวกับ ครอบครัว หรือ ประวัติของเขา แต่เรา
ทราบว่าเขาเป็นชาวเมืองโมเรเชท (1:1; ยรม 26:18) ตามข้อ
ที่ 1 เราเห็นว่า มี คาห์อยูสม
่ ัย เดีย วกันกับ อิส ยาห์ (อสย 1:1)
และเขาพยากรณ์ ในรัชสมัยกษั ตริย์โยธาม อาหัส และเฮเซ
คียาห์ ใน 4:1-8 มีคาห์ได้พยากรณ์ ถึงการรวบรวมและความ
รอด ของ อิสราเอล และ ถึง อาณา จักร 1000 ปีของ พระ เยซู
ด้วยคําอันไพเราะมาก เขาได้พยากรณ์ ถึงการที่อส
ิ ราเอลจะ
เป็นเชลย การบุกรุ กแห่งกรุ งเยรู ซาเล็ม การบังเกิดของพระ
เยซูที่หมู่บ้าน เบธเล เฮม (5:2) และ อาณา จักร 1000 ปีของ
พระเยซู ในมธ 10:35-36 พระเยซูได้อ้างข้อความจากหนั ง
สือมีคาห์
หนังสือเล่มนี้มีอยู่ 3 ภาค แล้ว แต่ละภาคได้ เริม
่ ต้น ด้วย
คําว่า “จงฟัง”

1

พระเจ้าทรงมีเรือ
่ งกล่าวโทษแก่สะมาเรียและยูดาห์

พระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่มาถึงมี คาห์ ชาวเมืองโม
เรเชท ในรัช กาลโยธาม อาหัส และเฮเซคี ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง
ประเทศ ยู ดาห์ ซึ่ง ท่าน ได้เห็น เกี่ยว กับ สะ มา เรีย และ
เยรู ซาเล็ม 2 ชนชาติทัง้ หลาย เอ๋ย ทุก คน จง ฟัง โอ พิภพ
เอ๋ย และ สารพัด ที่อยูใน
่ นั ้น จง ฟัง และ ให้องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าเป็นพยานกล่าวโทษท่าน คือองค์ พระผู้เป็นเจ้า
จากพระวิ หารบริสุทธิ์ ของพระองค์ 3 เพราะ ดูเถิด พระเย
โฮ วาห์ เสด็จ ออก จาก สถาน ของ พระองค์ และ จะ เสด็จ ลง
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มา ทรง เหยียบ ยํ่า ที่ สูง ของ พิภพ 4 ภูเขา จะ ละลาย ไป ภาย
ใต้พระองค์ และหุบเขาจะถูกผ่าเหมือนขี้ผ้งึ หน้าไฟ เหมือน
นํ้า ที่ เท ลง มา ตาม ที่ชัน 5 เหตุการณ์ ทัง้ ปวง เหล่า นี้ บังเกิด
ขึ้น เพราะการละเมิด ของยาโคบ และเพราะความบาปของ
วงศ์ วานอิสราเอล การละเมิดของยาโคบนั ้นคืออะไร สะมา
เรียมิใช่หรือ ปูชนีย สถานสูง แห่ง ยู ดาห์ คือ อะไร เยรู ซาเล็ม
มิใช่หรือ 6 เหตุฉะนั ้น เราจะกระทํา สะมาเรีย ให้ เป็นกองสิง่
ปรักหัก พัง อยู่ ในที่โล่ง เป็นที่ สําหรับ ทํา สวนองุน
่ เราจะเท
ก้อน หินที่ใช้สร้าง เมือง นั ้น ลง ที่หุบเขา จะ ให้เห็ นรา ก ฐาน
ของเมือง 7 รู ปเคารพแกะสลักทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้นจะถูกทุบ
เป็น ชิน
้ ของเมืองนั ้น จะถูก เผาเสีย ด้วยไฟ
้ ๆ ค่า จ้างทัง้ สิน
และเราจะกระทําให้รู ปเคารพทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้นถูกทิง้ ร้าง
เพราะเมืองนั ้นรวบรวมรู ปเคารพเหล่านี้ มาด้วยค่าจ้างของ
หญิง แพศยา และมัน จะกลับ เป็น ค่า จ้างของหญิง แพศยา
8 เพราะ เหตุ นี้ ข้าพเจ้า จึง รํา
่ ไห้ และ ครํา่ ครวญ ข้าพเจ้า จะ
เดิน เท้า เปล่า และเปลือยกายไปไหนๆ ข้าพเจ้า จะส่ง เสียง
รํา่ ไห้ดุจมังกร และเสียงครวญครางดุจนกเค้าแมว 9 เพราะ
ว่า รอยแผลของเมืองนั ้นรักษาไม่หาย และได้ ลามมาถึง ยู
ดาห์ ได้มาถึงกระทัง่ ประตูเมืองแห่งประชาชนของเราคือถึง
เยรู ซาเล็ม 10 อย่า บอกเรือ
่ งนี้ ในเมือ งกัท อย่า ร้องไห้ไปเลย
จงเกลือกกลิง้ ตัว อยู่ ในฝุ่น ในวงศ์ วานอัฟ ราห์ 11 ชาวเมือง
ชาฟีรเอ๋
์ ย จงผ่านไปตามทางของเจ้า ด้วยตัว เปลือยเปล่า
และอับอาย ชาวเมืองศานั น ไม่ได้ออกมาในเมื่อ เบธเอเซล
รํา่ ไห้ มัน จะเอาสถานที่ ตัง้ ของมัน ไปเสีย จากเจ้า 12 เพราะ
ว่า ชาว มา โรท คอย ความ ดีอยูด้
่ วย ความ รอบคอบ แต่ภัย
พิบัติได้ลง มา จาก พระ เย โฮ วาห์ ถึง ประตู เมือง เยรู ซาเล็ม
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โอ ชาวเมืองลาคี ช เอ๋ย จงเทียมม้า เข้า กับ รถรบ เธอเริม
่
สร้างบาปให้แก่บุตรสาวของศิโยน เพราะได้ พบการละเมิด
ของ อิสราเอล ใน เจ้า 14 เพราะ ฉะนั ้น เจ้า จะ ต้อง มอบ ของ
ไว้อาลัย ให้แก่โมเรเชท-กัท บรรดาเรือนของอัค ซีบ จะเป็น
สิง่ อสัตย์แก่บร รดากษั ตริย์อิสราเอล 15 โอ ชาว เมือ งมาเร
ชาห์เอ๋ย เราจะนํา ผู้รบ
ั มรดกมาสู่เจ้าอีก ท่านจะมายัง อดุล
ลัม ซึ่ง เป็น สง่า ราศี ของอิสราเอล 16 จงกล้อนผมและโกน
หนวดโกนเคราเสีย เพื่อ ไว้ทุกข์ให้แก่ลูกรัก ที่ พอใจของเจ้า
จงทําตัวให้ล้านมากขึ้นเหมือนนกอินทรี เพราะเขาทัง้ หลาย
ได้จากเจ้าไปเป็นเชลย

2
ความโลภและพวกผู้พยากรณ์ เท็ จนํา ความหายนะมา
สู่ยูดาห์
1

วิบัติแก่ผู้ที่เตรียมความชัว่ ช้า และคิด กระทํา ความชัว่
อยู่ บนที่นอนของตน พอรุ ง่ ขึ้น เช้า ก็ ออกไปกระทํา เพราะ
ว่าการ นั ้น อยู่ ใน อํานาจ มือ ของ เขา ที่ จะ กระทํา ได้ 2 เขา
โลภที่ดินแล้วก็ใช้ความรุ นแรงยึด เอาไป เขาโลภบ้านเรือน
และ ก็ ริบ ไป เสีย เขา บีบ บังคับ คน และ บ้าน เรือน ของ เขา
และบีบ คนกับ มรดกของเขา 3 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์
จึง ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เรา กําลัง เตรียม ภัย ให้ ตก กับ ครอบ
ครัวนี้ ซึ่ง เจ้า จะ หลบ คอ ของ เจ้า ให้ พ้น ไป ไม่ได้ และ เจ้า
จะ เดิน อย่าง ผึ่งผาย ไป ไม่ได้ เพราะ เวลา นี้ เป็น กา รวิ บัติ
4 ในวัน นั ้น จะมีคนเล่า คํา อุปมาต่อสู้เจ้า และจะรํา
่ ไห้ ด้วย
การโอดครวญอย่างขมขื่นว่า “พวกเราพินาศอย่างสิน
้ เชิง
แล้ว พระองค์ทรง เปลี่ยน ที่ดินกร รม สิทธิแห่
์ ง ชนชาติ ของ
ข้า พระองค์ทรงถอนไปจากข้า เสีย แล้ว หนอ พระองค์ทรง
แบ่งไร่นาของพวกเราให้แก่บรรดาคนที่จับกุมพวกเรา” 5 ดัง
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นั ้น เจ้าจะไม่มีใครจับ สลากแบ่ง ที่ดินกัน ในชุมชนแห่ง พระ
เยโฮวาห์ 6 เขากล่าวแก่ผู้ที่พยากรณ์ ว่า “อย่าพยากรณ์ เลย
” เขาจะไม่พยากรณ์ แก่พวกเขา เพื่อ พวกเขาจะไม่อับอาย
7 โอ พวกที่มีชื่อ ว่า วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย พระวิญญาณ
ของ พระ เย โฮ วาห์ หมด ความ อดทน แล้ว หรือ สิ่ง เหล่า นี้
เป็นการกระทํา ของพระองค์หรือ ถ้อยคํา ของเราไม่ กระทํา
ให้ บังเกิด ผล ดีแก่ผู้ที่ดําเนิ น ใน ความ เที่ยง ธรรม หรือ 8 ใน
ตอนหลังๆนี้ ประชาชนของเราลุก ขึ้น ต่อสู้ อย่างกับ เป็น ศัตรู
เจ้า ริบ เอา เสื้อ คลุม กับ เสื้อผ้า จาก ผู้ที่ผ่าน ไป โดย ไว้วางใจ
ด้วย ไม่ นึ ก ฝันว่า จะ มีสงคราม 9 เจ้า ขับ ไล่ พวก ผู้ หญิง ใน
ประชาชน ของ เรา ออก ไป จาก เรือน อัน ผาสุก ของ เขา ทัง้
หลาย เจ้าได้ เอาสง่า ราศี ของเราไปเสีย จากเด็กๆของเขา
เป็น นิ ตย์ 10 จงลุก ขึ้น และจากไป เพราะที่นี่ ไม่ใช่ที่พัก ของ
เจ้า เพราะความไม่สะอาดซึ่งจะทําลายเจ้า ด้วยความพินาศ
อย่างทุกข์ระทม 11 หากคนใดจะเที่ยวไปโดยมี นิสัย หลอก
ลวงและมุสาว่า “เราจะพยากรณ์ ให้ท่านฟัง เรือ
่ งเหล้า องุน
่
และเมรัย” เขาจะเป็นผู้พยากรณ์ ของชนชาตินี้ ได้ละ
พระเจ้าจะทรงรวบรวมคนอิสราเอลที่เหลืออยู่

12

โอ ยาโคบเอ๋ย เราจะรวบรวมเจ้า ทัง้ หลายเป็น แน่ เรา
จะ รวบรวม คน อิสราเอล ที่เหลือ อยู่ และ จะ ตัง้ เขา ไว้ ด้วย
กัน เหมือน ฝูง แพะ แกะ ที่อยูใน
่ เมือง โบ ส ราห์ เหมือน ฝูง
สัตว์ที่ อยูในคอก
่
เขาจะทําเสียงดังเพราะเหตุมีคนมากมาย
13 ผู้ที่ทะลวงออกได้ จะขึ้น ไปก่อนเขาทัง
้ หลาย เขาทัง้ หลาย
จะทะลวงออกไปและผ่านออกประตูเมือง เขาจะออกไปทาง
นี้ กษั ตริยของเขาทั
์
ง้ หลายจะเสด็จ ไปก่อน และพระเยโฮ
วาห์จะทรงนําหน้าเขา
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ยูดาห์จะถูกนําไปเป็นเชลย เยรู ซาเล็มจะถูกทําลาย
1 และข้าพเจ้ากล่าวว่า

โอ ท่านทัง้ หลายผู้เป็นประมุขของ
ยาโคบ คือบรรดาผูค
้ รอบครองวงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง
ท่านทัง้ หลายต้องทราบความยุติธรรมไม่ใช่หรือ 2 ท่านทัง้
หลายผู้เกลียดชัง ความดี และรัก ความชัว่ ผู้ที่ฉี ก หนั ง ออก
จากประชาชนของเรา และฉี ก เนื้ อ ออกจากกระดูก ของเขา
ทัง้ หลาย 3 ผู้ที่กินเนื้ อชนชาติของเรา และถลกหนั งออกจาก
ตัวเขาทัง้ หลาย และหักกระดูกของเขา และสับเขาเป็นชิน
้ ๆ
เหมือน กับ ทํา ไว้ใส่หม้อ และ เหมือน เนื้ อที่อยูใน
่ หม้อ ขนาด
ใหญ่ 4 แล้ว เขาจะร้องทุกข์ ต่อ พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์จะ
ไม่ ทรงฟัง เขา คราวนั ้น พระองค์ จะทรงซ่อนพระพักตร์เสีย
จากเขาทัง้ หลาย เพราะเขาได้ประพฤติอย่างชัว่ ร้าย 5 พระ
เยโฮวาห์ ตรัส เกี่ยวด้วยเรือ
่ งผู้พยากรณ์ ผู้ที่นํา ชนชาติ ของ
ข้าพเจ้า ให้ หลง ไป ผู้ที่กัด ด้วย ฟัน และ ร้อง ว่า “จง เป็นสุข
เถิด” ผู้ที่ไม่ยื่น อะไร ใส่ ปาก ของ เขา แต่พวก เขา ประกาศ
สงคราม ต่อ เขา 6 เพราะ ฉะนั ้น จะ เป็นก ลาง คืน แก่เจ้า
ปราศจากนิ มิต และความมืดทึบจะบังเกิดแก่เจ้าปราศจาก
การ ทํานาย สําหรับ พวก ผู้พยากรณ์ นี้ ดวง อาทิตย์จะ ตก ไป
และกลางวันก็จะมืดอยู่เหนื อเขา 7 ผู้ทํานายจะอับอาย พวก
โหร จะ ขาย หน้า เออ เขา ทัง้ หลาย จะ ปิด ริม ฝีปาก ด้วย กัน
หมด เพราะ ว่า ไม่มีคํา ตอบ มา จาก พระเจ้า 8 แต่สําหรับ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า เต็มด้วย ฤทธิเดช
คือด้วย พระ วิญญาณ
์
ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ทัง้ ความ ยุติธรรม กับ กําลัง ที่ จะ
ประกาศการละเมิดของยาโคบแก่เขาเอง และประกาศบาป
ของอิสราเอลแก่ เขาเอง 9 ท่านทัง้ หลายผู้ เป็น ประมุข แห่ง
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วงศ์ วานของยาโคบ คือ ผู้ ครอบครองวงศ์ วานอิสราเอล จง
ฟัง ข้อความนี้ คือ ท่านผู้ ชงั ความยุติธรรมและผู้ แปรความ
เที่ยงตรงทัง้ สิน
้ ให้ ปรวนไป 10 ผู้สร้างศิ โยนด้วยโลหิต และ
สร้างเยรู ซาเล็มด้วยความชัว่ ช้า 11 ผู้เป็นประมุขของเมืองนี้
ตัดสิน ความด้วยเห็น แก่สินบน ปุโรหิต ของเธอสัง่ สอนด้วย
เห็น แก่สิน จ้าง ผู้พยากรณ์ ของเธอทํานายด้วยเห็น แก่เงิน
ถึง กระนั ้น เขา ทัง้ หลาย ยังอิง พระ เย โฮ วาห์ และ กล่าว ว่า
“พระ เย โฮ วาห์ ทรง สถิต ท่ามกลาง เรา มิใช่หรือ ไม่มีความ
ชัว่ อย่างไรเกิด ขึ้น แก่ เราได้” 12 ด้วยเหตุ นี้แหละ เพราะเจ้า
นี่ เอง ศิ โยนจะต้องถูก ไถเหมือนไถนา เยรู ซาเล็ม จะกลาย
เป็นกองสิง่ ปรักหัก พัง และภูเขาแห่ง พระนิ เวศจะเป็นที่ สูง
ซึ่งมีต้นไม้

4
อาณาจักร 1000 ปีในอนาคต
คือภูเขาแห่งพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์จะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจําพวกภูเขาทัง้ หลาย
และจะถูก ยกขึ้น ให้ เหนื อ บรรดาเนิ น เขา ชนชาติทัง้ หลาย
จะหลัง่ ไหลเข้า มาหา 2 และประชาชาติ เป็นอัน มากจะมา
กล่าวว่า “มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเยโฮวาห์ ยัง
พระนิ เวศแห่งพระเจ้าของยาโคบ เพื่อพระองค์ จะทรงสอน
วิถี ของ พระองค์แก่เรา และ เพื่อ เรา จะ เดิน ใน มรรคา ของ
พระองค์” เพราะ ว่า พระ ราช บัญญัติจะ ออก มา จาก ศิโยน
และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ จะออกมาจากเยรู ซาเล็ม
3 พระองค์จะ ทรง วินิจฉั ย ระหว่าง ชนชาติ ทัง
้ หลาย เป็นอัน
มาก และจะทรงตัดสิน เพื่อ บรรดาประชาชาติ อน
ั แข็ง แรง
ที่อยูไกลออกไป
่
และเขาทัง้ หลายจะตี ดาบของเขาให้ เป็น
1 ในยุคหลังจะเป็ นดังนี้
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ผาล ไถนา และ หอก ของ เขา ให้ เป็น ขอ ลิด ประชาชาติจะ
ไม่ ยก ดาบ ต่อ สู้ กันอีก เขา จะ ไม่ ศึกษา ยุทธศาสตร์อีก ต่อ
ไป 4 แต่ต่างก็ จะนั ่ง อยูใต้
่ ซุ้มองุ่น และใต้ ต้น มะเดื่อ ของตน
และจะไม่มีใครมากระทําให้เขาสะดุ้ง กลัว เพราะพระโอษฐ์
ของ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ได้ ตรัสอย่าง นี้ แล้ว 5 ด้วย ว่า
บรรดา ชนชาติ ทัง้ หลาย ต่าง ก็ ดําเนิ น ใน นาม แห่ง พระ ของ
ตน แต่เราจะดําเนิ น ในพระนามของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของ เรา เป็น นิ ตย์ สืบๆ ไป 6 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า ใน คราว
นั ้นเราจะรวบรวมคนขาพิการ และจะรวบรวมบรรดาผู้ที่ถูก
ขับ ไล่ไป และ บรรดา ผู้ที่เรา ได้ให้ทุกข์ ใจ 7 คนที่ ขา พิการ
นั ้น เรา จะ ให้ เป็น คน ที่เหลือ อยู่ คนที่ถูก ทิง้ ไป นั ้น เรา จะ ให้
เป็น ชนชาติที่เข้ม แข็ง และ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง ปกครอง
เหนื อ เขา ที่ภูเขา ศิ โยน ตัง้ แต่บัดนี้ เป็นต้น ไป จน ชัวก
่ ัล ปาว
8
สาน โอ หอคอยที่ เฝ้า ฝูง สัตว์เอ๋ย เจ้าผู้ เป็น ป้อมปราการ
อันแข็งแกร่งสําหรับบุตรสาวแห่งศิโยน อํานาจครอบครอง
ดัง้ เดิม จะ มา สู่เจ้า ราช อาณาจักร จะ มา สู่บุต รสาว แห่ง
เยรู ซาเล็ม
อิสราเอลจะต้องถูกนําไปเป็นเชลยในบาบิโลนก่อนกลับ
มายังแผ่นดินของตน
9 เออ ทําไม เจ้า ร้องไห้เสียง ดัง ไม่มีกษั ตริยปกครอง
์
เจ้า
หรือ ที่ปรึกษาของเจ้า พินาศเสีย แล้ว หรือ เจ้าจึง เจ็บ ปวด
รวดร้าวอย่างกับหญิงจะคลอดบุตร 10 โอ บุตรสาวศิโยนเอ๋ย
จงบิดตัวและโอดครวญไปเถิด อย่างกับหญิงจะคลอดบุตร
เพราะบัดนี้ เจ้าจะต้องออกไปจากนครไปพัก อยู่ ตามไร่นา
เจ้า จะ ต้อง ไป ยัง บา บิโลน เจ้า จะ ได้ รับ การ ช่วย ให้รอดพ้น
ณ ที่ นั ่น พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง ไถ่เจ้า ณ ที่นั ่น ให้ พ้น จา
กมือศัตรู ของ เจ้า 11 บัดนี้ ประชาชาติมาก หลาย ได้ ชุมนุม
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ต่อสู้เจ้า กล่าวว่า “จงให้ มัน หมดความศักดสิ
ิ์ ทธิ์ ให้ตาของ
เรา เพ่งดูศิโยน ” 12 แต่เขา ทัง้ หลาย ไม่ ทราบ ถึง พระ ดําริ
ของ พระ เย โฮ วาห์ เขา ทัง้ หลาย ไม่เข้า ใจ ใน แผนการ ของ
พระองค์ ที่พระองค์จะทรงรวบรวมเขาทัง้ หลายเข้า มา ดัง
รวมฟ่อนข้าวไว้ที่ลานนวดข้าว 13 โอ บุตรสาวศิ โยนเอ๋ย จง
ลุก ขึ้น และนวดเถิด เพราะว่า เราจะทํา เขาของเจ้า ให้ เป็น
เหล็ก และ กีบ เท้า ของ เจ้า ให้ เป็น ทอง สัมฤทธิ์ และ เจ้า จะ
ตีชนชาติทัง้ หลายเป็นอัน มากให้ เป็น ชิน
้ ๆ และเราจะมอบ
สิง่ ที่ได้มา ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ มอบ สมบัติของ เขา ทัง้
หลายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพิภพจบสิน
้

5

คําพยากรณ์ เรือ
่ งการบังเกิดของพระเยซูที่เบธเลเฮม
1 โอ บุตรสาวแห่ง กองทัพ ทหารเอ๋ย บัดนี้ เจ้าจงรวมกัน
เป็นกองทัพ ศัตรู มาล้อมเราทัง้ หลายไว้ เขาจะเอาไม้ตีแก้ม
ของผูป
้ กครองอิสราเอล 2 เบธเลเฮม เอฟราธาห์เอ๋ย แต่เจ้า
ผู้ เป็น หน่วยเล็ก ในบรรดาคนยู ดาห์ที่นั บ เป็น พันๆ จากเจ้า
จะมีผู้หน่ึ งออกมาเพื่อ เรา เป็น ผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล
ดัง้ เดิม ของท่านมาจากสมัย เก่า จากสมัย โบราณกาล 3 ดัง
นั ้น พระองค์จะทรงมอบเขาไว้จนถึงเวลาที่หญิงผู้เจ็บครรภ์
จะคลอดบุตร แล้วบรรดาพี่น้องที่เหลืออยูจะกลั
่
บมายังคน
อิสราเอล
ยุคอาณาจักร 1000 ปี
4 และพระองค์ จะทรงยืนมน
ั ่ ทรงเลี้ยงดู ด้วยพระกําลัง
แห่ง พระ เย โฮ วาห์ ด้วย สง่า ราศีแห่ง พระ นาม พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า ของ พระองค์ และ เขา ทัง้ หลาย อยูได้
่ เพราะ
บัดนี้ พระองค์จะ ทรง เป็น ใหญ่ ตลอด จนถึง ที่สุด ท้าย ปลาย
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พิภพ 5 พระองค์ผู้นี้ จะเป็น สันติสุข คือ เมื่อ ชาวอัส ซีเรีย จะ
ยก เข้า มา ใน แผ่น ดิน ของ เรา และ เมื่อ เขา จะ เหยียบ ยํ่า ใน
ปราสาททัง้ หลายของเรา เราจะยกผู้ เลี้ยงแกะเจ็ด คนและ
เจ้า นาย แปด คน มา ต่อ ต้าน เขา 6 เขา ทัง้ หลาย จะ ทํา ลาย
แผ่นดินอัสซีเรียด้วย ดาบ และ แผ่น ดิน นิ ม โรด ใน ทาง เข้า
และพระองค์ จะทรงช่วยเราให้พ้นจากชาวอัสซีเรียเมื่อชาว
อัสซีเรียยกเข้ามาในแผ่นดินของเรา และเหยียบยํ่าภายใน
เขตแดนของเรา 7 แล้วคนยาโคบที่เหลืออยูจะอยู
่
ท
่ ่ามกลาง
ชนชาติ ทัง้ หลายเป็นอัน มาก เหมือนนํ้าค้าง จากพระเยโฮ
วาห์ เหมือนห่า ฝนที่ ตกบนหญ้า ซึ่ง ไม่อยูคอยมนุ
่
ษย์ หรือ
8
คอยบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ และคนยาโคบที่เหลืออยูจะ
่
อยู่ ท่ามกลาง ประชาชาติ ใน ท่ามกลาง ชนชาติ ทัง้ หลาย
เป็นอัน มาก ดัง สิงโต อยู่ ท่ามกลาง สัตว์ เดียรัจฉาน ใน ป่า
ดัง สิงโตหนุ่ม อยู่ ท่ามกลางฝูง แพะแกะ ซึ่ง เมื่อมัน ผ่านไป
มันก็เหยียบยํ่า ลงและฉี ก เสีย ไม่มีใครช่วยให้ พ้น ได้ 9 มือ
ของเจ้า จะถูก ยกขึ้น เหนื อ คู่อริของเจ้า และศัตรู ทัง้ สิน
้ ของ
เจ้า จะ ถูก ตัดขาด ไป 10 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า ต่อ มา ใน วัน
นั ้น เราจะขจัดม้า ของเจ้า ให้ หมดไปจากท่ามกลางเจ้า และ
จะทําลายรถรบของเจ้า 11 และเราจะขจัด เมืองให้ หมดไป
จากแผ่นดินของเจ้า และจะโค่นที่กําบังเข้มแข็งของเจ้าทัง้
สิน
้ 12 เราจะขจัด วิทยาคมให้หมดไปจากมือ ของเจ้า เจ้าจะ
ไม่มีหมอผีอีกต่อไป 13 เราจะขจัดรู ปเคารพสลักของเจ้าออก
เสีย ด้วย และ ทํา ลาย เสา ศักดสิ
ิ์ ทธิจาก
ท่ามกลาง เจ้า เจ้า
์
จะมิได้กราบลงไหว้ ผลงานของมือ ของเจ้า อีก ต่อ ไป 14 เรา
จะถอนเสารู ปเคารพของเจ้าเสียจากท่ามกลางเจ้า และจะ
ทําลายเมืองของเจ้าเสีย 15 เราจะแก้แค้นเพราะความโกรธ
และความกริว้ ต่อประชาชาติ ดังที่ไม่เคยมีใครได้ยน
ิ เลย
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พระเจ้าทรงมีคดีกับอิสราเอล
จงฟัง สิง่ ที่ พระเยโฮวาห์ตรัส จงลุก ขึ้น แถลงคดี ของ
เจ้า ต่อ หน้า ภูเขา ทัง้ หลาย จง ให้ เนิ น เขา ฟัง เสียง ของ เจ้า
2 โอ ภูเขาทัง
้ หลาย ทัง้ รากฐานที่ ทนทานของพิภพเอ๋ย จง
ฟัง คดี ของ พระ เย โฮ วาห์เถิด เพราะ ว่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง
มีคดีกับประชาชนของพระองค์ และพระองค์จะทรงสู้ความ
กับอิสราเอล 3 “โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เราได้กระทําอะไร
แก่เจ้า เราได้ให้เจ้าอ่อนเพลีย ในกรณี ใด จงตอบมา 4 ด้วย
ว่า เราได้ นํา เจ้า ขึ้น มาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ และไถ่เจ้ามาจาก
เรือนทาส และเราใช้ให้โมเสส อาโรน และมิ เรียม นํา หน้า
เจ้าไป 5 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย จงระลึกว่า บาลาคกษั ตริย์
โม อับ คิด อุบาย ประการ ใด และ บา ลา อัม บุตร ชาย เบ
โอร์ได้ตอบเขาอย่างไรจากชิ ทธิ มถึงกิล กาล มีอะไรเกิด ขึ้น
เพื่อ เจ้า จะ ได้ ทราบ ความ ชอบ ธรรม ของ พระ เย โฮ วาห์”
6 “ข้าพเจ้าจะนําอะไรเข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาห์ และกราบไหว้
ต่อพระพักตร์พระเจ้าเบื้องสูง ควรข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระองค์
ด้วย เครือ
่ ง เผา บูชา หรือ ด้วย ลูกวัว อายุหน่งึ ขวบ หลาย ตัว
7
หรือ พระเยโฮวาห์ จะทรงพอพระทัย การถวายแกะเป็น
พันๆตัว และธารนํ้ามัน หลายหมื่น สายหรือ ควรที่ ข้าพเจ้า
จะ ถวาย บุตร หัวปี ชําระ การ ละเมิด ของ ข้าพเจ้า หรือ คือ
ถวายผลแห่ง กายของข้าพเจ้า ชําระบาปแห่ง วิญญาณของ
ข้าพเจ้า” 8 โอ มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสําแดงแก่เจ้าแล้วว่า
อะไรดี และพระเยโฮวาห์ ทรงมี พระประสงค์ อะไรจากเจ้า
นอกจากให้กระทําความยุติธรรม และรักความเมตตา และ
ดําเนิ น ด้วย ความ ถ่อม ใจ ไป กับ พระเจ้า ของ เจ้า 9 พระ สุร
เสียงพระเยโฮวาห์ประกาศแก่นครนั ้น คนที่มีสติปัญญาจะ
พิจารณา ดู พระนาม ของ พระองค์ จง ฟัง คทา และ ผู้ที่ทรง
1
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ตังม
้ ัน ไว้เถิด 10 ยังมีทรัพย์ สมบัติแห่งความชัว่ ร้ายในเรือน
ของ คน ชัว่ และ เครือ
่ ง ตวง ที่พร่ อง ไป ซึ่ง น่า สะอิดสะเอียน
นั ้น อยูอี
่ กหรือ 11 เราจะถือ พวกที่มีตาชัง่ ที่ชัว่ ร้าย และมี ถุง
เต็มด้ว ยลูก ตุ้ม ขี้ โกงว่า ไม่มีความผิด ได้หรือ 12 บรรดาคน
มังม
่ ี ของ เจ้า ก็ เต็ม ไป ด้วย ความ ทารุ ณ และ ชาว เมือง ของ
เจ้า ก็พูดมุสา และ ลิน
้ ของ เขา ก็ ล่อลวง อยู่ ใน ปาก ของ เขา
13 เพราะฉะนั ้น เราจะกระทํา ให้เจ้าเจ็บ ป่ วยด้วยการเฆี่ยน
ตีเจ้า ด้วยการกระทําให้เจ้ารกร้างไปเพราะเหตุบาปของเจ้า
14 เจ้าจะรับ ประทาน แต่จะไม่รู จั
้ กอม
ิ่ และส่วนภายในของ
เจ้าก็จะมีแต่ความหิว เจ้าจะเก็บไว้ แต่ก็ไม่สัง่ สม อะไรที่เจ้า
สัง่ สม เราก็จะให้แก่ดาบ 15 เจ้าจะหว่าน แต่เจ้าจะไม่ได้เกี่ยว
เจ้าจะยํ่าบีบมะกอกเทศ แต่จะไม่ได้ชโลมตัวเองด้วยนํ้ามัน
เจ้าจะยํ่า องุน
่ แต่จะไม่ได้ดื่มน้าํ องุน
่ 16 เพราะได้มีการถือ
รักษากฎเกณฑ์ ของอมรี และบรรดากิจการแห่ง วงศ์ วาน
ของอาหับ และเจ้า ได้ ดําเนิ น ตามคํา แนะนํา ของคนพวกนี้
เพื่อ เราจะกระทํา ให้เจ้าเป็นที่รกร้าง และชาวเมืองที่ อาศัย
อยู่ในนั ้นจะเป็นที่เย้ยหยัน ฉะนั ้นเจ้าจะต้องทนรับการดุ ด่า
ว่ากล่าวจากชนชาติของเรา

1

7

วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า เป็น เหมือนคนที่ พบว่า
เขา เก็บ ผล ใน ฤดู ร้อน หมด แล้ว และ เล็ม ผล จาก เถา องุน
่
หมดแล้ว ไม่มีพวงองุนร
่ ับประทาน จิตใจข้าพเจ้าปรารถนา
ผลสุกรุ ่น แรก 2 คนดีสูญหายไปจากโลก จะหาคนซื่อตรง
ท่ามกลางมนุษย์สัก คนก็ไม่มี ต่างก็ ซุ่ม คอยจะเอาโลหิตกัน
ต่าง ก็ เอา ตาข่าย ดัก พี่ น้ อง ของ ตน 3 มือ ทัง้ สอง ของ เขา
คอยจ้องแต่สิ่ง ที่ชัว่ เพื่อ จะกระทํา ด้วยความขยัน เจ้านาย
และผู้ พิพากษาขอสินบน และคนใหญ่ คนโตก็เอ่ย ถึง ความ
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ปรารถนาชัว่ แห่งจิตใจของเขา ต่างก็สานสิง่ เหล่านี้ เข้าด้วย
กัน 4 คนที่ดีที่สุด ของเขาก็ เหมือนหนามย่อย คนที่ ซ่ือตรง
ที่สุด ของ เขา ก็ คม กว่า รัว้ ต้นไม้หนาม วัน แห่ง ยาม รักษา
การณ์ ของ เจ้า และ วันที่ จะ ลงโทษ เจ้า มา ถึง แล้ว บัดนี้
ความยุง่ เหยิง ของเขาก็อยูใกล้
่
เต็มที 5 อย่า วางใจในสหาย
อย่า มัน
่ ใจในคนนําทาง จงเฝ้า ประตู ปากของเจ้า อย่า เผย
อะไรแก่เธอที่อยูในอ้
่
อมอกของเจ้า 6 เพราะว่าลูกชายดูหมิน
่
พ่อ และลูกสาวลุกขึ้นต่อสู้แม่ของเธอ ลูกสะใภ้ต่อสู้แม่สามี
ศัตรู ของใครๆก็คือคนที่อยูร่
่ วมเรือนของเขาเอง
มีคาห์กล่าวถึงคนอิสราเอลที่เหลืออยูในวาระสุ
่
ดท้าย
7 เพราะฉะนั ้นสําหรับข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะมองดูพระเยโฮ
วาห์ ข้าพเจ้าจะเฝ้าคอยพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า
พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า จะ ทรง ฟัง ข้าพเจ้า 8 โอ ศัตรู ของ
ข้าพเจ้า เอ๋ย อย่า เปรม ปรีดิ์เย้ย ข้าพเจ้า เลย เมื่อ ข้าพเจ้า
ล้ม ลง ข้าพเจ้า จะลุก ขึ้นอีก เมื่อ ข้าพเจ้า นั ่ง อยู่ ในความมืด
พระเยโฮวาห์ จะทรงเป็น ความสว่างแก่ข้าพเจ้า 9 ข้าพเจ้า
จะ ทน ต่อ พระพิโรธ ของ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ ว่า ข้าพเจ้า
กระทํา บาป ต่อ พระองค์ ข้าพเจ้า จะ ทน จนกว่า พระองค์ จะ
ทรงแก้คดีของข้าพเจ้า และกระทํา การตัดสิน เพื่อ ข้าพเจ้า
พระองค์จะ ทรง นํา ข้าพเจ้า ไป ยัง ความ สว่าง และ ข้าพเจ้า
จะ เห็น ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์ 10 แล้ว เธอ ซึ่ง เป็น
ศัตรู ของ ข้าพเจ้า จะ เห็น และ ความ อับอาย จะ ทับถม เธอ
ที่กล่าว แก่ ข้าพเจ้า ว่า “พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า
อยูที
่ ่ไหน ” ตา ของ ข้าพเจ้า จะ เพ่งดู เธอ ให้สา แก่ ใจ คราว
นี้ เธอ จะ ถูก ยํ่า ลง เหมือน เลน ที่ ใน ถนน 11 วัน ที่จะ สร้าง
กําแพงเมืองของเจ้า ในวัน นั ้น คํา บัญชาจะถูก ปลดเปลื้อง
ไป 12 ในวัน นั ้น เขาจะมาหาเจ้า คือ มาจากอัส ซีเรีย และจาก
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เมือง ที่มีป้อม ปราการ จาก ระหว่าง ป้อม ปราการ กับ แม่นํ้า
จาก ระหว่าง ทะเล นี้ กับ ทะเล โน้ น และ จาก ระหว่าง ภูเขา นี้
กับ ภูเขา โน้ น 13 ถึง กระ นั ้น แผ่นดินก็ จะ รกร้าง เพราะ คน
ที่ อาศัย ใน แผ่น ดิน นั ้น เป็น เหตุ เนื่ อง ด้วย ผล แห่ง การก
ระ ทํา ของ เขา 14 ขอ ทรง เลี้ยง ดู ประชาชน ของ พระองค์
ด้วย คทา ของ พระองค์ คือ ฝูง ประชาชน ที่ เป็น มรดก ของ
พระองค์ ผู้อาศัย โดดเดี่ยวอยู่ ในป่า ในท่า มกลางคารเมล
ขอ ทรง ให้ เขา หากิน อยู่ ใน บา ชาน และ กิ เลอ า ดอย่ าง ใน
โบราณกาล 15 ดัง ใน สมัย เมื่อ เจ้า ออก จาก แผ่นดินอียป
ิ ต์
เราจะสําแดงสิง่ มหัศจรรย์แก่เขา 16 ประชาชาติทัง้ หลายจะ
แล เห็น และ อับอาย ด้วย อานุภาพ ทัง้ สิน
้ ของ เขา ทัง้ หลาย
เขาทัง้ หลายจะเอามือ ปิดปากไว้ และหู ของเขาจะหนวกไป
17 เขา ทัง
้ หลาย จะ เลีย ผงคลี เหมือน อย่าง งู เขา จะ เคลื่อน
ตัว ออก จาก รู ของ เขา ดุจ หนอน บน แผ่น ดิน โลก เขา จะ
ตระหนก ตก ใจ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เรา เนื่ อง ด้วย
เจ้า เขา ทัง้ หลาย จะ กลัว 18 ใคร เล่า จะ เป็น พระเจ้า เสมอ
เหมือน พระองค์ ผู้ทรง ยก โทษ ความ ชัว่ ช้า และ ทรง ให้
อภัยการละเมิดแก่คนที่เหลืออยูอั
่ นเป็นมรดกของพระองค์
พระองค์มิได้ทรงถือ พระพิโรธเนื องนิ ตย์ เพราะว่า พระองค์
ทรงพอพระทัย ในความเมตตา 19 พระองค์จะทรงหัน กลับ
มาอีก พระองค์จะทรงเมตตาเราทัง้ หลาย พระองค์จะทรง
เหยียบ ความ ชัว่ ช้า ของ เรา ไว้ พระองค์จะ ทรง เหวีย
่ ง บาป
ทัง้ หลายของเขาลงไปในที่ ลึก ของทะเล 20 พระองค์จะทรง
สําแดง ความ จริง ให้ประจักษ์ แก่ยา โคบ และ ความ เมตตา
ต่ออับ รา ฮัม ดัง ที่พระองค์ทรง ปฏิญาณ ต่อ บรรพบุรุษ ของ
เราตัง้ แต่สมัยโบราณกาล
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