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หนนังสสือมมีคาหห
บทนนนำสสสู่หนนังสสือมมีคนำหห : ผผผู้พยากรณณ์มมีคาหณ์อยผยู่ในสมมัยเดมียวกมับออิสยาหณ์ และคคาพยากรณณ์ของ

หนมังสสือมมีคาหณ์กก็อยผยู่ในชยู่วงรมัชกาลของโยธาม อาหมัสและเฮเซคมียาหณ์ซซซึ่งเปก็นเหลยู่ากษมัตรอิยณ์แหยู่งยผดาหณ์ 
แมผู้เขาเปก็นผผผู้พยากรณณ์คนหนซซึ่งในยผดาหณ์ จจุดสนใจแหยู่งคคาพยากรณณ์ของเขากก็มจุยู่งตรงไปทมีซึ่ออิสราเอล
เปก็นหลมักซซซึ่งเปก็นอาณาจมักรฝยู่ายเหนสือ เขากระตจุผู้นออิสราเอลใหผู้กลมับใจใหมยู่ทมัทั้งโดยการพอิพากษาทมีซึ่ถผก
กลยู่าวถซงลยู่วงหนผู้าและพระสมัญญาเรสืซึ่องพระเมตตา บททมีซึ่ 5 ของหนมังสสือมมีคาหณ์นคาเสนอคคาพยากรณณ์
ทมีซึ่นยู่าทซซึ่งเกมีซึ่ยวกมับการประสผตอิของพระเมสสอิยาหณ์ ดผเหมสือนวยู่าหนมังสสือเลยู่มนมีทั้แบยู่งออกไดผู้เปก็นสาม
สยู่วนใหญยู่ๆ โดยแตยู่ละสยู่วนขซทั้นตผู้นดผู้วย “จงฟมัง” นมัซึ่นคสือ สยู่วนทมีซึ่หนซซึ่ง (บททมีซึ่ 1-2) สยู่วนทมีซึ่สอง (บททมีซึ่
3- 5) และสยู่วนทมีซึ่สาม (บททมีซึ่ 6-7)

*****

ภนำพรวมของมมีคนำหห 1: ในบทแรกของหนมังสสือมมีคาหณ์ พระเจผู้าทรงนคาเสนอคดมีของ
พระองคณ์ทมีซึ่มมีตยู่อออิสราเอลรวมถซงตยู่อกรจุงเยรผซาเลก็มและนครอสืซึ่นๆในแวยู่นแควผู้นนมัทั้นดผู้วย

มคา 1:1 พระวจนะของพระเยโฮวาหห์ททที่มาถถึงมทคาหห์ชาวเมมืองโมเรเชท ในรรัช
กาลโยธาม อาหรัส และเฮเซคทยาหห์กษรัตรริยห์แหห่งประเทศยยดาหห์ ซถึที่งทห่านไดด้เหห็นเกทที่ยวกรับสะมาเรทยและ
เยรยซาเลห็ม หนนังสสือเลตมนมีร ไดข้รนับการแนะนทาตนัวอยตางเปป็นทางการในขข้อ 1 แหลตงทมีที่มาและสธิทธธิ
อทานาจของคทาพยากรณหนมีร ถถูกหมายเหตรุไวข้วตาเปป็น “พระวจนะของพระเยโฮวาหหทมีที่มาถถึงมมีคาหห” การ
ดลใจปรากฏชนัดเจนตนัรงแตตวลมีแรกของหนนังสสือเลตมนมีร  ผถูข้พยากรณหทตานนมีรถถูกระบรุชสืที่ออยตางเจาะจง: “มมี
คาหหชาวเมสืองโมเรเชท” ชสืที่อ มมีคาหณ์ มมีความหมายตรงตนัววตา 'ผถูข้ซถึที่งเปป็นเหมสือนพระเจข้า' เขามาจาก
หมถูตบข้านหนถึที่งชสืที่อวตาโมเรเชทซถึที่งไมตมมีขข้อมถูลเกมีที่ยวกนับมนันหลงเหลสืออยถูตแลข้ว การรนับใชข้ของมมีคาหหมมีใน
สมนัยรนัชกาลของ “โยธาม อาหนัสและเฮเซคมียาหหกษนัตรธิยหแหตงประเทศยถูดาหห” นมีที่ตรงกนันกนับการรนับใชข้
ของอธิสยาหห (เหป็นไดข้ชนัดวตามมีคาหหอาศนัยอยถูตในยถูดาหหเพราะวตากษนัตรธิยหทนัรงสามองคหทมีที่ถถูกเอตยชสืที่อนนัรนเปป็น



กษนัตรธิยหแหตงยถูดาหห) เนสืที่องจากผถูข้พยากรณหทนัรงสองทตานอาศนัยอยถูตในยถูดาหหในเวลาเดมียวกนันและมมีการรนับ
ใชข้ทมีที่คลข้ายๆกนัน มนันจถึงเปป็นไปไดข้วตาพวกเขารถูข้จนักกนัน

คทาพยากรณหของมมีคาหหมมีเจาะจงไปยนังสะมาเรมียซถึที่งเปป็นนครหลวงของอาณาจนักรฝตายเหนสือ 
ณ เวลานนัรน จะวตาไปแลข้ว เขาเทศนากลตาวโทษความบาปของอาณาจนักรฝตายเหนสือเปป็นหลนัก แมข้เขา
มมีขข้อความตตางๆจากพระเจข้าเกมีที่ยวขข้องกนับเยรถูซาเลป็มเชตนกนัน

มคา 1:2 ชนชาตริทรัทั้งหลายเออ๋ย ททกคนจงฟรัง โอ พริภพเออ๋ย และสารพรัดททที่อยยห่ใน
นรัทั้น จงฟรัง และใหด้องคห์พระผยด้เปห็นเจด้าพระเจด้าเปห็นพยานกลห่าวโทษทห่าน คมือองคห์พระผยด้เปห็นเจด้าจาก
พระวริหารบรริสททธริธิ์ของพระองคห์ เนสืรอหาสตวนแรกของหนนังสสือเลตมนมีรถถูกแนะนทาดข้วยวลมีทมีที่วตา
 “ชนชาตธิทนัรงหลายเออ๋ย ทรุกคนจงฟนัง” คทาทมีที่แปลวตา พริภพ (เอเรทซณ์) สตวนใหญตแลข้วถถูกแปลเปป็น 
'แผตนดธิน' และนนัที่นอาจเปป็นความหมายตรงนมีร  มมีคาหหเรมียกทรุกคนทมีที่อยถู ตในนนัรน (ทรุกคนในแผตนดธิน
อธิสราเอล) ใหข้ตนัรงใจฟนัง พระเจข้าก ทาลนังจะทรงเปป็นพยานกลตาวโทษพวกเขา นอกจากนมีรพระเจข้ายนัง
ตรนัสจากพระวธิหารบรธิสรุทธธิธ ของพระองคหซถึที่งเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นพระวธิหารทมีที่อยถูตในสวรรคห ดนังนนัรน ผถูข้
พยากรณหทตานนมีร จถึงประกาศวตาพระเจข้าก ทาลนังจะตรนัสผตานทางตน

มคา 1:3-4 เพราะ ดยเถริด พระเยโฮวาหห์เสดห็จออกจากสถานของพระองคห์ และ
จะเสดห็จลงมา ทรงเหยทยบยยที่าททที่สยงของพริภพ มมีคาหหประกาศวตาพระเจข้าก ทาลนังจะเสดป็จลงมาจาก
สวรรคหในการพธิพากษาและจะทรงเหยมียบยทที่าทมีที่สถูงของพธิภพ (อมีกครนัร งทมีที่คทาทมีที่แปลวตา พริภพ (เอเรทซณ์) 
หมายถถึง 'แผตนดธิน' อธิสราเอลไดข้เชตนกนัน) ทนัรงสะมาเรมียและเยรถูซาเลป็มตนัรงอยถูตบนทมีที่สถูง (นนัที่นคสือ บนยอด
ภถูเขา) ในแผตนดธินนนัรน นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตานครหลวงทนัรงสองนมีร จะถถูกเหยมียบยทที่าใตข้พระบาท
ในการพธิพากษา

4 ภยเขาจะละลายไปภายใตด้พระองคห์ และหทบเขาจะถยกผห่าเหมมือนขททั้ผถึทั้งหนด้าไฟ เหมมือนนยทั้าททที่
เทลงมาตามททที่ชรัน ผถูข้พยากรณหทตานนมีร ใชข้ภาพประกอบของภถูเขาไฟ แผตนดธินไหวและนทราทตวมเพสืที่อ
พรรณนาถถึงการพธิพากษาทมีที่จะมานนัรนของพระเจข้า แนตนอนวตาคทาพรรณนาเหลตานมีร เปป็นคทาพถูดเปรมียบ



เทมียบ แตตพวกมนันกป็ถตายทอดระดนับของความพธิโรธของพระเจข้าและระดนับของการพธิพากษาซถึที่ง
กทาลนังจะมา การพธิพากษาอนันนตากลนัวกทาลนังเขข้ามาใกลข้ทนัรงอธิสราเอลและยถูดาหห

มคา 1:5 เหตทการณห์ทรัทั้งปวงเหลห่านททั้บรังเกริดขถึทั้นเพราะการละเมริดของยาโคบ 
และเพราะความบาปของวงศห์วานอริสราเอล การละเมริดของยาโคบนรัทั้นคมืออะไร สะมาเรทยมริใชห่หรมือ 
ปยชนทยสถานสยงแหห่งยยดาหห์คมืออะไร เยรยซาเลห็มมริใชห่หรมือ สาเหตรุของการพธิพากษาทมีที่ใกลข้เขข้ามานมีรคสือ 
การละเมธิดตตางๆและความบาปเหลตานนัรนของอธิสราเอลโดยรวม – ของทนัรงสองอาณาจนักรนนัรน การ
ละเมธิดของยาโคบ (นนัที่นคสือ อาณาจนักรฝตายเหนสือ) คสือ การนนับถสือรถูปเคารพลถูกวนัวของมนันซถึที่งตนัรงอยถูตทมีที่
เบธเอลและทมีที่ดาน การละเมธิดของยถูดาหหคสือ ปถูชนมียสถานสถูงตตางๆสทาหรนับรถูปเคารพทนัรงในและ
รอบๆกรรุงเยรถูซาเลป็ม นมีที่รวมถถึงทนัรงการนนับถสือพระบาอนัลและการนตาสะอธิดสะเอมียนของพระโมเล
คดข้วย เพราะความบาปอนันหนข้าไมตอายเหลตานมีร  พระเจข้าทรงเตสือนวตาการพธิพากษาจะมาถถึงทนัรงสอง
อาณาจนักรนนัรน

มคา 1:6-7 เหตทฉะนรัทั้น เราจะกระทยาสะมาเรทยใหด้เปห็นกองสริที่งสลรักหรักพรังอยยห่ในททที่
โลห่ง เปห็นททที่สยาหรรับทยาสวนองทห่น เราจะเทกด้อนหรินททที่ใชด้สรด้างเมมืองนรัทั้นลงททที่หทบเขา จะใหด้เหห็นรากฐาน
ของเมมือง เพราะการนนับถสือรถูปเคารพของอาณาจนักรฝตายเหนสือ (ถถูกสรรุปยตอในสะมาเรมีย) พระเจข้า
ทรงเตสือนวตามนันกทาลนังจะกลายเปป็นเหมสือนกองซากปรนักหนักพนังอยถู ตในทมีที่โลตง – เหมสือนกองหธินทมีที่
ชาวไรตชาวนาโยนออกไปจากทมีที่ดธินของตน บรรดาสวนองรุตนอนันมมีคตาแหตงสะมาเรมียจะถถูกททาลาย
และถถูกททาใหข้เปป็นเหมสือนดธินทมีที่ถถูกไถแลข้ว งานหธินทมีที่ถถูกททาเปป็นทมีที่ราบขนัรนบนันไดอยถูตตามไหลตเขา
สทาหรนับสวนองรุตนตตางๆจะถถูกเทลงไปตามไหลตเขาลงสถูตหรุบเขาเบสืรองลตาง การททาลายจะมมีไปจนถถึง
ฐานรากเลย ดนังนนัรนสะมาเรมียจถึงถถูกททาลายเมสืที่อแชลมาเนเสอรหแหตงอนัสซมีเรมียยกทนัพเขข้ามาในแผตนดธิน
นนัรน สะมาเรมียถถูกรสืร อถอนไปจนถถึงรากฐานของมนัน

7 รยปเคารพแกะสลรักทรัทั้งสริทั้นของเมมืองนรัทั้นจะถยกททบเปห็นชริทั้นๆ คห่าจด้างทรัทั้งสริทั้นของเมมืองนรัทั้นจะ
ถยกเผาเสทยดด้วยไฟ และเราจะกระทยาใหด้รยปเคารพทรัทั้งสริทั้นของเมมืองนรัทั้นถยกทริทั้งรด้าง เพราะเมมืองนรัทั้น
รวบรวมรยปเคารพเหลห่านททั้มาดด้วยคห่าจด้างของหญริงแพศยา และมรันจะกลรับเปห็นคห่าจด้างของหญริง



แพศยา เมสืที่ออนัสซมีเรมียยกเขข้ามาในสะมาเรมีย (นนัที่นคสือ อาณาจนักรฝตายเหนสือ) พวกเขากป็ททาลายบรรดา
รถูปเคารพสลนักไมตเพมียงของรถูปลถูกวนัวทองคทาทนัรงสองนนัรนเทตานนัรน แตตรถูปเคารพของพระตตางดข้าวอสืที่นๆ
ดข้วย “คตาจข้างทนัรงสธิรนของเมสืองนนัรน” หมายถถึงเงธินทมีที่จตายเปป็นคตาบรธิการของหญธิงโสเภณมี การนนับถสือรถูป
เคารพของอธิสราเอลถถูกเปรมียบวตาเปป็นเหมสือนการลตวงประเวณมีกนับหญธิงโสเภณมีคนหนถึที่ง – การ
นนับถสือรถูปเคารพของแผตนดธินนนัรน อธิสราเอลไดข้ไปเลตนชถูข้ตามพระอสืที่นๆและหตางเหธินไปจากสามมีแหตง
พนันธสนัญญาของตน นนัที่นคสือ พระเยโฮวาหหพระเจข้า เมสืที่อพระเจข้าทรงใชข้อนัสซมีเรมียมาพธิพากษาแผตนดธิน
นนัรน บรรดารถูปเคารพของแผตนดธินนนัรนกป็ไมตเพมียงถถูกททาลายเทตานนัรน แตตของถวายตตางๆทมีที่ถถูกนทามา
ถวายยนังวธิหารรถูปเคารพกป็ถถูกททาลายดข้วย คนอนัสซมีเรมียซถึที่งไดข้ลตอลวงอธิสราเอลใหข้เขข้าสถูตการนนับถสือรถูป
เคารพ (การเปป็นโสเภณมีฝตายวธิญญาณ) ตนัรงแตตแรกกป็จะเอาทรนัพยหสมบนัตธิทมีที่ถถูกมอบใหข้แกตวธิหารรถูป
เคารพตตางๆกลนับไป ดนังนนัรน ความมนั ที่งคนั ที่งทมีที่ถถูกรวบรวมไวข้ในอธิสราเอลซถึที่งไดข้มาจากการนนับถสือรถูป
เคารพของพวกเขากป็จะกลนับเปป็นของอนัสซมีเรมียเมสืที่อคนเหลตานนัรนมาปลข้นสะดมประเทศนนัรน

มคา 1:8-9 เพราะเหตทนททั้ขด้าพเจด้าจถึงรยที่าไหด้และครยที่าครวญ ขด้าพเจด้าจะเดรินเทด้า
เปลห่าและเปลมือยกายไปไหนๆ ขด้าพเจด้าจะสห่งเสทยงรยที่าไหด้ดทจมรังกร และเสทยงครวญครางดทจ
นกเคด้าแมว มมีคาหหจถึงปฏธิญาณวตาจะรทที่าไหข้เพราะสธิที่งทมีที่ก ทาลนังจะเกธิดแกตอธิสราเอล เหมสือนขบวนแหตงาน
ศพในสมนัยโบราณ เขาปฏธิญาณวตาเขาจะรทที่าไหข้และครทที่าครวญ วลมีทมีที่เขากลตาวถถึงการเดธินเทข้าเปลตา
และเปลสือยกายอาจหมายถถึงการถอดเสสืรอชนัรนบนของเขาออก เชสืที่อกนันวตาการรทที่าไหข้ “ดรุจมนังกร” ของ
เขาหมายถถึงการสตงเสมียงหอนเหมสือนพวกหมาไนหรสือเสมียงรข้องอยตางโศกเศรข้าของนกเคข้าแมวใน
ตอนกลางคสืน ประเดป็นทมีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตามมีคาหหปฏธิญาณวตาจะไวข้ทรุกขหอยตางทมีที่คนมองเหป็นไดข้และ
ไดข้ยธินเพราะการพธิพากษาทมีที่ก ทาลนังเขข้ามาใกลข้

9 เพราะวห่ารอยแผลของเมมืองนรัทั้นรรักษาไมห่หาย และไดด้ลามมาถถึงยยดาหห์ ไดด้มาถถึงกระทรัที่ง
ประตยเมมืองแหห่งประชาชนของเราคมือถถึงเยรยซาเลห็ม บาดแผลทมีที่กระททาตตอสะมาเรมียโดยอนัสซมีเรมียจะ
รนักษาไมตหาย อาณาจนักรฝตายเหนสือจะทนทรุกขหดข้วยบาดแผลฉกรรจห พวกเขาจะไมตคงอยถูตอมีกตตอไป
เมสืที่อคนอนัสซมีเรมียจนัดการกนับพวกเขาจนเสรป็จสธิรนแลข้ว แตตยนังมมีมากกวตานมีร อมีก เมสืที่ออนัสซมีเรมียจนัดการกนับ
อาณาจนักรฝตายเหนสือเสรป็จ จากนนัรนพวกเขากป็จะรรุกรานยถูดาหหตตอและมายนังประตถูกรรุงเยรถูซาเลป็มกตอน



ทมีที่พระเจข้าทรงเขข้าแทรกแซงอยตางนตาอนัศจรรยหโดยการสนังหารทหารอนัสซมีเรมีย 185,000 นาย ดถู 2 พงศห
กษนัตรธิยห 19:35

มคา 1:10-13 อยห่าบอกเรมืที่องนททั้ในเมมืองกรัท อยห่ารด้องไหด้ไปเลย จงเกลมือกกลริทั้งตรัวอยยห่
ในฝทห่นในวงศห์วานอรัฟราหห์ เมสืที่อสะมาเรมียลตมสลายและเยรถูซาเลป็มถถูกครุกคามอยตางรรุนแรง ผถูข้พยากรณห
ทตานนมีรกป็รข้องออกมาวตาอยตาบอกเรสืที่องนมีร ในเมสืองกนัท เมสืองกนัทเปป็นนครหนถึที่งของคนฟมีลธิสเตมียและเปป็น
ศนัตรถูของอธิสราเอลมายาวนาน ประเดป็นของเขากป็คสือวตา อยตาใหข้เหตรุศนัตรถูไดข้รตาเรธิงยธินดมี ซถึที่งแนตนอนวตา
พวกเขาจะรตาเรธิงยธินดมีเมสืที่อไดข้ยธินขตาวเรสืที่องการพธิพากษาทมีที่เกธิดแกตอธิสราเอลและยถูดาหห เขาเตสือน
ประชาชนของเขามธิใหข้รข้องไหข้ตตอหนข้าคนฟมีลธิสเตมีย อนัฟราหห (หรสือโอฟราหห) เปป็นหมถูตบข้านหนถึที่งใน
เบนยามธิน ประเดป็นกป็คสือวตามมีคาหหรข้องบอกพวกยธิวใหข้ไวข้ทรุกขหในแผตนดธินของพวกเขาเอง (โดยซนัด
ฝรุตนดธินและขมีร เถข้าบนตนัวพวกเขาเอง) แตตอยตาไปบตนแกตพวกศนัตรถูทมีที่นนับถสือพระตตางดข้าวเรสืที่องการ
พธิพากษาของพวกทตาน

11 ชาวเมมืองชาฟทรห์เออ๋ย จงผห่านไปตามทางของเจด้าดด้วยตรัวเปลมือยเปลห่าและอรับอาย ชาวเมมือง
ศานรันไมห่ไดด้ออกมาในเมมืที่อเบธเอเซลรยที่าไหด้ มรันจะเอาสถานททที่ตรัทั้งของมรันไปเสทยจากเจด้า ซาฟมีรหเปป็น
หมถูตบข้านแหตงหนถึที่งในยถูดาหห มมีคาหหเตสือนวตามนันจะถถูกเหยมียบยทที่าและถถูกททาใหข้ลตอนจข้อนโดยอนัสซมีเรมีย 
ศานนันและเบธเอเซลเปป็นหมถูตบข้านของยถูดาหหเชตนกนัน ประชาชนจากศานนันมธิไดข้ไวข้ทรุกขหเพสืที่อเบธเอ
เซลเมสืที่อมนันถถูกเหยมียบยทที่าเพราะวตาพวกเขาเองกป็โดนกองทนัพอนัสซมีเรมียเหยมียบยทที่าเชตนกนัน ไมตมมีหมถูตบข้าน
ใดเลยในพวกเหลตานมีร จะสามารถชตวยเหลสือกนันและกนันไดข้ในวนันนนัรนเมสืที่อพวกเขาถถูกรรุกราน พวกเขา
จะตกอยถูตในสภาพเดมียวกนัน

12 เพราะวห่าชาวมาโรทคอยความดทอยยห่ดด้วยความรอบคอบ แตห่ภรัยพริบรัตริไดด้ลงมาจากพระเย
โฮวาหห์ถถึงประตยเมมืองเยรยซาเลห็ม มาโรทเปป็นอมีกหมถูตบข้านหนถึที่งของยถูดาหหซถึที่งอยถูตไปทางใตข้และตะวนัน
ตกของเยรถูซาเลป็ม ชาวมาโรทไดข้รอคอยขตาวดมีใหข้มาถถึงอยตางอดทน แตตกป็มมีแตตขตาวรข้าย พวกเขาหวนัง
วตาคนอนัสซมีเรมียจะถถูกททาใหข้ถอยทนัพกลนับไปในการศถึก แตตนนัที่นกป็ไมตเคยเกธิดขถึรน อนันทมีที่จรธิงคนอนัสซมีเรมีย
ไดข้ยกมายนังยถูดาหหจนถถึงประตถูกรรุงเยรถูซาเลป็ม แมข้อนัสซมีเรมียมธิไดข้มมีชนัยเหนสือเยรถูซาเลป็ม พวกเขากป็เหยมียบ



ยทที่าเมสืองตตางๆทมีที่อยถูตโดยรอบยถูดาหหและครุกคามประตถูกรรุงเยรถูซาเลป็มกตอนทมีที่พระเจข้าประทานการชตวย
ใหข้พข้น อมีกครนัร งดถู 2 พงศหกษนัตรธิยห 19:35

13 โอ ชาวเมมืองลาคทชเออ๋ย จงเททยมมด้าเขด้ากรับรถรบ เธอเรริที่มสรด้างบาปใหด้แกห่บทตรสาวของศริ
โยน เพราะไดด้พบการละเมริดของอริสราเอลในเจด้า ลาคมีชเปป็นนครทมีที่มมีทมีที่ก ทาบนังเขข้มแขป็งซถึที่งถถูกสรข้างขถึรน
บนยอดเนธินเขาหตางไปประมาณสามสธิบไมลหทางทธิศตะวนันตกเฉมียงใตข้ของเยรถูซาเลป็ม นมีที่เปป็นคทา
เตสือนใหข้เทมียมมข้าทมีที่ฝมีเทข้าเรป็วเขข้ากนับรถรบและหนมีการรรุกรานทมีที่ก ทาลนังมา ลาคมีชเปป็นหนถึที่งในนครตตางๆ
ของยถูดาหหทมีที่เลมียนแบบการนนับถสือรถูปเคารพของอาณาจนักรฝตายเหนสือ การนนับถสือรถูปเคารพแบบหนถึที่ง
ทมีที่ไมตตตางจากรถูปลถูกวนัวทองคทาทนัรงสองนนัรนของอธิสราเอลถถูกแนะนทาใหข้รถูข้จนักทมีที่ลาคมีช กระนนัรนเมสืที่ออนัส
ซมีเรมียรรุกรานยถูดาหห ลาคมีชกป็แตกและเซนนาเคอรธิบสรข้างศถูนยหบนัญชาการภาคสนามของตนทมีที่นนั ที่น ดถู 2 
พงศหกษนัตรธิยห 18:14, 17 และเยเรมมียห 34:7

มคา 1:14-16 เพราะฉะนรัทั้น เจด้าจะตด้องมอบของไวด้อาลรัยใหด้แกห่โมเรเชท-กรัท 
บรรดาเรมือนของอรัคซทบจะเปห็นสริที่งอสรัตยห์แกห่บรรดากษรัตรริยห์อริสราเอล ดข้วยความจนตรอก นครลาคมีช
จะสตงเครสืที่องบรรณาการเปป็นเงธินไปยนังแควข้นกนัท (นนัที่นคสือ โมเรเชทกนัท) เพสืที่อขอความชตวยเหลสือจาก
พวกเขาใหข้มาตตอสถูข้คนอนัสซมีเรมีย สธิที่งทมีที่เปป็นการประชดประชนันกป็คสือวตา กนัทอยถูตในฟมีลธิสเตมียและเปป็น
ศนัตรถูรายหนถึที่งของยถูดาหห กระนนัรนสธิที่งตตางๆกป็เรธิที่มเลวรข้ายลงเสมียจนพวกยธิวตข้องขอความชตวยเหลสือจาก
คนฟมีลธิสเตมีย ทนัรงๆทมีที่มมีชนชาตธิอสืที่นๆอมีกเยอะแยะ อนัคซมีบเปป็นหมถูตบข้านอสืที่นอมีก โดยนตาจะอยถูตในอาเชอรห
ซถึที่งไดข้ปฏธิญาณอยตางชนัดเจนวตาจะตข้านทานการรรุกรานของอนัสซมีเรมีย กระนนัรนคทาสนัญญาตตางๆทมีที่กลข้า
หาญของพวกเขากป็จะกลนับกลายเปป็นคทามรุสา (นนัที่นคสือ ททาใหข้ผธิดหวนัง) แกตกษนัตรธิยหหลายองคหแหตง
อธิสราเอล (ในสะมาเรมียและเยรถูซาเลป็ม)

15 โอ ชาวเมมืองมาเรชาหห์เออ๋ย เราจะนยาผยด้รรับมรดกมาสยห่เจด้าอทก ทห่านจะมายรังอด ทลลรัมซถึที่งเปห็น
สงห่าราศทของอริสราเอล คทาทมีที่แปลวตา ผยด้รรับมรดก (ยาราช) มมีความหมายดข้วยวตา ‘กรรมสธิทธธิธ ’ หรสือ ‘ผถูข้
ไดข้รนับเปป็นกรรมสธิทธธิธ ’ ความหมายกป็คสือวตา ผถูข้ไดข้รนับเปป็นกรรมสธิทธธิธ รายใหมตจะยถึดมาเรชาหห (อมีกเมสือง
หนถึที่งในยถูดาหห) เปป็นกรรมสธิทธธิธ  ผถูข้ไดข้รนับเปป็นกรรมสธิทธธิธ รายใหมตนนัรนจะเปป็นคนอนัสซมีเรมียและพวกเขา



จะยกทนัพตตอไปโดยเขข้าไปในทมีที่ราบสถูงยถูเดมียและยถึดอดรุลลนัม ซถึที่งเปป็นทมีที่ๆดาวธิดเคยซตอนตนัว เชสืที่อกนันวตา
อดรุลลนัมไดข้กลายเปป็นราชธานมีและเปป็นสตวนหนถึที่งของสงตาราศมีของอธิสราเอล ประเดป็นทมีที่สทาคนัญกวตากป็
คสือวตา นครแลข้วนครเลตาทมีที่อยถูตรอบนอกยถูดาหหจะตกเปป็นของอนัสซมีเรมีย

16 จงกลด้อนผมและโกนหนวดโกนเคราเสทย เพมืที่อไวด้ททกขห์ใหด้แกห่ลยกรรักททที่พอใจของเจด้า จง
ทยาตรัวใหด้ลด้านมากขถึทั้นเหมมือนนกอรินทรท เพราะเขาทรัทั้งหลายไดด้จากเจด้าไปเปห็นเชลย ผถูข้พยากรณหทตานนมีร
จถึงเตสือนเมสืองเหลตานมีรของยถูดาหหใหข้โกนศมีรษะของพวกเขาเพสืที่อเปป็นการไวข้ทรุกขหสตวนรวม แมข้แตตลถูก
เดป็กเลป็กแดงของพวกเขากป็จะพธินาศในการลข้างผลาญทมีที่จะมานนัรน ความโลข้นลข้านของนกอธินทรมีในทมีที่
นมีร ไมตใชตในความหมายของนกอธินทรมีหนัวลข้านของอเมรธิกาเหนสือ แตตมนันหมายถถึงแรข้งตะวนันออกกลาง
ทมีที่คอของมนันลข้านและไมตมมีขน มมีความหมายโดยนนัยสองประการตรงนมีร  (1) มมีคาหหรข้องบอกยถูดาหหใหข้
ไวข้ทรุกขหเพราะการตมีสอนทมีที่จะมานนัรน (2) นมีที่บอกเปป็นนนัยวตาพวกนกแรข้งจะเกป็บกวาดศพคนตายทมีที่หลง
เหลสืออยถูตจากการสถูข้รบเหลตานนัรน การพธิพากษากทาลนังเขข้ามาใกลข้สทาหรนับทนัรงสะมาเรมียและยถูดาหห

*****

ภนำพรวมของมมีคนำหห 2: วอิบมัตอิหนซซึ่งถผกประกาศแกยู่ออิสราเอลเพราะความบาปของพวกเขาใน
ขผู้อ 1-11 และคคาสมัญญาหนซซึ่งเรสืซึ่องการกลมับสผยู่สภาพเดอิมในอนาคตไดผู้ถผกใหผู้ไวผู้ในขผู้อ 12-13

มคา 2:1-2 วริบรัตริแกห่ผยด้ททที่เตรทยมความชรัที่วชด้า และคริดกระทยาความชรัที่วอยยห่บนททที่นอน
ของตน พอรทห่งขถึทั้นเชด้ากห็ออกไปกระทยา เพราะวห่าการนรัทั้นอย ยห่ในอยานาจมมือของเขาททที่จะกระทยาไดด้ 
ความบาปเหลตานนัรนของอธิสราเอลถถูกไตรตตรองไวข้กตอนแลข้ว พวกคนชนั ที่วนอนตสืที่นตอนกลางคสืนและ
คธิดหาอรุบายตตางๆเพสืที่อทมีที่ตนจะใชข้ฉข้อโกงผถูข้อสืที่น จากนนัรนเมสืที่อถถึงตอนเชข้า พวกเขากป็ปฏธิบนัตธิตามแผนการ
ทมีที่คดโกงของตน หลนักการของคนสมนัยนนัรนคสืออะไรกป็ไดข้ทมีที่ใชข้ไดข้ผล คนเหลตานนัรนทมีที่มมีอทานาจทมีที่จะเอา
เปรมียบผถูข้อสืที่นกป็ททาเชตนนนัรน

2 เขาโลภททที่ดรินแลด้วกห็ใชด้ความรทนแรงยถึดเอาไป เขาโลภบด้านเรมือนและกห็รริบไปเสทย เขาบทบ
บรังครับคนและบด้านเรมือนของเขา และบทบคนกรับมรดกของเขา การนนับถสือรถูปเคารพไมตเพมียงเปป็น
ความบาปทมีที่รข้ายแรงอยตางหนถึที่งของอธิสราเอลเทตานนัรน แตตการฉข้อโกงและการลนักขโมยกป็เปป็นเรสืที่อง



สามนัญธรรมดาดข้วย ทมีที่ดธินและบข้านเรสือนตตางๆถถูกยถึดไป: ในบางกรณมีโดยใชข้ความรรุนแรง ในกรณมี
อสืที่นๆกป็ใชข้การฉข้อโกง ‘แบบถถูกกฎหมาย’ แตตคนยากจนกป็เสมียบข้านและทมีที่ดธินทมีที่เปป็นมรดกของตนไป
เพราะพวกคนปลตอยเงธินกถู ข้ทมีที่ไรข้ยางอายและธรุรกรรมทมีที่คดโกงตตางๆ

มคา 2:3-5 เพราะฉะนรัทั้นพระเยโฮวาหห์จถึงตรรัสดรังนททั้วห่า ดยเถริด เรากยาลรังเตรทยมภรัย
ใหด้ตกกรับครอบครรัวนททั้ ซถึที่งเจด้าจะหลบคอของเจด้าใหด้พด้นไปไมห่ไดด้ และเจด้าจะเดรินอยห่างผถึที่งผายไปไมห่ไดด้
เพราะเวลานททั้เปห็นการวริบรัตริ พระเจข้าจถึงทรงปฏธิญาณวตาพระองคหก ทาลนังจนัดเตรมียมการพธิพากษาใหข้ตก
กนับครอบครนัวอธิสราเอล พระองคหก ทาลนังจะเอาแอกแหตงการตกเปป็นเชลยใสตคอพวกเขาซถึที่งพวกเขาจะ
ไมตสามารถเอาออกไปไดข้ คนอธิสราเอลทมีที่ชนั ที่วรข้ายจะไมตเดธินอยตางผตาเผยอมีกตตอไป (แตตจะเดธินอยตาง
ทข้อแทข้) เวลาแหตงความชนั ที่วรข้าย (นนัที่นคสือความทรุกขหลทาบากใหญตยธิที่ง) ก ทาลนังใกลข้เขข้ามา 

4 ในวรันนรัทั้น จะมทคนเลห่าคยาอทปมาตห่อสยด้เจด้า และจะรยที่าไหด้ดด้วยการโอดครวญอยห่างขมขมืที่นวห่า 
"พวกเราพรินาศอยห่างสริทั้นเชริงแลด้ว พระองคห์ทรงเปลทที่ยนททที่ดรินกรรมสริทธริธิ์แหห่งชนชาตริของขด้า 
พระองคห์ทรงถอนไปจากขด้าเสทยแลด้วหนอ พระองคห์ทรงแบห่งไรห่นาของพวกเราใหด้แกห่บรรดาคนททที่
จรับกทมพวกเรา" ในวนันแหตงการพธิพากษาทมีที่จะมานนัรน เสมียงรข้องตตางๆจะถถูกไดข้ยธินในอธิสราเอลซถึที่ง
ครทที่าครวญเรสืที่องความพตายแพข้แบบราบคาบของพวกเขา หนนังสสือเพลงครทที่าครวญเปป็นแบบอยตางหนถึที่ง
ทมีที่ชนัดเจนของมนันอยตางแนตนอน (วลมีนมีรแปลตรงตนัวไดข้วตา ‘ครทที่าครวญดข้วยการครทที่าครวญแหตงการ
ครทที่าครวญตตางๆ’) บางคนจะกลตาวหาอยตางโงตเขลาวตาพระเจข้าไดข้ประทานมรดก (นนัที่นคสือ สตวนทมีที่ดธิน)
ของอธิสราเอลใหข้แกตอมีกประชาชาตธิหนถึที่งทมีที่แบตงยตอยมนันตตอตามใจชอบของพวกเขา 

5 ดรังนรัทั้น เจด้าจะไมห่มทใครจรับสลากแบห่งททที่ดรินกรันในชทมชนแหห่งพระเยโฮวาหห์ วนันนนัรนกทาลนังจะ
มาเมสืที่อไมตมมีใครเลยในอธิสราเอลจะมมีมรดกทมีที่วนัด (นนัที่นคสือ สทารวจ) โดยใชข้เสข้นแบตงไดข้ มรดกทนัรงสธิรน
ของอธิสราเอล – แผตนดธินของพวกเขา- จะไมตเปป็นกรรมสธิทธธิธ ของพวกเขาอมีกตตอไป วนันนนัรนกทาลนังจะ
มาเมสืที่อพวกเขาจะเสมียกรรมสธิทธธิธ ในแผตนดธินของตนไป

มคา 2:6 เขากลห่าวแกห่ผยด้ททที่พยากรณห์วห่า "อยห่าพยากรณห์เลย" เขาจะไมห่
พยากรณห์แกห่พวกเขา เพมืที่อพวกเขาจะไมห่อรับอาย พอไดข้ยธินคทาเตสือนทมีที่นตากลนัวเชตนนนัรน คนเหลตานนัรนทมีที่มมี



ตทาแหนตงสถูงในอธิสราเอลกป็สนัที่งพวกผถูข้พยากรณห เชตน มมีคาหห มธิใหข้พยากรณห พวกเขาถถูกสนัที่งใหข้หยรุด
พยากรณหเรสืที่องหายนะและความนตากลนัวเชตนนนัรน อธิสราเอลทมีที่เยตอหยธิที่งและหนัวรนัรนไมตยอมรนับการดถู
หมธิที่น (นนัที่นคสือ ความอนับอาย) เชตนนนัรน

มคา 2:7 โอ พวกททที่มทชมืที่อวห่า วงศห์วานของยาโคบเออ๋ย พระวริญญาณของพระเย
โฮวาหห์หมดความอดทนแลด้วหรมือ สริที่งเหลห่านททั้เปห็นการกระทยาของพระองคห์หรมือ ถด้อยคยาของเราไมห่
กระทยาใหด้บรังเกริดผลดทแกห่ผยด้ททที่ดยาเนรินในความเททที่ยงธรรมหรมือ เมสืที่อเจอคทาขถูตในขข้อทมีที่แลข้ว มมีคาหหกป็ตอบ
กลนับโดยถามวตา ‘พระวธิญญาณขององคหพระผถูข้เปป็นเจข้าถถูกยนับยนัรงไดข้หรสือ?’ พระเจข้าทรงถถูกจทากนัดใน
พระประสงคหของพระองคหไดข้หรสือ? คทาพยากรณหเหลตานนัรนขข้างบนไมตใชตการกระททาของพระเจข้า
หรสือ? (แนตนอนวตาพวกมนันเปป็น) และจากนนัรนพระเจข้ากป็ตรนัสถามผตานผถูข้พยากรณหทตานนมีร วตา “ถข้อยคทา
ของเราไมตกระททาใหข้บนังเกธิดผลดมีแกตผถูข้ทมีที่ดทาเนธินในความเทมีที่ยงธรรมหรสือ” คทาตอบของคทาถามนมีรกป็
ชนัดเจนอยถูตแลข้ว แนตทมีเดมียวพระวจนะของพระเจข้ากระททาใหข้เกธิดผลดมีแกตคนเหลตานนัรนทมีที่ดทาเนธินอยตาง
เทมีที่ยงธรรม – จนถถึงทรุกวนันนมีร  พระเจข้าทรงอวยพรคนเทมีที่ยงธรรม! และบรรดาถข้อยคทาของพระองคหกป็
ชถูก ทาลนังและนทาทางผถูข้เทมีที่ยงธรรม

มคา 2:8-9 ในตอนหลรังๆนททั้ประชาชนของเราลทกขถึทั้นตห่อสยด้อยห่างกรับเปห็นศรัตร ย เจด้า
รริบเอาเสมืทั้อคลทมกรับเสมืทั้อผด้าจากผยด้ททที่ผห่านไปโดยไวด้วางใจ ดด้วยไมห่นถึกฝรันวห่าจะมทสงคราม ประชาชน
ของพระเจข้าในตอนหลนังๆไดข้กบฏตตอพระองคหเหมสือนศนัตรถูคนหนถึที่ง ความโลภและการลนักขโมยมมี
อยถูตดกดสืที่นในแผตนดธินนนัรน พวกเขาปลข้นเสสืรอผข้าไปจากบรรดาคนไรข้ผธิดและทธิรงคนเหลตานนัรนไวข้เหมสือน
คนทมีที่กลนับจากสงคราม

9 เจด้าขรับไลห่พวกผยด้หญริงในประชาชนของเราออกไปจากเรมือนอรันผาสทกของเขาทรัทั้งหลาย 
เจด้าไดด้เอาสงห่าราศทของเราไปเสทยจากเดห็กๆของเขาเปห็นนริตยห์ พวกผถูข้หญธิง (นตาจะเปป็นพวกหญธิงมตาย) 
ถถูกขนับไลตออกจากบข้านของตนหลนังจากพวกคนชนั ที่วไดข้ฆตาสามมีของพวกนางแลข้ว เดป็กๆกลายเปป็นลถูก
กทาพรข้าและถถูกปลตอยทธิรงไวข้ใหข้หากธินเอง ความชนั ที่วอนันรข้ายกาจเปป็นจธิตวธิญญาณของยรุคสมนัยนนัรน



มคา 2:10-11 จงลทกขถึทั้นและจากไป เพราะททที่นทที่ไมห่ใชห่ททที่พรักของเจด้า เพราะความไมห่
สะอาดซถึที่งจะทยาลายเจด้า ดด้วยความพรินาศอยห่างททกขห์ระทม พระเจข้าทรงเตสือนวตาวนันนนัรนกทาลนังจะมา
ถถึงในไมตชข้าเมสืที่อพวกเขาจะถถูกบนังคนับใหข้ลรุกขถึรนและออกไปเสมียจากแผตนดธินของตน พวกเขาไดข้
ททาใหข้มนันเปป็นมลทธินอยตางสธิรนเชธิงแลข้ว อธิสราเอลไดข้ททาใหข้แผตนดธินของตนเปป็นมลทธินเหลสือเกธินจน
มนันจะททาลายพวกเขา แผตนดธินของพวกเขาจะกลายเปป็นความพธินาศของพวกเขาในไมตชข้า

11 หากคนใดจะเททที่ยวไปโดยมทนริสรัยหลอกลวงและมทสาวห่า "เราจะพยากรณห์ใหด้ทห่านฟรังเรมืที่อง
เหลด้าองทห่นและเมรรัย" เขาจะเปห็นผยด้พยากรณห์ของชนชาตรินททั้ไดด้ละ สธิที่งตตางๆไดข้เสสืที่อมทรามลงในฝตาย
วธิญญาณในอธิสราเอลมากเสมียจนหากผถูข้พยากรณหเทป็จคนหนถึที่งมาหาพวกเขาและพยากรณหวตาพวกเขา
จะตข้องดสืที่มเหลข้าและเมามาย เขากป็จะถถูกประกาศวตาเปป็นผถูข้พยากรณหของพวกเขา คตานธิยมตตางๆของ
อธิสราเอลไดข้เสสืที่อมทรามและวธิปรธิตไปแลข้วเหลสือเกธิน

มคา 2:12-13 โอ ยาโคบเออ๋ย เราจะรวบรวมเจด้าทรัทั้งหลายเปห็นแนห่ เราจะรวบรวม
คนอริสราเอลททที่เหลมืออยยห่ และจะตรัทั้งเขาไวด้ดด้วยกรันเหมมือนฝยงแพะแกะททที่อยยห่ในเมมืองโบสราหห์ เหมมือน
ฝยงสรัตวห์ททที่อยยห่ในคอก เขาจะทยาเสทยงดรังเพราะเหตทมทคนมากมาย แมข้การพธิพากษากทาลนังเขข้ามาใกลข้
อธิสราเอล พระเจข้ากป็ตรนัสลตวงหนข้าถถึงการรวบรวมพวกเขากลนับมายนังแผตนดธินของพวกเขาเหมสือน
แกะฝถูงหนถึที่ง

13 ผยด้ททที่ทะลวงออกไดด้จะขถึทั้นไปกห่อนเขาทรัทั้งหลาย เขาทรัทั้งหลายจะทะลวงออกไปและผห่าน
ออกประตยเมมือง เขาจะออกไปทางนททั้ กษรัตรริยห์ของเขาทรัทั้งหลายจะเสดห็จไปกห่อน และพระเยโฮวาหห์
จะทรงนยาหนด้าเขา วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพระเมสสธิยาหหของอธิสราเอลจะทรงทะลวงเปธิดทางใหข้ตตอ
หนข้าพวกเขา พวกเขาจะ ‘ทะลวงออกไป’ จากแผตนดธินทมีที่พวกเขากระจนัดกระจายไปและกษนัตรธิยห
ของพวกเขา นนัที่นคสือพระเมสสธิยาหหจะทรงนทาพวกเขาไป ในวนันนนัรน พระเยโฮวาหหจะทรงเปป็น
ประมรุขของพวกเขา พวกเขาจะไมตปรนนธิบนัตธิบรรดารถูปเคารพอมีกตตอไป แนตนอนวตาวนันนนัรนคสือวนัน
แหตงพระเยโฮวาหหเมสืที่อพระครธิสตหเสดป็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศมีใหญตยธิที่ง และพาคน
อธิสราเอลกลนับสถูตแผตนดธินของพวกเขา



*****

ภนำพรวมของมมีคนำหห 3: มมีคาหณ์กลยู่าวโทษความโหดรผู้ายทารจุณของพวกเจผู้านายและความ
เทมียมเทก็จของพวกผผผู้พยากรณณ์แหยู่งออิสราเอลตยู่อไปในขผู้อ 1-8 จากนมัทั้นเขากลยู่าวลยู่วงหนผู้าถซงการ
พอิพากษาทมีซึ่จะมาของการตกไปเปก็นเชลยในขผู้อ 9-12

มคา 3:1-3 และขด้าพเจด้ากลห่าววห่า โอ ทห่านทรัทั้งหลายผยด้เปห็นประมทขของยาโคบ คมือ
บรรดาผยด้ครอบครองวงศห์วานอริสราเอลเออ๋ย จงฟรัง ทห่านทรัทั้งหลายตด้องทราบความย ทตริธรรมไมห่ใชห่
หรมือ ผถูข้พยากรณหทตานนมีรกลตาวคทาเทศนาของตนแกตพวกประมรุขและพวกเจข้านายแหตงอธิสราเอล 
คทาถามของเขาทมีที่มมีถถึงพวกเขากป็คสือวตา ไมตใชตหนข้าทมีที่ของพวกเขาหรสือทมีที่จะรถูข้วตาสธิที่งใดถถูกตข้อง (นนัที่นคสือ 
ความยรุตธิธรรม) คทาทมีที่แปลวตา ความยทตริธรรม (มอิชพมัท) นอกจากมมีความหมายวตา ‘การพธิพากษา’ 
แลข้วกป็มมีความหมายวตา ‘ความยรุตธิธรรม’ ดข้วย คนเหลตานนัรนทมีที่ดทารงตทาแหนตงผถูข้นทามมีหนข้าทมีที่ทมีที่จะกระททา
อยตางยรุตธิธรรม

2 ทห่านทรัทั้งหลายผยด้เกลทยดชรังความดทและรรักความชรัที่ว ผยด้ททที่ฉทกหนรังออกจากประชาชนของเรา 
และฉทกเนมืทั้อออกจากกระดยกของเขาทรัทั้งหลาย ตรงกนันขข้ามพวกผถูข้นทาแหตงอธิสราเอลรนักสธิที่งทมีที่ชนั ที่วรข้าย 
พวกเขาโหดรข้ายทารรุณอยตางสรุดๆในการปฏธิบนัตธิก นับประชาชนของตน

3 ผยด้ททที่กรินเนมืทั้อชนชาตริของเรา และถลกหนรังออกจากตรัวเขาทรัทั้งหลาย และหรักกระดยกของเขา 
และสรับเขาเปห็นชริทั้นๆ เหมมือนกรับทยาไวด้ใสห่หมด้อ และเหมมือนเนมืทั้อททที่อยยห่ในหมด้อขนาดใหญห่ ผถูข้พยากรณห
ทตานนมีร ใชข้ภาพเปรมียบของการกธินเนสืรอคนเพสืที่อพรรณนาถถึงความโหดรข้ายทารรุณและการบมีบบนังคนับ
ของพวกประมรุขแหตงอธิสราเอลทมีที่กระททาตตอประชาชนของพวกเขาเอง

มคา 3:4 แลด้วเขาจะรด้องททกขห์ตห่อพระเยโฮวาหห์ แตห่พระองคห์จะไมห่ทรงฟรังเขา 
คราวนรัทั้นพระองคห์จะทรงซห่อนพระพรักตรห์เสทยจากเขาทรัทั้งหลาย เพราะเขาไดด้ประพฤตริอยห่างชรัที่วรด้าย 
วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพวกผถูข้นทาเหลตานมีร ในอธิสราเอลจะรข้องขอความชตวยเหลสือตตอพระเจข้าและ
พระองคหจะทรงเมธินพวกเขา พระเจข้าทรงหนันพระกรรณของพระองคหเสมียจากคทาอธธิษฐานของคน



เหลตานนัรนทมีที่ใชข้ชมีวธิตในความบาปอยตางจงใจ ดถู อธิสยาหห 59:1-2 วนันนนัรนไดข้มาถถึงแลข้วสทาหรนับอธิสราเอล
ทมีที่ชนั ที่วรข้าย

มคา 3:5-7 พระเยโฮวาหห์ตรรัสเกทที่ยวดด้วยเรมืที่องผยด้พยากรณห์ผยด้ททที่นยาชนชาตริของ
ขด้าพเจด้าใหด้หลงไป ผยด้ททที่กรัดดด้วยฟรันและรด้องวห่า "จงเปห็นสทขเถริด" ผยด้ททที่ไมห่ยมืที่นอะไรใสห่ปากของเขา แตห่
พวกเขาประกาศสงครามตห่อเขา นอกเหนสือจากพวกประมรุขแหตงอธิสราเอลและพวกเจข้านายของ
มนันทมีที่ถถูกกลตาวถถึงขข้างบนแลข้ว พระเจข้าทรงกลตาวโทษพวกผถูข้พยากรณห (เทป็จ) ของแผตนดธินนนัรนดข้วย 
พระเจข้าทรงตตอวตาพวกเขาดข้วยเรสืที่องความหนข้าซสืที่อใจคดของพวกเขา พวกเขารข้องหาสนันตธิสรุขขณะทมีที่
ในเวลาเดมียวกนันพวกเขากป็กนัดกธินคนเหลตานนัรนทมีที่อยถูตใตข้ตนเอง หากผถูข้พยากรณหเหลตานมีร ไมตไดข้รนับคตาจข้าง
ของตน (นนัที่นคสือ อาหารในปากของตน) พวกเขากป็ขถูตวตาจะเกธิดสงครามและความหายนะกนับ
ประชาชนของพวกเขาเอง พวกเขาเปป็นพวกก ทามะลอและฉข้อฉล

6 เพราะฉะนรัทั้น จะเปห็นกลางคมืนแกห่เจด้าปราศจากนริมริต และความมมืดทถึบจะบรังเกริดแกห่เจด้า
ปราศจากการทยานาย สยาหรรับพวกผยด้พยากรณห์นททั้ดวงอาทริตยห์จะตกไป และกลางวรันกห็จะมมืดอยยห่เหนมือ
เขา เพราะเหตรุการปฏธิบนัตธิตตางๆทมีที่ฉข้อฉลของพวกเขา (ในพระนามของพระเจข้า) พระเยโฮวาหหจถึง
ทรงเตสือนวตาความมสืดแหตงหายนะทนัรงหลายจะปกคลรุมพวกเขา วนันคสืนอนันมสืดมธิดจะมาถถึงพวกเขา

7 ผยด้ทยานายจะอรับอาย พวกโหรจะขายหนด้า เออ เขาทรัทั้งหลายจะปริดรริมฝทปากดด้วยกรันหมด 
เพราะวห่าไมห่มทคยาตอบมาจากพระเจด้า ในวนันนนัรนเมสืที่อพระเจข้าทรงพธิพากษาผถูข้พยากรณหเทป็จทมีที่ฉข้อฉล
เหลตานมีร  พวกเขาจะอนับอายและขายหนข้า สทาหรนับชายชาวตะวนันออกทมีที่ภาคภถูมธิใจในหนวดของตน 
การปธิดมนันกป็เปป็นเครสืที่องหมายทมีที่แสดงถถึงความอนับอายและความโศกเศรข้า มนันจะชนัดเจนในวนันเหลตา
นนัรนทมีที่จะมาวตาผถูข้พยากรณหเทป็จเหลตานมีร ไมตเคยกลตาวในพระนามของพระเจข้าเลย พวกเขาไมตมมีคทาตอบ
จากพระเจข้า ความจอมปลอมและความหนข้าซสืที่อใจคดของพวกเขาจะถถูกเปธิดเผย

มคา 3:8 แตห่สยาหรรับขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าเตห็มดด้วยฤทธริธิ์เดช คมือดด้วยพระวริญญาณ
ของพระเยโฮวาหห์ และทรัทั้งความยทตริธรรมกรับกยาลรังททที่จะประกาศการละเมริดของยาโคบแกห่เขาเอง 
และประกาศบาปของอริสราเอลแกห่เขาเอง ตรงขข้ามกนับพวกผถูข้พยากรณหเทป็จแหตงแผตนดธินนนัรน มมีคาหห



ยสืนและประกาศกข้องวตาตนไดข้รนับฤทธธิธ เดชจากพระวธิญญาณของพระเจข้า เขาเตป็มดข้วยฤทธธิธ เดชแหตง
การพธิพากษาและพละกทาลนังดข้านศมีลธรรม เขาจถึงจะประกาศความบาปของอธิสราเอลแกตพวกเขา
(การกลตาวถถึงทนัรงยาโคบและอธิสราเอลอาจเปป็นการเนข้นยทราเรสืที่องความบาปของประชาชาตธินนัรน)

มคา 3:9-10 ทห่านทรัทั้งหลายผยด้เปห็นประมทขแหห่งวงศห์วานของยาโคบ คมือผยด้ครอบ
ครองวงศห์วานอริสราเอล จงฟรังขด้อความนททั้ คมือทห่านผยด้ชรังความยทตริธรรมและผยด้แปรความเททที่ยงตรงทรัทั้ง
สริทั้นใหด้ปรวนไป ผถูข้พยากรณหทตานนมีร จถึงรข้องเรมียกพวกผถูข้นทาทมีที่ฉข้อฉลในอธิสราเอลใหข้ฟนัง พวกเขาเปป็นผถูข้ทมีที่
เกลมียดชนังความยรุตธิธรรม (นนัที่นคสือ การพธิพากษา) และบธิดเบสือนสธิที่งทมีที่ถถูกตข้อง คทาทมีที่แปลวตา ความเททที่ยง
ตรง (ยาชารณ์) เปป็นคทาฮมีบรถูพสืรนๆทมีที่แปลวตา ‘ถถูกตข้อง’ หรสือ ‘ความเทมีที่ยงธรรม’

10 ผยด้สรด้างศริโยนดด้วยโลหริต และสรด้างเยรยซาเลห็มดด้วยความชรัที่วชด้า ผถูข้นทาทมีที่ชนั ที่วรข้ายและฉข้อฉล
เหลตานมีร แหตงอธิสราเอลสรข้างคฤหาสนหอนันงดงามของตนในและรอบๆกรรุงเยรถูซาเลป็มโดยการฆตาเหลตา
เพสืที่อนบข้านและยถึดทมีที่ดธินของพวกเขามา พวกเขาไมตอายเลยเกมีที่ยวกนับการใชข้วธิธมีปฏธิบนัตธิตตางๆทมีที่ฉข้อฉล
เพสืที่อทมีที่จะไดข้สธิที่งทมีที่พวกเขาอยากไดข้ นตาเศรข้าทมีที่เยรถูซาเลป็มทมีที่ไดข้ชสืที่อวตา ‘นครบรธิสรุทธธิธ ’ ฉข้อฉลและชอบใชข้
ความรรุนแรงอยตางสรุดๆ

มคา 3:11-12 ผยด้เปห็นประมทขของเมมืองนททั้ตรัดสรินความดด้วยเหห็นแกห่สรินบน ปทโรหริต
ของเธอสรัที่งสอนดด้วยเหห็นแกห่สรินจด้าง ผยด้พยากรณห์ของเธอทยานายดด้วยเหห็นแกห่เงริน ถถึงกระนรัทั้นเขาทรัทั้ง
หลายยรังอริงพระเยโฮวาหห์และกลห่าววห่า "พระเยโฮวาหห์ทรงสถริตทห่ามกลางเรามริใชห่หรมือ ไมห่มทความชรัที่ว
อยห่างไรเกริดขถึทั้นแกห่เราไดด้" เหลตาผถูข้นทาหลายระดนับชนัรนในเยรถูซาเลป็ม – พวกผถูข้พธิพากษา, พวกปรุโรหธิต
และพวกผถูข้พยากรณห – ลข้วนฉข้อฉลอยตางสรุดๆ พวกผถูข้พธิพากษารนับสธินบน พวกปรุโรหธิตจะปฏธิบนัตธิ
หนข้าทมีที่ของตนกป็ตตอเมสืที่อไดข้รนับคตาธรรมเนมียมเทตานนัรน และพวกผถูข้พยากรณหเทป็จแหตงแผตนดธินนนัรนจะ
กลตาวคทาพยากรณหกป็ตตอเมสืที่อไดข้รนับคตาจข้างเปป็นเงธินสดเทตานนัรน ขณะเดมียวกนันพวกเขากป็อข้างอยตางหนข้าซสืที่อ
ใจคดวตาวางใจพระเยโฮวาหหและประกาศวตาพระเยโฮวาหหมธิไดข้อยถู ตทตามกลางพวกเราหรสือ พวกเขา
ใชข้พระเยโฮวาหหพระเจข้าเปป็นขข้ออข้างบนังหนข้าสทาหรนับวธิธมีปฏธิบนัตธิตตางๆทมีที่ฉข้อฉลของตน พวกเขาจถึง
ประกาศวตาการพธิพากษาไมตมมีทางเกธิดขถึรนกนับแผตนดธินของพวกเขาไดข้



12 ดด้วยเหตทนททั้แหละ เพราะเจด้านทที่เอง ศริโยนจะตด้องถยกไถเหมมือนไถนา เยรยซาเลห็มจะกลาย
เปห็นกองสริที่งสลรักหรักพรัง และภยเขาแหห่งพระนริเวศจะเปห็นททที่สยงซถึที่งมทตด้นไมด้ เพราะความบาปและความ
ชนัที่วชข้าของ ‘นครบรธิสรุทธธิธ ’ นนัรน วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อศธิโยน (นนัที่นคสือ เยรถูซาเลป็ม) จะถถูกไถเหมสือนนา
ของชาวนา แมข้ไมตมมีบนันทถึกเกมีที่ยวกนับคนบาบธิโลนทมีที่ไถดธินของเยรถูซาเลป็ม พวกโรมกป็ททาเชตนนนัรนอยตาง
แนตนอน ทนัรงบาบธิโลนและโรมในสมนัยตตอมาปลตอยทธิรงเยรถูซาเลป็มไวข้เหมสือนกองสธิที่งปรนักหนักพนัง ภถูเขา
โมรมียาหหซถึที่งเปป็นทมีที่ตนัรงของพระวธิหารจะกลนับไปตกอยถูตสภาพรกเหมสือนปตา พรุตมไมข้และพงหนามจะ
งอกขถึรนในทมีทๆี่ พระวธิหารของพระเจข้าเคยตนัรงอยถูต ความพธินาศของกรรุงเยรถูซาเลป็มจะสธิรนเชธิงทมีเดมียว (เรา
ควรหมายเหตรุไวข้วตาเยเรมมียหดถูเหมสือนยกคทาพถูดจากขข้อนมีร ในเยเรมมียห 26:18)

*****

ภนำพรวมของมมีคนำหห 4: คราวนมีทั้ผผผู้พยากรณณ์ทยู่านนมีทั้นคาเสนอสงยู่าราศมีของอาณาจมักรของ
พระเจผู้าทมีซึ่จะมานมัทั้น (นมัซึ่นคสือ ยจุคพมันปมี): ความเปก็นสจุดยอดของมมัน ความเปก็นสากลและความเจรอิญ
รจุยู่งเรสืองของมมัน และการทดสอบอยยู่างทรหดอมันทคาใหผู้เกอิดอาณาจมักรยจุคพมันปมี คคาพยากรณณ์เรสืซึ่องการ
ตกเปก็นเชลยยมังบาบอิโลนถผกแทรกไวผู้ดผู้วยในขผู้อ 9-10

มคา 4:1 ในยทคหลรังจะเปห็นดรังนททั้ คมือภยเขาแหห่งพระนริเวศของพระเยโฮวาหห์จะ
ถยกสถาปนาขถึทั้นใหด้สยงททที่สทดในจยาพวกภยเขาทรัทั้งหลาย และจะถยกยกขถึทั้นใหด้เหนมือบรรดาเนรินเขา 
ชนชาตริทรัทั้งหลายจะหลรัที่งไหลเขด้ามาหา คราวนมีรคทาพยากรณหของมมีคาหหเปลมีที่ยนไปกลตาวถถึงวนันแหตง
พระเยโฮวาหหอยตางชนัดเจนและการเรธิที่มตข้นของอาณาจนักรของพระเจข้า มมีคาหห 4:1-3 แทบจะเหมสือน
กนันทรุกประการกนับอธิสยาหห 2:2-4 ภถูเขาแหตงพระนธิเวศของพระเยโฮวาหหจะถถูกยกชถูขถึรนเหนสือภถูเขา
อสืที่นๆทนัรงปวงแหตงแวตนแควข้นนนัรน ในพระคนัมภมีรหขข้ออสืที่นเราทราบวตาภถูมธิประเทศของเยรถูซาเลป็มและ
บรธิเวณโดยรอบจะถถูกเปลมีที่ยนแปลงอยตางมหาศาลเมสืที่อพระครธิสตหเสดป็จกลนับมาดข้วยฤทธานรุภาพและ
กตอนการเรธิที่มตข้นของการครอบครองในยรุคพนันปมีของพระองคห เราอาจสนันนธิษฐานไดข้ว ตาภถูเขาโมรมี
ยาหหจะถถูกดนันใหข้สถูงขถึรนกวตาทมีที่เปป็นอยถูตในปนัจจรุบนันมากขถึรนไปอมีก ทมีที่นนั ที่นพระวธิหารในยรุคพนันปมีตามทมีที่มมี
พรรณนาไวข้ในเอเสเคมียล 45-47 จะถถูกตนัรงขถึรน



มคา 4:2-3 และประชาชาตริเปห็นอรันมากจะมากลห่าววห่า "มาเถริด ใหด้เราขถึทั้นไปยรัง
ภยเขาของพระเยโฮวาหห์ ยรังพระนริเวศแหห่งพระเจด้าของยาโคบ เพมืที่อพระองคห์จะทรงสอนวริถทของ
พระองคห์แกห่เรา และเพมืที่อเราจะเดรินในมรรคาของพระองคห์" เพราะวห่าพระราชบรัญญรัตริจะออกมา
จากศริโยน และพระวจนะของพระเยโฮวาหห์จะออกมาจากเยรยซาเลห็ม คทาทมีที่แปลวตา เปห็นอรันมาก 
(รมับ) แปลไดข้ดข้วยวตา ‘ยธิที่งใหญต’ ดถูเหมสือนไมตนตาเปป็นไปไดข้วตาบางประชาชาตธิจะเพธิกเฉยการนมนัสการ
ตามทมีที่ก ทาหนดไวข้ในชตวงยรุคพนันปมี ความหมายตรงนมีรอาจเปป็นไดข้วตาแมข้แตตประชาชาตธิทมีที่ยธิที่งใหญตตตางๆ
จะมายนังเยรถูซาเลป็มและพระวธิหารในยรุคพนันปมีเพสืที่อนมนัสการและไดข้รนับการสนั ที่งสอนในมรรคาทนัรง
หลายของพระเจข้า ในวนันนนัรนพระวจนะของพระเจข้าจะออกมาจากเยรถูซาเลป็ม

3 พระองคห์จะทรงวรินริจฉรัยระหวห่างชนชาตริทรัทั้งหลายเปห็นอรันมาก และจะทรงตรัดสรินเพมืที่อ
บรรดาประชาชาตริอรันแขห็งแรงททที่อยยห่ไกลออกไป และเขาทรัทั้งหลายจะตทดาบของเขาใหด้เปห็นผาลไถนา 
และหอกของเขาใหด้เปห็นขอลริด ประชาชาตริจะไมห่ยกดาบตห่อสยด้กรันอทก เขาจะไมห่ศถึกษาย ททธศาสตรห์อทก
ตห่อไป ในวนันนนัรนพระเยโฮวาหหพระเจข้าในพระภาคของพระเยซถูครธิสตหจะทรงพธิพากษาทตามกลาง
ประชาชาตธิตตางๆในฐานะกษนัตรธิยหแหตงแผตนดธินโลก หากประชาชาตธิทมีที่เขข้มแขป็งตตางๆไมตยอมใหข้
ความรตวมมสือ พระเมสสธิยาหหจะทรงตทาหนธิพวกเขา บรรดาอาวรุธแหตงสงครามจะถถูกเปลมีที่ยนเปป็น
ของใชข้ในบข้าน นอกจากนมีร ในวนันนนัรนจะไมตมมีสงครามอมีกตตอไป สนันตธิภาพแบบสากลจะมมีชนัยใน
อาณาจนักรของพระเจข้า

มคา 4:4-5 แตห่ตห่างกห็จะนรัที่งอยยห่ใตด้ซทด้มอง ทห่นและใตด้ตด้นมะเดมืที่อของตน และจะไมห่มท
ใครมากระทยาใหด้เขาสะดทด้งกลรัว เพราะพระโอษฐห์ของพระเยโฮวาหห์จอมโยธาไดด้ตรรัสอยห่างนททั้แลด้ว นมีที่
บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถถึงสนันตธิภาพและความเจรธิญรรุตงเรสืองอนันเปป็นสากลในอาณาจนักรของ
พระเจข้า เถาองรุตนและตข้นมะเดสืที่อเปป็นพสืชททาเงธินในอธิสราเอลและยนังเปป็นเชตนนนัรนอยถูตจนทรุกวนันนมีร  ในยรุค
พนันปมี พสืชททาเงธินดนังกลตาวจะเกธิดผลเปป็นอนันมากและนทามาซถึที่งความเจรธิญรรุตงเรสือง พระเจข้าทรง
ปฏธิญาณโดยความสรุจรธิตแหตงพระวจนะของพระองคหเองวตาสภาพเหลตานมีร จะมมีชนัย



5 ดด้วยวห่าบรรดาชนชาตริทรัทั้งหลายตห่างกห็ดยาเนรินในนามแหห่งพระของตน แตห่เราจะดยาเนรินใน
พระนามของพระเยโฮวาหห์พระเจด้าของเราเปห็นนริตยห์สมืบๆไป ความหมายตรงนมีรอาจเปป็นไดข้วตาแมข้
ประชาชาตธิทนัรงปวงทมีที่เปป็นคนตตางชาตธิไดข้ดทาเนธินในนามแหตงบรรดาพระตตางดข้าวของตน ในวนันนนัรน
อธิสราเอลจะดทาเนธินในพระนามของพระเยโฮวาหหตลอดไป อยตางไรกป็ตามในวนันนนัรนพระองคหจะ
ทรงเปป็นทมีที่รถูข้จนักในนามพระเยซถูครธิสตหดข้วย นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาการนมนัสการพระเยโฮวาหห
พระเจข้าจะไมตถถูกขนัดขวาง

มคา 4:6-8 พระเยโฮวาหห์ตรรัสวห่า ในคราวนรัทั้นเราจะรวบรวมคนขาพริการ และ
จะรวบรวมบรรดาผยด้ททที่ถยกขรับไลห่ไป และบรรดาผยด้ททที่เราไดด้ใหด้ททกขห์ใจ บรธิบททมีที่ก ทาลนังกตอตนัวขถึรนนมีรกลตาว
ชนัดเจนวตาสธิที่งทมีที่ก ทาลนังถถูกกลตาวลตวงหนข้านมีรคสือ การกลนับสถูตแผตนดธินของอธิสราเอลในอนาคต พวกยธิวทมีที่
ถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปจะถถูกรวบรวมกลนับมายนังแผตนดธินของตน แมข้พระเจข้าไดข้ทรงตมีสอน
อธิสราเอลเพราะความบาปของพวกเขา วนันนนัรนกป็ก ทาลนังจะมาเมสืที่อพระองคหจะทรงททาใหข้พวกเขากลนับ
คสืนสถูตแผตนดธินของพวกเขา

7 คนททที่ขาพริการนรัทั้นเราจะใหด้เปห็นคนททที่เหลมืออยยห่ คนททที่ถยกทริทั้งไปนรัทั้นเราจะใหด้เปห็นชนชาตริททที่
เขด้มแขห็ง และพระเยโฮวาหห์จะทรงปกครองเหนมือเขาททที่ภยเขาศริโยนตรัทั้งแตห่บรัดนททั้เปห็นตด้นไปจนชรัที่ว
กรัลปาวสาน คนอธิสราเอลทมีที่เหลสืออยถูตจะถถูกพากลนับมาสถูตแผตนดธินของพวกเขาและกลายเปป็น
ประชาชาตธิหนถึที่งทมีที่เขข้มแขป็ง ในวนันนนัรนพระเยโฮวาหหพระเจข้า (ในพระภาคของพระเยซถูครธิสตห) จะ
ทรงครอบครองเหนสือพธิภพทนัรงสธิรนจากภถูเขาศธิโยน ทนันทมีทมีที่ยรุคพนันปมีครบถข้วนเมสืที่อไร มนันจะเบตงบาน
เขข้าสถูตอาณาจนักรสวรรคหซถึที่งดทารงอยถูตชนั ที่วนธิรนันดรห

8 โอ หอคอยททที่เฝด้าฝยงสรัตวห์เออ๋ย เจด้าผยด้เปห็นปด้อมปราการอรันแขห็งแกรห่งสยาหรรับบทตรสาวแหห่งศริ
โยน อยานาจครอบครองดรัทั้งเดริมจะมาสยห่เจด้า ราชอาณาจรักรจะมาสยห่บ ทตรสาวแหห่งเยรยซาเลห็ม เยรถูซาเลป็ม
จะเปป็นหอคอยทมีที่พระผถูข้เลมีรยงใหญตทรงเฝข้าดถูฝถูงแกะของพระองคหจากทมีที่นนั ที่น อาณาจนักรทมีที่ครนัร งหนถึที่งเคย
ถถูกครอบครองโดยอธิสราเอลจะกลนับเปป็นของพวกเขาอมีกครนัร ง นอกจากนมีรอาณาจนักรนนัรนจะมมีไวข้
สทาหรนับคนอธิสราเอลเปป็นพธิเศษซถึที่งเปป็นประชาชนของพระเจข้า



มคา 4:9-10 เออ ทยาไมเจด้ารด้องไหด้เสทยงดรัง ไมห่มทกษรัตรริยห์ปกครองเจด้าหรมือ ททที่
ปรถึกษาของเจด้าพรินาศเสทยแลด้วหรมือ เจด้าจถึงเจห็บปวดรวดรด้าวอยห่างกรับหญริงจะคลอดบทตร ทตามกลาง
สงตาราศมีแหตงอาณาจนักรนนัรนทมีที่ถถูกกลตาวไวข้ลตวงหนข้า พระเจข้าทรงหยรุดชนั ที่วขณะเพสืที่อเตสือนถถึงการตกเปป็น
เชลยยนังบาบธิโลนทมีที่ใกลข้เขข้ามานนัรน วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อเยรถูซาเลป็มจะรข้องไหข้เปป็นการครทที่าครวญ ดถู
หนนังสสือเพลงครทที่าครวญ วงศหวานของดาวธิดจะถถูกตนัดออก คทาปรถึกษาตามแบบพระเจข้าจะพธินาศไป
จากเยรถูซาเลป็ม เหมสือนหญธิงผถูข้หนถึที่งทมีที่เจป็บทข้องใกลข้คลอด อธิสราเอลจะเจป็บปวดรวดรข้าวกตอนคลอด
อาณาจนักรของพระเจข้าทมีที่จะมานนัรน

10 โอ บทตรสาวศริโยนเออ๋ย จงบริดตรัวและโอดครวญไปเถริด อยห่างกรับหญริงจะคลอดบทตร 
เพราะบรัดนททั้เจด้าจะตด้องออกไปจากนครไปพรักอยยห่ตามไรห่นา เจด้าจะตด้องไปยรังบาบริโลน เจด้าจะไดด้รรับ
การชห่วยใหด้รอดพด้น ณ ททที่นรัที่น พระเยโฮวาหห์จะทรงไถห่เจด้า ณ ททที่นรัที่นใหด้พด้นจากมมือศรัตรยของเจด้า

กตอนอาณาจนักรอนันเปมีที่ยมดข้วยสงตาราศมีของพระเจข้าจะถถูกคลอดออกมา อธิสราเอลทมีที่เจป็บทข้อง
ใกลข้คลอดจะตกไปเปป็นเชลยในบาบธิโลน แตตในกาลอนันเหมาะสมพระเจข้าจะทรงชตวยพวกเขาใหข้
พข้นจากการตกเปป็นเชลยในบาบธิโลน สนักวนันหนถึที่งพระองคหจะทรงไถตพวกเขาจากเหลตาศนัตรถูของพวก
เขา

มคา 4:11-13 บรัดนททั้ ประชาชาตริมากหลายไดด้ชทมนทมตห่อสยด้เจด้า กลห่าววห่า "จงใหด้มรัน
หมดความศรักดริธิ์สริทธริธิ์ ใหด้ตาของเราเพห่งดยศริโยน" จรุดสนใจคราวนมีรอาจเปลมีที่ยนไปยนังวนันคสืนอนันมสืดมธิด
แหตงยรุคเจป็ดปมีกตอนการกทาเนธิดของอาณาจนักรของพระเจข้าในยรุคพนันปมี ในการสงครามแหตงอารมาเกด
โดนในตอนทข้ายของยรุคเจป็ดปมี บรรดาประชาชาตธิแหตงแผตนดธินโลกจะรวบรวมกองทนัพมาตตอสถูข้
อธิสราเอล ในวนันนนัรนประชาชาตธิทมีที่เปป็นศนัตรถูเหลตานมีรซถึที่งเตป็มไปดข้วยการตตอตข้านคนยธิวและความเกลมียด
ชนังทมีที่มมีตตออธิสราเอลจะเรมียกรข้องใหข้มมีการททาลายอธิสราเอล ดข้วยความคธิดตตอตข้านคนยธิวโดยทนั ที่วไปและ
ความเกลมียดชนังของอธิสลามทมีที่มมีตตออธิสราเอลโดยเฉพาะ มนันจถึงไมตยากทมีที่จะเหป็นพนัฒนาการนนัรนใน
อนาคตอนันใกลข้



12 แตห่เขาทรัทั้งหลายไมห่ทราบถถึงพระดยารริของพระเยโฮวาหห์ เขาทรัทั้งหลายไมห่เขด้าใจในแผนการ
ของพระองคห์ ททที่พระองคห์จะทรงรวบรวมเขาทรัทั้งหลายเขด้ามา ดรังรวมฟห่อนขด้าวไวด้ททที่ลานนวดขด้าว 
บรรดาประชาชาตธิทมีที่ถถูกรวบรวมกนันมาตตอสถูข้อธิสราเอลในวนันนนัรนจะเมธินเฉยตตอพระเจตนาของ
พระเจข้า ดถู วธิวรณห 16:14-16 และเศคารธิยาหห 14:2-4 พระเจข้าจะทรงรวบรวมบรรดาประชาชาตธิแหตง
แผตนดธินโลกมาเพสืที่อทมีที่จะถถูกททาลายในตอนทข้ายของยรุคเจป็ดปมี ณ การสถูข้รบทมีที่อารมาเกดโดน

13 โอ บทตรสาวศริโยนเออ๋ย จงลทกขถึทั้นและนวดเถริด เพราะวห่าเราจะทยาเขาของเจด้าใหด้เปห็นเหลห็ก 
และกทบเทด้าของเจด้าใหด้เปห็นทองสรัมฤทธริธิ์ และเจด้าจะตทชนชาตริทรัทั้งหลายเปห็นอรันมากใหด้เปห็นชริทั้นๆ และ
เราจะมอบสริที่งททที่ไดด้มาถวายแดห่พระเยโฮวาหห์ มอบสมบรัตริของเขาทรัทั้งหลายแดห่องคห์พระผยด้เปห็นเจด้าแหห่ง
พริภพจบสริทั้น พระเจข้าจถึงทรงเรมียกอธิสราเอลในวนันนนัรนใหข้ลรุกขถึรนและเหยมียบยทที่าประชาชาตธิเหลตานนัรน
ทมีที่มาตตอสถูข้นาง พระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะประทานพละกทาลนังและความชตวยเหลสือพธิเศษแกตพวกเขา 
(นนัที่นคสือ เขาเหลป็กและกมีบทองเหลสือง) ในวนันนนัรนบรรดาศนัตรถูของประชาชนของพระเจข้าจะถถูกททาใหข้
พตายแพข้ไปครนัร งเดมียวจบ บรรดาของรธิบแหตงการสถูข้รบนนัรนจะถถูกอรุทธิศถวายแดตองคหพระผถูข้เปป็นเจข้า มนัน
จะถถูกใชข้สทาหรนับงานของพระองคหในวนันนนัรน

*****

ภนำพรวมของมมีคนำหห 5: บททมีซึ่หผู้าของมมีคาหณ์มองลยู่วงหนผู้าไปยมังการประสผตอิของพระเมสสอิ
ยาหณ์และการกลมับใจรมับเชสืซึ่อของคนตยู่างชาตอิในขผู้อ 1-6 จากนมัทั้นมมันใหผู้รายละเอมียดเกมีซึ่ยวกมับชมัยชนะ
ของออิสราเอลในยจุคอาณาจมักรนมัทั้นในขผู้อ 7-15

มคา 5:1 โอ บทตรสาวแหห่งกองทรัพทหารเออ๋ย บรัดนททั้เจด้าจงรวมกรันเปห็นกองทรัพ 
ศรัตรยมาลด้อมเราทรัทั้งหลายไวด้ เขาจะเอาไมด้ตทแกด้มของผยด้ปกครองอริสราเอล บทนมีรขถึรนตข้นดข้วยคทา
พยากรณหหนถึที่งเกมีที่ยวกนับการลข้อมกรรุงเยรถูซาเลป็ม แมข้บทนมีรจะเปลมีที่ยนไปกลตาวถถึงการเสดป็จมาของพระ
เมสสธิยาหหและสงตาราศมีแหตงอาณาจนักรนนัรนในไมตชข้า วนันอนันเปมีที่ยมดข้วยสงตาราศมีนนัรนกป็มมีฉากหลนังเปป็น
เมฆพายรุแหตงการพธิพากษา



มคา 5:2 เบธเลเฮม เอฟราธาหห์เออ๋ย แตห่เจด้าผยด้เปห็นหนห่วยเลห็กในบรรดาคนยย
ดาหห์ททที่นรับเปห็นพรันๆ จากเจด้าจะมทผยด้หนถึที่งออกมาเพมืที่อเรา เปห็นผยด้ททที่จะปกครองในอริสราเอล ดรัทั้งเดริมของ
ทห่านมาจากสมรัยเกห่า จากสมรัยโบราณกาล หนถึที่งในคทาพยากรณหทมีที่ชนัดเจนทมีที่สรุดเกมีที่ยวกนับการเสดป็จมา
ของพระเมสสธิยาหหพระเยซถูครธิสตหถถูกนทาเสนอ มากกวตาเจป็ดรข้อยปมีกตอนการเสดป็จมาครนัร งแรกของ
พระองคห ผถูข้พยากรณหมมีคาหหกลตาวลตวงหนข้าถถึงสถานทมีที่ประสถูตธิของพระองคหวตาเปป็นเบธเลเฮม เอฟ
ราธาหห ชสืที่อเดธิมของหมถูตบข้านนมีรคสือ เอฟราธ (เกธิดผลมาก) และตตอมาเปป็นทมีที่รถูข้จนักในชสืที่อเบธเลเฮม (บข้าน
ขนมปนัง) คทาพยากรณหนมีร เทมีที่ยงตรงมากๆเพราะวตามมีอมีกหมถูตบข้านหนถึที่งชสืที่อวตาเบธเลเฮมในเศบถูลรุน เบธเล
เอม เอฟราธาหหตนัรงอยถูตประมาณแปดไมลหทางทธิศใตข้ของเยรถูซาเลป็ม แมข้เบธเลเฮมในปนัจจรุบนันเปป็นนคร
หนถึที่งทมีที่มมีขนาดใหญตโตในเขต ‘เวสตหแบงคห’ ซถึที่งอยถู ตในอทานาจควบครุมของชาวปาเลสไตนห ผถูข้
พยากรณหทตานนมีรกป็เรมียกมนันวตา ‘เลป็ก’ มนันคงมมีขนาดเลป็กตอนทมีที่พระเยซถูประสถูตธิทมีที่นนั ที่น “คนยถูดาหหทมีที่นนับ
เปป็นพนันๆ” อาจแปลไดข้ดข้วยวตา ‘หมถูตชนแหตงยถูดาหห’ ความหมายกป็คสือวตา ยถูดาหหเปป็นสถานทมีที่เลป็กๆแหตง
หนถึที่งทตามกลางหมถูตบข้านและเมสืองมากมายแหตงยถูดาหห

กระนนัรนจากสถานทมีที่ๆตทที่าตข้อยนมีรพระองคหผถูข้ทมีที่จะทรงเปป็นผถูข้ปกครองแหตงอธิสราเอลจะทรงมา
จากพระเจข้า นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนถถึงการกลนับสถูตสภาพเดธิมและการรวมกนันเปป็นหนถึที่งเดมียวอมีก
ครนัร งของประชาชาตธิอธิสราเอล ดาวธิดเคยเกธิดทมีที่เบธเลเฮมไปแลข้ว อยตางไรกป็ตาม กษนัตรธิยหผถูข้ถถูกกลตาวถถึง
ลตวงหนข้าพระองคหนมีรทรงมมี “ดนัรงเดธิม” (นนัที่นคสือ แหลตงกทาเนธิด) มาจากอดมีตกาลนธิรนันดรห นนั ที่นคสือ 
พระองคหผถูข้ทมีที่จะประสถูตธิในเบธเลเฮมสนักวนันหนถึที่งจะทรงมมีตนัวตนอยถู ตมาตลอดกาลนธิรนันดรหแลข้ว ดถู 
ยอหหน 1:1-3 ทนัรงจากมรุมมองของการมองไปขข้างหนข้าและจากการมองยข้อนกลนับไปอยตางแนตนอน 
เหป็นไดข้ชนัดวตาคทาพยากรณหนมีร กลตาวลตวงหนข้าถถึงการประสถูตธิของพระเมสสธิยาหหแหตงอธิสราเอล นอกจาก
นมีร  พระลนักษณะแบบพระเจข้าของพระองคหยนังถถูกบอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนดข้วย

มคา 5:3 ดรังนรัทั้น พระองคห์จะทรงมอบเขาไวด้จนถถึงเวลาททที่หญริงผยด้เจห็บครรภห์จะ
คลอดบทตร แลด้วบรรดาพทที่นด้องททที่เหลมืออยยห่จะกลรับมายรังคนอริสราเอล ภาพรวมระยะยาวของคทา
พยากรณหถถูกกลตาวถถึงตรงนมีร  พระเจข้าตรนัสลตวงหนข้าวตาพระองคหจะทรงมอบอธิสราเอลไวข้ใหข้แกตบรรดา
ศนัตรถูของพวกเขาจนกวยู่าจะถถึงเวลานนัรนเมสืที่อนางผถูข้เจป็บครรภห (นนัที่นคสือ อธิสราเอล) คลอดบรุตร วนันนนัรน



กทาลนังจะมาเมสืที่ออธิสราเอลจะตข้องเจป็บทข้องใกลข้คลอดในการนทามาซถึที่งยรุคพนันปมีและพระมหากษนัตรธิยห
ของนาง ความคธิดตรงนมีรสอดคลข้องกนับในวธิวรณห 12:2 และอธิสยาหห 66:7-8 เมสืที่อถถึงตอนนมัทั้นคน
อธิสราเอลทมีที่เหลสืออยถูต (นนัที่นคสือ บรรดาพมีที่นข้องของเขา) จะกลนับมายนังแผตนดธินของพวกเขาหมด เมสืซึ่อ
นมัทั้นยถูดาหหและอธิสราเอลจะถถูกรวมกนันเปป็นหนถึที่งเดมียวในประชาชาตธิอธิสราเอลทมีที่ถถูกททาใหข้กลนับสถูต
สภาพเดธิมโดยสมบถูรณห

มคา 5:4 และพระองคห์จะทรงยมืนมรัที่น ทรงเลททั้ยงดยดด้วยพระกยาลรังแหห่งพระเย
โฮวาหห์ ดด้วยสงห่าราศทแหห่งพระนามพระเยโฮวาหห์พระเจด้าของพระองคห์ และเขาทรัทั้งหลายอยยห่ไดด้ 
เพราะบรัดนททั้พระองคห์จะทรงเปห็นใหญห่ตลอดจนถถึงททที่สทดทด้ายปลายพริภพ พระองคณ์ทมีที่วตานมีร อาจเปป็น
พระเมสสธิยาหหซถึที่งถถูกกลตาวถถึงในขข้อ 3 ในวนันนนัรนองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าของเราจะทรงยสืนและเลมีรยงดถู
ประชาชนของพระองคหในพละกทาลนังแหตงพระเยโฮวาหห พระองคหจะทรงครอบครองดข้วยความ
โอตอตาตระการตาแหตงพระเยโฮวาหหพระเจข้า (อนันทมีที่จรธิงพระองคหทรงเปป็นพระเยโฮวาหหพระเจข้า) ใน
วนันนนัรนเขาทมัทั้งหลาย (นนัที่นคสือ อธิสราเอล) จะคงอยถูตตลอดไปและจะเปป็นประชาชาตธิหนถึที่งทมีที่ยธิ ที่งใหญต
จนถถึงทมีที่สรุดปลายแผตนดธินโลก ทมีที่ถถูกกลตาวถถึงลตวงหนข้านมีรคสือ สงตาราศมีของทนัรงพระเมสสธิยาหหและ
อธิสราเอลในอาณาจนักรของพระเจข้าทมีที่จะมานนัรน

มคา 5:5-6 พระองคห์ผยด้นททั้จะเปห็นสรันตริสทข คมือเมมืที่อชาวอรัสซทเรทยจะยกเขด้ามาใน
แผห่นดรินของเราและเมมืที่อเขาจะเหยทยบยยที่าในปราสาททรัทั้งหลายของเรา เราจะยกผยด้เลททั้ยงแกะเจห็ดคน
และเจด้านายแปดคนมาตห่อตด้านเขา “พระองคหผถูข้นมีร ” คสือพระเมสสธิยาหหของขข้อ 2-4 มมีคาหหและยธิวคน
อสืที่นๆยนังจทาไดข้ดมีถถึงการตกไปเปป็นเชลยยนังอนัสซมีเรมียของอาณาจนักรฝตายเหนสือและการรรุกรานและการตมี
สอนยถูดาหหโดยคนอนัสซมีเรมียเมสืที่อเรป็วๆนมีร  ชาวอมัสซมีเรมียเปป็นสนัญลนักษณหอยตางหนถึที่งของพวกศนัตรถูของ
อธิสราเอล พระเมสสธิยาหหจะทรงเปป็นผถูข้ปกปข้องและผถูข้ททาใหข้เกธิดสนันตธิสรุขสทาหรนับประชาชนของ
พระองคห ในวนันนนัรนนนัที่นคสือวนันทมีที่พระเมสสธิยาหหทรงครอบครอง พระองคหจะทรงตนัรงคนจทานวนหนถึที่ง
ทมีที่มมีครุณสมบนัตธิเพสืที่อปกครองและครอบครองรตวมกนับพระองคห



6 เขาทรัทั้งหลายจะทยาลายแผห่นดรินอรัสซทเรทยดด้วยดาบ และแผห่นดรินนริมโรดในทางเขด้า และ
พระองคห์จะทรงชห่วยเราใหด้พด้นจากชาวอรัสซทเรทยเมมืที่อชาวอรัสซทเรทยยกเขด้ามาในแผห่นดรินของเรา และ
เหยทยบยยที่าภายในเขตแดนของเรา อมีกครนัร งทมีที่การรรุกรานและการตมีสอนยถูดาหหโดยคนอนัสซมีเรมียเปป็น
ความทรงจทาทมีที่แจตมชนัดและเพธิที่งเกธิดขถึรนเมสืที่อเรป็วๆนมีร ในความคธิดของมมีคาหห (ดถู 2 พงศหกษนัตรธิยห 18-19) 
จากมรุมมองนนัรนเขาใชข้อนัสซมีเรมียเปป็นแบบของศนัตรถูของอธิสราเอลอมีกครนัร ง ประเดป็นกป็คสือวตาเมสืที่อพระเมส
สธิยาหหเสดป็จมาปรากฏ พระองคหจะทรงปกปข้องประชาชนของพระองคหและททาใหข้เหลตาศนัตรถูของ
พวกเขาพตายแพข้ไป

มคา 5:7-9 แลด้วคนยาโคบททที่เหลมืออยยห่จะอยยห่ทห่ามกลางชนชาตริทรัทั้งหลายเปห็นอรัน
มาก เหมมือนนยทั้าคด้างจากพระเยโฮวาหห์ เหมมือนหห่าฝนททที่ตกบนหญด้า ซถึที่งไมห่อยยห่คอยมนทษยห์หรมือคอย
บทตรทรัทั้งหลายของมนทษยห์ คนอธิสราเอลทมีที่เหลสืออยถูตถถูกกลตาวถถึงอมีกครนัร ง วนันเหลตานนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อยถู
ดาหห (รวมถถึงยาโคบดข้วย) จะถถูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปและจะถถูกรวบรวมกลนับมาอมีกครนัร ง – ใน
ฐานะคนทมีที่เหลสืออยถูต ในวนันนนัรน อธิสราเอลทมีที่ถถูกททาใหข้กลนับสถูตสภาพเดธิมและทมีที่ถถูกสรข้างขถึรนใหมตจะเปป็น
เหมสือนนทราคข้างทมีที่เยป็นชสืที่นใจบนหญข้าสทาหรนับประชาชาตธิตตางๆของโลก อธิสราเอลจะไมตเปป็นแหลตง
แหตงความเปป็นศนัตรถู ความคธิดตตอตข้านคนยธิวและความเกลมียดชนังอมีกตตอไป แตตวตาในวนันนนัรนพวกเขาจะ
เปป็นแหลตงนทราแหตงพระพรสทาหรนับประชาชาตธิทนัรงปวง ดรุจฝนทมีที่ตกพรทาๆลงบนหญข้าและใหข้ชมีวธิตชมีวา 
อธิสราเอลกป็จะเปป็นเชตนนนัรนแกตประชาชาตธิทนัรงปวงในอาณาจนักรของพระเจข้าทมีที่จะมานนัรน

8 และคนยาโคบททที่เหลมืออยยห่จะอยยห่ทห่ามกลางประชาชาตริ ในทห่ามกลางชนชาตริทรัทั้งหลายเปห็น
อรันมาก ดรังสริงโตอยยห่ทห่ามกลางสรัตวห์เดทยรรัจฉานในปห่า ดรังสริงโตหนทห่มอยยห่ทห่ามกลางฝยงแพะแกะ ซถึที่งเมมืที่อ
มรันผห่านไป มรันกห็เหยทยบยยที่าลงและฉทกเสทย ไมห่มทใครชห่วยใหด้พด้นไดด้ ในยรุคพนันปมีทมีที่จะมานนัรน อธิสราเอลทมีที่
ถถูกททาใหข้กลนับสถูตสภาพเดธิมและทมีที่ถถูกไถตแลข้วจะเปป็นประชาชาตธิมหานครแหตงแผตนดธินโลก พวกเขา
จะเปป็นสธิงโต – เจข้าแหตงสนัตวหปตา – ของประชาชาตธิทนัรงหลาย พระเจข้าจะประทานฤทธธิธ เดชแกต
อธิสราเอลในวนันนนัรนเหนสือประชาชาตธิอสืที่นๆทนัรงปวงบนแผตนดธินโลก พวกเขาจะอยถูตเหนสือประชาชาตธิ
อสืที่นๆทนัรงปวง



9 มมือของเจด้าจะถยกยกขถึทั้นเหนมือคยห่อรริของเจด้า และศรัตรยทรัทั้งสริทั้นของเจด้าจะถยกตรัดขาดไป ในยรุค
พนันปมีอธิสราเอลจะมมีชนัยตตอประชาชาตธิใดกป็ตามทมีที่จะหาเรสืที่องพวกเขา นมีที่ไมตไดข้หมายถถึงสงครามและ
ชนัยชนะสทาหรนับอธิสราเอลในชตวงยรุคพนันปมีเพราะวตาจะมมีเวลา 1,000 ปมีแหตงสนันตธิสรุข อยตางไรกป็ตาม
ประเดป็นของผถูข้พยากรณหทตานนมีรกป็คสือวตา บรรดาศนัตรถูของอธิสราเอลจะไมตมมีอยถูตอมีกตตอไป (นนัที่นตรงขข้าม
อยตางสธิรนเชธิงกนับทมีที่เปป็นมาในประวนัตธิศาสตรห)

มคา 5:10-11 พระเยโฮวาหห์ตรรัสวห่า ตห่อมาในวรันนรัทั้นเราจะขจรัดมด้าของเจด้าใหด้หมด
ไปจากทห่ามกลางเจด้า และจะทยาลายรถรบของเจด้า ในอาณาจนักรทมีที่จะมานนัรนของพระเจข้า พระเมสสธิ
ยาหหจะทรงกทาจนัดอาวรุธและพาหนะทมีที่ใชข้ในการสงครามทรุกอยตาง พวกมนันไมตตข้องถถูกใชข้อมีกตตอไป

11 และเราจะขจรัดเมมืองใหด้หมดไปจากแผห่นดรินของเจด้า และจะโคห่นททที่กยาบรังเขด้มแขห็งของเจด้า
ทรัทั้งสริทั้น ความหมายกป็คสือวตาเมสืที่อพระเมสสธิยาหหทรงครอบครองจากกรรุงเยรถูซาเลป็ม พระองคหจะทรง
กทาจนัดทธิรงนครตตางๆทมีที่มมีปข้อมปราการเขข้มแขป็งและฐานทมีที่มนั ที่นทางทหารตตางๆ พวกมนันไมตตข้องถถูกใชข้
อมีกตตอไป พระเยซถูครธิสตหจะทรงเปป็นสนันตธิภาพของพวกเขา

มคา 5:12-14 เราจะขจรัดวริทยาคมใหด้หมดไปจากมมือของเจด้า เจด้าจะไมห่มทหมอผทอทก
ตห่อไป ตลอดหลายศตวรรษ บางคนในอธิสราเอลไดข้ไปยรุ ตงเกมีที่ยวกนับศาสตรหลมีรลนับ อยตางไรกป็ตามเมสืที่อ
พระครธิสตหเสดป็จกลนับมาและสถาปนาบนัลลนังกหของพระองคหในเยรถูซาเลป็ม กธิจกรรมทรุกอยตางทมีที่เปป็น
ศาสตรหลมีรลนับจะถถูกกทาจนัดทธิรงเสมีย

13 เราจะขจรัดรยปเคารพสลรักของเจด้าออกเสทยดด้วย และทยาลายเสาศรักดริธิ์สริทธริธิ์จากทห่ามกลาง
เจด้า เจด้าจะมริไดด้กราบลงไหวด้ผลงานของมมือของเจด้าอทกตห่อไป ตลอดหลายศตวรรษอธิสราเอลไดข้
ททาการเลตนชถูข้ฝตายวธิญญาณอยตางนตาเศรข้ากนับการนนับถสือรถูปเคารพหลายรถูปแบบ เชตน พระบาอนัล พระ
อนัชโทเรทและพระโมเลค อยตางไรกป็ตามเมสืที่อพระครธิสตหเสดป็จกลนับมาเพสืที่อปกครองและครอบครอง 
การนนับถสือรถูปเคารพทนัรงสธิรนจะถถูกหข้ามมธิใหข้กระททาตลอดไป

14 เราจะถอนเสารยปเคารพของเจด้าเสทยจากทห่ามกลางเจด้า และจะทยาลายเมมืองของเจด้าเสทย 
เสารถูปเคารพทมีที่เปป็นหมถูตตข้นไมข้มนักถถูกปลถูกไวข้รอบๆเทวลนัยสทาหรนับรถูปเคารพ เมสืที่อพระครธิสตหเสดป็จ



กลนับมา สถานทมีที่ดนังกลตาวจะไมตถถูกปลตอยใหข้มมีอมีกเลย รวมถถึงนครตตางๆของการนนับถสือรถูปเคารพดข้วย
เชตน เบธเอลและดาน บรธิบทนมีรบอกใบข้ดข้วยวตาการนนับถสือรถูปเคารพจะถถูกก ทาจนัดทธิรงไปเสมียจากทนั ที่วทนัรง
พธิภพในวนันนนัรน

มคา 5:15 เราจะแกด้แคด้นเพราะความโกรธและความกรริทั้วตห่อประชาชาตริ ดรังททที่
ไมห่เคยมทใครไดด้ยรินเลย นมีที่อาจหมายถถึงยรุคเจป็ดปมีซถึที่งเปป็นตอนทมีที่พระเยซถูครธิสตหจะทรงกระททาการแกข้
แคข้น ระบายพระพธิโรธและความเกรมีร ยวกราดลงบนประชาชาตธิทนัรงหลาย (นนัที่นคสือ คนตตางชาตธิ) นมีที่จะ
พรุตงถถึงขมีดสรุดทมีที่อารมาเกดโดน

*****

ภนำพรวมของมมีคนำหห 6: ในบทถมัดไปนมีทั้มมีคาหณ์นคาเสนอคดมีของพระเจผู้ากมับออิสราเอลในขผู้อ 1-
5 จากนมัทั้นเขากก็นคาเสนอสอิซึ่งทมีซึ่พระเจผู้าทรงประสงคณ์จากประชาชนของพระองคณ์ในขผู้อ 6-8 สจุดทผู้าย
เขาสาธยายความชมัซึ่วชผู้าของออิสราเอลในขผู้อ 9-16

มคา 6:1-2 จงฟรังสริที่งททที่พระเยโฮวาหห์ตรรัส จงลทกขถึทั้น แถลงคดทของเจด้าตห่อหนด้า
ภยเขาทรัทั้งหลาย จงใหด้เนรินเขาฟรังเสทยงของเจด้า เนสืรอหาตอนใหมตเรธิที่มตข้นตรงนมีรและอธิสราเอลถถูกเรมียก
ใหข้ฟนังสธิที่งทมีที่พระเจข้าจะตรนัส ผถูข้พยากรณหทตานนมีรถถูกเรมียกใหข้ลรุกขถึรนและททาหนข้าทมีที่ของตนในฐานะผถูข้
พยากรณหคนหนถึที่ง พระเจข้าทรงเรมียกมมีคาหหใหข้นทาเสนอคดมีความของพระองคหทมีที่มมีตตออธิสราเอลโดยมมี
ภถูเขาทนัรงหลายและเนธินเขาทนัรงหลายเปป็นพยานเกมีที่ยวกนับคดมีนมีร

2 โอ ภยเขาทรัทั้งหลาย ทรัทั้งรากฐานททที่ทนทานของพริภพเออ๋ย จงฟรังคดทของพระเยโฮวาหห์เถริด 
เพราะวห่าพระเยโฮวาหห์ทรงมทคดทกรับประชาชนของพระองคห์ และพระองคห์จะทรงสยด้ความกรับ
อริสราเอล มมีคาหหจถึงเปลตงเสมียงของตนแกตภถูเขาเหลตานนัรนและแกตรากฐานของพวกมนันในพธิภพเบสืรองใตข้
เพสืที่อประกาศคทารข้องของพระเจข้าทมีที่มมีตตออธิสราเอล พระเจข้าทรงมมีคดมี (นนัที่นคสือ คทารข้อง) หนถึที่งกนับ
ประชาชนของพระองคห นอกจากนมีรพระเจข้าทรงมมีพระประสงคหทมีที่จะสถูข้ความกนับพวกเขาดข้วย



มคา 6:3-5 "โอ ประชาชนของเราเออ๋ย เราไดด้กระทยาอะไรแกห่เจด้า เราไดด้ใหด้เจด้า
อห่อนเพลทยในกรณทใด จงตอบมา ดข้วยความตสืรนตนันใจแบบสรุดๆ พระเจข้าตรนัสถามวตาพระองคหไดข้ทรง
ททาสธิที่งใดทมีที่เปป็นอนันตรายตตอประชาชนของพระองคหหรสือททาใหข้พวกเขาเจป็บชทรา พระองคหทรงทข้า
อธิสราเอลใหข้นทาเสนอหลนักฐานใดกป็ตามเพสืที่อปรนักปรทาพระองคหดข้วย แนตนอนวตาอธิสราเอลไมตมมีคทา
ตอบสทาหรนับทนัรงสองเรสืที่องนมีร  พระเจข้าไดข้ทรงกระททาแตตสธิที่งทมีที่ดมีตตอประชาชนของพระองคหดนังทมีที่มมี
หมายเหตรุไวข้ขข้างลตาง กระนนัรน พวกเขากป็เมธินและปฏธิเสธพระองคหอยตางชนั ที่วชข้า เหป็นไดข้ชนัดถถึงพระทนัย
อนันอตอนโยนของพระเจข้า พระองคหทรงมมีความรถูข้สถึกทมีที่ตสืรนตนันโดยเฉพาะตตอประชาชนทมีที่ถถูก
เลสือกสรรไวข้ของพระองคหเอง

4 ดด้วยวห่าเราไดด้นยาเจด้าขถึทั้นมาจากแผห่นดรินอทยริปตห์ และไถห่เจด้ามาจากเรมือนทาส และเราใชด้ใหด้
โมเสส อาโรน และมริเรทยม นยาหนด้าเจด้าไป เกลสือกวตาอธิสราเอลจะลสืมการชตวยใหข้พข้นของพระเจข้าใน
อดมีต พระองคหทรงเตสือนความจทาพวกเขาวตาพระองคหไดข้ทรงชตวยพวกเขาใหข้พข้นและไถตพวกเขาออก
จากอมียธิปตหแลข้ว พระองคหประทานเสรมีภาพใหข้แกตพวกเขาซถึที่งเคยตกเปป็นทาส นอกจากนมีรพระเจข้ายนัง
ไดข้ทรงจนัดเตรมียมผถูข้นทาใหข้แกตพวกเขาอยตางเพมียงพอดข้วย

5 โอ ประชาชนของเราเออ๋ย จงระลถึกวห่า บาลาคกษรัตรริยห์โมอรับคริดอทบายประการใด และบาลา
อรัมบทตรชายเบโอรห์ไดด้ตอบเขาอยห่างไรจากชริทธริมถถึงกริลกาล มทอะไรเกริดขถึทั้น เพมืที่อเจด้าจะไดด้ทราบความ
ชอบธรรมของพระเยโฮวาหห์" ยธิที่งกวตานนัรนพระเจข้าทรงเรมียกอธิสราเอลใหข้ระลถึกวตาพระองคหไดข้ทรง
จนัดการกนับพวกศนัตรถู เชตน บาลาคและบาลาอนัมผถูข้เปป็นนนักเทศนหทมีที่เขาจข้างมา พระเจข้าไดข้ทรงปฏธิบนัตธิตตอ
อธิสราเอลอยตางยรุตธิธรรมและพระเจข้าทรงเรมียกพวกเขาใหข้ระลถึกถถึงเรสืที่องนนัรน

มคา 6:6-8 "ขด้าพเจด้าจะนยาอะไรเขด้ามาเฝด้าพระเยโฮวาหห์ และกราบไหวด้ตห่อพระ
พรักตรห์พระเจด้าเบมืทั้องสยง ควรขด้าพเจด้าเขด้าเฝด้าพระองคห์ดด้วยเครมืที่องเผาบยชาหรมือ ดด้วยลยกวรัวอายทหนถึที่ง
ขวบหลายตรัวหรมือ ในการตอบสนองตตอการทรงเรมียกของพระเจข้าทมีที่ใหข้พวกเขาระลถึกถถึงสธิที่งยธิที่งใหญต
เหลตานนัรนทมีที่พระองคหไดข้ทรงกระททาเพสืที่อพวกเขา อธิสราเอลกป็ตอบกลนับมาแบบเหมารวม พวกเขาอข้าง
วตาตนเตป็มใจทมีที่จะกข้มกราบลงนมนัสการพระเยโฮวาหหพระเจข้าองคหสถูงสรุด พวกเขากลตาววตาตนเตป็มใจทมีที่



จะถวายสนัตวบถูชาราคาแพงแดตพระองคห (กระนนัรน สธิที่งทมีที่ไมตถถูกกลตาวกป็คสือวตาอธิสราเอลกป็เตป็มใจถวาย
สนัตวบถูชาเดมียวกนันนมีร แดตพระอสืที่นๆดข้วย ขณะทมีที่ยนังถสือวตาพระเยโฮวาหหทรงเปป็น ‘พระเจข้าเบสืรองสถูง’

7 พระเยโฮวาหห์จะทรงพอพระทรัยการถวายแกะเปห็นพรันๆตรัว และธารนยทั้ามรันหลายหมมืที่น
สายหรมือ ควรททที่ขด้าพเจด้าจะถวายบทตรหรัวปทชยาระการละเมริดของขด้าพเจด้าหรมือ คมือถวายผลแหห่งกาย
ของขด้าพเจด้าชยาระบาปแหห่งวริญญาณของขด้าพเจด้า" ในการตอบสนองตตอการอข้างตนัววตาเปป็นคนชอบ
ธรรมของอธิสราเอลและศรนัทธาแรงกลข้าของพวกเขา มมีคาหหจถึงถามคทาถามตตอไปนมีร  พระเจข้าจะทรง
พอพระทนัยกนับแกะผถูข้นนับพนันๆตนัวทมีที่ถถูกถวายเปป็นสนัตวบถูชาหรสือ พระองคหจะทรงพอพระทนัยก นับธาร
นทรามนัน (มะกอก) อนันไมตรถูข้จบทมีที่ถถูกถวายเปป็นเครสืที่องบถูชาหรสือ คทาตอบของคทาถามเหลตานมีรกป็ชนัดเจนอยถูต
แลข้ว พระเจข้าทรงสนพระทนัยในสธิที่งทมีที่เปป็นมากกวตาสนัตวบถูชาตตางๆ จากนนัรนมมีคาหหกป็แทงใจดทา เขา 
(หรสืออธิสราเอล) ควรถวายบรุตรหนัวปมีของตนเปป็นสนัตวบถูชาสทาหรนับความบาปหรสือ นมีที่เปป็นการพาดพธิง
ชนัดเจนถถึงการนนับถสือพระโมเลคทมีที่เดป็กเลป็กๆถถูกถวายเปป็นเครสืที่องบถูชาแดตความโหดรข้ายทารรุณทมีที่นตา
สะอธิดสะเอมียนนมีรทมีที่เรมียกวตาพระ มมีคาหหตอกพวกเขาหนข้าหงายดข้วยความบาปของพวกเขาเอง พวก
เขาไมตอาจปฏธิเสธเรสืที่องนมีร ไดข้

8 โอ มนทษยห์เออ๋ย พระองคห์ทรงสยาแดงแกห่เจด้าแลด้ววห่าอะไรดท และพระเยโฮวาหห์ทรงมทพระ
ประสงคห์อะไรจากเจด้า นอกจากใหด้กระทยาความยทตริธรรม และรรักความเมตตา และดยาเนรินดด้วย
ความถห่อมใจไปกรับพระเจด้าของเจด้า กระนนัรนพระเจข้าไดข้ทรงแสดงใหข้อธิสราเอลเหป็นแลข้ววตาสธิที่งใดดมี
และถถูกตข้อง อนันทมีที่จรธิงพระเจข้าไดข้ตรนัสชนัดเจนแกตอธิสราเอลแลข้ววตาพระองคหทรงประสงคหสธิที่งใดจาก
พวกเขา นนัที่นคสือ (1) การกระททาความยจุตอิธรรม คทาทมีที่แปลเชตนนนัรนคสือ มอิชพมัท ซถึที่งปกตธิแลข้วถถูกแปล
เปป็น ‘การพธิพากษา’ แตตมนันมมีความหมายวตา การตนัดสธินใจตตางๆทมีที่ถถูกตข้องหรสือยรุตธิธรรม กลตาวอมีกนนัย
หนถึที่งพระเจข้าทรงประสงคหใหข้พวกเขาททาสธิที่งทมีที่ถถูกตข้อง (2) พระเจข้ายนังทรงประสงคหใหข้พวกเขา “รนัก
ความเมตตา” ดข้วย ทมีที่ปนอยถูตกนับความยรุตธิธรรมกป็คสือขข้อกทาหนดใหข้รนักความเมตตา กลตาวอมีกนนัยหนถึที่ง 
พระเจข้าทรงประสงคหใหข้ประชาชนของพระองคหเปมีที่ยมดข้วยความเมตตา สรุดทข้าย (3) พระเจข้าทรง
ประสงคหใหข้ประชาชนของพระองคห “ดทาเนธินดข้วยความถตอมใจไปกนับพระเจข้าของเจข้า” ทมีที่ปรากฏ
ชนัดเจนในพระคนัมภมีรหคสือ ครุณธรรมเรสืที่องความถตอมใจซถึที่งตรงขข้ามกนับความเยตอหยธิที่งและความ



จองหอง ขตาวสารหนถึที่งของพวกผถูข้พยากรณหทมีที่กลตาวโทษอธิสราเอลคสือ ความเยตอหยธิที่งและความ
จองหองของพวกเขา แตตครุณธรรมทนัรงสามประการนมีรกป็ถถูกเรมียกรข้องจากเราจนทรุกวนันนมีรดข้วยเชตนกนัน: 
ทมีที่จะททาสธิที่งทมีที่ถถูกตข้อง ทมีที่จะเปมีที่ยมดข้วยความเมตตาและทมีที่จะเปป็นคนถตอมใจ พระเจข้าทรงประสงคหสาม
สธิที่งนมีร จากอธิสราเอลและพระองคหทรงประสงคหสามสธิที่งนมีร จนทรุกวนันนมีร

มคา 6:9 พระสทรเสทยงพระเยโฮวาหห์ประกาศแกห่นครนรัทั้น คนททที่มทสตริปรัญญา
จะพริจารณาดยพระนามของพระองคห์ จงฟรังคทา และผยด้ททที่ทรงตรัทั้งมรันไวด้เถริด คราวนมีรมมีคาหหหนันความ
สนใจของเขาไปยนังการสาธยายความบาปของประชาชนของพระเจข้า นครทมีที่ว ตานมีร ยตอมหมายถถึงกรรุง
เยรถูซาเลป็มและเสมียงรข้องกลตาวโทษของพระเจข้าแกตมนัน บรรดาผถูข้ทมีที่มมีปนัญญาในนครนนัรนจะรถูข้วตามนันเปป็น
สารจากพระเจข้า มมีคาหหจถึงรข้องบอกพวกเขาใหข้ฟนังคทาแหตงการพธิพากษาทมีที่จะมาของพระเจข้าและ
ตระหนนักวตามนันมาจากไหน ชตวงเวลาของคทาเตสือนนมีรทมีที่มมีตตอเยรถูซาเลป็มอาจเปป็นประมาณเดมียวกนับการ
รรุกรานของอนัสซมีเรมียทมีที่กระททาตตอเยรถูซาเลป็มดนังทมีที่มมีรายละเอมียดไวข้ใน 2 พงศหกษนัตรธิยห 18-19 มมีคาหหรข้อง
บอกบรรดาผถูข้มมีปนัญญาในเยรถูซาเลป็มใหข้ตระหนนักวตาคทาแหตงการตมีสอนของอนัสซมีเรมียเปป็นมาจาก
พระเจข้า

มคา 6:10-12 ยรังมททรรัพยห์สมบรัตริแหห่งความชรัที่วรด้ายในเรมือนของคนชรัที่ว และเครมืที่อง
ตวงททที่พรห่องไปซถึที่งนห่าสะอริดสะเอทยนนรัทั้นอยยห่อทกหรมือ สทาหรนับคทาถามทมีที่วตามมีทรนัพยหสมบนัตธิแหตงความชนั ที่ว
รข้ายหลงเหลสืออยถูตในเรสือนของคนชนั ที่วหรสือไมตนนัรน คทาตอบกป็ชนัดเจนอยถูตแลข้ว ยนังมมีเหลสืออยถูต แมข้พระเจข้า
ไดข้ทรงเตสือนพวกเขาซทราแลข้วซทราอมีก ความชนั ที่วกป็ยนังคงอยถูตตตอไปในยถูดาหห ความหมายของวลมีทมีที่วตา 
“เครสืที่องตวงทมีที่พรตอง” กป็หมายถถึงตราชถูเทมียมเทป็จทมีที่ไมตยรุตธิธรรมหรสือตาชนั ที่งทมีที่คดโกง พวกมนันเปป็นสธิที่งนตา
สะอธิดสะเอมียนอยตางหนถึที่งตตอพระเจข้า พวกมนันยนังมมีอยถูตในยถูดาหหและเยรถูซาเลป็มหรสือ คทาตอบชนัดเจนอยถู ต
แลข้ว พวกมนันยนังมมีอยถูต ดนังนนัรนพระเจข้าจถึงทรงตธิเตมียนพวกเขาเรสืที่องความบาปทมีที่พวกเขายนังททาอยถู ตตตอไป 
นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตางชนัดเจนวตาการททาธรุรกธิจดข้วยวธิธมีตตางๆทมีที่คดโกงมมีแพรตหลายและพวกเขากป็ททาเงธิน
ไดข้ในระหวตางนนัรนดข้วย



11 เราจะถมือพวกททที่มทตาชรัที่งททที่ชรัที่วรด้าย และมทถทงเตห็มดด้วยลยกตทด้มขททั้โกงวห่า ไมห่มทความผริดไดด้หรมือ 
พระเจข้าจะทรงถสือวตาพวกพตอคข้าฉข้อโกงเชตนนนัรนเปป็นคนบรธิสรุทธธิธ หรสือ ซถึที่งททาธรุรกธิจดข้วยตาชนั ที่งทมีที่หลอก
ลวงและเครสืที่องตวงทมีที่ฉข้อโกง อมีกครนัร งทมีที่คทาตอบนนัรนชนัดเจน

12 บรรดาคนมรัที่งมทของเจด้ากห็เตห็มไปดด้วยความทารทณ และชาวเมมืองของเจด้ากห็พยดมทสา และ
ลริทั้นของเขากห็ลห่อลวงอยยห่ในปากของเขา พวกนนักธรุรกธิจในเยรถูซาเลป็มซถึที่งรวยขถึรนมาไดข้เพราะวธิธมีการ
ตตางๆทมีที่คดโกงกป็ชอบใชข้ความรรุนแรงและไมตซสืที่อสนัตยห การโกหกเปป็นสตวนหนถึที่งของการททาธรุรกธิจ
ของพวกเขา พระเจข้าจถึงทรงตทาหนธิความบาปทมีที่เกธิดขถึรนเปป็นประจทาทรุกวนันในเยรถูซาเลป็ม พวกเขาไมต
เพมียงเปป็นคนนนับถสือรถูปเคารพเทตานนัรน แตตพวกเขายนังเปป็นคนคดโกง อนันธพาลและคนมรุสาดข้วย

มคา 6:13-15 เพราะฉะนรัทั้นเราจะกระทยาใหด้เจด้าเจห็บปห่วยดด้วยการเฆทที่ยนตทเจด้า ดด้วย
การกระทยาใหด้เจด้ารกรด้างไปเพราะเหตทบาปของเจด้า พระเจข้าทรงเตสือนวตาการพธิพากษาทมีที่ตมีสอนกทาลนัง
ใกลข้เขข้ามา และพระองคหจะทรงททาใหข้บรรดาผถูข้อาศนัยในกรรุงเยรถูซาเลป็มเจป็บปตวยและรกรข้าง สาเหตรุกป็
คสือความบาปทนัรงหลายของพวกเขา เลวมีนธิตธิ 26:16 บอกลตวงหนข้าเรสืที่องความเจป็บปตวยฝตายรตางกายและ
ความทรุกขหใจเพราะความบาปในอธิสราเอล นมีที่เปป็นคทาเตสือนอมีกเรสืที่องเกมีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรน ดข้วยเหตรุนมีร ใน
การถถูกลข้อมโดยคนอนัสซมีเรมีย (และตตอมาโดยคนบาบธิโลน) โรคตตางๆอนันนตากลนัวและโรคระบาดจถึง
มมีอยถูตทนั ที่วกรรุงเยรถูซาเลป็ม

14 เจด้าจะรรับประทาน แตห่จะไมห่รยด้จรักอริที่ม และสห่วนภายในของเจด้ากห็จะมทแตห่ความหริว เจด้าจะ
เกห็บไวด้ แตห่กห็ไมห่สรัที่งสม อะไรททที่เจด้าสรัที่งสม เรากห็จะใหด้แกห่ดาบ พระเจข้าตรนัสลตวงหนข้าถถึงการกนันดาร
อาหารและความอดอยากในการพธิพากษาทมีที่ใกลข้เขข้ามานนัรน พวกเขามมีอาหารเพมียงเลป็กนข้อย แตตกป็ไมต
พออธิที่ม คทาทมีที่แปลวตา ความหริว (เยชมัค) มมีความหมายดข้วยวตา ‘ความวตางเปลตา’ เชตนในกระเพาะทมีที่วตาง
เปลตา ความคธิดตรงนมีรอาจหมายถถึงการอาเจมียนหรสือโรคทข้องรตวงและการททาใหข้กระเพาะวตางเปลตา นมีที่
บอกเปป็นนนัยถถึงโรคบธิดหรสือโรคทข้องรตวง การเกป็บไวข้แตตไมตอาจสนัที่งสมไดข้อยตางนข้อยกป็หมายถถึงการไมต
สามารถปกปข้องไวข้ไดข้และอาจหมายถถึงความอตอนแอ – ขาดกทาลนัง ยธิที่งกวตานนัรนคนเหลตานนัรนทมีที่หนมีไป
ไดข้เพมียงชนั ที่วคราวกป็จะถถูกจนับไดข้และถถูกประหารชมีวธิตเสมีย ทมีที่ถถูกพรรณนาตรงนมีรกป็คสือสภาพทมีที่เลวรข้ายทมีที่



เกธิดขถึรนในยามถถูกปธิดลข้อมเมสืที่อเกธิดสงคราม อนัสซมีเรมียก ทาลนังจะตมีสอนเยรถูซาเลป็มเชตนนนัรนและบาบธิโลน
กป็จะททาเชตนนนัรนดข้วยในอมีกกวตาหนถึที่งศตวรรษตตอมา

15 เจด้าจะหวห่าน แตห่เจด้าจะไมห่ไดด้เกทที่ยว เจด้าจะยยที่าบทบมะกอกเทศ แตห่จะไมห่ไดด้ชโลมตรัวเองดด้วย
นยทั้ามรัน เจด้าจะยยที่าองทห่น แตห่จะไมห่ไดด้ดมืที่มนยทั้าองทห่น คนเหลตานนัรนทมีที่อยถูตในบรธิเวณรอบนอกของยถูดาหหจะ
หวตานพสืชผลของตนปมีนนัรนแตตจะไมตไดข้เกมีที่ยวเกป็บผล สงครามจะเขข้ามาแทรก นอกจากนมีรพวกเขาจะ
ไมตไดข้รนับประโยชนหจากพสืชผลของตน เชตน นทรามนันมะกอกหรสือนทราองรุตน นมีที่บอกเปป็นนนัยวตาคนอสืที่น
(นนัที่นคสือ คนอนัสซมีเรมีย) จะยถึดผลธิตผลของพวกเขาไป

มคา 6:16 เพราะไดด้มทการถมือรรักษากฎเกณฑห์ของอมรท และบรรดากริจการแหห่ง
วงศห์วานของอาหรับ และเจด้าไดด้ดยาเนรินตามคยาแนะนยาของคนพวกนททั้ เพมืที่อเราจะกระทยาใหด้เจด้าเปห็นททที่
รกรด้าง และชาวเมมืองททที่อาศรัยอยยห่ในนรัทั้นจะเปห็นททที่เยด้ยหยรัน ฉะนรัทั้นเจด้าจะตด้องทนรรับการดทดห่าวห่ากลห่าว
จากชนชาตริของเรา อมรมีคสือผถูข้กตอตนัรงกรรุงสะมาเรมียและความหยาบชข้าของมนัน อาหนับเปป็นบรุตรของ
อมรมีผถูข้ทวมีความชนั ที่วรข้ายของบธิดาตน เยรถูซาเลป็มและยถูดาหหในอาณาจนักรฝตายใตข้บนัดนมีรกป็กระททาตาม
ความชนั ที่วในการนนับถสือรถูปเคารพแบบเดมียวกนับทมีที่อมรมีและอาหนับกระททาในอาณาจนักรฝตายเหนสือ ดนัง
นนัรนพระเจข้าจถึงตรนัสลตวงหนข้าวตาพระองคหจะทรงททาใหข้เยรถูซาเลป็มเปป็นทมีที่รกรข้าง เยรถูซาเลป็มจะกลายเปป็น
สนัญลนักษณหหนถึที่งของการเยข้ยหยนันและการเหยมียดหยามแกตประชาชาตธิอสืที่นๆ คนตตางชาตธิจะผธิวปาก 
(นนัที่นคสือ สตงเสมียงจรุบ๊ๆ) ดข้วยความอนัศจรรยหใจในการพธิพากษาของพวกเขา ยถูดาหหและเยรถูซาเลป็มจถึง
กทาลนังจะทนรนับคทาตตอวตาเพราะความบาปของพวกเขาเอง

*****

ภนำพรวมของมมีคนำหห 7: ขณะทมีซึ่หนมังสสือเลยู่มนมีทั้ใกลผู้ถซงบทสรจุป ผผผู้พยากรณณ์ทยู่านนมีทั้กก็กลยู่าวโทษ
ความบาปอมันดกดสืซึ่นในยผดาหณ์ในขผู้อ 1-6 จากนมัทั้นเขากก็กลยู่าวยอมรมับการพซซึ่งพาพระเจผู้าและการทรง
ชยู่วยใหผู้พผู้นของพระองคณ์ในขผู้อ 7-13 สจุดทผู้ายเขานคาเสนอคคาสมัญญาตยู่างๆและคคาหนจุนใจสคาหรมับยผ
ดาหณ์ในขผู้อ 14-20



มคา 7:1-2 วริบรัตริแกห่ขด้าพเจด้า เพราะขด้าพเจด้าเปห็นเหมมือนคนททที่พบวห่าเขาเกห็บผล
ในฤดยรด้อนหมดแลด้ว และเลห็มผลจากเถาองทห่นหมดแลด้ว ไมห่มทพวงองทห่นรรับประทาน จริตใจขด้าพเจด้า
ปรารถนาผลสทกรทห่นแรก มมีคาหหประกาศความทข้อแทข้ของตนเพราะสธิที่งทมีที่ก ทาลนังเกธิดขถึรนกนับยถูดาหห เขา
ใชข้ภาพเปรมียบของการแสวงหาผลหลนังจากการเกป็บเกมีที่ยวและพบวตามมีเพมียงนธิดเดมียว เขาปรารถนา
ผลทมีที่ดมีแตตพบวตามมีนข้อยมากๆ ภาพเปรมียบนมีรถถูกขยายความในขข้อถนัดไป

2 คนดทสยญหายไปจากโลก จะหาคนซมืที่อตรงทห่ามกลางมนทษยห์สรักคนกห็ไมห่มท ตห่างกห็ซทห่มคอยจะ
เอาโลหริตกรัน ตห่างกห็เอาตาขห่ายดรักพทที่นด้องของตน คนดมีๆ นนัที่นคสือคนเหลตานนัรนทมีที่เทมีที่ยงธรรมและซสืที่อตรง
ไดข้พธินาศไปแลข้วจากแผตนดธินยถูดาหห มมีคนทมีที่ยรุตธิธรรมเหลสืออยถู ตไมตกมีที่คนในอาณาจนักรแหตงยถูดาหห ทวตา
คนสตวนใหญตกลนับเปป็นพวกฆาตกรและพวกโจรลนักพาตนัว

มคา 7:3-4 มมือทรัทั้งสองของเขาคอยจด้องแตห่สริที่งททที่ชรัที่ว เพมืที่อจะกระทยาดด้วยความ
ขยรัน เจด้านายและผยด้พริพากษาขอสรินบน และคนใหญห่คนโตกห็เอห่ยถถึงความปรารถนาชรัที่วแหห่งจริตใจ
ของเขา ตห่างกห็สานสริที่งเหลห่านททั้เขด้าดด้วยกรัน

ผถูข้คนใชข้มสือทนัรงสองขข้างอยตางชทที่าชองในการททาชนั ที่ว สธินบนถถูกแสวงหาและถถูกรนับโดยบรรดา
คนทมีที่มมีตทาแหนตงสถูงๆ พวกคนรวยและคนมมีอทานาจ (นนัที่นคสือ คนใหญตคนโต) เสนอแผนการตตางๆทมีที่
ฉข้อโกงของตนและพวกผถูข้พธิพากษาอธรรมกป็ยอมรนับมนันโดยตรง ไมตวตาจะเปป็นพวกเจข้านาย พวกผถูข้
พธิพากษาหรสือนนักธรุรกธิจ พวกเขาตตางกป็ฮนัรวกนันอยตางคดโกง

4 คนททที่ดทททที่สทดของเขากห็เหมมือนหนามยห่อย คนททที่ซมืที่อตรงททที่สทดของเขากห็คมกวห่ารรัทั้วตด้นไมด้
หนาม วรันแหห่งยามรรักษาการณห์ของเจด้า และวรันททที่จะลงโทษเจด้า มาถถึงแลด้ว บรัดนททั้ ความยทห่งเหยริงของ
เขากห็อยยห่ใกลด้เตห็มทท คนทมีที่ดมีทมีที่สรุดของยถูดาหหและเยรถูซาเลป็มเปป็นเหมสือนหนามยตอย – ไมตมมีอะไรดมีเลย 
ดนังนนัรนวนันทมีที่ถถูกกลตาวถถึงลตวงหนข้าโดยพวกผถูข้พยากรณหสมนัยแรกๆ (นนัที่นคสือ ยามรนักษาการณห) กทาลนังจะ
มาถถึงแลข้วและจะเกธิดความยรุตงเหยธิง – ความอกสนัที่นขวนัญหนมีและความสนับสน



มคา 7:5-6 อยห่าวางใจในสหาย อยห่ามรัที่นใจในคนนยาทาง จงเฝด้าประตยปากของ
เจด้าอยห่าเผยอะไรแกห่เธอททที่อยยห่ในอด้อมอกของเจด้า การคธิดคดทรยศในประชาชาตธินนัรนไดข้แพรตหลาย
มากเสมียจนผถูข้พยากรณหทตานนมีร เตสือนประชาชนของเขาวตาอยตาวางใจผถูข้ใด – แมข้แตตภรรยาของตนัวเอง

6 เพราะวห่าลยกชายดยหมริที่นพห่อ และลยกสาวลทกขถึทั้นตห่อสยด้แมห่ของเธอ ล ยกสะใภด้ตห่อสยด้แมห่สามท ศรัตร ย
ของใครๆกห็คมือคนททที่อยยห่รห่วมเรมือนของเขาเอง แมข้แตตความจงรนักภนักดมีในครอบครนัวกป็จางหายไปแลข้ว 
บรุตรชายทนัรงหลายไมตใหข้เกมียรตธิบธิดาของตน บรุตรสาวทนัรงหลายเหธิมเกรธิมตตอมารดาของตนรวมถถึง
พวกลถูกสะใภข้ดข้วย ระเบมียบตามธรรมชาตธิไดข้ตกตทที่าลงในยถูดาหหมากเสมียจนเหลตาศนัตรถูของคนๆหนถึที่ง
กป็คสือคนในครอบครนัวของเขาเอง พวกเขาไมตมมีความรนักใหข้กนันตามแบบธรรมชาตธิ สนังคมในยถูดาหห
ไดข้เสสืที่อมทรามลงอยตางสธิรนเชธิงตนัรงแตตระดนับบนสรุดจนถถึงระดนับลตางสรุดจนถถึงแกตนของมนัน – 
ครอบครนัว

มคา 7:7 เมสืที่อไดข้เหป็นภาพเหตรุการณหทมีที่ชวนหดหถูตและสธิรนหวนังเชตนนนัรน มมีคาหห
จถึงรข้องออกมาวตา เพราะฉะนรัทั้นสยาหรรับขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะมองดยพระเยโฮวาหห์ ขด้าพเจด้าจะเฝด้าคอย
พระเจด้าแหห่งความรอดของขด้าพเจด้า พระเจด้าของขด้าพเจด้าจะทรงฟรังขด้าพเจด้า เมสืที่อไมตรถูข้จะมองไปทาง
ไหนดมี ผถูข้พยากรณหทตานนมีรจถึงตนัดสธินใจทมีที่จะมองไปยนังองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าสทาหรนับความรอดและการ
ชตวยใหข้พข้น เขารถูข้วตาพระเจข้าจะทรงสดนับฟนังเขา พระเจข้าเทตานนัรนทรงสามารถแกข้ไขความชนั ที่วรข้ายของ
ประชาชนของพระองคหไดข้

มคา 7:8-10 โอ ศรัตรยของขด้าพเจด้าเออ๋ย อยห่าเปรมปรทดริธิ์เยด้ยขด้าพเจด้าเลย เมมืที่อขด้าพเจด้า
ลด้มลง ขด้าพเจด้าจะลทกขถึทั้นอทก เมมืที่อขด้าพเจด้านรัที่งอยยห่ในความมมืด พระเยโฮวาหห์จะทรงเปห็นความสวห่างแกห่
ขด้าพเจด้า มมีคาหหจถึงเตสือนบรรดาศนัตรถูของประชาชนของพระองคหวตาอยตาเปรมปรมีดธิธ ดข้วยเรสืที่องการลข้ม
ลงของยถูดาหห วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าจะทรงพยรุงประชาชนของพระองคหขถึรน แมข้วตา
ขณะนมีรพวกเขาอยถูตในความมสืดฝตายวธิญญาณ พระเจข้ากป็จะทรงเปป็นความสวตางแกตพวกเขา

9 ขด้าพเจด้าจะทนตห่อพระพริโรธของพระเยโฮวาหห์ เพราะวห่าขด้าพเจด้ากระทยาบาปตห่อพระองคห์ 
ขด้าพเจด้าจะทนจนกวห่าพระองคห์จะทรงแกด้คดทของขด้าพเจด้า และกระทยาการตรัดสรินเพมืที่อขด้าพเจด้า 



พระองคห์จะทรงนยาขด้าพเจด้าไปยรังความสวห่าง และขด้าพเจด้าจะเหห็นความชอบธรรมของพระองคห์ 
ตรงนมีรมมีคาหหกลตาวแทนเยรถูซาเลป็มอยตางเปป็นคทาพยากรณห แนตทมีเดมียวพวกเขาจะแบกรนับความ
เดสือดดาลของพระเจข้าทมีที่มมีตตอพวกเขา พวกเขาไดข้กระททาบาปตตอพระเจข้าของตนและบนัดนมีรพระองคห
ก ทาลนังจะทรงพธิพากษาพวกเขาแลข้ว ผถูข้พยากรณหทตานนมีร จถึงปฏธิญาณวตาจะอข้อนวอนเผสืที่อประชาชนของ
เขาและขอรข้องพระเจข้าใหข้ปฏธิบนัตธิอยตางยรุตธิธรรมเพสืที่อพวกเขา ในกาลอนันเหมาะสมพระเจข้าจะทรงนทา
พวกเขาออกมาสถูตความสวตางและพวกเขาจะเหป็นความชอบธรรมของพระเจข้า

10 แลด้วเธอซถึที่งเปห็นศรัตรยของขด้าพเจด้าจะเหห็น และความอรับอายจะทรับถมเธอททที่กลห่าวแกห่
ขด้าพเจด้าวห่า "พระเยโฮวาหห์ พระเจด้าของเจด้าอยยห่ททที่ไหน" ตาของขด้าพเจด้าจะเพห่งดยเธอใหด้สาแกห่ใจ คราว
นททั้เธอจะถยกยยที่าลงเหมมือนเลนททที่ในถนน ในวนันนนัรนเมสืที่อพระเจข้าทรงททาใหข้เยรถูซาเลป็มและอธิสราเอล
กลนับสถูตสภาพเดธิมและสรข้างพวกเขาขถึรนใหมต บรรดาศนัตรถูของพวกเขาจะเหป็นมนันและอนับอายกนับการ
ตตอตข้านของตน บรรดาศนัตรถูของเยรถูซาเลป็มจะระลถึกไดข้ดข้วยความอนับอายวตาตนเคยเยข้ยหยนันอธิสราเอล
เกมีที่ยวกนับพระเจข้าของนาง วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อเหลตาศนัตรถูของเยรถูซาเลป็มจะถถูกเหยมียบยทที่าลงในเลน
ตมแหตงทข้องถนน แนตนอนวตานนัที่นเกธิดขถึรนกนับอนัสซมีเรมีย บาบธิโลนและประชาชาตธิอสืที่นๆทมีที่เลป็กกวตาซถึที่ง
เคยเปป็นศนัตรถูของอธิสราเอล

มคา 7:11-13 วรันททที่จะสรด้างกยาแพงเมมืองของเจด้า ในวรันนรัทั้นคยาบรัญชาจะถยก
ปลดเปลมืทั้องไป วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อก ทาแพงของกรรุงเยรถูซาเลป็มทมีที่ถถูกททาลายจะถถูกสรข้างขถึรนใหมต 
แนตนอนวตานนัที่นจะเกธิดขถึรนเมสืที่อเนหะมมียหกลนับมาเพสืที่อจรุดประสงคหนนัรน ในวนันนนัรนคทาบนัญชาของพระเจข้า
สทาหรนับการพธิพากษาทมีที่กระททาตตอเยรถูซาเลป็มจะถถูกเอาออกไปเสมีย

12 ในวรันนรัทั้นเขาจะมาหาเจด้าคมือมาจากอรัสซทเรทยและจากเมมืองททที่มทปด้อมปราการ จากระหวห่าง
ปด้อมปราการกรับแมห่นยทั้า จากระหวห่างทะเลนททั้กรับทะเลโนด้น และจากระหวห่างภยเขานททั้กรับภยเขาโนด้น นมีที่ดถู
เหมสือนวตาจะเปป็นมากกวตาการกลนับมาของพวกยธิวทมีที่กระจนัดกระจายไปในสมนัยของเอสราและเนหะ
มมียห ดถูเหมสือนวตานมีที่จะเลป็งถถึงการกลนับสถูตสภาพเดธิมของอธิสราเอลในยรุคพนันปมี ในวนันนนัรนพวกยธิวทนั ที่วโลก



จะไมตเพมียงกลนับมายนังแผตนดธินของตนเทตานนัรน แตตบรรดาคนตตางชาตธิจะมานมนัสการทมีที่กรรุงเยรถูซาเลป็ม
จากทรุกมรุมโลกดข้วย

13 ถถึงกระนรัทั้นแผห่นดรินกห็จะรกรด้างเพราะคนททที่อาศรัยในแผห่นดรินนรัทั้นเปห็นเหตท เนมืที่องดด้วยผล
แหห่งการกระทยาของเขา แมข้ขข้อเทป็จจรธิงทมีที่วตาสนักวนันหนถึที่งพระเจข้าจะทรงททาใหข้อธิสราเอลกลนับสถูตสภาพ
เดธิมและอวยพรพวกเขา ในระหวตางนมีรการพธิพากษากป็จะมาเพราะผลชนั ที่วแหตงการกระททาของพวก
เขา (นนัที่นคสือ ความบาปของพวกเขา)

มคา 7:14-15 ขอทรงเลททั้ยงดยประชาชนของพระองคห์ดด้วยคทาของพระองคห์ คมือ
ฝยงประชาชนททที่เปห็นมรดกของพระองคห์ ผยด้อาศรัยโดดเดทที่ยวอยยห่ในปห่า ในทห่ามกลางคารเมล ขอทรงใหด้
เขาหากรินอยยห่ในบาชานและกริเลอาดอยห่างในโบราณกาล ผถูข้พยากรณหทตานนมีร จถึงรข้องขอตตอพระเจข้าใหข้
ทรงเลมีรยงดถูประชาชนของพระองคหในกาลอนันเหมาะสมดข้วยคทาผถูข้เลมีรยงแกะของพระองคห ดถู เพลง
สดรุดมี 23:4 มรดกของพระเจข้าซถึที่งอาศนัยอยถูตตนัรงแตตคารเมลจนถถึงบาชานและกธิเลอาดเปป็นคทาเปรมียบ
หมายถถึงอธิสราเอล มมีคาหหขอรข้องพระเจข้าใหข้ทรงเลมีรยงดถูพวกเขาอมีกครนัร งในแผตนดธินทมีที่ถถูกขยายออก
ของพวกเขา

15 ดรังในสมรัยเมมืที่อเจด้าออกจากแผห่นดรินอทยริปตห์ เราจะสยาแดงสริที่งมหรัศจรรยห์แกห่เขา ดนังนนัรน
พระเจข้าทรงตอบและทรงสนัญญาวตาพระพรทนัรงหลายของพระองคหทมีที่มมีแกตอธิสราเอลจะเปป็นเหมสือน
พระพรทมีที่พระองคหไดข้ประทานใหข้พวกเขาตอนทมีที่พวกเขาออกมาจากอมียธิปตห พระองคหจะทรงชตวย
พวกเขาใหข้พข้นและเลมีรยงดถูพวกเขา ในวนันนนัรนพระเจข้าทรงสนัญญาวตาจะททาสธิที่งมหนัศจรรยหสทาหรนับ
ประชาชนของพระองคห

มคา 7:16-17 ประชาชาตริทรัทั้งหลายจะแลเหห็นและอรับอายดด้วยอานทภาพทรัทั้งสริทั้นของ
เขาทรัทั้งหลาย เขาทรัทั้งหลายจะเอามมือปริดปากไวด้และหยของเขาจะหนวกไป ในวนันนนัรนประชาชาตธิอสืที่นๆ
จะเหป็นพระหนัตถหของพระเจข้าบนอธิสราเอลและตกตะลถึงกนับอานรุภาพของพวกเขา คนเหลตานนัรนจะ
เอามสือปธิดปากตนัวเองดข้วยความอนัศจรรยหใจ หถูของพวกเขาจะอสืรอไปเพราะสธิที่งทมีที่พวกเขาไดข้ยธินเกมีที่ยว
กนับอธิสราเอล



17 เขาทรัทั้งหลายจะเลทยผงคลทเหมมือนอยห่างงย เขาจะเคลมืที่อนตรัวออกจากรยของเขาดทจหนอน
บนแผห่นดรินโลก เขาจะตระหนกตกใจพระเยโฮวาหห์พระเจด้าของเรา เนมืที่องดด้วยเจด้า เขาทรัทั้งหลายจะ
กลรัว ประชาชาตธิทนัรงหลายทมีที่เคยเปป็นศนัตรถูตตออธิสราเอลจะมานบนอบเชสืที่อฟนังในวนันทมีที่พระเจข้าทรง
ททาใหข้พวกเขากลนับสถูตสภาพเดธิม คนเหลตานนัรนจะเกรงกลนัวองคหพระผถูข้เปป็นเจข้าและแมข้แตตอธิสราเอลดข้วย
พระเจข้าจะทรงยกชถูอธิสราเอลอยตางทรงฤทธธิธ เมสืที่อพระครธิสตหเสดป็จกลนับมา

มคา 7:18-19 ใครเลห่าจะเปห็นพระเจด้าเสมอเหมมือนพระองคห์ ผยด้ทรงยกโทษความ
ชรัที่วชด้า และทรงใหด้อภรัยการละเมริดแกห่คนททที่เหลมืออยยห่อรันเปห็นมรดกของพระองคห์ พระองคห์มริไดด้ทรง
ถมือพระพริโรธเนมืองนริตยห์ เพราะวห่าพระองคห์ทรงพอพระทรัยในความเมตตา ขณะทมีที่เขาใกลข้ถถึงตอน
จบของคทาพยากรณหของเขาแลข้ว ผถูข้พยากรณหทตานนมีร จถึงรข้องสรรเสรธิญพระเจข้า โดยถามวตาใครเลตาจะ
เหมสือนพระองคหผถูข้ทรงยกโทษความชนั ที่วชข้าและทรงอภนัยความบาปของประชาชนของพระองคห เหป็น
ไดข้ชนัดวตาพระเจข้าไมตทรงถสือพระพธิโรธของพระองคหตลอดไปเปป็นนธิตยห เหตรุผลกป็คสือวตาพระองคหทรง
พอพระทนัยในความเมตตา และแนตทมีเดมียวพระเมตตาของพระเจข้าจะปรากฏชนัดเจนในการกลนับสถูต
สภาพเดธิมและการกลนับใจเชสืที่อในอนาคตของอธิสราเอล

19 พระองคห์จะทรงหรันกลรับมาอทก พระองคห์จะทรงเมตตาเราทรัทั้งหลาย พระองคห์จะทรง
เหยทยบความชรัที่วชด้าของเราไวด้ พระองคห์จะทรงเหวทที่ยงบาปทรัทั้งหลายของเขาลงไปในททที่ลถึกของทะเล 
มมีคาหหพยากรณหวตาวนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพระเจข้าจะทรงหนันเสมียจากพระพธิโรธของพระองคหและมมี
ความกรรุณาตตอประชาชนของพระองคห วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพระเจข้าจะทรงพธิชธิตบรรดาความชนั ที่ว
ชข้าของพวกเขาและเหวมีที่ยงพวกมนันลงไปในทมีที่ลถึกของทะเล อยตางหลนังนมีร เหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นคทาพถูด
เปรมียบเทมียบวตาความบาปของพวกเขาจะถถูกเอาออกไปเสมียเปป็นนธิตยห พระเจข้าทรงททาเชตนนนัรนเมสืที่อ
พระเยซถูทรงสธิรนพระชนมหบนกางเขนนนัรน ดถูโรม 3:25 เชตนเดมียวกนับในเพลงสดรุดมี 103:12 ทมีที่พระเจข้า
ทรงสนัญญาวตาจะถอนความบาปของเราไปไกลพอๆกนับทมีที่ทธิศตะวนันออกไกลจากทธิศตะวนันตก 
ความหมายกป็คสือวตาความบาปของเราถถูกถอนออกไปแลข้วเปป็นนธิตยหและอยตางถาวร นนัที่นเกธิดขถึรนเมสืที่อ
พระครธิสตหทรงชทาระคตาความบาปของเราบนกางเขนนนัรน เมสืที่อถถูกททาใหข้เปป็นคนชอบธรรมแลข้วโดย
พระครุณของพระองคห ความบาปของเรากป็ถถูกเอาออกไปอยตางถาวร



มคา 7:20 พระองคห์จะทรงสยาแดงความจรริงใหด้ประจรักษห์แกห่ยาโคบ และความ
เมตตาตห่ออรับราฮรัม ดรังททที่พระองคห์ทรงปฏริญาณตห่อบรรพบทรทษของเราตรัทั้งแตห่สมรัยโบราณกาล มมีคาหห
ปธิดทข้ายคทาพยากรณหของเขาโดยยสืนยนันวตาพระเจข้าจะทรงกระททาความจรธิงทมีที่ถถูกพรรณนาไวข้ขข้างบน
แกตยาโคบ (นนัที่นคสืออธิสราเอล) ความเมตตาทมีที่พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาไวข้ก นับอนับราฮนัมและผตานทางอนับ
ราฮนัมจะถถูกกระททาตามทมีที่พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาไวข้แลข้ว พระสนัญญานนัรนมมีใหข้แกตอธิสราเอลและหมาย
รวมถถึงเชสืรอสายของอนับราฮนัมดข้วย – คนเหลตานนัรนในพระครธิสตห คทาพยากรณหของมมีคาหหจถึงจบลงดข้วย
ประการฉะนมีร


