
หน้า 1837มีคาห์
พระเจ้าทรงมีเรืองกล่าวโทษ

แก่สะมาเรียและยูดาห์

1
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ที�
มาถึงมีคาห์ชาวเมืองโมเรเชท

ในรัชกาลโยธาม อาหัส และ
เฮเซคียาห์กษัตริย์แห่งประเทศ
ยูดาห์ ซึ� งท่านได้เห็นเกี� ยวกับ
สะมาเรียและเยรูซาเลม็
2ชนชาติทั4งหลายเอ๋ย ทุกคนจง
ฟัง โอ พิภพเอ๋ย และสารพัดที�
อยู่ ในนั4 น จงฟัง และให้องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเป็นพยาน
กล่าวโทษท่าน คือองค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าจากพระวิหารบริสุทธิ:
ของพระองค์
3 เพราะ ดูเถิด พระเยโฮวาห์
เสด็ จออกจากสถานของพระ
องค์ และจะเสด็จลงมา ทรง
เหยียบยํ�าที�สูงของพิภพ
4ภูเขาจะละลายไปภายใต้พระ
องค์ และหุบเขาจะถูกผ่าเหมือน
ขี4 ผึ4 งหน้าไฟ เหมือนนํ4าที� เทลง
มาตามที�ชัน
5 เหตุการณ์ทั4 งปวงเหล่านี4 บัง-
เกิดขึ4 นเพราะการละเมิดของยา-
โคบ และเพราะความบาปของ
วงศ์วานอิสราเอล การละเมิด
ของยาโคบนั4 นคืออะไร สะมา-
เรียมิใช่หรือ ปูชนียสถานสูง
แห่งยูดาห์คืออะไร เยรูซาเลม็มิ
ใช่หรือ

6เหตุฉะนั4 น เราจะกระทาํ
สะมาเรียให้เป็นกองสิ� งปรักหัก
พังอยู่ในที�โล่ง เป็นที�สาํหรับทาํ
สวนองุ่น เราจะเทก้อนหินที�ใช้
สร้างเมืองนั4นลงที�หุบเขา จะให้
เห็นรากฐานของเมือง
7 รูปเคารพแกะสลักทั4 งสิ4 นของ
เมืองนั4นจะถูกทุบเป็นชิ4 นๆ ค่า
จ้างทั4งสิ4 นของเมืองนั4นจะถูกเผา
เสียด้วยไฟ และเราจะกระทาํให้
รูปเคารพทั4 งสิ4 นของเมืองนั4นถูก
ทิ4 งร้าง เพราะเมืองนั4นรวบรวม
รูปเคารพเหล่านี4 มาด้วยค่าจ้าง
ของหญิงแพศยา และมันจะกลับ
เป็นค่าจ้างของหญิงแพศยา
8 เพราะเหตุนี4 ข้าพเจ้าจึงรํ�า ไห้
และครํ�าครวญ ข้าพเจ้าจะ
เดินเท้าเปล่าและเปลือยกายไป
ไหนๆ ข้าพเจ้าจะส่งเสียงรํ�าไห้
ดุจมังกร และเสียงครวญคราง
ดุจนกเค้าแมว
9เพราะว่ารอยแผลของเมืองนั4น
รักษาไม่หาย และได้ลามมาถึง
ยูดาห์ ได้มาถึงกระทั� งประตู
เมืองแห่งประชาชนของเราคือ
ถึงเยรูซาเลม็
10 อย่าบอกเรื� องนี4 ในเมืองกัท
อย่าร้องไห้ไปเลย จงเกลือกกลิ4 ง
ตัวอยู่ในฝุ่ นในวงศ์วานอัฟราห์
11 ชาวเมืองชาฟีร์เอ๋ย จง
ผ่านไปตามทางของเจ้าด้วยตัว
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หน้า 1838

เปลือยเปล่าและอับอาย ชาว
เมืองศานันไม่ได้ออกมาในเมื� อ
เบธเอเซลรํ�าไห้ มันจะเอาสถาน
ที�ตั4 งของมันไปเสียจากเจ้า
12 เพราะว่ าชาวมาโรทคอย
ความดีอยู่ ด้ วยความรอบคอบ
แต่ภัยพิบัติได้ลงมาจากพระเย-
โฮวาห์ถึงประตูเมืองเยรูซาเลม็
13 โอ ชาวเมืองลาคีชเอ๋ย จง
เทียมม้าเข้ากับรถรบ เธอเริ� ม
สร้ างบาปให้ แก่ บุ ตรสาวของ
ศิโยน เพราะได้พบการละเมิด
ของอิสราเอลในเจ้า
14 เพราะฉะนั4น เจ้าจะต้องมอบ
ของไว้อาลัยให้แก่โมเรเชท-กัท
บรรดาเรือนของอัคซีบจะเป็นสิ�ง
อสัตย์แก่บรรดากษัตริย์อิสรา-
เอล
15 โอ ชาวเมืองมาเรชาห์เอ๋ย
เราจะนาํผู้ รับมรดกมาสู่ เจ้าอีก
ท่านจะมายังอดุลลัม ซึ� งเป็น
สง่าราศีของอิสราเอล
16 จงกล้อนผมและโกนหนวด
โกนเคราเสีย เพื�อไว้ทุกข์ให้แก่
ลูกรักที�พอใจของเจ้า จงทาํตัว
ให้ล้านมากขึ4 นเหมือนนกอินทรี
เพราะเขาทั4 งหลายได้จากเจ้าไป
เป็นเชลย
ความโลภและพวกผูพ้ยากรณ์
เท็จนาํความหายนะมาสู่ยูดาห์

2
วิบัติแก่ผู้ที� เตรียมความชั� ว
ช้า และคิดกระทาํความชั� ว

อยู่บนที�นอนของตน พอรุ่งขึ4 น
เช้าก็ออกไปกระทาํ เพราะว่า
การนั4 นอยู่ในอาํนาจมือของเขา
ที�จะกระทาํได้
2 เขาโลภที�ดินแล้วก็ใช้ความรุน
แรงยึดเอาไป เขาโลภบ้านเรือน
และกริ็บไปเสีย เขาบีบบังคับคน
และบ้านเรือนของเขา และบีบ
คนกับมรดกของเขา
3 เพราะฉะนั4 นพระเยโฮวาห์ จึง
ตรัสดังนี4 ว่า ดูเถิด เรากาํลัง
เตรียมภัยให้ตกกับครอบครัวนี4
ซึ� งเจ้าจะหลบคอของเจ้าให้พ้น
ไปไม่ได้ และเจ้าจะเดินอย่างผึ�ง
ผายไปไม่ได้ เพราะเวลานี4 เป็น
การวิบัติ
4ในวันนั4น จะมีคนเล่าคาํอุปมา
ต่อสู้ เจ้า และจะรํ�าไห้ด้วยการ
โอดครวญอย่างขมขื�นว่า "พวก
เราพินาศอย่างสิ4 นเชิงแล้ว พระ
องค์ทรงเปลี� ยนที�ดินกรรมสิทธิ:
แห่งชนชาติของข้า พระองค์ทรง
ถอนไปจากข้าเสียแล้วหนอ พระ
องค์ทรงแบ่งไร่นาของพวกเรา
ให้ แก่บรรดาคนที� จั บกุ มพวก
เรา"
5ดังนั4น เจ้าจะไม่มีใครจับสลาก
แบ่งที� ดินกันในชุมชนแห่งพระ
เยโฮวาห์
6 เขากล่ าวแก่ ผู้ ที� พยากรณ์ ว่ า
"อย่าพยากรณ์เลย" เขาจะไม่
พยากรณ์แก่พวกเขา เพื� อพวก

มีคาห์ I, N
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หน้า 1839 มีคาห์ N, O

เขาจะไม่อับอาย
7โอ พวกที�มีชื�อว่า วงศ์วานของ
ยาโคบเอ๋ย พระวิญญาณของ
พระเยโฮวาห์หมดความอดทน
แล้วหรือ สิ� งเหล่านี4 เป็นการ
กระทาํของพระองค์หรือ ถ้อยคาํ
ของเราไม่กระทาํให้บังเกิดผลดี
แก่ ผู้ ที� ดาํ เนิ นในความเที� ยง
ธรรมหรือ
8ในตอนหลังๆนี4 ประชาชนของ
เราลุกขึ4 นต่อสู้ อย่างกับเป็นศัตรู
เจ้ าริบเอาเสื4 อคลุมกั บเสื4 อผ้า
จากผู้ที� ผ่านไปอย่างวางใจ ด้วย
ไม่นึกฝันว่าจะมีสงคราม
9เจ้าขับไล่พวกผู้หญิงในประ-
ชาชนของเราออกไปจากเรือน
อันผาสุกของเขาทั4 งหลาย เจ้า
ได้เอาสง่าราศีของเราไปเสียจาก
เดก็ๆของเขาเป็นนิตย์
10 จงลุกขึ4 นและจากไป เพราะ
ที�นี� ไม่ใช่ที� พักของเจ้า เพราะ
ความไม่สะอาดซึ� งจะทาํลายเจ้า
ด้วยความพินาศอย่างทุกข์ระทม
11 หากคนใดจะเที� ยวไปโดยมี
นิสัยหลอกลวงและมุสาว่า "เรา
จะพยากรณ์ ให้ ท่ านฟั งเ รื� อง
เหล้าองุ่นและเมรัย" เขาจะเป็น
ผู้พยากรณ์ของชนชาตินี4 ได้ละ

พระเจ้าจะทรงรวบรวม
คนอิสราเอลทีเหลืออยู่

12 โอ ยาโคบเอ๋ย เราจะรวบ
รวมเจ้าทั4 งหลายเป็นแน่ เราจะ

รวบรวมคนอิสราเอลที� เหลืออยู่
และจะตั4 งเขาไว้ด้วยกันเหมือน
ฝูงแพะแกะที� อยู่ ในเมืองโบส-
ราห์ เหมือนฝูงสัตว์ที�อยู่ในคอก
เขาจะทาํเสียงดังเพราะเหตุมีคน
มากมาย
13 ผู้ ที� ทะลวงออกได้จะขึ4 นไป
ก่อนเขาทั4งหลาย เขาทั4งหลายจะ
ทะลวงออกไปและผ่ านออก
ประตูเมือง เขาจะออกไปทางนี4
กษัตริย์ของเขาทั4 งหลายจะเสด็จ
ไปก่อน และพระเยโฮวาห์จะ
ทรงนาํหน้าเขา

ยูดาหจ์ะถูกนาํไปเป็นเชลย
เยรูซาเล็มจะถูกทําลาย

3
และข้าพเจ้ากล่าวว่า โอ ท่าน
ทั4 งหลาย ผู้เป็นประมุขของ

ยาโคบ คือบรรดาผู้ครอบครอง
วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง
ท่ านทั4 งหลายต้องทราบความ
ยุติธรรมไม่ใช่หรือ
2ท่านทั4 งหลายผู้เกลียดชังความ
ดี และรักความชั�ว ผู้ที� ฉีกหนัง
ออกจากประชาชนของเรา และ
ฉีกเนื4 อออกจากกระดูกของเขา
ทั4งหลาย
3ผู้ที�กินเนื4 อชนชาติของเรา และ
ถลกหนั งออกจากตั วเขาทั4 ง
หลาย และหักกระดูกของเขา
และสับเขาเป็นชิ4 นๆ เหมือนกับ
ทาํไว้ใส่หม้อ และเหมือนเนื4 อที�
อยู่ในหม้อขนาดใหญ่
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หน้า 1840มีคาห์ O, L

4แล้วเขาจะร้องทุกข์ต่อพระเย-
โฮวาห์ แต่พระองค์จะไม่ทรงฟัง
เขา คราวนั4 นพระองค์จะทรง
ซ่อนพระพักตร์ เสียจากเขาทั4 ง
หลาย เพราะเขาได้ประพฤติ
อย่างชั�วร้าย
5พระเยโฮวาห์ตรัสเกี� ยวด้ วย
เรื� องผู้ พยากรณ์ผู้ ที� นาํชนชาติ
ของข้าพเจ้าให้หลงไป ผู้ที� กัด
ด้วยฟันและร้องว่า "จงเป็นสุข
เถิด" ผู้ที�ไม่ยื�นอะไรใส่ปากของ
เขา แต่พวกเขาประกาศสงคราม
ต่อเขา
6 เพราะฉะนั4 น จะเป็นกลางคืน
แก่เจ้าปราศจากนิมิต และความ
มืดทึบจะบังเกิดแก่เจ้าปราศจาก
การทาํนาย สาํหรับพวกผู้พยา-
กรณ์นี4 ดวงอาทิตย์จะตกไป และ
กลางวันกจ็ะมืดอยู่เหนือเขา
7 ผู้ทาํนายจะอับอาย พวกโหร
จะขายหน้า เออ เขาทั4งหลายจะ
ปิดริมฝีปากด้วยกันหมด เพราะ
ว่าไม่มีคาํตอบมาจากพระเจ้า
8แต่สาํหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
เต็มด้วยฤทธิ: เดช คือด้วยพระ
วิญญาณของพระเยโฮวาห์ และ
ทั4 งความยุติธรรมกับกาํลังที� จะ
ประกาศการละเมิดของยาโคบ
แก่เขาเอง และประกาศบาปของ
อิสราเอลแก่เขาเอง
9 ท่ านทั4 งหลายผู้ เป็ นประมุ ข
แห่งวงศ์วานของยาโคบ คือผู้

ครอบครองวงศ์ วานอิ สราเอล
จงฟังข้อความนี4  คือท่านผู้ ชัง
ความยุติ ธรรมและผู้ บิดเบือน
ความเที�ยงตรงทั4งหลาย
10 ผู้สร้างศิโยนด้วยโลหิต และ
สร้างเยรูซาเลม็ด้วยความชั�วช้า
11 ผู้เป็นประมุขของเมืองนี4 ตัด
สิ นความด้ วยเห็ นแก่ สิ นบน
ปุโรหิตของเธอสั� งสอนด้วยเห็น
แก่สินจ้าง ผู้พยากรณ์ของเธอ
ทาํนายด้วยเห็นแก่เงิน ถึงกระ-
นั4 นเขาทั4 งหลายยังอิงพระเยโฮ-
วาห์และกล่าวว่า "พระเยโฮวาห์
ทรงสถิตท่ามกลางเรามิใช่หรือ
ไม่มีความชั� วอย่างไรเกิดขึ4 นแก่
เราได้"
12 ด้วยเหตุนี4 แหละ เพราะเจ้า
นี� เอง ศิโยนจะต้องถูกไถเหมือน
ไถนา เยรูซาเล็มจะกลายเป็น
กองสิ� งปรักหักพัง และภูเขา
แห่ งพระนิ เวศจะเป็นที� สู งซึ� ง
มีต้นไม้
อาณาจักร ,--- ปีในอนาคต

4
ในยุคหลังจะเป็นดังนี4  คือ
ภู เขาแห่ งพระนิ เวศของ

พระเยโฮวาห์จะถูกสถาปนาขึ4 น
ให้ สู งที� สุ ดในจาํพวกภู เขาทั4 ง
หลาย และจะถูกยกขึ4 นให้เหนือ
บรรดาเนินเขา ชนชาติทั4งหลาย
จะหลั�งไหลเข้ามาหา
2และประชาชาติเป็นอันมากจะ
มากล่าวว่า "มาเถิด ให้เราขึ4 น

(L) มคา N:O-L (M) อสย Q:IM; ยรม IL:IL (R) สดด SL:Q (S) อพย U:IU-IQ
(U) โยบ ON:IU; อสย II:N-O (Q) อพย O:IR; ฮชย M:I (IT) ยรม NN:IO-IS
(II) กดว IR:IM (IN) มคา I:R; มธ NL:N (I) ปฐก LQ:I (N) อสย N:O; ยรม OI:R

 33_mic.pub 
 page 4

 Saturday, February 27, 2016 22:36 



หน้า 1841 มีคาห์ L

ไปยังภูเขาของพระเยโฮวาห์ ยัง
พระนิ เวศแห่งพระเจ้าของยา-
โคบ เพื�อพระองค์จะทรงสอนวิถี
ของพระองค์แก่เรา และเพื�อเรา
จะเดินในมรรคาของพระองค์"
เพราะว่าพระราชบัญญัติจะออก
มาจากศิโยน และพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์จะออกมาจากเยรู-
ซาเลม็
3 พระองค์จะทรงวิ นิ จฉั ยระ-
หว่ างชนชาติทั4 งหลายเป็นอั น
มาก และจะทรงตัดสินเพื� อ
บรรดาประชาชาติอันแข็งแรงที�
อยู่ไกลออกไป และเขาทั4งหลาย
จะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถ
นา และหอกของเขาให้เป็นขอ
ลิด ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อ
สู้ กันอีก เขาจะไม่ศึกษายุทธ
ศาสตร์อีกต่อไป
4แต่ต่างก็จะนั� งอยู่ ใต้ซุ้ มองุ่ น
และใต้ต้นมะเดื�อของตน และจะ
ไม่มีใครมากระทาํให้ เขาสะดุ้ ง
กลัว เพราะพระโอษฐ์ของพระ
เยโฮวาห์จอมโยธาได้ตรัสอย่าง
นี4 แล้ว
5 ด้วยว่าบรรดาชนชาติทั4 งหลาย
ต่ างก็ดาํ เนิ นในนามแห่ งพระ
ของตน แต่เราจะดาํเนินในพระ
นามของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเราเป็นนิตย์สืบๆไป
6พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในคราว
นั4 นเราจะรวบรวมคนขาพิการ

และจะรวบรวมบรรดาผู้ที� ถูกขับ
ไล่ไป และบรรดาผู้ที� เราได้ให้
ทุกข์ใจ
7คนที�ขาพิการนั4 นเราจะให้เป็น
คนที�เหลืออยู่ คนที�ถูกทิ4 งไปนั4น
เราจะให้เป็นชนชาติที� เข้มแข็ง
และพระเยโฮวา ห์ จะทรงปก
ครองเหนือเขาที� ภูเขาศิโยนตั4 ง
แต่ บัดนี4 เป็นต้นไปจนชั� วกั ล-
ปาวสาน
8โอ หอคอยที� เฝ้าฝูงสัตว์เอ๋ย
เจ้าผู้ เป็นป้อมปราการอันแข็ง
แกร่งสาํหรับบุตรสาวแห่งศิโยน
อาํนาจครอบครองดั4 งเดิมจะมา
สู่ เจ้า ราชอาณาจักรจะมาสู่ บุตร
สาวแห่งเยรูซาเลม็

อิสราเอลจะตอ้งถูกนาํไป
เป็นเชลยในบาบิโลน

ก่อนกลบัมายงัแผ่นดินของตน
9เออ ทาํไมเจ้าร้องไห้เสียงดัง
ไม่มีกษัตริย์ปกครองเจ้าหรือ ที�
ปรึ กษาของเจ้าพินาศเสียแล้ว
หรือ เจ้าจึงเจ็บปวดรวดร้าว
อย่างกับหญิงจะคลอดบุตร
10 โอ บุตรสาวศิโยนเอ๋ย จงบิด
ตัวและโอดครวญไปเถิด อย่าง
กับหญิงจะคลอดบุตร เพราะบัด
นี4 เจ้าจะต้องออกไปจากนครไป
พักอยู่ตามไร่นา เจ้าจะต้องไป
ยังบาบิโลน เจ้าจะได้รับการช่วย
ให้รอดพ้น ณ ที�นั�น พระเยโฮ-
วาห์จะทรงไถ่เจ้า ณ ที�นั�นให้พ้น

(O) I ซมอ N:IT; สดด UN:U (L) I พกษ L:NM; อสย NR:IR (M) N พกษ IS:NQ
(R) มคา N:IN; ฮบ IN:IN-IO (S) อสย R:IO; ฮชย I:IT (U) สดด LU:IN-IO; อสย M:N
(Q) ยรม L:NI; พคค L:NT; ฮชย O:L (IT) อสย RR:S-Q; ฮชย IO:IO; ยน IR:NT-NN
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หน้า 1842มีคาห์ L, M

จากมือศัตรูของเจ้า
11 บัดนี4  ประชาชาติมากหลาย
ได้ชุมนุมต่อสู้ เจ้า กล่าวว่า "จง
ให้มันหมดความศักดิ: สิทธิ:  ให้
ตาของเราเพ่งดูศิโยน"
12 แต่ เขาทั4 งหลายไม่ทราบถึง
พระดาํริของพระเยโฮวาห์ เขา
ทั4 งหลายไม่ เข้ าใจในแผนการ
ของพระองค์ ที�พระองค์จะทรง
รวบรวมเขาทั4 งหลายเข้ามา ดัง
รวมฟ่อนข้าวไว้ที�ลานนวดข้าว
13 โอ บุตรสาวศิโยนเอ๋ย จงลุก
ขึ4 นและนวดเถิด เพราะว่าเราจะ
ทาํเขาของเจ้าให้เป็นเหลก็ และ
กีบเท้าของเจ้าให้ เป็นทองสัม-
ฤทธิ:  และเจ้าจะตีชนชาติทั4 ง
หลายเป็นอันมากให้ เป็นชิ4 นๆ
และเราจะมอบสิ� งที� ได้มาถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ มอบสมบัติ
ของเขาทั4 งหลายแด่องค์พระผู้
เป็นเจ้าแห่งพิภพจบสิ4 น
คําพยากรณเ์รืองการบงัเกิด

ของพระเยซูทีเบธเลเฮม

5
โอ บุตรสาวแห่งกองทัพ
ทหารเอ๋ย บัดนี4 เจ้าจงรวม

กันเป็นกองทัพ ศัตรูมาล้อมเรา
ทั4 งหลายไว้ เขาจะเอาไม้ตีแก้ม
ของผู้ปกครองอิสราเอล
2เบธเลเฮม เอฟราธาห์เอ๋ย แต่
เจ้าผู้เป็นหน่วยเลก็ในบรรดาคน
ยูดาห์ที�นับเป็นพันๆ จากเจ้าจะ
มีผู้หนึ�งออกมาเพื�อเรา เป็นผู้ที�

จะปกครองในอิสราเอล ดั4 งเดิม
ของท่านมาจากสมัยเก่า จาก
สมัยโบราณกาล
3ดังนั4 น พระองค์จะทรงมอบ
เขาไว้ จนถึ งเวลาที� หญิ งผู้ เจ็บ
ครรภ์จะคลอดบุตร แล้วบรรดา
พี� น้องที� เหลืออยู่จะกลับมายัง
คนอิสราเอล

ยุคอาณาจักร ,--- ปี
4 และพระองค์ จะทรงยื นมั� น
ทรงเลี4 ยงดู ด้วยพระกาํลั งแห่ง
พระเยโฮวาห์ ด้วยสง่าราศีแห่ง
พระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของพระองค์ และเขาทั4 งหลาย
อยู่ได้ เพราะบัดนี4 พระองค์จะ
ทรงเป็นใหญ่ตลอดจนถึงที� สุด
ท้ายปลายพิภพ
5พระองค์ ผู้ นี4 จะเป็นสั นติสุ ข
คือเมื� อชาวอัสซีเรียจะยกเข้ามา
ในแผ่นดินของเราและเมื� อเขา
จะเหยียบยํ�าในปราสาททั4งหลาย
ของเรา เราจะยกผู้เลี4 ยงแกะเจด็
คนและเจ้ านายแปดคนมาต่อ
ต้านเขา
6 เขาทั4 งหลายจะทาํลายแผ่นดิน
อัสซีเรียด้วยดาบ และแผ่นดิน
นิมโรดในทางเข้า และพระองค์
จะทรงช่ วยเราให้ พ้ นจากชาว
อัสซีเรียเมื� อชาวอัสซีเรียยกเข้า
มาในแผ่นดินของเรา และ
เหยียบยํ�า ภายในเขตแดนของ
เรา

(II) อสย M:NM-OT; ยรม MN:L (IN) อสย MM:U; ยอล O:IN (IO) พบญ OO:NM
(I) พบญ NU:LQ; N พกษ NL:N (N) มธ N:R; ยน S:LN (O) มคา S:IO; ฮบ I:II-IN
(L) สดด NO:I-N; อสย LT:IT (M) อสย Q:R; ศคย Q:IT (R) อสย IL:N; นฮม N:II-O:O
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7แล้วคนยาโคบที�เหลืออยู่จะอยู่
ท่ามกลางชนชาติทั4 งหลายเป็น
อันมาก เหมือนนํ4าค้างจากพระ
เยโฮวาห์ เหมือนห่าฝนที�ตกบน
หญ้า ซึ� งไม่อยู่คอยมนุษย์หรือ
คอยบุตรทั4งหลายของมนุษย์
8และคนยาโคบที�เหลืออยู่จะอยู่
ท่ามกลางประชาชาติ ในท่าม-
กลางชนชาติ ทั4 งหลายเป็นอั น
มาก ดังสิงโตอยู่ท่ามกลางสัตว์
เดียรัจฉานในป่า ดังสิงโต
หนุ่ มอยู่ ท่ามกลางฝูงแพะแกะ
ซึ� งเมื�อมันผ่านไป มันก็เหยียบ
ยํ�าลงและฉีกเสีย ไม่มีใครช่วย
ให้พ้นได้
9มือของเจ้าจะถูกยกขึ4 นเหนือ
คู่อริของเจ้า และศัตรูทั4งสิ4 นของ
เจ้าจะถูกตัดขาดไป
10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ต่อมา
ในวันนั4 นเราจะขจัดม้าของเจ้า
ให้หมดไปจากท่ามกลางเจ้าและ
จะทาํลายรถรบของเจ้า
11 และเราจะขจัดเมืองให้หมด
ไปจากแผ่นดินของเจ้า และจะ
โค่นที� กาํบังเข้มแข็งของเจ้าทั4 ง
สิ4 น
12 เราจะขจัดวิทยาคมให้หมด
ไปจากมือของเจ้า เจ้าจะไม่มี
หมอผีอีกต่อไป
13 เราจะขจัดรูปเคารพสลักของ
เจ้าออกเสียด้วย และทาํลาย
เสาศักดิ: สิทธิ: จากท่ามกลางเจ้า

เจ้าจะมิ ได้กราบลงไหว้ผลงาน
ของมือของเจ้าอีกต่อไป
14 เราจะถอนเสารูปเคารพของ
เจ้าเสียจากท่ามกลางเจ้า และจะ
ทาํลายเมืองของเจ้าเสีย
15 เราจะแก้แค้น เพราะความ
โกรธและความกริ4 วต่ อประชา
ชาติ ดังที�ไม่เคยมีใครได้ยินเลย
พระเจ้าทรงมีคดีกบัอิสราเอล

6
จงฟังสิ� งที�พระเยโฮวาห์ตรัส
จงลุกขึ4 น แถลงคดีของเจ้า

ต่อหน้าภูเขาทั4 งหลาย จงให้
เนินเขาฟังเสียงของเจ้า
2โอ ภูเขาทั4งหลาย ทั4งรากฐาน
ที�ทนทานของพิภพเอ๋ย จงฟัง
คดีของพระเยโฮวาห์เถิด เพราะ
ว่า พระเยโฮวาห์ทรงมีคดีกับ
ประชาชนของพระองค์ และพระ
องค์จะทรงสู้ ความกับอิสราเอล
3"โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เรา
ได้กระทาํอะไรแก่เจ้า เราได้ให้
เจ้าอ่อนเพลียในกรณีใด จงตอบ
มา
4ด้วยว่าเราได้นาํเจ้าขึ4 นมาจาก
แผ่นดินอียิปต์ และไถ่เจ้ามา
จากเรือนทาส และเราใช้ให้โม-
เสส อาโรน และมิเรียม นาํหน้า
เจ้าไป
5โอ ประชาชนของเราเอ๋ย จง
ระลึกว่า บาลาคกษัตริย์โมอับ
คิดอุบายประการใด และบาลา-
อั มบุตรชายเบโอร์ ได้ตอบเขา

(S) มคา M:O (U) สดด N:U-IN (Q) อสย I:NM (IT) สดด NT:S (II) อสย N:IN-IS
(IN) อสย N:R-U (IO) อสค R:Q (IM) มคา M:U (I) I ซมอ IM:IR (N) พบญ ON:NN
(O) สดด MT:S; ยรม N:M (L) อพย IN:MI; พบญ L:NT (M) พบญ U:N; อฟ N:II
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หน้า 1844มีคาห์ R

อย่างไรจากชิทธิมถึงกิลกาล มี
อะไรเกิดขึ4 น เพื�อเจ้าจะได้ทราบ
ความชอบธรรมของพระเยโฮ-
วาห์"
6"ข้าพเจ้าจะนาํอะไรเข้ามาเฝ้า
พระเยโฮวาห์ และกราบไหว้ต่อ
พระพักตร์พระเจ้าเบื4 องสูง ควร
ข้ าพเจ้ าเข้ าเฝ้ าพระองค์ ด้ วย
เครื� องเผาบูชาหรือ ด้วยลูกวัว
อายุหนึ�งขวบหลายตัวหรือ
7พระเยโฮวาห์ จะทรงพอพระ
ทัยการถวายแกะเป็นพันๆตั ว
และธารนํ4า มันหลายหมื� นสาย
หรือ ควรที�ข้าพเจ้าจะถวายบุตร
หัวปีชาํระการละเมิดของข้าพ-
เจ้าหรือ คือถวายผลแห่งกาย
ของข้าพเจ้าชาํระบาปแห่งวิญ-
ญาณของข้าพเจ้า"
8โอ มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรง
สาํแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และ
พระเยโฮวาห์ทรงมีพระประสงค์
อะไรจากเจ้า นอกจากให้กระทาํ
ความยุติธรรม และรักความ
เมตตา และดาํเนินด้วยความ
ถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า
9 พระสุ รเสี ยงพระเยโฮวาห์
ประกาศแก่นครนั4 น คนที�มีสติ
ปัญญาจะพิ จารณาดู พระนาม
ของพระองค์ จงฟังคทา และผู้
ที�ทรงตั4 งมันไว้เถิด
10 ยังมีทรัพย์สมบัติแห่งความ
ชั� วร้ายในเรือนของคนชั� ว และ

เครื� องตวงที�พร่องไปซึ� งน่าสะ-
อิดสะเอียนนั4นอยู่อีกหรือ
11 เราจะถือพวกที�มีตาชั� งที� ชั� ว
ร้าย และมีถุงเต็มด้วยลูกตุ้ ม
ขี4 โกงว่า ไม่มีความผิดได้หรือ
12 บรรดาคนมั� งมีของเจ้าก็เต็ม
ไปด้วยความทารุณ และชาว
เมืองของเจ้าก็พูดมุสา และลิ4 น
ของเขาก็ล่อลวงอยู่ ในปากของ
เขา
13 เพราะฉะนั4นเราจะกระทาํให้
เจ้าเจ็บป่วยด้วยการเฆี� ยนตีเจ้า
ด้วยการกระทาํให้เจ้ารกร้างไป
เพราะเหตุบาปของเจ้า
14 เจ้าจะรับประทาน แต่จะไม่
รู้จักอิ�ม และส่วนภายในของเจ้า
กจ็ะมีแต่ความหิว เจ้าจะเกบ็ไว้
แต่ก็ไม่สั� งสม อะไรที� เจ้าสั� งสม
เรากจ็ะให้แก่ดาบ
15 เจ้าจะหว่าน แต่เจ้าจะไม่ได้
เกี� ยว เจ้าจะยํ�าบีบมะกอกเทศ
แต่จะไม่ได้ชโลมตัวเองด้วยนํ4า
มัน เจ้าจะยํ�าองุ่ น แต่จะไม่ได้
ดื�มนํ4าองุ่น
16 เพราะได้มีการถือรักษากฎ
เกณฑ์ของอมรี และบรรดากิจ-
การแห่งวงศ์วานของอาหับ และ
เจ้าได้ดาํเนินตามคาํแนะนาํของ
คนพวกนี4  เพื� อเราจะกระทาํให้
เจ้าเป็นที�รกร้าง และชาวเมืองที�
อาศัยอยู่ในนั4นจะเป็นที�เย้ยหยัน
ฉะนั4 นเจ้าจะต้องทนรับการดุด่า

(R) N ซมอ NI:O; มธ IQ:IR (S) I ซมอ IM:NN (U) รม Q:NT (Q) มคา O:IN
(IT) ยชว S:I (II) ฮชย IN:S (IN) มคา N:I-N (IO) ลนต NR:IR; พบญ NU:NI-NN
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ว่ากล่าวจากชนชาติของเรา

7
วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะ
ข้ าพเจ้ าเป็นเหมื อนคนที�

พบว่าเขาเก็บผลในฤดูร้อนหมด
แล้ว และเล็มผลจากเถาองุ่ น
หมดแล้ว ไม่มีพวงองุ่นรับประ-
ทาน จิตใจข้าพเจ้าปรารถนาผล
สุกรุ่นแรก
2คนดีสูญหายไปจากโลก จะหา
คนซื� อตรงท่ามกลางมนุษย์สัก
คนก็ไม่มี ต่างก็ซุ่ มคอยจะเอา
โลหิตกัน ต่างก็เอาตาข่ายดัก
พี�น้องของตน
3มือทั4 งสองของเขาคอยจ้องแต่
สิ�งที�ชั� ว เพื�อจะกระทาํด้วยความ
ขยัน เจ้านายและผู้พิพากษาขอ
สินบน และคนใหญ่คนโตกเ็อ่ย
ถึ งความปรารถนาชั� วแห่ งจิ ต
ใจของเขา ต่างก็สานสิ� งเหล่านี4
เข้าด้วยกัน
4คนที� ดีที� สุดของเขาก็เหมือน
หนามย่อย คนที� ซื� อตรงที� สุด
ของเขาก็คมกว่ารั4 วต้นไม้หนาม
วันแห่งยามรักษาการณ์ของเจ้า
และวันที�จะลงโทษเจ้า มาถึงแล้ว
บัดนี4 ความยุ่งเหยิงของเขาก็อยู่
ใกล้เตม็ที
5อย่าวางใจในสหาย อย่ามั�นใจ
ในคนนาํทาง จงเฝ้าประตูปาก
ของเจ้าอย่าเผยอะไรแก่เธอที�อยู่
ในอ้อมอกของเจ้า
6เพราะว่าลูกชายดูหมิ�นพ่อและ

ลูกสาวลุกขึ4 นต่อสู้ แม่ของเธอ
ลูกสะใภ้ต่อสู้ แม่สามี ศัตรูของ
ใครๆกคื็อคนที�อยู่ร่วมเรือนของ
เขาเอง

มีคาหก์ล่าวถึง
คนอิสราเอลทีเหลืออยู่

ในวาระสุดทา้ย
7 เพราะฉะนั4 นสาํหรับข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะมองดูพระเยโฮวาห์
ข้าพเจ้าจะเฝ้าคอยพระเจ้าแห่ง
ความรอดของข้าพเจ้า พระเจ้า
ของข้าพเจ้าจะทรงฟังข้าพเจ้า
8โอ  ศัตรูของข้าพเจ้าเอ๋ย อย่า
เปรมปรีดิ: เย้ยข้าพเจ้าเลย เมื� อ
ข้าพเจ้าล้มลง ข้าพเจ้าจะลุกขึ4 น
อีก เมื� อข้าพเจ้านั� งอยู่ในความ
มืด พระเยโฮวาห์จะทรงเป็น
ความสว่างแก่ข้าพเจ้า
9 ข้ าพเจ้ าจะทนต่ อพระพิ โรธ
ของพระเยโฮวาห์ เพราะว่า
ข้าพเจ้ากระทาํบาปต่อพระองค์
ข้าพเจ้าจะทนจนกว่าพระองค์จะ
ทรงแก้คดีของข้าพเจ้า และ
กระทาํการตัดสินเพื� อข้าพเจ้า
พระองค์จะทรงนาํข้าพเจ้าไปยัง
ความสว่าง และข้าพเจ้าจะเห็น
ความชอบธรรมของพระองค์
10 แล้ วเธอซึ� งเ ป็ นศั ตรู ของ
ข้าพเจ้าจะเห็น และความ
อับอายจะทับถมเธอที� กล่าวแก่
ข้าพเจ้าว่า "พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเจ้าอยู่ที� ไหน" ตาของ

(I) สดด INT:M; อสย R:M (N) อสย MS:I; รม O:IT-IU (O) สภษ L:IR-IS; ยรม O:M
(L) N ซมอ NO:R-S; อสย MM:IO (M) โยบ R:IL-IM (R) ปฐก Q:NN-NL; อสค NN:S
(S) สดด OL:M-R (U) โยบ OI:NQ (Q) ลนต NR:LI; I ซมอ O:IU (IT) สดด IOS:U-Q
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ข้าพเจ้าจะเพ่งดูเธอให้สาแก่ใจ
คราวนี4 เธอจะถู กยํ�า ลงเหมือน
เลนที�ในถนน
11 วันที� จะสร้ างกาํ แพงเมื อง
ของเจ้า ในวันนั4นคาํบัญชาจะถูก
ปลดเปลื4 องไป
12 ในวันนั4 นเขาจะมาหาเจ้าคือ
มาจากอัสซีเรียและจากเมืองที�มี
ป้อมปราการ จากระหว่างป้อม
ปราการกับแม่นํ4า จากระหว่าง
ทะเลนี4 กับทะเลโน้น และจาก
ระหว่างภูเขานี4 กับภูเขาโน้น
13 ถึ งกระนั4 นแผ่นดินก็จะรก
ร้างเพราะคนที�อาศัยในแผ่นดิน
นั4 นเป็นเหตุ เนื� องด้วยผลแห่ง
การกระทาํของเขา
14 ขอทรงเลี4 ยงดูประชาชนของ
พระองค์ด้วยคทาของพระองค์
คือฝูงประชาชนที�เป็นมรดกของ
พระองค์ ผู้อาศัยโดดเดี� ยวอยู่
ในป่า ในท่ามกลางคารเมล ขอ
ทรงให้ เขาหากินอยู่ ในบาชาน
และกิเลอาดอย่างในโบราณกาล
15 ดังในสมัยเมื� อเจ้ าออกจาก
แผ่นดินอียิปต์ เราจะสาํแดงสิ� ง
มหัศจรรย์แก่เขา
16 ประชาชาติ ทั4 งหลายจะแล
เห็นและอับอายด้วยอานุภาพทั4ง
สิ4 นของเขาทั4งหลาย เขาทั4งหลาย

จะเอามือปิดปากไว้และหูของ
เขาจะหนวกไป
17 เขาทั4 งหลายจะเลี ยผงคลี
เหมือนอย่างงู เขาจะเคลื�อนตัว
ออกจากรูของเขาดุจหนอนบน
แผ่นดินโลก เขาจะตระหนกตก
ใจพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
เนื� องด้วยเจ้า เขาทั4 งหลายจะ
กลัว
18 ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอ
เหมือนพระองค์ ผู้ทรงยกโทษ
ความชั�วช้า และทรงให้อภัยการ
ละเมิดแก่คนที� เหลืออยู่อันเป็น
มรดกของพระองค์ พระองค์มิ
ได้ทรงถือพระพิโรธเนืองนิตย์
เพราะว่าพระองค์ทรงพอพระทัย
ในความเมตตา
19 พระองค์จะทรงหันกลับมา
อีก พระองค์จะทรงเมตตาเราทั4ง
หลาย พระองค์จะทรงเหยียบ
ความชั� วช้าของเราไว้ พระองค์
จะทรงเหวี� ยงบาปทั4 งหลายของ
เขาลงไปในที�ลึกของทะเล
20 พระองค์จะทรงสาํแดงความ
จริงให้ประจักษ์แก่ยาโคบ และ
ความเมตตาต่ออับราฮัม ดังที�
พระองค์ทรงปฏิญาณต่อบรรพ-
บุ รุษของเราตั4 งแต่สมัยโบราณ
กาล
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