มีหนคา 1837
าห
พระเจาทรงมีเรื่ องกลาวโทษ
แกสะมาเรียและยูดาห
พระวจนะของพระเยโฮวาห ที่
มาถึงมี คาหชาวเมืองโมเรเชท
ในรั ชกาลโยธาม อาหั ส และ
เฮเซคี ยาห กษั ตริ ย แห งประเทศ
ยู ดาห ซึ่ งท านได เห็ นเกี่ ยวกั บ
สะมาเรียและเยรูซาเล็ม
2ชนชาติทั้ งหลายเอย ทุกคนจง
ฟง โอ พิภพเอย และสารพัดที่
อยู ในนั้ น จงฟ ง และให องค
พระผู เป นเจ าพระเจ าเป นพยาน
กล าวโทษท าน คื อองค พระ
ผู เป นเจ าจากพระวิ หารบริ สุ ทธิ์
ของพระองค
3เพราะ ดู เถิ ด พระเยโฮวาห
เสด็ จออกจากสถานของพระ
องค และจะเสด็ จลงมา ทรง
เหยียบย่ําที่ สูงของพิภพ
4 ภู เขาจะละลายไปภายใต พระ
องค และหุบเขาจะถูกผาเหมือน
ขี้ ผึ้ งหน าไฟ เหมื อนน้ํ า ที่ เทลง
มาตามที่ ชัน
5เหตุ การณ ทั้ ง ปวงเหล านี้ บั งเกิดขึ้ นเพราะการละเมิดของยาโคบ และเพราะความบาปของ
วงศ วานอิ สราเอล การละเมิ ด
ของยาโคบนั้ นคื ออะไร สะมาเรี ยมิ ใช หรื อ ปู ชนี ยสถานสู ง
แหงยูดาหคืออะไร เยรูซาเล็มมิ
ใชหรือ

1

6เหตุ ฉะนั้ น
เราจะกระทํา
สะมาเรี ยให เป นกองสิ่ งปรั กหั ก
พังอยู ในที่ โล ง เปนที่ สําหรับทํา
สวนองุ น เราจะเทก อนหิ นที่ ใช
สรางเมืองนั้ นลงที่ หุบเขา จะให
เห็นรากฐานของเมือง
7รู ปเคารพแกะสลั กทั้ งสิ้ น ของ
เมื องนั้ นจะถูกทุบเป นชิ้ นๆ ค า
จางทั้ งสิ้ นของเมืองนั้ นจะถู กเผา
เสียดวยไฟ และเราจะกระทําให
รู ปเคารพทั้ งสิ้ นของเมืองนั้ นถู ก
ทิ้ งราง เพราะเมื องนั้ นรวบรวม
รู ปเคารพเหล า นี้ มาด วยค าจ าง
ของหญิงแพศยา และมันจะกลับ
เปนคาจางของหญิงแพศยา
8 เพราะเหตุ นี้ ข า พเจ า จึ งร่ํ า ไห
และคร่ํ า ครวญ
ข าพเจ าจะ
เดิ นเท าเปล าและเปลื อยกายไป
ไหนๆ ข าพเจ าจะส งเสี ยงร่ําไห
ดุ จมั งกร และเสี ยงครวญคราง
ดุจนกเคาแมว
9เพราะว ารอยแผลของเมืองนั้ น
รั กษาไม หาย และได ลามมาถึ ง
ยู ดาห ได มาถึ งกระทั่ งประตู
เมื อ งแห ง ประชาชนของเราคื อ
ถึงเยรูซาเล็ม
10 อย าบอกเรื่ อ งนี้ ในเมื องกั ท
อยารองไหไปเลย จงเกลือกกลิ้ ง
ตัวอยู ในฝุ นในวงศวานอัฟราห
11 ชาวเมื องชาฟ ร เอ ย
จง
ผ านไปตามทางของเจ าด วยตั ว

(1) มคา 1:14-15 (2) พบญ 32:1; สดด 49:1 (3) อสย 26:21 (4) วนฉ 5:4
(5) 2 พกษ 17:7; 2 พศด 36:14 (6) อสย 25:2; ยรม 9:11 (7) ลนต 26:30; วว 18:3
(8) อสย 16:9 (9) ยรม 1:15 (10) 2 ซมอ 1:20; อมส 5:13 (11) อสย 16:2; ยรม 48:6
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มีคาห 1, 2
หนา 1838
เปลื อยเปล าและอั บอาย ชาว อยู บนที่ นอนของตน พอรุ งขึ้ น
เมื องศานั นไม ได ออกมาในเมื่ อ เช าก็ ออกไปกระทํา เพราะว า
เบธเอเซลร่ําไห มันจะเอาสถาน การนั้ นอยู ในอํานาจมื อของเขา
ที่ ตั้ งของมันไปเสียจากเจา
ที่ จะกระทําได
12 เพราะว าชาวมาโรทคอย 2เขาโลภที่ ดิ นแล วก็ ใช ความรุ น
ความดี อ ยู ด วยความรอบคอบ แรงยึดเอาไป เขาโลภบานเรือน
แต ภั ยพิ บัติ ได ลงมาจากพระเย- และก็ริบไปเสีย เขาบีบบังคับคน
โฮวาหถึงประตูเมืองเยรูซาเล็ม
และบ านเรื อนของเขา และบี บ
13 โอ ชาวเมื องลาคี ชเอ ย จง คนกับมรดกของเขา
เที ยมม าเข ากั บรถรบ เธอเริ่ ม 3 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห จึ ง
สร างบาปให แก บุ ตรสาวของ ตรั สดั งนี้ ว า ดู เถิ ด เรากําลั ง
ศิ โยน เพราะได พบการละเมิ ด เตรี ยมภั ยให ตกกั บครอบครั วนี้
ของอิสราเอลในเจา
ซึ่ งเจ าจะหลบคอของเจ าให พ น
14 เพราะฉะนั้ น เจาจะตองมอบ ไปไมได และเจาจะเดินอยางผึ่ ง
ของไว อาลั ยให แก โมเรเชท-กั ท ผายไปไม ได เพราะเวลานี้ เป น
บรรดาเรือนของอั คซีบจะเปนสิ่ ง การวิบัติ
อสั ตย แก บรรดากษั ตริ ย อิ สรา- 4ในวันนั้ น จะมีคนเลาคําอุปมา
เอล
ต อสู เจ า และจะร่ํ า ไห ด วยการ
15 โอ ชาวเมื องมาเรชาห เอ ย โอดครวญอย างขมขื่ นว า "พวก
เราจะนํา ผู รั บมรดกมาสู เ จ าอี ก เราพินาศอยางสิ้ นเชิ งแล ว พระ
ท านจะมายั งอดุ ลลั ม ซึ่ งเป น องค ทรงเปลี่ ยนที่ ดิ นกรรมสิ ทธิ์
สงาราศีของอิสราเอล
แหงชนชาติของขา พระองคทรง
16 จงกล อ นผมและโกนหนวด ถอนไปจากขาเสียแลวหนอ พระ
โกนเคราเสี ย เพื่ อไว ทุกข ให แก องค ท รงแบ ง ไร น าของพวกเรา
ลู กรั กที่ พอใจของเจ า จงทําตั ว ให แก บ รรดาคนที่ จั บ กุ ม พวก
ให ล านมากขึ้ นเหมื อนนกอิ นทรี เรา"
เพราะเขาทั้ งหลายได จากเจ าไป 5ดังนั้ น เจาจะไมมีใครจับสลาก
เปนเชลย
แบ งที่ ดิ นกั นในชุ มชนแห ง พระ
ความโลภและพวกผู พยากรณ
เยโฮวาห
6 เขากล า วแก ผู ที่ พยากรณ ว า
เท็จนําความหายนะมาสู ยูดาห
วิ บั ติ แก ผู ที่ เตรี ยมความชั่ ว "อย าพยากรณ เลย" เขาจะไม
ช า และคิ ดกระทําความชั่ ว พยากรณ แก พวกเขา เพื่ อพวก

2

(12) นรธ 1:20; 1 ซมอ 4:13 (13) ยชว 15:39 (14) 2 ซมอ 8:2 (15) อสย 7:17
(16) โยบ 1:20; อสย 15:2 (1) อสธ 3:8; สดด 7:14 (2) อพย 20:17; 1 พกษ 21:2-19
(3) ยรม 8:3; อมส 3:1-2 (4) กดว 23:7 (5) พบญ 32:8 (6) อสย 30:10; ยรม 26:8-9
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หนา 1839
มีคาห 2, 3
เขาจะไมอับอาย
รวบรวมคนอิ สราเอลที่ เหลื ออยู
7โอ พวกที่ มีชื่ อวา วงศวานของ และจะตั้ ง เขาไว ด วยกั นเหมื อน
ยาโคบเอ ย พระวิ ญญาณของ ฝู งแพะแกะที่ อยู ใ นเมื องโบสพระเยโฮวาห ห มดความอดทน ราห เหมือนฝูงสัตวที่ อยู ในคอก
แล วหรื อ สิ่ งเหล านี้ เป นการ เขาจะทําเสียงดังเพราะเหตุมี คน
กระทําของพระองคหรือ ถอยคํา มากมาย
ของเราไม กระทําให บังเกิ ดผลดี 13 ผู ที่ ทะลวงออกได จะขึ้ นไป
แก ผู ที่ ดํ า เนิ นในความเที่ ยง กอนเขาทั้ งหลาย เขาทั้ งหลายจะ
ธรรมหรือ
ทะลวงออกไปและผ านออก
8ในตอนหลั งๆนี้ ประชาชนของ ประตูเมือง เขาจะออกไปทางนี้
เราลุ กขึ้ นต อสู อย างกับเป นศั ตรู กษั ตริยของเขาทั้ งหลายจะเสด็ จ
เจ า ริ บเอาเสื้ อคลุ ม กั บเสื้ อผ า ไปก อน และพระเยโฮวาห จะ
จากผู ที่ ผานไปโดยไววางใจ ดวย ทรงนําหนาเขา
ไมนึกฝนวาจะมีสงคราม
ยูดาหจะถูกนําไปเปนเชลย
9เจ าขั บไล พวกผู หญิ งในประเยรูซาเล็มจะถูกทําลาย
ชาชนของเราออกไปจากเรื อ น
และขาพเจากลาววา โอ ทาน
อั นผาสุ กของเขาทั้ งหลาย เจ า
ทั้ งหลาย ผู เป นประมุ ขของ
ได เอาสงาราศี ของเราไปเสียจาก ยาโคบ คือบรรดาผู ครอบครอง
เด็กๆของเขาเปนนิตย
วงศ วานอิ สราเอลเอ ย จงฟ ง
10 จงลุ กขึ้ นและจากไป เพราะ ท า นทั้ งหลายต อ งทราบความ
ที่ นี่ ไม ใช ที่ พั กของเจ า เพราะ ยุติธรรมไมใชหรือ
ความไม สะอาดซึ่ งจะทําลายเจ า 2ท านทั้ งหลายผู เกลียดชังความ
ดวยความพินาศอยางทุกขระทม ดี และรักความชั่ ว ผู ที่ ฉีกหนัง
11 หากคนใดจะเที่ ยวไปโดยมี ออกจากประชาชนของเรา และ
นิ สัยหลอกลวงและมุ สาว า "เรา ฉี ก เนื้ อ ออกจากกระดู กของเขา
จะพยากรณ ให ท านฟ งเรื่ อง ทั้ งหลาย
เหล าองุ นและเมรั ย" เขาจะเปน 3ผู ที่ กินเนื้ อชนชาติของเรา และ
ผู พยากรณของชนชาตินี้ ไดละ
ถลกหนั งออกจากตั วเขาทั้ ง
พระเจาจะทรงรวบรวม
หลาย และหั กกระดู กของเขา
คนอิสราเอลที่ เหลืออยู
และสับเขาเปนชิ้ นๆ เหมือนกับ
12 โอ ยาโคบเอ ย เราจะรวบ ทําไวใส หมอ และเหมือนเนื้ อที่
รวมเจ าทั้ งหลายเป นแน เราจะ อยู ในหมอขนาดใหญ

3

(7) อสย 48:1-2; ยรม 2:4 (8) 2 พศด 28:5; อสย 9:21 (9) มคา 2:2; มธ 23:14
(10) พบญ 4:26; ยชว 23:15 (11) 1 พกษ 13:18 (12) อสย 11:11; อสค 37:21
(13) อสย 42:7 (1) มคา 3:9-10 (2) 1 พกษ 21:20 (3) สดด 14:4; อสค 11:3
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มีคาห 3, 4
หนา 1840
4แลวเขาจะรองทุกข ตอพระเย- ครอบครองวงศ วานอิ ส ราเอล
โฮวาห แตพระองคจะไมทรงฟง จงฟ งข อความนี้ คื อท านผู ชั ง
เขา คราวนั้ นพระองค จะทรง ความยุ ติ ธ รรมและผู แปรความ
ซ อ นพระพั กตร เ สี ยจากเขาทั้ ง เที่ ยงตรงทั้ งสิ้ นใหปรวนไป
หลาย เพราะเขาได ประพฤติ 10 ผู สรางศิโยนดวยโลหิต และ
อยางชั่ วราย
สรางเยรูซาเล็มดวยความชั่ วชา
5 พระเยโฮวาห ต รั ส เกี่ ยวด วย 11 ผู เป นประมุ ขของเมื องนี้ ตั ด
เรื่ องผู พยากรณ ผู ที่ นํ า ชนชาติ สิ นความด วยเห็ นแก สิ นบน
ของข าพเจ าให หลงไป ผู ที่ กั ด ปุ โรหิ ตของเธอสั่ งสอนด วยเห็ น
ด วยฟ นและร องว า "จงเป นสุ ข แก สิ นจ าง ผู พยากรณ ของเธอ
เถิด" ผู ที่ ไมยื่นอะไรใสปากของ ทํานายดวยเห็นแกเงิน ถึงกระเขา แตพวกเขาประกาศสงคราม นั้ นเขาทั้ งหลายยั งอิ งพระเยโฮตอเขา
วาหและกลาววา "พระเยโฮวาห
6เพราะฉะนั้ น จะเป นกลางคื น ทรงสถิ ตท ามกลางเรามิ ใช หรื อ
แกเจาปราศจากนิมิต และความ ไม มี ความชั่ วอย างไรเกิ ดขึ้ นแก
มืดทึบจะบังเกิดแกเจาปราศจาก เราได"
การทํานาย สําหรั บพวกผู พยา- 12 ด วยเหตุ นี้ แหละ เพราะเจ า
กรณนี้ ดวงอาทิตยจะตกไป และ นี่ เอง ศิโยนจะตองถูกไถเหมือน
กลางวันก็จะมืดอยู เหนือเขา
ไถนา เยรู ซาเล็ มจะกลายเป น
7ผู ทํานายจะอั บอาย พวกโหร กองสิ่ งปรั กหั กพั ง และภู เขา
จะขายหนา เออ เขาทั้ งหลายจะ แห ง พระนิ เ วศจะเป น ที่ สู ง ซึ่ ง
ปดริมฝปากดวยกันหมด เพราะ มีตนไม
วาไมมีคําตอบมาจากพระเจา
อาณาจักร 1000 ปในอนาคต
8แต สําหรั บข าพเจ า ข าพเจ า
ในยุ คหลั งจะเป นดั งนี้ คื อ
เต็ มด วยฤทธิ์ เดช คื อด วยพระ
ภู เขาแห งพระนิ เวศของ
วิ ญญาณของพระเยโฮวาห และ พระเยโฮวาห จะถู ก สถาปนาขึ้ น
ทั้ งความยุ ติ ธรรมกั บกําลั งที่ จะ ให สู ง ที่ สุ ด ในจํ า พวกภู เ ขาทั้ ง
ประกาศการละเมิ ด ของยาโคบ หลาย และจะถูกยกขึ้ นใหเหนือ
แกเขาเอง และประกาศบาปของ บรรดาเนินเขา ชนชาติทั้ งหลาย
อิสราเอลแกเขาเอง
จะหลั่ งไหลเขามาหา
9 ท านทั้ งหลายผู เป นประมุ ข 2และประชาชาติ เป นอั นมากจะ
แห งวงศ วานของยาโคบ คื อผู มากล าวว า "มาเถิ ด ให เราขึ้ น

4

(4) มคา 2:3-4 (5) อสย 9:15; ยรม 14:14 (6) สดด 74:9 (7) อพย 8:18-19
(8) โยบ 32:18; อสย 11:2-3 (9) อพย 3:16; ฮชย 5:1 (10) ยรม 22:13-17
(11) กดว 16:15 (12) มคา 1:6; มธ 24:2 (1) ปฐก 49:1 (2) อสย 2:3; ยรม 31:6
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หนา 1841
มีคาห 4
ไปยังภู เขาของพระเยโฮวาห ยัง และจะรวบรวมบรรดาผู ที่ ถู กขั บ
พระนิ เ วศแห ง พระเจ า ของยา- ไล ไป และบรรดาผู ที่ เราได ให
โคบ เพื่ อพระองคจะทรงสอนวิถี ทุกขใจ
ของพระองคแกเรา และเพื่ อเรา 7คนที่ ขาพิ การนั้ นเราจะให เป น
จะเดิ น ในมรรคาของพระองค " คนที่ เหลืออยู คนที่ ถูกทิ้ งไปนั้ น
เพราะว าพระราชบั ญญั ติ จะออก เราจะให เป น ชนชาติ ที่ เข ม แข็ ง
มาจากศิโยน และพระวจนะของ และพระเยโฮวาห จะทรงปก
พระเยโฮวาหจะออกมาจากเยรู- ครองเหนื อเขาที่ ภู เขาศิ โยนตั้ ง
ซาเล็ม
แต บัดนี้ เป นต นไปจนชั่ วกั ลปาว
3 พระองค จ ะทรงวิ นิ จ ฉั ยระ- สาน
หว า งชนชาติ ทั้ งหลายเป น อั น 8โอ หอคอยที่ เฝ าฝู งสั ตว เอ ย
มาก และจะทรงตั ดสิ นเพื่ อ เจ า ผู เป น ป อ มปราการอั น แข็ ง
บรรดาประชาชาติ อั นแข็ งแรงที่ แกร งสําหรั บบุ ตรสาวแห งศิ โยน
อยู ไกลออกไป และเขาทั้ งหลาย อํานาจครอบครองดั้ งเดิ มจะมา
จะตี ด าบของเขาให เ ป น ผาลไถ สู เจา ราชอาณาจักรจะมาสู บุตร
นา และหอกของเขาให เป นขอ สาวแหงเยรูซาเล็ม
ลิ ด ประชาชาติ จะไม ยกดาบต อ
อิสราเอลจะตองถูกนําไป
สู กั นอี ก เขาจะไม ศึ กษายุ ทธ
เปนเชลยในบาบิโลน
ศาสตรอีกตอไป
กอนกลับมายังแผนดินของตน
4แต ต างก็ จะนั่ ง อยู ใต ซุ มองุ น 9เออ ทําไมเจ าร องไห เสี ยงดั ง
และใตตนมะเดื่ อของตน และจะ ไมมีกษัตริยปกครองเจาหรือ ที่
ไม มี ใ ครมากระทํา ให เขาสะดุ ง ปรึ ก ษาของเจ า พิ น าศเสี ยแล ว
กลั ว เพราะพระโอษฐ ของพระ หรื อ เจ าจึ งเจ็ บปวดรวดร าว
เยโฮวาห จอมโยธาได ตรั สอย าง อยางกับหญิงจะคลอดบุตร
นี้ แลว
10 โอ บุตรสาวศิโยนเอย จงบิด
5ด วยว าบรรดาชนชาติ ทั้ งหลาย ตั วและโอดครวญไปเถิ ด อย าง
ต างก็ ดํ า เนิ นในนามแห ง พระ กับหญิงจะคลอดบุตร เพราะบัด
ของตน แตเราจะดําเนินในพระ นี้ เจ า จะต องออกไปจากนครไป
นามของพระเยโฮวาห พระเจ า พั กอยู ตามไร นา เจ าจะต องไป
ของเราเปนนิตยสืบๆไป
ยังบาบิโลน เจาจะไดรับการชวย
6พระเยโฮวาห ตรั สว า ในคราว ใหรอดพน ณ ที่ นั่ น พระเยโฮนั้ นเราจะรวบรวมคนขาพิ ก าร วาหจะทรงไถเจา ณ ที่ นั่ นใหพน
(3) 1 ซมอ 2:10; สดด 82:8 (4) 1 พกษ 4:25; อสย 26:16 (5) 2 พกษ 17:29
(6) มคา 2:12; ฮบ 12:12-13 (7) อสย 6:13; ฮชย 1:10 (8) สดด 48:12-13; อสย 5:2
(9) ยรม 4:21; พคค 4:20; ฮชย 3:4 (10) อสย 66:7-9; ฮชย 13:13; ยน 16:20-22
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มีคาห 4, 5
หนา 1842
จากมือศัตรูของเจา
จะปกครองในอิสราเอล ดั้ งเดิม
11 บั ดนี้ ประชาชาติ มากหลาย ของท านมาจากสมั ยเก า จาก
ไดชุมนุมตอสู เจา กลาววา "จง สมัยโบราณกาล
ให มั นหมดความศั กดิ์ สิ ทธิ์ ให 3ดั งนั้ น พระองค จะทรงมอบ
ตาของเราเพงดูศิโยน"
เขาไว จนถึ ง เวลาที่ หญิ ง ผู เจ็ บ
12 แต เขาทั้ งหลายไม ท ราบถึ ง ครรภจะคลอดบุตร แล วบรรดา
พระดําริ ของพระเยโฮวาห เขา พี่ น องที่ เหลื ออยู จะกลั บมายั ง
ทั้ งหลายไม เ ข า ใจในแผนการ คนอิสราเอล
ของพระองค ที่ พระองค จะทรง
ยุคอาณาจักร 1000 ป
รวบรวมเขาทั้ งหลายเข ามา ดั ง 4 และพระองค จะทรงยื นมั่ น
รวมฟอนขาวไวที่ ลานนวดขาว
ทรงเลี้ ยงดู ด วยพระกํ า ลั ง แห ง
13 โอ บุตรสาวศิโยนเอย จงลุก พระเยโฮวาห ด วยสงาราศี แห ง
ขึ้ นและนวดเถิ ด เพราะวาเราจะ พระนามพระเยโฮวาห พระเจ า
ทําเขาของเจาใหเปนเหล็ก และ ของพระองค และเขาทั้ งหลาย
กี บเท าของเจ าให เป นทองสั ม- อยู ได เพราะบั ดนี้ พระองค จะ
ฤทธิ์ และเจ าจะตี ชนชาติ ทั้ ง ทรงเป น ใหญ ตลอดจนถึ งที่ สุ ด
หลายเป นอั น มากให เป น ชิ้ นๆ ทายปลายพิภพ
และเราจะมอบสิ่ งที่ ไ ด ม าถวาย 5 พระองค ผู นี้ จะเป น สั น ติ สุ ข
แด พระเยโฮวาห มอบสมบั ติ คื อเมื่ อชาวอั สซี เรี ยจะยกเข ามา
ของเขาทั้ งหลายแด อ งค พระผู ในแผ นดิ นของเราและเมื่ อเขา
เปนเจาแหงพิภพจบสิ้ น
จะเหยียบย่ําในปราสาททั้ งหลาย
คําพยากรณเรื่ องการบังเกิด
ของเรา เราจะยกผู เลี้ ยงแกะเจ็ด
ของพระเยซูที่เบธเลเฮม
คนและเจ า นายแปดคนมาต อ
โอ บุ ตรสาวแห งกองทั พ ตานเขา
ทหารเอ ย บั ดนี้ เจ าจงรวม 6เขาทั้ งหลายจะทําลายแผ นดิ น
กันเปนกองทัพ ศัตรูมาลอมเรา อั สซี เรี ยด วยดาบ และแผ นดิ น
ทั้ งหลายไว เขาจะเอาไม ตี แก ม นิมโรดในทางเขา และพระองค
จะทรงช วยเราให พ นจากชาว
ของผู ปกครองอิสราเอล
2เบธเลเฮม เอฟราธาหเอย แต อั สซี เรี ยเมื่ อชาวอั สซี เรี ยยกเข า
และ
เจาผู เปนหน วยเล็กในบรรดาคน มาในแผ นดิ นของเรา
ยูดาหที่ นับเปนพันๆ จากเจาจะ เหยี ย บย่ํ า ภายในเขตแดนของ
มีผู หนึ่ งออกมาเพื่ อเรา เปนผู ที่ เรา

5

(11) อสย 5:25-30; ยรม 52:4 (12) อสย 55:8; ยอล 3:12 (13) พบญ 33:25
(1) พบญ 28:49; 2 พกษ 24:2 (2) มธ 2:6; ยน 7:42 (3) มคา 7:13; ฮบ 1:11-12
(4) สดด 23:1-2; อสย 40:10 (5) อสย 9:6; ศคย 9:10 (6) อสย 14:2; นฮม 2:11-3:3
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หนา 1843
มีคาห 5, 6
7แลวคนยาโคบที่ เหลืออยู จะอยู เจ า จะมิ ได ก ราบลงไหว ผ ลงาน
ท า มกลางชนชาติ ทั้ งหลายเป น ของมือของเจาอีกตอไป
อันมาก เหมื อนน้ําค างจากพระ 14 เราจะถอนเสารู ปเคารพของ
เยโฮวาห เหมือนหาฝนที่ ตกบน เจาเสียจากทามกลางเจา และจะ
หญ า ซึ่ งไม อยู คอยมนุ ษย หรื อ ทําลายเมืองของเจาเสีย
คอยบุตรทั้ งหลายของมนุษย
15 เราจะแก แค น เพราะความ
8และคนยาโคบที่ เหลืออยู จะอยู โกรธและความกริ้ วต อ ประชา
ท ามกลางประชาชาติ ในท าม- ชาติ ดังที่ ไมเคยมีใครไดยินเลย
กลางชนชาติ ทั้ งหลายเป น อั น
พระเจาทรงมีคดีกับอิสราเอล
มาก ดั งสิ งโตอยู ท ามกลางสั ตว
จงฟงสิ่ งที่ พระเยโฮวาหตรัส
เดี ยรั จฉานในป า
ดั งสิ งโต
จงลุ กขึ้ น แถลงคดี ของเจ า
หนุ มอยู ท า มกลางฝู ง แพะแกะ ต อหน าภู เขาทั้ งหลาย จงให
ซึ่ งเมื่ อมั นผ านไป มั นก็ เหยี ยบ เนินเขาฟงเสียงของเจา
ย่ํ า ลงและฉี กเสี ย ไม มี ใครช วย 2โอ ภูเขาทั้ งหลาย ทั้ งรากฐาน
ใหพนได
ที่ ทนทานของพิ ภพเอ ย จงฟ ง
9มื อ ของเจ า จะถู ก ยกขึ้ นเหนื อ คดีของพระเยโฮวาหเถิด เพราะ
คู อริของเจา และศัตรูทั้ งสิ้ นของ ว า พระเยโฮวาห ทรงมี คดี กั บ
เจาจะถูกตัดขาดไป
ประชาชนของพระองค และพระ
10 พระเยโฮวาห ตรั สว า ต อมา องคจะทรงสู ความกับอิสราเอล
ในวั น นั้ นเราจะขจั ด ม า ของเจ า 3"โอ ประชาชนของเราเอย เรา
ให หมดไปจากทามกลางเจาและ ได กระทําอะไรแก เจ า เราได ให
จะทําลายรถรบของเจา
เจาออนเพลียในกรณีใด จงตอบ
11 และเราจะขจั ดเมื องให หมด มา
ไปจากแผ นดิ นของเจ า และจะ 4ด วยว าเราได นําเจ าขึ้ นมาจาก
โค นที่ กํา บั ง เข มแข็ งของเจ าทั้ ง แผ นดิ นอี ยิ ปต และไถ เจ ามา
สิ้ น
จากเรือนทาส และเราใชใหโม12 เราจะขจั ดวิ ทยาคมให หมด เสส อาโรน และมิเรียม นําหนา
ไปจากมื อของเจ า เจ าจะไม มี เจาไป
หมอผีอีกตอไป
5โอ ประชาชนของเราเอ ย จง
13 เราจะขจัดรูปเคารพสลักของ ระลึ กว า บาลาคกษั ตริ ย โมอั บ
เจ าออกเสี ยด วย และทําลาย คิดอุบายประการใด และบาลาเสาศั กดิ์ สิ ทธิ์ จากท ามกลางเจ า อั ม บุ ต รชายเบโอร ไ ด ตอบเขา

6

(7) มคา 5:3 (8) สดด 2:8-12 (9) อสย 1:25 (10) สดด 20:7 (11) อสย 2:12-17
(12) อสย 2:6-8 (13) อสค 6:9 (15) มคา 5:8 (1) 1 ซมอ 15:16 (2) พบญ 32:22
(3) สดด 50:7; ยรม 2:5 (4) อพย 12:51; พบญ 4:20 (5) พบญ 8:2; อฟ 2:11

33_mic.pub
page 7

Friday, December 09, 2005 13:23

มีคาห 6
หนา 1844
อย างไรจากชิ ทธิ มถึ งกิ ลกาล มี เครื่ องตวงที่ พร องไปซึ่ งน าสะอะไรเกิดขึ้ น เพื่ อเจาจะไดทราบ อิดสะเอียนนั้ นอยู อีกหรือ
ความชอบธรรมของพระเยโฮ- 11 เราจะถื อพวกที่ มี ตาชั่ งที่ ชั่ ว
วาห"
ร าย และมี ถุ งเต็ มด วยลู กตุ ม
6"ข าพเจ าจะนําอะไรเข ามาเฝ า ขี้ โกงวา ไมมีความผิดไดหรือ
พระเยโฮวาห และกราบไหว ตอ 12 บรรดาคนมั่ งมี ของเจ าก็ เต็ ม
พระพักตรพระเจาเบื้ องสูง ควร ไปด วยความทารุ ณ และชาว
ข าพเจ าเข าเฝ า พระองค ด วย เมื องของเจ าก็ พูดมุ สา และลิ้ น
เครื่ องเผาบู ชาหรื อ ด วยลู กวั ว ของเขาก็ ล อ ลวงอยู ในปากของ
อายุหนึ่ งขวบหลายตัวหรือ
เขา
7 พระเยโฮวาห จ ะทรงพอพระ 13 เพราะฉะนั้ นเราจะกระทําให
ทั ยการถวายแกะเป น พั น ๆตั ว เจ าเจ็ บป วยด วยการเฆี่ ยนตี เจ า
และธารน้ํ า มั น หลายหมื่ นสาย ด วยการกระทําให เจ ารกร างไป
หรือ ควรที่ ขาพเจาจะถวายบุตร เพราะเหตุบาปของเจา
หั วป ชํา ระการละเมิ ดของข าพ- 14 เจ าจะรั บประทาน แต จะไม
เจ าหรื อ คื อถวายผลแห งกาย รู จักอิ่ ม และสวนภายในของเจา
ของข าพเจ าชํา ระบาปแห งวิ ญ- ก็จะมีแต ความหิ ว เจาจะเก็บไว
ญาณของขาพเจา"
แต ก็ ไม สั่ งสม อะไรที่ เจ าสั่ งสม
8โอ มนุ ษย เอ ย พระองค ทรง เราก็จะใหแกดาบ
สําแดงแกเจาแลววาอะไรดี และ 15 เจาจะหวาน แตเจาจะไมได
พระเยโฮวาหทรงมีพระประสงค เกี่ ยว เจ าจะย่ํา บี บมะกอกเทศ
อะไรจากเจา นอกจากใหกระทํา แต จะไม ได ช โลมตั วเองด วยน้ํา
ความยุ ติ ธรรม และรั กความ มั น เจ าจะย่ํา องุ น แต จะไม ได
เมตตา และดําเนิ นด วยความ ดื่ มน้ําองุ น
ถอมใจไปกับพระเจาของเจา
16 เพราะได มี การถื อรั กษากฎ
9 พระสุ รเสี ยงพระเยโฮวาห เกณฑ ของอมรี และบรรดากิจประกาศแก นครนั้ น คนที่ มี สติ การแหงวงศวานของอาหับ และ
ป ญญาจะพิ จารณาดู พระนาม เจ าได ดําเนิ นตามคําแนะนําของ
ของพระองค จงฟงคทา และผู คนพวกนี้ เพื่ อเราจะกระทําให
ที่ ทรงตั้ งมันไวเถิด
เจาเปนที่ รกราง และชาวเมืองที่
10 ยั งมี ทรั พย ส มบั ติ แห งความ อาศัยอยู ในนั้ นจะเปนที่ เย ยหยัน
ชั่ วร ายในเรื อนของคนชั่ ว และ ฉะนั้ นเจ าจะต องทนรั บการดุ ด า
(6) 2 ซมอ 21:3; มธ 19:16 (7) 1 ซมอ 15:22 (8) รม 9:20 (9) มคา 3:12
(10) ยชว 7:1 (11) ฮชย 12:7 (12) มคา 2:1-2 (13) ลนต 26:16; พบญ 28:21-22
(14) ลนต 26:26; อสย 65:13 (15) พบญ 28:38-40 (16) 1 พกษ 16:25-30
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หนา 1845
มีคาห 6, 7
วากลาวจากชนชาติของเรา
ลู ก สาวลุ ก ขึ้ นต อ สู แม ข องเธอ
วิ บั ติ แก ข าพเจ า เพราะ ลู กสะใภ ต อสู แม สามี ศั ตรู ของ
ข า พเจ า เป น เหมื อ นคนที่ ใครๆก็คือคนที่ อยู รวมเรือนของ
พบวาเขาเก็ บผลในฤดู ร อนหมด เขาเอง
แล ว และเล็ มผลจากเถาองุ น
มีคาหกลาวถึง
หมดแลว ไมมีพวงองุ นรับประคนอิสราเอลที่ เหลืออยู
ทาน จิตใจขาพเจาปรารถนาผล
ในวาระสุดทาย
สุกรุ นแรก
7 เพราะฉะนั้ นสํ า หรั บข า พเจ า
2คนดีสูญหายไปจากโลก จะหา ข า พเจ า จะมองดู พระเยโฮวาห
คนซื่ อตรงท า มกลางมนุ ษย สั ก ข าพเจ าจะเฝ า คอยพระเจ าแห ง
คนก็ ไม มี ต างก็ ซุ มคอยจะเอา ความรอดของข าพเจ า พระเจ า
โลหิ ตกั น ต างก็ เอาตาข ายดั ก ของขาพเจาจะทรงฟงขาพเจา
พี่ นองของตน
8โอ ศัตรูของขาพเจาเอย อยา
3มื อทั้ งสองของเขาคอยจ องแต เปรมปรี ดิ์ เย ยข าพเจ าเลย เมื่ อ
สิ่ งที่ ชั่ ว เพื่ อจะกระทําดวยความ ขาพเจาลมลง ขาพเจ าจะลุกขึ้ น
ขยั น เจ านายและผู พิพากษาขอ อี ก เมื่ อข าพเจ านั่ งอยู ในความ
สิ นบน และคนใหญ คนโตก็เอ ย มื ด พระเยโฮวาห จะทรงเป น
ถึ งความปรารถนาชั่ วแห ง จิ ต ความสวางแกขาพเจา
ใจของเขา ต างก็ สานสิ่ งเหล านี้ 9 ข าพเจ าจะทนต อพระพิ โ รธ
เขาดวยกัน
ของพระเยโฮวาห เพราะว า
4 คนที่ ดี ที่ สุ ด ของเขาก็ เ หมื อ น ข าพเจ ากระทําบาปต อพระองค
หนามย อย คนที่ ซื่ อตรงที่ สุ ด ขาพเจ าจะทนจนกว าพระองค จะ
ของเขาก็ คมกว ารั้ วต นไม หนาม ทรงแก คดี ของข าพเจ า และ
วั นแห ง ยามรั กษาการณ ของเจ า กระทํ า การตั ด สิ น เพื่ อข า พเจ า
และวันที่ จะลงโทษเจา มาถึงแลว พระองค จะทรงนําข าพเจ าไปยั ง
บั ดนี้ ความยุ งเหยิ งของเขาก็ อยู ความสว าง และข าพเจ าจะเห็ น
ใกลเต็มที
ความชอบธรรมของพระองค
5อยาวางใจในสหาย อยามั่ นใจ 10 แล วเธอซึ่ งเป นศั ตรู ของ
ในคนนําทาง จงเฝ าประตู ปาก ข าพเจ าจะเห็ น
และความ
ของเจาอยาเผยอะไรแกเธอที่ อยู อั บอายจะทั บถมเธอที่ กล า วแก
ในออมอกของเจา
ข าพเจ าว า "พระเยโฮวาห พระ
6เพราะว าลูกชายดู หมิ่ นพอและ เจ าของเจ าอยู ที่ ไหน" ตาของ

7

(1) สดด 120:5; อสย 6:5 (2) อสย 57:1; รม 3:10-18 (3) สภษ 4:16-17; ยรม 3:5
(4) 2 ซมอ 23:6-7; อสย 55:13 (5) โยบ 6:14-15 (6) ปฐก 9:22-24; อสค 22:7
(7) สดด 34:5-6 (8) โยบ 31:29 (9) ลนต 26:41; 1 ซมอ 3:18 (10) สดด 137:8-9
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มีคาห 7
หนา 1846
ข าพเจ าจะเพ ง ดู เธอให สาแก ใจ จะเอามื อ ป ด ปากไว และหู ของ
คราวนี้ เธอจะถู ก ย่ํ า ลงเหมื อ น เขาจะหนวกไป
เลนที่ ในถนน
17 เขาทั้ งหลายจะเลี ยผงคลี
11 วั นที่ จะสร า งกํ า แพงเมื อง เหมื อนอยางงู เขาจะเคลื่ อนตัว
ของเจา ในวันนั้ นคําบัญชาจะถูก ออกจากรู ของเขาดุ จหนอนบน
ปลดเปลื้ องไป
แผ นดินโลก เขาจะตระหนกตก
12 ในวั นนั้ นเขาจะมาหาเจ าคื อ ใจพระเยโฮวาห พระเจ าของเรา
มาจากอัสซีเรี ยและจากเมื องที่ มี เนื่ องด วยเจ า เขาทั้ งหลายจะ
ป อมปราการ จากระหว างป อม กลัว
ปราการกั บแม น้ํา จากระหว าง 18 ใครเล าจะเป นพระเจ าเสมอ
ทะเลนี้ กั บทะเลโน น และจาก เหมื อนพระองค ผู ทรงยกโทษ
ระหวางภูเขานี้ กับภูเขาโนน
ความชั่ วชา และทรงใหอภัยการ
13 ถึ ง กระนั้ นแผ น ดิ น ก็ จ ะรก ละเมิ ดแก คนที่ เหลื ออยู อั นเป น
ร างเพราะคนที่ อาศั ยในแผ นดิ น มรดกของพระองค พระองค มิ
นั้ นเป นเหตุ เนื่ องด วยผลแห ง ได ท รงถื อ พระพิ โรธเนื อ งนิ ตย
การกระทําของเขา
เพราะวาพระองคทรงพอพระทัย
14 ขอทรงเลี้ ยงดู ประชาชนของ ในความเมตตา
พระองค ด วยคทาของพระองค 19 พระองค จะทรงหั น กลั บมา
คื อฝูงประชาชนที่ เปนมรดกของ อีก พระองคจะทรงเมตตาเราทั้ ง
พระองค ผู อาศั ยโดดเดี่ ยวอยู หลาย พระองค จะทรงเหยี ยบ
ในปา ในทามกลางคารเมล ขอ ความชั่ วช าของเราไว พระองค
ทรงให เ ขาหากิ น อยู ในบาชาน จะทรงเหวี่ ยงบาปทั้ งหลายของ
และกิเลอาดอยางในโบราณกาล
เขาลงไปในที่ ลึกของทะเล
15 ดั ง ในสมั ยเมื่ อเจ าออกจาก 20 พระองค จะทรงสําแดงความ
แผ นดิ นอี ยิปต เราจะสําแดงสิ่ ง จริ งให ประจั กษ แก ยาโคบ และ
มหัศจรรยแกเขา
ความเมตตาต ออั บราฮั ม ดั งที่
16 ประชาชาติ ทั้ งหลายจะแล พระองค ทรงปฏิญาณต อบรรพเห็นและอับอายดวยอานุภาพทั้ ง บุ รุ ษของเราตั้ งแต ส มั ยโบราณ
สิ้ นของเขาทั้ งหลาย เขาทั้ งหลาย กาล

(11) นหม 2:17; ดนล 9:25 (12) อสย 11:16 (13) ลนต 26:33-39; ดนล 4:26-27
(14) มคา 5:4; มธ 2:6 (15) สดด 68:22; อสย 11:16 (16) อสย 26:11; อสค 38:23
(17) ปฐก 3:14-15 (18) อพย 15:11 (19) พบญ 30:3 (20) ปฐก 12:2-3; ลก 1:54
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