
หนา 1837มีคาห
พระเจาทรงมีเรื่องกลาวโทษ
แกสะมาเรียและยูดาห

1พระวจนะของพระเยโฮวาหที่
มาถึงมีคาหชาวเมืองโมเรเชท

ในรัชกาลโยธาม อาหัส และ
เฮเซคียาหกษัตริยแหงประเทศ
ยูดาห ซึ่ งทานไดเห็นเกี่ ยวกับ
สะมาเรียและเยรูซาเล็ม
2ชนชาติทั้งหลายเอย ทุกคนจง
ฟง โอ พิภพเอย และสารพัดที่
อยู ในนั้น จงฟง และใหองค
พระผู เปนเจาพระเจาเปนพยาน
กลาวโทษทาน คือองคพระ
ผู เปนเจาจากพระวิหารบริสุทธิ์
ของพระองค
3 เพราะ ดูเถิด พระเยโฮวาห
เสด็ จออกจากสถานของพระ
องค และจะเสด็จลงมา ทรง
เหยียบยํ่าที่สูงของพิภพ
4ภูเขาจะละลายไปภายใตพระ
องค และหุบเขาจะถูกผาเหมือน
ข้ี ผ้ึงหนาไฟ เหมือนน้ําที่ เทลง
มาตามที่ชัน
5 เหตุการณทั้ งปวงเหลานี้ บัง-
เกิดข้ึนเพราะการละเมิดของยา-
โคบ และเพราะความบาปของ
วงศวานอิสราเอล การละเมิด
ของยาโคบนั้นคืออะไร สะมา-
เรียมิใชหรือ ปูชนียสถานสูง
แหงยูดาหคืออะไร เยรูซาเล็มมิ
ใชหรือ

6 เหตุฉะนั้น เราจะกระทํา
สะมาเรียใหเปนกองสิ่ งปรักหัก
พังอยูในที่โลง เปนที่สําหรับทํา
สวนองุน เราจะเทกอนหินที่ใช
สรางเมืองนั้นลงที่หุบเขา จะให
เห็นรากฐานของเมือง
7 รูปเคารพแกะสลักทั้ งสิ้ นของ
เมืองนั้นจะถูกทุบเปนชิ้นๆ คา
จางทั้งสิ้นของเมืองนั้นจะถูกเผา
เสียดวยไฟ และเราจะกระทําให
รูปเคารพทั้งสิ้นของเมืองนั้นถูก
ทิ้งราง เพราะเมืองนั้นรวบรวม
รูปเคารพเหลานี้ มาดวยคาจาง
ของหญิงแพศยา และมันจะกลับ
เปนคาจางของหญิงแพศยา
8 เพราะเหตุนี้ ข าพเจาจึงรํ่าไห
และคร่ําครวญ ขาพเจาจะ
เดินเทาเปลาและเปลือยกายไป
ไหนๆ ขาพเจาจะสงเสียงร่ําไห
ดุจมังกร และเสียงครวญคราง
ดุจนกเคาแมว
9 เพราะวารอยแผลของเมืองนั้น
รักษาไมหาย และไดลามมาถึง
ยูดาห ไดมาถึงกระทั่ งประตู
เมืองแหงประชาชนของเราคือ
ถึงเยรูซาเล็ม
10 อยาบอกเรื่ องนี้ ในเมืองกัท
อยารองไหไปเลย จงเกลือกกลิ้ง
ตัวอยูในฝุนในวงศวานอัฟราห
11 ชาวเมืองชาฟรเอย จง
ผานไปตามทางของเจาดวยตัว

(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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หนา 1838
เปลือยเปลาและอับอาย ชาว
เมืองศานันไมไดออกมาในเมื่อ
เบธเอเซลร่ําไห มันจะเอาสถาน
ที่ตั้งของมันไปเสียจากเจา
12 เพราะว าชาวมาโรทคอย
ความดีอยู ด วยความรอบคอบ
แตภัยพิบัติไดลงมาจากพระเย-
โฮวาหถึงประตูเมืองเยรูซาเล็ม
13 โอ ชาวเมืองลาคีชเอย จง
เทียมมาเขากับรถรบ เธอเร่ิม
สร างบาปให แก บุ ตรสาวของ
ศิโยน เพราะไดพบการละเมิด
ของอิสราเอลในเจา
14 เพราะฉะนั้น เจาจะตองมอบ
ของไวอาลัยใหแกโมเรเชท-กัท
บรรดาเรือนของอัคซีบจะเปนสิ่ง
อสัตยแกบรรดากษัตริยอิสรา-
เอล
15 โอ ชาวเมืองมาเรชาหเอย
เราจะนําผู รับมรดกมาสู เจาอีก
ทานจะมายังอดุลลัม ซึ่ งเปน
สงาราศีของอิสราเอล
16 จงกลอนผมและโกนหนวด
โกนเคราเสีย เพ่ือไวทุกขใหแก
ลูกรักที่พอใจของเจา จงทําตัว
ใหลานมากข้ึนเหมือนนกอินทรี
เพราะเขาทั้ งหลายไดจากเจาไป
เปนเชลย
ความโลภและพวกผูพยากรณ
เท็จนําความหายนะมาสูยูดาห

2วิบัติแกผูที่ เตรียมความชั่ ว
ชา และคิดกระทําความชั่ว

อยูบนที่นอนของตน พอรุงข้ึน
เชาก็ออกไปกระทํา เพราะวา
การนั้ นอยู ในอํานาจมือของเขา
ที่จะกระทําได
2 เขาโลภที่ดินแลวก็ใชความรุน
แรงยึดเอาไป เขาโลภบานเรือน
และก็ริบไปเสีย เขาบีบบังคับคน
และบานเรือนของเขา และบีบ
คนกับมรดกของเขา
3 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห จึง
ตรัสดังนี้ วา ดูเถิด เรากําลัง
เตรียมภัยใหตกกับครอบครัวนี้
ซึ่ งเจาจะหลบคอของเจาใหพน
ไปไมได และเจาจะเดินอยางผ่ึง
ผายไปไมได เพราะเวลานี้ เปน
การวิบัติ
4ในวันนั้น จะมีคนเลาคําอุปมา
ตอสู เจา และจะร่ําไหดวยการ
โอดครวญอยางขมข่ืนวา "พวก
เราพินาศอยางสิ้นเชิงแลว พระ
องคทรงเปลี่ยนที่ดินกรรมสิทธิ์
แหงชนชาติของขา พระองคทรง
ถอนไปจากขาเสียแลวหนอ พระ
องคทรงแบงไรนาของพวกเรา
ให แก บรรดาคนที่ จั บกุ มพวก
เรา"
5ดังนั้น เจาจะไมมีใครจับสลาก
แบงที่ ดินกันในชุมชนแหงพระ
เยโฮวาห
6 เขากล าวแก ผู ที่ พยากรณ ว า
"อยาพยากรณเลย" เขาจะไม
พยากรณแกพวกเขา เพ่ือพวก

มีคาห 1, 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
7โอ พวกที่มีชื่อวา วงศวานของ
ยาโคบเอย พระวิญญาณของ
พระเยโฮวาหหมดความอดทน
แลวหรือ สิ่ งเหลานี้ เปนการ
กระทําของพระองคหรือ ถอยคํา
ของเราไมกระทําใหบังเกิดผลดี
แก ผู ที่ ดํา เนิ นในความเที่ ยง
ธรรมหรือ
8ในตอนหลังๆนี้ประชาชนของ
เราลุกข้ึนตอสูอยางกับเปนศัตรู
เจ าริบเอาเสื้ อคลุมกั บเสื้ อผ า
จากผูที่ผานไปโดยไววางใจ ดวย
ไมนึกฝนวาจะมีสงคราม
9 เจาขับไลพวกผูหญิงในประ-
ชาชนของเราออกไปจากเรือน
อันผาสุกของเขาทั้ งหลาย เจา
ไดเอาสงาราศีของเราไปเสียจาก
เด็กๆของเขาเปนนิตย
10 จงลุกข้ึนและจากไป เพราะ
ที่นี่ ไมใชที่ พักของเจา เพราะ
ความไมสะอาดซึ่ งจะทําลายเจา
ดวยความพินาศอยางทุกขระทม
11 หากคนใดจะเที่ ยวไปโดยมี
นิสัยหลอกลวงและมุสาวา "เรา
จะพยากรณ ให ท านฟ งเ ร่ื อง
เหลาองุนและเมรัย" เขาจะเปน
ผูพยากรณของชนชาตินี้ไดละ

พระเจาจะทรงรวบรวม
คนอิสราเอลที่เหลืออยู

12 โอ ยาโคบเอย เราจะรวบ
รวมเจาทั้ งหลายเปนแน เราจะ

รวบรวมคนอิสราเอลที่ เหลืออยู
และจะตั้ งเขาไวดวยกันเหมือน
ฝูงแพะแกะที่ อยู ในเมืองโบส-
ราห เหมือนฝูงสัตวที่อยูในคอก
เขาจะทําเสียงดังเพราะเหตุมีคน
มากมาย
13 ผู ที่ ทะลวงออกไดจะข้ึ นไป
กอนเขาทั้งหลาย เขาทั้งหลายจะ
ทะลวงออกไปและผ านออก
ประตูเมือง เขาจะออกไปทางนี้
กษัตริยของเขาทั้งหลายจะเสด็จ
ไปกอน และพระเยโฮวาหจะ
ทรงนําหนาเขา
ยูดาหจะถูกนําไปเปนเชลย
เยรูซาเล็มจะถูกทําลาย

3และขาพเจากลาววา โอ ทาน
ทั้ งหลาย ผูเปนประมุขของ

ยาโคบ คือบรรดาผูครอบครอง
วงศวานอิสราเอลเอย จงฟง
ท านทั้ งหลายต องทราบความ
ยุติธรรมไมใชหรือ
2ทานทั้งหลายผูเกลียดชังความ
ดี และรักความชั่ว ผูที่ ฉีกหนัง
ออกจากประชาชนของเรา และ
ฉีกเนื้ อออกจากกระดูกของเขา
ทั้งหลาย
3 ผูที่กินเนื้อชนชาติของเรา และ
ถลกหนั งออกจากตั วเขาทั้ ง
หลาย และหักกระดูกของเขา
และสับเขาเปนชิ้นๆ เหมือนกับ
ทําไวใสหมอ และเหมือนเนื้อที่
อยูในหมอขนาดใหญ

(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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หนา 1840มีคาห 3, 4
4แลวเขาจะรองทุกขตอพระเย-
โฮวาห แตพระองคจะไมทรงฟง
เขา คราวนั้นพระองคจะทรง
ซอนพระพักตร เสียจากเขาทั้ ง
หลาย เพราะเขาไดประพฤติ
อยางชั่วราย
5พระเยโฮวาห ตรั สเกี่ ยวด วย
เร่ื องผู พยากรณผู ที่ นําชนชาติ
ของขาพเจาใหหลงไป ผูที่ กัด
ดวยฟนและรองวา "จงเปนสุข
เถิด" ผูที่ไมย่ืนอะไรใสปากของ
เขา แตพวกเขาประกาศสงคราม
ตอเขา
6 เพราะฉะนั้น จะเปนกลางคืน
แกเจาปราศจากนิมิต และความ
มืดทึบจะบังเกิดแกเจาปราศจาก
การทํานาย สําหรับพวกผูพยา-
กรณนี้ดวงอาทิตยจะตกไป และ
กลางวันก็จะมืดอยูเหนือเขา
7 ผูทํานายจะอับอาย พวกโหร
จะขายหนา เออ เขาทั้งหลายจะ
ปดริมฝปากดวยกันหมด เพราะ
วาไมมีคําตอบมาจากพระเจา
8แตสําหรับขาพเจา ขาพเจา
เต็มดวยฤทธิ์ เดช คือดวยพระ
วิญญาณของพระเยโฮวาห และ
ทั้ งความยุติธรรมกับกําลังที่ จะ
ประกาศการละเมิดของยาโคบ
แกเขาเอง และประกาศบาปของ
อิสราเอลแกเขาเอง
9ท านทั้ งหลายผู เป นประมุ ข
แหงวงศวานของยาโคบ คือผู

ครอบครองวงศ วานอิ สราเอล
จงฟงขอความนี้ คือทานผู ชัง
ความยุติธรรมและผู แปรความ
เที่ยงตรงทั้งสิ้นใหปรวนไป
10 ผูสรางศิโยนดวยโลหิต และ
สรางเยรูซาเล็มดวยความชั่วชา
11 ผู เปนประมุขของเมืองนี้ตัด
สิ นความด วยเห็ นแก สิ นบน
ปุโรหิตของเธอสั่ งสอนดวยเห็น
แกสินจาง ผูพยากรณของเธอ
ทํานายดวยเห็นแกเงิน ถึงกระ-
นั้นเขาทั้ งหลายยังอิงพระเยโฮ-
วาหและกลาววา "พระเยโฮวาห
ทรงสถิตทามกลางเรามิใชหรือ
ไมมีความชั่วอยางไรเกิดข้ึนแก
เราได"
12 ดวยเหตุนี้แหละ เพราะเจา
นี่เอง ศิโยนจะตองถูกไถเหมือน
ไถนา เยรูซาเล็มจะกลายเปน
กองสิ่ งปรักหักพัง และภูเขา
แห งพระนิ เวศจะเป นที่ สู งซึ่ ง
มีตนไม
อาณาจักร 1000 ปในอนาคต

4ในยุคหลังจะเปนดังนี้ คือ
ภู เขาแห งพระนิ เวศของ

พระเยโฮวาหจะถูกสถาปนาข้ึน
ให สู งที่ สุ ดในจําพวกภู เขาทั้ ง
หลาย และจะถูกยกข้ึนใหเหนือ
บรรดาเนินเขา ชนชาติทั้งหลาย
จะหลั่งไหลเขามาหา
2และประชาชาติเปนอันมากจะ
มากลาววา "มาเถิด ใหเราข้ึน

(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
ไปยังภูเขาของพระเยโฮวาห ยัง
พระนิ เวศแหงพระเจาของยา-
โคบ เพ่ือพระองคจะทรงสอนวิถี
ของพระองคแกเรา และเพ่ือเรา
จะเดินในมรรคาของพระองค"
เพราะวาพระราชบัญญัติจะออก
มาจากศิโยน และพระวจนะของ
พระเยโฮวาหจะออกมาจากเยรู-
ซาเล็ม
3พระองค จะทรงวิ นิ จฉั ยระ-
หว างชนชาติทั้ งหลายเป นอั น
มาก และจะทรงตัดสินเพ่ือ
บรรดาประชาชาติอันแข็งแรงที่
อยูไกลออกไป และเขาทั้งหลาย
จะตีดาบของเขาให เปนผาลไถ
นา และหอกของเขาใหเปนขอ
ลิด ประชาชาติจะไมยกดาบตอ
สู กันอีก เขาจะไมศึกษายุทธ
ศาสตรอีกตอไป
4แตตางก็จะนั่ งอยู ใตซุ มองุ น
และใตตนมะเดื่อของตน และจะ
ไมมีใครมากระทําให เขาสะดุ ง
กลัว เพราะพระโอษฐของพระ
เยโฮวาหจอมโยธาไดตรัสอยาง
นี้แลว
5ดวยวาบรรดาชนชาติทั้ งหลาย
ต างก็ ดําเนิ นในนามแห งพระ
ของตน แตเราจะดําเนินในพระ
นามของพระเยโฮวาหพระเจ า
ของเราเปนนิตยสืบๆไป
6พระเยโฮวาหตรัสวา ในคราว
นั้ นเราจะรวบรวมคนขาพิ การ

และจะรวบรวมบรรดาผูที่ถูกขับ
ไลไป และบรรดาผูที่ เราไดให
ทุกขใจ
7คนที่ขาพิการนั้นเราจะใหเปน
คนที่เหลืออยู คนที่ถูกทิ้งไปนั้น
เราจะให เปนชนชาติที่ เขมแข็ง
และพระเยโฮวาห จะทรงปก
ครองเหนือเขาที่ ภู เขาศิโยนตั้ ง
แตบัดนี้ เปนตนไปจนชั่วกัลปาว
สาน
8 โอ หอคอยที่ เฝาฝูงสัตวเอย
เจาผู เปนปอมปราการอันแข็ง
แกรงสําหรับบุตรสาวแหงศิโยน
อํานาจครอบครองดั้ งเดิมจะมา
สูเจา ราชอาณาจักรจะมาสูบุตร
สาวแหงเยรูซาเล็ม

อิสราเอลจะตองถูกนําไป
เปนเชลยในบาบิโลน

กอนกลับมายังแผนดินของตน
9 เออ ทําไมเจารองไหเสียงดัง
ไมมีกษัตริยปกครองเจาหรือ ที่
ปรึ กษาของเจ าพินาศเสียแล ว
หรือ เจาจึงเจ็บปวดรวดราว
อยางกับหญิงจะคลอดบุตร
10 โอ บุตรสาวศิโยนเอย จงบิด
ตัวและโอดครวญไปเถิด อยาง
กับหญิงจะคลอดบุตร เพราะบัด
นี้ เจาจะตองออกไปจากนครไป
พักอยูตามไรนา เจาจะตองไป
ยังบาบิโลน เจาจะไดรับการชวย
ใหรอดพน ณ ที่นั่น พระเยโฮ-
วาหจะทรงไถเจา ณ ที่นั่นใหพน

(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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หนา 1842มีคาห 4, 5
จากมือศัตรูของเจา
11 บัดนี้ ประชาชาติมากหลาย
ไดชุมนุมตอสูเจา กลาววา "จง
ใหมันหมดความศักดิ์ สิทธิ์ ให
ตาของเราเพงดูศิโยน"
12 แต เขาทั้ งหลายไมทราบถึง
พระดําริของพระเยโฮวาห เขา
ทั้ งหลายไม เข าใจในแผนการ
ของพระองค ที่พระองคจะทรง
รวบรวมเขาทั้ งหลายเขามา ดัง
รวมฟอนขาวไวที่ลานนวดขาว
13 โอ บุตรสาวศิโยนเอย จงลุก
ข้ึนและนวดเถิด เพราะวาเราจะ
ทําเขาของเจาใหเปนเหล็ก และ
กีบเทาของเจาให เปนทองสัม-
ฤทธิ์ และเจาจะตีชนชาติทั้ ง
หลายเปนอันมากให เปนชิ้ นๆ
และเราจะมอบสิ่ งที่ ไดมาถวาย
แดพระเยโฮวาห มอบสมบัติ
ของเขาทั้ งหลายแดองคพระผู
เปนเจาแหงพิภพจบสิ้น
คําพยากรณเรื่องการบังเกิด
ของพระเยซูท่ีเบธเลเฮม

5โอ บุตรสาวแหงกองทัพ
ทหารเอย บัดนี้ เจาจงรวม

กันเปนกองทัพ ศัตรูมาลอมเรา
ทั้ งหลายไว เขาจะเอาไมตีแกม
ของผูปกครองอิสราเอล
2 เบธเลเฮม เอฟราธาหเอย แต
เจาผูเปนหนวยเล็กในบรรดาคน
ยูดาหที่นับเปนพันๆ จากเจาจะ
มีผูหนึ่งออกมาเพ่ือเรา เปนผูที่

จะปกครองในอิสราเอล ดั้งเดิม
ของทานมาจากสมัยเกา จาก
สมัยโบราณกาล
3ดังนั้ น พระองคจะทรงมอบ
เขาไว จนถึ งเวลาที่ หญิ งผู เจ็ บ
ครรภจะคลอดบุตร แลวบรรดา
พ่ี นองที่ เหลืออยู จะกลับมายัง
คนอิสราเอล

ยุคอาณาจักร 1000 ป
4และพระองค จะทรงยื นมั่ น
ทรงเลี้ ยงดูด วยพระกําลั งแห ง
พระเยโฮวาห ดวยสงาราศีแหง
พระนามพระเยโฮวาหพระเจ า
ของพระองค และเขาทั้ งหลาย
อยู ได เพราะบัดนี้พระองคจะ
ทรงเปนใหญตลอดจนถึงที่ สุด
ทายปลายพิภพ
5พระองค ผู นี้ จะเป นสั นติสุ ข
คือเมื่อชาวอัสซีเรียจะยกเขามา
ในแผนดินของเราและเมื่ อเขา
จะเหยียบยํ่าในปราสาททั้งหลาย
ของเรา เราจะยกผูเลี้ยงแกะเจ็ด
คนและเจ านายแปดคนมาต อ
ตานเขา
6 เขาทั้ งหลายจะทําลายแผนดิน
อัสซีเรียดวยดาบ และแผนดิน
นิมโรดในทางเขา และพระองค
จะทรงช วยเราให พ นจากชาว
อัสซีเรียเมื่ อชาวอัสซีเรียยกเขา
มาในแผนดินของเรา และ
เหยียบยํ่าภายในเขตแดนของ
เรา

(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
7แลวคนยาโคบที่เหลืออยูจะอยู
ทามกลางชนชาติทั้ งหลายเปน
อันมาก เหมือนน้ําคางจากพระ
เยโฮวาห เหมือนหาฝนที่ตกบน
หญา ซึ่ งไมอยูคอยมนุษยหรือ
คอยบุตรทั้งหลายของมนุษย
8และคนยาโคบที่เหลืออยูจะอยู
ทามกลางประชาชาติ ในทาม-
กลางชนชาติ ทั้ งหลายเป นอั น
มาก ดังสิงโตอยูทามกลางสัตว
เดียรัจฉานในปา ดังสิงโต
หนุ มอยู ทามกลางฝูงแพะแกะ
ซึ่ งเมื่อมันผานไป มันก็เหยียบ
ยํ่าลงและฉีกเสีย ไมมีใครชวย
ใหพนได
9มือของเจาจะถูกยกข้ึนเหนือ
คูอริของเจา และศัตรูทั้งสิ้นของ
เจาจะถูกตัดขาดไป
10 พระเยโฮวาหตรัสวา ตอมา
ในวันนั้ นเราจะขจัดมาของเจา
ใหหมดไปจากทามกลางเจาและ
จะทําลายรถรบของเจา
11 และเราจะขจัดเมืองใหหมด
ไปจากแผนดินของเจา และจะ
โคนที่ กําบังเขมแข็งของเจาทั้ ง
สิ้น
12 เราจะขจัดวิทยาคมใหหมด
ไปจากมือของเจา เจาจะไมมี
หมอผีอีกตอไป
13 เราจะขจัดรูปเคารพสลักของ
เจาออกเสียดวย และทําลาย
เสาศักดิ์ สิทธิ์ จากทามกลางเจา

เจาจะมิ ไดกราบลงไหวผลงาน
ของมือของเจาอีกตอไป
14 เราจะถอนเสารูปเคารพของ
เจาเสียจากทามกลางเจา และจะ
ทําลายเมืองของเจาเสีย
15 เราจะแกแคน เพราะความ
โกรธและความกริ้ วต อประชา
ชาติ ดังที่ไมเคยมีใครไดยินเลย
พระเจาทรงมีคดีกับอิสราเอล

6จงฟงสิ่งที่พระเยโฮวาหตรัส
จงลุกข้ึน แถลงคดีของเจา

ตอหนาภูเขาทั้ งหลาย จงให
เนินเขาฟงเสียงของเจา
2โอ ภูเขาทั้งหลาย ทั้งรากฐาน
ที่ทนทานของพิภพเอย จงฟง
คดีของพระเยโฮวาหเถิด เพราะ
วา พระเยโฮวาหทรงมีคดีกับ
ประชาชนของพระองค และพระ
องคจะทรงสูความกับอิสราเอล
3"โอ ประชาชนของเราเอย เรา
ไดกระทําอะไรแกเจา เราไดให
เจาออนเพลียในกรณีใด จงตอบ
มา
4ดวยวาเราไดนําเจาข้ึ นมาจาก
แผนดินอียิปต และไถเจามา
จากเรือนทาส และเราใชใหโม-
เสส อาโรน และมิเรียม นําหนา
เจาไป
5 โอ ประชาชนของเราเอย จง
ระลึกวา บาลาคกษัตริยโมอับ
คิดอุบายประการใด และบาลา-
อัมบุตรชายเบโอร ได ตอบเขา

(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
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หนา 1844มีคาห 6
อยางไรจากชิทธิมถึงกิลกาล มี
อะไรเกิดข้ึน เพ่ือเจาจะไดทราบ
ความชอบธรรมของพระเยโฮ-
วาห"
6"ขาพเจาจะนําอะไรเขามาเฝา
พระเยโฮวาห และกราบไหวตอ
พระพักตรพระเจาเบ้ืองสูง ควร
ข าพเจ าเข าเฝ าพระองค ด วย
เครื่ องเผาบูชาหรือ ดวยลูกวัว
อายุหนึ่งขวบหลายตัวหรือ
7พระเยโฮวาห จะทรงพอพระ
ทั ยการถวายแกะเป นพันๆตั ว
และธารน้ํ ามันหลายหมื่ นสาย
หรือ ควรที่ขาพเจาจะถวายบุตร
หัวปชําระการละเมิดของขาพ-
เจาหรือ คือถวายผลแหงกาย
ของขาพเจาชําระบาปแหงวิญ-
ญาณของขาพเจา"
8 โอ มนุษยเอย พระองคทรง
สําแดงแกเจาแลววาอะไรดี และ
พระเยโฮวาหทรงมีพระประสงค
อะไรจากเจา นอกจากใหกระทํา
ความยุติธรรม และรักความ
เมตตา และดําเนินดวยความ
ถอมใจไปกับพระเจาของเจา
9พระสุ รเสี ยงพระเยโฮวาห
ประกาศแกนครนั้น คนที่มีสติ
ป ญญาจะพิ จารณาดู พระนาม
ของพระองค จงฟงคทา และผู
ที่ทรงตั้งมันไวเถิด
10 ยังมีทรัพยสมบัติแหงความ
ชั่ วรายในเรือนของคนชั่ ว และ

เครื่ องตวงที่พรองไปซึ่ งนาสะ-
อิดสะเอียนนั้นอยูอีกหรือ
11 เราจะถือพวกที่มีตาชั่ งที่ ชั่ ว
ราย และมีถุงเต็มดวยลูกตุ ม
ข้ีโกงวา ไมมีความผิดไดหรือ
12 บรรดาคนมั่ งมีของเจาก็เต็ม
ไปดวยความทารุณ และชาว
เมืองของเจาก็พูดมุสา และลิ้น
ของเขาก็ลอลวงอยู ในปากของ
เขา
13 เพราะฉะนั้นเราจะกระทําให
เจาเจ็บปวยดวยการเฆี่ ยนตีเจา
ดวยการกระทําใหเจารกรางไป
เพราะเหตุบาปของเจา
14 เจาจะรับประทาน แตจะไม
รูจักอิ่ม และสวนภายในของเจา
ก็จะมีแตความหิว เจาจะเก็บไว
แตก็ไมสั่งสม อะไรที่ เจาสั่งสม
เราก็จะใหแกดาบ
15 เจาจะหวาน แตเจาจะไมได
เกี่ ยว เจาจะยํ่าบีบมะกอกเทศ
แตจะไมไดชโลมตัวเองดวยน้ํา
มัน เจาจะยํ่าองุน แตจะไมได
ดื่มน้ําองุน
16 เพราะไดมีการถือรักษากฎ
เกณฑของอมรี และบรรดากิจ-
การแหงวงศวานของอาหับ และ
เจาไดดําเนินตามคําแนะนําของ
คนพวกนี้ เพ่ือเราจะกระทําให
เจาเปนที่รกราง และชาวเมืองที่
อาศัยอยูในนั้นจะเปนที่เยยหยัน
ฉะนั้นเจาจะตองทนรับการดุดา

(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

7วิบัติแกขาพเจา เพราะ
ข าพเจ าเป นเหมื อนคนที่

พบวาเขาเก็บผลในฤดูรอนหมด
แลว และเล็มผลจากเถาองุ น
หมดแลว ไมมีพวงองุนรับประ-
ทาน จิตใจขาพเจาปรารถนาผล
สุกรุนแรก
2คนดีสูญหายไปจากโลก จะหา
คนซื่ อตรงทามกลางมนุษยสัก
คนก็ไมมี ตางก็ซุ มคอยจะเอา
โลหิตกัน ตางก็เอาตาขายดัก
พ่ีนองของตน
3มือทั้ งสองของเขาคอยจองแต
สิ่งที่ชั่ว เพ่ือจะกระทําดวยความ
ขยัน เจานายและผูพิพากษาขอ
สินบน และคนใหญคนโตก็เอย
ถึ งความปรารถนาชั่ วแห งจิ ต
ใจของเขา ตางก็สานสิ่ งเหลานี้
เขาดวยกัน
4คนที่ ดีที่ สุดของเขาก็ เหมือน
หนามยอย คนที่ ซื่อตรงที่ สุด
ของเขาก็คมกวาร้ัวตนไมหนาม
วันแหงยามรักษาการณของเจา
และวันที่จะลงโทษเจา มาถึงแลว
บัดนี้ความยุ งเหยิงของเขาก็อยู
ใกลเต็มที
5อยาวางใจในสหาย อยามั่นใจ
ในคนนําทาง จงเฝาประตูปาก
ของเจาอยาเผยอะไรแกเธอที่อยู
ในออมอกของเจา
6 เพราะวาลูกชายดูหมิ่นพอและ

ลูกสาวลุกข้ึ นต อสู แมของเธอ
ลูกสะใภตอสูแมสามี ศัตรูของ
ใครๆก็คือคนที่อยูรวมเรือนของ
เขาเอง

มีคาหกลาวถึง
คนอิสราเอลที่เหลืออยู

ในวาระสุดทาย
7 เพราะฉะนั้ นสําหรับข าพเจ า
ข าพเจ าจะมองดูพระเยโฮวาห
ขาพเจาจะเฝาคอยพระเจาแหง
ความรอดของขาพเจา พระเจา
ของขาพเจาจะทรงฟงขาพเจา
8โอ  ศัตรูของขาพเจาเอย อยา
เปรมปรีดิ์ เยยขาพเจาเลย เมื่อ
ขาพเจาลมลง ขาพเจาจะลุกข้ึน
อีก เมื่อขาพเจานั่ งอยู ในความ
มืด พระเยโฮวาหจะทรงเปน
ความสวางแกขาพเจา
9 ข าพเจ าจะทนต อพระพิ โรธ
ของพระเยโฮวาห เพราะวา
ขาพเจากระทําบาปตอพระองค
ขาพเจาจะทนจนกวาพระองคจะ
ทรงแกคดีของขาพเจา และ
กระทําการตัดสินเพ่ื อข าพเจ า
พระองคจะทรงนําขาพเจาไปยัง
ความสวาง และขาพเจาจะเห็น
ความชอบธรรมของพระองค
10 แล วเธอซึ่ งเป นศั ตรู ของ
ขาพเจาจะเห็น และความ
อับอายจะทับถมเธอที่ กลาวแก
ขาพเจาวา "พระเยโฮวาหพระ
เจาของเจาอยูที่ ไหน" ตาของ

(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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หนา 1846มีคาห 7
ขาพเจาจะเพงดูเธอใหสาแกใจ
คราวนี้ เธอจะถู กยํ่าลงเหมือน
เลนที่ในถนน
11 วั นที่ จะสร างกําแพงเมื อง
ของเจา ในวันนั้นคําบัญชาจะถูก
ปลดเปลื้องไป
12 ในวันนั้นเขาจะมาหาเจาคือ
มาจากอัสซีเรียและจากเมืองที่มี
ปอมปราการ จากระหวางปอม
ปราการกับแมน้ํา จากระหวาง
ทะเลนี้ กับทะเลโนน และจาก
ระหวางภูเขานี้กับภูเขาโนน
13 ถึ งกระนั้ นแผ นดิ นก็ จะรก
รางเพราะคนที่อาศัยในแผนดิน
นั้นเปนเหตุ เนื่ องดวยผลแหง
การกระทําของเขา
14 ขอทรงเลี้ ยงดูประชาชนของ
พระองคดวยคทาของพระองค
คือฝูงประชาชนที่เปนมรดกของ
พระองค ผู อาศัยโดดเดี่ ยวอยู
ในปา ในทามกลางคารเมล ขอ
ทรงให เขาหากินอยู ในบาชาน
และกิเลอาดอยางในโบราณกาล
15 ดังในสมัยเมื่ อเจ าออกจาก
แผนดินอียิปต เราจะสําแดงสิ่ง
มหัศจรรยแกเขา
16 ประชาชาติ ทั้ งหลายจะแล
เห็นและอับอายดวยอานุภาพทั้ง
สิ้นของเขาทั้งหลาย เขาทั้งหลาย

จะเอามือปดปากไวและหูของ
เขาจะหนวกไป
17 เขาทั้ งหลายจะเลี ยผงคลี
เหมือนอยางงู เขาจะเคลื่อนตัว
ออกจากรูของเขาดุจหนอนบน
แผนดินโลก เขาจะตระหนกตก
ใจพระเยโฮวาหพระเจาของเรา
เนื่ องดวยเจา เขาทั้ งหลายจะ
กลัว
18 ใครเลาจะเปนพระเจาเสมอ
เหมือนพระองค ผูทรงยกโทษ
ความชั่วชา และทรงใหอภัยการ
ละเมิดแกคนที่ เหลืออยูอันเปน
มรดกของพระองค พระองคมิ
ไดทรงถือพระพิโรธเนืองนิตย
เพราะวาพระองคทรงพอพระทัย
ในความเมตตา
19 พระองคจะทรงหันกลับมา
อีก พระองคจะทรงเมตตาเราทั้ง
หลาย พระองคจะทรงเหยียบ
ความชั่วชาของเราไว พระองค
จะทรงเหว่ี ยงบาปทั้ งหลายของ
เขาลงไปในที่ลึกของทะเล
20 พระองคจะทรงสําแดงความ
จริงใหประจักษแกยาโคบ และ
ความเมตตาตออับราฮัม ดังที่
พระองคทรงปฏิญาณตอบรรพ-
บุ รุษของเราตั้ งแตสมัยโบราณ
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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