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1 มีคาห ๑:๕

มีคาห
คํานํา

มี คาห ในภาษาฮีบรูหมาย ถึง “จะมี
ใครเทียบพระยาหเวหไดหรือ”
หนังสือมี คาหน้ี เขียนสลับไปมา

ระหวางการ ประณามและการ ใหความ
หวัง
มี คาหเป็นชาว ชนบทจากเมืองโม

เรเชท แตก็กลาที่จะไปตัก เตือนพวก
ผูนําของเมืองสะ มา เรีย (เมือง หลวง
ของอิสราเอลอาณาจักรฝายเหนือ) และ
พวก ผูนําของเมือง เยรูซาเล็ม (เมือง
หลวงของยูดาหอาณาจักรฝายใต)
มี คาหมาบอกพวก ผูนําเหลา นัน้วา

พระเจาจะลงโทษพวก เขา เพราะพวก
เขาเชื่อ พึ่งในกําลัง ทหาร ป อมปราการ
เวทมนตร รูป เคารพ รวม ทัง้พิธีตางๆ
ที่พวก เขาทําใหกับพระ ยาหเวห และ
พวก เขายังเอาเปรียบคน ยากจน ยึดที่
นาและบานเรือนของแมหมายและเด็ก
กําพรา โกงตาชัง่ และใหสินบนกับผู
พิพากษา ซึ่งขัดกับสิ่งที่พระ ยาหเวห
บอกใหพวกเขาทําในบทที่ ๖:๘ ที่วา
“เจามนุษย พระยาหเวหบอกเจาแลว

ถึงสิ่งที่ ดีและสิ่งที่พระองคตองการจาก
เจา คือใหเจาทําสิ่งที่ยุติธรรม รักความ
เมตตาและเดินกับพระเจาของ เจาดวย
ความถอมใจ”
ดัง นัน้พระ ยาหเวหจะใชกองทัพของ

ศัตรูมาทําลายผูนําเหลา น้ีเป็นการ แก
แคนที่พวกเขาทํากับคนของพระองค
พระองคสัญญาวาในอนาคตพระองค

จะแตง ตัง้กษตัริยองค หน่ึงจากเมือง
เบธเล เฮ็ม ความ ยิ่ง ใหญของกษตัริย
องค น้ีจะแผไปจนถึงสุด ขอบ โลก แลว

กษตัริยองค น้ีจะมาดูแลคนของพระองค
เหมือนผู เลีย้ง แกะดูแลฝูง แกะ และ
พวกเขาจะอยูกันอยางสงบสุข
สุดทายพระยาหเวหสัญญากับคนของ

พระองควาพระองคจะยก โทษใหกับ
พวกเขาและพวกเขาจะไดกลับจากการ
เป็นเชลยมาสูแผนดินของตนเอง

๑ ๑มีคาหชาวเมืองโมเรเชทไดรับขาวสาร
น้ีจากพระยาหเวห ในชวงสมัยที่โยธาม

อาหัส และเฮเซคียาห เป็นกษตัริยปกครองยู
ดาห น่ีคือขาวสารที่มีคาหเห็นเกี่ยวกับสะมา
เรียและเยรูซาเล็ม *

สะมาเรียและเยรูซาเล็มจะถูกลงโทษ
๒ชนชาติทัง้หลาย ฟังใหดี
ทัง้แผนดินโลกและทุกสิ่งที่อาศัยอยูในโลกน้ี

ตัง้ใจฟังใหดี
พระ ยาหเวหองคเจาชีวิตจะมาเป็นพยานตอ

ตานพวกเจา
องคเจาชีวิตจะลงมาจากวังอันศักดิส์ิทธิข์อง

พระองค
๓ดูสิ พระยาหเวหกําลังจะออกมาจากสถานที่

ของพระองค
พระองคจะลงมาเหยียบ ยํ่าบนพวก ที่ สูง

†ของแผนดินโลก
๔ภูเขาทัง้ หลายจะหลอมละลายภาย ใต

พระองค
และหุบเขาทัง้หลายจะแยกออกจากกัน
ภูเขาทัง้ หลายจะละลายเหมือนขี้ ผึ้งถูก

ลนไฟ
หุบเขาทัง้ หลายจะกลายเป็นเหมือนกับน้ําที่

ไหลบาจากที่ชัน
๕สาเหตุที่ทุกสิ่งทุกอยางน้ีจะเกิดขึ้น กเ็พราะ

การกบฏของยาโคบ
และเพราะความ บาปทัง้ หลายของคน

อิสราเอล
ใครคือคนที่ทําใหยาโคบกบฏ
ไมใชเมืองสะมาเรียหรอกหรือ

*๑:๑ สะมาเรียและเยรูซาเล็ม หลังจากที่กษตัริยโซโลโมนตาย ประมาณปี ๙๓๐ กอนพระ
เยซูมาเกิด ชนชาติอิสราเอลไดแตกออกเป็นสองสวน สวนเหนือที่มักเรียกวา “อิสราเอล” มี
“สะมาเรีย” เป็นเมืองหลวง สวนใตที่มักเรียกวา “ยูดาห” มี “เยรูซาเล็ม” เป็นเมืองหลวง
†๑:๓ พวกที่สูง ในที่น้ีอาจหมายถึง ยอดเขา ซึ่งบางทีอาจใชเป็นที่นมัสการพระเจาหรือพระ
อื่น
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แลวพวกศาลเจา *ของยูดาหอยูที่ไหน
อยูในเมืองเยรูซาเล็มไมใชหรือ
๖ดังนัน้พระยาหเวหพูดวา
“เราจะทําลายสะมาเรียใหกลายเป็นกองซาก

หินในชนบท
ใหกลายเป็นที่สําหรับทําไรองุน
เราจะรื้อตึกของนางโยนลงในหุบเขา
เราจะเปิดโปงรากฐานของนาง
๗ รูป เคารพทัง้หมดของ นางจะถูกขยีเ้ป็นชิน้

เล็กชิน้น อย
คาขายตัวทัง้หมดของนางจะถูกเผาดวยไฟ
เราจะทําลายรูปเคารพทัง้หมดของนาง
เพราะสะ มา เรียขายตัวและเอาเงินไปซื้อรูป

เคารพตางๆ
หลังจากนัน้คนอื่นจะมายึดเอารูปเคารพพวก

น้ีของ นางไป ขายและเอาเงินไปเที่ยว
โสเภณี †อีกครัง้หน่ึง”

เพลงครํ่าครวญของมีคาห
๘ผมจะรองไหและครํ่าครวญเพราะสะมาเรีย

ถูกทําลาย
ผมจะเดินเทาเปลาและเปลือยกายครึ่งทอน
ผมจะรองไหครํ่าครวญเสียง ดังเหมือนพวก

หมาไน
ผมจะครวญ ครางเหมือนพวก นก กระจอก

เทศ
๙ เพราะบาดแผลของสะ มา เรียเกิน กวาที่จะ

รักษาได

มันลามไปถึงยูดาหดวย
การ ทําลายน้ีลามไปถึงประตู เมืองของ

ประชากรของผม
ไปไกลถึงเยรูซาเล็ม
๑๐อยาบอกเรื่องน้ีในเมืองกัท ‡
อยารองไหเกี่ยวกับเรื่องน้ีเลยในเมืองอักโก
เอาตัวไปเกลือกกลิง้กับฝ ุนในเมืองเบธเลอัฟ

ราห ¶ซะ
๑๑พวกเจา พวกที่อาศัยอยูในเมืองชาฟีร §
ใหจากเมืองของ เจาไปอยางเปลือย กายและ

อับอาย
ชาวเมืองศานัน **จะออกมาไมได
เบธ เอ เซล ††จะรองไหครํ่าครวญ แลวพวก

เขาจะไมชวยเหลือพวกเจา
๑๒ชาว เมืองมา โรท ‡‡กําลังตัง้ ตารอคอยสิ่ง

ดีๆใหเกิดขึ้นอยางใจจดใจจอ
แตเรื่องเลว รายกําลังจะลงมาจากพระ

ยาหเวห มันจะไปถึงประตู เมือง
เยรูซาเล็มเลย

๑๓ชาวเมืองลาคีช ¶¶
ใหผูกรถรบเขากับมาชุดที่เร็วที่สุด
นางสาวศิ โยนไดไว วางใจในรถรบ น่ี แหละ

เป็นจุดเริ่มตนของบาป
การ กบฏทัง้ หลายของอิสราเอลก็ไดเจอใน

เมืองลาคีช

*๑:๕ พวกศาลเจา แปลตรงๆไดวา “พวกทีสู่ง” ศาลเจาพวกน้ีจะถูกสรางอยูบนยอดเขา หรือ
บนฐานที่ยกสูงขึ้นจากดิน
†๑:๗ โสเภณี ในวัดของพระตางชาติจะมีผูหญิงคอยใหบริการทางเพศ เพราะถือวาเป็นการ
นมัสการพระของพวกเขาดวย
‡๑:๑๐ กัท เป็นการเลนคํา คําวา “กัท” ออกเสียงคลายกับคําวา “บอก” ประโยคที่วา “อยา
บอกเรื่องน้ีในเมืองกัท” คําครํ่าครวญของมีคารตรงน้ีเหมือนกับคําครํ่าครวญของดาวิด ตอน
ที่โยนาธานกับกษตัริยซาอูลตายในสนามรบ ดูเพิ่มเติมไดจาก ๒ ซามูเอล ๑:๒๐
¶๑:๑๐ เบธเลอัฟราห ชื่อน้ีหมายถึง “บานฝ ุน”
§๑:๑๑ ชาฟีร ชื่อน้ีหมายถึง “สวย”
**๑:๑๑ ศานัน มีเสียงเหมือนกับคําในภาษาฮีบรูวา “ออกมา”
††๑:๑๑ เบธเอเซล ชื่อน้ีหมายถึง “บานใกลเรือนเคียง” ซึ่งสวนใหญจะใหความชวยเหลือ
หรือสนับสนุน
‡‡๑:๑๒ มาโรท มีเสียงเหมือนกับคําในภาษาฮีบรูวา “ขมขื่น” “โกรธ” หรือ “เศรา”
¶¶๑:๑๓ ลาคีช ชื่อฮีบรูน้ีคลายกับคําวา “มาชุดหน่ึง”
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๑๔ดัง นัน้เจาจะมอบของขวัญกอนลา แก โม
เรเชทกัท *

โรงงานทัง้ หลายในอัค ซีบ †จะกลายเป็นสิ่ง
หลอกลวงตอพวกกษตัริยอิสราเอล

๑๕พวกเจา พวกที่อาศัยอยูในเมืองมาเรชาห
‡

ผูพิชิตคนใหมจะมาสูรบกับพวกเจา
พวกผูนําที่มีเกียรติของอิสราเอลจะหนีไปอยู

ที่อดุลลัม ¶
๑๖ตัดผมและโกนหัวซะ
เป็นการไวทุกขใหกับลูกๆที่เจารัก
ใหหัวลานเหมือนนกแรง
เพราะลูกๆของเจาจะถูกเนรเทศไปจากเจา
ชาวอิสราเอลวางแผนทําเรื่องเลวราย

๒ ๑พวกเจาที่คิดทําแตเรื่องเลวราย
บนเตียงนอนของเจา เจาวางแผนเรื่อง
เลวราย

พอถึงเชาก็ออกไปทํา
เพราะพวกเจามีอํานาจที่จะทําแบบนัน้ได
๒พวกน้ีโลภอยากไดไรนาของคนอื่นก็ไปยึด

เอามา
พวก น้ีโลภอยากไดบานเรือนของคนอื่นก็ไป

ริบเอามา
พวกน้ีโกงคนอื่นและยึดบานเขาไว
พวกน้ียึดทัง้คนและทรัพยสมบัติ

พระยาหเวหวางแผนเรื่องเลว
รายสําหรับคนพวกนี้

๓ดังนัน้พระยาหเวหจึงพูดวาอยางน้ี
“ตอน น้ี เรากําลังวางแผนเรื่องเลว ราย

สําหรับคนพวกน้ี
เป็นแอกที่พวกเจาไมสามารถเอาออกไปจาก

คอของพวกเจาได
พวกเจาจะไมสามารถเดินอยางทะนงได

เพราะมันจะเป็นเวลาที่เลวรายจริงๆ
๔ ในเวลา นัน้ พวก เจาจะถูกคน อื่นหัวเราะ

เยาะ
และคนที่เยาะ เยยเจา จะทําทีรอง เพลง

ครํ่าครวญอันขมขื่นใหกับเจาวา
‘พวกเราถูกทําลายยอยยับ
พระองคยึดเอาที่ดินที่เป็นสวน แบงของชาว

เมืองเราไปแลว
พระองคยึดที่ดินไปจากเราไดยังไง
พระองคแบงไร นาของ เราไปใหกับคนที่หลง

ไปจากพระองคแลว’
๕ดัง นัน้ พวก เจาจะไมมี ใครเหลืออยู เลยใน

ครอบครัวที่จะมาจับ สลากแบงที่ดินกัน
ในหมูประชุมของพระยาหเวห”

มีคาหถูกหามไมใหเทศนา
๖ผูคนพูดวา “มีคาห เจาและพวกพองหยุด

เทศนาเกี่ยวกับเรื่องเหลาน้ีไดแลว
เพราะเรื่องเลว รายเหลา น้ีจะไม เกิด ขึ้นกับ

เรา”
๗ชุมชนยาโคบพูดวา “อะไรกัน พระยาหเวห

หมดความอดทนแลวหรือ
พระองคทําเรื่องอยางน้ีหรือ
คํา พูดทัง้ หลายของพระองคไม ไดเกิดผลดี

กับคนที่ใชชีวิตอยางถูกตองหรอกหรือ”
๘แตพระยาหเวหพูดวา “แตพวกเจากําลังตัง้

ตัวเป็นเหมือนศัตรูกับคนของเรา
เจากระชากเสื้อ คลุมของคนที่เดินผาน มา

โดยที่เขาไมรูอิโหนอิเหน
พวกเขาไมเคยคิดที่จะทําสงครามกับใครเลย

§
๙สวนพวกผู หญิงที่เป็นคนของเรา พวกเจา

ก็ขับ ไลพวก เขาออก ไปจาก บานที่สุข
สบายของเขา

*๑:๑๔ โม เรเช ทกัท เป็นบาน เกิดของมี คาห “โม เรเชท” ออก เสียงคลาย กับคํา วา “คู
หมัน้” ในเวลานัน้พอของลูกสาวที่หมัน้แลว จะใหของขวัญกับลูกสาวกอนที่จะออกจากบาน
ไปแตงงาน
†๑:๑๔ อัคซีบ ชื่อน้ีหมายถึง “สิ่งหลอกลวง” ที่เป็นอยางน้ี คงเป็นเพราะพวกกษตัริยจะไม
ไดกําไรที่หวังไวจากโรงงานหมอดินที่เมืองอัคซีบ เพราะศัตรูจะมาบุกเมืองน้ี
‡๑:๑๕ มาเรชาห ออกเสียงคลายกับคําในภาษาฮีบรูวา “ผูพิชิต”
¶๑:๑๕ อดุล ลัม ถํ้าที่กษตัริยเดวิดซอน ตัวตอน ที่เขาหนีกษตัริยซา อูล ดูเพิ่ม เติมไดจาก
หนังสือ ๑ ซามูเอล ๒๒:๑
§๒:๘ พวกเขา … กับใครเลย หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “พวกเขาที่กําลังเดินกลับมาจาก
การทําสงคราม”
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สวนลูกๆของพวกเขา พวกเจาไดยึดเอาที่ดิน
*ที่พวก เขาได รับจากเรา เพื่อเป็นของ
เขาไปตลอดกาล

๑๐ลุกขึ้นแลวไปใหพน
ที่น่ีไมใชสถานที่พักผอน
เพราะพวกเจาไมบริสุทธิ ์
พวกเจาจะถูกทําลาย และจะถูกทําลายอยาง

ทรมานดวย
๑๑ถามีใครมาพูดโกหกและเทศนาวา
‘จะมีเหลาองุนและเบียรอยางเหลือเฟือ’
คนนัน้แหละคือนักเทศนที่พวกเขาชื่นชอบ”

พระยาหเวหจะรวบรวบคนของพระองค
๑๒พระยาหเวหพูดวา “ใชแลว เราจะรวบรวม

พวก เจาทุก คนเขา มาคือพวก เจาที่เป็น
คนของยาโคบ

เราจะรวบรวมพวกที่รอด ชีวิตของอิสราเอล
เขามา

เราจะนําพวก เขามาอยูดวย กันเหมือนแกะ
ในคอก

เหมือนฝูง แกะในทามกลางทุง หญาของ มัน
แลวทุงหญานัน้จะสงเสียงดังลัน่

๑๓แลวตัวที่สามารถพัง รัว้ออกมาไดจะเดิน
นําหน าพวกมันออกไป

พวกมันจะเดินผานประตูและเดินออกไป
กษตัริยของ เขาจะเดินนํา หน าพวก เขาออก

ไปกอน
พระยาหเวหจะเป็นหัวขบวนของพวกเขา”

พวกผูนําอิสราเอลผิด

๓ ๑แลวผมก็พูด วา “ฟัง ให ดี พวก ผูนํา
ของยา โคบและพวกผู ปกครองชนชาติ
อิสราเอล

พวกเจานาจะรูวาความยุติธรรมเป็นยังไง
๒แตพวก เจากลับเกลียด ชังความ ดีและรัก

ความชัว่
พวกเจาถลกหนังของคนของผม
และฉีกเน้ือออกจากกระดูกของพวกเขา
๓พวกเจากินเน้ือของคนของผม
พวกเจาถลกหนังและหักกระดูกของพวกเขา
พวก เจาสับพวก เขาเป็นชิน้ๆเหมือน กับสับ

เน้ือที่โยนลงกระทะ เหมือน กับเน้ือใน
หมอตุน

๔แตเมื่อถึงตอนนัน้ พวกเจาจะรองทุกขตอ
พระยาหเวห

แตพระองคจะไมตอบพวกเจา
ในเวลา นัน้พระองคจะซอน หน าไปจากพวก

เจา
เพราะความชัว่ทัง้หลายที่พวกเจาไดทําไป”

เปรียบเทียบพวกผูพูด
แทนพระเจาแทกับเทียม

๕ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด ไวเกี่ยว กับพวก
ผู พูด แทนพระเจาจอมปลอมที่ทําใหคน
ของผมหลงทางไป

ซึ่งถาใครป อนอาหารใหกับพวก มันกินอยาง
เหลือเฟือ มันก็สัญญาวาจะมีสันติสุข
เกิดขึ้น

แตถาใครไม ยอมใหอาหารตามที่พวก มันสัง่
มันก็จะประกาศสงครามศักดิส์ิทธิก์ับ
คนนัน้

๖ดังนัน้ แทนที่พวกเจาจะเห็นนิมิตกลับมอง
ไมเห็นเหมือนกลางคืน

แทนที่จะลวงรูอนาคตกลับมืดแปดดาน
ดวงอาทิตยจะตกไป สําหรับพวกผู พูด แทน

พระเจาพวกน้ี
และกลาง วันจะกลายเป็นความมืด มิดไป

สําหรับพวกเขา
๗พวก นัน้ที่เห็นนิมิตเป็นประจําจะตอง

อับอายขายหน า
และพวกที่ทํานายอนาคตจะตองเสียหน า
พวกเขาทุกคนจะตองปกปิดปากไว
เพราะพวก เขาจะไมได รับคํา ตอบอะไร เลย

จากพระเจา
๘สวนผม ผมเต็มเป่ียมไปดวยเรี่ยวแรง คือ
ดวยพระวิญญาณของพระยาหเวห
รวมทัง้ความถูกตองและกําลัง
เพื่อ ที่ ผมจะ ไดประกาศใหยา โคบรูถึงการ

กบฏของเขา
และประกาศใหอิสราเอลรูถึงความ บาปของ

เขา
๙ ฟังผมให ดี พวก ผูนําของครอบครัวยา

โคบและพวกผู ปกครองของครอบครัว
อิสราเอล

พวกเจาเกลียดชังความถูกตอง พวกเจาทํา
ทุกอยางที่ตรงอยูใหบิดเบีย้วไป

*๒:๙ ที่ดิน แปลตรงๆไดวา “ศักดิศ์รีของเรา”
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๑๐พวก เจาสรางศิ โยนดวยเลือดของคน
บริสุทธิ ์

พวกเจาสรางเยรูซาเล็มดวยการโกง
๑๑พวก ผูนําของเยรูซาเล็มรับสินบนในการ

ตัดสินคดีความตางๆ
พวกนักบวชก็สอนเพราะอยากไดคาสอน
พวกผู พูด แทน พระเจาทํานายเพื่อแลกกับ

เงิน
แลวพวกเจายังมีหน ามาอางวาพวกเจาพึ่งพิง

พระยาหเวหและพูดวา
“พระยาหเวหอยูทามกลางพวกเราไมใชหรือ
จะไมมีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับเราได”
๑๒ดังนัน้ เพราะพวกเจาน่ีแหละ
ศิโยนจะถูกไถใหราบเป็นหน ากลอง
เยรูซาเล็มจะกลายเป็นกองซากปรักหักพัง
และเนินของวิหารจะกลายเป็นเนิน *ที่ มีพุม

ไมขึ้นปกคลุมเต็มไปหมด †

คําสั่งสอนจะมาจากเยรูซาเล็ม

๔ ๑แตในวันขาง หน านัน้ เนินของวิหาร
ของพระ ยาหเวหจะถูกกอ ตัง้ขึ้นใหเป็น
ยอดสูงสุดของภูเขาทัง้หมด

มันจะถูกยกขึ้นสูงเหนือเนินเขาทัง้หมด
และคนทัง้หลายจะหลัง่ไหลกันไปที่นัน่
๒ชนชาติตางๆมากมายจะพากันไปที่นัน่
พวกเขาจะพูดวา
“ไป ใหพวก เราขึ้นไปยังภูเขาของพระ

ยาหเวหกันเถอะ
ไปยังวิหารของพระเจาของยาโคบ
เพื่อพระองคจะ ไดสอนวิถี ทางของพระองค

ใหกับพวกเรา
แลวพวก เราจะ ไดเดินตามเสน ทางของ

พระองค”
คําสัง่สอนจะออกมาจากศิโยน
และคํา พูดของพระ ยาหเวหจะออกมาจาก

เยรูซาเล็ม

๓พระองคจะเป็นผู พิพากษาระหวางคน
จํานวนมาก

พระองคจะตัดสินระหวางชนชาติทัง้ หลายที่
เขมแข็งที่อยูหางไกล

พวกเขาจะตีดาบของพวกเขาใหเป็นคันไถ
และตี หอกของพวก เขาใหเป็นเครื่อง มือตัด

แตงกิ่งไม
ชนชาติหน่ึงจะไมชูดาบขึ้นตอสูกับอีก

ชนชาติหน่ึง
และพวกเขาจะไมมีการฝึกทําสงครามอีกตอ

ไป
๔แตละ คนจะนัง่อยูใตตน องุนและใตตน

มะเดื่อของเขา
จะไมมีใครมาทําใหพวกเขาตกใจกลัว
เพราะพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้บอกไววา

มันจะเป็นอยางน้ี
๕ถึงแมวาชนชาติอื่นๆจะติดตามพวก พระ

ของเขาไป
แตเราจะยังคงติดตามพระ ยาหเวหพระเจา

ของเราตลอดไป
พระเจาจะนําคนของพระองคกลับมา

๖พระยาหเวหพูดวา
“ในตอน นัน้ เราจะรวบรวมคนพิการ คนที่

กระจัดกระจายไป
รวม ทัง้คนเหลา นัน้ที่เราเคยทําใหบาด เจ็บ

ดวย
๗ เราจะทําใหคน พิการที่รอด ชีวิตเป็นตน

ตระกูลของชาติใหม
เราจะทําใหคนพวก นัน้ที่ถูกขับ ไลออก ไป

เป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ”
พระยาหเวหจะเป็นกษตัริยปกครองพวกเขา

บนภูเขาศิโยน ตัง้แตนัน้ไปตลอดกาล
๘สวนเจาหอคอยเฝ าฝูงสัตว ‡
ป อมปราการของนางสาวศิโยน
เวลานัน้จะมาถึง เมื่ออํานาจการปกครองจะ

กลับมาสูเจา

*๓:๑๒ เนิน เนิน หรือ ที่สูง คําน้ีมักใชสําหรับวิหารตางๆที่ประชาชนมักจะพากันไปนมัสการ
รูปเคารพ
†๓:๑๒ คําเทศนาของมคีาหในทีน้ี่ ทําใหกษตัริยเฮเซคยิาหแหงยดูาหไววางใจในพระยาหเวห
มากขึ้น และอธิษฐานกับพระองค แลวหลายปีตอมาเมื่อเยเรมียาหพูดแทนพระเจาทํานายวา
วิหารจะถูกทําลาย มีบางคนอยากจะฆาทาน แตก็ปลอยเขาไปเพราะมีคาหก็เคยพูดอยางนัน้
เหมือนกัน ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือเยเรมียาห ๒๖:๑๖-๑๙
‡๔:๘ หอคอยเฝ าฝูงสัตว อาจเป็นสวนหน่ึงของเมืองเยรูซาเล็มที่มีป อมปราการ พวกผูนําก็
เป็นเหมือนผูเลีย้งแกะที่อยูบนหอคอยนัน้เพื่อเฝ าดูฝูงแกะของเขา
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อาณาจักรจะกลับ มาเป็นของนางสาว
เยรูซาเล็มเหมือนเดิม
ทําไมชาวอิสราเอลตองไปบาบิโลน

๙ เยรูซาเล็ม ตอน น้ี ทําไมเจาถึงไดรองไห
สะอึกสะอื้น

พวก เจาไมมีกษตัริยในหมูพวก เจาแลวใช
ไหม

ผูนําที่แสนฉลาดของเจาหายไปแลวใชไหม
พวก เจากําลังเจ็บ ปวดอยางแสน สาหัส

เหมือนกับหญิงที่กําลังจะคลอดลูก
๑๐นางสาวศิ โยน ใหชัก ดิน้ชัก งอดวยความ

เจ็บปวด
และกรีด รองเหมือนกับหญิงที่กําลังจะคลอด

ลูก
เพราะ วา ตอน น้ีพวก เจาจะตองออก ไปจาก

เมืองน้ีตองไปอยูในที่โลงกวาง
เจาจะตองไปที่บาบิโลน *
แตพวกเจาจะไดรับการชวยกูที่นัน่
พระ ยาหเวหจะไถเจาที่ นัน่จากเงื้อม มือของ

ศัตรูเจา

พระยาหเวหจะทําลายชนชาติอื่นๆ
๑๑ตอน น้ีมีหลายชนชาติรวม ตัวกันมาตอสู

กับเจา
พวกเขาพูดกันวา “ไปทําลายศิ โยนกันเถอะ

แลวเราจะ ไดมอง ดูความ พาย แพของ
นางอยางสะใจ”

๑๒แตชนชาติพวก น้ี ไมรูถึงความ คิดตางๆ
ของพระยาหเวห

พวกเขาไมเขาใจถึงแผนงานของพระองค
เพราะพระองคไดรวบรวมพวก เขาไวเหมือน

ฟอนขาว
เพื่อไปบดบนลานนวดขาว
๑๓พระยาหเวหพูดวา “นางสาวศิโยน ลุกขึ้น

และบดขยีพ้วกมัน
เพราะเราจะทําใหเขา สัตวของเจากลายเป็น

เหล็ก

ทําใหเกือกมาของเจาเป็นทองแดง
เจาจะไดบดขยีค้นเป็นจํานวนมาก
แลวเจาจะถวายทรัพยสินที่พวก มันไดมา

อยางผิดๆใหกับพระยาหเวห
เจาจะถวายทรัพยสินมี คาของพวก มันใหกับ

เจาของโลกน้ีทัง้สิน้”

กษัตริยผูยิ่งใหญจะมาจากเบธเลเฮม

๕ ๑ลูกสาวเอย ตอน น้ีใหเจากรีดเน้ือของ
เจา

เจากําลังถูกโจมตี พวก มันกําลังโอบ ลอม
พวกเรา

พวก มันใชไมตีแกมของคน นัน้ที่ปกครอง
อิสราเอล

๒แตเจา เบธเลเฮม เอฟราธาห
เจาเป็นแคเมือง เล็กๆทามกลางแควน ตางๆ

ของยูดาห
แตจากเจาน่ี แหละจะมีผู ปกครองคน หน่ึง

ออกมาใหกับเรา
เขาจะปกครองอยูเหนืออิสราเอล
เขาจะสืบเชื้อสายมาจากพวกคนที่มีชื่อ เสียง

ในยุคแรกๆของชนชาติน้ี
๓พระ ยาหเวหจะมอบคนของพระองคใหกับ

ศัตรูจนกวานางที่กําลังเบงคลอดอยู จะ
คลอดลูกออกมา †

หลังจากนัน้ พี่น องที่เหลือของเขาจะกลับไป
ยังลูกๆของอิสราเอล

๔ผู ปกครองคน นัน้ จะยืน ขึ้นและเลีย้ง ดู
อิสราเอลเหมือนผู เลีย้ง แกะดวยพละ
กําลังของพระยาหเวห

ดวยสิทธิ อํานาจในพระนามของพระยาหเวห
พระเจาของเขา

พวกเขาจะอยูอยางปลอดภัย
เพราะความ ยิ่ง ใหญของ เขาจะแผไปจนถึง

สุดขอบโลก
๕ น่ีคือผูที่จะนําสันติสุขมาให

*๔:๑๐ เจาจะตองไปที่บาบิโลน คนยิวหลายพันคนถูกเนรเทศไปบาบิโลน โดยเฉพาะหลัง
จากที่กษตัริยเนบูคัด เนสซารและกองทัพบาบิ โลนไดทําลายเมืองเยรูซาเล็มในปี ๕๘๖ กอน
พระเยซูมาเกิด
†๕:๓ จนกวานาง … จะคลอดลูกออกมา ประโยค น้ีบางทีอาจจะเป็นสํานวนที่ หมายถึง
“จนกวาจะถึงเวลาที่เหมาะสม”
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การชนะอัสซีเรียและชนชาติอื่นๆ
ถาอัส ซีเรียบุกเขา มาในประเทศของ เราและ

เหยียบยํ่าเขามาในแผนดินของเรา *
เมื่อ นัน้ พวก เราจะแตง ตัง้ผู เลีย้งขึ้น มา

เจ็ดคนและจะแตงตัง้ผูนําขึ้นมาแปดคน
เพื่อตอตานพวกมัน

๖พวก น้ีก็จะปกครองแผน ดินอัส ซีเรียดวย
ดาบ

และจะปกครองแผนดินนิมโรด †ดวยหอก
กษตัริยของ เราจะชวย เหลือพวก เราให

รอดพนจากอัสซีเรีย
เมื่ออัสซีเรียบุกเขามาในแผนดินของเราและ

เหยียบยํ่าเขามาในเขตแดนของเรา
๗แลวพวกยาโคบที่รอดชีวิตจะอยูทามกลาง

ชนชาติมากมาย
พวก เขาจะเป็นเหมือนน้ําคาง ‡จากพระ

ยาหเวห
เหมือนฝนที่ตกลงบนใบ หญา ที่ไม ตองรอ

คอยมนุษย และไมตองฝากความหวังไว
กับมนุษยคนไหน

๘พวก ยา โคบ ที่เหลือรอด ชีวิตทามกลาง
ชนชาติตางๆ

พวกเขาที่อยูทามกลางชนชาติมากมาย
จะเป็นเหมือนสิงโตที่อยูทามกลางสัตว ปาทัง้

หลายในปา
เหมือนสิงโตหนุมที่อยูทามกลางฝูงแกะ
เป็นสิงโตที่ไมมี ใครหนี รอดไป ไดเมื่อมันเขา

จูโจมขยํ้าและฉีกเน้ือเหยื่อ
๙ เจาจะยกมือขึ้นตอสูกับศัตรูของเจา
และศัตรูทัง้หมดของเจาจะถูกทําลายไป

ประชาชนจะตองพึ่งพระเจาเทานัน้
๑๐พระยาหเวหพูดวา “เมื่อถึงเวลานัน้
เราจะเอามาของพวก เจาไป เราจะทําลาย

รถรบของพวกเจาดวย
๑๑ เราจะพังเมืองตางๆในแผนดินของเจา
เราจะรื้อป อมปราการทัง้หลายของเจาลง

๑๒ เราจะกําจัดเวทมนตรของเจาใหหมดไป
และจะไมมีใครในพวก เจาฝึกวิชาหมอดูอีก

ตอไป
๑๓ เราจะทําลายรูป เคารพของพวก เจารวม

ถึงเสา หินศักดิส์ิทธิท์ี่ตัง้ อยูในเมืองของ
พวกเจา

เจาจะไมกราบ ไหวสิ่งที่พวก เจาสรางขึ้น มา
กับมือของเจาอีกตอไป

๑๔ เราจะถอน รากถอน โคนพวก เสาของอา
เชราห

เราจะทําลายรูปเคารพ ¶ทัง้หมดของพวกเจา
๑๕ เราจะแกแคนดวยความโกรธแคน
ตอชนชาติทัง้หลายที่ไมยอมเชื่อฟังเรา”
พระยาหเวหฟ องรองคนของพระองค

๖ ๑ตอนน้ี ฟังใหดีวาพระยาหเวหพูดอะไร
“ลุก ขึ้น วา ความของ เจามา ตอ หน า
ภูเขาทัง้หลาย

ใหหุบเขาทัง้หลาย ไดยินเสียงของเจา
๒ภูเขาทัง้ หลาย ใหฟังคําฟ อง รองของพระ

ยาหเวห
รากฐานอันมัน่คงถาวรทัง้ หลายของแผน ดิน

โลกใหฟังพระองคเถิด
เพราะพระ ยาหเวหกําลังฟ อง รองคนของ

พระองค
พระองคตองการสูความกับอิสราเอล”
๓พระยาหเวหพูดวา “ประชาชนของเรา
เราทําผิดตอพวกเจาตรงไหน
เราทําใหเจาเหน็ดเหน่ือยตรงไหน
แสดงหลักฐานใหเราดูหนอย
๔ เราพาเจาออกมาจากแผนดินอียิปต
เราไถเจาใหเป็นอิสระจากเรือนทาส
และเราสงโมเสส อา โรนกับมิ เรียมใหมานํา

หน าเจา
๕ประชาชนของเราเอย ใหจดจําแผนการชัว่

รายของบาลาคกษตัริยโมอับ
ใหจดจําวาบาลาอัมลูกชายของเบโอรตอบบา

ลาค §ไปวาอยางไร

*๕:๕ แผนดินของเรา คําน้ีอยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา วังของ
เรา
†๕:๖ แผนดินนิมโรด อีกชื่อหน่ึงของอัสซีเรีย
‡๕:๗ น้ําคาง น้ําคางและฝน ในที่น้ีหมายถึงพระพรจากพระเจา
¶๕:๑๔ รูปเคารพ หรือ อาจจะเป็น คําวา “เมืองตางๆ”
§๖:๕ บาลาค บาลาค เบโอร ดูไดจากหนังสือ กันดารวิถี ๒๒-๒๔
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ใหนึกถึงสิ่งที่เกิด ขึ้นตอนที่พวก เจาเดินผาน
ชิทธิมไปกิลกาล *

เพื่อเจาจะไดสํานึกถึงการก ระ ทําอันสัตย ซื่อ
ของพระยาหเวหที่ไดชวยกูเจาใหรอด”

๖แตเจาพูดวา
“เมื่อขาพเจามาเขาเฝ าพระยาหเวห
และกม กราบลงอยูตอ หน าพระเจาผูใหญ ยิ่ง

สูงสุด
จะใหขาพเจาเอาอะไรมาหรือ
จะใหเอาลูกวัวอายุหน่ึงขวบมาเป็นเครื่องเผา

บูชาหรือยังไง
๗หรือพระยาหเวหจะชอบแกะตัวผูหลายพัน

ตัว
หรือน้ํามันมะกอกมากมายราวกับแมน้ํา

หลายหมื่นสาย
หรือจะใหสังเวยลูกชายหัวปีของขาพเจา

สําหรับการละเมิดของขาพเจา
หรือจะใหสังเวยเลือดเน้ือเชื้อไขของขาพเจา

เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบลางบาปของ
ขาพเจาอยางนัน้หรือ”

๘ เจามนุษย พระยาหเวห บอกเจาแลวถึงสิ่ง
ที่ดี

และสิ่งที่พระองคตองการจากเจา คือ
ใหทําสิ่งที่ยุติธรรม รักความเมตตา
และเดินกับพระเจาของเจาดวยความถอมใจ

ชาวอิสราเอลทําอะไรหรือ
๙ เสียงของพระ ยาหเวหตะโกนใหเมือง นัน้

ฟัง
คนที่ฉลาดจะยําเกรงชื่อของพระองค
พระยาหเวหพูดวา “ชนเผาและประชาชนใน

เมืองน้ี ฟังเราใหดี
๑๐พวก เจายังเก็บทรัพยสมบัติที่ฉอโกงเขา

มาไวในบานหรือเปลา
พวก เจายังเก็บเครื่อง ตวงที่เราสาป แชง

เพราะเล็กกวามาตรฐานไวอีกหรือเปลา
๑๑ เราจะทําเป็นมองขามเรื่องตาชัง่
หรือถุงใสลูกตุมที่โกงน้ําหนักไดหรือ

๑๒พวกคนรวยในเมืองน้ีชอบทารุณคนอื่น
คนในเมืองน้ีชอบพูดโกหก
ลิน้ในปากของพวกเขาหลอกลวงอยูรํ่าไป
๑๓ดังนัน้ ในอีกไมนาน เรา ยาหเวห จะฟาด

พวกเจาใหลมลง
เราจะทําลายพวกเจาเพราะบาปของพวกเจา
๑๔พวกเจาจะกิน แตจะไมมีวันอิ่ม
โรค บิดจะรุมกัด กินอวัยวะภายในของพวก

เจา
เจาจะเก็บตุนของไว แตจะเก็บไวไมอยู
สิ่งของที่เจาเก็บไวอยาง ดี เราจะสงศัตรูไป

ทําลาย
๑๕ เจาจะปลูกพืช แตจะไม ไดเก็บ เกี่ยวผล

ของมัน
เจาจะยํ่ามะกอก แตจะไม ไดน้ํามันมะกอก

พอที่จะใชชโลมตัวเอง
เจาจะยํ่าองุน แตจะไมไดดื่มเหลาองุน
๑๖พวก เจาทําตามกฎ ตางๆของอมรี †อยาง

เครงครัด
และเดินตามรอยสิ่งที่ครอบครัวอาหับ ‡ทํา
พวกเจาทําตามแบบอยางตางๆของพวกเขา
ดัง นัน้เราจะปลอยใหเจาถูกทําลาย ผูคนจะ

หัวเราะเยาะคนที่อาศัยอยูในเมืองน้ี
และพวก เจาจะตองทนกับคํา ดูถูกจาก

ชนชาติอื่นๆ”
สังคมเสื่อมทราม

๗ ๑นา สมเพชจริงๆ ผมกลายเป็นคน เก็บ
ผลไมหรือลูกองุน

หลังจากที่เขาเก็บลูกองุนไปหมดแลว
ไมเหลือองุนสักพวงใหกิน
ไมมีลูกมะเดื่อที่ผมชอบเหลืออยูเลย
๒ผมหมาย ถึง คนที่จงรักภักดีถูกทําลายไป

หมดแลวจากแผนดินน้ี
ไมมีคนซื่อตรงเหลืออยูเลยสักคน
ทุกคนเฝ าคอยซุมฆาคนอื่น
ตาง คนตางลา ชีวิตของกัน และ กันดวย

ตาขาย

*๖:๕ ชิ ทธิ มไปกิล กาล ทัง้สองแหงน้ีเป็นที่ตัง้ คาย อยูกันคนละฝ่ังของแมน้ําจอรแดน
พระองคตองการใหพวก เขาจดจําถึงเหตุการณที่พวก เขาเดินฝาแมน้ําจอรแดนไปดวยเทา
เปลา ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือโยชูวา บทที่ ๓ และ ๔
†๖:๑๖ อมรี เป็นกษตัริยของอิสราเอลองคหน่ึงที่นําชนชาติของพระองคไปนมัสการพระอื่น
ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ ๑ พงศกษตัริย ๑๖:๒๑-๒๖
‡๖:๑๖ อาหับ เป็นลูกชายของกษตัริยอมรี เมียของอาหับไดวางแผนกําจัดเจาของสวนองุน
และยึดเอาสวนนัน้มาใหกับสามี ดูเพิ่มเติมไดจาก ๑ พงศกษตัริย ๒๑
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๓มือทัง้สองของพวกเขาก็ถนัดในการทําชัว่
พวกขาราชการและผูพิพากษารับสินบน
พวกคน ใหญ คน โตก็เรียก รองสิ่งที่พวก เขา

อยากได
และรวม มือกับผู พิพากษาในการ บิดเบือน

ความยุติธรรม
๔คนที่ดีที่สุดของพวก เขาก็ยังเหมือนกับพุม

หนาม
คนที่ซื่อตรงที่สุดของพวก เขาก็เหมือนกับ

ลวดหนาม
เวลาแหงการลงโทษใกลเขามาแลว

ขา แตพระ ยาหเวห เวลา นัน้ที่พวกคน เฝ า
ยาม *ของพระองคทํานายเอาไว ใกลเขา
มาแลว

เวลา นัน้ที่พระองคจะมาลงโทษใกลเขามา
แลว

แลวเมื่อ นัน้ พวก คน ชัว่ทัง้ หลายจะสับสน
วุนวาย

๕อยาไดไววางใจเพื่อนบานของพวกเจา อยา
ไวใจเพื่อนสนิทของเจา

แมแตเมียในออมอกเจาก็ตองระวังวาจะพูด
อะไรกับนาง

๖ลูกชายหัวเราะเยาะพอของเขา
ลูกสาวกบฏตอแมของตัวเอง
ลูกสะใภกบฏตอแมผัว
ศัตรูที่เลว รายที่สุดก็คือ คนใน บานของตัว

เอง
พระยาหเวหเป็นพระผูชวยใหรอด

๗แตสวน ผม จะเฝ ารอ คอยและฝากความ
หวังไวกับพระยาหเวห

ผมจะอดทนรอ คอยพระเจา ผู ชวยให รอด
ของผม

เมื่อผมรองขอความชวย เหลือ พระเจา ของ
ผมจะฟังผม

๘ศโิยนพูดวา ศัตรูของขา อยาไดดีใจไป ทีข่า
ตองพบกับความยากลําบาก

ถึงขาลม ขาก็จะลุกขึ้นมาอีก
ถึงแมตอนน้ีขาจะนัง่อยูในความมืด
พระยาหเวหจะเป็นแสงสวางใหกับขา

๙ขาจะตองทนตอความ โกรธของพระ
ยาหเวห

เพราะขาไดทําบาปตอพระองค
จนกวาพระองคจะแกตางใหกับขา
และใหความยุติธรรมกับขา
พระองคจะนําขาไปสูความสวาง
และขาจะเห็นพระองคใหความเป็นธรรม
๑๐ขอใหศัตรูของขาไดเห็นเรื่องน้ีและอับอาย

ขายหน าอยางยิ่ง
แลวตาของขาจะจองมองเธอคนที่พูดใสหน า

ขาวา
“ไหนละ พระยาหเวหพระเจาของเจา”
เมื่อถึงตอนนัน้ เธอจะถูกเหยียบยํ่าเหมือนขี้

โคลนบนถนน
๑๑มี คาหพูดกับศิ โยนวา แลวในวัน นัน้

กําแพงของพวก เจาจะถูกสราง ขึ้นมา
ใหม †

วัน นัน้จะเป็นวันที่พรมแดนของ เจาจะขยาย
ออกไป

๑๒ เมื่อถึงตอน นัน้ คนของ เจาจะกลับมาหา
เจาจากทุกหนแหง จากอัสซีเรียไกลถึง
อียิปต

จากอียิปตไกลถึงแมน้ํายูเฟรติส
จากทะเลหน่ึงไปถึงอีกทะเลหน่ึง
จากภูเขาหน่ึงไปถึงอีกภูเขาหน่ึง
๑๓แตโลกนอกเขตแดนของเจาจะถูกทําลาย
มันเป็นผลกรรมของคนที่อาศัยอยูที่นัน่
๑๔ผูคนพูดวา “ขาแตพระยาหเวห ได โปรด

เลีย้ง ดูคนของพระองคซึ่งเป็นลูก แกะ
ของพระองคดวยไม เลีย้ง แกะของ
พระองค

ลูก แกะเหลา นัน้อาศัยอยูอยางโดด เดี่ยวใน
ปา ละเมาะ มีทุง หญาอันอุดมสมบูรณ
ลอมรอบ

ขอ ใหพวกฝูง แกะมาหากินในบา ชานและกิ
เลอ าดเหมือนที่พวก มันเคยทําในสมัย
กอนโนน

คําอธิษฐานขอพระเจาจัดการศัตรู
๑๕พระ ยาหเวห ได โปรดแสดงการ อัศจรรย

ทัง้หลายใหเราเห็น

*๗:๔ คนเฝ ายาม เป็นอีกชื่อหน่ึงของผพููดแทนพระเจา แสดงใหเห็นวาผพููดแทนพระเจาเป็น
เหมือนยามที่ยืนอยูบนกําแพงเมืองและเฝ าดูวาจะมีอันตรายอะไรมาจากแดนไกลหรือไม
†๗:๑๑ ในปี ๔๔๕ กอนพระเยซูมาเกิด เนหะมยีาห ไดนําชาวยิวบางคนจากบาบโิลนกลับมาที่
เยรูซาเล็มเพื่อสรางกําแพงขึ้นมาใหม
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เหมือน กับตอนที่พระองคนําพวก เราออกมา
จากแผนดินอียิปต

๑๖ขอ ใหชนชาติทัง้ หลายเห็นการ อัศจรรย
ตางๆเหลานัน้

และรูสึกละอายกับอํานาจอันนอย นิดที่พวก
เขามี

ขอใหพวกเขาเอามือปิดปากดวยความตะลึง
งัน

และขอใหหูของพวกเขาหนวกไป
๑๗ขอใหพวกเขาเลียผงดินเหมือนงูหรือสัตว

อื่นๆที่เลื้อยคลานอยูบนดิน
ขอ ใหพวก เขาเดินออกมาจากป อมปราการ

ของเขาอยางตัวสัน่งันงก
ขอใหพวกเขามาหาพระยาหเวหพระเจาของ

เรา ดวยความ หวาด กลัวและเกรงกลัว
อยูตอหน าพระองค

สรรเสริญพระยาหเวห
๑๘ จะมีพระองคไหนที่เป็นเหมือน กับ

พระองค

พระองคใหอภัยกับการกระทําชัว่
พระองคใหอภัยกับพวกที่กบฏตอพระองค
คือคนของพระองคที่รอดชีวิตมาได
พระองคไมฝังใจโกรธพวกนัน้ตลอดไป
เพราะพระองคมีความสุขที่จะแสดงความรัก

อันมัน่คงของพระองค
๑๙พระองคจะกลับมาเมตตาพวกเราอีกครัง้
พระองคจะให อภัยกับการก ระ ทําที่ชัว่ ราย

ของเรา
พระองคจะโยนบาปทัง้หมดของ เราทิง้ลงใน

ทะเลลึก
๒๐พระองคเจาขา ขอใหพระองครักษาสัญญา

ที่ใหกับยาโคบ
ขอ ใหพระองคแสดงความ รักอันมัน่คงใหกับ

อับราฮัม
ตามที่พระองคสาบานไวกับบรรพบุรุษของ

เราตัง้แตสมัยกอนโนน”
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