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 หน ังสือปฐมกาล 1:1 1  หน ังสือปฐมกาล 1:17

 ประวติั ความเป็นมาของ
 หน ังสือปฐมกาล

 หน ังสือปฐมกาล เป็นหนังสือเล่มแรกในหา้เล่ มท ่ีโมเสสเขียน หา้เล่ มน ้ีเราเรยีกกั นว ่า เพ็นทะทูก (อพย
24:4; กดว 32:2; พบญ 31:9)

คนต่างๆท่ี เข ียนพระคัมภีร ์ใหม่ บอกวา่โมเสสเป็นผู้ เข ียนหนังสือหา้เล่มแรกของพระคัมภีร ์เดิม (มก
12:20;  ลก 2:22; 5:14; 24:27, 44; ยน 1:17, 45; 7:19)  หน ังสือปฐมกาลเริม่ต้ นก ่อนมี มนษุย ์ ท่ี สามารถ
เป็นพยานหร ือบ ันทึกประว ัติ  ศาสตร ์น้ันได้ คือเริม่ต้นเม่ือพระเจ้าทรงเนรมิตสรา้งฟ้าและแผ่นดิน เพราะ
ฉะน้ันหนังสือเล่มแรกของพระคัมภีรเ์ป็นหนังสือท่ี อศัจรรย ์ ท่ี  ได้ รบัจากพระเจ้า และท่ี ถู กต้องในทุกประการ
พระคัมภีร์ประเสรฐิยิง่กวา่หนังสือเล่ มอ ่ืนๆทุกเล่ม  แม้ว ่าเป็นหนังสือเก่ียวกับศาสนาหรอืประว ัติ  ศาสตร ์ 
ก็ตาม พระคัมภีรน้ั์นคล้องจองกัน  อศัจรรย ์ ไม่มี  ความผิด และจะอยู ่เป็นนิตย ์

 พระเยซู  ครสิต์ ทรงอา้งถึงหนังสือปฐมกาล (มธ 19:4-6; 24:37-39; มก 10:4-9;  ลก 11:49-51; 17:26-
29, 32; ยน 1:5; 7:21-23; 8:44-56) และพระเยซูตร ัสว ่าโมเสสเป็นผู้ ท่ี  เข ียนหนังสือปฐมกาล (มธ 19:8;
มก 10:3; ยน 7:21)

ในหนังสือปฐมกาลน้ีเราพบรากฐานสําหรบัความจรงิทุกอยา่งซ่ึงอยู่ในพระคัมภีร ์ใหม่ เชน่การท่ี มนษุย ์ 
ทําบาป  การไถ่ บาปด้วยโลหติ ความรอดโดย  ความเชื่อ พระเจ้าท่ีทรงตอบคําอธษิฐาน การเสด็จมาของพระ
ผู้ชว่ยให ้รอด  และ � เชื้อสาย � ของหญิง (ซ่ึงเล็งถึงการบังเกิดของพระเยซู ครสิต์ โดยสาวพรหมจาร�ี

เรารบัวา่การลําดับวนั  เดือน  ปี  ท่ีอยู ่ในหนังสือปฐมกาลน้ันได้รบัการดลใจจากพระเจ้า  หน ังสือเล่มแรก
ในพระคัมภีร ์น้ี บันทึกเรือ่งน้ําท่วมโลกท่ีทําลายทุกคนในโลกน้ีนอกจากครอบครวัเดียว น้ําท่วมน้ันได้ล้าง
เมืองทัง้หลาย และการพัฒนาของเมืองเหล่าน้ันไปจากพื้นแผ่นดิน น้ําท่วมโลกน้ันเป็นเหตุ ท่ี  มี กระดูกสัตว์
(fossil) และถ่านหนิเป็นชัน้ๆอยู ่ใต้ดิน และน้ําท่วมน้ันทําให ้แผ่ นดินโลกมีการเปล่ียนแปลงทัว่ไป

 ทฤษฎี แกรฟ์เวลเฮาว ์สัน อา้งวา่หนังสือปฐมกาล (และทัง้หา้เล่มแรกของพระคัมภีรเ์ดิ มด ้วย� มาจาก
ธรรมเนียมต่างๆและแหล่ งอ ่ืนๆ  แต่  ทฤษฎี  น้ี  ถู กปฏิเสธโดยความจรงิท่ี อยู ่ในหนังสือปฐมกาล  ทฤษฎี  น้ี  ถู ก
สําแดงวา่เป็นความคิ ดอย ่างโง่เขลาของคนท่ี ไม่ เชื่อในพระเจ้า ซ่ึงพวกน้ี �แกล้งลืม� (2 ปต 3:3-7) เรือ่ง
ของการเนรมิตสรา้งโลกของพระเจ้า และเรือ่งน้ําท่วมโลกท่ี ได้ สอนไว้ในพระวจนะเล่ มน ้ี ท่ี  ได้ รบัการดลใจ
จากพระเจ้า

การทรงสรา้ง
1 ในเริม่แรกน้ันพระเจ้าทรงเนรมิตสรา้งฟ้าและแผ่นดินโลก 2  แผ่ นดินโลกน้ั นก ป็ราศจากรูปรา่งและวา่ง

เปล่าอยู่ ความมื ดอย ู่เหนือผิ วน ํ้า และพระวญิญาณของพระเจ้าปกอยูเ่หนือผิ วน ํ้าน้ัน

 วนัท่ี  หน ึ่งปรากฏมีความสวา่งเกิดขึ้น
3 พระเจ้าตร ัสว ่า �จงให ้มี  ความสวา่ง �  แล ้วความสวา่งก็ เกิดขึ้น 4 พระเจ้าทรงเห ็นว ่าความสวา่งน้ันดี

และพระเจ้าทรงแยกความสวา่งน้ันออกจากความมืด 5 พระเจ้าทรงเรยีกความสวา่งน้ั นว ่าวนั และพระองค์
ทรงเรยีกความมืดน้ั นว ่าคืน  มี เวลาเยน็และเวลาเชา้เป็ นว ั นที ่ หน่ึง 

 วนัท่ี สองมีเมฆปรากฏอยูเ่หนือผิ วน ํ้าน้ัน
6 พระเจ้าตร ัสว ่า �จงให ้มี พื้นอากาศในระหวา่งน้ํา และจงใหพ้ื้นอากาศน้ันแยกน้ําออกจากน้ํา� 7 พระเจ้า

ทรงสรา้งพื้นอากาศ และทรงแยกน้ําซ่ึงอยู ่ใต้ พื้นอากาศจากน้ําซ่ึงอยูเ่หนือพื้นอากาศ  ก็ เป็นดังน้ัน 8พระเจ้า
ทรงเรยีกพื้นอากาศวา่ฟ้า  มี เวลาเยน็และเวลาเชา้เป็ นว ั นที ่ สอง 

 วนัท่ี สามปรากฏวา่มี ทะเล  แผ่ นดินและพืชพันธุ ์ต่างๆ 
9 พระเจ้าตร ัสว ่า �จงให้น้ําท่ี อยู ่ ใต้ ฟ้ารวบรวมเข้าอยู ่แห ่งเดียวกัน และจงให ้ท่ี  แห ้งปรากฏขึ้น�  ก็ เป็นดัง

น้ัน 10 พระเจ้าทรงเรยีกท่ี แห ้งวา่แผ่นดิน และท่ีน้ํารวบรวมเข้าอยู ่แห ่งเดียวกั นว ่าทะเล พระเจ้าทรงเห ็นว ่าดี
11 พระเจ้าตร ัสว ่า �จงให ้แผ่ นดินเกิดต้นหญ้า ต้นผักท่ี มี  เมล็ด และต้นไม้ ท่ี ออกผลท่ี มี เมล็ดในผลตามชนิด
ของมันบนแผ่นดิน�  ก็ เป็นดังน้ัน 12  แผ่ นดิ นก ็ เก ิดต้นหญ้า ต้นผักท่ี มี เมล็ดตามชนิดของมัน และต้นไม้ ท่ี 
ออกผลท่ี มี เมล็ดในผลตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห ็นว ่าดี 13  มี เวลาเยน็และเวลาเชา้เป็ นว ั นที ่ สาม 

 วนัท่ี  สี ่ปรากฏมี ดวงอาทิตย ์ ดวงจันทร ์และดวงดาวต่างๆ
14 พระเจ้าตร ัสว ่า �จงให ้มี ดวงสวา่งบนพื้นฟ้าอากาศเพื่อแยกวนัออกจากคืน และเพื่อใช้เป็นหมาย

สําคัญ และท่ีกําหนดฤดู วนัและปี ต่างๆ 15 และจงให้เป็นดวงสวา่งบนพื้นฟ้าอากาศเพื่อส่องสวา่งบนแผ่น
ดินโลก�  ก็ เป็นดังน้ัน 16 พระเจ้าได้ทรงสรา้งดวงสวา่งใหญ่สองดวง  ให ้ดวงสวา่งท่ี ใหญ่  กวา่น ้ันครองกลาง
วนั และให้ดวงท่ีเล็กกวา่ครองกลางคืน  พระองค์ ทรงสรา้งดวงดาวต่างๆด้วยเช ่นก ัน 17 พระเจ้าทรงตัง้ดวง
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สวา่งเหล่าน้ี ไว ้บนพื้นฟ้าอากาศเพื่อส่องสวา่งบนแผ่นดินโลก 18 เพื่อครองกลางวนัและครองกลางคืน และ
เพื่อแยกความสวา่งออกจากความมืด พระเจ้าทรงเห ็นว ่าดี 19  มี เวลาเยน็และเวลาเชา้เป็ นว ั นที ่ สี ่

 วนัท่ี หา้ปรากฏมีนกชนิดต่างๆและสัตวท์ะเลนานาชนิด
20 พระเจ้าตร ัสว ่า �จงให้น้ําอุดมบรบูิ รณ ์ไปด้วยสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติแหวกวา่ยไปมา และให ้มี นกบินไปมาบน

พื้นฟ้าอากาศเหนือแผ่นดินโลก� 21 พระเจ้าได้ทรงสรา้งปลาวาฬใหญ่ บรรดาสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติแหวกวา่ยไปมา
ตามชนิดของมันเกิดขึ้นบรบูิ รณ ์ในน้ําน้ัน และบรรดาสัตว ์ท่ี  มี  ปี กตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห ็นว ่าดี
22 พระเจ้าได้ทรงอวยพรสัตว ์เหล่ าน้ั นว ่า �จงมีลูกดกและทว ีมากขึ้น  ให ้น้ําในทะเลบรบูิ รณ ์ไปด้วยสัตว์ และ
จงใหน้กทวมีากขึ้นบนแผ่นดิน� 23  มี เวลาเยน็และเวลาเชา้เป็ นว ั นที ่ หา้ 

 วนัท่ี หกปรากฏมี สัตว ์บกและแมลงนานาชนิด
24 พระเจ้าตร ัสว ่า �จงให ้แผ่ นดินโลกเกิดสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติตามชนิดของมัน  สัตว ์ ใช้งาน  สัตวเ์ล้ือยคลาน และ

สัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน�  ก็ เป็นดังน้ัน 25 พระเจ้าได้ทรงสรา้งสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกตาม
ชนิดของมัน  สัตว ์ ใช ้งานตามชนิดของมัน และบรรดาสัตว ์ท่ี เล้ือยคลานบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน  แล 
้วพระเจ้าทรงเห ็นว ่าดี

 วนัท่ี หกปรากฏมีชายหญิงคู่ แรก 
26 และพระเจ้าตร ัสว ่า �จงให้พวกเราสรา้งมนษุย์ตามแบบฉายาของพวกเรา ตามอยา่งพวกเรา และให้

พวกเขาครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และสัตว ์ใช้งาน  ให ้ครอบครองทั ่วท ้ังแผ่นดินโลก และ
บรรดาสัตว์เล้ือยคลานท่ีคลานไปมาบนแผ่นดินโลก� 27 ดังน้ันพระเจ้าได้ทรงสรา้งมนษุย์ตามแบบพระ
ฉายาของพระองค์  พระองค์  ได้ ทรงสรา้งมนษุยข์ึ้นตามแบบพระฉายาของพระเจ้า  พระองค์  ได้ ทรงสรา้งพวก
เขาให้เป็นชายและหญิง 28 พระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขา และพระเจ้าตรสัแก่พวกเขาวา่ �จงมีลูกดกและ
ทว ีมากขึ้น จนเต็มแผ่นดิน จงมีอาํนาจเหนือแผ่นดินน้ัน และครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ
และบรรดาสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติท่ีเคล่ือนไหวบนแผ่นดินโลก� 29 พระเจ้าตร ัสว ่า � ดู  เถิด เราให้บรรดาต้นผักท่ี มี 
เมล็ดซ่ึงอยู่ทัว่พื้นแผ่นดินโลก และบรรดาต้นไม้ซ่ึ งม ีเมล็ดในผลแก่ เจ้า  ให ้เป็นอาหารแก่ เจ้า 30 สําหรบั
บรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลก บรรดานกในอากาศ และบรรดาสัตว ์ท่ี เล้ือยคลานท่ี มี  ช ีวิตบนแผ่นดินโลก
เราให้บรรดาพืชผักเขียวสดเป็นอาหาร�  ก็ เป็นดังน้ัน 31 พระเจ้าทอดพระเนตรบรรดาสิง่ท่ี พระองค์  ได้ ทรง
สรา้ง และดู เถิด เป็นสิง่ท่ี ดี  ยิง่นัก  มี เวลาเยน็และเวลาเชา้เป็ นว ั นที ่ หก 

2
 วนัท่ี  เจ ็ดพระเจ้าทรงหยุดพักการทรงสรา้ง

1  ดังน้ี ฟ้าและแผ่นดินโลกและบรรดาบรวิารก็ ถู กสรา้งขึ้นให ้สําเรจ็ 2 ในว ันที ่ เจ ็ดพระเจ้าก็เสรจ็งานของ
พระองค์ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงสรา้งมาแล้ วน ้ัน และในว ันที ่ เจ ็ดพระองค์ทรงพักการงานทัง้สิน้ของพระองค์ซ่ึง
พระองค์ ได้ ทรงสรา้งมาแล้ วน ้ัน 3 พระเจ้าทรงอวยพระพรว ันที ่ เจ ็ดและทรงตัง้วนัน้ี ไว ้เป็ นว ันบร ิสุทธ ์ิเพราะ
ในวนัน้ันพระองค์ ได้ ทรงหยุดพักจากการงานทัง้สิน้ของพระองค์ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสรา้งไว ้แล ้ วน ้ัน

สรุปการทรงสรา้ง
4 เรือ่งราวของฟ้าและแผ่นดินโลกเม่ือถูกเนรมิตสรา้งน้ันเป็นดังน้ี ในว ันที ่พระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรง

สรา้งแผ่นดินโลกและฟ้า 5 บรรดาต้นไม้ตามท้องทุ่งยงัไม่ เก ิดขึ้นบนแผ่นดินโลก และบรรดาผักตามท้อง
ทุ่งยงัไม่งอกขึ้นเลย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้ายงัไม่ ให ้ฝนตกบนแผ่นดินโลก และยงัไม่ มี  มนษุย ์ ท่ี จะทํา
ไรไ่ถนา 6  แต่  มี หมอกขึ้นมาจากแผ่นดินโลก  ทําให ้พื้นแผ่นดินเปียกทัว่ไป 7 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงป้ัน
มนษุย์ด้วยผงคลี ดิน ทรงระบายลมปราณแหง่ชวีติเข้าทางจมูกของเขา และมนษุย์จึงเกิดเป็นจิตวญิญาณ
มี ช ีวติอยู่ 8 พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าทรงปลูกสวนแหง่หน่ึงไวใ้นเอเดนทางทิศตะวนัออก และพระองค์ ได้ ทรงให ้
มนษุย ์ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงป้ันมาน้ันอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน 9  แล ้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงให้บรรดาต้นไม้ ท่ี งามน่าดู
และท่ีเหมาะสําหรบัเป็นอาหารงอกขึ้นบนแผ่นดินโลก  มีต ้นไม้ แห ่งชวีติอยู่ท่ามกลางสวนด้วย และมี ต้นไม้  
แห ่งความรู ้ดี และรู ้ชัว่ 10  มี  แม่น ้ําสายหน่ึงไหลออกจากเอเดนรดสวนน้ัน จากท่ีน่ันได้แยกออกเป็นแม่น้ํา
ส่ี สาย 11 ชื่อของแม่น้ําสายท่ี หน ่ึงคือปิ โชน ซ่ึงไหลรอบแผ่นดินฮาวลิาห์  ท่ี น่ั นม ี แร ่ ทองคํา 12 ทองคําท่ี แผ่ น
ดินน้ันเป็นทองคําเน้ื อด ี มี  ยางไม้  หอม และพลอยสี น้ําข้าว 13 ชื่อแม่น้ําสายท่ีสองคื อก ิโฮน  แม่น ้ําสายน้ี ได้ 
ไหลรอบแผ่นดินเอธโิอเปีย 14 ชื่อแม่น้ําสายท่ีสามคือไทกรสิ ซ่ึงได้ไหลไปทางทิศตะวนัออกของแผ่นดิ นอ ัส
ซีเรยี และแม่น้ําสายท่ี สี คื่อยูเฟรติส 15 พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าจึงทรงนํามนษุยไ์ปอยูใ่นสวนเอเดนให ้ดู แลและ
รกัษาสวน 16 พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าจึงทรงมีพระดําร ัสส ่ังมนษุยน้ั์ นว ่า �บรรดาต้นไม้ ทุ กอยา่งในสวนเจ้ากิน
ได้ ทัง้หมด 17  แต่  ต้นไม้  แห ่งความรู ้ดี และรูช้ัว่เจ้าอยา่กินผลจากต้นน้ันเป็ นอ ันขาด เพราะวา่เจ้ากินในวนัใด
 เจ้ าจะตายแน่ในวนัน้ัน�
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การทรงสรา้งผู้ หญิง 
18 พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าตร ัสว ่า �ซ่ึงมนษุยน้ั์นอยูค่นเดียวก็ ไม่  เหมาะ เราจะสรา้งผู้ อุปถัมภ์  ให ้ เขา � 19 พระ

เยโฮวาหพ์ระเจ้าทรงป้ันบรรดาสัตวใ์นท้องทุ่ง และบรรดานกในอากาศจากดิน  แล ้วจึงพามายงัอาดัมเพื่ อด ู
วา่เขาจะเรยีกชื่อพวกมั นว ่าอะไร  อาด ัมได้เรยีกชื่อบรรดาสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติอยา่งไร  สัตว ์ ก็  มี ชื่ออยา่งน้ัน 20  อาด 
ัมได้ตัง้ชื่อบรรดาสัตว ์ใช้งาน บรรดานกในอากาศ และบรรดาสัตว์ในท้องทุ่ง  แต่ วา่สําหรบัอาดัมยงัไม่พบ
ผู้ อุปถัมภ์ 21  แล ้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงกระทําให ้อาด ัมหลับสนิท และเขาได้ หลับสนิท  พระองค์ จึงทรง
ชกักระดูกซ่ีโครงอนัหน่ึงของเขาออกมา และทรงกระทําให ้เน้ือท่ี  ซ่ี โครงติ ดก ัน 22 กระดูกซ่ีโครงซ่ึงพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าได้ทรงชกัจากชายน้ัน  พระองค์ ทรงสรา้งให้เป็นหญิงคนหน่ึง และทรงนําเธอมาให้ชายน้ัน 23  
อาด ัมจึงวา่ � บัดน้ี  น่ี เป็นกระดูกจากกระดูกของเรา และเน้ือจากเน้ือของเรา จะต้องเรยีกเธอวา่หญิง เพราะ
วา่หญิงน้ีออกมาจากชาย 24  เหตุ ฉะน้ันผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขา
ทัง้สองจะเป็นเน้ื ออ ันเดียวกัน� 25 เขาทัง้สองยงัเปลือยกายอยู่  ผู้ ชายและภรรยาของเขายงัไม่ มี  ความอาย 

3
เอวาถูกทดลอง

1  งู น้ันเป็นสัตว ์ท่ี ฉลาดกวา่บรรดาสัตวใ์นท้องทุ่งซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าได้ทรงสรา้งไว้ มันกล่าวแก่หญิง
น้ั นว ่า � จร ิงหรอืท่ีพระเจ้าตร ัสว ่า � เจ้ าอยา่กินผลจากต้นไม้ ทุ กชนิดในสวนน้ี� � 2 หญิงน้ันจึงกล่าวแก่ งู  วา่ 
�ผลของต้นไม้ ชน ิดต่างๆในสวนน้ีเรากินได้ 3  แต่ ผลของต้นไม้ ต้นหน ่ึงซ่ึงอยู่ท่ามกลางสวน พระเจ้าตร ัสว ่า
� เจ้ าอยา่กินหรอืแตะต้องมัน  มิ ฉะน้ันเจ้าจะตาย� � 4  งู จึงกล่าวแก่หญิงน้ั นว ่า � เจ้ าจะไม่ตายแน่ 5 เพราะ
วา่พระเจ้าทรงทราบวา่  เจ้ ากินผลไม้น้ั นว ันใด ตาของเจ้าจะสวา่งขึ้ นว ันน้ัน และเจ้าจะเป็นเหมือนพระท่ี รูดี้  รู ้ 
ชัว่ �

การล้มลงในความบาปของมนษุย์
6 เม่ือหญิงน้ันเห ็นว ่า  ต้นไม้ น้ันเหมาะสําหรบัเป็นอาหารและมันงามน่าดู และต้นไม้ต้นน้ันเป็ นที ่น่า

ปรารถนาเพื่อให ้เก ิดปัญญา หญิงจึงเก็บผลไม้น้ันแล้ วก ินเข้าไป  แล ้วส่งให ้สามี ของนางด้วย และเขาได้ กิน 
7 ตาของเขาทัง้สองก็ สว ่างขึ้น เขาจึงรูว้า่เขาเปลือยกายอยู่ และเขาทัง้สองก็เอาใบมะเด่ือมาเยบ็เป็นเครือ่ง
ปกปิดอวยัวะส่วนล่างของเขาไว้

 อาด ัมและเอวาไม่ กล ้าพบพระเจ้า
8 ในเวลาเย ็นว ันน้ันเขาทัง้สองได้ยนิพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าเสด็จดําเนินอยู่ในสวน  อาด ัม

และภรรยาของเขาซ่อนตัวจากพระพักตรข์องพระเยโฮวาห์พระเจ้าท่ามกลางต้นไม้ต่างๆในสวนน้ัน 9 พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าทรงเรยีกอาดัมและตรสัแก่เขาวา่ � เจ้ าอยู ่ท่ีไหน � 10 เขาทูลวา่ �ข้าพระองค์ ได้ ยนิพระ
สุรเสียงของพระองค์ในสวน และข้าพระองค์ ก็  กลัว เพราะวา่ข้าพระองค์ เปล ือยกายอยู่ ข้าพระองค์จึงได้
ซ่อนตัวเสีย� 11  พระองค์ ตร ัสว ่า �ใครได้บอกเจ้าวา่เจ้าเปลือยกายอยู่  เจ้ าได้กินผลจากต้นไม้ น้ัน ซ่ึงเราสัง่
เจ้าไวว้า่เจ้าอยา่กินแล้วหรอื� 12 ชายน้ันทูลวา่ �หญิงซ่ึงพระองค์ทรงประทานให ้อยู ่กับข้าพระองค์ น้ัน นาง
ได้ส่งผลจากต้นไม้ ข้าพระองค์จึงรบัประทาน� 13 พระเยโฮวาห์พระเจ้าตรสัแก่หญิงน้ั นว ่า � เจ้ าทําอะไรลง
ไป� หญิงน้ันทูลวา่ � งู ล่อลวงข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงรบัประทาน�

การสาปแชง่
14 พระเยโฮวาห์พระเจ้าตรสัแก่ งู น้ั นว ่า �เพราะเหตุ ท่ี  เจ้ าได้กระทําเชน่น้ี  เจ้ าถูกสาปแชง่มากกวา่บรรดา

สัตว ์ใชง้าน และบรรดาสัตวใ์นท้องทุ่ง  เจ้ าจะเล้ือยไปด้วยท้องของเจ้า และเจ้าจะกินผงคลี ดิ นตลอดวนัเวลา
ในชวีติของเจ้า 15 เราจะให ้เจ้ ากับหญิงน้ี เป็นปฏิปักษ์  กัน ทัง้เชื้อสายของเจ้ากับเชื้อสายของนาง เชื้อสาย
ของนางจะกระทําให้หวัของเจ้าฟกชํ้า และเจ้าจะกระทําให้ส้นเท้าของท่านฟกชํ้า� 16  พระองค์ ตรสัแก่หญิง
น้ั นว ่า �เราจะเพิม่ความทุกขย์ากใหม้ากขึ้นแก่ เจ้ าและการตัง้ครรภ์ของเจ้า  เจ้ าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บ
ปวด  เจ้ ายงัต้องการสามีของเจ้า และเขาจะปกครองเจ้า� 17  พระองค์ ตรสัแก่ อาด ัมวา่ �เพราะเหตุ เจ้ าได้
ฟังเสียงของภรรยาเจ้า และได้กินผลจากต้นไม้ ซ่ึงเราได้สัง่เจ้าวา่  เจ้ าอยา่กินผลจากต้นน้ัน  แผ่ นดินจึง
ต้องถูกสาปแชง่เพราะตัวเจ้า  เจ้ าจะต้องหากินบนแผ่นดินน้ันด้วยความทุกข์ยากตลอดวนัเวลาในชวีติของ
เจ้า 18  แผ่ นดินจะงอกต้นไม้ ท่ี  มี หนามและผักท่ี มี หนามแก่ เจ้า และเจ้าจะกินผักในท้องทุ่ง 19  เจ้ าจะต้องหา
กินด้วยเหงื่อไหลโซมหน้าจนกวา่เจ้ากลับไปเป็นดิน เพราะเจ้ามาจากดิน  เจ้ าเป็นผงคลี ดิน และเจ้าจะกลับ
ไปเป็นผงคลี ดิน � 20  อาด ัมเรยีกชื่อภรรยาของเขาวา่เอวา เพราะวา่นางเป็นมารดาของบรรดาชนท่ี มีชวีติ 
21 พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าทรงทําเส้ือคลุ มด ้วยหนังสัตว ์แก่  อาด ัมและภรรยาและสวมใส่ ให ้เขาทัง้สอง

พระเจ้าทรงไล่ อาด ัมและเอวาออกจากสวนเอเดน
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22 พระเยโฮวาห์พระเจ้าตร ัสว ่า � ดู  เถิด  มนษุย ์กลายมาเป็นเหมือนผู้ หน ่ึงในพวกเราท่ี รู ้จักความดีและ
ความชัว่  บัดน้ี เกรงวา่เขาจะยื่ นม ือไปหยบิผลจากต้นไม้ แห ่งชวีติมากินด้วยกัน และมี ช ีว ิตน ิรนัดร ์ตลอดไป �
23  เหตุ ฉะน้ันพระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงให้เขาออกไปจากสวนเอเดน เพื่อทําไรไ่ถนาจากท่ี ดิ  นที ่เขากําเนิด
มาน้ัน 24 ดังน้ันพระองค์ทรงไล่ มนษุย ์ออกไป ทรงตัง้พวกเครูบไวท้างทิศตะวนัออกของสวนเอเดน และตัง้
ดาบเพลิงซ่ึงหมุนได้ รอบทิศทาง เพื่อป้องกันทางเข้าไปสู่ ต้นไม้  แห ่งชวีติ

4
คาอนิและอาแบล

1  อาด ัมได้ สมสู่ กับเอวาภรรยาของเขา นางได้ ตัง้ครรภ์ และคลอดบุตรชื่อคาอนิ จึงกล่าววา่ �ข้าพเจ้าได้
รบัชายคนหน่ึงจากพระเยโฮวาห�์ 2 นางได้คลอดบุตรอกีครัง้หน่ึงซ่ึงเป็นน้องชายของเขาชื่ออาแบล อาแบล
เป็นคนเล้ียงแกะ  แต่ คาอนิเป็นคนทําไรไ่ถนา 3  อยู ่มาวนัหน่ึงปรากฏวา่ คาอนิได้นําผลไม้จากไรน่ามาเป็น
เครือ่งบูชาถวายพระเยโฮวาห์ 4 เช ่นก ันอาแบลได้นําผลแรกจากฝูงแกะของเขาและไขมันของแกะ พระเย
โฮวาหท์รงพอพระทัยต่ออาแบลและเครือ่งบูชาของเขา 5  แต่  พระองค์  ไม่ ทรงพอพระทัยต่อคาอนิและเครือ่ง
บูชาของเขา และคาอนิได้โกรธแค้นยิง่นัก  สี  หน ้าหม่นหมองไป 6 พระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแก่คาอ ินว ่า �ทําไมเจ้า
ถึงโกรธแค้น และทําไมสี หน ้าเจ้าหม่นหมองไป 7 ถ้าเจ้าทําดี  เจ้ าจะไม่เป็ นที ย่อมรบัหรอกหรอื ถ้าเจ้าทําไม่ ดี 
บาปก็ซุ่มอยู ่ท่ี  ประตู มันปรารถนาในตัวเจ้า และเจ้าจะครอบครองมัน�

การฆ่าอาแบล
8 คาอนิพู ดก ับอาแบลน้องชายของเขา ต่อมาเม่ือเขาทัง้สองอยู่ในท่ีนาด้วยกัน คาอนิได้ ลุ กขึ้นต่อสู้อาแบ

ลน้องชายของเขาและฆ่าเขา 9 พระเยโฮวาหต์รสัแก่คาอ ินว ่า �อาแบลน้องชายของเจ้าอยู ่ท่ีไหน � เขาทูลวา่
�ข้าพระองค์ ไม่ทราบ ข้าพระองค์เป็นผู้ ดู  แลน ้องชายหรอื�

การสาปแชง่คาอนิ
10  พระองค์ ตร ัสว ่า � เจ้ าทําอะไรไป เสียงรอ้งของโลห ิตน ้องชายของเจ้ารอ้งจากดินถึงเรา 11  บัดน้ี  เจ้ าถูก

สาปแชง่จากแผ่นดินแล้ว ซ่ึงได้อา้ปากรบัโลห ิตน ้องชายของเจ้าจากมือเจ้า 12 เม่ือเจ้าทําไรไ่ถนา มันจะไม่ 
เก ิดผลแก่ เจ้ าเหมือนเดิม  เจ้ าจะต้องพเนจรรอ่นเรไ่ปมาในโลก� 13 คาอนิทูลแก่พระเยโฮวาห ์วา่ �โทษของ
ข้าพระองค์ หน ักเหลือท่ีข้าพระองค์จะแบกรบัได้ 14  ดู  เถิด  วนัน้ี  พระองค์  ได้ ทรงขับไล่ข้าพระองค์จากพื้นแผ่น
ดินโลก ข้าพระองค์จะถูกซ่อนไว้จากพระพักตรข์องพระองค์ และข้าพระองค์จะพเนจรรอ่นเรไ่ปมาในโลก
จากน้ันทุกคนท่ีพบข้าพระองค์จะฆ่าข้าพระองค์ เสีย � 15 พระเยโฮวาห์ตรสัแก่เขาวา่ � เหตุ ฉะน้ันใครก็ ตาม
ท่ี ฆ่าคาอนิ จะรบัโทษถึงเจ็ดเท่า�  แล ้วเกรงวา่ใครท่ีพบเขาจะฆ่าเขา พระเยโฮวาห์จึงทรงประทับตราท่ีตัว
คาอนิ

เชื้อสายของคาอนิและความเจรญิทางด้านอารยธรรม
16 คาอนิได้ออกไปจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และอาศัยอยู่เมืองโนดทางด้านทิศตะวนัออกของ

เอเดน 17 คาอนิได้ สมสู่ กับภรรยาของเขา นางได้ ตัง้ครรภ์ และคลอดบุตรชื่อเอโนค เขาสรา้งเมืองขึ้นมา
เมืองหน่ึงและเรยีกชื่อเมืองน้ันตามชื่ อบ ุตรชายของเขาวา่เอโนค 18 เอโนคให้กําเนิดบุตรชื่ ออ ิราด อิราดให้
กําเนิดบุตรชื่อเมหุยาเอล เมหุยาเอลให้กําเนิดบุตรชื่อเมธูซาเอล  เมธ ูซาเอลให้กําเนิดบุตรชื่อลาเมค 19 ลา
เมคได้ภรรยาสองคน คนหน่ึ งม ีชื่อวา่อาดาห์  อ ีกคนหน่ึ งม ีชื่อวา่ศิลลาห์ 20 นางอาดาห์คลอดบุตรชื่อวา่ยา
บาล เขาเป็นต้นตระกูลของคนท่ีอาศัยอยู่ในเต็นท์และคนท่ี เล้ียงสัตว ์21 น้องชายของเขามีชื่อวา่ยูบาล เขา
เป็นต้นตระกูลของบรรดาคนท่ี ดี ดพิณเขาคู่และเป่าขลุ่ย 22 นางศิลลาห์คลอดบุตรด้วยชื่อวา่ทูบัลคาอนิ ซ่ึง
เป็นผู้สอนบรรดาชา่งฝีมือทําเครือ่งทองสัมฤทธิแ์ละเหล็ก  ทูบ ัลคาอ ินม ีน้องสาวชื่อวา่นาอามาห์ 23 ลาเมค
พู ดก ับภรรยาทัง้สองของเขาวา่ �อาดาห์และศิลลาห์ จงฟังเสียงของเรา ภรรยาทัง้สองของลาเมค จงเชื่อ
ฟังถ้อยคําของเรา เพราะเราได้ฆ่าคนๆหน่ึงท่ี ทําให ้เราบาดเจ็บ ชายหนุ่ มท ีทํ่าอนัตรายแก่ เรา 24 ถ้าผู้ ท่ี ฆ่าคา
อนิจะได้รบัโทษเป็นเจ็ดเท่า  แล ้วผู้ ท่ี ฆ่าลาเมคจะได้รบัโทษเจ็ดสิบเจ็ดเท่าเป็นแน่�

การกําเนิดของเสท
25  อาด ัมได้ สมสู่ กับภรรยาของเขาอกีครัง้หน่ึง นางได้คลอดบุตรชายคนหน่ึง และเรยีกชื่อของเขาวา่เสท

นางพูดวา่ �เพราะวา่พระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้ามีเชื้อสายอกีคนหน่ึงแทนอาแบล  ผู้ ซ่ึงถูกคาอนิฆ่าตาย�
26 ฝ่ายเสทกําเนิดบุตรชายคนหน่ึ งด ้วย เขาเรยีกชื่อของเขาวา่เอโนช  ตัง้แต่ น้ันมามนษุย์เริม่ต้ นที ่จะรอ้ง
เรยีกพระนามของพระเยโฮวาห์

5
ลําดับวงศ์วานจากอาดัมถึงโนอาห์
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1  น้ี เป็นหนังสือลําดับพงศ์ พันธุ ์ของอาดัม ในว ันที ่พระเจ้าได้ทรงสรา้งมนษุย ์น้ัน  พระองค์ ทรงสรา้งตาม
แบบพระฉายาของพระเจ้า 2  พระองค์ ทรงสรา้งให้เป็นผู้ชายและผู้ หญิง และทรงอวยพระพรแก่ เขา และ
ทรงเรยีกชื่อเขาทัง้สองวา่อาดัม ในว ันที ่เขาถูกสรา้งขึ้นน้ัน 3 และอาดัมอยู่มาได้ หน ่ึงรอ้ยสามสิบปี และให้
กําเนิดบุตรชายคนหน่ึ งม ี รู ปรา่งหน้าตาคล้ายคลึ งก ั นก ับเขา และเรยีกชื่อของเขาวา่เสท 4  ตัง้แต่  อาด ัมให้
กําเนิดเสทแล้ว  ก็  มีอายุ ต่อไปอกีแปดรอ้ยปี และเขาให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 5 รวมอายุ ท่ี  
อาด ัมมี ช ีวติอยู ่ได้  เก ้ารอ้ยสามสิบปีและเขาได้ สิน้ชวีติ 6 เสทอยู่มาได้รอ้ยหา้ปี และให้กําเนิดบุตรชื่อเอโนช
7  ตัง้แต่ เสทให้กําเนิดเอโนชแล้ว  ก็  มีอายุ ต่อไปอกีแปดรอ้ยเจ็ดปี และให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลาย
คน 8 รวมอายุของเสทได้ เก ้ารอ้ยสิบสองปีและเขาได้ สิน้ชวีติ 9 เอโนชอยู่มาได้ เก ้าสิบปี และให้กําเนิดบุตร
ชื่อเคนัน 10  ตัง้แต่ เอโนชให้กําเนิดเคนันแล้ว  ก็  มีอายุ ต่อไปอกีแปดรอ้ยสิบหา้ปี และให้กําเนิดบุตรชายและ
บุตรสาวหลายคน 11 รวมอายุของเอโนชได้ เก ้ารอ้ยหา้ปีและเขาได้ สิน้ชวีติ 12  เคน ันอยูม่าได้ เจ ็ดสิบปี และให้
กําเนิดบุตรชื่อมาหะลาเลล 13  ตัง้แต่  เคน ันให้กําเนิดมาหะลาเลลแล้ว  ก็  มีอายุ ต่อไปอกีแปดรอ้ยส่ี สิ บปี และ
ให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 14 รวมอายุของเคนันได้ เก ้ารอ้ยสิบปีและเขาได้ สิน้ชวีติ 15 มาหะ
ลาเลลอยู่มาได้หกสิบหา้ปี และให้กําเนิดบุตรชื่อยาเรด 16  ตัง้แต่ มาหะลาเลลให้กําเนิดยาเรดแล้ว  ก็  มีอายุ 
ต่อไปอกีแปดรอ้ยสามสิบปี และให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 17 รวมอายุของมาหะลาเลลได้
แปดรอ้ยเก้าสิบหา้ปีและเขาได้ สิน้ชวีติ 18 ยาเรดอยู่มาได้รอ้ยหกสิบสองปี และให้กําเนิดบุตรชื่อเอโนค 19  
ตัง้แต่ ยาเรดใหกํ้าเนิดเอโนคแล้ว  ก็  มีอายุ ต่อไปอกีแปดรอ้ยปี และใหกํ้าเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน
20 รวมอายุของยาเรดได้ เก ้ารอ้ยหกสิบสองปีและเขาได้ สิน้ชวีติ 21 เอโนคอยู่มาได้หกสิบหา้ปี และใหกํ้าเนิด
บุตรชื่อเมธูเสลาห์ 22  ตัง้แต่ เอโนคให้กําเนิดเมธูเสลาห ์แล้ว  ก็ ดําเนิ นก ับพระเจ้าสามรอ้ยปี และให้กําเนิด
บุตรชายและบุตรสาวหลายคน 23 รวมอายุของเอโนคได้สามรอ้ยหกสิบหา้ปี 24 เอโนคได้ดําเนิ นก ับพระเจ้า
และหายไป เพราะพระเจ้าทรงรบัเขาไป 25  เมธ ูเสลาห ์อยู ่มาได้รอ้ยแปดสิบเจ็ดปี และให้กําเนิดบุตรชื่อลา
เมค 26  ตัง้แต่  เมธ เูสลาห ์ให ้กําเนิดลาเมคแล้ว  ก็  มีอายุ ต่อไปอกีเจ็ดรอ้ยแปดสิบสองปี และใหกํ้าเนิดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน 27 รวมอายุของเมธูเสลาห ์ได้  เก ้ารอ้ยหกสิบเก้าปีและเขาได้ สิน้ชวีติ 28 ลาเมคอยู่มา
ได้รอ้ยแปดสิบสองปี และใหกํ้าเนิดบุตรชายคนหน่ึง 29 เขาเรยีกชื่ อบ ุตรชายวา่ โนอาห์  กล่าววา่ �คนน้ีจะเป็ 
นที ่ปลอบประโลมใจเราเก่ียวกับการงานของเรา และความเหน่ือยยากของมือเรา เพราะเหตุ แผ่ นดิ นที ่พระ
เยโฮวาห ์ได้ ทรงสาปแชง่น้ัน� 30  ตัง้แต่ ลาเมคใหกํ้าเนิดโนอาห ์แล้ว  ก็  มีอายุ ต่อไปอ ีกห ้ารอ้ยเก้าสิบหา้ปี และ
ให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 31 รวมอายุของลาเมคได้ เจ ็ดรอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดปีและเขาได้ สิน้ชวีติ 
32 โนอาห ์มีอายุ  ได้ หา้รอ้ยปี และโนอาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อเชม  ฮาม และยาเฟท

6
ความชัว่ของมนษุยชาติ

1 ต่อมาเม่ื อมนษุย ์เริม่ทวมีากขึ้นบนพื้นแผ่นดินโลก และพวกเขาให้กําเนิดบุตรสาวหลายคน 2  บุ ตรชาย
ทัง้หลายของพระเจ้าเห ็นว ่าบุตรสาวทัง้หลายของมนษุย ์สวยงาม และพวกเขารบัเธอทัง้หลายไวเ้ป็นภรรยา
ตามชอบใจของพวกเขา

คําเตือนของพระเจ้าถึงการพิพากษา
3 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �วญิญาณของเราจะไม่วงิวอนกับมนษุย ์ตลอดไป เพราะเขาเป็นแต่ เน้ือหนัง  อายุ 

ของเขาจะเพียงแค่รอ้ยยี ่สิ บปี� 4 ในคราวน้ั นม พีวกมนษุย ์ยกัษ์ บนแผ่นดินโลก  แล ้วภายหลังเม่ื อบ ุตรชายทัง้
หลายของพระเจ้าสมสู่กับบุตรสาวทัง้หลายของมนษุย์ และเธอทัง้หลายคลอดบุตรให ้แก่  พวกเขา  บุ ตรเหล่า
น้ันเป็นคนมีอาํนาจมาก  ตัง้แต่  สม ัยโบราณเป็นคนมี ชื่อเสียง 5 และพระเจ้าทรงเห ็นว ่าความชัว่ของมนษุย ์มี 
มากบนแผ่นดินโลก และเจตนาทุกอยา่งแหง่ความคิดทัง้หลายในใจของเขาล้วนแต่ชัว่รา้ยอยา่งเดียวเสมอ
ไป 6 พระเยโฮวาหท์รงโทมนัสท่ี พระองค์  ได้ ทรงสรา้งมนษุยบ์นแผ่นดินโลก และกระทําให ้พระองค์ ทรงเศรา้
โศกภายในพระทัยของพระองค์ 7 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เราจะทําลายมนษุย ์ท่ี เราได้สรา้งมาจากพื้นแผ่น
ดินโลก ทัง้มนษุย์และสัตว์และสัตว์เล้ือยคลานและนกในอากาศ เพราะวา่เราเสียใจท่ีเราได้สรา้งพวกเขา
มา�

โนอาหต่์อนาวา
8  แต่ โนอาหเ์ป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 9  ต่อไปน้ี คือพงศ์ พันธุ ์ของโนอาห์ โนอาห์

เป็นคนชอบธรรมและดีรอบคอบในสมัยของท่าน และโนอาห์ดําเนิ นก ับพระเจ้า 10 โนอาห ์ให ้กําเนิดบุตร
ชายสามคน ชื่อเชม  ฮาม และยาเฟท 11 ดังน้ันมนษุย์โลกจึงชัว่ชา้ต่อพระพักตร ์พระเจ้า และแผ่นดินโลก
ก็เต็มไปด้วยความอาํมหติ 12 พระเจ้าทอดพระเนตรบนแผ่นดินโลก และดู เถิด  แผ่ นดินโลกก็ ชัว่ชา้ เพราะ
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วา่บรรดาเน้ือหนังได้กระทําการชัว่ชา้บนแผ่นดินโลก 13 พระเจ้าตรสัแก่โนอาห ์วา่ �ต่อหน้าเราบรรดาเน้ือ
หนั งก ็มาถึงวาระสุดท้ายแล้ว เพราะวา่แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความอาํมหติเพราะพวกเขา และดู เถิด เรา
จะทําลายพวกเขาพรอ้มกับแผ่นดินโลก 14  เจ้ าจงต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์  เจ้ าจงทําเป็นหอ้งๆในนาวา
และยาทัง้ข้างในข้างนอกด้วยชนั 15  เจ้ าจงต่อนาวาตามน้ี นาวายาวสามรอ้ยศอก กวา้งหา้สิบศอก และ
สูงสามสิบศอก 16  เจ้ าจงทําชอ่งในนาวา และให ้อยู ่ข้างบนขนาดศอกหน่ึง และเจ้าจงตัง้ประตู ท่ี ด้านข้าง
นาวา  เจ้ าจงทําเป็นชัน้ล่าง ชั ้นที ่สองและชั ้นที ่ สาม 17  ดู  เถิด เราเองเป็นผู้กระทําให้น้ําท่วมบนแผ่นดินโลก
เพื่อทําลายบรรดาเน้ือหนังใต้ฟ้าท่ี มี ลมปราณแหง่ชวีติ และทุกสิง่บนแผ่นดินโลกจะตายสิน้ 18  แต่ เราจะ
ตัง้พันธสัญญาของเราไว้กับเจ้า และเจ้าจงเข้าอยู่ในนาวา ทัง้เจ้า  บุตรชาย ภรรยาและบุตรสะใภ้ของเจ้า
พรอ้มกับเจ้า 19  เจ้ าจงนําสัตวทั์ง้ปวงท่ี มี  ช ีวติทัง้ตัวผู้และตัวเมียทุกชนิ ดอย ่างละคู่ เข ้าไปในนาวาเพื่อรกัษา
ชวีติ 20 นกตามชนิดของมัน และสัตว ์ใช ้งานตามชนิดของมัน  สัตว ์เล้ือยคลานตามชนิดของมัน อยา่งละคู่
จะมาหาเจ้าเพื่อรกัษาชวีติไว้ 21  เจ้ าจงหาอาหารทุกอยา่งท่ีกินได้ และสะสมไว้สําหรบัเจ้า และมันจะเป็น
อาหารสําหรบัเจ้าและสัตว ์ทัง้ปวง � 22 โนอาห ์ได้ กระทําตามทุกสิง่ท่ีพระเจ้าทรงบัญชาแก่ ท่าน ดังน้ันท่าน
จึงกระทํา

7
โนอาห์ ครอบครวัของเขา และบรรดาสัตว ์เข ้าไปในนาวา

1 และพระเยโฮวาห์ตรสัแก่โนอาห ์วา่ � เจ้ าและครอบคร ัวท ้ังหมดจงเข้าไปในนาวา เพราะวา่เราเห ็นว ่า
 เจ้ าชอบธรรมต่อหน้าเราในชัว่อายุ น้ี 2  เจ้ าจงเอาสัตวทั์ง้ปวงท่ีสะอาดทัง้ตัวผู้และตัวเมียอยา่งละเจ็ดคู่ และ
สัตว์ทัง้ปวงท่ี ไม่ สะอาดทัง้ตัวผู้และตัวเมียอยา่งละคู่ 3 นกในอากาศทัง้ตัวผู้และตัวเมียอยา่งละเจ็ดคู่ ด้วย 
เพื่อรกัษาชวีติไว ้ให ้สืบเชื้อสายบนพื้นแผ่นดินโลก 4 เพราะวา่อกีเจ็ดวนัเราจะบันดาลให้ฝนตกบนแผ่นดิน
โลกส่ี สิ บวนัส่ี สิ บคืน และสิง่ท่ี มี  ช ีวติทัง้ปวงท่ีเราสรา้งมาน้ันเราจะทําลายเสียจากพื้นแผ่นดินโลก� 5 โนอาห ์
ได้ กระทําตามทุกสิง่ท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ ท่าน 6 เม่ือน้ําท่วมบนแผ่นดินโลกโนอาห ์มีอายุ  ได้ หกรอ้ย
ปี 7 โนอาหทั์ ้งบ ุตรชาย ภรรยาและบุตรสะใภ้ทัง้หลายจึงเข้าไปในนาวาเพราะเหตุ น้ําท่วม 8  สัตว ์ทัง้ปวงท่ี
สะอาดและสัตวทั์ง้ปวงท่ี ไม่ สะอาดและฝูงนกและบรรดาสัตว ์ท่ี เล้ือยคลานบนแผ่นดินโลก 9  ได้  เข ้าไปหาโน
อาหใ์นนาวาเป็นคู่ๆทัง้ตัวผูแ้ละตัวเมีย  ตามท่ี พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว ้แก่ โนอาห์ 10 ต่อมาอกีเจ็ดวนัน้ําก็ท่วม
บนแผ่นดินโลก 11 เม่ือโนอาห ์มี  ช ีวติอยู ่ได้ หกรอ้ยปี ในเดือนท่ี สอง  วนัท่ี  สิ บเจ็ดของเดือนน้ัน ในวนัเดียวกัน
น้ันเอง  น้ําพุ ทัง้หลายท่ี อยู ่ ท่ี ลึกใต้บาดาลก็ พลุ ่งขึ้นมา และชอ่งฟ้าก็เปิดออก 12 ฝนตกบนแผ่นดินโลกส่ี สิ บ
วนัส่ี สิ บคืน 13 ในวนัเดียวกันน้ันเองโนอาห์และบุตรชายของโนอาห์ คือเชม  ฮาม และยาเฟท ภรรยาของโน
อาห์ และบุตรสะใภ้ทัง้สามได้ เข ้าไปในนาวา 14 เขาเหล่าน้ันและสัตวป่์าทัง้ปวงตามชนิดของมัน และสัตว ์ใช ้
งานทัง้ปวงตามชนิดของมัน และบรรดาสัตวเ์ล้ือยคลานท่ีคลานไปมาบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน และ
นกทัง้ปวงตามชนิดของมัน คือบรรดานกทุกชนิดท่ี มี ลักษณะแตกต่างกัน 15  สัตว ์ทัง้ปวงท่ี มี ลมปราณแหง่
ชวีติได้ เข ้าไปหาโนอาห์ในนาวาเป็นคู่ ๆ  16  สัตว ์ทัง้ปวงท่ี เข ้าไปน้ันได้ เข ้าไปทัง้ตัวผู้และตัวเมียตามท่ีพระเจ้า
ได้ทรงบัญชาแก่ ท่าน และพระเยโฮวาหท์รงปิดประตู ให ้ ท่าน 

 น้ําท่วม 
17 น้ําได้ท่วมแผ่นดินโลกส่ี สิ บวนั และน้ําก็ ทว ีมากขึ้นและหนนุนาวาให้สูงเหนือแผ่นดินโลก 18 น้ําไหล

เชีย่วและทวีมากยิง่ขึ้นบนแผ่นดินโลก และนาวาลอยบนผิ วน ้ํา 19 น้ําไหลเชีย่วทวีมากยิง่ขึ้นบนแผ่นดิน
โลก และน้ําก็ท่วมภูเขาสูงทุกแหง่ทัว่ใต้ ฟ้า 20 น้ําไหลเชีย่วท่วมเหนือภูเขาสิบหา้ศอก 21 บรรดาเน้ือหนังท่ี
เคล่ือนไหวบนแผ่นดินโลก ทัง้นก  สัตว ์ ใช้งาน  สัตว์ป่า และสัตว์เล้ือยคลานท่ีคลานไปมาบนแผ่นดินโลก
และมนษุย์ทัง้ปวงก็ตายสิน้ 22  มนษุย ์ทัง้ปวงผู้ซ่ึ งม ีลมปราณแหง่ชวีติเข้าออกทางจมูก  สิ ่งสารพัดท่ี อยู ่บน
บกตายสิน้ 23  สิ ่งท่ี มี  ช ีวติทัง้ปวงท่ี อยู ่บนพื้นแผ่นดินโลกถูกทําลาย ทัง้มนษุย์  สัตว ์ ใช้งาน  สัตว์เล้ือยคลาน 
และนกในอากาศ และทุกสิง่ถูกทําลายจากแผ่นดินโลก  เหลืออยู ่ แต่ โนอาห์และทุกสิง่ท่ี อยู ่กั บท ่านในนาวา
24 น้ําไหลเชีย่วบนแผ่นดินโลกเป็นเวลาหน่ึงรอ้ยหา้สิบวนั

8
น้ําลดลงและนาวาค้างอยูบ่นเทือกเขาอารารตั

1 พระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์ บรรดาสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติและสัตว ์ใช ้งานทัง้ปวงท่ี อยู ่กั บท ่านในนาวา และพระเจ้า
ทรงทําให้ลมพัดมาเหนือแผ่นดินโลก และน้ําทัง้ปวงก็ ลดลง 2  น้ําพุ ทัง้หลายท่ี อยู ่ ใต้ บาดาลและชอ่งฟ้าทัง้
ปวงก็ ปิด และฝนท่ีตกจากฟ้าก็ หยุด 3 น้ําก็ค่อยๆลดลงจากแผ่นดินโลก และล่วงไปรอ้ยหา้สิบวนัแล้ วน ้ําก็ 
ลดลง 4  ณ เดือนท่ี เจ ็ดว ันที ่ สิ บเจ็ดนาวาก็ค้างอยูบ่นเทือกเขาอารารตั 5 น้ําก็ค่อยๆลดลงจนถึงเดือนท่ี สิบ ใน
เดือนท่ี สิบ  ณ  วนัท่ี  หน ึ่งของเดือนน้ัน ยอดภูเขาต่างๆโผล่ขึ้นมา 6 ต่อจากน้ั นอ ีกส่ี สิ บวนั โนอาห ์ก็ เปิดชอ่งใน
นาวาท่ีท่านได้ทําไว ้น้ัน 7 ท่านปล่อยกาตัวหน่ึง ซ่ึ งม ันบินไปมาจนกระทัง้น้ําลดแหง้จากแผ่นดินโลก 8 ท่าน
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จึงปล่อยนกเขาตัวหน่ึ งด ้วยเพื่อจะรู ้วา่น ้ําได้ลดลงจากพื้นแผ่นดินโลกหรอืยงั 9  แต่ นกเขาไม่พบท่ี ท่ี จะจับ
อาศัยอยู ่ได้ เพราะน้ํายงัท่วมทัว่พื้นแผ่นดินโลกอยู่ มันจึงได้ กล ับมาหาท่านในนาวา ดังน้ันท่านจึงยื่ นม ืออ
อกไปจับนกเขาเข้ามาไวด้้วยกันในนาวา 10 ท่านคอยอยู ่อ ีกเจ็ดวนั ท่านจึงปล่อยนกเขาไปจากนาวาอกีครัง้
หน่ึง 11 ในเวลาเยน็นกเขาก็ กล ับมายงัท่าน  ดู  เถิด มันคาบใบมะกอกเทศเขียวสดมา ดังน้ันโนอาหจึ์งรู ้วา่ น้ํา
ได้ลดลงจากแผ่นดินโลกแล้ว 12 ท่านคอยอยู ่อ ีกเจ็ดวนั และปล่อยนกเขาออกไป  แล ้วมันไม่ กล ับมาหาท่าน
อกีเลย 13 ต่อมาปี ท่ี หกรอ้ยเอด็เดือนท่ี หน ่ึงว ันที ่ หน ่ึงของเดือนน้ันน้ําก็ แห ้งจากแผ่นดินโลก โนอาห ์ก็ เปิด
หลังคาของนาวาและมองดู  ดู  เถิด พื้นแผ่นดินแหง้แล้ว 14 ในเดือนท่ีสองว ันที ่ ย ่ี สิ บเจ็ดของเดือนน้ันแผ่น
ดินโลกก็ แห ้งสนิท 15 พระเจ้าตรสัแก่โนอาห ์วา่ 16 �จงออกไปจากนาวา ทัง้เจ้า  ภรรยา  บุตรชาย และบุตร
สะใภ้ทัง้หลายของเจ้า 17 จงพาสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติทัง้ปวงท่ี อยู ่ด้วยกั นก ับเจ้า คือบรรดาเน้ือหนัง ทัง้นก  สัตว ์ ใชง้าน 
และสัตว์เล้ือยคลานทัง้ปวงท่ีคลานไปมาบนแผ่นดินโลกให ้ออกมา เพื่อพวกมันจะทวีมากขึ้นบนแผ่นดิน
โลก และมีลูกดกทวมีากขึ้นบนแผ่นดินโลก� 18 โนอาห์จึงออกไป  พร ้อมทั ้งบ ุตรชาย  ภรรยา และบุตรสะใภ้
ทัง้หลายท่ี อยู ่กั บท ่าน 19  สัตว ์ป่าทัง้ปวง บรรดาสัตว ์เล้ือยคลาน นกทัง้ปวง และทุกสิง่ท่ีคลานไปมาบนแผ่น
ดินโลกตามชนิดของพวกมันออกไปจากนาวา

โนอาหถ์วายเครือ่งบู ชา 
20 โนอาห ์ก็ สรา้งแท่นบูชาแด่พระเยโฮวาห์ และเอาบรรดาสัตว ์ท่ี สะอาดและบรรดานกท่ีสะอาดถวายเป็น

เครือ่งเผาบูชาท่ีแท่นน้ัน 21 พระเยโฮวาห ์ได้ ดมกลิน่หอมหวาน และพระเยโฮวาหท์รงดํารใินพระทัยวา่ �เรา
จะไม่สาปแชง่แผ่นดิ นอ ีกเพราะเหตุ มนษุย ์ด้วยวา่เจตนาในใจของเขาล้วนแต่ชัว่รา้ยตัง้แต่เด็กมา เราจะ
ไม่ประหารสิง่ทัง้ปวงท่ี มี  ช ีว ิตอ ีกเหมือนอยา่งท่ีเราได้กระทําแล้ วน ้ัน 22  ในขณะท่ี โลกยงัดํารงอยู ่น้ัน จะมี ฤดู 
หวา่นฤดู เก็บเก่ียว เวลาเยน็เวลารอ้น  ฤดู รอ้นฤดู หนาว กลางวนักลางคืนต่อไป�

9
 คุ ณค่าของชวีติ

1 พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่โนอาห์และบุตรชายทัง้หลายของท่าน และตรสัแก่พวกเขาวา่ �จงมีลูกดก
และทวมีากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน 2  สัตว ์ป่าทัง้ปวงบนแผ่นดินโลก บรรดานกในอากาศ  สิ ่งทัง้ปวงท่ีคลานไปมา
บนแผ่นดินโลก และบรรดาปลาในทะเล จะเกรงกลัวพวกเจ้าและหวาดกลัวต่อพวกเจ้า พวกมันจะถูกมอบ
อยู่ในมือพวกเจ้า 3  สิ ่งทัง้ปวงท่ี มี  ช ีวติเคล่ือนไหวไปมาจะเป็นอาหารของพวกเจ้า เชน่เดียวกับพืชผักเขียว
สด เรายกทุกสิง่ให ้แก่ พวกเจ้า 4  แต่ เน้ื อก ับชวีติของมัน คือเลือดของมัน พวกเจ้าอยา่กินเลย

 ผู้  ท่ี ฆ่าคนมีโทษถึงประหารชวีติ
5 โลหติเจ้าท่ีเป็นชวีติของเจ้าเราจะเรยีกเอาแน่ นอน เราจะเรยีกเอาจากชวีติของสัตว์ป่าทัง้ปวงและจา

กมื อมนษุย ์เราจะเรยีกเอาชวีติมนษุย์จากมือพี่น้องของตนทุกคน 6  ผู้ ใดทําให้โลหติของมนษุย ์ไหล  ผู้ อื่นจะ
ทําให ้ผู้ น้ันโลหติไหล เพราะวา่พระเจ้าทรงสรา้งมนษุย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์ 7  เจ้ าจงมีลูกดกทวี
มากขึ้ นอ ดุมบรบูิ รณ ใ์นแผ่นดินโลกและทวมีากขึ้นในน้ัน� 8 พระเจ้าจึงตรสัแก่โนอาหแ์ละบุตรชายทัง้หลาย
ท่ี อยู ่กั บท ่านวา่

พระเจ้าทรงกระทําพันธสัญญากับโนอาห์
9 � ดู  เถิด เราตัง้พันธสัญญาของเรากับพวกเจ้าและกับเชื้อสายของเจ้าสืบไป 10 และกับสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติทัง้

ปวงท่ี อยู ่กับเจ้า ทัง้นก  สัตว ์ ใช้งาน และบรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกท่ี อยู ่กับเจ้า  สัตว ์ทัง้ปวงท่ีออกจาก
นาวา รวมทัง้บรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลก 11 เราจะตัง้พันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าวา่ จะไม่ มี การ
ทําลายบรรดาเน้ือหนังโดยน้ําท่วมอกี จะไม่ มีน ้ํามาท่วมทําลายโลกอกีต่อไป� 12 พระเจ้าตร ัสว ่า � น่ี เป็น
หมายสําคัญแหง่พันธสัญญาซ่ึงเราตัง้ไวร้ะหวา่งเรากับพวกเจ้า และสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติทัง้ปวงท่ี อยู ่กับเจ้า ในทุก
ชัว่อายุตลอดไปเป็นนิตย์ 13 เราได้ตัง้รุง้ของเราไว ้ท่ี เมฆและมันจะเป็นหมายสําคัญแหง่พันธสัญญาระหวา่ง
เรากับแผ่นดินโลก 14 และต่อมาเม่ือเราให ้มี เมฆเหนือแผ่นดินโลก จะเห ็นร ุ้งท่ีเมฆน้ัน 15 และเราจะระลึก
ถึงพันธสัญญาของเราซ่ึ งม ีระหวา่งเรากับพวกเจ้าและสิง่ท่ี มี  ช ีวติทัง้ปวงแหง่บรรดาเน้ือหนัง และน้ําจะไม่
มาท่วมทําลายบรรดาเน้ือหนั งอ ีกต่อไป 16 จะมีรุง้ท่ีเมฆและเราจะมองดูมันเพื่อเราจะระลึกถึงพันธสัญญา
นิรนัดร์ ระหวา่งพระเจ้ากับสิง่ทัง้ปวงท่ี มี  ช ีวติแหง่บรรดาเน้ือหนังท่ี อยู ่บนแผ่นดินโลก� 17 และพระเจ้าตรสั
แก่โนอาห ์วา่ � น่ี เป็นหมายสําคัญแหง่พันธสัญญาซ่ึงเราได้ตัง้ไวร้ะหวา่งเรากับบรรดาเน้ือหนังบนแผ่นดิน
โลก� 18  บุ ตรชายของโนอาห ์ท่ี  ได้ ออกจากนาวา คือเชม  ฮาม และยาเฟท และฮามเป็นบิดาของคานาอนั 19  
น่ี เป็นบุตรชายสามคนของโนอาห์ และมนษุย ์ท่ี กระจัดกระจายออกไปทัว่โลกมาจากคนเหล่าน้ี

โนอาหเ์มาเหล้าองุน่
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20 โนอาหเ์ริม่เป็นชาวสวนและเขาทําสวนองุน่ 21 ท่านได้ด่ืมเหล้าองุน่จนเมา และท่านก็ เปล ือยกายอยูใ่น
เต็นท์ของท่าน 22  ฮาม  บิ ดาของคานาอนั  เห ็นบิดาของตนเปลือยกายอยู่ จึงบอกพี่น้องทัง้สองคนของเขาท่ี 
อยู ่ ภายนอก 23 เชมกับยาเฟทเอาผ้าผืนหน่ึงพาดบ่าของเขาทัง้สองคนเดินหนัหลังเข้าไปปกปิดกายบิดาของ
พวกเขาท่ี เปล ือยอยู่ และมิ ได้ หนัหน้าดูกายบิดาของพวกเขาท่ี เปล ือยอยู ่น้ัน 24 โนอาห์สรา่งเมาแล้วจึงรูว้า่
บุตรชายสุดท้องของเขาได้ทําอะไรแก่ ท่าน 

คานาอนัถูกสาปแชง่
25 ท่านพูดวา่ �คานาอนัจงถูกสาปแชง่ และเขาจะเป็นทาสแหง่ทาสทัง้หลายของพี่น้องของเขา� 26 ท่าน

พูดวา่ �สรรเสรญิพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเชม และคานาอนัจะเป็นทาสของเขา 27 พระเจ้าจะทรงเพิม่พูน
ยาเฟทและเขาจะอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเชม และคานาอนัจะเป็นทาสของเขา� 28 หลังจากน้ําท่วมโนอาห ์มี  
ช ีวติต่อไปอกีสามรอ้ยหา้สิบปี 29 รวมอายุของโนอาห ์ได้  เก ้ารอ้ยหา้สิบปีและท่านได้ สิน้ชวีติ 
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1  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของบุตรชายทัง้หลายของโนอาห์ คือเชม  ฮาม และยาเฟท และพวกเขากําเนิด

บุตรชายหลายคนหลังน้ําท่วม

เชื้อสายของยาเฟท
2  บุ ตรชายทัง้หลายของยาเฟทชื่อโกเมอร์ มาโกก  มีเดีย ยาวาน  ทูบ ัล เมเชค และทิราส 3  บุ ตรชายทัง้

หลายของโกเมอรช์ื่ ออ ัชเคนัส  ร ีฟาท และโทการมาห์ 4  บุ ตรชายทัง้หลายของยาวานชื่อเอลีชาห์ ทารชชิ คิ
ทธมิ และโดดานิม 5 จากเชื้อสายเหล่าน้ี อาณาเขตของชนชาติทัง้หลายได้ แบ ่งแยกตามดินแดนต่างๆของ
พวกเขา  แต่ ละคนตามภาษาของเขา ตามครอบครวัของพวกเขา ตามชาติของพวกเขา

เชื้อสายของฮาม
6  บุ ตรชายทัง้หลายของฮามชื่อคูช  มิ สรายมิ  พู ต และคานาอนั 7  บุ ตรชายทัง้หลายของคูชชื่อเส-บา ฮา

วิลาห์ สับทาห์ ราอามาห์ และสับเทคา และบุตรชายทัง้หลายของราอามาห์ชื่อเชบา และเดดาน 8  คู ชให้
กําเนิดบุตรชื่อนิมโรด เขาเริม่เป็นคนมีอาํนาจมากบนแผ่นดินโลก 9 เขาเป็นพรานท่ี มี กําลังมากต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์ ดังน้ันจึงวา่ �เหมือนกั บน ิมโรดพรานท่ี มี กําลังมากต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห�์ 10 การ
เริม่ต้นของอาณาจักรเขาคือเมืองบาเบล เมืองเอเรก เมืองอ ัคค ัด และเมืองคาลเนห์ในแผ่นดินของชินาร์
11 ฝ่ายอสัซูรจึงออกไปจากแผ่นดินของชินาร ์น้ัน และสรา้งเมืองนีนะเวห์ เมืองเรโหโบทและเมืองคาลาห์
12 และเมืองเรเสนซ่ึงอยู่ระหวา่งเมืองนีนะเวห์กับเมืองคาลาห์ เมืองน้ีเป็นเมืองใหญ่ 13  มิ สรายมิให้กําเนิด
บุตรชื่อลู ดิ ม อานามิม เลหะบิม นัฟทูฮมิ 14 ปัทรุ สิ ม คัสลูฮมิ ( ผู้ ซ่ึงออกมาจากเขาคือคนฟีลิสเตีย� และคัฟ
โทรมิ 15 คานาอนัให้กําเนิดบุตรหวัปีชื่อไซดอนและเฮท 16 และคนเยบุส คนอาโมไรต์ คนเกอรก์าชี 17 คนฮี
ไวต์ คนอารคี คนสินี 18 คนอารวดั คนเศเมอร์ และคนฮามัท และภายหลังน้ันครอบครวัต่างๆของคนคานาอ ั
นก ็กระจัดกระจายออกไป 19 เขตแดนของคนคานาอนัจากเมืองไซดอน ไปทางเมืองเก-ราร์ จนถึงเมืองกา
ซา ไปทางเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองอดัมาห์ และเมืองเศโบยมิจนถึงเมืองลาชา 20  น่ี เป็นบุตรชายทัง้
หลายของฮาม ตามครอบครวัของพวกเขา ตามภาษาของพวกเขา ตามแผ่นดินของพวกเขาและตามชาติ
ของพวกเขา

เชื้อสายของเชม
21  เชน่เดียวกัน เชมผู้เป็นบรรพบุรุษของบรรดาชนเอเบอร์  ผู้ เป็นพี่ชายคนโตของยาเฟท เขาก็ ให ้กําเนิด

บุตรหลายคนด้วย 22  บุ ตรของเชมชื่อเอลาม อสัชูร อารฟัคชาด ลูด และอารมั 23  บุ ตรอารมัชื่ ออ ูส ฮุล เกเธอร์
และมัช 24 อารฟัคชาดใหกํ้าเนิดบุตรชื่อเชลาห์ และเชลาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อเอเบอร์ 25 เอเบอร ์ให ้กําเนิดบุตร
ชายสองคน คนหน่ึงชื่อเพเลก เพราะในสมัยของเขาแผ่นดินถูกแบ่งแยก และน้องชายของเขาชื่อโยกทาน
26 โยกทานใหกํ้าเนิดบุตรชื่ ออ ัลโมดัด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท และเยราห์ 27 ฮาโดรมั  อุ ซาล  ดิ คลาห์ 28 โอบาล
 อาบ ีมาเอล เชบา 29 โอฟีร์ ฮาวลิาห์ และโยบับ คนเหล่าน้ีเป็นบุตรชายทัง้หลายของโยกทาน 30  ท่ีอยู ่อาศัย
ของพวกเขาเริม่จากเมืองเมชาไปทางเสฟาร ์เท ือกเขาทางทิศตะวนัออก 31  น่ี เป็นบุตรชายทัง้หลายของเชม
ตามครอบครวัของพวกเขา ตามภาษาของพวกเขา ตามแผ่นดินของพวกเขาและตามชาติของพวกเขา 32  น่ี 
เป็นครอบครวัต่างๆของบุตรชายทัง้หลายของโนอาห์ ตามพงศ์ พันธุ ์ของพวกเขา ตามชาติของพวกเขา และ
จากคนเหล่าน้ี ประชาชาติ ทัง้หลายถูกแบ่งแยกในแผ่นดินโลกภายหลังน้ําท่วม
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หอบาเบล

1 ทัว่แผ่นดินโลกมีภาษาเดียวและมีสําเนียงเดียวกัน 2 และต่อมาเม่ือพวกเขาเดินทางจากทิศตะวนัออก
 ก็ พบท่ีราบในแผ่นดินชินารแ์ละพวกเขาอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน 3  แล ้วพวกเขาต่างคนต่างก็ พู  ดก ั นว ่า �มาเถิด  ให ้
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พวกเราทําอฐิและเผามันให ้แข็ง � พวกเขาจึ งม ีอฐิใช้ต่างหนิและมียางมะตอยใช้ต่างปูนสอ 4 เขาทัง้หลาย
พูดวา่ �มาเถิด  ให ้พวกเราสรา้งเมืองขึ้นเมืองหน่ึงและก่อหอใหย้อดของมันไปถึงฟ้าสวรรค์ และใหพ้วกเรา
สรา้งชื่อเสียงของพวกเราไว้ เพื่อวา่พวกเราจะไม่กระจัดกระจายไปทัว่พื้นแผ่นดินโลก�

พระเจ้าทรงทําให ้เก ิดภาษาต่างๆ
5 และพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาทอดพระเนตรเมืองและหอน้ันซ่ึ งบ ุตรทัง้หลายของมนษุย ์ได้ ก่อสรา้งขึ้น

6  แล ้วพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด คนเหล่าน้ี เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน และพวกเขาทัง้ปวงมีภาษาเดียว
พวกเขาเริม่ทําเชน่น้ี แล้ว  ประเด ๋ียวจะไม่ มี อะไรหยุดยัง้พวกเขาได้ในสิง่ท่ีพวกเขาคิดจะทํา 7 มาเถิด  ให ้พวก
เราลงไปและทําให้ภาษาของเขาวุน่วายท่ี น่ัน เพื่อไม่ ให ้พวกเขาพูดเข้าใจกันได้� 8 ดังน้ันพระเยโฮวาห์จึง
ทรงทําใหเ้ขากระจัดกระจายจากท่ีน่ันไปทัว่พื้นแผ่นดิน พวกเขาก็เลิกสรา้งเมืองน้ัน 9  เหตุ ฉะน้ันจึงเรยีกชื่อ
เมืองน้ั นว ่า บาเบล เพราะวา่ท่ีน่ันพระเยโฮวาห์ทรงทําให้ภาษาของทัว่โลกวุน่วาย  และ  ณ จากท่ีน่ันพระเย
โฮวาห ์ได้ ทรงทําใหพ้วกเขากระจัดกระจายออกไปทัว่พื้นแผ่นดินโลก

เชื้อสายของอบัราม
10  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของเชม เชมมี อายุ  ได้ รอ้ยปีและให้กําเนิดบุตรชื่ออารฟัคชาด หลังน้ําท่วมสอง

ปี 11 หลังจากเชมให้กําเนิดอารฟัคชาดแล้ วก ็ มีอายุ ต่อไปอ ีกห ้ารอ้ยปี และให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาว
หลายคน 12 อารฟัคชาดมี อายุ  ได้ สามสิบหา้ปีและให้กําเนิดบุตรชื่อเชลาห์ 13 หลังจากอารฟัคชาดให้กําเนิด
เชลาห ์แล้วก็  มีอายุ ต่อไปอกีส่ีรอ้ยสามปี และให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 14 เชลาห ์มีอายุ  ได้ 
สามสิบปีและให้กําเนิดบุตรชื่อเอเบอร์ 15 หลังจากเชลาห ์ให ้กําเนิดเอเบอร ์แล้วก็  มีอายุ ต่อไปอกีส่ีรอ้ยสาม
ปี และให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 16 เอเบอร ์มีอายุ  ได้ สามสิบส่ี ปี และให้กําเนิดบุตรชื่อเปเลก
17 หลังจากเอเบอร ์ให ้กําเนิดเปเลกแล้ วก ็ มีอายุ ต่อไปอกีส่ีรอ้ยสามสิบปี และใหกํ้าเนิดบุตรชายและบุตรสาว
หลายคน 18 เปเลกมี อายุ  ได้ สามสิบปีและให้กําเนิดบุตรชื่อเรอู 19 หลังจากเปเลกให้กําเนิดเรอู แล้วก็  มีอายุ 
ต่อไปอกีสองรอ้ยเก้าปี และให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 20  เรอ ู มีอายุ  ได้ สามสิบสองปีและให้
กําเนิดบุตรชื่อเสรุก 21 หลังจากเรอู ให ้กําเนิดเสรุกแล้ วก ็ มีอายุ ต่อไปอกีสองรอ้ยเจ็ดปี และให้กําเนิดบุตร
ชายและบุตรสาวหลายคน 22 เสรุกมี อายุ  ได้ สามสิบปีและใหกํ้าเนิดบุตรชื่อนาโฮร์ 23 หลังจากเสรุกใหกํ้าเนิด
นาโฮร ์แล้วก็  มีอายุ ต่อไปอกีสองรอ้ยปี และให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 24 นาโฮร ์มีอายุ  ได้  ย ่ี สิ บ
เก้าปีและให้กําเนิดบุตรชื่อเทราห์ 25 หลังจากนาโฮร ์ให ้กําเนิดเทราห ์แล้วก็  มีอายุ ต่อไปอ ีกร ้อยสิบเก้าปี และ
ให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 26 เทราห ์มีอายุ  ได้  เจ ็ดสิบปีและให้กําเนิดบุตรชื่ ออ ับราม นาโฮร์
และฮาราน 27  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของเทราห์ เทราห ์ให ้กําเนิดอบัราม นาโฮร์ และฮาราน และฮารานให้
กําเนิดบุตรชื่อโลท 28 ฮารานได้ สิ ้นช ีวติก ่อนเทราห ์ผู้ เป็นบิดาของเขาในแผ่นดิ นที ่เขาบังเกิด ในเมืองเออร์
ของชาวเคลเดีย 29 อบัรามและนาโฮรต่์างก็ ได้  ภรรยา ภรรยาของอบัรามมีชื่อวา่ซาราย และภรรยาของนา
โฮร ์มี ชื่อวา่มิลคาห ์ผู้ เป็นบุ ตร ีของฮาราน  ผู้ เป็นบิดาของมิลคาห์และบิดาของอสิคาห์ 30  แต่ นางซารายได้ 
เป็นหมัน นางหามี บุ ตรไม่

อบัรามในเมืองฮาราน
31 เทราห ์ก็ พาอบัรามบุตรชายของเขากับโลทบุตรชายของฮารานผู้เป็นหลานชายของเขาและนางซาราย

 บุ ตรสะใภ้ของเขาผู้เป็นภรรยาของอบัรามบุตรชายของเขา เขาทัง้หลายออกจากเมืองเออรข์องชาวเคลเดีย
 จะเข้ าไปยงัแผ่นดินคานาอนั พวกเขามาถึงเมืองฮารานแล้ วก ็อาศัยอยู ่ท่ีน่ัน 32 รวมอายุเทราห ์ได้ สองรอ้ย
หา้ปี และเทราห ์ก็ได้  สิ ้นชวีติในเมืองฮาราน

12
พันธสัญญาต่ ออ ับราม

1 พระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแก่อบัรามแล้ วว ่า � เจ้ าจงออกไปจากประเทศของเจ้า จากญาติ พี่ น้องของเจ้า และ
จากบ้านบิดาของเจ้า ไปยงัแผ่นดิ นที เ่ราจะชี ้ให ้ เจ้ าเหน็ 2 เราจะทําให ้เจ้ าเป็นชนชาติ ใหญ่  ชนชาติ  หน่ึง เราจะ
อวยพรเจ้า  ทําให ้ เจ้ ามีชื่อเสียงใหญ่ โต และเจ้าจะเป็นแหล่งพระพร 3 เราจะอวยพรผู้ ท่ี อวยพรเจ้า และสาป
แชง่ผู้ ท่ี สาปแชง่เจ้า บรรดาครอบคร ัวท ัว่แผ่นดินโลกจะได้รบัพระพรเพราะเจ้า�

อบัรามในดินแดนปาเลสไตน์
4 ดังน้ั นอ ับรามจึงออกไปตามท่ีพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแก่ท่านและโลทก็ไปกั บท ่าน อบัรามมี อายุ  ได้  เจ ็ดสิบ

หา้ปีขณะเม่ือท่านออกจากเมืองฮาราน 5 อบัรามพานางซารายภรรยาของท่าน โลทบุตรชายของน้องชาย
ท่าน บรรดาทรพัย ์สิ ่งของของพวกเขาท่ี ได้ สะสมไว้ และผู้คนทัง้หลายท่ี ได้  ไว ้ ท่ี เมืองฮาราน พวกเขาออก
ไปเพื่อเข้าไปยงัแผ่นดินคานาอนั และพวกเขาไปถึงแผ่นดินคานาอนั 6 อบัรามเดินผ่านแผ่นดินน้ันจนถึง
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สถานท่ีเมืองเชเคม คือท่ีราบโมเรห์ คราวน้ันชาวคานาอนัยงัอยู่ในแผ่นดินน้ัน 7 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏ
แก่อบัรามและตร ัสว ่า �เราจะให ้แผ่ นดินน้ี แก่ เชื้อสายของเจ้า� อบัรามจึงสรา้งแท่นบูชาท่ีน่ันถวายแด่พระ
เยโฮวาห์  ผู้ ทรงปรากฏแก่ ท่าน 8 ท่านยา้ยไปจากท่ีน่ันมาถึงภูเขาลูกหน่ึงทางทิศตะวนัออกของเมืองเบธเอล
แล้วตัง้เต็นท์ของท่าน โดยเมืองเบธเอลอยู่ทางทิศตะวนัตกและเมืองอยัอยู่ทางทิศตะวนัออก  ณ  ท่ี น่ันท่าน
สรา้งแท่นบูชาแด่พระเยโฮวาห์ และรอ้งออกพระนามของพระเยโฮวาห์ 9 และอบัรามก็ยงัคงเดินทางเรือ่ย
ไป ไปทางทิศใต้

 การก ันดารอาหารทําใหอ้บัรามไปยงัประเทศอยีปิต์
10  เก ิดการกันดารอาหารท่ี แผ่นดิน อบัรามได้ลงไปย ังอ ียปิต์เพื่ออาศัยอยู ่ท่ี น่ัน เพราะวา่การกันดาร

อาหารในแผ่นดินน้ันมากยิง่นัก 11 ต่อมาเม่ือท่านใกล้ จะเข้ าอยีปิต์ ท่านจึงพู ดก ับนางซารายภรรยาของท่าน
วา่ � ดู  เถิด  บัดน้ี ข้าพเจ้ารูว้า่เจ้าเป็นหญิงรูปงามน่าดู 12 เพราะฉะน้ันต่อมาเม่ือคนอยีปิต์จะเหน็เจ้า พวกเขา
จะพูดวา่ � น่ี เป็นภรรยาของเขา� และพวกเขาจะฆ่าข้าพเจ้าเสีย  แต่ พวกเขาจะไว ้ช ีวติเจ้า 13  กรุ ณาพูดวา่
เจ้าเป็นน้องสาวของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะอยูอ่ยา่งสุขสบายเพราะเหน็แก่ เจ้า และข้าพเจ้าจะมี ช ีวติเพราะ
เหตุ เจ้า � 14 ต่อมาเม่ื ออ ับรามเข้าไปในอยีปิต์ แล้ว คนอยีปิต์ เห ็ นว ่าหญิงคนน้ี รู ปงามยิง่นัก 15 พวกเจ้านาย
ของฟาโรห ์เห ็นนางด้วยเช ่นก ัน และทูลยกยอ่งนางต่อพระพักตร ์ฟาโรห ์และหญิงน้ันจึงถูกนําเข้าไปอยู่ใน
วงัของฟาโรห์ 16  ฟาโรห ์ ได้ โปรดปรานอบัรามมากเพราะเหน็แก่ นาง ท่านได้ แกะ  ววั ลาตัวผู้  ทาส  ทาสี ลาตัว
เมีย และอูฐจํานวนมาก 17 และพระเยโฮวาห์ทรงทําให ้เก ิดภัยพิบั ติ  แก่  ฟาโรห ์และราชวงศ์ของท่านด้วยภัย
พิบั ติ รา้ยแรงต่างๆ เพราะเหตุนางซารายภรรยาของอบัราม 18  ฟาโรห ์จึงเรยีกอบัรามมาและตร ัสว ่า �ทําไม
เจ้าจึงทําเชน่น้ี แก่  เรา ทําไมเจ้าไม่บอกเราวา่นางเป็นภรรยาของเจ้า 19 ทําไมเจ้าวา่ �เธอเป็นน้องสาวของ
ข้าพระองค์� ดังน้ันเราเกือบจะรบันางมาเป็นภรรยาของเรา ฉะน้ันบัดน้ี จงดู ภรรยาของเจ้า จงรบันางไป
และออกไปตามทางของเจ้า� 20  ฟาโรห ์จึงรบัสัง่พวกคนใช้เรือ่งท่าน และพวกเขาจึงนําท่าน ภรรยาและสิง่
สารพัดท่ีท่านมี อยู ่ออกไปเสีย

13
อบัรามกลับไปเมืองเบธเอล

1 อบัรามจึงขึ้นไปจากอยีปิต์ ท่านและภรรยาของท่านและสิง่สารพัดท่ีท่านมี อยู ่ พร ้อมกับโลท  เข ้าไปทาง
ทิศใต้ 2 อบัรามก็มัง่คัง่สมบู รณ ์ด้วยฝูงสัตว์ เงนิและทองเป็ นอ ันมาก 3 ท่านเดินทางต่อไปจากทิศใต้จน
ถึงเมืองเบธเอล ถึงสถานท่ี ท่ี  เต็นท์ ของท่านเคยตัง้อยู ่คราวก่อน ระหวา่งเมืองเบธเอลกับเมืองอยั 4 จนถึง
สถานท่ีตัง้แท่นบูชาซ่ึงเม่ื อก ่อนท่านเคยสรา้งไว ้ท่ีน่ัน และอบัรามรอ้งออกพระนามของพระเยโฮวาห ์ท่ีน่ัน 

อบัรามแยกจากโลท
5 โลทซ่ึงไปกับอบัรามมีฝูงแพะแกะ ฝูงววัและเต็นท์ เชน่กัน 6  แผ่ นดินไม่กวา้งขวางพอท่ีพวกเขาจะอาศัย

อยู่ด้วยกันได้ เพราะทรพัย ์สิ ่งของของพวกเขามี อยู ่ มาก ดังน้ันพวกเขาจึงไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ 7  เก ิ ดม ี
การว ิวาทก ันระหวา่งคนเล้ียงสัตว์ของอบัรามกับคนเล้ียงสัตว์ของโลท ขณะน้ันคนคานาอนัและคนเปรสี
ซียงัอาศัยอยู ่ท่ี  แผ่ นดินน่ัน 8 อบัรามจึงพู ดก ับโลทวา่ � กรุ ณาอยา่ให ้มี การว ิวาทก ันเลยระหวา่งเรากับเจ้า
และระหวา่งคนเล้ียงสัตวข์องเรากับคนเล้ียงสัตวข์องเจ้า เพราะเราทัง้สองเป็นญาติ กัน 9  แผ่ นดินทัง้หมด
อยู่ตรงหน้าเจ้ามิ ใช ่ หรอื โปรดจงแยกไปจากเราเถิด ถ้าเจ้าไปทางซ้ายมือเราจะไปทางขวามือ หรอืถ้าเจ้าไป
ทางขวามือเราจะไปทางซ้ายมือ�

โลทเข้าไปเมืองโสโดม
10 โลทเงยหน้าขึ้นแลดูและเห ็นว ่าบรรดาท่ีราบลุ่มของแม่น้ําจอรแ์ดนมีน้ําบรบูิ รณ ์ อยู ่ ทุกแหง่ เหมือน

พระอุทยานของพระเยโฮวาห์ เหมือนกับแผ่นดิ นอ ียปิต์ไปทางเมืองโศอาร์  ก่อนท่ี พระเยโฮวาห์ทรงทําลาย
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ 11 ดังน้ันโลทจึงเลือกบรรดาท่ีราบลุ่มของแม่น้ําจอร ์แดน โลทเดินทางไป
ทิศตะวนัออกและเขาทัง้สองจึงแยกจากกันไป 12 อบัรามอาศัยอยูใ่นแผ่นดินคานาอนั โลทอาศัยอยูใ่นเมือง
ต่างๆท่ีราบลุ่มและตัง้เต็นท์ ใกล้ เมืองโสโดม 13  แต่ ชาวเมืองโสโดมเป็นคนชัว่ชา้และเป็นคนบาปต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห ์เป็นอนัมาก 

ทรงยํ้าพันธสัญญาต่ ออ ับรามท่ีมัมเร
14 ภายหลังท่ีโลทแยกจากท่านไปแล้วพระเยโฮวาหต์รสัแก่อบัรามวา่ �จงเงยหน้าขึ้นแลดูและมองดูจาก

สถานท่ี ท่ี  เจ้ าอยู ่น้ี ไปทางทิศเหนือ  ทิศใต้ ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก 15 เพราะวา่แผ่นดินทัง้หมดซ่ึงเจ้า
เหน็น้ีเราจะยกให ้เจ้ าและเชื้อสายของเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์ 16 เราจะกระทําใหเ้ชื้อสายของเจ้าเหมือนอยา่ง
ผงคลี ดิน ดังน้ันถ้าผู้ใดสามารถนับผงคลี ดิ นได้ ก็ จะนับเชื้อสายของเจ้าได้ เชน่กัน 17 จงลุกขึ้นเดินไปทัว่แผ่น
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ดินทางด้านยาวด้านกวา้ง เพราะเราจะยกให ้เจ้า � 18 ดังน้ั นอ ับรามจึงยกเต็นท์มาและอาศัยอยู ่ท่ี ราบขอ
งมัมเร ซ่ึงอยูใ่นเฮโบรนและสรา้งแท่นบู ชาต ่อพระเยโฮวาห ์ท่ีน่ัน 

14
เมืองโสโดมถูกทําลายโดยกษั ตร ิยเ์คโดรล์าโอเมอร์

1 และต่อมาในสมัยของอมัราเฟลกษั ตร ิย์เมืองชินาร์ อารโีอคกษั ตร ิย์เมืองเอลลาสาร์ เคโดรล์าโอเมอร ์
กษัตรยิ ์เมืองเอลาม และทิดาลกษั ตร ิย ์แห ่งประชาชาติ 2  กษัตรยิ ์ เหล่าน้ี  ได้ ทําสงครามรบสู้กับเบรากษั ตร ิย์
เมืองโสโดม  บิ รชากษั ตร ิย์เมืองโกโมราห์  ช ินาบกษั ตร ิย์เมืองอดัมาห์ เชเมเบอร ์กษัตรยิ ์เมืองเศโบยมิ และ
กษั ตร ิย์เมืองเบลาคือเมืองโศอาร์ 3 บรรดากษั ตร ิย ์เหล่าน้ี รวมทั พก ัน  ณ  ท่ี หุบเขาสิดดิมซ่ึงคือทะเลเกลือ 4  
กษัตรยิ ์ เหล่าน้ี ยอมขึ้นแก่ กษัตรยิ ์เคโดรล์าโอเมอร ์สิ บสองปี และในปี ท่ี  สิ บสามกษั ตร ิย ์เหล่าน้ี  ก็  กบฏ 5 และ
ในปี ท่ี  สิ บส่ี กษัตรยิ ์เคโดรล์าโอเมอรแ์ละบรรดากษั ตร ิย ์ท่ีอยู ่กั บท ่านยกมาตีคนเรฟาอ ิมท ่ีเมืองอชัทาโรท คา
รนาอมิ คนศู ซิ  มท ่ีเมืองฮาม และคนเอมิ มท ่ีเมืองชาเวห์ คีรยิาธาอมิ 6 ชาวโฮร ีท่ี  ภู เขาเสอรีซ่ึ์งเป็นของพวก
เขา จนถึงเมืองเอลปารานซ่ึงอยู ่ใกล้  ถิน่ทุรกันดาร 7  กษัตรยิ ์ เหล่าน้ี  กล ับมาถึงเมืองเอนมิสปัทซ่ึงคือเมืองคา
เดช และยกมาตี แผ่ นดินทัง้สิน้ของคนอามาเลข และคนอาโมไรต์ ท่ี อาศัยอยู่  ณ เมืองฮาซาโซนทามาร ์ด้วย 
8 และกษั ตร ิย์เมืองโสโดม  กษัตรยิ ์เมืองโกโมราห์  กษัตรยิ ์เมืองอดัมาห์  กษัตรยิ ์เมืองเศโบยมิ และกษั ตร ิย์
เมืองเบลา (คือเมืองโศอาร�์  ก็ ออกไปทําสงครามรบสู้กับกษั ตร ิย ์เหล่าน้ัน  ณ  ท่ี หุบเขาสิดดิม 9 กับเคโดรล์า
โอเมอร ์กษัตรยิ ์เมืองเอลาม ทิดาลกษั ตร ิย ์แห ่งประชาชาติ อมัราเฟลกษั ตร ิย์เมืองชินาร์ และอารโีอคกษั ตร ิ
ยเ์มืองเอลลาสาร์  กษัตรยิ ์ สี ่ องค์ ต่อหา้องค์ 10  ท่ี หุบเขาสิดดิมมีบ่อยางมะตอยเต็มไปหมด  เหล่ ากษั ตร ิยเ์มือง
โสโดมและเมืองโกโมราห ์ได้  หนี มาและตกลงไปท่ี น่ัน และส่วนผู้ ท่ี  เหลืออยู ่ ก็  หนี ไปยงัภู เขา 11  กษัตรยิ ์ เหล่ า
น้ันจึงเก็บบรรดาทรพัย ์สิ ่งของและเสบียงอาหารทัง้สิน้ของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห ์แล้วก็  ไป 12 และ
ได้จับโลทบุตรชายของน้องชายอบัรามผู้ซ่ึงอาศัยอยูใ่นเมืองโสโดมและทรพัย ์สิ ่งของของเขาแล้วจากไป

อบัรามชว่ยชวีติโลท
13  แล ้วมีคนหน่ึงท่ี หนี  มาน ้ันได้บอกใหอ้บัรามชาวฮบีรู เพราะวา่ท่านอาศัยอยู ่ท่ี ราบของมัมเรคนอาโมไรต์

 พี่ น้องของเอชโคล์และพี่น้องของอาเนอร์ คนเหล่าน้ีเป็นพันธมิตรกับอบัราม 14 เม่ื ออ ับรามได้ย ินว ่าหลาน
ชายของท่านถูกจับไปเป็นเชลย ท่านจึงนําคนชาํนาญศึกท่ี เก ิดในบ้านท่าน จํานวนสามรอ้ยสิบแปดคน และ
ตามไปทั นที ่เมืองดาน 15 ท่านจึงแยกคนของท่าน ทัง้ท่านและคนใช้ของท่านออกเป็นกองๆในกลางคืน  ก็  เข 
้าตีและไล่ตามจนถึงเมืองโฮบาห์ซ่ึงอยู่ทางด้านซ้ายเมืองดามัสกัส 16 และท่านนําบรรดาทรพัย ์สิ ่งของกลับ
คืนมาหมด ทัง้นําโลทหลานชายของท่าน  ทรพัย ์ สิ ่งของของเขา  ผู้หญิง และประชาชนกลับมาด้วย

เมลคีเซเดคผู้เป็นปุโรหติเมืองซาเล็มอวยพรอบัราม
17 หลังจากท่านกลับจากการฆ่ากษั ตร ิยเ์คโดรล์าโอเมอรแ์ละกษั ตร ิย์ทัง้หลายท่ีรว่มกําลั งก ันน้ันแล้ว  

กษัตรยิ ์เมืองโสโดมก็ออกมาร ับท ่าน  ณ  ท่ี หุบเขาชาเวห์ ซ่ึงคือหุบเขาของกษั ตร ิย์ 18 เมลคีเซเดคกษั ตร ิย์
เมืองซาเล็มได้นําขนมปังและน้ําองุน่มาให้ และท่านก็เป็นปุโรหติของพระเจ้าผู้ สูงสุด 19 ท่านก็อวยพรแก่
อบัรามวา่ � ขอให ้พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกโปรดให้อบัรามได้รบัพรเถิด
20 และจงสรรเสรญิแด่พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ ได้ ทรงมอบศั ตรู ทัง้หลายของเจ้าไวใ้นมือของเจ้า� และอบัรามก็ยก
หน่ึงในสิบจากข้าวของทัง้หมดถวายแก่ ท่าน 

อบัรามคืนของท่ี ถู กปล้นและเชลยแก่ กษัตรยิ ์เมืองโสโดม
21  กษัตรยิ ์เมืองโสโดมตรสัแก่อบัรามวา่ �ขอคืนคนให ้แก่ เราและทรพัย ์สิ ่งของน้ันเจ้าจงเอาไปเถิด�

22 อบัรามกล่าวแก่ กษัตรยิ ์เมืองโสโดมวา่ �ข้าพเจ้าได้ยกมือของข้าพเจ้าต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ สูงสุด 
 ผู้ ทรงเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 23 วา่ข้าพเจ้าจะไม่รบัเอาเส้นด้ายหรอืสายรดัรอ้งเท้าและ
ข้าพเจ้าจะไม่รบัเอาสิง่ใดๆท่ีเป็นของท่าน เกรงวา่ท่านจะกล่าววา่ �เราได้กระทําให้อบัรามมั ่งม ี� 24  เวน้แต่  
สิ ่งท่ีคนหนุ่มได้กินและส่วนของคนทัง้หลายซ่ึงไปกับข้าพเจ้าคืออาเนอร์ เอชโคล์ และมัมเร  ให ้พวกเขารบั
ส่วนของพวกเขาเถิด�

15
พระเยโฮวาหท์รงมีพระสัญญาจะประทานบุตรชายคนหน่ึงแก่อบัราม

1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี พระดํารสัของพระเยโฮวาห์มาถึ งอ ับรามด้วยนิ มิ ตวา่ �อบัราม อยา่กลัวเลย
เราเป็นโล่ของเจ้าและเป็นบําเหน็จยิง่ใหญ่ของเจ้า� 2 อบัรามทูลวา่ �ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  
พระองค์ จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ข้าพระองค์ ด้วยวา่ข้าพระองค์ยงัไม่ มี  บุตร และคนต้นเรอืนแหง่ครวั
เรอืนของข้าพระองค์คนน้ีแหละคือเอลีเยเซอร์ชาวเมืองดามัสกัส� 3 อบัรามทูลวา่ � ดู  เถิด  พระองค์  มิได้ 
ทรงประทานเชื้อสายให ้แก่ ข้าพระองค์ และดู เถิด คนหน่ึงท่ี เก ิดในบ้านข้าพระองค์เป็นผู้รบัมรดกของข้า
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พระองค์� 4  ดู  เถิด พระดํารสัของพระเยโฮวาห์มาถึงท่านวา่ �คนน้ีจะไม่ ได้ เป็นผู้รบัมรดกของเจ้า  แต่  ผู้  ท่ี 
จะออกมาจากบัน้เอวของเจ้าจะเป็นผู้รบัมรดกของเจ้า� 5  พระองค์ จึงนําท่านออกมากลางแจ้งและตร ัสว 
่า �จงมองดูฟ้าและนับดวงดาวทัง้หลาย ถ้าเจ้าสามารถนับมันได้� และพระองค์ตรสัแก่ท่านวา่ �เชื้อสาย
ของเจ้าจะเป็นเชน่น้ัน� 6 ท่านเชื่อในพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงนับวา่เป็นความชอบธรรมแก่ ท่าน 7  
พระองค์ ตรสัแก่ท่านวา่ �เราคือเยโฮวาห ์ท่ี  ได้ พาเจ้าออกจากเมืองเออรข์องชาวเคลเดีย เพื่อยกดินแดนน้ี 
ให ้เป็นมรดกแก่ เจ้า � 8 ท่านทูลวา่ �ข้าแต่ องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้า ข้าพระองค์จะรู ้ได้ อยา่งไรวา่ข้าพระองค์
จะได้ ดิ นแดนน้ีเป็นมรดก� 9  พระองค์ ตรสัแก่ท่านวา่ �จงเอาววัตัวเมียอายุสามปี แพะตัวเมียอายุสามปี
แกะตัวผู้ อายุ สามปี นกเขาตัวหน่ึงและนกพิราบหนุ่มตัวหน่ึงมาให ้เรา � 10 ท่านจึงนําบรรดาสัตว ์เหล่าน้ี มา
และผ่ากลางตัวมันวางข้างละซีกตรงกัน  แต่ นกทัง้หลายน้ันท่านหาได้ผ่าไม่ 11 เม่ือฝูงเหยีย่วลงมาท่ี ซาก
สัตว ์ เหล่าน้ัน อบัรามก็ ไล่ มันไปเสีย 12 เม่ือดวงอาทิตย ์ใกล้ จะตก อบัรามก็นอนหลับสนิท และดู เถิด ความ
หวาดกลัวความหดหูใ่จอยา่งยิ ่งก ็ทับถมท่าน

 ชนชาติ อสิราเอลจะเป็นทาส
13  พระองค์ ตรสัแก่อบัรามวา่ �จงรู ้แน่ เถิดวา่เชื้อสายของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดิ นที ่ ไม่ใช ่ของ

พวกเขาและจะรบัใชพ้วกน้ัน พวกน้ันจะกดขีข่่มเหงพวกเขาส่ีรอ้ยปี 14 เช ่นก ันเราจะพิพากษาประเทศน้ันซ่ึง
พวกเขาจะรบัใช้ และต่อมาพวกเขาจะออกมาพรอ้มกับทรพัย ์สิ ่งของเป็ นอ ันมาก 15  เจ้ าจะไปตามบรรพบุรุษ
ของเจ้าโดยผาสุก ในเวลาชรามากเจ้าจะถูกฝังไว้ 16  แต่ ในชัว่อายุ ท่ีส่ี พวกเขาจะกลับมาท่ี น่ี  อกีครัง้ เพราะ
วา่ความชัว่ชา้ของคนอาโมไรต์ยงัไม่ ครบถ้วน � 17 ต่อมาเม่ือดวงอาทิตยต์กและค่ํามืด  ดู  เถิด เตาท่ีควนัพลุ่ง
อยูแ่ละคบเพลิงได้เล่ือนลอยมาท่ีระหวา่งกลางซีกสัตว ์เหล่าน้ัน 

เขตแดนของแผ่นดินชาวอสิราเอล
18 ในวนัเดียวกันน้ันพระเยโฮวาห์ทรงกระทําพันธสัญญากับอบัรามวา่ �เราได้ยกแผ่นดินน้ี แก่ เชื้อสาย

ของเจ้าแล้ว  ตัง้แต่  แม่น ํ้าอยีปิต์ไปจนถึงแม่น้ําใหญ่ คือแม่น้ํายูเฟรติส 19 ทัง้แผ่นดินของคนเคไนต์ คนเคนั
ส คนขัดโมไนต์ 20 คนฮติไทต์ คนเปรสิซี คนเรฟาอมิ 21 คนอาโมไรต์ คนคานาอนั คนเกอรก์าชี และคนเย
บุส�

16
ซารายยกสาวใช ้ให ้เป็นภรรยาของอบัราม

1 นางซารายภรรยาของอบัรามไม่ มี  บุ ตรให ้ท่าน และนางมีหญิงสาวใช้ชาวอยีปิต์คนหน่ึงซ่ึ งม ีชื่อวา่ฮาการ์
2 นางซารายจึงพู ดก ับอบัรามวา่ � ดู  เถิด  บัดน้ี พระเยโฮวาห ์ไม่  ให ้ข้าพเจ้ามี บุตร ขอท่านกรุณาเข้าไปหาสาว
ใช้ของข้าพเจ้า  บางที ข้าพเจ้าอาจจะได้ บุ ตรโดยนาง� และอบัรามก็ฟังเสียงนางซาราย 3 ภายหลั งอ ับราม
อาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอนัได้ สิ บปี แล้ว นางซารายภรรยาของอบัรามก็ยกฮาการค์นอยีปิต์ สาวใช ้ของตน
ให้เป็นภรรยาของอบัรามสามีของนาง 4 ท่านเข้าไปหานางฮาการ์ นางก็ ตัง้ครรภ์ เม่ือนางรูว้า่นางตัง้ครรภ์ 
แล้ว นางก็ ดู หมิน่นายผู้หญิงของนางในใจ 5 นางซารายจึงพู ดก ับอบัรามวา่ � ให ้ความผิดของข้าพเจ้าตกอยู่
กั บท ่านเถิด ข้าพเจ้าให ้สาวใช ้ของข้าพเจ้าไวใ้นออ้มอกของท่าน เม่ือนางรูว้า่นางตัง้ครรภ์ แล ้วนางก็ ดู หมิน่
ข้าพเจ้าในใจของนาง ขอพระเยโฮวาหท์รงพิพากษาระหวา่งข้าพเจ้ากั บท ่าน� 6  แต่ อบัรามพู ดก ับนางซาราย
วา่ � ดู  เถิด  สาวใช ้ของเจ้าอยู่ในมือของเจ้า จงกระทําแก่เขาตามท่ี เจ้ าเหน็ควร� เม่ือนางซารายเค่ียวเข็ญ
หญิงน้ัน หญิงน้ันจึงหนีไปให้พ้นหน้าของนาง 7  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์พบหญิงน้ั นที ่ น้ําพุ ในถิน่ทุ รก ัน
ดาร คือท่ี น้ําพุ ในทางท่ีจะไปเมืองชูร์ 8 ทู ตน ้ันจึงพูดวา่ �ฮาการ ์สาวใช ้ของนางซาราย  เจ้ ามาจากไหนและ
เจ้าจะไปไหน� นางจึงทูลวา่ �ข้าพระองค์ หนี มาใหพ้้นหน้าจากนางซารายนายผู้หญิงของข้าพระองค์� 9  ทูต
สวรรค์ ของพระเยโฮวาห ์กล ่าวแก่นางวา่ �จงกลับไปหานายผู้หญิงของเจ้า และยอมอยู ่ใต้ อาํนาจของเขา�
10  แล ้ วท ูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์กล ่าวแก่หญิงน้ั นว ่า �เราจะให้เชื้อสายของเจ้าทว ีมากขึ้น เพราะวา่จะมี
คนจํานวนมากมายจนนับไม่ ถ้วน � 11  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห ์กล ่าวแก่นางวา่ � ดู  เถิด  เจ้ ามี ครรภ์  แล ้ว
และจะคลอดบุตรชายคนหน่ึง จะเรยีกชื่อของเขาวา่ อิชมาเอล เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงรบัฟังความทุกข์
ของเจ้า 12 เขาจะเป็นคนป่า มือของเขาจะต่อสู้คนทัง้ปวงและมือคนทัง้ปวงจะต่อสู้ เขา และเขาจะอาศัยอยู่
ตรงหน้าบรรดาพีน้่องของเขา� 13นางจึงเรยีกพระนามของพระเยโฮวาห ์ผู้ ตรสัแก่นางวา่ � พระองค์ พระเจ้า
ผู้ทรงทอดพระเนตรข้าพระองค์� เพราะนางพูดวา่ �ข้าพระองค์ ได้  เห ็นพระองค์ ท่ีน่ี  ผู้ ทรงทอดพระเนตรข้า
พระองค์ด้วยหรอื� 14  เหตุ ฉะน้ันจึงเรยีกชื่ อบ ่อน้ําวา่ เบเออลาไฮรอย  ดู  เถิด  อยู ่ระหวา่งเมืองคาเดชกับเมือง
เบเรด

การกําเนิดของอชิมาเอล
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15 นางฮาการ์คลอดบุตรชายคนหน่ึงให ้แก่ อบัราม อบัรามจึงเรยีกชื่ อบ ุตรชายของท่านซ่ึงนางฮาการ์
คลอดออกมาวา่ อชิมาเอล 16 เม่ือนางฮาการค์ลอดอชิมาเอลให ้แก่ อบัรามน้ัน อบัรามอายุ ได้ แปดสิบหกปี

17
พระเจ้าทรงเปล่ียนชื่ ออ ับรามเป็นชื่ ออ ับราฮมั

1 เม่ืออายุอบัรามได้ เก ้าสิบเก้าปี พระเยโฮวาหท์รงปรากฏแก่อบัรามและตรสัแก่ท่านวา่ �เราเป็นพระเจ้า
 ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์จงดําเนินอยู่ ต่อหน้าเราและเจ้าจงเป็นคนดี รอบคอบ 2 เราจะทําพันธสัญญาของเรา
ระหวา่งเรากับเจ้า และจะให ้เจ้ าทว ีมากขึ้น � 3 อบัรามก็ซบหน้าลงถึ งด ินและพระเจ้าทรงมีพระราชปฏิสัน
ถารกั บท ่านวา่ 4 �สําหรบัเรา  ดู  เถิด  น่ี เป็นพันธสัญญาของเรากับเจ้า และเจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติ 
มากมาย 5 ชื่อของเจ้าจะไม่เรยีกวา่ อบัราม  อกีต่อไป  แต่  เจ้ าจะมี ชื่อวา่  อบัราฮมั เพราะเราจะกระทําให ้เจ้ า
เป็นบิดาของประชาชาติ มากมาย 6 เราจะกระทําให ้เจ้ ามีลูกดกทว ีมากขึ้น เราจะกระทําให ้เจ้ าเป็นชนหลาย
ชาติ  กษัตรยิ ์หลายองค์จะเกิดมาจากเจ้า 7 เราจะตัง้พันธสัญญาของเราระหวา่งเรากับเจ้าและเชื้อสายของ
เจ้าท่ีมาภายหลังเจ้าตลอดชัว่อายุของเขาให้เป็นพันธสัญญานิรนัดร์ เป็นพระเจ้าองค์เดียวแก่ เจ้ าและเชื้อ
สายของเจ้าท่ีมาภายหลังเจ้า 8 เราจะให ้แผ่ นดิ นที ่ เจ้ าอาศัยอยู่เป็นคนต่างด้าวน้ี คือบรรดาแผ่นดินคานา
อนัแก่ เจ้ าและเชื้อสายของเจ้าท่ีมาภายหลังเจ้าให้เป็นกรรมสิทธิ ์นิรนัดร ์และเราจะเป็นพระเจ้าของพวก
เขา�

 พิธ ีสุ หน ัตเป็นพันธสัญญาต่อชนชาติ อสิราเอล 
9 พระเจ้าตรสัแก่อบัราฮมัวา่ � เหตุ ฉะน้ันเจ้าและเชื้อสายของเจ้าท่ีมาภายหลังเจ้าตลอดชัว่อายุของพวก

เขาจะรกัษาพันธสัญญาของเรา 10  น่ี เป็นพันธสัญญาของเราซ่ึงเจ้าจะรกัษาระหวา่งเรากับเจ้าและเชื้อสาย
ของเจ้าท่ีมาภายหลังเจ้า คือเด็กผู้ชายทุกคนในท่ามกลางพวกเจ้าจะเข้าสุ หน ัต 11  เจ้ าจะเข้าสุ หน ัตตัดหนัง
หุม้ปลายองคชาตของเจ้า และมันจะเป็นหมายสําคัญแหง่พันธสัญญาระหวา่งเรากับเจ้า 12  ผู้ ชายท่ี มีอายุ 
แปดวนัจะเข้าสุ หน ัตในท่ามกลางพวกเจ้า เด็กผู้ชายทุกคนตลอดชัว่อายุของพวกเจ้า  ผู้ ชายท่ี เก ิดในบ้าน
หรอืเอาเงนิซ้ือมาจากคนต่างด้าวใดๆซ่ึ งม ิ ใช ่เชื้อสายของเจ้า 13  ผู้ ชายท่ี เก ิดในบ้านของเจ้าและผู้ชายท่ีเอา
เงนิซ้ือมาจําเป็นต้องเข้าสุ หน ัต และพันธสัญญาของเราจะอยู ่ท่ี เน้ือของเจ้า เป็นพันธสัญญานิรนัดร์ 14 เด็ก
ผู้ชายท่ี มิได้  เข้าสุหนัต คือผู้ ท่ี  มิได้  เข ้าสุ หน ัตตัดหนังหุม้ปลายองคชาตของเขา  ช ีว ิตน ้ันจะถูกตัดขาดจาก
ชนชาติของเขา เขาได้ละเมิดพันธสัญญาของเรา�

พระเจ้าทรงเปล่ียนชื่อซารายเป็นชื่อซาราห์
15 และพระเจ้าตรสัแก่อบัราฮมัวา่ �สําหรบัซารายภรรยาของเจ้า  เจ้ าจะไม่เรยีกชื่อนางวา่ ซาราย  แต่ จะ

เรยีกชื่อนางวา่ ซาราห์ 16 เราจะอวยพรแก่นางและให ้บุ ตรชายคนหน่ึงแก่ เจ้ ากับนางด้วย  ใช ่เราจะอวยพร
นาง นางจะเป็นมารดาของชนหลายชาติ  กษัตรยิ ์ของชนหลายชาติจะมาจากนาง� 17 ดังน้ั นอ ับราฮมัจึง
ซบหน้าลงหวัเราะคิดในใจของท่านวา่ �ชายผู้ มีอายุ  หน ่ึงรอ้ยปีจะให้กําเนิดบุตรได้ หรอื ซาราห ์ผู้มีอายุ  ได้  เก 
้าสิบปี แล ้วจะคลอดบุตรหรอื� 18 อบัราฮ ัมท ูลพระเจ้าวา่ � โอ  ขอให ้อิชมาเอลมี ช ีวิตอยู่ต่อพระพักตรข์อง
พระองค์� 19 พระเจ้าตร ัสว ่า �ซาราหภ์รรยาของเจ้าจะคลอดบุตรชายคนหน่ึงแก่ เจ้ าเป็นแน่  เจ้ าจะเรยีกชื่อ
ของเขาวา่ อสิอคั และเราจะตัง้พันธสัญญาของเรากับเขาและกับเชื้อสายของเขาท่ีมาภายหลังเขาให้เป็น
พันธสัญญานิรนัดร์

อชิมาเอลจะเป็นบิดาของชนชาติ ใหญ่  ชาติ  หน่ึง 
20 สําหรบัอิชมาเอลน้ันเราได้ฟังเจ้าแล้ว  ดู  เถิด เราได้อวยพรเขาและจะกระทําให้เขามีลูกดกทวีมากขึ้ 

นอ ุดมบรบูิ รณ ์ อยา่งยิง่ เขาจะใหกํ้าเนิดเจ้านายสิบสององค์และเราจะกระทําใหเ้ขาเป็นชนชาติ ใหญ่  ชนชาติ  
หน่ึง 21  แต่ พันธสัญญาของเรา เราจะตัง้ไว้กับอสิอคัซ่ึงซาราห์จะคลอดให ้แก่  เจ้ าปี หน ้าในเวลาน้ี� 22  
พระองค์  มี พระราชปฏิสันถารกั บท ่านเสรจ็แล้ว พระเจ้าก็เสด็จขึ้นไปจากอบัราฮมั 23 อบัราฮมัจึงเอาอิชมา
เอลบุตรชายของท่าน บรรดาคนทัง้ปวงท่ี เก ิดในบ้านของท่านและบรรดาคนทัง้ปวงท่ี ได้ ซ้ือมาด้วยเงนิของ
ท่าน คือผู้ชายทุกคนท่ามกลางคนท่ี อยู ่ในบ้านของอบัราฮมั  ให ้ เข ้าสุ หน ัตตัดหนังหุม้ปลายองคชาตของพวก
เขาในวนัน้ันตามท่ีพระเจ้าตรสัไว ้แก่  ท่าน 24 เม่ือท่านเข้าสุ หน ัตตัดหนังหุม้ปลายองคชาตของท่าน อบัรา
ฮมัมี อายุ  เก ้าสิบเก้าปี 25 และอิชมาเอลบุตรชายของท่านมี อายุ  สิ บสามปีเม่ือเขาเข้าสุ หน ัตตัดหนังหุม้ปลาย
องคชาตของเขา 26 อบัราฮมัและอิชมาเอลบุตรชายของท่านเข้าสุ หน ัตในวนัเดียวกันน้ัน 27 บรรดาผู้ชายใน
บ้านของท่าน  ทัง้ท่ี  เก ิดในบ้านของท่านและซ้ือมาด้วยเงนิจากคนต่างด้าวก็ เข ้าสุ หน ัตพรอ้มกั บท ่าน

18
พระเจ้าและทูตสวรรค์สององค์เยีย่มอบัราฮมั
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1 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่เขาท่ีราบของมัมเร และเขาน่ังอยู ่ท่ี  ประตู  เต็นท์ ในเวลาแดดรอ้น 2 เขาจึง
เงยหน้าขึ้นมองดู และดู เถิด  มี ชายสามคนยนือยู่ข้างเขา เม่ือเขาเหน็ท่านเหล่าน้ันจึงวิง่จากประตู เต็นท์ ไป
ต้อนร ับท ่านเหล่าน้ันและก้มหน้าของเขาลงถึ งด ิน 3 และพูดวา่ � เจ้ านายของข้าพเจ้า ถ้าบัดน้ีข้าพเจ้าเป็ นที 
่โปรดปรานในสายตาของท่าน ขอท่านโปรดอยา่ผ่านไปจากผู้ รบัใช ้ของท่านเลย 4 ข้าพเจ้าขอความกรุณา
จากท่านยอมให้เอาน้ํานิดหน่อยมาล้างเท้าของท่าน และให้ท่านทัง้หลายพักใต้ ต้นไม้  เถิด 5 ข้าพเจ้าจะไป
เอาอาหารหน่อยหน่ึงมาให้และขอให้ท่านชื่นใจเถิด หลังจากน้ันจึงค่อยออกเดินทาง เพราะวา่ท่านมายงัผู้ 
รบัใช ้ของท่านแล้ว� ท่านเหล่าน้ันจึงวา่ �จงทําตามท่ี เจ้ ากล่าวเถิด� 6 อบัราฮมัรบีเข้าไปในเต็นท์หานางซา
ราห์และพูดวา่ �จงรบีเอาแป้งละเอยีดสามถังมานวดแล้วทําขนมบนเตา� 7 อบัราฮมัจึงวิง่ไปท่ีฝูงสัตวเ์อา
ลูกว ัวอ ่อนและดีตัวหน่ึงมอบให้ชายหนุ่มคนหน่ึงและเขาก็ ร ีบปรุงเป็นอาหาร 8 เขาเอาเนย น้ํานมและลูกววั
ซ่ึงเขาได้ ปรุ งแล้ วน ้ันมาวางไวต่้อหน้าท่านเหล่าน้ัน และเขายนือยู่ข้างท่านเหล่าน้ันใต้ ต้นไม้  แล ้ วท ่านเหล่า
น้ันได้ รบัประทาน 9 ท่านเหล่าน้ันจึงกล่าวแก่เขาวา่ �ซาราหภ์รรยาของเจ้าอยู ่ท่ีไหน � และเขาพูดวา่ � ดู  เถิด 
 อยู ่ในเต็นท์�

พระสัญญาถึงการกําเนิดอสิอคั
10 ท่านจึงกล่าววา่ �เราจะกลับมาหาเจ้าแน่นอนตามเวลาแหง่ชวีติ และดู เถิด ซาราห์ภรรยาของเจ้าจะ

มี บุ ตรชายคนหน่ึง� ซาราห ์ได้ ฟังอยู ่ท่ี  ประตู  เต็นท์ ซ่ึงอยู่ข้างหลังท่าน 11 อบัราฮมัและซาราห ์ก็  มีอายุ  แก่ 
ชรามากแล้ว และนางซาราห ์ตามปกติ ของผู้หญิ งก ็หมดแล้ว 12 ฉะน้ันนางซาราห์จึงหวัเราะในใจพูดวา่
�ข้าพเจ้าแก่ แล้ว นายของข้าพเจ้าก็ แก่  ด้วย ข้าพเจ้าจะมี ความยนิดี  อ ีกหรอื� 13 พระเยโฮวาห์ตรสักับอบัรา
ฮมัวา่ �ทําไมนางซาราห์หวัเราะพูดวา่ �ข้าพเจ้าจะคลอดบุตรคนหน่ึงซ่ึงข้าพเจ้าแก่ แล ้วจรงิๆหรอื� 14  มี  สิ 
่งใดท่ียากเกินไปสําหรบัพระเยโฮวาห ์หรอื เม่ือถึงเวลากําหนดเราจะกลับมาหาเจ้าตามเวลาแหง่ชวีติ และ
ซาราหจ์ะมี บุ ตรชายคนหน่ึง� 15 ดังน้ันนางซาราหป์ฏิเสธวา่ �ข้าพระองค์ มิได้  หวัเราะ � เพราะนางกลัว และ
พระองค์ตร ัสว ่า � ไม่ใช ่ แต่  เจ้ าหวัเราะ�

แผนการทําลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
16  บุ รุษเหล่าน้ั นก ็ ลุ กขึ้นจากท่ีน่ันและมองไปทางเมืองโสโดม อบัราฮมัไปกั บท ่านเหล่าน้ันเพื่อตามไปส่ง

17 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เราจะซ่อนสิง่ซ่ึงเรากระทําจากอบัราฮมัหรอื 18 ด้วยวา่อบัราฮมัจะเป็นประชาชาติ 
ใหญ่ โตและมีกําลังมากอยา่งแน่ นอน และบรรดาประชาชาติทัง้หลายในแผ่นดินโลกจะได้รบัพระพรเพราะ
เขา 19 เพราะวา่เรารูจั้กเขา เขาจะสัง่ลูกหลานและครอบครวัของเขาท่ี สืบมา พวกเขาจะรกัษาพระมรรคา
ของพระเยโฮวาห์ เพื่อทําความเท่ียงธรรมและความยุ ติ  ธรรม เพื่อพระเยโฮวาหจ์ะประทานแก่อบัราฮมัตาม
สิง่ซ่ึงพระองค์ ได้ ตรสัไว ้เก ่ียวกับเขา� 20 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เพราะเสียงรอ้งของเมืองโสโดมและเมือง
โกโมราห์ดังมากและเพราะบาปของพวกเขาก็ หน ักเหลือเกิน 21 เราจะลงไปเดีย๋วน้ี ดู วา่พวกเขากระทําตาม
เสียงรอ้งทัง้สิน้ซ่ึงมาถึงเราหรอืไม่ ถ้าไม่ เราจะรู�้ 22  บุ รุษเหล่าน้ันหนัหน้าจากท่ีน่ันไปทางเมืองโสโดม  แต่ 
อบัราฮมัยงัยนือยูต่่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์

อบัราฮมัวงิวอนเพื่อคนชอบธรรม
23 อบัราฮมัเข้ามาใกล้ทูลวา่ � พระองค์ จะทรงทําลายคนชอบธรรมพรอ้มกับคนชัว่ด้วยหรอื 24  บางที  มี คน

ชอบธรรมหา้สิบคนในเมืองน้ัน  พระองค์ จะทรงทําลายและไม่ละเวน้เมืองน้ันเพราะคนชอบธรรมหา้สิบคน
ท่ี อยู ่ในน้ันด้วยหรอื 25 ขอพระองค์อยา่กระทําเชน่น้ี เลย  ท่ี จะฆ่าคนชอบธรรมพรอ้มกับคนชัว่ และใหค้นชอบ
ธรรมเหมือนอยา่งคนชัว่  ให ้การน้ันอยูห่า่งไกลจากพระองค์  ผู้ พิพากษาของทัว่แผ่นดินโลกจะไม่กระทําการ
ยุ ติ ธรรมหรอื� 26 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �ถ้าเราพบคนชอบธรรมในท่ามกลางเมืองโสโดมหา้สิบคน เราจะ
ละเวน้ทัง้เมืองเพราะเหน็แก่ พวกเขา � 27 อบัราฮ ัมท ูลตอบวา่ � ดู  เถิด  กรุ ณาเถิด ข้าพระองค์ มี เจตนาทูลต่อ
องค์ พระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงข้าพระองค์เป็นเพียงผงคลี ดิ นและขี้ เถ้า 28  บางที คนชอบธรรมหา้สิบคนจะขาดไปหา้
คน  พระองค์ จะทรงทําลายเมืองน้ันทัง้เมืองเพราะขาดหา้คนหรอื�  พระองค์ ตร ัสว ่า �ถ้าเราพบส่ี สิ บหา้คน
ท่ี น่ัน เราจะไม่ทําลายเมืองน้ัน� 29 เขายงัทูลต่อพระองค์ อ ีกครัง้วา่ � บางที จะพบส่ี สิ บคนท่ี น่ัน � และพระ
องค์ตร ัสว ่า �เราจะไม่กระทําเพราะเหน็แก่ สี ่ สิ บคน� 30 เขาทูลต่อพระองค์ วา่ � โอ ขอทรงโปรดอยา่ให ้องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธเลย และข้าพระองค์จะกราบทูล  บางที จะพบสามสิบคนท่ี น่ัน � และพระองค์ตร ั
สว ่า �เราจะไม่กระทําถ้าเราพบสามสิบคนท่ี น่ัน � 31 เขาทูลวา่ � ดู  เถิด  กรุ ณาเถิด ข้าพระองค์ มี เจตนาทูล
ต่อองค์ พระผู้เป็นเจ้า  บางที จะพบยี ่สิ บคนท่ี น่ัน � และพระองค์ตร ัสว ่า �เราจะไม่ทําลายเมืองน้ันเพราะเหน็
แก่ ย ่ี สิ บคน� 32 เขาทูลวา่ � โอ ขอทรงโปรดอยา่ให ้องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธเลย และข้าพระองค์จะ
ยงักราบทูลครัง้น้ีครัง้เดียว  บางที จะพบสิบคนท่ี น่ัน � และพระองค์ตร ัสว ่า �เราจะไม่ทําลายเมืองน้ันเพราะ
เหน็แก่ สิ บคน� 33 เม่ือพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับอบัราฮมัจบลงแล้ว พระเยโฮวาห ์ได้ เสด็จไปและ
อบัราฮมัก็ กล ับไปท่ี อยู ่ของตน
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19
 ทูตสวรรค์ สององค์มาเยีย่มโลท

1  ทูตสวรรค์ สององค์มาถึงเมืองโสโดมในเวลาเยน็ โลทได้น่ังอยู ่ท่ี  ประตู เมืองโสโดม เม่ือโลทเหน็แล้ วก 
็ ลุ กขึ้นไปพบทูตเหล่าน้ันและได้ก้มหน้าของเขาลงถึ งด ิน 2  แล ้วเขากล่าววา่ � ดู  เถิด  เจ้ านายของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอวงิวอนท่านโปรดกรุณาแวะไปบ้านผู้ รบัใช ้ของท่าน ค้างแรมคืนน้ี ล้างเท้าของท่าน  แล ้ วท ่านจะ
ได้ต่ืนแต่เชา้เดินทางต่อไป� ทูตเหล่าน้ันกล่าววา่ �อยา่เลย  แต่ พวกเราจะค้างแรมท่ีถนนในคืนน้ี� 3 เขา
ได้รบเรา้ทูตเหล่าน้ันอยา่งมาก ทูตเหล่าน้ันจึงแวะเข้าไปในบ้านของเขา และเขาจึงจัดการเล้ียงทูตเหล่าน้ัน
ทําขนมปังไรเ้ชื้อและทูตเหล่าน้ันจึงรบัประทาน

โลทเรยีกพวกกามว ิปร ิตวา่ � พีน้่อง �
4  แต่  ก่อนท่ี ทูตเหล่าน้ันเข้านอน พวกผู้ชายเมืองน้ันคือพวกผู้ชายชาวเมืองโสโดม ทัง้แก่และหนุ่ม  ทุ ก

คนจากทุกสารทิศ มาล้อมเรอืนน้ันไว้ 5 พวกเขาเรยีกโลทและพู ดก ับเขาวา่ � ผู้ ชายเหล่าน้ันซ่ึงมาหาท่าน
คืนน้ี อยู ่ ท่ีไหน จงนําเขาเหล่าน้ันออกมาให้พวกเราเพื่อพวกเราจะได้ สมสู่ กับเขา� 6 โลทก็ออกทางประตูไป
หาพวกน้ันและปิดประตู หลังจากท่ี เขาออกไปแล้ว 7 และกล่าววา่ � พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอวงิวอนท่าน
อยา่กระทําชัว่ชา้เชน่น้ี เลย 8  ดู  เถิด ข้าพเจ้ามี บุ ตรสาวสองคนซ่ึงไม่เคยสมสู่กับชายเลย ข้าพเจ้าขอวงิวอน
ท่าน  ขอให ้ข้าพเจ้านําพวกเธอออกมาให ้ท่าน  ให ้ท่านกระทําแก่พวกเธอตามท่ี เห ็นชอบในสายตาของท่าน
เถิด  เพียงแต่ อยา่กระทําอะไรแก่ชายเหล่าน้ี เลย เพราะเหตุวา่พวกเขาเหล่าน้ี เข ้ามาอยู ่ใต้ รม่ชายคาของ
ข้าพเจ้า� 9 พวกเขาพูดวา่ �ถอยไป� และพวกเขาพูดอ ีกวา่ �คนน้ี เข ้ามาอาศัยอยูแ่ละเขาจะมาตัง้ตัวเป็นผู้ 
พิพากษา  บัดน้ี เราจะทําการชัว่รา้ยกั บท ่านยิง่กวา่คนเหล่าน้ัน� พวกเขาจึงผลักคนน้ันโดยแรงคือโลทน่ัน
เอง และเข้ามาใกล้เพื่อพังประตู 10  แต่ ทูตเหล่าน้ันจึงยื่ นม อืออกไปดึงโลทเข้ามาในบ้านและปิดประตู 11 ทูต
เหล่าน้ันทําใหพ้วกผู้ชายท่ี อยู ่ ประตู บ้านน้ันตาบอดผู้ ใหญ่  ผู้น้อย ดังน้ันพวกเขาจึงหาประตูจนเหน่ือย

 ทูตสวรรค์ บอกใหโ้ลทและครอบครวัรบีออกจากเมือง
12 ทูตเหล่าน้ันจึงพู ดก ับโลทวา่ � ท่ีน่ี  มี ใครอกีไหม จงพาบุตรเขย  บุตรชาย  บุตรสาว และสิง่ใดๆของเจ้าท่ี 

อยู ่ในเมืองน้ีออกจากท่ี น่ี 13 เพราะพวกเราจะทําลายสถานท่ี แห ่งน้ีเพราะวา่เสียงรอ้งของพวกเขาดังมากยิง่
ขึ้นต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาหท์รงส่งพวกเรามาทําลายมันเสีย� 14 โลทจึงออกไปพู ดก ับ
บุตรเขยของเขาซ่ึงได้ แต่ งงานกับบุตรสาวของเขาวา่ � ลุกขึ้น  เจ้ าจงออกไปจากสถานท่ี น้ี เพราะพระเยโฮ
วาห์จะทรงทําลายเมืองน้ี�  แต่  บุ ตรเขยของเขากลั บด ูเหมือนวา่เขาพู ดล ้อเล่น 15 เม่ือรุง่เชา้ทูตสวรรค์ เหล่ 
าน้ันจึงเรง่เรา้โลทวา่ �จงลุกขึ้น พาภรรยาของเจ้า และบุตรสาวทัง้สองของเจ้า ซ่ึงอยู ่ท่ีน่ี ไปเสีย เกรงวา่
พวกเจ้าจะถูกทําลายพรอ้มกับความชัว่ชา้ของเมืองน้ี� 16  ขณะท่ี เขายงัรรีออยู่ ทูตเหล่าน้ันจึงควา้จับมือเขา
มือภรรยาของเขาและมื อบ ุตรสาวทัง้สองของเขา พระเยโฮวาห์ทรงมีความเมตตาต่อเขา ทูตเหล่าน้ันจึง
นําเขาออกมาและใหเ้ขาอยู ่ท่ี  นอกเมือง 17 ต่อมาเม่ือทูตเหล่าน้ันนําพวกเขาออกมาภายนอกแล้ว ทูตพูดวา่
�จงหนีเอาชวีติรอด อยา่ได้เหลียวหลังมาดูหรอืพักอยู ่ท่ี ราบลุ่ มท ้ังหลาย จงหนีไปท่ี ภู เขาเกรงวา่เจ้าจะถูก
ทําลาย�

โลทวงิวอนขอเมืองเล็กๆคือเมืองโศอาร์
18 โลทจึงกล่าวแก่ทูตเหล่าน้ั นว ่า � โอ  เจ้ านายของข้าพเจ้า อยา่ให้เป็นอยา่งน้ันเลย 19  ดู  เถิด  ผู้รบัใช ้ของ

ท่านได้รบัพระกรุณาในสายตาของท่านและท่านมีความเมตตาอยา่งยิง่ ซ่ึงท่านได้สําแดงต่อข้าพเจ้าในการ
ชว่ยชวีติข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถหนีไปยงัภูเขาได้ เกรงวา่สิง่ชัว่รา้ยจะมาถึงตัวข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะ
ตายเสีย 20  ดู  เถิด  กรุ ณาเถิด เมืองน้ี อยู ่ ใกล้  ท่ี จะหนีไปถึงได้และเป็นเมืองเล็ก  โอ โปรดใหข้้าพเจ้าหนีไปท่ี น่ัน 
(เป็นเมืองเล็กๆมิ ใช ่ หรอื ) และชวีติของข้าพเจ้าจะรอด� 21 ทูตกล่าวแก่เขาวา่ � ดู  เถิด เรายอมรบัเจ้าเก่ียว
กับเรือ่งน้ีด้วยวา่เราจะไม่ทําลายล้างเมืองน้ีซ่ึงเจ้าได้ กล่าวถึง 22  เจ้ าจงรบีหนีไปท่ี น่ัน เพราะเราไม่สามารถ
กระทําอะไรได้จนกวา่เจ้าไปถึงท่ี น่ัน �  เหตุ ฉะน้ันจึงเรยีกชื่อเมืองน้ั นว ่าโศอาร์ 23 เม่ือโลทเข้าไปยงัเมืองโศ
อาร์ ตะว ันก ็ขึ้นมาเหนือแผ่นดินโลกแล้ว

เมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองอดัมาหแ์ละเมืองเศโบยมิถูกทําลาย
24 ดังน้ันพระเยโฮวาหท์รงใหกํ้ามะถันและไฟจากพระเยโฮวาหต์กมาจากฟ้าสวรรค์ลงมาบนเมืองโสโดม

และเมืองโกโมราห์ 25  พระองค์ ทรงทําลายล้างเมืองทัง้หลายเหล่าน้ัน บรรดาท่ี ราบลุ่ม ชาวเมืองทัง้ปวงและ
สิง่ท่ีงอกขึ้นมาบนแผ่นดิน

ภรรยาของโลทกลายเป็นเสาเกลือ
26  แต่ ภรรยาของเขาผู้ตามข้างหลังเขาเหลียวกลับไปมองดูและนางจึงกลายเป็นเสาเกลือ 27 อบัราฮ ัมล 

ุกขึ้นตัง้แต่ เชา้ตรู ่ไปยงัสถานท่ี ท่ี ท่านเคยยนืต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 28 ท่านมองไปทางเมืองโสโดม
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เมืองโกโมราหแ์ละดินแดนท่ีราบลุ่ มท ้ังหลาย และดู เถิด  ก็  เห ็นควนัจากแผ่นดินน้ันพลุ่งขึ้นเหมือนควนัจาก
เตาไฟใหญ่ 29 ต่อมาเม่ือพระเจ้าทรงทําลายเมืองทัง้หลายในท่ีราบลุ่มแล้ วน ัน้ พระเจ้าทรงระลึกถึ งอ ับราฮมั
และส่งโลทออกไปจากท่ามกลางการทําลายล้าง เม่ือพระองค์ทรงทําลายล้างเมืองทัง้หลายซ่ึงโลทอาศัยอยู่

โลทอาศัยอยูใ่นถ้ํา  บุ ตรสาวของโลททําการผิดประเวณี
30 โลทขึ้นไปจากเมืองโศอารไ์ปอาศัยอยูบ่นภูเขาพรอ้มกับบุตรสาวสองคนของเขา เพราะเขากลั วท ีอ่าศัย

ในเมืองโศอาร์ เขาจึงไปอาศัยอยู่ในถ้ําทัง้เขากับบุตรสาวสองคนของเขา 31  บุ ตรสาวหวัปี พู  ดก ั บน ้องสาว
วา่ � บิ ดาของเราแก่ แล ้วและไม่ มี ชายใดในแผ่นดินโลกเข้ามาหาพวกเราตามธรรมเนียมของทัว่โลก 32 มา
เถิด พวกเราจงให ้บิ ดาของพวกเราด่ืมเหล้าองุน่ และพวกเราจะนอนกั บท ่าน เพื่อพวกเราจะสงวนเชื้อสาย
ของบิดาพวกเรา� 33 ในคื นว ันน้ันพวกเธอจึงให ้บิ ดาของพวกเธอด่ืมเหล้าองุน่  บุ ตรสาวหวัปี เข ้าไปนอนกับ
บิดาของเธอ และเขาไม่สังเกตวา่เธอมานอนด้วยเม่ือไรและเธอลุกขึ้นไปเม่ือไร 34 ต่อมาว ันร ุ่งขึ้นบุตรสาว
หวัปี พู  ดก ั บน ้องสาววา่ � ดู  เถิด  เม่ือคืนน้ี เราได้นอนกับบิดาของเรา พวกเราจงให้ท่านด่ืมเหล้าองุน่ในคืนน้ี 
อกี และเจ้าจงเข้าไปนอนกั บท ่านเพื่อพวกเราจะสงวนเชื้อสายของบิดาพวกเรา� 35 พวกเธอจึงให ้บิ ดาของ
พวกเธอด่ืมเหล้าองุน่ในคื นว ันน้ันด้วย น้องสาวก็ ลุ กขึ้นไปนอนกับเขา และเขาไม่สังเกตวา่เธอมานอนด้วย
เม่ือไรและเธอลุกขึ้นไปเม่ือไร 36  ดังน้ัน  บุ ตรสาวทัง้สองของโลทก็ ตัง้ครรภ์ กับบิดาของพวกเธอ 37  บุ ตรสาว
หวัปีคลอดบุตรชายคนหน่ึงและเรยีกชื่อของเขาวา่ โมอบั เขาเป็นบรรพบุรุษของคนโมอบัมาจนถึงทุกวนัน้ี
38 ส่วนน้องสาว เธอคลอดบุตรชายคนหน่ึ งด ้วยและเรยีกชื่อของเขาวา่  เบน -อมัมี เขาเป็นบรรพบุรุษของคน
อมัโมนมาจนถึงทุกวนัน้ี

20
อบัราฮมัหลอกลวงอาบเีมเลค

1 อบัราฮมัเดินทางจากท่ีน่ันไปย ังด ินแดนทางใต้ อาศัยอยู่ระหวา่งเมืองคาเดชและเมืองชูร์ และอาศัย
อยู่ในเมืองเก-ราร์ 2 อบัราฮมับอกถึงนางซาราห์ภรรยาของตนวา่ �นางเป็นน้องสาวของข้าพเจ้า�  อาบ ีเม
เลคกษั ตร ิย ์แห ่งเมืองเก-รารจึ์งใช้คนมานํานางซาราห ์ไป 3  แต่ พระเจ้าเสด็จมาหาอาบีเมเลคทางพระสุ บิ 
นในเวลากลางคืนและตรสักั บท ่านวา่ � ดู  เถิด  เจ้ าเป็นเหมือนคนตาย เพราะหญิงน้ันซ่ึงเจ้านํามา ด้วยวา่
นางเป็นภรรยาของผู้อื่นแล้ว� 4  แต่  อาบ ีเมเลคยงัไม่ ได้  เข้าใกล้  นาง ท่านจึงทูลวา่ �ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า 
 พระองค์ จะประหารชนชาติ ท่ี ชอบธรรมด้วยหรอื 5 เขาบอกแก่ข้าพระองค์ มิใช ่ หรอืวา่ �นางเป็นน้องสาวของ
ข้าพเจ้า� และแม้ แต่ นางเองก็ วา่ �เขาเป็นพี่ชายของข้าพเจ้า� ข้าพระองค์กระทําดังน้ีด้วยจิตใจอนัซ่ือตรง
และด้วยมือท่ี บรสุิทธิ ์� 6 พระเจ้าตรสักั บท ่านในพระสุ บิ  นว ่า � แท้  จร ิงเรารู ้แล ้ วว ่าเจ้ากระทําดังน้ีด้วยจิตใจ
อนัซ่ือตรง เราจึงยบัยัง้เจ้าไม่ ให ้ทําบาปต่อเรา  เหตุ ฉะน้ันเราไม่ ยอมให ้ เจ้ าถูกต้องนางน้ัน 7 ฉะน้ันบัดน้ีจงคืน
ภรรยาให ้แก่ ชายน้ัน เพราะเขาเป็นผู้ พยากรณ์ เขาจะอธษิฐานเพื่อเจ้าแล้วเจ้าจะมี ช ีวติอยู่ ถ้าเจ้าไม่คืนนาง
น้ัน  เจ้ าจงรูว้า่เจ้าจะตายเป็นแน่ ทัง้เจ้าและทุกคนท่ีเป็นของเจ้า� 8  เหตุ ฉะน้ันอาบีเมเลคต่ืนบรรทมตัง้แต่ 
เชา้ตรู ่ทรงเรยีกบรรดาข้าราชการของท่าน และทรงรบัสัง่เรือ่งทัง้หมดน้ี ให ้พวกเขาฟัง และคนเหล่าน้ั นก ็ 
กล ัวยิง่นัก

 อาบ ีเมเลคคืนภรรยาแก่ อบัราฮมั 
9 ดังน้ันอาบีเมเลคทรงเรยีกอบัราฮมัมาและตรสักั บท ่านวา่ � เจ้ าได้กระทําอะไรแก่ พวกเรา เราได้กระทํา

ผิดอะไรต่อเจ้า  ท่ี  เจ้ านําบาปใหญ่โตมายงัเราและราชอาณาจักรของเรา  เจ้ าได้กระทําสิง่ซ่ึงไม่ควรกระทํา
แก่ เรา � 10  อาบ ีเมเลคตรสักับอบัราฮมัวา่ � เจ้ าคิดอะไรเจ้าจึงได้กระทําสิง่น้ี� 11 อบัราฮ ัมท ูลวา่ �เพราะ
ข้าพระองค์คิดวา่ไม่ มี ความเกรงกลัวพระเจ้าในสถานท่ี น่ี  เป็นแน่ พวกเขาจะฆ่าข้าพระองค์เพราะเหน็แก่
ภรรยาของข้าพระองค์ 12 ยิง่กวา่น้ันนางเป็นน้องสาวของข้าพระองค์ จรงิๆ นางเป็นบุตรสาวของบิดาข้า
พระองค์  แต่  ไม่ใช ่ บุ ตรสาวของมารดาข้าพระองค์ และนางได้มาเป็นภรรยาของข้าพระองค์ 13 ต่อมาเม่ือ
พระเจ้าทรงโปรดใหข้้าพระองค์ต้องเรร่อ่นจากบ้านบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงพู ดก ับนางวา่ � น่ี เป็น
ความกรุณาซ่ึงเจ้าจะสําแดงต่อข้าพเจ้า ในสถานท่ี ทุ กๆแหง่ท่ีเราจะไปน้ันขอให ้กล ่าวถึงข้าพเจ้าวา่ เขาเป็น
พี่ชายของดิ ฉัน � � 14  อาบ ีเมเลคจึงทรงนําแกะ ววัและทาสชายหญิง และประทานให ้แก่  อบัราฮมั  แล ้วทรง
คืนซาราห์ภรรยาของอบัราฮมัให้ท่านไป 15  แล ้วอาบีเมเลคตร ัสว ่า � ดู  เถิด  แผ่ นดินของเราก็ อยู ่ต่อหน้าเจ้า
 เจ้ าจะอาศัยอยู ่ท่ี ไหนก็ ได้  ตามใจชอบ � 16  พระองค์ ตรสักับซาราห ์วา่ � ดู  เถิด เราใหเ้งนิหน่ึงพันแผ่นแก่ พี่ ชาย
ของเจ้า  ดู  เถิด  พี่ ชายจะคลุมตาเจ้าต่อหน้าทุกคนท่ี อยู ่กับเจ้าและคนทัง้ปวง� นางก็ ถู กติเตียนด้วยถ้อยคํา
เหล่าน้ี 17  เพราะฉะน้ัน อบัราฮมัก็อธษิฐานต่อพระเจ้า พระเจ้าทรงรกัษาอาบเีมเลค และมเหสีของพระองค์
และทาสหญิงให ้หาย และเขาเหล่าน้ั นก ็ มี  บุตร 18 เพราะวา่พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงปิดครรภ์ สตร ีในราชสํานักขอ
งอาบเีมเลคทุกคน เพราะเรือ่งซาราหภ์รรยาอบัราฮมั
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21
การกําเนิดของอสิอคั

1 พระเยโฮวาห์ทรงเยีย่มซาราห์เหมือนท่ี พระองค์ ตรสัไว้ และพระเยโฮวาห์ทรงกระทําแก่ซาราห ์ดังท่ี  
พระองค์ ทรงตรสัไว้ 2 เพราะซาราห ์ตัง้ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหน่ึงให้อบัราฮมัเม่ือท่านชรา ตามเวลา
ซ่ึงพระเจ้าได้ตรสักั บท ่าน 3 อบัราฮมัตัง้ชื่ อบ ุตรชายท่ี เก ิดแก่ ท่าน  ผู้ ซ่ึงซาราห์คลอดให้ท่านน้ั นว ่า อสิอคั
4  แล ้ วอ ับราฮมัทําพิธ ีเข ้าสุ หน ัตให ้แก่ อสิอ ัคบ ุตรชายของตนเม่ื อม ี อายุ แปดวนั  ดังท่ี พระเจ้าทรงบัญชาแก่ 
ท่าน 5 อบัราฮมัมี อายุ  หน ่ึงรอ้ยปีเม่ื ออ ิสอ ัคบ ุตรชายเกิดแก่ ท่าน 6 นางซาราห ์กล่าววา่ �พระเจ้าทรงกระทํา
ให้ข้าพเจ้าหวัเราะ ดังน้ันทุกคนท่ี ได้ ฟังจะพลอยหวัเราะกับข้าพเจ้า� 7 นางกล่าวอ ีกวา่ �ใครจะพู ดก ับอบั
ราฮมัได้วา่ซาราห์จะให้ลู กอ ่อนกินนม เพราะข้าพเจ้าก็ ได้ คลอดบุตรชายคนหน่ึงให้ท่านเม่ือท่านชราแล้ว�
8 เด็กน้ั นก ็เติบโตขึ้นและหยา่นมและอบัราฮมัจัดการเล้ียงใหญ่ในวนัน้ันเม่ื ออ ิสอคัหยา่นม

นางฮาการกั์บอชิมาเอลถูกไล่ ออก 
9  แต่ ซาราห ์เห ็นบุตรชายของฮาการค์นอยีปิต์ซ่ึงนางคลอดให ้อบัราฮมั กําลังหวัเราะเล่นอยู่ 10 นางจึงพู 

ดก ับอบัราฮมัวา่ � ไล่ ทาสหญิงคนน้ีกับบุตรชายของนางไปเสียเถิด เพราะวา่บุตรชายของทาสหญิงคนน้ีจะ
เป็นผู้รบัมรดกรว่มกับอสิอ ัคบ ุตรชายของข้าพเจ้าไม่ ได้ � 11 อบัราฮมักลุ้มใจมาก เพราะเรือ่งบุตรชายของ
ท่าน 12  แต่ พระเจ้าตรสักับอบัราฮมัวา่ � เจ้ าอยา่โศกเศรา้ในสายตาของเจ้าเพราะเรือ่งเด็กน้ัน และเพราะ
ทาสหญิงของเจ้าเลย  ทุ กสิ่งท่ีซาราห ์กล ่าวกับเจ้า  เจ้ าก็จงฟังเสียงของนางเถิด เพราะเขาจะเรยีกเชื้อสาย
ของเจ้าทางสายอิสอคั 13 ส่วนบุตรชายของทาสหญิงน้ัน เราจะกระทําให้เป็นชนชาติ หน ่ึ งด ้วย เพราะเขา
เป็นเชื้อสายของเจ้า� 14 อบัราฮมัจึงลุกขึ้นแต่ เชา้มืด  ให ้ขนมปังและน้ําหน่ึงถุงหนังแก่ฮาการ์  ใส่ บ่าให้นาง
พรอ้มกับเด็กน้ันแล้วส่งนางออกไป นางก็จากไปและพเนจรไปในถิน่ทุ รก ันดารแหง่เบเออรเ์ชบา 15 และน้ํา
ในถุงหนังน้ั นก ็หมดไป นางก็วางเด็กน้ันไว ้ใต้  พุ่มไม้  แหง่หน ่ึง 16  แล ้วนางก็ไปน่ังลงหา่งออกไปตรงหน้าเด็ก
น้ัน ประมาณเท่ากับระยะลูกธน ูตก เพราะนางพูดวา่ �อยา่ใหข้้าเหน็ความตายของเด็กน้ันเลย� นางก็น่ังอยู่
ตรงหน้าเด็กน้ันแล้วตะเบ็งเสียงรอ้งไห้ 17 พระเจ้าทรงสดับเสียงรอ้งของเด็กน้ัน และทูตสวรรค์ของพระเจ้า
จึงเรยีกฮาการจ์ากฟ้าสวรรค์ กล ่าวกับนางวา่ �ฮาการ์  เจ้ าเป็นอะไรไป อยา่กลัวเลย เพราะวา่พระเจ้าทรง
สดับเสียงของเด็ก  ณ  ท่ี  ท่ี เขาอยู่น้ันแล้ว 18  ลุ กขึ้ นอ ุ้มเด็กน้ัน เอามือจับเขาไว ้ให ้ แน่น เพราะเราจะทําให้เขา
เป็นชาติ ใหญ่  ชาติ  หน่ึง � 19  แล ้วพระเจ้าทรงเบิกตาของนาง นางก็ เห ็นบ่อน้ําแหง่หน่ึง จึงไปเติ มน ้ําเต็มถุง
หนังและให้เด็กน้ันด่ืม 20 พระเจ้าทรงสถิ ตก ับเด็กน้ัน เขาเติบโตขึ้น อาศัยอยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร และเป็นนัก
ธนู 21 เขาอาศัยอยูใ่นถิน่ทุ รก ันดารแหง่ปาราน มารดาก็หาภรรยาคนหน่ึงจากประเทศอยีปิต์ ให ้ เขา 

อบัราฮมัอาศัยอยู ่ท่ี เบเออรเ์ชบา อบัราฮมัทําพันธสัญญากับกษั ตร ิย ์อาบ ีเมเลค
22 และต่อมาในคราวน้ัน  อาบ ีเมเลคและฟีโคล์ ผู้ บัญชาการทหารของพระองค์  พู  ดก ับอบัราฮมัวา่ �พระ

เจ้าทรงสถิ ตก ั บท ่านในทุกสิง่ท่ีท่านกระทํา 23 เพราะฉะน้ันบัดน้ีจงปฏิญาณในพระนามพระเจ้าให ้แก่ เราท่ี 
น่ี  วา่ ท่านจะไม่ ประพฤติ การคดโกงต่อเรา หรอืโอรสของเรา หรอืต่อหลานของเรา  แต่  ดังท่ี เราภั กด ีต่อท่าน
ท่านจงภั กด ีต่อเราและต่อแผ่นดินซ่ึงท่านอาศัยอยู ่น้ี � 24 อบัราฮมัก็ทูลวา่ �ข้าพเจ้ายอมปฏิ ญาณ � 25 อบั
ราฮมัก็ รอ้งทุกข์ ต่ออาบเีมเลค เรือ่งบ่อน้ําท่ีข้าราชการอาบเีมเลคยดึเอาไป 26  อาบ เีมเลคตร ัสว ่า �เราไม่ รู ้วา่
ใครทําอยา่งน้ี ทัง้ท่านก็ มิได้ บอกเรา เราก็ยงัไม่ ได้ ยนิเรือ่งจนวนัน้ี� 27 อบัราฮมัจึงนําแกะและววัมาถวาย
แก่ อาบ ีเมเลค ทัง้สองฝ่ายก็ทําพันธสัญญากัน 28 อบัราฮมัได้แยกลูกแกะตัวเมียจากฝูงไวต่้างหากเจ็ดตัว
29  อาบ ีเมเลคตรสัถามอบัราฮมัวา่ �ลูกแกะตัวเมียเจ็ดตั วท ่ีท่านแยกไว้ต่างหากน้ันหมายความวา่อะไร�
30 ท่านทูลวา่ �ขอพระองค์ร ับลู กแกะตัวเมียเจ็ดตั วน ้ีจากมือข้าพระองค์ เพื่อจะได้เป็นพยานแก่ข้าพระองค์ 
วา่ ข้าพระองค์ ได้ ขุดบ่อน้ําน้ี� 31  เหตุ  ฉะน้ี ท่านจึงเรยีกท่ีน้ั นว ่า เบเออรเ์ชบา เพราะวา่ทัง้สองได้ปฏิญาณกัน
ไว้ 32 ทัง้สองกระทําพันธสัญญากั นที ่เบเออรเ์ชบาดังน้ี แหละ  แล ้วอาบีเมเลคและฟีโคล์ ผู้ บัญชาการทหาร
ของพระองค์ ได้  ลุ กขึ้นแล้ วก ็ กล ับไปยงัแผ่นดินของชาวฟีลิสเตีย 33 อบัราฮมัปลูกต้นแทมรสิก์ ไว ้ ท่ี เบเออรเ์ช
บา และนมัสการออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้านิรนัดร ์ท่ีน่ัน 34 อบัราฮมัอาศัยอยู่ในแผ่นดินชาวฟีลิส
เตียหลายวนั
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การถวายอสิอคัเป็นเครือ่งบูชาในแผ่นดินโมรยิาห์

1 และต่อมาภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี พระเจ้าทรงลองใจอบัราฮมั และตรสักั บท ่านวา่ � อบัราฮมั � ท่าน
ทูลวา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์ อยู ่ ท่ีน่ี พระเจ้าข้า� 2  พระองค์ ตร ัสว ่า �จงพาบุตรชายของเจ้าคื ออ ิสอคั  บุ ตรชาย
คนเดียวของเจ้าผู้ ท่ี  เจ้ ารกัไปยงัแผ่นดินโมรยิาห์ และถวายเขาท่ีน่ันเป็นเครือ่งเผาบู ชา บนภูเขาลูกหน่ึงซ่ึง
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เราจะบอกแก่ เจ้า � 3 อบัราฮมัจึงลุกขึ้นแต่ เชา้มืด ผูกอานลาของท่านพาคนใช ้หน ุ่มไปกั บท ่านด้วยสองคน
กับอสิอ ัคบ ุตรชายของท่าน ท่านตัดฟืนสําหรบัเครือ่งเผาบู ชา  แล ้วลุกขึ้นเดินทางไปยงัท่ีซ่ึงพระเจ้าทรงตรสั
แก่ ท่าน 4 พอถึงว ันที ส่ามอบัราฮมัเงยหน้าขึ้นแลเห ็นที น้ั่นแต่ ไกล 5 อบัราฮมัจึงพู ดก ับคนใช ้หน ุ่มของท่านวา่
� อยู ่กับลาท่ี น่ี  เถิด เรากับเด็กชายจะเดินไปนมัสการท่ี โน้น  แล ้วจะกลับมาพบเจ้า� 6 อบัราฮมัเอาฟืนสําหรบั
เครือ่งเผาบูชาใส่บ่าอสิอ ัคบ ุตรชายของตน ถือไฟและมีดแล้วพ่อลูกไปด้วยกัน 7 อสิอคัพู ดก ับอบัราฮมับิ ดาว 
่า � บิ ดาเจ้าข้า� และท่านตอบวา่ �ลูกเอย๋ พ่ออยู ่ท่ีน่ี � ลูกจึงวา่ � น่ี ไฟและฟืน  แต่ ลูกแกะสําหรบัเครือ่งเผา
บูชาอยู ่ท่ีไหน � 8 อบัราฮมัตอบวา่ �ลูกเอย๋ พระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสําหรบัพระองค์เองเป็นเครือ่งเผาบู 
ชา � พ่อลูกทัง้สองก็เดินต่อไปด้วยกัน 9 เขาทัง้สองมาถึงท่ีซ่ึงพระเจ้าตรสับอกท่านไว้ อบัราฮมัก็สรา้งแท่น
บูชาท่ี น่ัน เรยีงฟืนเป็นระเบียบ  แล ้วมัดอสิอ ัคบ ุตรชายวางไวบ้นแท่นบูชาบนฟืน 10  แล ้ วอ ับราฮมัก็ยื่ นม ือจับ
มีดจะฆ่าบุตรชาย 11  แต่  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์เรยีกท่านจากฟ้าสวรรค์ วา่ � อบัราฮมั  อบัราฮมั � และ
ท่านตอบวา่ �ข้าพระองค์ อยู ่ ท่ีน่ี พระเจ้าข้า� 12 และพระองค์ตร ัสว ่า �อยา่แตะต้องเด็กน้ันหรอืกระทําอะไร
แก่เขาเลย เพราะบัดน้ีเรารู ้แล ้ วว ่าเจ้ายาํเกรงพระเจ้า ด้วยเห ็นว ่าเจ้ามิ ได้ หวงบุตรชายของเจ้า คื อบ ุตรชาย
คนเดียวของเจ้าจากเรา�

อบัราฮมัถวายแกะตัวผู้แทนอสิอคั
13 อบัราฮมัเงยหน้าขึ้นมองดู และดู เถิด ข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหน่ึง เขาของมันติ ดอย ู่ในพุ่มไม้ ทึบ อบัรา

ฮมัก็ไปจับแกะผู้ตั วน ้ันมาถวายเป็นเครือ่งเผาบูชาแทนบุตรชายของท่าน 14 อบัราฮมัจึงเรยีกสถานท่ีน้ั นว ่า
เยโฮวาหย์เิรห์ อยา่งท่ีเขาพู ดก ันทุกวนัน้ี วา่ � ท่ี  ภู เขาของพระเยโฮวาห ์น้ัน  พระองค์ ทรงทอดพระเนตร�

พระเจ้าทรงยํ้าพันธสัญญาต่ ออ ับราฮมั
15  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาหเ์รยีกอบัราฮมัครัง้ท่ีสองมาจากฟ้าสวรรค์ 16 และตร ัสว ่า �พระเยโฮวาหต์ร ั

สว ่า เราปฏิญาณโดยตัวเราเองวา่เพราะเจ้ากระทําอยา่งน้ีและมิ ได้ หวงบุตรชายของเจ้า คื อบ ุตรชายคน
เดียวของเจ้า 17 เราจะอวยพรเจ้าแน่ เราจะทวเีชื้อสายของเจ้าให ้มากขึ้น ดังดวงดาวในท้องฟ้า และดังเม็ด
ทรายบนฝ่ังทะเล เชื้อสายของเจ้าจะได้ ประตู เมืองศั ตรู ของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ 18  ประชาชาติ ทัง้หลายทัว่โลก
จะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า เพราะวา่เจ้าได้เชื่อฟังเสียงของเรา� 19 อบัราฮมัจึงกลับไปหาคนใช ้หน ุ่มของ
ท่าน เขาก็ ลุ กขึ้นแล้วพากันกลับไปยงัเมืองเบเออรเ์ชบา อบัราฮมัก็อาศัยอยู ่ท่ี เบเออรเ์ชบา 20 และต่อมา
ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  มี คนมาบอกอบัราฮมัวา่ � ดู  เถิด  มิ ลคาห์บังเกิดบุตรให ้แก่ นาโฮรน้์องชายของ
ท่านด้วยแล้ว 21 คือฮู สบ ุตรหวัปี บู สน อ้งชายของเขา เคมูเอลบดิาของอารมั 22 เคเสด ฮาโซ ปิลดาช ยดิลาฟ
และเบธูเอล� 23 เบธูเอลให้กําเนิดบุตรสาวชื่อเรเบคาห์ ทัง้แปดน้ี มิ ลคาห์บังเกิดให้นาโฮร์ น้องชายของอบั
ราฮมั 24 และภรรยาน้อยของเขาท่ีชื่อเรอู มาห ์ ก็ได้ บังเกิดเตบาห์ กาฮมั ทาหาช และมาอาคาห์

23
นางซาราห ์สิ ้นชวีติท่ีเฮโบรน  แล ้วถูกฝังไวใ้นถ้ํามัคเป-ลาห์

1 ซาราห ์มีอายุ  หน ่ึงรอ้ยยี ่สิ บเจ็ดปี ซาราห ์มี  ช ีวิตถึงอายุ น้ี 2  แล ้วซาราห ์ก็  สิ ้นชวีติท่ีเมืองคีรยิาทอารบา
คือเมืองเฮโบรน ในแผ่นดินคานาอนั อบัราฮมัไว ้ทุกข์  ให ้ซาราห์และรอ้งไห้คิดถึงนาง 3 อบัราฮมัยนืขึ้นหน้า
ศพพู ดก ั บลู กหลานของเฮทวา่ 4 �ข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวและเป็นคนมาอาศัยอยูท่่ามกลางท่าน ขอท่านให ้
ท่ี  ดิ นท่ามกลางท่านเป็นสุ สาน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาไป� 5 ลูกหลานของเฮท
ตอบอบัราฮมัวา่ 6 �นายเจ้าข้า โปรดฟังพวกเรา ท่านเป็นเจ้านายจากพระเจ้าท่ามกลางเรา  ขอให ้ฝังผู้ตาย
ของท่านในอุโมงค์ฝังศพท่ี ดี  ท่ี สุดของเราเถิด  ไม่มี  ผู้ ใดในพวกเราท่ีจะหวงสุสานของเขาไว ้ไม่  ให ้ ท่าน หรอื
ขัดขวางท่านมิ ให ้ฝังผู้ตายของท่าน� 7 อบัราฮมัก็ ลุ กขึ้นกราบลงต่อหน้าลูกหลานของเฮทชาวแผ่นดินน้ัน
8และพู ดก ับพวกเขาวา่ �ถ้าท่านยนิยอมใหข้้าพเจ้าฝังผูต้ายของข้าพเจ้าใหพ้้นสายตาไปแล้ว ขอฟังข้าพเจ้า
เถิด และวงิวอนเอโฟรนบุตรชายโศหาร์เพื่อข้าพเจ้า 9  ขอให ้เขาให้ถ้ํามัคเป-ลาห์ ซ่ึงเขาถือกรรมสิทธิ์น้ัน
แก่ ข้าพเจ้า มันอยู ่ท่ี ปลายนาของเขา  ขอให ้เขาขายให้ข้าพเจ้าเต็มตามราคาให้เป็นกรรมสิทธิสํ์าหรบัใช้เป็น
สุสานท่ามกลางหมู่พวกท่าน� 10 ฝ่ายเอโฟรนอาศัยอยู่ท่ามกลางลูกหลานของเฮท เอโฟรนคนฮติไทต์จึง
ตอบอบัราฮมัให้บรรดาลูกหลานของเฮทผู้ ท่ี  เข ้าไปท่ี ประตู เมืองของเขาฟังวา่ 11 �อยา่เลย นายเจ้าข้า โปรด
ฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให ้นาน ัน้แก่ท่านและใหถ้ํ้าท่ี อยู ่ในนาน้ันแก่ ท่าน ด้วยข้าพเจ้าให ้แก่ ท่านต่อหน้าลูกหลาน
ประชาชนของข้าพเจ้า ขอเชญิฝังผู้ตายของท่านเถิด� 12 อบัราฮมัก็กราบลงต่อหน้าชาวแผ่นดินน้ัน 13 และ
ท่านพู ดก ับเอโฟรนให้ชาวแผ่นดินน้ันฟังวา่ � แต่ ถ้าท่านยนิยอมให ้แล้ว ขอฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะจ่ายค่า
นาน้ัน ขอรบัเงนิจากข้าพเจ้าเถิด และข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าท่ี น่ัน � 14 เอโฟรนตอบอบัราฮมัวา่
15�นายเจ้าข้า ขอฟังข้าพเจ้าเถิด  ท่ี  ดิ นแปลงน้ี มี ราคาเป็นเงนิส่ีรอ้ยเชเขล สําหร ับท ่านกับข้าพเจ้าก็ ไม่เท่าไร 
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ฝังผู้ตายของท่านเถิด� 16 อบัราฮมัก็ฟังคําของเอโฟรน  แล ้ วอ ับราฮมัก็ชัง่เงนิให้เอโฟรนตามจํานวนท่ีเขา
บอกให้ลูกหลานของเฮทฟังแล้ว คือเงนิส่ีรอ้ยเชเขลตามน้ําหนักท่ีพวกพ่อค้าใช้กันในเวลาน้ัน 17 นาของเอ
โฟรนในมัคเป-ลาห์ ซ่ึงอยู ่หน ้ามัมเร  มี  นาก ับถ้ําซ่ึงอยูใ่นน้ัน และต้นไม้ทัง้สิน้ซ่ึงอยูใ่นนาตลอดทัว่บรเิวณน้ัน
จึงได้ ขาย 18  ให ้ แก่ อบัราฮมัเป็นกรรมสิทธิต่์อหน้าลูกหลานของเฮท คือต่อหน้าบรรดาผู้ ท่ี  เข ้าไปท่ี ประตู เมือง
ของเขา 19 ต่อมาอบัราฮมัก็ฝังศพนางซาราหภ์รรยาของตน ในถ้ําท่ี นาม ัคเป-ลาห ์หน ้ามัมเร คือเมืองเฮโบรน
ในแผ่นดินคานาอนั 20 นาและถ้ําซ่ึงอยูใ่นน้ันลูกหลานของเฮทยอมขายให ้แก่ อบัราฮมัเป็นกรรมสิทธิเ์พื่อใช้
เป็นสุ สาน 

24
อบัราฮมัส่งเอลีเยเซอรไ์ปหาเจ้าสาวสําหรบัอสิอคั

1 ฝ่ายอบัราฮมัก็ชราแล้ว  มีอายุ มากที เดียว และพระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรอบัราฮ ัมท ุกประการ 2 อบั
ราฮมัพู ดก ับคนใชข้องท่านท่ี มี  อาว ุโสท่ีสุดในบ้าน  ผูดู้ แลทรพัย ์สมบัติ  ทุ กอยา่งของท่านวา่ �เอามือเจ้าวางไว ้
ใต้ ขาออ่นของเรา 3  แล ้วเราจะให ้เจ้ าปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์และพระเจ้า
แหง่แผ่นดินโลก วา่เจ้าจะไม่หาภรรยาให ้บุ ตรชายของเราจากบุตรสาวของคนคานาอนั  ท่ี เราอาศัยอยู่
ท่ามกลางเขาน้ี 4  แต่  เจ้ าจะไปยงัประเทศและหมู่ ญาติ ของเราเพื่อหาภรรยาคนหน่ึงให ้แก่ อสิอ ัคบ ุตรชาย
ของเรา� 5  คนใช ้ ก็ เรยีนท่านวา่ �หากวา่หญิงน้ันจะไม่เต็มใจมากับข้าพเจ้ายงัแผ่นดินน้ี ถ้าเชน่น้ันข้าพเจ้า
มิต้องนําบุตรชายของท่านกลับไปยงัแผ่นดินซ่ึงท่านจากมาน้ันหรอื� 6 อบัราฮมัพู ดก ับเขาวา่ �ระวงัอยา่
พาบุตรชายของเรากลับไปท่ีน่ั นอ ีก 7 พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์  ผู้ ทรงนําเรามาจากบ้านบิดาเรา
และจากแผ่นดินแหง่ญาติของเรา  พระองค์ ตรสักับเราและทรงปฏิญาณกับเราวา่ �เราจะมอบแผ่นดินน้ี 
ให ้ แก่ เชื้อสายของเจ้า�  พระองค์ จะทรงใช ้ทูตสวรรค์ ของพระองค์ไปข้างหน้าเจ้า  เจ้ าจงหาภรรยาคนหน่ึง
ให ้บุ ตรชายของเราจากท่ี น่ัน 8 ถ้าหญิงน้ันไม่เต็มใจมากับเจ้า  เจ้ าก็จะพ้นจากคําปฏิญาณของเราน้ี  แต่  เจ้ 
าอยา่พาบุตรชายของเรากลับไปท่ีน่ั นก ็ แล้วกัน � 9  คนใช ้จึงเอามือของเขาวางใต้ขาออ่นของอบัราฮมันาย
ของตน และปฏิญาณต่อท่านตามเรือ่งน้ี 10  คนใช ้นําอูฐสิบตัวของนายมาแล้วออกเดินทางไป ด้วยวา่ข้าว
ของทัง้สิน้ของนายเขาอยู่ในอาํนาจของเขา เขาลุกขึ้นไปยงัเมโสโปเตเมีย ถึงเมืองของนาโฮร์ 11 เขาให้อูฐ
คุกเข่าลงท่ีรมิบ่อน้ําข้างนอกเมืองเวลาเยน็ ซ่ึงเป็นเวลาท่ี ผู้ หญิงออกมาตักน้ํา 12 เขาอธษิฐานวา่ � โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอบัราฮมันายของข้าพระองค์ ขอทรงประทานความสําเรจ็แก่ข้าพระองค์ในวนัน้ี
และขอทรงสําแดงความเมตตาแก่อบัราฮมันายของข้าพระองค์ 13  ดู  เถิด ข้าพระองค์กําลังยนือยู ่ท่ี รมิบ่อน้ํา
และบรรดาบุตรสาวของชาวเมืองน้ีกําลังออกมาตักน้ํา 14  ขอให ้หญิงสาวคนท่ีข้าพระองค์จะพู ดก ับนางวา่
�โปรดลดเหยอืกของนางลงให้ข้าพเจ้าด่ื มน ํ้า� และนางน้ันจะวา่ �เชญิด่ืมเถิดและข้าพเจ้าจะให้น้ําอูฐของ
ท่านกินด้วย�  ให ้คนน้ันเป็นคนท่ี พระองค์ ทรงกําหนดสําหรบัอสิอคัผู้ รบัใช ้ของพระองค์  อยา่งน้ี ข้าพระองค์
จะทราบได้ วา่  พระองค์ ทรงสําแดงความเมตตาแก่นายของข้าพระองค์�

พระเจ้าทรงนําเอลีเยเซอร ์ให ้พบกับเรเบคาห์
15 และต่อมาเม่ือเขาอธษิฐานยงัไม่ทันเสรจ็  ดู  เถิด เรเบคาห์  ผู้  ท่ี  เก ิดแก่เบธูเอลบุตรชายของนางมิล

คาห์ภรรยาของนาโฮรน้์องชายของอบัราฮมั  ก็ แบกไหน้ําของนางเดินออกมา 16 หญิงสาวน้ันงามมาก เป็น
พรหมจารยีงัไม่ มี ชายใดสมสู่ นาง นางก็ลงไปท่ี บ่อน ํ้าเติ มน ํ้าเต็มไหน้ําแล้ วก ข็ึ้นมา 17  คนใช ้น้ั นก ว็ิง่ไปต้อนรบั
นาง  แล ้วพูดวา่ � ขอน ํ้าจากไหน้ําของนางใหข้้าพเจ้าด่ืมสักหน่อย� 18 นางตอบวา่ �นายเจ้าข้า เชญิด่ืมเถิด�
 แล ว้นางก็ ร ีบลดไหน้ําของนางลงมาถือไว ้แล ้วใหเ้ขาด่ืม 19 เม่ือใหเ้ขาด่ืมเสรจ็แล้ว นางจึงวา่ �ข้าพเจ้าจะตัก
น้ําให้อูฐของท่านกินจนอิ ่มด ้วย� 20 นางรบีเทน้ําในไหน้ําของนางใส่รางแล้ วว ่ิงไปตักน้ําท่ีบ่ ออ ีก นางตักน้ํา
ใหอู้ฐทัง้หมดของเขา 21 ชายน้ันเพ่ งด ูนางเงยีบๆเพื่อตรกึตรองดูวา่พระเยโฮวาหท์รงใหก้ารเดินทางของตน
บังเกิดผลหรอืไม่ 22 และต่อมาเม่ื ออ ูฐกินน้ําเสรจ็แล้ว ชายน้ั นก ็ ให ้แหวนทองคําหนักครึง่เชเขล และกําไล
สําหรบัข้ อม ือนางคู่ หน ่ึงทองหนักสิบเชเขล 23 และพูดวา่ �ขอบอกข้าพเจ้าวา่นางเป็นบุตรสาวของใคร ใน
บ้านบิดาของนางน้ั นม ี ท่ี  ให ้พวกเราพักอาศัยบ้างไหม� 24 นางตอบเขาวา่ �ข้าพเจ้าเป็นบุตรสาวของเบธูเอ
ลบุตรชายของนางมิลคาหซ่ึ์งนางบังเกิดใหกั้บนาโฮร�์ 25 นางพูดเสรมิวา่ �เรามีทัง้ฟางและเสบียงพอ และ
มี ท่ี  ให ้พั กด ้วย� 26 ชายน้ั นก ็ก้มศีรษะลงนมัสการพระเยโฮวาห์ 27 และอธษิฐานวา่ �สรรเสรญิแด่พระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของอบัราฮมันายของข้าพระองค์  ผู้  มิได้ ทรงทอดทิง้ความกรุณา และความจรงิของพระองค์ต่อ
นาย ส่วนข้าพระองค์น้ันพระเยโฮวาห์ทรงนํามาตามทางจนถึ งบ ้านหมู่ ญาติ ของนายข้าพระองค์� 28  แล ้ว
หญิงสาวน้ั นก ็วิง่ไปบอกคนในครอบครวัของมารดาถึงเรือ่งเหล่าน้ี 29 เรเบคาห ์มี  พี่ ชายคนหน่ึงชื่อ  ลาบ ัน  
ลาบ ั นว ่ิงไปหาชายคนน้ั นที ่ บ่อน้ํา 30 และต่อมาเม่ือท่านเหน็แหวนและกําไลท่ีข้ อม ือน้องสาว และเม่ือท่าน
ได้ยนิคําของเรเบคาหน้์องสาววา่ �ชายน้ันพู ดก ับข้าพเจ้าอยา่งน้ี� ท่านก็ไปหาชายน้ัน และดู เถิด เขากําลัง
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ยนือยูกั่บอูฐท่ี บ่อน้ํา 31 ท่านพูดวา่ �ข้าแต่ท่านผู้รบัพระพรของพระเยโฮวาห์ เชญิเข้ามาเถิด ท่านยนือยูข่้าง
นอกทําไม เพราะข้าพเจ้าเตรยีมบ้านและเตรยีมท่ีสําหรบัอูฐแล้ว� 32 ชายน้ันจึงเข้าไปในบ้าน  ลาบ ั นก ็ แก้ อูฐ
ของเขา  ให ้ฟางและอาหารสําหรบัอูฐ  ให ้น้ําล้างเท้าเขาและคนท่ี มาก ับเขา 33  แล ้วจัดอาหารมาเล้ียงเขา  แต่ 
เขาวา่ �ข้าพเจ้าจะไม่ รบัประทาน จนกวา่ข้าพเจ้าจะพูดถึงธุระท่ีข้าพเจ้าได้รบัมอบหมายมาน้ันใหท่้านฟังเสี 
ยก ่อน�  ลาบ ั นก ็ วา่ �เชญิพูดเถิด�

เอลีเยเซอรเ์ล่าถึงธุระของเขาให ้ลาบ ันฟัง
34 เขาจึงพูดวา่ �ข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของอบัราฮมั 35 พระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรแก่นายข้าพเจ้าอยา่ง

มากมาย ท่านก็เจรญิขึ้น และพระองค์ทรงประทานฝูงแพะแกะ และฝูงววั เงนิและทอง  คนใช ้ชายหญิง อูฐ
และลา 36 และนางซาราหภ์รรยานายข้าพเจ้าได้บังเกิดบุตรชายคนหน่ึงให ้แก่ นายเม่ือนางแก่ แล้ว และนาย
ก็ยกทรพัย ์สมบัติ ทัง้หมดให ้บุตร 37 นายให้ข้าพเจ้าปฏิญาณวา่ � เจ้ าอยา่หาภรรยาให ้แก่  บุ ตรชายของเรา
จากบุตรสาวของคนคานาอนั ซ่ึงเราอาศัยอยูใ่นแผ่นดินของเขาน้ี 38  แต่  เจ้ าจงไปย ังบ ้านบดิาของเราและไป
ยงัหมู่ ญาติ ของเรา และหาภรรยาคนหน่ึงให ้แก่  บุ ตรชายของเรา� 39 ข้าพเจ้าพู ดก ับนายวา่ �หญิงน้ันอาจ
จะไม่ยอมมากับข้าพเจ้า� 40  แต่ ท่านพู ดก ับข้าพเจ้าวา่ �พระเยโฮวาห ์ผู้ ซ่ึงเราดําเนินอยู่ต่อพระองค์จะทรง
ใช ้ทูตสวรรค์ ของพระองค์ไปกับเจ้า และให้ทางของเจ้าบังเกิดผล และเจ้าจะหาภรรยาคนหน่ึงให ้บุ ตรชาย
ของเราจากหมู่ ญาติ ของเรา และจากบ้านบิดาของเรา 41  แล ้วเจ้าจะพ้นจากคําปฏิญาณของเรา เม่ือเจ้ามา
ถึงหมู่ ญาติ ของเราแล้ว ถ้าเขาไม่ ยอมให ้หญิงน้ัน  เจ้ าก็พ้นจากคําปฏิญาณของเรา� 42  วนัน้ี ข้าพเจ้ามาถึ งบ 
่อน้ําและทูลวา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของอบัราฮมันายของข้าพระองค์ ถ้าบัดน้ี พระองค์ ทรงโปรด
ใหท้างท่ีข้าพระองค์ไปน้ันเกิดผล 43  ดู  เถิด ข้าพระองค์กําลังยนือยู ่ท่ี  บ่อน้ํา และต่อมาเม่ือสาวพรหมจารอีอก
มาตักน้ํา และข้าพระองค์ พู  ดก ับนางด้วยวา่ � ขอน ้ําให้ข้าพเจ้าด่ืมจากไหน้ําของนางสักหน่อย� 44 และนาง
จะตอบข้าพระองค์ วา่ �เชญิด่ืมเถิด และข้าพเจ้าจะตักน้ําให้อูฐของท่านด้วย�  ให ้ ผู้ น้ันเป็นหญิงท่ีพระเยโฮ
วาหท์รงกําหนดตัวไวสํ้าหรบับุตรชายของนายข้าพระองค์� 45 เม่ือข้าพเจ้าอธษิฐานในใจไม่ทันขาดคํา  ดู  เถิด 
นางเรเบคาหแ์บกไหน้ําของนางเดินออกมา นางลงไปตักน้ําท่ี บ่อน้ํา ข้าพเจ้าพู ดก ับนางวา่ � ขอน ํ้าใหข้้าพเจ้า
ด่ืมหน่อย� 46 นางก็ ร ีบลดไหน้ําจากบ่าของนางและวา่ �เชญิด่ืมเถิด  แล ้วข้าพเจ้าจะให้น้ําแก่อูฐของท่าน
ด้วย� ข้าพเจ้าจึ งด ื่ม และนางก็ตักน้ําใหอู้ฐกินด้วย 47  แล ้วข้าพเจ้าถามนางวา่ �นางเป็นบุตรสาวของใคร�
นางตอบวา่ �เป็นบุตรสาวของเบธูเอลบุตรชายของนาโฮร์ ซ่ึงนางมิลคาห์กําเนิดให ้แก่  เขา � ข้าพเจ้าจึงใส่
แหวนท่ี จม ูกของนางแล้วสวมกําไลท่ีข้ อม ือนาง 48  แล ้วข้าพเจ้าก็ก้มศีรษะลงนมัสการพระเยโฮวาห์ และ
ถวายสรรเสรญิแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอบัราฮมันายข้าพเจ้า  ผู้ ทรงนําข้าพเจ้ามาตามทางท่ี ถูก เพื่อ
หาบุตรสาวของน้องชายนายให ้บุ ตรชายของนาย 49  บัดน้ี ถ้าท่านยอมแสดงความเมตตาและจรงิใจต่อนาย
ข้าพเจ้าแล้ว ขอกรุณาบอกข้าพเจ้า ถ้ามิฉะน้ั นก ็ขอบอกข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะหนัไปทางขวาหรอืซ้าย�

นางเรเบคาหไ์ปจากลาบั นก ับเบธูเอล
50  ลาบ ันและเบธูเอลจึงตอบวา่ � สิ ่งน้ีมาจากพระเยโฮวาห์ เราจะพูดดีหรอืรา้ยกั บท ่านก็ ไม่ได้ 51  ดู  เถิด 

เรเบคาห ์ก็  อยู ่ต่อหน้าท่าน พานางไปเถิด และใหน้างเป็นภรรยาบุตรชายนายของท่านดังท่ีพระเยโฮวาหต์รสั
แล้ว� 52 และต่อมาเม่ือคนใช้ของอบัราฮมัได้ยนิถ้อยคําของท่านทัง้สอง  ก็ กราบลงถึ งด ินนมัสการพระเยโฮ
วาห์ 53  แล ้วคนใช ้ก็ นําเอาเครือ่งเงนิและเครือ่งทอง  พร ้อมกับเส้ือผ้ามอบให ้แก่ เรเบคาห์ เขายงัมอบของอ ั
นม ีค่าให ้แก่  พี่ ชายและมารดาของนางด้วย 54  แล ้วพวกเขาก็รบัประทานและด่ืม คือเขากับคนท่ี มาก ับเขา
และค้างคื นที ่ น่ัน และพวกเขาลุกขึ้นในเวลาเชา้  คนใช ้น้ั นก ็ กล่าววา่ � ขอให ้ข้าพเจ้ากลับไปหานายข้าพเจ้า
เถิด� 55  พี่ ชายและมารดาของนางวา่ � ขอให ้หญิงสาวอยู่กับเราสักหน่อยก่อน อยา่งน้อยสักสิบวนัแล้ว
นางจะไปก็ ได้ � 56  แต่ ชายน้ันพู ดก ับพวกเขาวา่ �อยา่หน่วงข้าพเจ้าไว ้เลย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงให้ทาง
ของข้าพเจ้าเกิดผลแล้ว  ขอให ้ข้าพเจ้าออกเดินทางเพื่อข้าพเจ้าจะได้ กล ับไปหานายข้าพเจ้า� 57 พวกเขา
วา่ �เราจะเรยีกหญิงสาวมาถามดู� 58 พวกเขาก็เรยีกเรเบคาห ์มาหา และพู ดก ับนางวา่ � เจ้ าจะไปกับชาย
คนน้ี หรอืไม่ � นางตอบวา่ �ข้าพเจ้าจะไป� 59 พวกเขาจึงส่งเรเบคาห์น้องสาวกับพี่เล้ียงของนางไปพรอ้ม
กับคนใช้ของอบัราฮมั และคนของเขา 60 พวกเขาอวยพรเรเบคาห์ และกล่าวแก่นางวา่ �น้องสาวเอย๋  ขอ
ให ้ เจ้ าเป็นมารดาคนนับแสนนับล้าน และขอให้เชื้อสายของเจ้าได้ ประตู เมืองของคนท่ี เกล ียดชงัเจ้าเป็น
กรรมสิทธิ�์

อสิอคัพบและแต่งงานกับเรเบคาห์
61  แล ้วเรเบคาห์และเหล่าสาวใช้ของนางก็ขึ้ นอ ูฐไปกับชายน้ัน  คนใช ้ ก็ พาเรเบคาห ์ไป 62 ฝ่ายอิสอคัมา

จากบ่อน้ําลาไฮรอย เพราะท่านไปอาศัยอยู ่ทางใต้ 63 เวลาเย ็นอ ิสอคัออกไปตรกึตรองท่ี ทุ ่งนาและท่านก็เงย
หน้าขึ้นมองไป และดู เถิด  มี อูฐเดินมา 64 เรเบคาห์เงยหน้าขึ้น เม่ือแลเห ็นอ ิสอคันางก็ลงจากอูฐ 65 เพราะ
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นางได้ พู  ดก ับคนใช้น้ั นว ่า �ชายคนโน้ นที ่กําลังเดินผ่านทุ่งนามาหาเราน้ันคือใคร�  คนใช ้น้ันตอบวา่ �นาย
ของข้าพเจ้าเอง� นางจึงหยบิผ้าคลุมหน้ามาคลุม 66  คนใช ้บอกให้อสิอคัทราบทุกอยา่งท่ีเขาได้กระทําไป
67 อสิอคัก็พานางเข้ามาในเต็นท์ของนางซาราห์มารดาของท่านและรบัเรเบคาห ์ไว ้นางก็เป็นภรรยาของ
ท่าน และท่านก็รกันาง อสิอคัก็ ได้ รบัความปลอบประโลมภายหลังท่ีมารดาของท่านสิน้ชวีติแล้ว

25
 บุ ตรชายของอบัราฮมักับเคทูราห์

1 อบัราฮมัได้ภรรยาอกีคนหน่ึงชื่อเคทูราห์ 2 นางก็คลอดบุตรให ้แก่ ท่านชื่อศิมราน โยกชาน เมดาน  มี เดีย
น อิชบากและชูอาห์ 3 โยกชานให้กําเนิดบุตรชื่อเชบาและเดดาน  บุ ตรชายของเดดาน คื ออ ัสชู รมิ เลทู ช ิม
และเลอุมมิม 4  บุ ตรชายของมีเดียนคือ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค  อาบ ีดาและเอลดาอาห์ ทัง้หมดน้ีเป็นลูก
หลานของนางเคทูราห์ 5 อบัราฮมัได้มอบทรพัย ์สมบัติ ทัง้หมดแก่อสิอคั 6  แต่ อบัราฮมัให้ของขวญัแก่ บุ ตร
ชายทัง้หลายของพวกภรรยาน้อยของท่าน และให้พวกเขาแยกไปจากอิสอ ัคบ ุตรชายของท่าน ไปทางทิศ
ตะวนัออกยงัประเทศตะวนัออก เม่ือท่านย ังม ี ช ีวติอยู่

อบัราฮ ัมสิ ้นชวีติเม่ืออายุ 175  ปี อบัราฮมัถูกฝังไวกั้บนางซาราห์
7  อายุ  แห ่งชวีติของอบัราฮมั คือหน่ึงรอ้ยเจ็ดสิบหา้ปี 8 อบัราฮ ัมสิ ้นลมหายใจเม่ือแก่หงอ่มแล้ว และเป็น

คนชรามี อายุ  มาก และถูกรวบรวมไว้กับบรรพบุรุษของท่าน 9 อสิอคัและอิชมาเอลบุตรชายของท่านก็ฝัง
ท่านไวใ้นถ้ํามัคเป-ลาห์ ในนาของเอโฟรนบุตรชายของโศหารค์นฮติไทต์ซ่ึงอยู ่หน ้ามัมเร 10 เป็นนาท่ีอบัรา
ฮมัซ้ือมาจากลูกหลานของเฮท เขาก็ฝั งอ ับราฮมัไว ้ท่ีน่ัน  อยู ่กับซาราหภ์รรยาของท่าน 11 และต่อมาหลังจาก
ท่ีอบัราฮ ัมสิ ้นชวีติแล้ว พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่อสิอ ัคบ ุตรชายของท่าน อสิอคัอาศัยอยู่รมิบ่อน้ําลาไฮ
รอย

เชื้อสายของอชิมาเอล
12  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของอิชมาเอล  บุ ตรชายของอบัราฮมั ซ่ึงนางฮาการค์นอยีปิต์ สาวใช ้ของนางซา

ราห์กําเนิดให ้แก่  อบัราฮมั 13  ต่อไปน้ี เป็นชื่อบรรดาบุตรชายของอิชมาเอล ตามชื่อ ตามพงศ์ พันธุ ์คือเนบา
โยธเป็นบุตรหวัปีของอิชมาเอล เคดาร์ อดับีเอล  มิ บสัม 14  มิ ชมา  ดู  มาห ์มัสสา 15 ฮาดาร์ เทมา เยทูร์ นา
ฟิชและเคเดมาห์ 16 คนเหล่าน้ีเป็นบุตรชายของอชิมาเอล ชื่อเหล่าน้ีเป็นชื่อของพวกเขาตามเมือง และตาม
ค่ายของเขา  เจ้ านายสิบสองคนตามตระกูลของเขา 17  อายุ  แห ่งชวีติของอชิมาเอล คือหน่ึงรอ้ยสามสิบเจ็ดปี
ท่านสิน้ลมหายใจและถูกรวบรวมไว้กับบรรพบุรุษของท่าน 18 พวกเขาอาศัยอยู ่ตัง้แต่ เมืองฮาวิลาห์จนถึง
เมืองชูร์ ซ่ึงอยู ่หน ้าอยีปิต์ไปทางทิศแผ่นดิ นอ ัสซีเรยี และเขาสิน้ชวีติอยูต่รงหน้าบรรดาพี่น้องของเขา

การกําเนิดของยาโคบกับเอซาว
19  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของอิสอ ัคบ ุตรชายของอบัราฮมั คื ออ ับราฮมัให้กําเนิดบุตรชื่ ออ ิสอคั 20 อสิอ ัคม ี 

อายุ  สี ่ สิ บปีเม่ือท่านได้ภรรยาคือ เรเบคาห ์บุ ตรสาวของเบธูเอลคนซีเรยีชาวเมืองปัดดานอารมั น้องสาวของ
ลาบันคนซีเรยี 21 อสิอคัอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์เพื่อภรรยาของท่าน เพราะนางเป็นหมัน พระเยโฮวาห์
ประทานตามคําอธษิฐานของท่าน เรเบคาห์ภรรยาของท่านก็ ตัง้ครรภ์ 22 เด็ กก ็เบียดเสียดกันอยู่ในครรภ์
ของนาง นางจึงพูดวา่ �ถ้าเป็นเชน่น้ี ข้าพเจ้าจะทําอะไรดี� นางจึงไปทูลถามพระเยโฮวาห์ 23 พระเยโฮวาห์
ตรสักับนางวา่ �ชนสองชาติ อยู ่ในครรภ์ของเจ้า และประชาชนสองพวกท่ี เก ิดจากบัน้เอวของเจ้าจะต้อง
แยกกัน พวกหน่ึงจะมีกําลังมากกวา่อกีพวกหน่ึง  พี่ จะปรนนิบั ติ  น้อง � 24 เม่ือกําหนดคลอดของนางมาถึง
แล้ว  ดู  เถิด  มี ลูกแฝดอยูใ่นครรภ์ของนาง 25 คนแรกคลอดออกมาตัวแดงมีขนอยูทั่ว่ตัวหมด เขาจึงตัง้ชื่อวา่
เอซาว 26ภายหลังน้องชายของเขาก็คลอดออกมา มือของเขาจับส้นเท้าของเอซาวไว้ เขาจึงตัง้ชื่อวา่ ยาโคบ
เม่ือนางคลอดลูกแฝดน้ัน อสิอ ัคม ี อายุ  ได้ หกสิบปี

ยาโคบซ้ือสิทธ ิบุ ตรหวัปีจากเอซาว
27 เด็กชายทัง้สองน้ันโตขึ้น เอซาวก็เป็นพรานท่ี ชาํนาญ เป็นชาวทุ่ง ฝ่ายยาโคบเป็นคนเงยีบๆอาศัยอยู่

ในเต็นท์ 28 อสิอคัรกัเอซาว เพราะท่านรบัประทานเน้ือท่ีเขาล่ามา  แต่ นางเรเบคาหร์กัยาโคบ 29 และยาโคบ
ต้มผักอยู่ เอซาวกลับมาจากท้องทุ่งแล้วรูสึ้ กอ ่อนกําลัง 30 เอซาวพู ดก ับยาโคบวา่ � ขอให ้ข้ากินผักแดงน้ัน
เพราะเราออ่นกําลัง� เพราะฉะน้ันเขาจึงได้ ชื่อวา่ เอโดม 31 ยาโคบวา่ �ขายสิทธ ิบุ ตรหวัปีของพี่ ให ้ข้าพเจ้า
ก่อนในวนัน้ี� 32 เอซาววา่ � ดู  เถิด ข้ากําลังจะตายอยู ่แล้ว  สิทธ ิ บุ ตรหวัปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าเล่า�
33 ยาโคบวา่ �ปฏิญาณให้ข้าพเจ้าก่อนในวนัน้ี� เอซาวจึงปฏิญาณให้กับเขา และขายสิทธ ิบุ ตรหวัปีของตน
แก่ยาโคบ 34 ยาโคบจึงให้ขนมปังและถัว่แดงต้มแก่เอซาว เขาก็กินและด่ืม  แล ้วลุกไป  ดังน้ี เอซาวก็ ดู หมิน่
สิทธ ิบุ ตรหวัปีของตน
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26
อสิอคัได้รบัพันธสัญญาเชน่เดียวกับอบัราฮมั

1  เก ิ ดก ันดารอาหารในแผ่นดินน้ัน นอกเหนือจากการกันดารอาหารครั ้งก ่อนในสมั ยอ ับราฮมั และอสิ
อคัไปหาอาบีเมเลคกษั ตร ิย ์แห ่งชาวฟีลิสเตียท่ีเมืองเก-ราร์ 2 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ท่านและตร ัสว ่า
�อยา่ลงไปอยีปิต์ เลย จงอาศัยในแผ่นดินซ่ึงเราจะบอกเจ้าเถิด 3 จงอาศัยอยู่ในแผ่นดินน้ี  แล ้วเราจะอยู่กับ
เจ้าและอวยพรเจ้า เพราะวา่เราจะให ้แผ่ นดินเหล่าน้ีทัง้หมดแก่ เจ้ าและแก่เชื้อสายของเจ้า เราจะทําให้คํา
ปฏิญาณซ่ึงเราได้ปฏิญาณไวกั้บอบัราฮมับิดาของเจ้าน้ันสําเรจ็ 4 เราจะทวเีชื้อสายของเจ้าใหม้ากขึ้นดังดาว
บนฟ้าและจะให ้แผ่ นดินเหล่าน้ีทัง้หมดแก่เชื้อสายของเจ้า  ประชาชาติ ทัง้หลายในโลกจะได้รบัพรก็เพราะ
เชื้อสายของเจ้า 5 เพราะวา่อบัราฮมัได้เชื่อฟังเสียงของเราและได้รกัษาคํากําชบัของเรา  บัญญัติ ของเรา  กฎ
เกณฑ์ ของเรา และราชบัญญั ติ ของเรา�

อสิอคัพู ดม ุสาเรือ่งภรรยาของตน
6 อสิอคัจึงอาศัยอยู่ในเมืองเก-ราร์ 7 คนเมืองน้ันจึงถามท่านเรือ่งภรรยาของท่าน ท่านจึงวา่ �เธอเป็น

น้องสาวของข้าพเจ้า� เพราะท่านกลั วท ่ีจะพูดวา่ �เธอเป็นภรรยาของข้าพเจ้า� คิดไปวา่ � มิ ฉะน้ันแล้วคน
เมืองน้ีจะฆ่าข้าพเจ้าเพื่อแยง่เอาเรเบคาห�์ เพราะวา่นางมี รูปงาม 8 และต่อมาเม่ือท่านอยู ่ท่ี น่ันนานแล้ว
 อาบ ีเมเลคกษั ตร ิย์ชาวฟีลิสเตียทอดพระเนตรตามชอ่งพระแกล และดู เถิด  เห ็ นอ ิสอคักําลังหยอกเล่ นก 
ับเรเบคาห์ภรรยาของตน 9  อาบ ีเมเลคจึงเรยีกอสิอคัมาเฝ้า และตร ัสว ่า � ดู  เถิด นางเป็นภรรยาของเจ้า
แน่ แล้ว ทําไมเจ้าจึงพูดวา่ �เธอเป็นน้องสาวของข้าพระองค์� � อสิอคัทูลพระองค์ วา่ �เพราะข้าพระองค์
คิดวา่ � มิ ฉะน้ันข้าจะตายเพราะนาง� � 10  อาบ ีเมเลคตร ัสว ่า �ท่านทําอะไรแก่ พวกเรา  ดังน้ี ประชาชนคน
หน่ึงอาจจะเข้าไปนอนกับภรรยาของเจ้างา่ยๆ  แล ้วเจ้าจะนําความผิดมาสู่ พวกเรา � 11  อาบ ีเมเลคจึงทรง
รบัสัง่ประชาชนทัง้ปวงวา่ � ผู้ ใดแตะต้องชายคนน้ีหรอืภรรยาของเขาจะต้องถูกประหารชวีติเป็นแน่� 12 อสิ
อคัได้หวา่นพืชในแผ่นดินน้ัน ในปีเดียวกันน้ั นก ็ เก ็บผลได้ หน ่ึงรอ้ยเท่า พระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรแก่ 
ท่าน 13 อสิอคัก็จําเรญิมีกําไรทวยีิง่ขึ้นจนท่านเป็นคนมั ่งม ี มาก 14 ด้วยวา่ท่านมีฝูงแพะแกะ และฝูงววัเป็น
กรรมสิทธิแ์ละมีบรวิารมากมาย ชาวฟีลิสเตียจึ งอ ิจฉาท่าน 15 ฝ่ายชาวฟีลิสเตียได้ อุ ดและเอาดินถมบ่อทุ 
กบ ่อ ซ่ึงคนใช้ของบิดาท่านขุดไวใ้นสมั ยอ ับราฮมับิดาของท่าน 16  อาบ ีเมเลคตรสักับอสิอคัวา่ �ไปเสียจาก
เราเถิด เพราะท่านมีกําลังมากกวา่พวกเรา�

อสิอคัขุดบ่อน้ําท่ี เก -ราร์ อสิอคัยา้ยไปอยู ่ท่ี เบเออรเ์ชบา
17 อสิอคัจึงออกจากท่ี น่ัน ไปตัง้เต็นท์ อยู ่ ท่ี หุบเขาเก-รารแ์ละอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน 18 อสิอคัขุดบ่อน้ําซ่ึงขุดไวใ้น

สมัยของอบัราฮมับิดาของท่านอกี เพราะหลังจากท่ีอบัราฮมัได้ สิ ้นชพีแล้วชาวฟีลิสเตียได้ อุ ดเสีย  แล ้ วท 
่านก็ตัง้ชื่อตามชื่อท่ี บิ ดาของท่านตัง้ไว้ 19 และคนใช้ของอิสอคัขุดในหุบเขาและพบบ่อน้ําพุ พลุ ่งขึ้นมา 20  
คนเล ้ียงสัตว์ของเมืองเก-ราร ์ก็ มาทะเลาะกับคนเล้ียงสัตว์ของอิสอ ัคอ ้างวา่ �น้ําน้ันเป็นของเรา� ท่านจึง
เรยีกชื่ อบ ่อน้ั นว ่า เอเสก เพราะเขาทัง้หลายมาทะเลาะกั บท ่าน 21  แล ้วพวกเขาก็ขุดบ่อน้ําอ ีกบ ่อหน่ึง และ
ทะเลาะกันเรือ่งบ่อน้ันด้วย ท่านจึงเรยีกชื่ อบ ่อน้ั นว ่า  สิ ตนาห์ 22 ท่านยา้ยจากท่ีน่ันไปขุดอ ีกบ ่อหน่ึง  แล ้วเขา
ก็ มิได้ ทะเลาะกันเรือ่งบ่อน้ัน ท่านจึงเรยีกชื่ อบ ่อน้ั นว ่า เรโหโบท ท่านกล่าววา่ �เพราะบัดน้ีพระเยโฮวาหท์รง
ประทานท่ี อยู ่ แก่  เรา และเราจะทวมีากขึ้นในแผ่นดินน้ี� 23 และท่านก็ออกจากท่ีน่ันไปยงัเมืองเบเออรเ์ชบา

อสิอคัสรา้งแท่นบู ชา 
24 พระเยโฮวาหท์รงปรากฏแก่ท่านในคืนเดียวกันน้ัน ตร ัสว ่า �เราเป็นพระเจ้าของอบัราฮมั  บิ ดาของเจ้า

อยา่กลัวเลย ด้วยวา่เราอยู่กับเจ้าและจะอวยพรเจ้า และทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นเพราะเหน็แก่อบัรา
ฮมัผู้ รบัใช ้ของเรา� 25 ท่านจึงสรา้งแท่นบูชาท่ี น่ัน และนมัสการออกพระนามพระเยโฮวาห์ และตัง้เต็นท์
ของท่านท่ี น่ัน  แล ้วคนใชข้องอสิอคัขุดบ่อน้ําท่ี น่ัน 

อสิอคัทําพันธสัญญากับอาบเีมเลค
26 ฝ่า ยอาบี เม เล คอ อก จาก เมือง เก-ราร ์พร ้อม กับ อา ฮุสซัท สหาย คน หน่ึง ของ พระองค์ กับ ฟี โคล์ ผู้ 

บัญชาการทหารของพระองค์ไปหาท่าน 27 อสิอคัทูลถามเขาทัง้หลายวา่ �ไฉนท่านจึงมาหาข้าพเจ้าเม่ือ
ท่านเกลียดชงัข้าพเจ้าและขับไล่ข้าพเจ้าไปจากท่าน� 28 พวกเขาตอบวา่ �เราเหน็ชดัเจนแล้ วว ่าพระเยโฮ
วาหท์รงสถิ ตก ั บท ่าน เราจึงวา่  ขอให ้กระทําปฏิญาณระหวา่งท่านและเราทัง้หลาย และขอใหเ้รากระทําพันธ
สัญญากั บท ่าน 29 เพื่อวา่ท่านจะไม่ทําอนัตรายแก่ เรา  ดังท่ี เรามิ ได้ แตะต้องท่านและไม่ ได้ กระทําสิง่ใดแก่
ท่านเวน้แต่การดี และได้ส่งท่านไปอยา่งสันติ  บัดน้ี ท่านเป็นผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพร� 30 ท่านจึง
จัดการเล้ียงให ้แก่  พวกเขา และเขาก็ ได้ กินและด่ืม 31 ครั ้นร ุ่งเชา้ทัง้สองฝ่ายก็ต่ืนแต่ เชา้มืด กระทําปฏิญาณ
ต่ อก ัน และอสิอคัไปส่งพวกเขา พวกเขาก็จากท่านไปอยา่งสันติ 32 และต่อมาในวนัน้ันเองคนใช้ของอิสอคั
มาบอกท่านถึงเรือ่งบ่อน้ําซ่ึงเขาได้ขุดและกล่าวแก่ท่านวา่ �เราพบน้ําแล้ว� 33 ท่านเรยีกบ่อน้ั นว ่า เชบา
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เมืองน้ันจึ งม ี ชื่อวา่ เบเออรเ์ชบา จนทุกวนัน้ี 34 เอซาวมี อายุ  สี ่ สิ บปีเม่ือท่านรบัยู ดิ ธบุตรสาวของเบเออรคีน
ฮติไทต์และบาเสมั ทบ ุตรสาวของเอโลนคนฮติไทต์เป็นภรรยา 35 หญิงเหล่าน้ันทําให้อสิอคัและเรเบคาห ์มี 
ใจโศกเศรา้

27
 อุ บายของยาโคบกับเรเบคาหเ์พื่อจะได้รบัพร

1 และต่อมาเม่ื ออ ิสอคัแก่  ตาม ัวจนมองไม่ เหน็ ท่านก็เรยีกเอซาวบุตรชายคนโตของท่านมาและกล่าวแก่
เขาวา่ �ลูกเอย๋� เขาตอบวา่ � ดู  เถิด ข้าพเจ้าอยู ่ท่ีน่ี � 2 ท่านวา่ � ดู  เถิด  บัดน้ี พ่อแก่ แล้ว จะถึงวนัตายเม่ือไร
ก็ ไม่รู ้3 ฉะน้ันบัดน้ี เจ้ าจงเอาอาวุธของเจ้า คือแล่งธนูและคันธนูออกไปท่ี ท้องทุ่ง หาเน้ือมาให ้พ่อ 4 และ
จัดอาหารอรอ่ยอยา่งท่ีพ่อชอบน้ัน และนํามาให้พ่ อก ิน เพื่อจิตวญิญาณของพ่อจะได้อวยพรแก่ เจ้ าก่อนพ่อ
ตาย� 5 เม่ื ออ ิสอคัพู ดก ับเอซาวบุตรชายน้ัน นางเรเบคาห ์ได้ยนิ เอซาวก็ออกไปท้องทุ่งเพื่อล่าเน้ือมา 6 นาง
เรเบคาห์จึงพู ดก ับยาโคบบุตรชายของนางวา่ � ดู  เถิด  แม่  ได้ ยนิบิดาของเจ้าพู ดก ับเอซาวพี่ชายของเจ้าวา่
7 �จงนําเน้ือมาให้พ่อและจัดอาหารอรอ่ยให้พ่ อก ิน และเราจะอวยพรเจ้าต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ก่อน
พ่อตาย� 8  เพราะฉะน้ัน ลูกเอย๋  บัดน้ี จงฟังเสียงของแม่ ตามท่ี  แม่ สัง่เจ้า 9  บัดน้ี ไปท่ีฝูงแพะแกะ นําลูกแพะ
ดีๆสองตัวมาให ้แม่  แม่ จะเอามันปรุงอาหารอรอ่ยให ้บิ ดาเจ้าอยา่งท่ีท่านชอบ 10 และเจ้าจะต้องนําไปให ้บิ ดา
เจ้ารบัประทาน เพื่อวา่ท่านจะอวยพรเจ้าก่อนท่านสิน้ชวีติ� 11 ยาโคบพู ดก ับนางเรเบคาหม์ารดาของตนวา่
� ดู  เถิด เอซาวพี่ชายของข้าพเจ้าเป็นคนมีขนดก และข้าพเจ้าเป็นคนเกล้ียงเกลา 12  บิ ดาของข้าพเจ้าคงจะ
คลําตัวข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะดูเหมือนวา่เป็นผู้หลอกลวงท่าน  แล ้วข้าพเจ้าจะนําการสาปแชง่มาเหนือ
ข้าพเจ้าเอง หาใช่นําพรมาไม่� 13 มารดาของเขาพู ดก ับเขาวา่ �ลูกเอย๋  ขอให ้การสาปแชง่ของเจ้าตกอยู่กับ
แม่ เถิด ฟังเสียงของแม่ เท่าน้ัน ไปเอาลูกแพะมาให ้แม่  เถิด � 14 เขาจึงไปจับเอามาใหม้ารดาของตน มารดา
ของเขาได้จัดอาหารอรอ่ยอยา่งท่ี บิ ดาของเขาชอบน้ัน 15  แล ้วนางเรเบคาห์นําเส้ืออยา่งดี ท่ี สุดของเอซาว
 บุ ตรชายคนโตของนาง ซ่ึงอยู่กับนางในเรอืนมาสวมให้ยาโคบบุตรชายคนเล็กของนาง 16 นางเอาหนังลูก
แพะหุม้มือและคอท่ี เกล ้ียงเกลาของเขา 17  แล ้วนางก็มอบอาหารอรอ่ยและขนมปัง ซ่ึงนางจัดทําน้ันไว้ใน
มือของยาโคบบุตรชายของนาง 18 เขาจึงเข้าไปหาบิดาของตนและพูดวา่ � บิ ดาเจ้าข้า� และท่านวา่ �พ่อ
อยู ่น่ี ลูกเอย๋  เจ้ าคือใคร� 19 ยาโคบตอบบิดาของตนวา่ �ลูกเป็นเอซาวบุตรหวัปีของท่าน ลูกทําตามท่ีท่าน
สัง่ลูกแล้ว เชญิลุกขึ้นน่ังรบัประทานเน้ือท่ีลูกหามาเถิด เพื่อจิตวญิญาณของท่านจะได้อวยพรแก่ ลูก � 20  
แต่ อสิอคัพู ดก ับบุตรชายของตนวา่ �ลูกเอย๋  เจ้ าทําอยา่งไรจึงพบมันเร ็วน ัก�  บุ ตรจึงตอบวา่ �เพราะวา่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านนํามันมาให ้แก่  ลูก � 21  แล ้ วอ ิสอคัจึงพู ดก ับยาโคบวา่ �ลูกเอย๋ มาใกล้ ๆ  พ่อจะได้
คลําดู เจ้า เพื่อจะได้ รู ้วา่เจ้าเป็นเอซาวบุตรชายของพ่อแน่ หรอืไม่ � 22 ยาโคบจึงเข้าไปใกล้อสิอ ัคบ ิดาของตน
อสิอคัคลําตัวเขาแล้วพูดวา่ �เสียงก็เป็นเสียงของยาโคบ  แต่ มือเป็ นม ือของเอซาว� 23 ท่านก็ ไม่ได้  สังเกต 
เพราะมือของเขามีขนดกเหมือนมือเอซาวพี่ชายของเขา ท่านจึงอวยพรแก่ เขา 24 ท่านถามวา่ � เจ้ าเป็นเอ
ซาวบุตรชายของพ่อจรงิหรอื� เขาตอบวา่ � ใช ่ ครบั � 25 ท่านจึงวา่ �นําแกงมาให ้พ่อ พ่อจะได้ กินเน้ือท่ี  บุ ตร
ชายของพ่อหามา เพื่อจิตวญิญาณของพ่อจะอวยพรเจ้า� ยาโคบจึงนํามันมาให ้ท่าน ท่านก็ รบัประทาน ยา
โคบนําน้ําองุน่มาใหท่้านและท่านก็ ด่ืม 

อสิอคัอวยพรยาโคบ
26  แล ้ วอ ิสอ ัคบ ิดาของเขาจึงพู ดก ับเขาวา่ �ลูกเอย๋  เข ้ามาใกล้และจุบพ่อ� 27 เขาจึงเข้ามาใกล้และจุ บท 

่าน และท่านก็ดมกลิ ่นที เ่ส้ือของเขา และอวยพรเขาวา่ � ดู  ซิ  กล ิน่ลูกชายข้าเหมือนกลิน่ท้องทุ่ง ซ่ึงพระเยโฮ
วาหท์รงอวยพระพร 28 ดังน้ันขอพระเจ้าทรงประทานน้ําค้างจากฟ้าแก่ เจ้า และประทานความอุดมสมบู รณ ์
ของแผ่นดินทัง้ข้าวและน้ําองุน่มากมายแก่ เจ้า 29  ขอให ้ ชนชาติ ทัง้หลายรบัใช ้เจ้า และให ้ประชาชาติ  กราบ
ไหว ้ เจ้า  ขอให ้เป็นเจ้านายเหนือพี่ น้อง และบุตรชายมารดาของเจ้ากราบไหว ้เจ้า  ผู้ ใดสาปแชง่เจ้าก็ ขอให ้ ผู้ 
น้ันถูกสาปและผู้ใดอวยพรเจ้าก็ ขอให ้ ผู้ น้ันได้รบัพร� 30 และต่อมาพออสิอคัอวยพรยาโคบเสรจ็แล้ว เม่ือ
ยาโคบพึ่งออกไปจากหน้าอสิอ ัคบ ิดา เอซาวพี่ชายก็ กล ับจากการล่าเน้ือ 31 และเขาเตรยีมอาหารอรอ่ยนํา
มาให ้บิ  ดาด ้วย และพู ดก ับบิ ดาว ่า �ขอท่านลุกขึ้ นร ับประทานเน้ือท่ีลูกชายหามา เพื่อจิตวญิญาณของท่าน
จะได้อวยพรลูก� 32 อสิอ ัคบ ิดาพู ดก ับเขาวา่ � เจ้ าคือใคร� เขาตอบวา่ �ข้าพเจ้าคือเอซาวบุตรชายของท่าน
เป็นบุตรหวัปีของท่าน� 33 อสิอคัก็ตัวสัน่มากพูดวา่ �ใครเล่า คือผู้น้ันอยู ่ท่ีไหน  ท่ี ไปล่าเน้ือ  แล ้วนํามาให ้พ่อ 
พ่ อก ินหมดแล้ วก ่อนเจ้ามาถึงและพ่ออวยพรเขาแล้ว เป็ นที ่ แน่ว ่าผู้น้ันจะได้รบัพร�

เอซาวเป็นทุกข์และมี ความโกรธ 
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34 เม่ือเอซาวได้ยนิคํากล่าวของบิ ดาก ็รอ้งออกมาเสียงดั งด ้วยความขมขื่น และพู ดก ับบิ ดาว ่า � โอ  บิ ดา
เจ้าข้า ขออวยพรข้าพเจ้า ขออวยพรข้าพเจ้าด้วยเถิด� 35  แต่ ท่านพูดวา่ �น้องชายเจ้าเข้ามาหลอกพ่อ และ
เอาพรของเจ้าไปเสียแล้ว� 36 เอซาวพูดวา่ �เขามีชื่อวา่ยาโคบก็ ถู กต้องแล้วมิ ใช ่ หรอื เพราะวา่เขาแกล้ง
ให้ข้าพเจ้าเสียเปรยีบสองครัง้แล้ว เขาเอาสิทธ ิบุ ตรหวัปีของข้าพเจ้าไป และดู เถิด  คราวน้ี เขาเอาพรของ
ข้าพเจ้าไปอ ีกด ้วย�  แล ้วเขาพูดวา่ �ท่านมิ ได้ สงวนพรไว ้ให ้ข้าพเจ้าบ้างหรอื� 37 อสิอคัตอบเอซาววา่ � ดู  
เถิด พ่อตัง้ใหเ้ขาเป็นนายเหนือเจ้า และมอบบรรดาพี่น้องของเขาใหเ้ป็นคนใชข้องเขา ทัง้ข้าวและน้ําองุน่พ่ 
อก ็จัดให ้เขา ลูกเอย๋ พ่อจะทําอะไรให ้เจ้ าได้ อ ีกเล่า� 38 เอซาวพู ดก ับบิ ดาว ่า � บิ ดาเจ้าข้า ท่านมีพรแต่เพียง
พรเดียวเท่าน้ันหรอื  โอ  บิ ดาเจ้าข้า ขออวยพรลูก ขออวยพรลู กด ้วยเถิด�  แล ้วเอซาวก็ตะเบ็งเสียงรอ้งไห้
39 อสิอ ัคบ ดิาของเขาจึงตอบเขาวา่ � ดู  เถิด  เจ้ าจะได้อาศัยอยูใ่นแผ่นดิ นอ ั นอ ดุมบรบูิ รณ ์  มีน ํ้าค้างลงมาจาก
ฟ้า 40  แต่  เจ้ าจะมี ช ีวิตอยู่ด้วยดาบและเจ้าจะรบัใช้น้องชายของเจ้า  แต่ ต่อมาเม่ือเจ้ามีกําลังขึ้นเจ้าจะหกั
แอกของน้องเสียจากคอของตน�

ยาโคบหนีไปจากเอซาว
41 ฝ่ายเอซาวก็ เกล ียดชงัยาโคบเพราะเหตุพรท่ี บิ ดาได้ ให ้ แก่ เขาน้ัน เอซาวราํพึงในใจวา่ �วนัไว ้ทุกข์ พ่อ

ใกล้ เข ้ามาแล้ว หลังจากน้ันข้าจะฆ่ายาโคบน้องชายของข้าเสีย� 42  แต่ คําของเอซาวบุตรชายคนโตไปถึงหู
ของนางเรเบคาห์ นางให้คนไปเรยีกยาโคบบุตรชายคนเล็กของนางมา และพู ดก ับเขาวา่ � ดู  เถิด เอซาวพี่
ชายของเจ้าปลอบใจตนเองด้วยแผนการจะฆ่าเจ้า 43  เพราะฉะน้ัน ลูกเอย๋  บัดน้ี ฟังเสียงของแม่ เถิด จงลุก
ขึ้นหนีไปหาลาบันพี่ชายของแม่ ท่ี เมืองฮาราน 44 และอยู่กับเขาชัว่คราวจนกวา่ความเกรีย้วกราดของพี่ชาย
เจ้าจะคลายลง 45 จนกวา่ความโกรธของพี่ชายเจ้าจะคลายลง และเขาลื มสิ ่งท่ี เจ้ าได้ทําแก่ เขา  แล ้วแม่จะ
ส่งให้คนไปพาเจ้ากลับมาจากท่ี น่ัน  แม่ ต้องสูญเสี ยล ูกทัง้สองคนในวนัเดียวกันทําไมเล่า� 46 นางเรเบคาห ์
พู  ดก ับอสิอคัวา่ �ข้าพเจ้าเบื่อชวีติของข้าพเจ้าเหลือเกิน เพราะบุตรสาวของคนเฮท ถ้ายาโคบแต่งงานกับ
บุตรสาวคนเฮท ซ่ึงเป็นหญิงแผ่นดินน้ี  ช ีวติข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าพเจ้าเล่า�

28
ยาโคบหนีไปยงัปัดดานอารมั

1  แล ้ วอ ิสอคัก็เรยีกยาโคบมาอวยพรให้ และกําชบัเขาวา่ � เจ้ าอยา่แต่งงานกับหญิงคานาอนั 2  แต่  ลุ กขึ้น
ไปเมืองปัดดานอารมั ไปย ังบ ้านเบธูเอลบิดาของแม่ เจ้า  ท่ี น่ันเจ้าจงแต่งงานกับบุตรสาวคนหน่ึงของลาบัน
พีช่ายแม่ของเจ้า 3 ขอพระเจ้าผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ทรงอวยพระพรแก่ เจ้า และโปรดให ้เจ้ ามีลูกดกทว ียิง่ขึ้น  จน
ได้ เป็นมวลชนชาติ ทัง้หลาย 4 ขอพระองค์ทรงประทานพรของอบัราฮมัแก่ เจ้า และแก่เชื้อสายของเจ้าด้วย
เพื่อเจ้าจะได้รบัเป็นมรดกแผ่นดินน้ี ท่ี  เจ้ าอาศัยอยู่เป็นคนต่างด้าว ซ่ึงพระเจ้าได้ประทานแก่อบัราฮมัแล้ว�
5 อสิอคัก็ส่งยาโคบไป ยาโคบก็ไปปัดดานอารมัไปหาลาบัน  บุ ตรชายของเบธูเอลคนซีเรยีพี่ชายของนางเรเบ
คาห์ มารดาของยาโคบและเอซาว 6 ฝ่ายเอซาวเม่ือเห ็นว ่าอสิอคัอวยพรยาโคบ และส่งเขาไปยงัปัดดานอา
รมัเพื่อหาภรรยาจากท่ี น่ัน และเห ็นว ่าเม่ื ออ ิสอคัอวยพรเขาน้ันท่านกําชบัเขาวา่ � เจ้ าอยา่แต่งงานกับหญิง
คานาอนัเลย� 7 และเห ็นว ่ายาโคบเชื่อฟั งบ ิดามารดา และไปยงัปัดดานอารมั 8 เม่ือเอซาวเห ็นว ่าหญิงคานา
อนัไม่เป็ นที ่พอใจอสิอ ัคบ ิดาของตน 9 เอซาวจึงไปหาอิชมาเอลและรบัมาหะลั ทบ ุตรสาวของอิชมาเอลบุตร
ชายของอบัราฮ ัมน ้องสาวของเนบาโยทมาเป็นภรรยา นอกเหนือภรรยาซ่ึงเขามี อยู ่ แล้ว 

ความฝันเก่ียวกับบันไดท่ีทอดจากฟ้าสวรรค์ พระเจ้าทรงใหพ้ันธสัญญาอกี
10 ยาโคบออกจากเมืองเบเออรเ์ชบาเดินไปยงัเมืองฮาราน 11 เขามาถึงท่ี แหง่หน ึ่ง และพักอยู ่ท่ี น่ันในคืน

น้ัน เพราะดวงอาทิตยต์กแล้ว เขาเอาหนิจากท่ีน่ันมาเป็นหมอนหนนุศีรษะ  แล ว้นอนลงท่ี น่ัน 12 เขาฝัน และ
ดู เถิด  มี บันไดอนัหน่ึงตัง้ขึ้นบนแผ่นดินโลก ยอดถึงฟ้าสวรรค์  ดู  เถิด  ทูตสวรรค์ ทัง้หลายของพระเจ้ากําลัง
ขึ้นลงอยู่บนน้ัน 13 และดู เถิด พระเยโฮวาห์ประทับยนือยู่เหนื อบ ันได และตร ัสว ่า �เราคือเยโฮวาห์พระเจ้า
ของอบัราฮมั บรรพบุรุษของเจ้า และพระเจ้าของอิสอคั  แผ่ นดินซ่ึงเจ้านอนอยู่น้ันเราจะให ้แก่  เจ้ าและเชื้อ
สายของเจ้า 14 เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนผงคลีบนแผ่นดิน และเจ้าจะแผ่กวา้งออกไปทิศตะวนัตกและ
ทิศตะวนัออก ทางทิศเหนือและทิศใต้ บรรดาครอบคร ัวท ่ัวแผ่นดินโลกจะได้รบัพรเพราะเจ้าและเพราะเชื้อ
สายของเจ้า 15  ดู  เถิด เราอยูกั่บเจ้า และจะพิทั กษ ร์กัษาเจ้าทุกแหง่หนท่ี เจ้ าไป และจะนําเจ้ากลับมายงัแผ่น
ดินน้ี เพราะเราจะไม่ทอดทิง้เจ้าจนกวา่เราจะได้ทําสิง่ซ่ึงเราพู ดก ับเจ้าไวน้ั้นแล้ว� 16 ยาโคบต่ืนขึ้นและพูด
วา่ �พระเยโฮวาห์ทรงสถิต  ณ  ท่ี  น้ี  แน่  ทีเดียว  แต่ ข้าหารู ้ไม่ � 17 เขากลัวและพูดวา่ � สถานท่ี  น้ี  น่านับถือ  
สถานท่ี  น้ี  มิใช ่อยา่งอื่น  แต่ เป็นพระนิเวศของพระเจ้าและประตูฟ้าสวรรค์�

คําปฏิญาณของยาโคบ
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18 ยาโคบจึงลุกขึ้นแต่ เชา้มืด เอาก้อนห ินที ่ทําหมอนหนนุศีรษะ ตัง้ขึ้นเป็นเสาสําคัญ และเทน้ํามันบน
ยอดเสาน้ัน 19 เขาเรยีกสถานท่ีน้ั นว ่า เบธเอล  แต่ ก่อนเมืองน้ันชื่อ ลูส 20  แล ้วยาโคบปฏิญาณวา่ �ถ้า
พระเจ้าจะทรงอยู่กับข้าพระองค์ และจะทรงพิทั กษ ์รกัษาในทางท่ีข้าพระองค์ ไป และจะประทานอาหารให้
ข้าพระองค์ รบัประทาน และเส้ือผ้าใหข้้าพระองค์ สวม 21 จนข้าพระองค์ กล ับมาบ้านบิดาของข้าพระองค์โดย
สันติภาพแล้ว พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ 22 และก้อนหนิซ่ึงข้าพระองค์ตัง้ไวเ้ป็นเสา
สําคัญ จะเป็นพระนิเวศของพระเจ้า และทุกสิง่ท่ี พระองค์ ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะถวาย
หน่ึงในสิบแก่ พระองค์ �

29
ยาโคบอยูกั่บลาบัน ราเชลกับยาโคบ

1 ยาโคบเดินทางมาถึงแผ่นดินของประชาชนชาวตะวนัออก 2 เขาก็มองไป และเหน็บ่อน้ําบ่อหน่ึงในทุ่ง
นา  ดู  เถิด  มี ฝูงแกะสามฝูงนอนอยูข่้างบ่อน้ัน เพราะคนเล้ียงแกะเคยตักน้ําจากบ่อน้ันใหฝู้งแกะกิน และหนิ
ใหญ่ ก็ ปิดปากบ่อน้ัน 3 และฝูงแกะมาพรอ้มกั นที ่ น่ัน  แล ้วคนเล้ียงแกะก็ กล ้ิงหนิออกจากปากบ่อตักน้ําให้
ฝูงแกะกิน  แล ้วเอาหนิปิดปากบ่อน้ันเสียดังเดิม 4 ยาโคบถามเขาทัง้หลายวา่ � พี่ น้องเอย๋ ท่านมาจากไหน�
เขาตอบวา่ �เรามาจากเมืองฮาราน� 5 ยาโคบจึงถามเขาทัง้หลายวา่ �ท่านรูจั้กลาบันบุตรชายนาโฮร ์หรอื
ไม่ � เขาตอบวา่ � รูจั้ก � 6 ยาโคบถามเขาทัง้หลายวา่ � ลาบ ันสบายดี หรอื � เขาตอบวา่ � สบายดี  ดู  เถิด  บุ ต
รสาวของเขาชื่อราเชลกําลังมาพรอ้มกับฝูงแกะ� 7 ยาโคบจึงวา่ � ดู  เถิด  เวลาน้ี ยงัวนัอยู ่มาก ยงัไม่ถึงเวลา
ท่ีจะให้ฝูงแพะแกะมารวมกัน จงเอาน้ําให้แกะเหล่าน้ีกินแล้วให้ไปกินหญ้าอกี� 8  แต่ เขาทัง้หลายตอบวา่
�เราทําไม่ ได้ จนกวา่แกะทุกๆฝูงจะมาพรอ้มกัน และเขากลิง้หนิออกจากปากบ่อน้ําก่อน  แล ้วเราจึงจะเอา
น้ําให้ฝูงแกะกิน� 9 เม่ือยาโคบกําลังพู ดก ับเขาทัง้หลายอยู่ ราเชลก็มาถึงพรอ้มกับฝูงแกะของบิดา เพราะ
นางเป็นผู้เล้ียงมัน 10 และต่อมาครัน้ยาโคบแลเหน็ราเชลบุตรสาวของลาบันพี่ชายมารดาของตน และฝูง
แกะของลาบันพี่ชายมารดาของตน ยาโคบก็ เข ้าไปกลิง้หนิออกจากปากบ่อน้ํา เอาน้ําใหฝู้งแกะของลาบันพี่
ชายมารดาของตนกิน 11 ยาโคบจุบราเชลแล้วรอ้งไหด้้วยเสียงดัง 12 ยาโคบบอกราเชลวา่เขาเป็นหลานบิดา
ของนาง และเป็นบุตรชายของนางเรเบคาห์ นางก็วิง่ไปบอกบิดาของนาง 13 ต่อมาครัน้ลาบันได้ยนิข่าวถึง
ยาโคบบุตรชายน้องสาวของตน เขาก็วิง่ไปพบและกอดจุบยาโคบและพามาบ้านของเขา ยาโคบก็เล่าเรือ่ง
เหล่าน้ีทัง้หมดให ้ลาบ ันฟัง 14  ลาบ ันจึงพู ดก ับเขาวา่ � เจ้ าเป็นกระดูกและเน้ือของเราแท้ ๆ  � ยาโคบก็พักอยู่
กับเขาเดือนหน่ึง

ยาโคบทํางานเจ็ดปีเพื่อจะได้นางสาวราเชลท่ีเขารกั
15  แล ้วลาบันพู ดก ับยาโคบวา่ �เพราะเจ้าเป็นหลานของเรา จึงไม่ควรท่ี เจ้ าจะทํางานใหเ้ราเปล่าๆ  เจ้ าจะ

เรยีกค่าจ้างเท่าไร จงบอกมาเถิด� 16  ลาบ ั นม ี บุ ตรสาวสองคน  พี่ สาวชื่อเลอาห์ น้องสาวชื่อราเชล 17 นาง
สาวเลอาหน้ั์นตายบิหยี  แต่ นางสาวราเชลน้ันสละสลวยและงามน่าดู 18 ยาโคบก็รกันางสาวราเชล และพูด
วา่ �ข้าพเจ้าจะรบัใช้การงานให้ท่านเจ็ดปี เพื่อได้ราเชลบุตรสาวคนเล็กของท่าน� 19  ลาบ ันจึงวา่ � ให ้เรา
ยกบุตรสาวให ้เจ้ าน้ันดีกวา่จะยกให ้คนอื่น จงอยูกั่บเราเถิด� 20 ยาโคบก็ รบัใช ้ อยู ่ เจ ็ดปีเพื่อได้นางสาวราเชล
 เห ็นเป็นเหมือนน้อยวนัเพราะความรกัท่ีเขามีต่อนาง 21 ยาโคบบอกลาบั นว ่า �เวลาท่ีกําหนดไว ้ก็ ครบแล้ว
 ขอให ้ภรรยาข้าพเจ้าเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้ เข ้าไปหาเธอ� 22  ลาบ ันจึงเชญิบรรดาชาวบ้านมาพรอ้มกัน  แล ้ว
จัดการเล้ียง

 ลาบ ันหลอกลวงยาโคบ ยาโคบแต่งงานกับเลอาห์
23 และต่อมาครัน้เวลาค่ํา  ลาบ ั นก ็พาเลอาห ์บุ ตรสาวของตนมามอบให ้แก่ ยาโคบ และยาโคบก็ เข ้าไปหา

นาง 24  ลาบ ันยกศิลปาห ์สาวใช ้ของตนให้เป็นสาวใช้ของนางเลอาห์ 25 และต่อมาพอรุง่ขึ้น  ดู  เถิด เป็นนาง
เลอาห์ ยาโคบจึงกล่าวแก่ ลาบ ั นว ่า � ลุ งทําอะไรกับข้าพเจ้าเล่า ข้าพเจ้ารบัใช ้ลุ งเพื่อได้ราเชลมิ ใช ่ หรอื ทําไม
ลุงจึงล่อลวงข้าพเจ้าเล่า� 26  ลาบ ันจึงตอบวา่ �ในแผ่นดินเราไม่ มี ธรรมเนียมท่ีจะยกน้องสาวใหก่้อนพี่ หวัปี 
27  ขอให ้ครบเจ็ดวนัของหญิงน้ี ก่อน  แล ้วเราจะยกคนน้ันให ้ด้วย เพื่อตอบแทนท่ี เจ้ าจะได้ รบัใช ้ ลุ  งอ ีกเจ็ดปี�

ยาโคบทํางานอกีเจ็ดปีเพื่อได้นางสาวราเชล
28 ยาโคบก็ ยอม และรอจนครบเจ็ดวนัของนางแล้วลาบั นก ็ยกราเชลบุตรสาวให้เป็นภรรยาด้วย 29  ลาบ 

ันยกบิลฮาห ์สาวใช ้ของตนให้เป็นสาวใช้ของนางราเชล 30 ฝ่ายยาโคบก็ เข ้าไปหาราเชลด้วย และเขารกั
ราเชลมากกวา่เลอาห์ เขาจึงรบัใช ้ลาบ ันต่อไปอกีเจ็ดปี 31 เม่ือพระเยโฮวาห์ทรงเห ็นว ่ายาโคบชงัเลอาห์  
พระองค์ จึงทรงเปิดครรภ์ของนาง  แต่ ราเชลน้ันเป็นหมัน 32 นางเลอาห ์ตัง้ครรภ์ คลอดบุตรเป็นชาย และ
ตัง้ชื่อวา่รู เบน ด้วยนางวา่ �เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพเจ้าแน่ ๆ   บัดน้ี  สามี จึง
จะรกัข้าพเจ้า� 33 นางเลอาห ์ตัง้ครรภ์ คลอดบุตรเป็นชายอกีคนหน่ึงและวา่ � เหตุ พระเยโฮวาห์ทรงได้ย ิ
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นว ่าข้าพเจ้าเป็ นที ่ ชงั  พระองค์ จึงทรงประทานบุตรชายคนน้ี ให ้ แก่ ข้าพเจ้าด้วย� นางตัง้ชื่อเขาวา่  สิ เมโอน
34 นางตัง้ครรภ์และคลอดบุตรเป็นชายอกีคนหน่ึง และกล่าววา่ � ครัง้น้ี  สามี จะสนิทสนมกับข้าพเจ้า เพราะ
ข้าพเจ้าได้คลอดบุตรเป็นชายสามคนใหเ้ขาแล้ว�  เหตุน้ี จึงตัง้ชื่อเขาวา่  เลว ี35 นางตัง้ครรภ์และคลอดบุตร
เป็นชายอกีคนหน่ึง นางกล่าววา่ � ครัง้น้ี ข้าพเจ้าจะสรรเสรญิพระเยโฮวาห�์  เหตุน้ี นางจึงตัง้ชื่อเขาวา่  ยู 
ดาห์ ต่อไปนางก็หยุ ดม ี บุตร 

30
เลอาหกั์บราเชลแข่ งก ันเพื่ อม ี บุ ตรใหย้าโคบ

1 เม่ือนางราเชลเห ็นว ่าตนไม่ มี  บุ ตรกับยาโคบ ราเชลก็อจิฉาพี่ สาว และพู ดก ับยาโคบวา่ � ขอให ้ข้าพเจ้า
มี บุ ตรด้วย หาไม่ข้าพเจ้าจะตาย� 2 ยาโคบโกรธนางราเชล เขาจึงวา่ �เราเป็นเหมือนพระเจ้า  ผู้  ไม่  ให ้ เจ้ ามี 
ผู้ บังเกิดจากครรภ์ หรอื � 3 นางจึงบอกวา่ � ดู  เถิด  บิ ลฮาห ์สาวใช ้ของข้าพเจ้า จงเข้าไปหานางเถิด นางจะ
ได้ มี  บุ ตรเล้ียงไว ้ท่ี ตักของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ มี  บุ ตรด้วยอาศัยหญิงคนน้ี� 4 นางจึงยกบิลฮาห ์สาวใช ้
ของตนใหเ้ป็นภรรยาของยาโคบ ยาโคบก็ เข ้าไปหานาง 5  บิ ลฮาห ์ก็  ตัง้ครรภ์ และคลอดบุตรชายให ้แก่ ยาโคบ
6 นางราเชลวา่ �พระเจ้าได้ทรงตัดสินเรือ่งข้าพเจ้า และได้ทรงสดับฟังเสียงทูลของข้าพเจ้าจึงประทานบุตร
ชายแก่ ข้าพเจ้า �  เหตุ  ฉะน้ี นางจึงตัง้ชื่ อบ ุตรน้ั นว ่า  ดาน 7  บิ ลฮาห ์สาวใช ้ของนางราเชลตัง้ครรภ์ อกี และ
คลอดบุตรชายคนท่ีสองให ้แก่ ยาโคบ 8 นางราเชลจึงวา่ �ข้าพเจ้าปล้ําสู้กับพี่สาวของข้าพเจ้าเสียใหญ่ โต 
และข้าพเจ้าได้ชยัชนะแล้ว� นางจึงให้ชื่ อบ ุตรน้ั นว ่า นัฟทาลี 9 เม่ือนางเลอาห ์เห ็ นว ่าตนหยุดคลอดบุตร
นางจึงยกศิลปาห ์สาวใช ้ของตนใหเ้ป็นภรรยาของยาโคบ 10 ศิลปาห ์สาวใช ้ของเลอาห ์ก็ คลอดบุตรชายให ้แก่ 
ยาโคบ 11 นางเลอาห ์วา่ �กองทหารกําลังมา� จึงตัง้ชื่ อบ ุตรน้ั นว ่า กาด 12  แล ้วศิลปาห ์สาวใช ้ของเลอาห์
 ก็ คลอดบุตรชายคนท่ีสองให ้แก่ ยาโคบ 13 นางเลอาห ์ก็  วา่ �ข้าพเจ้ามีความสุขเพราะพวกบุตรสาวจะเรยีก
ข้าพเจ้าวา่เป็นสุข� นางจึงตัง้ชื่ อบ ุตรน้ั นว ่า อาเชอร์ 14 ในฤดู เก ่ียวข้าวสาลี  รู เบนออกไปท่ีนาพบมะเขื อด 
ูดาอมิ จึงเก็บผลมาให้นางเลอาห ์มารดา ราเชลจึงพู ดก ับเลอาห ์วา่ �ขอมะเขื อด ูดาอมิของบุตรชายของพี่ 
ให ้ฉันบ้าง� 15 นางเลอาห์ตอบนางวา่ � ท่ี น้องแยง่สามีของฉันไปแล้ วน ้ันยงัน้อยไปหรอืจึงจะมาเอามะเขื 
อด ูดาอมิของบุตรชายฉันด้วย� ราเชลตอบวา่ �ฉะน้ันถ้าให้มะเขื อด ูดาอมิของบุตรชายแก่ ฉัน คื นว ันน้ีเขา
จะไปนอนกับพี่� 16 และยาโคบกลับมาจากนาเวลาเยน็ นางเลอาห ์ก็ ออกไปต้อนรบัเขาบอกวา่ �จงเข้ามา
หาฉันเถิด เพราะฉันให้มะเขื อด ูดาอมิของบุตรชายเป็นสินจ้างท่านแล้ว� คื นว ันน้ันยาโคบก็นอนกับนาง
17 พระเจ้าทรงสดับฟังนางเลอาห์ นางก็ ตัง้ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนท่ีหา้ให ้แก่ ยาโคบ 18 ฝ่ายนางเลอาห ์
พูดวา่ �พระเจ้าทรงประทานสินจ้างน้ันให ้แก่  ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ายกหญิงคนใช ้ให ้ สามี � นางจึงตัง้ชื่ อบ 
ุตรน้ั นว ่า อสิสาคาร์ 19 นางเลอาห ์ก็  ตัง้ครรภ์  อกี และคลอดบุตรชายคนท่ีหกให ้แก่ ยาโคบ 20  แล ้วนางเลอาห์
จึงวา่ �พระเจ้าทรงประทานของดี ให ้ ข้าพเจ้า  บัดน้ี  สามี จะอาศัยอยู่กับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้ ให ้ บุ ตรชาย
แก่เขาหกคนแล้ว� นางจึงตัง้ชื่ อบ ุตรน้ั นว ่า เศบู ลุ น 21 ต่อมาภายหลังนางก็คลอดบุตรสาวคนหน่ึงตัง้ชื่อวา่
 ดี นาห์ 22 พระเจ้าทรงระลึกถึงนางราเชล และพระเจ้าทรงสดับฟังนาง ทรงเปิดครรภ์ของนาง 23 นางก็ ตัง้
ครรภ์ คลอดบุตรเป็นชาย จึงกล่าววา่ �พระเจ้าทรงโปรดยกความอดสูของข้าพเจ้าไปเสีย� 24 นางจึงตัง้ชื่ 
อบ ุตรน้ั นว ่า โยเซฟ  กล่าววา่ �พระเยโฮวาหจ์ะทรงโปรดเพิม่บุตรชายอกีคนหน่ึงให ้ข้าพเจ้า �

 ลาบ ันหลอกลวงยาโคบ
25และต่อมาเม่ือนางราเชลคลอดโยเซฟแล้ว ยาโคบก็ พู  ดก ับลาบั นว ่า � ขอให ้ข้าพเจ้ากลับไปบ้านเกิดและ

แผ่นดินของข้าพเจ้า 26 ขอมอบภรรยากับบุตรให ้ข้าพเจ้า ซ่ึงข้าพเจ้าได้ทํางานรบัใช้ท่านเพื่อเขาแล้ว และ
ให้ข้าพเจ้าไปเถิด เพราะท่านรูว้า่ข้าพเจ้าได้ รบัใช ้ท่านแล้ว� 27  แต่  ลาบ ันตอบเขาวา่ �ถ้าลุงเป็ นที ่พอใจเจ้า
แล้ว จงอยู่ต่อเถิด เพราะลุงเรยีนรูจ้ากประสบการณ์วา่พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงอวยพรเราเพราะเจ้า� 28 และ
เขาพูดวา่ � เจ้ าจะเรยีกค่าจ้างเท่าไรก็บอกมาเถิด  ลุ งจะให�้ 29 ยาโคบตอบเขาวา่ �ข้าพเจ้ารบัใช ้ลุ งอยา่ง
ไร และสัตว์ของลุงอยู่กับข้าพเจ้าอยา่งไร  ลุ  งก ็ทราบอยู ่แล้ว 30 เพราะวา่ก่อนข้าพเจ้ามาน้ันลุ งม ี แต่  น้อย  
แต่  บัดน้ี  ก็  มี  ทว ีขึ้นเป็ นอ ันมาก  ตัง้แต่ ข้าพเจ้ามาถึง พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงอวยพระพรแก่ ลุง และบัดน้ีเม่ือไร
ข้าพเจ้าจะบํารุงครอบครวัของตนเองได้บ้างเล่า� 31  ลาบ ันจึงถามวา่ � ลุ งควรจะให้อะไรเจ้า� ยาโคบตอบ
วา่ � ลุ งไม่ต้องให้อะไรข้าพเจ้าดอก  แต่ หากวา่ลุงจะทําสิง่น้ี แก่  ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเล้ียงระวงัสัตวข์องลุงต่อ
ไป 32 คือวนัน้ีข้าพเจ้าจะไปตรวจดูฝูงสัตว์ของลุงทัง้ฝูง ข้าพเจ้าจะคัดแกะท่ี มี  จุ ดและด่างทุกตัวออกจาก
ฝูง และคัดแกะดําทุกตัวออกจากฝูงแกะ และแพะด่างกั บท ่ี มี  จุ ดออกจากฝูงแพะ  ให ้ สัตว ์ เหล่าน้ี เป็นค่าจ้าง
ของข้าพเจ้า 33 ดังน้ันความชอบธรรมของข้าพเจ้าจะเป็นคําตอบของข้าพเจ้าในเวลาภายหน้า คือเม่ือลุงมา
ตรวจดูค่าจ้างของข้าพเจ้า ถ้าพบตัวไม่ มี  จุ ดและท่ี ไม่ ด่างอยู่ในฝูงแพะและตั วท ่ี ไม่ ดําในฝูงแกะ  ก็  ให ้ถือเสีย
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วา่ข้าพเจ้ายกัยอกสัตว ์เหล่าน้ี  มา � 34  ลาบ ันจึงตอบวา่ � ดู  เถิด  ลุ งตกลงตามท่ี เจ้ าพูดน้ัน� 35 วนัน้ันเขาก็
คัดแพะตัวผู้ ท่ี ลายและท่ี ด่าง และแพะตัวเมียท่ี มี  จุ ดและท่ี ด่าง แพะท่ีขาวบ้างทัง้หมดและแกะดําทัง้หมด
มามอบให ้บุ ตรชายของเขา 36 เขาแยกสัตวอ์อกไปทัง้หมดหา่งจากยาโคบเป็นระยะทางสามวนั ฝูงสัตวข์อง
ลาบั นที ่ เหลืออยู ่น้ันยาโคบก็เล้ียงไว้

พระเจ้าทรงชว่ยยาโคบเจรญิ
37 ยาโคบเอากิง่ไม้สดจากต้นไค้ ต้นเสลา และต้นเกาลัด มาปอกเปลือกออกเป็นรอยขาวๆให ้เห ็นไม้ สี  ขาว 

38 เขาวางไม้ ท่ี ปอกเปลือกไวใ้นรอ่งตรงหน้าฝูงสัตวคื์อในรางน้ําท่ีฝูงสัตว ์มาก ินน้ํา เพื่อเม่ื อม ันมากินน้ํา มัน
จะตัง้ท้อง 39 ฝูงสัตว ์ก็ ตัง้ท้องตรงหน้าไม้ น้ัน ดังน้ันฝูงสัตวจึ์ งม ีลูกท่ี มี ลายมี จุ ดและด่าง 40 ยาโคบก็แยกลูก
แกะและให้ฝูงแพะแกะน้ันอยู่ตรงหน้าแกะท่ี มี  ลาย และแกะดําทุกตัวในฝูงของลาบัน  แต่ ฝูงแพะแกะของ
ตนน้ันอยู ่ต่างหาก  ไม่  ให ้ปะปนกับฝูงสัตวข์องลาบัน 41  อยู ่มาเม่ือสัตว ์ท่ี  แข ็งแรงในฝูงจะตัง้ท้อง ยาโคบก็จัด
ไม้วางไว ้ท่ี รางน้ําให้ฝูงสัตว ์เห ็นเพื่อให้มันตัง้ท้องกลางไม้ น้ัน 42 และเม่ือสัตว ์ออ่นแอ ยาโคบก็ ไม่  ใส่  ไม้ น้ันไว้
 เหตุ ฉะน้ันสัตว ์ท่ี ออ่นแอจึงตกเป็นของลาบัน  แต่  สัตว ์ ท่ี  แข ็งแรงเป็นของยาโคบ 43 ยาโคบก็ มัง่มี  มากขึ้น  มี 
ฝูงแพะแกะฝูงใหญ่  คนใช ้ชายหญิง และฝู งอ ูฐฝูงลา

31
ยาโคบต้องไปจากลาบัน

1 ยาโคบได้ยนิบุตรชายของลาบันพูดวา่ �ยาโคบได้ แย ่งทรพัย์ของบิดาเราไปหมด เขาได้ ทรพัย์สมบัติ 
ทัง้หมดน้ีมาจากบิดาเรา� 2 ยาโคบได้สังเกตดู สี  หน ้าของลาบัน และดู เถิด  เห ็ นว ่าไม่เหมือนแต่ ก่อน 3 พระ
เยโฮวาหต์ร ัสส ่ังยาโคบวา่ �จงกลับไปยงัแผ่นดินบิดาและญาติ พี่ น้องของเจ้าเถิด และเราจะอยู่กับเจ้า�
4 ยาโคบก็ ให ้คนไปเรยีกนางราเชลและนางเลอาห ์ให ้มาท่ี ทุ ่งนาท่ีเล้ียงฝูงสัตว์ 5  แล ้วบอกนางทัง้สองวา่
�ข้าพเจ้าเห ็นว ่าสี หน ้าบิดาเจ้าไม่เหมือนแต่ ก่อน  แต่ พระเจ้าของบิดาข้าพเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้า 6  เจ้ 
าทัง้สองรู ้แล ้ วว ่าข้าพเจ้ารบัใช ้บิ ดาของเจ้าด้วยเต็มกําลัง 7  บิ ดาของเจ้ายงัโกงข้าพเจ้า และเปล่ียนค่าจ้าง
ของข้าพเจ้าเสียสิบครัง้แล้ว  แต่ พระเจ้ามิ ได้ ทรงอนญุาตให้เขาทําความเสียหายแก่ ข้าพเจ้า 8 ถ้าบิดาบอก
วา่ � สัตว ์ ท่ี  มี  จุ ดจะเป็นค่าจ้างของเจ้า�  สัตว ์ ทุ กตั วก ็ มี ลูกมี จุด และถ้าบิดาบอกวา่ � สัตว ์ตั วท ีล่ายเป็นค่าจ้าง
ของเจ้า�  สัตว ์ ทุ กตั วก ็ มี ลูกลายหมด 9  ดังน้ี แหละพระเจ้าจึงทรงยกสัตวข์องบิดาเจ้าประทานให ้แก่  ข้าพเจ้า 
10 ครัน้มาในฤดู ท่ี  สัตว ์ เหล่ าน้ันตัง้ท้อง ข้าพเจ้าแหงนหน้าขึ้นดู  ก็  เห ็นในความฝั นว ่า  ดู  เถิด แพะตัวผู้ ท่ี สมจร
กับฝูงสัตวน้ั์นเป็นแพะลาย แพะจุด และแพะลายเป็นแถบๆ

พระเจ้าทรงเรยีกยาโคบให ้กล ับไปยงัเบธเอล
11 ในความฝันน้ันทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรยีกข้าพเจ้าวา่ �ยาโคบเอย๋� ข้าพเจ้าตอบวา่ �ข้าพเจ้าอยู ่ท่ีน่ี 

พระเจ้าข้า� 12  พระองค์ ตร ัสว ่า �เงยหน้าขึ้นดู แพะตัวผู้ ทุ กตั วท ่ีสมจรกับฝูงสัตว ์น้ัน เป็นสัตว์ลายและมี 
จุ ดและลายเป็นแถบๆ เพราะเราเหน็ทุกสิง่ท่ี ลาบ ันทํากับเจ้า 13 เราเป็นพระเจ้าแหง่เบธเอลท่ี เจ้ าเจิมเสา
สําคัญไวแ้ละปฏิญาณต่อเรา  บัดน้ี จงลุกขึ้นออกจากแผ่นดินน้ี และกลับไปยงัแผ่นดินพี่น้องของเจ้า� �

ราเชลกับเลอาห ์เหน็ด้วย ยาโคบหนี ไป 
14 นางราเชลกับนางเลอาห์จึงตอบเขาวา่ �เราย ังม ีส่วนทรพัย์มรดกในบ้านบิดาเราอกีหรอืไม่ 15  บิ  ดาน ับ

เราเหมือนคนต่างด้าวมิ ใช ่ หรอื เพราะบิดาขายเรา ทัง้ย ังก ินเงนิของเราเกือบหมด 16  ทรพัย์สมบัติ ทัง้ปวงท่ี
พระเจ้าทรงเอามาจากบิดาของเรา น่ันแหละเป็นของของเรากั บลู กหลานของเรา  บัดน้ี พระเจ้าตร ัสส ่ังท่าน
อยา่งไร  ก็  ขอให ้ทําอยา่งน้ันเถิด� 17  ดังน้ัน ยาโคบจึงลุกขึ้นให ้บุ ตรภรรยาขึ้นขี่ อูฐ 18  แล ้วเขาต้อนสัตวเ์ล้ียง
ทัง้หมดของเขาไป ขนข้าวของทัง้สิ ้นที ่เขาได้กําไรมา  สัตว ์เล้ียงท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของเขา  ท่ี เขาหามาได้ใน
เมืองปัดดานอารมั เพื่อเดินทางกลับไปหาอสิอ ัคบ ดิาของเขาในแผ่นดินคานาอนั 19 และลาบันออกไปตัดขน
แกะ ฝ่ายนางราเชลก็ลั กรู ปเคารพของบิดาไปด้วย 20 ฝ่ายยาโคบก็ หลบหนี ไปมิ ได้ บอกลาบันชาวซีเรยีให ้รู ้วา่
ตนจะหนี ไป 21 ยาโคบเอาทรพัย ์สมบัติ ทัง้หมดลุกขึ้นหนีข้ามแม่น้ําบ่ายหน้าไปยงัถิน่เทือกเขากิเลอาด

พระเจ้าทรงเตือนลาบัน
22 ครัน้ถึงว ันที ่ สาม  มี คนไปบอกลาบั นว ่ายาโคบหนีไปแล้ว 23  ลาบ ั นก ็พาญาติ พี่ น้องออกติดตามไปเจ็ด

ว ันก ็ทันยาโคบในถิน่เทือกเขากิเลอาด 24  แต่ ในกลางคืนพระเจ้าทรงมาปรากฏแก่ ลาบ ันคนซีเรยีในความ
ฝัน ตรสัแก่เขาวา่ �จงระวงัตัว อยา่พูดดีหรอืรา้ยแก่ยาโคบเลย� 25  แล ้วลาบันตามมาทันยาโคบ ยาโคบตัง้
เต็นท์ อยู ่ ท่ี ถิน่เทือกเขา ส่วนลาบั นก ับญาติ พี่ น้องตัง้อยู่ถิน่เทือกเขากิเลอาด 26  ลาบ ันกล่าวกับยาโคบวา่ � 
เจ้ าทําอะไรเล่า  หนี พาบุตรสาวของเรามา  ไม่ บอกใหเ้รารู ้ ทําเหมือนเชลยท่ี จับได้ ด้วยดาบ 27  เหตุ ไฉนเจ้าได้ 
หลบหนี มาอยา่งลับๆและแอบมาโดยไม่บอกให้เรารู ้ ถ้าเรารูเ้ราก็จะจัดส่งเจ้าไปด้วยความรา่เรงิยนิดี โดย
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ให ้มี การขับรอ้งด้วยราํมะนาและพิณเขาคู่ 28 ทําไมเจ้าไม่ ยอมให ้เราจุบลาบุตรชายและบุตรสาวของเราเล่า
 น่ี  เจ้ าทําอยา่งโงเ่ขลาแท้ ๆ  29 เรามีกําลังพอท่ีจะทําอนัตรายแก่ เจ้ าได้  แต่ ในเวลากลางคืนวานน้ีพระเจ้าแห ่
งบ ิดาเจ้ามาตรสัหา้มเราไว ้วา่ �จงระวงัตัว อยา่พูดดีหรอืรา้ยแก่ยาโคบเลย�

นางราเชลลั กรู ปเคารพของลาบัน ยาโคบต่อวา่ลาบัน
30  บัดน้ี  แม้ว ่าเจ้าจะไปเพราะคิดถึ งบ ้านบิดามาก ทําไมจึงลักพระของเรามาด้วยเล่า� 31 ยาโคบจึงตอบ

ลาบั นว ่า �เพราะวา่ข้าพเจ้ากลัว ข้าพเจ้าจึงวา่ � บางที ท่านจะรบิบุตรสาวของท่านคืนจากข้าพเจ้าเสีย�
32 ส่วนพระของท่านน้ันถ้าพบท่ีคนไหน  ก็ อยา่ไว ้ช ีวติผู้น้ันเลย ค้นดูต่อหน้าญาติ พี่ น้องของเรา ท่านพบสิง่
ใดท่ีเป็นของท่านกับข้าพเจ้า  ก็ เอาไปเถิด� เพราะยาโคบไม่ รู ้วา่นางราเชลได้ลั กรู ปเหล่าน้ันมา 33  ลาบ ัน
จึงเข้าไปในเต็นท์ของยาโคบ  เต็นท์ ของนางเลอาห์และเต็นท์ สาวใช ้ทัง้สองคนน้ัน  แต่ หาไม่ พบ จึงออกจาก
เต็นท์ของนางเลอาห์  แล ้วเข้าไปในเต็นท์ของนางราเชล 34 ส่วนนางราเชลเอารูปเคารพเหล่าน้ันซ่อนไวใ้น
กูบอูฐและน่ังทับไว้  ลาบ ันได้ค้นดูทัว่เต็นท์ ก็ หาไม่ พบ 35 นางราเชลก็ พู  ดก ับบิดาของตนวา่ �ขอนายอยา่
โกรธเลยท่ีข้าพเจ้าลุกขึ้นต้อนรบัไม่ ได้ ด้วยวา่ธรรมดาท่ี ผู้ หญิงเคยมีกําลังเป็นอยู่กับข้าพเจ้า�  ลาบ ั นก ็ค้น
ดู แล้ว  แต่  ไม่ พบรูปเคารพน้ันเลย 36 ส่วนยาโคบก็โกรธและต่อวา่ลาบัน ยาโคบกล่าวกับลาบั นว ่า �ข้าพเจ้า
ทําการละเมิดต่อท่านประการใด ข้าพเจ้าทําบาปอะไรท่านจึงรบีติดตามข้าพเจ้ามาดังน้ี 37 ท่านค้นดูของ
ของข้าพเจ้าทัง้หมดแล้ว ท่านพบอะไรท่ีเป็นของมาจากบ้านของท่าน  ก็ เอามาตัง้ไว ้ท่ีน่ี ตรงหน้าญาติ พี่ น้อง
ทัง้สองฝ่าย  ให ้เขาตัดสินความระหวา่งเราทัง้สอง 38 ข้าพเจ้าอยู่กั บท ่านมายี ่สิ บปี แล้ว แกะตัวเมียและแพะ
ตัวเมี ยม ิ ได้  แท้งลูก และแกะตัวผู้ในฝูงของท่าน ข้าพเจ้าก็ มิได้ กินเลย 39  ท่ี  สัตว ์รา้ยกัดฉี กก ินเสีย ข้าพเจ้าก็ 
มิได้ นํามาให ้ท่าน ข้าพเจ้าเองสู้ ใช ้ ให ้ ท่ี  ถู กขโมยไปในเวลากลางวนัหรอืกลางคืน ท่านก็หกัจากข้าพเจ้าทัง้น้ัน
40 ข้าพเจ้าเคยเป็นเชน่น้ี  เวลากลางวนั แดดก็เผาข้าพเจ้า เวลากลางคืนน้ําค้างแข็ งก ็ผลาญข้าพเจ้า  แล ้ว
ข้าพเจ้านอนไม่ หลับ 41 ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในเรอืนของท่านเชน่น้ี ย ่ี สิ บปี แล้ว ข้าพเจ้าได้ รบัใช ้ท่านสิบส่ี ปี เพื่อ
ได้ บุ ตรสาวสองคนของท่าน และรบัใชท่้านหกปีเพื่อได้ฝูงสัตวข์องท่าน ท่านยงัได้ เปล ี่ยนค่าจ้างของข้าพเจ้า
สิบครัง้ 42  ถ้าแม้ นพระเจ้าของบิดาข้าพเจ้า พระเจ้าของอบัราฮมัและซ่ึ งอ ิสอคัยาํเกรง  ไม่ ทรงสถิตอยู่กับ
ข้าพเจ้าแล้ว  ครัง้น้ี ท่านจะให้ข้าพเจ้าไปตัวเปล่าเป็นแน่ พระเจ้าทรงเหน็ความทุกข์ใจของข้าพเจ้าและการ
งานตรากตราํท่ีมือข้าพเจ้าทํา จึงทรงหา้มท่านเม่ือคืนวานน้ี�

พันธสัญญาระหวา่งยาโคบกับลาบัน
43  แล ้วลาบันตอบยาโคบวา่ � บุ ตรสาวเหล่าน้ี ก็ เป็นบุตรสาวของเรา เด็กเหล่าน้ี ก็ เป็นเด็กของเรา ฝูงสัตว์

ทัง้ฝูงน้ี ก็ เป็นฝูงสัตวข์องเรา ของทัง้สิ ้นที ่ เจ้ าเห ็นก ็เป็นของเรา  วนัน้ี เราจะกระทําอะไรแก่ บุ ตรสาวของเรา
หรอืแก่เด็กๆท่ี เก ดิมาจากเขา 44ฉะน้ันมาเถิด  บัดน้ี  ให ้เราทําพันธสัญญา ทัง้เรากับเจ้า  ให ้เป็นพยานระหวา่ง
เรากับเจ้า� 45 ฝ่ายยาโคบก็เอาศิ ลาก ้อนหน่ึงตัง้ไวเ้ป็นเสาสําคัญ 46  แล ้วยาโคบจึงพู ดก ับญาติ พี่ น้องวา่ � เก ็ 
บก ้อนหนิมา� เขาเก็ บก ้อนหนิมากองสุมไว้  แล้วก็ กินเล้ียงกั นที ่กองหนิน้ัน 47  ลาบ ันจึงตัง้ชื่อกองหนิน้ั นว ่า
เยการส์หดูธา  แต่ ยาโคบตัง้ชื่อวา่ กาเลเอด 48  ลาบ ันกล่าววา่ � วนัน้ี กองหนิน้ีจะเป็นพยานระหวา่งเรากับ
เจ้า�  เหตุ  ฉะน้ี เขาจึงตัง้ชื่อวา่ กาเลเอด 49 และมิสปาห์ เพราะเขากล่าววา่ �พระเยโฮวาหท์รงเฝ้าอยูร่ะหวา่ง
เรากับเจ้า เม่ือเราจากกันไป 50 ถ้าเจ้าข่มเหงบุตรสาวของเรา หรอืถ้าเจ้าได้ภรรยาอื่นนอกจากบุตรสาวของ
เรา ถึงไม่ มี ใครอยู่กับเราด้วย จงรูเ้ถิดวา่ พระเจ้าทรงเป็นพยานระหวา่งเรากับเจ้า� 51  ลาบ ันบอกยาโคบวา่
� จงดู กองหนิและเสาหนิน้ี ท่ี เราได้ตัง้ไว้ระหวา่งเรากับเจ้า 52 หนิกองน้ีเป็นพยาน และเสาน้ั นก ็เป็นพยาน
วา่ เราจะไม่ข้ามกองหนิน้ีไปหาเจ้า และเจ้าจะไม่ข้ามกองหนิน้ีและเสาน้ีมาหาเรา เพื่อทําอนัตรายกัน 53  ให ้
พระเจ้าของอบัราฮมัและพระเจ้าของนาโฮร์ ซ่ึงเป็นพระเจ้าของบิดาของท่านทรงตัดสินความระหวา่งเรา�
ยาโคบก็ปฏิญาณโดยอา้งถึงผู้ ท่ี อสิอ ัคบ ิดาของตนยาํเกรง 54  แล ้วยาโคบถวายเครือ่งบูชาบนถิน่เทือกเขา
และเรยีกญาติ พี่ น้องของตนมารบัประทานขนมปัง พวกเขารบัประทานขนมปังและอยู่บนถิน่เทือกเขาตล
อดคื นว ันน้ัน 55  ลาบ ันต่ืนขึ้นแต่ เชา้มืด  จุ บหลานและบุตรสาว อวยพรแก่ พวกเขา  แล ้วลาบั นก ็ออกเดินทาง
กลับไปบ้าน

32
ยาโคบเผชญิหน้ากับเอซาว

1 ยาโคบก็เดินทางไปแล้วเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าพบเขา 2 เม่ือยาโคบเหน็ทูตสวรรค์ เหล่ าน้ันเขาจึง
วา่ � น่ี เป็นกองทัพของพระเจ้า� เขาจึงเรยีกสถานท่ีน้ั นว ่า มาหะนาอมิ 3 ยาโคบส่งผู้ส่ือสารหลายคนล่วง
หน้าไปหาเอซาวพี่ชายของตนท่ี แผ่ นดินเสอรี ์ท่ี เมืองเอโดมตัง้อยู่ 4 และสัง่เขาวา่ �จงไปบอกเอซาวนาย
ของเราวา่ ยาโคบผู้ รบัใช ้ของท่านกล่าวดังน้ี �ข้าพเจ้าไปอาศัยอยู่กับลาบันจนบัดน้ี 5 ข้าพเจ้ามีฝูงววั ฝูง
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ลา ฝูงแพะแกะ  มี  คนใช ้ชายหญิง ข้าพเจ้าใช้คนมาเรยีนนายของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้รบัความกรุณา
ในสายตาของท่าน� � 6  ผู้ ส่ือสารน้ันกลับมาบอกยาโคบวา่ �ข้าพเจ้าไปพบเอซาวพี่ชายของท่านแล้ว เขา
กําลังจะมาพบท่านด้วย  มี พวกผู้ชายมากับเขาส่ีรอ้ยคน� 7 ยาโคบมีความกลัวและเป็นทุกข์ ยิง่นัก เขาจึง
แบ่งคนทัง้หลายท่ี มาด ้วยเขา และฝูงแพะแกะ ฝูงววั ฝู งอ ูฐ ออกเป็นสองพวก 8 คิดวา่ �ถ้าเอซาวมาตีพวก
หน่ึง  อ ีกพวกหน่ึงท่ีเหลือจะหนีไปได้�

ยาโคบถ่อมใจลงขอพระเจ้าทรงชว่ยเขาให ้รอดพ้น 
9 ยาโคบอธษิฐานวา่ � โอ พระเจ้าของอบัราฮมัปู่ของข้าพระองค์ และพระเจ้าของอิสอ ัคบ ิดาของข้า

พระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห ์ผู้ ตร ัสส ่ังข้าพระองค์ ไว ้ วา่ � กล ับไปยงัแผ่นดินและยงัญาติ พี่ น้องของเจ้า และ
เราจะกระทําการดี แก่  เจ้ าน้ัน� 10 ข้าพระองค์ ไม่ สมควรจะรบับรรดาพระกรุณาและความจรงิแม้เล็กน้อย
ท่ี สุด  ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงโปรดสําแดงแก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ด้วยวา่ข้าพระองค์ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนน้ีเม่ื อม ี 
แต่  ไม้เท้า และบัดน้ีข้าพระองค์ มี  ผู้ คนเป็นสองพวก 11 ขอพระองค์ทรงโปรดชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากเงื้อม
มือพี่ชายข้าพระองค์ คือจากเงื้อมมือของเอซาว เพราะข้าพระองค์ กล ัวเขา เกรงวา่เขาจะมาตีข้าพระองค์
ทัง้มารดากั บลู  กด ้วย 12  แต่  พระองค์ ตรสัไว ้แล ้ วว ่า �เราจะกระทําการดี แก่  เจ้า และทําใหเ้ชื้อสายของเจ้าดุจ
เม็ดทรายท่ี ทะเล ซ่ึงจะมากมายจนนับไม่ ถ้วน � �

ยาโคบส่งฝูงสัตว ์ให ้เอซาว
13 คื นว ันน้ันยาโคบพักอยู ่ท่ี น่ันและคัดเอาของท่ี มี  อยู ่น้ันให้เป็นของกํานัลแก่เอซาวพี่ชายของตน 14 คือ

แพะตัวเมียสองรอ้ย แพะตัวผู้ ย ่ี สิบ แกะตัวเมียสองรอ้ย และแกะตัวผู้ ย ่ี สิบ 15 อูฐแม่ลู กอ ่อนสามสิ บก ั บลู ก
ววัตัวเมียส่ี สิบ  ววัตัวผู้  สิบ ลาตัวเมียยี ่สิบ และลูกลาสิบ 16 ยาโคบมอบสิง่เหล่าน้ี ไว ้ในความดูแลของคนใช้
 แต่ ละฝูงอยู ่ต่างหาก และสัง่พวกคนใช ้วา่ �ล่วงหน้าไปก่อนเรา และให ้หมู่  สัตว ์ น้ี เวน้ระยะหา่งกันหน่อย�
17 ยาโคบสัง่หมู่ ท่ี ขึ้นหน้าวา่ �เม่ือเอซาวพี่ชายของเรามาพบเจ้าและถามเจ้าวา่ � เจ้ าเป็นคนของใคร  เจ้ า
ไปไหน และของท่ี อยู ่ข้างหน้าเจ้าน้ีเป็นของใคร� 18  เจ้ าจงตอบวา่ �ของเหล่าน้ีเป็นของยาโคบผู้ รบัใช ้ของ
ท่าน เป็นของกํานัลส่งมาใหเ้อซาวนายของข้าพเจ้า และดู เถิด ยาโคบตามมาข้างหลัง� � 19 ยาโคบสัง่หมู่ ท่ี 
สองและหมู่ ท่ีสาม และบรรดาผู้ ท่ี  ติ ดตามหมู่ เหล่ าน้ันทํานองเดียวกั นว ่า �เม่ือเจ้าพบเอซาว จงกล่าวแก่เขา
เชน่เดียวกัน 20 และเสรมิวา่ � ดู  เถิด ยาโคบผู้ รบัใช ้ของท่านกําลังตามมาข้างหลังพวกเรา� � เพราะยาโคบ
คิดวา่ �ข้าจะระงบัความโกรธของเอซาวได้ด้วยของกํานัลท่ีส่งล่วงหน้าไป และภายหลังข้าจะเหน็หน้าเขา
 บางที เขาจะยอมรบัข้า� 21  ดังน้ัน ของกํานัลต่างๆจึงล่วงหน้าไปก่อนเขา ส่วนตัวเขาคืนน้ันยงัค้างอยูใ่นค่าย

ยาโคบปล้ําสู้กั บท ูตสวรรค์ของพระเจ้าและชนะ
22 กลางคืนน้ันเอง ยาโคบก็ ลุกขึ้น พาภรรยาทัง้สอง  สาวใช ้ทัง้สองและบุตรชายสิบเอด็คนข้ามลําธารชื่อ

ยบับอกไป 23 ยาโคบส่งครอบครวัข้ามลําธารไป และส่งของทัง้หมดของตนข้ามไปด้วย 24 ยาโคบอยู ่ท่ี น่ันแต่ 
ผู้เดียว  มี  บุ รุษผู้ หน ่ึงมาปล้ํากับเขาจนเวลารุง่สาง 25 เม่ื อบ ุรุษผู้น้ันเห ็นว ่าจะเอาชนะยาโคบไม่ ได้  ก็  ถู กต้อง
ท่ีข้อต่อตะโพกของยาโคบ ข้อต่อตะโพกของยาโคบก็ เคล็ด เม่ือปล้ําสู้กันอยู ่น้ัน 26  บุ รุษน้ันจึงวา่ �ปล่อยให้
เราไปเถิดเพราะใกล้ สว ่างแล้ว�  แต่ ยาโคบตอบวา่ �ข้าพเจ้าไม่ ยอมให ้ท่านไป นอกจากท่านจะอวยพรแก่ 
ข้าพเจ้า � 27  บุ รุษผู้น้ันจึงถามยาโคบวา่ � เจ้ าชื่ออะไร� ยาโคบตอบวา่ �ข้าพเจ้าชื่อยาโคบ�

ทรงเปล่ียนชื่อ ยาโคบ มาเป็น  อสิราเอล 
28  บุ รุษน้ันจึงวา่ �เขาจะไม่เรยีกเจ้าวา่ยาโคบต่อไป  แต่ จะเรยีกวา่  อสิราเอล เพราะเจ้าเหมือนเจ้าชายได้ สู้ 

กับพระเจ้าและมนษุย์ และได้ ชยัชนะ � 29 ยาโคบจึงถามบุรุษผู้น้ั นว ่า �ขอท่านบอกข้าพเจ้าวา่ท่านชื่ออะไร�
 แต่  บุ รุษน้ันกล่าววา่ � เหตุ ไฉนเจ้าจึงถามชื่อเรา�  แล้วก็ อวยพรยาโคบท่ี น่ัน 30 ยาโคบจึงเรยีกสถานท่ีน้ั นว ่า
เปนีเอล  กล่าววา่ �เพราะข้าพเจ้าได้ เห ็นพระพักตร ์พระเจ้า  แล ้วย ังม ี ช ีวิตอยู�่ 31 เม่ือยาโคบผ่านเปนูเอล
 ดวงอาทิตย ์ขึ้นแล้วเขาเดินโขยกเขยกไป 32  เหตุ  ฉะน้ี คนอสิราเอลจึงไม่กินเส้นเอ ็นที ่ ตะโพก ซ่ึงอยู ่ท่ี ข้อต่อ
ตะโพกน้ันจนทุกวนัน้ี เพราะพระองค์ทรงถูกต้องข้อต่อตะโพกของยาโคบตรงเส้นเอ ็นที ่ ตะโพก 

33
เอซาวคืนดีกับยาโคบ

1 ยาโคบเงยหน้าขึ้นดู และดู เถิด เอซาวกําลังมาพรอ้มกับพวกผู้ชายส่ีรอ้ยคน ยาโคบจึงแบ่งลูกๆให้นาง
เลอาห์ นางราเชลและสาวใช ้ทัง้สอง 2 เขาให ้สาวใช ้ทัง้สองกั บลู กอยู ่ข้างหน้า ถัดมานางเลอาหกั์ บลู ก ส่วน
นางราเชลกับโยเซฟอยู ่ท้ายสุด 3 ตัวเขาเองเดินออกหน้าไปก่อน กราบลงถึ งด ินเจ็ดหน จนเข้ามาใกล้ พี่ ชาย
ของเขา 4  แต่ เอซาววิง่ออกไปต้อนรบัเขา กอดและซบหน้าลงท่ีคอจุบเขา ต่างก็ รอ้งไห ้5 เอซาวก็เงยหน้า
ขึ้นแลเหน็พวกผู้หญิ งก ั บลู กๆจึงถามวา่ � คนที ่ อยู ่กับเจ้าน้ีคือใคร� ยาโคบตอบวา่ �คือลูกๆท่ีพระเจ้าโปรด
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ประทานให ้แก่ ข้าพเจ้าผู้ รบัใช ้ของท่าน� 6  แล ้วสาวใช้ทัง้สองคนกั บลู กๆก็ เข ้ามาใกล้และกราบลง 7 นาง
เลอาหกั์ บลู กของเขาก็ เข ้ามาใกล้และกราบลงด้วย ภายหลังโยเซฟและนางราเชลก็ เข ้ามาใกล้และกราบ
ลง 8 เอซาวถามวา่ �ขบวนผู้คนและฝูงสัตวทั์ง้หมดท่ีเราพบน้ี มี ความหมายอยา่งไร� ยาโคบตอบวา่ �เพื่อ
ข้าพเจ้าจะได้รบัความกรุณาในสายตาของนายข้าพเจ้า� 9 เอซาวพูดวา่ �น้องเอย๋  ข้าม พีออยู ่แล้ว  เก ็บของๆ
เจ้าไวเ้องเถิด� 10 ยาโคบตอบวา่ � มิได้ ข้าพเจ้าขอรอ้งท่านเถิด ถ้าข้าพเจ้าได้รบัความกรุณาในสายตาของ
ท่านแล้วขอรบัของกํานั ลน ้ันจากมือข้าพเจ้า เพราะเหตุวา่ข้าพเจ้าได้ เห ็นหน้าท่านก็เหมือนเหน็พระพักตร์
ของพระเจ้า และท่านได้โปรดข้าพเจ้าแล้ว 11 ข้าพเจ้าออ้นวอน ขอท่านรบัของขวญัท่ีนํามาให ้ท่าน เพราะ
พระเจ้าทรงโปรดกรุณาข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ มี พอเพียงแล้ว� เขาออ้นวอนและเอซาวจึงรบัไว้ 12 เอซาว
พูดวา่ � ให ้เราเดินทางไปกันเถิด  ให ้เราไปกันและข้าจะนําหน้าเจ้า� 13  แต่ ยาโคบตอบเขาวา่ �นายท่านยอ่ม
ทราบอยู ่แล ้ วว ่าเด็กๆน้ั นอ ่อนแอ และข้าพเจ้าย ังม ีฝูงแพะแกะและโคท่ี มี ลู กอ ่อนย ังก ินนมอยู่ ถ้าจะต้อน
ให้เดินเกินไปสักวนัหน่ึงฝูงสัตว ์ก็ จะตายหมด 14 ขอนายท่านล่วงหน้าผู้ รบัใช ้ของท่านไปก่อนเถิด ข้าพเจ้า
จะตามไปชา้ๆตามกําลังของสัตวซ่ึ์งอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าและตามท่ีเด็กๆทนได้ จนกวา่ข้าพเจ้าจะไปพบนาย
ท่านท่ีเสอรี�์ 15 เอซาวจึงกล่าววา่ � บัดน้ี  ขอให ้ คนที ่ มาก ับเราไปกับเจ้าบ้าง� ยาโคบตอบวา่ � มี ความจําเป็น
อะไรหรอื  ขอให ้ข้าพเจ้าได้รบัความกรุณาในสายตาของนายท่านเถิด� 16 ในวนัน้ัน เอซาวก็ กล ับไปทางเสอรี์
17 ส่วนยาโคบเดินทางไปถึงสุคคท เขาสรา้งบ้านอยู ่ท่ีน่ัน และสรา้งเพิงให ้สัตว ์ของเขา ฉะน้ันจึงเรยีกท่ีน้ั นว 
่า สุคคท

ยาโคบซ้ือท่ี ดิ นและสรา้งแท่นบู ชา 
18 เม่ือยาโคบเดินทางจากปัดดานอารมัก็มาถึงเมืองเชเลมซ่ึงเป็นเมืองของเชเคมในแผ่นดินคานาอนั

เขาตัง้เต็นท์ อยู ่ หน ้าเมืองน้ัน 19 ยาโคบซ้ือท่ี ดิ นแปลงหน่ึงท่ีตัง้เต็นท์ อยู ่ น้ัน จากบุตรชายของฮาโมร ์บิ ดาของ
เชเคมเป็นเงนิหน่ึงรอ้ยเหรยีญ 20 ยาโคบสรา้งแท่นบูชาท่ี น่ัน เรยีกแท่นน้ั นว ่า เอลเอโลเฮอสิราเอล

34
 ดี นาห ์บุ ตรสาวคนเดียวของยาโคบถูกข่มขืน

1 ฝ่ายดีนาห ์บุ ตรสาวของนางเลอาหซ่ึ์งนางบังเกิดใหกั้บยาโคบน้ันออกไปเยีย่มผูห้ญิงในแผ่นดินน้ัน 2 เม่ือ
เชเคมบุตรชายฮาโมรค์นฮีไวต์ ผู้ เป็นเจ้าเมืองเหน็นางสาวดีนาห์ เขาก็เอานางไปหลับนอนและทําอนาจาร
ต่อนาง 3  จิ ตใจของเชเคมก็ผูกพันอยู่กับนางสาวดีนาห ์บุ ตรสาวยาโคบ และเขารกันางพูดจาเล้าโลมเอาใจ
นาง 4 เชเคมจึงพู ดก ับฮาโมร ์บิ ดาของตนวา่ �จงขอหญิงสาวน้ี ให ้เป็นภรรยาข้าพเจ้าเถิด� 5 ยาโคบได้ยนิ
ข่าววา่ผู้น้ันทําการอนาจารกับนางสาวดีนาห ์บุ ตรสาวของตน เวลาน้ันพวกบุตรชายของท่านอยู่กับฝูงสัตว
ท่ีในนา ยาโคบจึงน่ิงคอยจนพวกบุตรชายกลับมาบ้าน 6 ฮาโมร ์บิ ดาของเชเคมก็ไปหายาโคบเพื่อปรกึษา
กั บท ่าน 7 เม่ือพวกบุตรชายของยาโคบได้ยนิข่าวน้ั นก ็ กล ับมาจากนา ต่างก็โศกเศรา้และโกรธยิง่นักเพ
ราะเชเคมได้กระทําความโงเ่ขลาในพวกอสิราเอล โดยข่มขืนบุตรสาวของยาโคบ ซ่ึงเป็นการไม่ สมควร 8 ฮา
โมร ์ก็ ปรกึษากับพวกเขาวา่ � จิ ตใจเชเคมบุตรชายของเราน้ีผูกพั นร ักใคร ่บุ ตรสาวของท่านมาก ขอหญิงน้ัน
เป็นภรรยาบุตรชายของเราเถิด 9 และเชญิพวกท่านจงทําการสมรสกับพวกเรา ยกบุตรสาวของท่านให ้พวก
เรา และรบับุตรสาวของเราให้พวกท่าน 10 ท่านทัง้หลายจะได้ อยู ่กับพวกเรา  แผ่ นดินน้ีจะอยู่ตรงหน้าท่าน
จงอาศัยเป็ นที ่ค้าขายและจงได้ สมบัติ มากในแผ่นดินน้ี� 11 เชเคมบอกบิดาและพวกพี่ชายของหญิงน้ั นว ่า
�จงเหน็แก่ข้าพเจ้าเถิด และท่านจะเรยีกเท่าไร ข้าพเจ้าก็จะให้ 12 ท่านจะเอาเงนิสินสอดและของขวญัสัก
เท่าไรก็ ตามใจ ท่านจะเรยีกเท่าไร ข้าพเจ้าจะให้  แต่ ขอยกหญิงน้ันเป็นภรรยาข้าพเจ้า�

 บุ ตรชายของยาโคบทําการแก้ แค้น 
13 ฝ่ายบุตรชายของยาโคบก็ตอบแก่เชเคมและฮาโมร ์บิ ดาของเชเคมเป็นกลอุ บาย เพราะเหตุเขาทํา

อนาจารแก่นางสาวดีนาห์น้องสาวน้ัน จึงกล่าววา่ 14 โดยบอกเขาวา่ �เราทําสิง่น้ี ไม่ได้ คือยกน้องสาวของ
เราให ้แก่  คนที ่ยงัไม่ ได้  เข ้าสุ หน ั ตน ้ัน เพราะจะเป็ นที ่อบัอายขายหน้าแก่ เรา 15  แต่ เราจะยอมดังน้ี ถ้าท่าน
จะยอมเป็นเหมือนพวกเรา โดยให ้ผู้ ชายทุกคนของท่านเข้าสุ หน ัต 16 เราจึงจะยอมยกบุตรสาวของเรา
ให ้แก่ พวกท่าน และเราจะรบับุตรสาวของพวกท่านเป็นภรรยาของพวกเรา และเราจะอยู่กั บท ่านและจะ
เป็นชนชาติ เดียวกัน 17  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายไม่ฟังคําเรา  ไม่  เข้าสุหนัต เราจะเอาบุตรสาวของเราไปเสีย�
18 ถ้อยคําของเขาเป็ นที พ่อใจฮาโมร์ และเชเคมบุตรชายของฮาโมร์ 19  หน ุ่มคนน้ันไม่ ร ีรอท่ีจะทําตาม เพราะ
เขามี ความรกัใคร ่ในบุตรสาวของยาโคบ เขาเป็นคนน่าเคารพนับถือมากกวา่ใครๆในครอบครวัของบิดา
20 ฮาโมรกั์บเชเคมบุตรชายจึงออกไปท่ี ประตูเมือง และปรกึษากับชาวเมืองน้ั นว ่า 21 �คนเหล่าน้ีเป็ นม ิต
รกับพวกเรา เพราะฉะน้ันจงให้เขาอาศัยค้าขายในแผ่นดินน้ี เพราะดู เถิด  แผ่ นดินน้ีกวา้งขวางพอให้เขา
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อยู ่ได้  ให ้เรารบับุตรสาวของเขาเป็นภรรยาพวกเราและยกบุตรสาวของเราให ้เขา 22  เพียงแต่ เราท่ีเป็นชาย
ทุกคนจะยอมเข้าสุ หน ัตเหมือนเขา ถ้ายอมกระทําดังน้ันพวกน้ันจะอาศัยอยู่เป็นชนชาติเดียวกับเรา 23 ฝูง
สัตวเ์ล้ียงและทรพัย ์สมบัติ ของเขา กับฝูงสัตวทั์ง้สิน้ของเขาก็จะเป็นของเราด้วยมิ ใช ่ หรอื ขอแต่ ให ้เรายอม
กระทําดังน้ันเขาจะยอมอยู่กับเรา� 24 บรรดาชาวเมืองท่ีออกไปจากประตูเมืองก็ เห ็นชอบด้วยฮาโมรแ์ละ
เชเคมบุตรชาย และผู้ชายทัง้ปวงท่ีออกไปจากประตูเมืองก็ เข้าสุหนัต 25ครัน้อยูม่าถึงว ันที ่ สาม เม่ือคนเหล่า
น้ันกําลังเจ็ บอย ู่ บุ ตรชายสองคนของยาโคบชื่อสิเมโอนและเลวี เป็นพี่ชายนางสาวดีนาห์  ก็ ถือดาบเข้าไปใน
เมืองด้วยใจกล้าหาญฆ่าผู้ชายในเมืองน้ันเสียสิน้ 26 เขาฆ่าฮาโมรแ์ละเชเคมบุตรชายเสียด้วยคมดาบ และ
พานางสาวดีนาห์ออกจากบ้านเชเคมไปเสีย 27 พวกบุตรชายของยาโคบเข้าไปตามบ้านคนตาย และปล้น
เมืองน้ัน เพราะคนเหล่าน้ันได้ทําอนาจารต่อน้องสาวของเขา 28 เขารบิเอาฝูงแกะ ฝูงววั ฝูงลา และข้าวของ
ทัง้ปวงในเมืองและในนาไป 29 เอาทรพัย ์สมบัติ ทัง้หมดของเขาไป และจับบุตรภรรยาของคนเหล่าน้ันไปเป็น
เชลย และรบิของในบ้านไปเสียทัง้สิน้

ยาโคบลําบากใจ
30 ฝ่ายยาโคบจึงพู ดก ับสิเมโอนและเลว ีวา่ � เจ้ าทําให้เราลําบากใจ โดยทําให้เราเป็ นที ่ เกล ียดชงัแก่คน

แผ่นดินน้ี คือคนคานาอ ันก ับคนเปรสิซี เรามี ผู้ คนน้อยนัก เขาทัง้หลายจะรุมกันมาฆ่าเราเสีย จะทําให้เรา
และครอบครวัพินาศสิน้� 31  แต่ เขาตอบวา่ �มันจะทํากั บน ้องสาวเราเหมือนหญิงแพศยาได้ หรอื �

35
พระเจ้าทรงเรยีกยาโคบให ้กล ับไปยงัเบธเอล

1 พระเจ้าตรสัแก่ยาโคบวา่ �จงลุกขึ้นแล้วขึ้นไปยงัเบธเอล และอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน ทําแท่ นที ่น่ันบูชาพระเจ้า
ผู้สําแดงพระองค์ แก่  เจ้ าเม่ือเจ้าหนีไปจากหน้าเอซาวพี่ชายของเจ้า� 2 ดังน้ันยาโคบจึงบอกครอบครวัของ
ตน และคนทัง้ปวงท่ี อยู ่ด้วยกั นว ่า �จงทิง้พระต่างด้าวท่ี อยู ่ท่ามกลางเจ้าเสียให ้หมด ชาํระตัว และเปล่ียน
เครือ่งนุ่งหม่ 3 และให้พวกเราลุกขึ้นแล้วขึ้นไปยงัเบธเอล  ท่ี น่ันข้าจะทําแท่นบูชาแด่ พระเจ้า  ผู้ ทรงตอบข้า
ในว ันที ่ ข้าม ี ความทุกข์  ใจ และทรงอยู่กับข้าในทางท่ีข้าไปน้ัน� 4 คนทัง้หลายเอาพระต่างด้าวทัง้หมดท่ี มี  อยู ่
กับตุ้มหู ท่ี  หู ของเขามาให้ยาโคบ ยาโคบก็ซ่อนไว ้ใต้ ต้นโอก๊ท่ี อยู ่ ใกล้ เมืองเชเคม 5 พวกเขาก็ยกเดินไป เมือง
ต่างๆท่ี อยู ่รอบข้างต่างมีความเกรงกลัวพระเจ้า ชาวเมืองจึ งม ิ ได้  ไล่ ตามบรรดาบุตรชายของยาโคบ 6 ดังน้ัน
ยาโคบมาถึงตําบลลูส คือเบธเอล ซ่ึงอยู่ในแผ่นดินคานาอนั ทัง้ตัวเขาและทุกคนท่ี อยู ่กับเขา 7  ท่ี น่ันยาโคบ
สรา้งแท่นบูชาไว้ และเรยีกตําบลน้ั นว ่าเอลเบธเอล  เหตุ  วา่ท่ี น่ันพระเจ้าทรงสําแดงพระองค์ แก่ ยาโคบ เม่ือ
ครัง้ยาโคบหนีไปจากหน้าพี่ ชาย 8 ฝ่ายพี่เล้ียงของนางเรเบคาร์ ชื่อเดโบราห ์ก็ ถึงแก่ ความตาย เขาฝังศพไว ้
ใต้ ต้นโอก๊ใต้เบธเอล เขาเรยีกต้นไม้น้ั นว ่า อลัโลนบาคูท

พระเจ้าทรงอวยพรยาโคบและตรสัถึงพันธสัญญากับอบัราฮ ัมอ ีก
9 เม่ือยาโคบออกจากปัดดานอารมัพระเจ้า ก็ทรงสําแดงพระองค์ แก่ ยาโคบอกี และทรงอวยพรเขา

10 พระเจ้าตรสัแก่เขาวา่ � เจ้ ามีชื่อวา่ยาโคบ เขาจะไม่เรยีกเจ้าวา่ยาโคบต่อไปแต่จะมีชื่อวา่อสิราเอล� ดัง
น้ันพระองค์จึงเรยีกเขาวา่  อสิราเอล 11 พระเจ้าตรสัแก่เขาวา่ �เราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ เจ้ าจงเกิด
ผู้คนทว ีมากขึ้น  ประชาชาติ  หน ่ึงและหลายประชาชาติจะเกิดมาจากเจ้า  กษัตรยิ ์หลายองค์จะออกมาจาก
บัน้เอวของเจ้า 12  แผ่ นดิ นที ่เราให ้แก่ อบัราฮมัและอสิอคัแล้วเราจะให ้แก่  เจ้า และเราจะให ้แผ่ นดินน้ี แก่ เชื้อ
สายของเจ้าท่ีมาภายหลังเจ้า� 13 พระเจ้าเสด็จขึ้นไปจากยาโคบ  ณ  ท่ี  ท่ี  พระองค์ ตรสัแก่ เขา 14 ยาโคบก็ปัก
เสาสําคัญไว ้ท่ี น่ั นที ่ พระองค์ ตรสัแก่ ตน เป็นเสาหนิ เขาก็เอาเครือ่งด่ืมบูชาเทลงบนเสา และเทน้ํามันบนน้ัน
15 ยาโคบเรยีกตําบลท่ีพระเจ้าตรสัแก่ตนวา่ เบธเอล

นางราเชลเสียชวีติตอนคลอดเบนยามิน
16 เขาทัง้หลายไปจากเบธเอลใกล้จะถึงเอฟราธาห์ นางราเชลจะคลอดบุตรก็ เจ ็บครรภ์ นัก 17 ต่อมาขณะ

ท่ีนางเจ็บครรภ์ นัก หญิงผดุงครรภ์บอกนางวา่ �อยา่กลัว ท่านจะได้ บุ ตรชายคนน้ี ด้วย � 18  อยู ่มาเม่ือชวีติ
ใกล้ ดับ (เพราะนางถึงแก่ ความตาย ) นางเรยีกบุตรน้ั นว ่า เบนโอนี  แต่  บิ ดาเรยีกเขาวา่ เบนยามิน 19 นางรา
เชลก็ สิน้ชวีติ เขาฝังศพไวร้มิทางท่ีจะไปบ้านเอฟราธาห์ซ่ึงคือเบธเลเฮม 20 ยาโคบเอาเสาหนิปักไว้  ณ  ท่ี ฝัง
ศพซ่ึงเป็นเสาหนิ  ณ  ท่ี ฝังศพนางราเชลจนทุกวนัน้ี 21 อสิราเอลก็ยกเดินต่อไปอกีไปตัง้เต็นท์ อยู ่เลยหอคอย
แหง่เอเดอร์ 22  อยู ่มาเม่ื ออ ิสราเอลอาศัยอยู ่ท่ี  แผ่ นดินน้ัน  รู เบนไปนอนกับนางบิลฮาห์ ภรรยาน้อยของบิดา
อสิราเอลก็ ได้ ยนิเรือ่งน้ี ฝ่ายบุตรชายของยาโคบมี สิ บสองคน

 บุ ตรชายสิบสองคนของยาโคบ
23  บุ ตรชายของนางเลอาห ์ชื่อ  รู  เบน เป็นบุตรหวัปีของยาโคบ  สิ เมโอน  เลว ี ยู ดาห์ อสิสาคารแ์ละเศบู ลุ น

24  บุ ตรชายของนางราเชลชื่อ โยเซฟ และเบนยามิน 25  บุ ตรชายของนางบิลฮาห์  สาวใช ้ของนางราเชลชื่อ
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 ดาน และนัฟทาลี 26  บุ ตรชายของนางศิลปาห์  สาวใช ้ของนางเลอาห ์ชื่อ กาด และอาเชอร์ คนเหล่าน้ีเป็น
บุตรชายของยาโคบ ซ่ึงเกิดท่ีปัดดานอารมั

อสิอคัเสียชวีติ
27 ฝ่ายยาโคบกลับมาหาอสิอ ัคบ ดิาของตนท่ีมัมเร คือท่ีเมืองอารบา คือเฮโบรน  ท่ี อบัราฮมัและอสิอคัเคย

อาศั ยก ่อน 28 อสิอ ัคม ี อายุ  หน ึ่งรอ้ยแปดสิบปี 29 อสิอคัก็ สิน้ลมหายใจ ท่านชราและแก่หงอ่มมากเม่ือสิน้ชวีติ
และไปอยูร่ว่มบรรพบุรุษของท่าน เอซาวและยาโคบบุตรชายของตนก็นําท่านไปฝังเสีย

36
 พงศ์พันธุ ์ของเอซาว (คือเอโดม�

1  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของเอซาวคือเอโดม 2 เอซาวได้หญิงคนคานาอนัมาเป็นภรรยา คืออาดาห ์บุ ต
รสาวเอโลนคนฮติไทต์ และโอโฮลีบามาห์  บุ ตรสาวอานาห ์ผู้ เป็นบุตรสาวศิเบโอนคนฮีไวต์ 3 กับบาเสมัท  บุ 
ตรสาวอิชมาเอลเป็นน้องสาวของเนบาโยท 4 ฝ่ายนางอาดาห์คลอดบุตรให้เอซาวชื่อเอลีฟัส นางบาเสมัท
คลอดบุตรชื่อเรอูเอล 5 และนางโอโฮลีบามาห์คลอดบุตรชื่อเยอูช ยาลาม และโคราห์ คนเหล่าน้ีเป็นบุตร
ชายของเอซาวท่ี เก ิดในแผ่นดินคานาอนั 6 เอซาวพาภรรยาบุตรชายหญิงและคนทัง้ปวงในครอบครวัของ
ตน กับฝูงสัตว์ บรรดาสัตว ์ใชง้าน และทรพัย ์สิ ่งของทัง้หมดท่ี ได้ มาในแผ่นดินคานาอนั หนัจากหน้ายาโคบน้
องชายไปท่ีเมืองอื่น 7 เพราะทรพัย ์สมบัติ ของทัง้สองมี มาก จะอยู่ด้วยกั นม ิ ได้  ดิ นแดนท่ีเขาอาศัยน้ันไม่ พอ
ให ้เขาเล้ียงฝูงสัตว์ 8 เอซาวจึงไปอยูใ่นถิน่เทือกเขาเสอรี์ เอซาวคือเอโดม 9  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของเอซาว
 บิ ดาคนเอโดม ชาวเมืองเทือกเขาเสอรี์ 10 ชื่ อบ ุตรชายของเอซาว คือเอลีฟั สบ ุตรชายนางอาดาห์ ภรรยาเอ
ซาว  เรอ เูอลบุตรชายนางบาเสมัท ภรรยาเอซาว 11 ฝ่ายบุตรชายของเอลีฟัสชื่อเทมาน โอมาร์ เศโฟ กาทาม
และเคนัส 12 ทิมนาเป็นภรรยาน้อยของเอลีฟั สบ ุตรชายเอซาว นางคลอดบุตรให้เอลีฟัสชื่ออามาเลข คน
เหล่าน้ีเป็นบุตรชายของอาดาหภ์รรยาเอซาว 13  ต่อไปน้ี เป็นบุตรชายของเรอูเอล คือนาหาท เศ-ราห์ ชมัมาห์
และมิสซาห์ คนเหล่าน้ีเป็นบุตรชายของบาเสมัทภรรยาของเอซาว 14  ต่อไปน้ี เป็นบุตรชายภรรยาของเอซาว
คือนางโอโฮลีบามาห์  บุ ตรสาวของอานาห ์ผู้ เป็นบุตรสาวศิเบโอน นางคลอดบุตรให้เอซาวชื่อเยอูช ยาลาม
และโคราห์ 15  ต่อไปน้ี เป็นเจ้านายในบรรดาบุตรชายของเอซาว บรรดาบุตรชายของเอลีฟัส  บุ ตรชายหวัปี
ของเอซาว คือเจ้านายเทมาน  เจ้ านายโอมาร์  เจ้ านายเศโฟ  เจ้ านายเคนัส 16  เจ้ านายโคราห์  เจ้ านายกาทาม
 เจ้ านายอามาเลข คนเหล่าน้ีเป็นเจ้านายของเอลีฟัสในแผ่นดินเอโดม พวกเขาเป็นลูกหลานของนางอาดาห์
17  ต่อไปน้ี เป็นบุตรชายของเรอูเอลผู้เป็นบุตรชายของเอซาว คือเจ้านายนาหาท  เจ้ านายเศ-ราห์  เจ้ านายชมั
มาหแ์ละเจ้านายมิสซาห์ คนเหล่าน้ีเป็นเจ้านายของเรอูเอลในแผ่นดินเอโดม พวกเขาเป็นลูกหลานของนาง
บาเสมัทภรรยาของเอซาว 18  ต่อไปน้ี เป็นบุตรชายของนางโอโฮลีบามาหภ์รรยาของเอซาว คือเจ้านายเยอูช
 เจ้ านายยาลาม และเจ้านายโคราห์ คนเหล่าน้ีเป็นเจ้านายเกิดจากนางโอโฮลีบามาห ์บุ ตรสาวของอานาห์
ภรรยาเอซาว 19 คนเหล่าน้ีเป็นบุตรชายของเอซาวคือเอโดมและคนเหล่าน้ีเป็นเจ้านายของเขา

เชื้อสายของเสอรีใ์นแผ่นดินเอโดม
20  ต่อไปน้ี เป็นบุตรชายของเสอรีค์นโฮรี ชาวแผ่นดินน้ันคือโลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ 21  ดี  โชน  เอ

เซอร ์และดี ชาน คนเหล่าน้ีเป็นเจ้านายของคนโฮรี  ผู้ เป็นบุตรของเสอรีใ์นแผ่นดินเอโดม 22  บุ ตรชายโลทาน
ชื่อโฮรแีละเฮมาม และน้องสาวของโลทานชื่อทิมนา 23  ต่อไปน้ี เป็นบุตรของโชบาล คื ออ ัลวาน มานาฮาท
เอบาล เซโฟ และโอนัม 24  ต่อไปน้ี เป็นบุตรของศิเบโอนคื ออ ัยยาห์ และอานาห์ อานาห์น้ันเป็นผู้ ท่ี  ได้ พบฝูง
ล่อในถิน่ทุ รก ันดาร เม่ือเล้ียงฝูงลาของศิเบโอนบิดาของเขา 25  ต่อไปน้ี เป็นบุตรของอานาห์ คื อด ี โชน และโอ
โฮลีบามาห ์ผู้ เป็นบุตรสาวของอานาห์ 26  ต่อไปน้ี เป็นบุตรของดี โชน คือเฮมดาน เอชบาน อธิราน และเคราน
27  ต่อไปน้ี เป็นบุตรของเอเซอร์ คื อบ ิลฮาน ศาวาน และอาขาน 28  ต่อไปน้ี เป็นบุตรของดี ชาน คื ออ ูศและอา
รนั 29  ต่อไปน้ี เป็นเจ้านายของคนโฮรี คือเจ้านายโลทาน  เจ้ านายโชบาล  เจ้ านายศิเบโอน  เจ้ านายอานาห์
30  เจ้ านายดี โชน  เจ้ านายเอเซอร์  เจ้ านายดี ชาน คนเหล่าน้ีเป็นเจ้านายของคนโฮรตีามพวกเจ้านายของเขา
ในแผ่นดินเสอรี์

 กษัตรยิ ์ แห ่งแผ่นดินเอโดม
31  ต่อไปน้ี เป็นกษั ตร ิย ์ท่ี ครอบครองในแผ่นดินเอโดม  ก่อนท่ี คนอสิราเอลมี กษัตรยิ ์ ครอบครอง 32 เบลา

บุตรชายเบโอรค์รอบครองในเอโดม เมืองหลวงของท่านชื่ อด ินฮาบาห์ 33 เม่ือเบลาสิน้พระชนม์ แล้ว โยบับ
บุตรชายเศ-ราหช์าวเมืองโบสราหข์ึ้นครอบครองแทน 34 เม่ือโยบับสิน้พระชนม์ แล้ว หุชามชาวแผ่นดินของ
คนเทมานขึ้นครอบครองแทน 35 เม่ือหุชามสิน้พระชนม์ แล้ว ฮาดัดบุตรชายของเบดัดผู้รบชนะคนมีเดียน
ในทุ่งแหง่โมอบัขึ้นครอบครองแทน เมืองหลวงของท่านชื่ออาวที 36 เม่ือฮาดัดสิน้พระชนม์ แล้ว สัมลาหช์าว
เมืองมัสเรคาห์ขึ้นครอบครองแทน 37 เม่ือสัมลาห ์สิน้พระชนม์  แล้ว ซาอูลชาวเมืองเรโหโบทอยู ่ท่ี  แม่น ้ําขึ้น
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ครอบครองแทน 38 เม่ือซาอูลสิน้พระชนม์ แล้ว บาอลัฮานันบุตรชายอคัโบรข์ึ้นครอบครองแทน 39 เม่ือบา
อลัฮานันบุตรชายอคัโบร ์สิน้พระชนม์  แล้ว ฮาดารข์ึ้นครอบครองแทน เมืองหลวงของท่านชื่อปาอู และมเหสี
ของท่านมีพระนามวา่ เมเหทาเบล ธดิาของมัทเรด ธดิาของเมซาหบั 40  ต่อไปน้ี เป็นชื่อเจ้านายของเอซาว
ตามครอบครวั  ตามท่ี ตามชื่อ คือเจ้านายทิมนา  เจ้ านายอลัวาห์  เจ้ านายเยเธท 41  เจ้ านายโอโฮลีบามาห์  เจ้ 
านายเอลาห์  เจ้ านายปิโนน 42  เจ้ านายเคนัส  เจ้ านายเทมาน  เจ้ านายมิบซาร์ 43  เจ้ านายมั กด ีเอล และเจ้านา
ยอิราม คนเหล่าน้ีเป็นเจ้านายของเอโดม คือเอซาวบิดาของคนเอโดม  ตามท่ี  อยู ่ของท่าน ในแผ่นดิ นที ่เป็น
กรรมสิทธิข์องท่าน

37
เรือ่งของโยเซฟ  ผู้  ท่ี พระเจ้าทรงเลือกไว้

1 ฝ่ายยาโคบมาอยู่ในดินแดนท่ี บิ ดาของท่านเคยอาศัยเป็นคนต่างด้าวน้ันคือ  แผ่ นดินคานาอนั 2  ต่อไป
น้ี เป็นประว ัติ  พงศ์พันธุ ์ของยาโคบ เม่ือโยเซฟอายุ ได้  สิ บเจ็ดปีไปเล้ียงสัตว ์อยู ่กับพวกพี่ ชาย เด็กหนุ่ มน ้ันอ
ยู่กับบุตรชายของนางบิลฮาห์และกับบุตรชายของนางศิลปาห์ภรรยาบิดาของตน โยเซฟเอาความผิดของ
พี่ชายมาเล่าให ้บิ ดาฟัง 3 ฝ่ายอสิราเอลรกัโยเซฟมากกวา่บุตรทัง้หมดของท่าน เพราะโยเซฟเป็นบุตรชายท่ี 
เก ิดมาเม่ื อบ ิดาแก่ แล้ว  บิ ดาทําเส้ือยาวหลากสี ให ้ แก่ โยเซฟ 4 เม่ือพวกพี่ชายเห ็นว ่าบิดารกัโยเซฟมากกวา่
บรรดาพี่ ชาย  ก็ ชงัโยเซฟ และพูดดีกับเขาไม่ ได้ 5 คราวหน่ึงโยเซฟฝัน  แล ้วเล่าให้พวกพี่ชายฟัง พวกพี่ชาย
ยิง่ชงัโยเซฟมากขึ้น 6 โยเซฟเล่าวา่ �ฟังความฝันซ่ึงข้าพเจ้าฝันเหน็ซิ 7  ดู  เถิด พวกเรากําลั งม ัดฟ่อนข้าวอยู่
ในนา  ทันใดน้ัน ฟ่อนข้าวของข้าพเจ้าตัง้ขึ้นยนืตรง และดู เถิด ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆมาแวดล้อมกราบไหว้
ฟ่อนข้าวของข้าพเจ้า� 8 พวกพี่ชายจึงถามโยเซฟวา่ � เจ้ าจะปกครองเรากระน้ันหรอื  เจ้ าจะมีอาํนาจครอบ
ครองเราหรอื� พวกพี่ชายก็ยิง่ชงัโยเซฟมากขึ้ นอ ีกเพราะความฝัน และเพราะคําของเขา 9 ต่อมาโยเซฟก็ฝั 
นอ ีก จึงเล่าให้พวกพี่ชายฟังวา่ � ดู  เถิด ข้าพเจ้าฝั นอ ีกครัง้หน่ึง  เห ็นดวงอาทิตย ์ดวงจันทร ์และดาวสิบเอด็
ดวงกําลังกราบไหว ้ข้าพเจ้า � 10 เม่ือเล่าให ้บิ ดาและพวกพี่ชายฟัง  บิ  ดาก ็วา่กล่าวโยเซฟวา่ �ความฝั นที ่ เจ้ า
ได้ฝันเหน็น้ันหมายความวา่อะไร เรากับมารดาและพวกพี่ชายของเจ้าจะมาซบหน้าลงถึ งด ินกราบไหว ้เจ้ า
กระน้ันหรอื� 11 พวกพีช่ายอจิฉาโยเซฟ  บิ  ดาก ็น่ิงตรองเรือ่งน้ี อยู ่ แต่ ในใจ

พวกพี่ชายขีอ้จิฉาขายโยเซฟใหเ้ป็นทาส
12 ฝ่ายพวกพี่ชายพากันไปเล้ียงแพะแกะของบิดาท่ีเมืองเชเคม 13 อสิราเอลจึงพู ดก ับโยเซฟวา่ � พี่ ชาย

ของเจ้าเล้ียงแพะแกะอยู ่ท่ี เมืองเชเคมมิ ใช ่ หรอื มาพ่อจะใช ้เจ้ าไปหาพี่ ชาย � โยเซฟตอบวา่ �ข้าพเจ้าพรอ้ม
แล้ว� 14  บิ ดาจึงพู ดก ับเขาวา่ �เราขอรอ้งเจ้าให ้ไปดู  พี่ ชายของเจ้าและฝูงสัตว ์ซิว ่า  สบายดี  หรอืไม่  แล ้วก
ลับมาบอกพ่อ�  บิ ดาใช้เขาไปจากท่ีราบเฮโบรน เขาก็ มาย ังเมืองเชเคม 15  ดู  เถิด ชายคนหน่ึงพบโยเซฟเดิน
ไปเดินมาในท้องนาจึงถามวา่ � เจ้ าหาอะไร� 16 โยเซฟตอบวา่ �ข้าพเจ้าหาพี่ชายของข้าพเจ้า โปรดบอก
ข้าพเจ้าที วา่ เขาเล้ียงสัตว ์อยู ่ ท่ีไหน � 17 คนน้ันตอบวา่ �เขาไปแล้วเพราะเราได้ยนิเขาพู ดก ั นว ่า � ให ้เราไป
เมืองโดธานกันเถิด� � โยเซฟตามไปพบพวกพี่ชายท่ีเมืองโดธาน 18 เม่ือพวกพี่ชายเหน็โยเซฟแต่ไกลยงั
มาไม่ ถึง เขาก็พากันคิดปองรา้ยจะฆ่าเสีย 19 เขาพู ดก ั นว ่า � ดู  เถิด  เจ้ าชา่งฝันมาน่ี แล้ว 20  ฉะน้ัน มาเถิด
 บัดน้ี  ให ้พวกเราฆ่ามันเสีย  แล ้ วท ้ิงลงไว้ในบ่ อบ ่อหน่ึง เราจะวา่ � สัตว ์รา้ยกั ดก ิ นม ันเสีย�  แล ้วเราจะดูวา่
ความฝันน้ันจะเป็นจรงิได้ อยา่งไร � 21 ฝ่ายรูเบนพอได้ยนิดังน้ัน  ก็ อยากชว่ยโยเซฟให้พ้ นม ือพวกพี่ชายจึง
พูดวา่ �เราอยา่ฆ่ามันเลย� 22  รู เบนเตือนเขาวา่ �อยา่ทําใหโ้ลหติไหล จงทิ ้งม ันในบ่อน้ีในถิน่ทุ รก ันดาร อยา่
แตะต้องน้องเลย�  ทัง้น้ี เพื่อจะชว่ยน้องให้พ้ นม ือเขา  แล ้วจะได้ส่งกลับไปย ังบ ิดา 23  ต่อมา ครัน้โยเซฟมา
ถึงพวกพี่ ชาย เขาก็จับโยเซฟถอดเส้ือออกเสีย คือเส้ือยาวหลากสี ท่ี สวมอยู่ 24  แล ้วเอาโยเซฟไปทิง้ลงในบ่อ
 บ่อน ้ั นว ่างเปล่าไม่ มีน ํ้า 25  ขณะท่ี น่ังรบัประทานอยู่เขาเงยหน้าขึ้น  ดู  เถิด  เห ็นหมู่คนอิชมาเอลมาจากเมืองกิ
เลอาด  มี ฝู งอ ูฐบรรทุกยางไม้ พิมเสนและมดยอบ เอาเดินทางลงไปย ังอ ียปิต์ 26  ยู ดาห์จึงพู ดก ับพี่น้องวา่
�หากเราฆ่าน้องและซ่อนโลหติไวจ้ะมี ประโยชน์ อนัใดเล่า 27 มาเถิด  ให ้เราขายน้องแก่พวกอชิมาเอลโดยไม่
แตะต้องเขา เพราะเขาก็เป็นน้องและเป็นเลือดเน้ือของเราเหมือนกัน�  พี่ น้องทัง้ปวงก็ พอใจ 

โยเซฟถูกนําไปย ังอ ียปิต์
28 ขณะน้ันพวกพ่อค้าชาวมีเดียนกําลังผ่านมา พวกพี่ชายก็ ฉุ ดโยเซฟขึ้นจากบ่อ ขายให ้แก่ คนอิชมาเอล

เป็นเงนิยี ่สิ บเหรยีญ คนอิชมาเอลก็พาโยเซฟไปย ังอ ียปิต์ 29 ฝ่ายรูเบนเม่ือกลับมาถึ งบ ่อน้ัน และดู เถิด โย
เซฟมิ ได้  อยู ่ในบ่อน้ัน จึงฉีกเส้ือผ้าของตน 30  แล ้วกลับไปหาพวกน้องบอกวา่ �เด็กน้ันหายไปเสียแล้ว  แล ้ว
ข้าพเจ้าจะไปท่ีไหนเล่า� 31 พวกเขาก็เอาเส้ือของโยเซฟมา และฆ่าลูกแพะผู้ตัวหน่ึง  จุ ่มเส้ือของโยเซฟลง
ในเลื อด 32  แล้วก็ ส่งเส้ือยาวหลากสีน้ันไปย ังบ ิดา บอกวา่ �พวกเราได้พบเส้ือตั วน ี้ ขอพ่อจงพิจารณาดูวา่ใช่
เส้ือลูกของพ่อหรอืไม่� 33  บิ ดารูจั้กแล้วรอ้งวา่ � น่ี เป็นเส้ือลูกเรา  สัตว ์รา้ยกั ดก ินเขาเสียแล้ว โยเซฟยอ่ยยบั
เสียแล้วเป็นแน่� 34 ยาโคบก็ฉีกเส้ือผ้าเอาผ้ากระสอบคาดเอว  ไวทุ้กข์  ให ้ บุ ตรชายหลายวนั 35 ฝ่ายบุตรชาย
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หญิงทัง้หมดก็พากันมาปลอบโยนบิดา  แต่ ท่านไม่ยอมรบัการปลอบโยนกล่าววา่ �เราจะโศกเศรา้ถึงลูกเรา
จนกวา่เราจะตามลงไปยงัหลุมฝังศพ�  บิ ดาของเขารอ้งไห้คิดถึงเขาดังน้ี 36  แล ้วคนมีเดียนก็ขายโยเซฟใน
อยีปิต์ ไว ้กับโปทิฟารข์้าราชสํานักของฟาโรห์  ผู้ บัญชาการทหารรกัษาพระองค์

38
ความบาปของยูดาห์ นางทามารจึ์งเข้าราชวงศ์ของพระเยซู

1  ต่อมา ครัง้น้ันยูดาห์ลงไปจากพวกพี่ น้อง ไปอาศัยอยู่กับคนอดุลลามคนหน่ึงชื่อฮีราห์ 2  ยู ดาห ์เห ็นบุต
รสาวของคนคานาอนัคนหน่ึงท่ี น่ัน  บิ ดาหญิงน้ันชื่อชูวา จึงแต่งงานกับหญิงน้ันและเข้าไปหานาง 3 หญิง
น้ั นก ็ ตัง้ครรภ์ คลอดบุตรชาย  บิ ดาจึงตัง้ชื่อวา่ เอร์ 4 หญิงน้ั นก ็ ตัง้ครรภ์  อ ีกคลอดบุตรชาย ตัง้ชื่อวา่  โอน ัน
5 นางตัง้ครรภ์ อ ีกคลอดบุตรชาย ตัง้ชื่อวา่ เช-ลาห์ นางอยู ่ท่ี เคซิบเม่ือนางให้กําเนิดเขา 6  ยู ดาห ์ก็ได้ หาหญิง
คนหน่ึงชื่อทามาร ์ให ้เป็นภรรยาเอร ์บุ ตรหวัปีของตน 7 เอร ์บุ ตรหวัปีของยูดาห์เป็นคนชัว่ในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาหจึ์งทรงประหารเขาเสีย 8  ยู ดาหจึ์งบอกโอนั นว ่า � เข ้าไปหาภรรยาพี่ชายของ
เจ้าเถิด และแต่งงานกับนาง เพื่อจะได้สืบเชื้อสายพี่ชายไว�้ 9  โอน ั นร ู้วา่เชื้อสายจะไม่ ได้ นับเป็นของตน  ต่อ
มา เม่ือเขาเข้าไปหาภรรยาของพี่ ชาย จึงทําใหน้ํ้ากามตกดินเสียด้วยเกรงวา่จะสืบเชื้อสายให ้แก่  พี่ชาย 10  สิ 
่งท่ี โอน ันกระทําน้ันไม่เป็ นที ่พอพระทัยพระเยโฮวาห์  พระองค์ จึงทรงประหารชวีติเขาเสีย 11  ยู ดาห์จึงบอก
ทามาร ์บุ ตรสะใภ้ วา่ � กล ับไปเป็นหญิ งม ่ายท่ีบ้านบิดาจนกวา่เช-ลาห ์บุ ตรชายของเราจะโต�  ยู ดาห ์กล ั วว ่า
เขาจะตายเสียเหมือนพี่ ชาย นางทามารจึ์งไปอาศัยอยูใ่นบ้านบิดา 12  อยู ่มาภรรยาของยูดาห์  ผู้ เป็นบุตรสาว
ชู วาก ็ ตาย  เม่ือย ูดาห์ค่อยบรรเทาความโศก จึงขึ้นไปหาคนตัดขนแกะของตนท่ีบ้านทิมนาท กับเพื่อนชื่อฮี
ราห์ เป็นคนอดุลลาม 13  มี คนมาบอกนางทามาร ์วา่ � ดู  เถิด พ่อสามีของเจ้าไปบ้านทิมนาทจะตัดขนแกะ�
14 นางจึงผลัดเส้ือสําหรบัหญิ งม ่ายออกเสีย เอาผ้าคลุมหน้าหม่ตัวไว้ไปน่ังอยู ่ท่ี  สถานท่ี  กลางแจ้ง รมิทาง
ท่ีจะไปบ้านทิมนาท ด้วยนางเห ็นว ่าเช-ลาห์โตขึ้นแล้ว  แต่ นางย ังม ิ ได้ เป็นภรรยาของเขา 15  เม่ือย ูดาห ์เห ็น
นางก็คิดวา่เป็นหญิงโสเภณี เพราะนางได้เอาผ้าคลุมหน้าไว้ 16  ยู ดาห์จึงได้ เข ้าไปพู ดก ับหญิงรมิทางน้ั นว ่า
�มาเถิด  ให ้เราเข้านอนด้วย� (เพราะไม่ทราบวา่นางเป็นสะใภ้ของตน� นางจึงวา่ �ท่านจะให้อะไรสําหรบั
การท่ี เข ้าหาข้าพเจ้า� 17  ยู ดาห์ตอบวา่ �เราจะส่งลูกแพะจากฝูงมาให ้เจ้ าตัวหน่ึง� นางก็ถามวา่ �ท่านจะ
ให้ของมัดจําไว้ก่อนจนกวา่จะส่งลูกแพะน้ันมาได้ ไหม � 18  ยู ดาห์ถามวา่ � เจ้ าจะเอาอะไรเป็นของมัดจํา�
นางจึงตอบวา่ �จะขอแหวนตรากับเช ือก ทัง้ไม้พลองท่ีมือท่านด้วย�  ยู ดาห ์ก็  ให ้และเข้าไปหานาง นางก็ ตัง้
ครรภ์ กับเขา 19 นางจึงลุกขึ้นไปเสียและเอาผ้าคลุมหน้าน้ันออก นุ่งหม่เส้ือผ้าสําหรบัหญิ งม ่ายอกี 20 ฝ่าย
ยูดาห์ฝากลูกแพะมากับเพื่อนคนอดุลลามให ้ไถ่ ของมัดจําจากมือหญิงน้ัน  แต่ เขาหานางไม่ พบ 21 เขาจึง
ถามคนท่ี อยู ่ตําบลน้ั นว ่า �หญิงโสเภณี อยู ่ ท่ี  สถานท่ี กลางแจ้งรมิทางน้ีไปไหน� เขาตอบวา่ �หญิงโสเภณี ท่ี
น่ี  ไม่มี � 22 เพื่อนก็ กล ับไปบอกยูดาห ์วา่ �ข้าพเจ้าหาไม่ พบ ทัง้ชาวตําบลน้ั นก ็ วา่ �หญิงโสเภณี ท่ีน่ี  ไม่มี � �
23  ยู ดาห์จึงวา่ � ให ้หญิงน้ันเก็บของน้ันไว ้เถิด  มิ ฉะน้ันเราจะละอายใจ  ดู  เถิด เราฝากลูกแพะตั วน ้ีไปให้  แต่ 
ท่านก็หาหญิงน้ันไม่ พบ � 24  อยู ่มาอกีประมาณสามเดือน  มี คนมาบอกยูดาห ์วา่ �ทามาร ์บุ ตรสะใภ้ของท่าน
เป็นหญิงแพศยา ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  ดู  เถิด นางมี ครรภ์ เพราะการแพศยาแล้ว�  ยู ดาห์จึงสัง่วา่ �พานางออกมา
น่ีจับคลอกไฟเสีย� 25 เม่ือเขากําลังพานางออกมา นางก็ส่งคนไปหาพ่อสามีบอกวา่ �ข้าพเจ้ามี ครรภ์ กับคน
ท่ีเป็นเจ้าของสิง่น้ี� และนางวา่ �ขอท่านพิจารณาดูแหวนตรา  เชอืก และไม้พลองเหล่าน้ีวา่เป็นของผู้ ใด �
26  ยู ดาห์รบัไปพิจารณาดู รู ้ แล้วก็  วา่ �หญิงคนน้ีชอบธรรมยิง่กวา่เรา  เหตุ วา่เรามิ ได้ ยกเขาให ้แก่ เช-ลาห ์บุ 
ตรชายของเรา� ฝ่ายยูดาห ์ก็  มิได้  สมสู่ กับนางต่อไปอกี 27  อยู ่มาเม่ือถึงเวลากําหนดคลอดบุตร  ดู  เถิด  ก็  มี ลูก
แฝดอยูใ่นครรภ์ 28 ต่อมาเม่ือจะคลอดน้ันบุตรคนหน่ึงยื่ นม อืออกมาก่อน หญิงผดุงครรภ์จึงเอาด้ายแดงผูก
ไว ้ท่ี ข้ อม ือและกล่าววา่ �คนน้ีคลอดก่อน� 29 ต่อมาเม่ื อบ ุตรน้ันหดมือเข้าไป  ดู  เถิด  บุ ตรอกีคนหน่ึ งก ็คลอด
ออกมาก่อน หญิงผดุงครรภ์จึงรอ้งวา่ � เจ้ าแหวกออกมาได้ อยา่งไร  เจ้ าได้แหวกออกมา�  เหตุ  ฉะน้ี จึงเรยีก
บุตรน้ั นว ่า เปเรศ 30 ภายหลังน้องชายเปเรศท่ี มีด ้ายแดงผูกข้ อม ือน้ั นก ็ คลอด จึงให ้ชื่อวา่ เศ-ราห์

39
โยเซฟเจรญิในเรอืนของโปทิฟาร์

1 โยเซฟถูกพาลงไปย ังอ ียปิต์ แล ้วโปทิฟารข์้าราชสํานักของฟาโรห์  ผู้ บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ เป็น
คนอยีปิต์ ซ้ือโยเซฟไว้จากมือคนอิชมาเอลผู้พาเขาลงมาท่ี น่ัน 2 พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับโยเซฟ โย
เซฟจึงเจรญิรวดเรว็ เขาอยู่ในบ้านคนอยีปิต์นายของเขา 3  นายก ็ เห ็ นว ่าพระเยโฮวาหท์รงสถิตอยู่กับโยเซฟ
และพระเยโฮวาห์ทรงโปรดใหก้ารงานทุกอยา่งท่ีกระทําเจรญิขึ้นมากในมือของโยเซฟ 4 โยเซฟได้รบัความ
กรุณาในสายตาของนายและรบัใช ้ท่าน  นายก ็ตัง้ให ้ดู แลการงานในบ้านของท่าน และทุกสิง่ท่ีท่านครอบ
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ครองอยู่ท่านก็มอบไวใ้นมือของโยเซฟทัง้สิน้ 5 ต่อมาตัง้แต่โปทิฟารตั์ง้โยเซฟให้เป็นผู้ ดู แลการงานในบ้าน
และทรพัย ์สิ ่งของทัง้ปวงของท่านแล้ว พระเยโฮวาห ์ก็ได้ ทรงอาํนวยพระพรให ้แก่ ครอบครวัของคนอยีปิต์
น้ันเพราะเหน็แก่โยเซฟ ทัง้พระเยโฮวาห์ทรงอวยพรให ้สิ ่งของทัง้ปวงซ่ึงเขามี อยู ่ในบ้านและในนาให้เจรญิ
ขึ้น 6 นายได้มอบของสารพัดไวใ้นมือโยเซฟ  มิได้  เอาใจใส่  สิ ่งของอะไรเลย  เวน้แต่  อาหารการกิน โยเซฟน้ัน
เป็นคนรูปงามและเป็ นที ่ โปรดปราน 

ภรรยาของโปทิฟาร ์ใส่ รา้ยโยเซฟ
7  อยู ่มาภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี ภรรยาของนายมองดูโยเซฟด้วยความเสน่หาและชวนวา่ �มานอน

กับเราเถิด� 8  แต่ โยเซฟไม่ ยอม จึงตอบแก่ภรรยาของนายวา่ � คิดดู  เถิด  นายก ็ มิได้ หว่งสิง่ใดซ่ึงอยู่ในบ้าน
เรอืน  ได้ มอบของทุกอยา่งท่ี มี  อยู ่ ไว ้ในมือข้าพเจ้า 9 ในบ้านน้ี ไม่มี ใครใหญ่กวา่ข้าพเจ้า นายมิ ได้ หวงสิง่ใด
จากข้าพเจ้า ยกเสียแต่ตั วท ่านเพราะเป็นภรรยาของนาย ข้าพเจ้าจะทําความผิดใหญ่หลวงน้ีอนัเป็นบาป
ต่อพระเจ้าอยา่งไรได้� 10 ต่อมาแม้นางชวนโยเซฟวนัแล้ วว ันเล่า โยเซฟก็ ไม่ ยอมฟังนาง  ไม่ วา่จะนอนกับ
นางหรอือยู ่ด้วยกัน 11  อยู ่มาคราวน้ันโยเซฟเข้าไปในบ้านเพื่อทําธุระการงานของเขา  ไม่มี ชายประจําบ้าน
คนใดอยู ่น้ัน 12 นางก็ควา้เส้ือผ้าโยเซฟเหน่ียวรัง้ไว้  แล ้วพูดวา่ �มานอนอยูกั่บเราเถิด�  แต่ โยเซฟทิง้เส้ือผ้า
ไว้ในมือนางหนีไปข้างนอก 13 ต่อมาเม่ือนางเห ็นว ่าโยเซฟทิง้เส้ือผ้าไว้ในมือของนาง  หนี ไปข้างนอกแล้ว
14 นางก็รอ้งเรยีกชายประจําบ้านของตนมาบอกวา่ � ดู  ซิ นายเอาคนชาติ ฮ ีบรูมาไวทํ้าความหยาบคายแก่ เรา 
มันเข้ามาหาจะนอนกับข้า  แต่ ข้ารอ้งเสียงดัง 15  อยู ่มาเม่ื อม ันได้ยนิข้ารอ้งขึ้น มั นก ็ทิง้เส้ือผ้าไวกั้บข้าหนีไป
ข้างนอก� 16  แล ้วนางก็ เก ็บเส้ือผ้าไว ้ใกล้ ตัวจนนายกลับมาบ้าน 17  แล ้วนางก็บอกกับนายดังน้ี วา่ �อา้ยบ่าว
ชาติ ฮ ีบรู ท่ี ท่านนํามาไวน้ั้นเข้ามาหาจะทําหยาบคายแก่ ข้าพเจ้า 18 ต่อมาเม่ือข้าพเจ้ารอ้งขึ้ นม ั นก ็ทิง้เส้ือผ้า
ไวกั้บข้าพเจ้าหนีไปข้างนอก� 19 ต่อมาครัน้นายได้ฟังคําภรรยาบอกวา่ �บ่าวของท่านทํากับข้าพเจ้าดังน้ัน�
 ก็ โกรธนัก 20 จึงเอาโยเซฟไปจําไวใ้นคุกท่ี ท่ี ขังนักโทษหลวง โยเซฟก็ต้องจําอยู ่ท่ีน่ัน 

พระเจ้าทรงอวยพรโยเซฟในคุก
21  แต่ วา่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง สถิต อยู่ กับ โย เซฟ และ ทรง สําแดง พระ เมตตา แก่ เขา ทรง ให้ เขา เป็ นที ่

โปรดปรานในสายตาของผู้ คุ มเรอืนจํา 22  ผู้  คุ มเรอืนจําก็มอบนักโทษทัง้ปวงท่ีในเรอืนจําไวใ้นความดูแลของ
โยเซฟ การงานท่ีทําในท่ีน้ันทุกอยา่งโยเซฟเป็นผู้ กระทํา 23  ผู้  คุ มเรอืนจําไม่ ได้  เอาใจใส่ การงานใดๆท่ีโยเซฟ
ดู แล เพราะเหตุพระเยโฮวาหท์รงสถิตอยู่กั บท ่าน และการงานใดๆท่ีท่านกระทําพระเยโฮวาห ์ก็ ทรงโปรดให ้
เจรญิ 
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พระเจ้าทรงชว่ยโยเซฟแก้ ฝัน 

1 ต่อมาภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  พน ักงานน้ําองุน่ของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์ และพนักงานขนมของพระองค์
ทําผิดต่อเจ้านาย คือกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์ 2  ฟาโรห ์ทรงกริว้ข้าราชการทัง้สองน้ัน คือหวัหน้าพนักงานน้ําองุน่
และหวัหน้าพนักงานขนม 3 จึงให้จําคุกไวใ้นบ้านของผู้บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ในคุกท่ีโยเซฟติ ดอย ู่ 
น้ัน 4  ผู้ บัญชาการทหารรกัษาพระองค์สัง่โยเซฟให ้รบัใช ้สองคนน้ัน โยเซฟก็ ปรนนิบัติ  เขา  พน ักงานทัง้สอง
ติดคุกอยู่พักหน่ึง 5 คืนหน่ึงข้าราชการทัง้สองน้ันฝันไป คือพนักงานน้ําองุน่และพนักงานขนมของกษั ตร ิย ์
อยีปิต์  ท่ี ต้องจําอยู่ในคุกน้ัน ต่างคนต่างฝันคนละเรือ่ง ความฝันของต่างคนก็ มี ความหมายต่างกัน 6 ครัน้
เวลาเชา้ โยเซฟเข้ามาหา  เห ็นข้าราชการทัง้สองน้ัน  ดู  เถิด เขามี หน ้าโศกเศรา้ 7 จึงถามข้าราชการของ
ฟาโรห ์ท่ี  ถู กจําอยู่ในคุกท่ีบ้านนายของตนวา่ �ทําไมวนัน้ีท่านจึงหน้าเศรา้� 8 เขาตอบวา่ �เราทัง้สองฝัน
ไปและไม่ มี  ผู้ ใดจะแก้ฝันได้� โยเซฟบอกเขาวา่ �พระเจ้าเท่าน้ันแก้ฝันได้ มิใช ่ หรอื ขอท่านเล่าให้ข้าพเจ้า
ฟังเถิด� 9 หวัหน้าพนักงานน้ําองุ ่นก ็เล่าความฝันของตนให้โยเซฟฟังวา่ � ดู  เถิด เราฝันเหน็เถาองุน่อยู ่
ตรงหน้า 10 เถาองุน่น้ั นม ีสามกิง่ พองอกใบออ่นดอกตูม  ก็  มี ดอกบานออกมา และช ่ออง ุ่ นก ็ สุก 11 ถ้วยของ
ฟาโรห ์อยู ่ในมือเรา  แล ้วเราเก็ บลู  กอง ุ่นน้ันบีบให้น้ําลงในถ้วยของฟาโรห์ และวางถ้วยน้ันในพระหตัถ์ของ
ฟาโรห�์ 12 โยเซฟบอกข้าราชการน้ั นว ่า �ขอแก้ฝันดังน้ี คื อก ่ิงสามกิง่น้ันได้ แก่ สามวนั 13 ภายในสามวนั
ฟาโรหจ์ะทรงยกศีรษะของท่านขึ้น และจะทรงตัง้ท่านไวใ้นตําแหน่งเหมือนแต่ ก่อน ท่านจะได้ถวายถ้วยน้ัน
แก่ ฟาโรห ์ อกี  ดังท่ี  ได้ กระทํามาแต่ก่อนเม่ือเป็นพนักงานน้ําองุน่ 14 เม่ือท่านมีความสุขแล้วขอให้ระลึกถึง
ข้าพเจ้าและแสดงความเมตตาปรานี แก่  ข้าพเจ้า ชว่ยทูลฟาโรห ์ให ้ข้าพเจ้าได้ออกจากบ้านน้ี 15 เพราะอ ันที ่ 
จร ิงเขาลักข้าพเจ้ามาจากแควน้ฮบีรู และท่ี น่ี  ก็ เหมือนกันข้าพเจ้าไม่ ได้ ทําผิดอะไรท่ีควรต้องติดคุกใต้ ดิ นน้ี�
16 เม่ือหวัหน้าพนักงานขนมเห ็นว ่า คําแก้ความฝันน้ันดี จึงเล่าให้โยเซฟฟังวา่ �เราฝันด้วย  ดู  เถิด  เห ็ นม ี
กระจาดขนมขาวสามใบ  ตัง้อยู ่บนศีรษะเรา 17 ในกระจาดใบบนน้ั นม ีขนมสารพัดสําหรบัฟาโรห์  แล ้วมีนก
มากินของในกระจาดท่ี ตัง้อยู ่บนศีรษะเรา� 18 โยเซฟตอบวา่ �ขอแก้ฝันดังน้ี คือกระจาดสามใบน้ันได้ แก่ 
สามวนั 19 ภายในสามวนัฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้นให ้พ้นตัว และแขวนท่านไว ้ท่ี  ต้นไม้ ฝูงนกจะ
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มากินเน้ือท่าน� 20 ครัน้ถึงว ันที ่สามเป็ นว ันเฉลิมพระชนมพรรษาของฟาโรห์  พระองค์ จึงทรงจัดการเล้ียง
ข้าราชการทัง้ปวงของพระองค์  แล ้วทรงยกศีรษะหวัหน้าพนักงานน้ําองุน่ และหวัหน้าพนักงานขนมเข้ามา
อยู่ท่ามกลางพวกข้าราชการ 21 ฝ่ายหวัหน้าพนักงานน้ําองุน่น้ันได้รบัการแต่งตัง้ในตําแหน่งเดิม เขาก็วาง
ถ้วยในพระหตัถ์ของฟาโรหเ์ชน่แต่ ก่อน 22 ส่วนหวัหน้าพนักงานขนมน้ันใหแ้ขวนคอเสีย สมจร ิงด ังท่ีโยเซฟ
แก้ฝันไว้ 23  แต่ หวัหน้าพนักงานน้ําองุน่น้ั นม ิ ได้ ระลึกถึงโยเซฟ  กล ับลืมเขาเสีย
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ความฝันประหลาดของกษั ตร ิย ์ฟาโรห ์

1 ครัน้อยู่มาอกีสองปี เต็ม  ฟาโรห ์ ก็ สุ บิน และดู เถิด  พระองค์ ทรงยนือยู ่ท่ี รมิฝ่ังแม่ น้ํา 2  ดู  เถิด  มี ววัเจ็ดตั 
วอ ้วนพีงามน่าดูขึ้นมาจากแม่น้ําน้ัน กินหญ้าอยู่ในทุ่งหญ้าแหง่หน่ึง 3  แล ้วดู เถิด  มี ว ัวอ ีกเจ็ดตัวซูบผอม
น่าเกลียดตามขึ้นมาจากแม่ น้ํา  มาย ืนอยู่กับว ัวอ ่ืนๆท่ีรมิฝ่ังแม่ น้ํา 4 ว ัวท ่ี ซู บผอมน่าเกลียดก็กิ นว ั วอ ้วนพี
งามน่าดู เจ ็ดตั วน ้ันเสีย  แล ้วฟาโรห ์ก็ ต่ืนบรรทม 5  พระองค์  ก็ บรรทมหลับไปและสุ บิ  นคร ้ังท่ี สอง และดู เถิด 
ต้นข้าวต้นเดียวมีรวงเจ็ดรวงเป็นข้าวเมล็ดเต่งงามดี 6  แล ้วดู เถิด  มี รวงข้าวเจ็ดรวงงอกขึ้นมาภายหลัง
เป็นข้าวลีบและเกรยีมเพราะลมตะวนัออก 7 รวงข้าวลีบเจ็ดรวงน้ันได้ กล ื นก ินรวงข้าวเมล็ดเต่งงามดี เจ ็ดร
วงน้ันเสีย  แล ้วฟาโรห ์ก็ ต่ืนบรรทม และดู เถิด  รู ้วา่เป็นพระสุ บิน 8 ครัน้ต่อมาเวลารุง่เชา้พระองค์ มี พระทัย
วุน่วาย จึงรบัสัง่ให้เรยีกโหรและปราชญ์ทัง้ปวงของอยีปิต์มาเฝ้า  แล ้วฟาโรห์ทรงเล่าพระสุ บิ นให้เขาฟัง  
แต่  ไม่มี  ผู้ ใดทูลแก้พระสุ บิ นน้ันถวายแก่ ฟาโรห ์ ได้ 9 ครัง้น้ันหวัหน้าพนักงานน้ําองุน่จึงทูลฟาโรห ์วา่ � วนัน้ี 
ข้าพระองค์ระลึกถึงความผิดพลัง้ของข้าพระองค์ ได้ 10 คือฟาโรห์ทรงพระพิโรธแก่ข้าราชการของพระองค์
และทรงจําข้าพระองค์ ไว ้ในคุกท่ีบ้านผู้บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ทัง้ข้าพระองค์กับหวัหน้าพนักงาน
ขนม 11 ข้าพระองค์ทัง้สองฝันในคืนเดียวกัน ทัง้ข้าพระองค์และเขา ความฝันของต่างคนมีความหมายต่าง
กัน 12  มี ชายหนุ่มชาติ ฮ ีบรูคนหน่ึงเป็นบ่าวของผู้บัญชาการทหารรกัษาพระองค์  อยู ่ ท่ี น่ันด้วยกั นก ับเขาและ
ข้าพระองค์ ทัง้สอง เล่าความฝันให้เขาฟัง ชายน้ั นก ็ แก้ ฝันให้ข้าพระองค์ ทัง้สอง เขาแก้ฝันให ้แต่ ละคนตาม
ความฝันของตน 13 และต่อมาท่ีเขาแก้ฝันให้ข้าพระองค์ทัง้สองอยา่งไรก็เป็นไปอยา่งน้ัน คือฟาโรห์ทรงตัง้
ข้าพระองค์ ไว ้ในตําแหน่งเดิม  แต่ ฝ่ายเขาน้ันถูกแขวนคอเสีย�

พระเจ้าทรงแก้พระสุ บิ นของฟาโรห์
14  ฟาโรห ์จึงรบัสัง่ให้เรยีกโยเซฟมา เขาก็ ร ีบไปเบิกตัวโยเซฟออกมาจากคุกใต้ ดิน โยเซฟโกนหนวดผลัด

เส้ือผ้าแล้ วก ็ เข ้าเฝ้าฟาโรห์ 15  ฟาโรห ์ตรสัแก่โยเซฟวา่ �เราฝันไป และหามี ผู้ ใดแก้ฝันได้ ไม่ เราได้ยนิถึง
เจ้าวา่เจ้าสามารถเข้าใจความฝันเพื่อแก้ฝันน้ันได้� 16 โยเซฟจึงทูลตอบฟาโรห ์วา่ �การแก้ฝั นม ิ ได้  อยู ่ ท่ี ข้า
พระองค์ พระเจ้าต่างหากจะประทานคําตอบอนัเป็นสุขแก่ ฟาโรห ์� 17  ฟาโรห ์จึงตรสัแก่โยเซฟวา่ �ในความ
ฝันของเราน้ัน  ดู  เถิด เรายนือยู ่ท่ี  ฝ่ังแม่น้ํา 18 และดู เถิด  มี ววัเจ็ดตั วอ ้วนพีงามน่าดูขึ้นมาจากแม่ น้ํา กิน
หญ้าอยู่ในทุ่งหญ้าแหง่หน่ึง 19  แล ้วดู เถิด ว ัวอ ีกเจ็ดตัวตามขึ้นมาไม่ งาม น่าเกลียดมากและซูบผอม เราไม่
เคยเห ็นม ีววัเลวอยา่งน้ีทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์ เลย 20 ว ัวท ่ี ซู บผอมไม่งามน้ั นก ิ นว ั วอ ้วนพี เจ ็ดตัวแรกน้ันเสียหมด
21 เม่ื อก ินหมดแล้วหามีใครรูว้า่มั นก ินเข้าไปไม่ เพราะยงัผอมอยู่เหมือนแต่ ก่อน  แล ้วเราก็ ต่ืนขึ้น 22 เรา
เหน็ในความฝันของเรา  ดู  เถิด ต้นข้าวต้นหน่ึง  มี รวงเจ็ดรวงงอกขึ้นมา เป็นข้าวเมล็ดเต่งและงามดี 23 และ
ดู เถิด ข้าวอกีเจ็ดรวงงอกขึ้นมาภายหลังเป็นข้าวเหีย่วลีบ และเกรยีมเพราะลมตะวนัออก 24 รวงข้าวลี บน ้ั
นกลื นก ินรวงข้าวดี เจ ็ดรวงน้ันเสีย เราเล่าความฝันน้ี ให ้โหรฟัง  แต่  ไม่มี ใครสามารถอธบิายให้เราได้� 25 โย
เซฟจึงทูลฟาโรห ์วา่ �พระสุ บิ นของฟาโรห ์มี ความหมายอนัเดียวกัน พระเจ้าทรงสําแดงให ้ฟาโรห ์ทราบถึง
สิง่ท่ี พระองค์ จะทรงกระทํา 26 ว ัวอ ้วนพี เจ ็ดตั วน ้ันคือเจ็ดปี และรวงข้าวดี เจ ็ดรวงน้ั นก ็คือเจ็ดปี เป็นความ
ฝั นอ ันเดียวกัน 27 ววัเจ็ดตัวซูบผอมน่าเกลียดท่ีขึ้นมาภายหลังคือเจ็ดปี กับรวงข้าวเจ็ดรวงลีบและเกรยีม
เพราะลมตะวนัออกน้ัน คือเจ็ดปี ท่ี กันดารอาหาร 28  น่ี คือสิง่ท่ีข้าพระองค์ทูลฟาโรห์ คือพระเจ้าทรงสําแดง
ให ้ฟาโรห ์ รู ้ สิ ่งท่ี พระองค์ จะทรงกระทํา 29  ดู  เถิด จะมีอาหารบรบูิ รณ ทั์ว่ประเทศอยีปิต์ถึงเจ็ดปี 30หลังจากน้ัน
จะบังเกิดการกันดารอาหารอกีเจ็ดปี จนจะลืมความอุดมสมบู รณ ์ในประเทศอยีปิต์ เสีย  การก ันดารอาหาร
จะล้างผลาญแผ่นดิน 31  ทําให ้จําความอุดมสมบู รณ ์ในแผ่นดินไม่ ได้ เพราะเหตุ การก ันดารอาหารท่ี เก ิดขึ้น
ตามหลังน้ี ด้วยวา่การกันดารอาหารน้ันจะรุนแรงนัก 32  ท่ี  ฟาโรห ์สุ บิ นสองครัง้น้ัน  ก็ หมายวา่สิง่น้ันพระเจ้า
ทรงกําหนดไว ้แล้ว และพระเจ้าจะทรงใหบ้ังเกิดในเรว็ๆน้ี

โยเซฟดูแลทัว่ประเทศอยีปิต์
33 เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอฟาโรหเ์ลือกคนท่ี มี ความคิดดี  มี  ปัญญา ตัง้ให ้ดู แลประเทศอยีปิต์ 34 ขอฟาโรหทํ์า

ดังน้ีและให้คนน้ันจัดพนักงานไวทั้ว่แผ่นดิน และเก็บผลหน่ึงในหา้ส่วนแหง่ประเทศอยีปิต์ ไว ้ตลอดเจ็ดปี ท่ี  
อุดมสมบูรณ์  น้ัน 35  ให ้คนเหล่าน้ันรวบรวมอาหารในปี ท่ี  อุ ดมเหล่าน้ันซ่ึงจะมาถึงน้ันไว้ และสะสมข้าวด้วย
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อาํนาจของฟาโรห ์ไว ้และให ้เก ็บอาหารไวใ้นเมืองต่างๆ 36 อาหารน้ีจะได้เป็นเสบียงสํารองในแผ่นดินสําหรบั
เจ็ดปี ท่ี กันดารอาหาร ซ่ึงจะเกิดขึ้นในประเทศอยีปิต์ เพื่อแผ่นดินจะไม่พินาศเสียไปเพราะกันดารอาหาร�
37 ข้อเสนอน้ีเป็ นที ่ เห ็นชอบในสายพระเนตรของฟาโรห์ และในสายตาของข้าราชการทัง้ปวงของพระองค์
38  ฟาโรห ์ตรสักับบรรดาข้าราชการวา่ �เราจะหาคนท่ี มี พระวญิญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนน้ี ได้  
หรอื � 39  ฟาโรห ์จึงตรสักับโยเซฟวา่ �เพราะพระเจ้าได้ทรงสําแดงเรือ่งน้ีทัง้สิน้แก่ ท่าน จะหาผู้ใดท่ี มี ความ
คิดดีและมีปัญญาเหมือนท่านก็ ไม่ได้ 40 ท่านจะดูแลราชสํานักของเรา และประชาชนทัง้หลายของเราจะ
ปฏิบั ติ ตามคําของท่าน  เวน้แต่ ฝ่ายพระท่ีน่ังเท่าน้ันเราจะเป็นใหญ่กวา่ท่าน� 41  ฟาโรห ์ตรสักับโยเซฟวา่
� ดู  เถิด เราตัง้ท่านให ้ดู แลทัว่ประเทศอยีปิต์ แล้ว � 42  ฟาโรห ์ทรงถอดธาํมรงค์ตราออกจากพระหตัถ์ของ
พระองค์ สวมท่ีมือโยเซฟ กับใหส้วมเส้ือผ้าป่านเน้ือละเอยีด และสวมสรอ้ยทองคําให ้ท่ี  คอ 43  ให ้โยเซฟใชร้ถ
หลวงคั นที ่สองซ่ึงฟาโรห ์มี  อยู ่และมีคนรอ้งประกาศข้างหน้าท่านวา่ � คุ กเข่าลงเถิด�  ดังน้ี  แหละ  พระองค์ 
ทรงตัง้ท่านให ้ดู แลทัว่ประเทศอยีปิต์ 44  ฟาโรห ์จึงตรสักับโยเซฟวา่ �เราคือฟาโรห์  ไม่มี คนทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์
จะยกมือยกเท้าได้ เวน้แต่ ท่านจะอนญุาต� 45  ฟาโรห ์เรยีกนามโยเซฟวา่ ศาเฟนาทปาเนอาห์ และประทาน
อาเสนั ทบ ุตรสาวโปทิเฟรา  ปุ โรหติเมืองโอนให้เป็นภรรยา โยเซฟก็ออกไปสํารวจทัว่ประเทศอยีปิต์ 46 เม่ือ
โยเซฟเข้าเฝ้าฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์ น้ัน ท่านอายุ ได้ สามสิบปี  แล ้วโยเซฟก็ออกจากท่ี เข ้าเฝ้าฟาโรห ์เท 
ี่ยวไปทัว่ประเทศอยีปิต์ 47 ในเจ็ดปี ท่ี  อุดมสมบูรณ์  น้ัน  แผ่ นดิ นก ็ออกผลมากมาย 48 โยเซฟรวบรวมอาหาร
ทัง้เจ็ดปีซ่ึ งม ี อยู ่ในประเทศอยีปิต์ ไว ้ หมด สะสมอาหารไวใ้นเมืองต่างๆ ผลท่ี เก ิดขึ้นในนารอบเมืองใดๆก็ เก 
็บไวใ้นเมืองน้ันๆ 49 โยเซฟสะสมข้าวไว ้ดุ จเม็ดทรายในทะเลมากมายจนต้องหยุดคิดบัญชี เพราะนับไม่ ถ้วน 
50 ก่อนถึงปีกันดารอาหาร  มี  บุ ตรชายสองคนเกิดแก่โยเซฟ ซ่ึงนางอาเสนั ทบ ุตรสาวโปทิเฟราปุโรหติเมือง
โอนบังเกิดให ้ท่าน 51 โยเซฟเรยีกบุตรหวัปี วา่  มน ัสเสห์  กล่าววา่ �เพราะวา่พระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าลืม
ความยากลําบากทัง้ปวง และวงศ์วานทัง้สิน้ของบิดาเสีย� 52  บุ ตรท่ีสองท่านเรยีกชื่อวา่ เอฟราอมิ �เพราะ
วา่พระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้ามีเชื้อสายทวีขึ้นในแผ่นดิ นที ่ข้าพเจ้าได้รบัความทุกข์ ใจ � 53  เจ ็ดปี ท่ี  อุดม
สมบูรณ์ ในประเทศอยีปิต์ ก็ ล่วงไป

 การก ันดารอาหาร
54 จึงเกิ ดก ันดารอาหารเจ็ดปี ดัง่ท่ีโยเซฟกล่าวไว้  การก ันดารอาหารน้ันเกิดทัว่แผ่นดินทัง้หลาย  แต่ 

ทัว่ประเทศอยีปิต์ย ังม ีอาหารอยู่ 55 เม่ือชาวอยีปิต์อดอยากอาหาร ประชาชนก็รอ้งทูลขออาหารต่อฟาโรห์  
ฟาโรห ์ ก็ รบัสัง่แก่ชาวอยีปิต์ทัง้หลายวา่ �ไปหาโยเซฟ ท่านบอกอะไร  ก็ จงทําตาม� 56  การก ันดารอาหารแผ่
ไปทัว่พื้นแผ่นดินโลก โยเซฟก็เปิดฉางออกขายข้าวแก่ชาวอยีปิต์ และการกันดารอาหารในแผ่นดิ นอ ียปิต์
รุนแรงมาก 57 และประเทศทัง้ปวงก็ มาย ังประเทศอยีปิต์หาโยเซฟเพื่อซ้ือข้าว เพราะการกันดารอาหารรา้ย
แรงในทุกประเทศ

42
 พี่ ชายโยเซฟไปอยีปิต์เพื่อซ้ือข้าว

1 เม่ือยาโคบรูว้า่มีข้าวในอยีปิต์ ยาโคบจึงพู ดก ับพวกบุตรชายของตนวา่ � มาน ่ังมองดูกันอยู่ทําไมเล่า�
2 ท่านพูดวา่ � ดู  เถิด เราได้ย ินว ่ามีข้าวในอยีปิต์ ลงไปซ้ือข้าวจากท่ีน่ันมาให ้พวกเรา เพื่อพวกเราจะได้ มี  ช ี
วติและไม่ อดตาย � 3  พี่ ชายของโยเซฟสิบคนก็ลงไปซ้ือข้าวท่ี อยีปิต์ 4  แต่ เบนยามินน้องชายของโยเซฟน้ัน
ยาโคบไม่ ให ้ไปกับพวกพี่ ชาย ด้วยท่านกล่าววา่ �เกรงวา่อาจจะเกิดอนัตรายแก่ เขา � 5 บรรดาบุตรชายของ
อสิราเอลก็ไปซ้ือข้าวพรอ้มกับคนทัง้หลายท่ี ไป เพราะการกันดารอาหารก็ เก ิดในแผ่นดินคานาอนั 6 ฝ่ายโย
เซฟเป็นผู้สําเรจ็ราชการแผ่นดิน ท่านเป็นผู้ ท่ี ขายข้าวให ้แก่ บรรดาประชาชนแหง่แผ่นดิน พวกพี่ชายของ
โยเซฟก็มากราบไหว ้ท่าน ก้มหน้าลงถึ งด ิน 7 โยเซฟเหน็พวกพี่ชายของตนและรูจั้กเขาแต่ทําเป็นไม่ รู ้จักเขา
และพูดจาดุดั นก ับเขา ท่านถามเขาวา่ �พวกเจ้ามาจากไหน� เขาตอบวา่ �มาจากแผ่นดินคานาอนัเพื่อซ้ือ
อาหาร� 8 โยเซฟรูจั้กพวกพี่ ชาย  แต่ พวกพี่ หาร ู้จักท่านไม่

โยเซฟหาโอกาสใหพ้วกพี่ชายกลับใจเสียใหม่
9 โยเซฟระลึกถึงความฝั นที ่ท่านเคยฝันถึงพวกพี่ ๆ  และกล่าวแก่พวกเขาวา่ �พวกเจ้าเป็นคนสอดแนม

แอบมาดู จุ ดออ่นของบ้านเมือง� 10 พวกเขาจึงตอบท่านวา่ �นายเจ้าข้า  มิใช ่ เชน่น้ัน  แต่ ข้าพเจ้าผู้ รบัใช ้ของ
ท่านมาซ้ืออาหาร 11 ข้าพเจ้าทัง้หลายเป็นบุตรชายรว่มบิดาเดียวกัน เป็นคนสัตย ์จรงิ  ผู้รบัใช ้ของท่านมิ ใช ่
คนสอดแนม� 12 โยเซฟบอกเขาอ ีกวา่ � มิใช ่ แต่ พวกเจ้ามาเพื่ อด ู จุ ดออ่นของบ้านเมือง� 13 พวกพี่จึงตอบ
วา่ �ข้าพเจ้าทัง้หลายผู้ รบัใช ้ของท่านเป็นพี่น้องสิบสองคน เป็นบุตรชายรว่มบิดาเดียวกันอยู่ในแผ่นดินคา
นาอนั  ดู  เถิด  วนัน้ี น้องสุดท้องยงัอยู่กับบิดา  แต่ น้องอกีคนหน่ึงเสียไปแล้ว� 14 โยเซฟตอบเขาวา่ � ท่ี เรา
วา่ �พวกเจ้าเป็นคนสอดแนม� น้ันจรงิแน่ ๆ  15 พวกเจ้าจะถูกทดลองดังน้ี โดยพระชนม์ ฟาโรห ์พวกเจ้าจะ
ไปจากท่ี น่ี  ไม่ได้  เวน้แต่ น้องชายสุดท้องมาท่ี น่ี 16 พวกเจ้าต้องอยู่ในคุ กก ่อน  ให ้คนหน่ึงในพวกเจ้าไปพา
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น้องชายมา เพื่อพิสู จน ์ถ้อยคําของเจ้าวา่เจ้าพูดจรงิหรอืไม่  มิ ฉะน้ันโดยพระชนม์ ฟาโรห ์พวกเจ้าเป็นคน
สอดแนมแน่� 17  แล ้วโยเซฟก็ขังพวกพี่ชายไวด้้วยกันในคุกสามวนั 18 ในว ันที ่สามโยเซฟบอกเขาวา่ �ทํา
ดังน้ี แล ว้จะรอดชวีติ เพราะเรายาํเกรงพระเจ้า 19 ถ้าพวกเจ้าเป็นคนสัตย ์จรงิ จงใหค้นหน่ึงในพวกเจ้าถูกจํา
อยู ่ท่ี หอ้งเล็กในคุก คนอื่นนําข้าวไปเพื่อบรรเทาการกันดารอาหารท่ีบ้านของเจ้า 20  แล ้วพาน้องชายสุดท้อง
มาหาเรา ดังน้ันจึงจะเหน็ได้วา่พวกเจ้าพูดจรงิ  แล ้วพวกเจ้าจะไม่ ตาย � พวกพีช่ายก็ทําดังน้ัน 21 พวกพีช่าย
จึงพู ดก ั นว ่า � ท่ี  จร ิงเรามีความผิดเรือ่งน้องชายเรา เพราะเราได้ เห ็นความทุกข์ใจของน้องเม่ือเขาออ้นวอน
เราแต่ แล ้วมิ ได้  ฟัง เพราะฉะน้ันความทุกขใ์จทัง้น้ีจึ งบ ังเกิดแก่ เรา � 22 ฝ่ายรูเบนพู ดก ั บน อ้งทัง้หลายวา่ �ข้า
หา้มเจ้าแล้วมิ ใช ่ หรอืวา่ �อยา่ทําบาปผิดต่อเด็กน้ัน�  แต่ พวกเจ้าไม่ ฟัง  เหตุ  ฉะน้ัน  ดู  เถิด การพิพากษาเรือ่ง
โลหติของน้องจึงมาถึง� 23 พวกพี่ชายไม่ รู ้วา่โยเซฟฟังออก เพราะวา่ท่านพู ดก ับเขาโดยใช ้ล่าม 24 โยเซฟก็
หนัไปจากเขาและรอ้งไห้  แล ้วกลับมาพู ดก ับเขาอกี และเอาสิเมโอนออกมามัดไวต่้อหน้าต่อตาพวกเขา 25  
แล ้วโยเซฟบัญชาให ้ใส่ ข้าวในถุงของพี่ชายให้เต็มและใส่เงนิของแต่ละคนไวใ้นกระสอบของทุกคน และให้
เสบียงไปกินกลางทาง ท่านก็ทําต่อเขาดังน้ี 26 พวกเขาบรรทุกข้าวใส่หลังลาแล้ วก ็ออกเดินทางไป 27 ครัน้
คนหน่ึงเปิดกระสอบออกจะเอาข้าวให ้ลาก ิน  ณ  ท่ี  หยุดพัก  ดู  เถิด เขาก็ เห ็นเงนิของเขาอยู ่ท่ี ปากกระสอบน้ัน
28  ผู้ น้ันจึงบอกแก่ พี่ น้องวา่ �เงนิของข้าพเจ้ากลับคืนมา  ดู  เถิด เงนิน้ันอยู ่ท่ี ปากกระสอบของข้าพเจ้า�  พี่ 
น้องตกใจกลัวจนตัวสัน่  พู  ดก ั นว ่า � ท่ี พระเจ้าทรงกระทําดังน้ี แก่ เราจะเป็นอยา่งไรหนอ�

พวกพีน้่องแจ้งแก่ยาโคบวา่ เขาต้องพาเบนยามินไปอยีปิต์
29 เขาก็ กล ับไปหายาโคบบิดาของเขาในแผ่นดินคานาอนั  แล ้วเล่าเรือ่งทัง้หมดท่ี เก ิดขึ้นแก่ตนให ้บิ ดา

ฟังวา่ 30 �ท่านผู้น้ั นที ่เป็นเจ้านายของประเทศพูดจาดุดั นก ับพวกข้าพเจ้า เหมาเอาวา่พวกข้าพเจ้าเป็นผู้
สอดแนมดู บ้านเมือง 31พวกข้าพเจ้าเรยีนท่านวา่ �ข้าพเจ้าทัง้หลายเป็นคนสัตย ์จรงิ หาได้เป็นคนสอดแนม
ไม่ 32 ข้าพเจ้าทัง้หลายเป็นบุตรชายรว่มบิดาเดียวกัน  มี  พี่ น้องสิบสองคน น้องคนหน่ึงเสียไปแล้ว น้องสุด
ท้องยงัอยู่กับบิดาในแผ่นดินคานาอนั� 33  แล ้ วท ่านผู้เป็นเจ้านายของประเทศน้ันตอบแก่เราวา่ �เพื่อเรา
จะรูว้า่พวกเจ้าเป็นคนสัตย ์จรงิ คือให้คนหน่ึงในพวกพี่น้องอยู่กับเรา พวกเจ้าเอาข้าวไปเพื่อบรรเทาการ
กันดารอาหารท่ีบ้านของเจ้า  แล ว้ออกเดินทางไปเถิด 34  แล ้วจงพาน้องชายสุดท้องมาหาเรา เราจึงจะรู ้แน่ว 
่าพวกเจ้ามิ ได้ เป็นคนสอดแนม  แต่ เป็นคนสัตย ์จรงิ  แล ้วเราจะปล่อยพี่ชายไป พวกเจ้ายงัจะได้ค้าขายใน
ประเทศน้ี� � 35 และต่อมาครัน้พวกเขาแก้กระสอบข้าวออก  ดู  เถิด  เห ็นหอ่เงนิของแต่ละคนอยู่ในกระสอบ
ของตน เม่ือเวลาพวกเขากับบิดาเหน็หอ่เงนิดังน้ั นก ็ กลัว 36 ฝ่ายยาโคบบิดาของเขาจึงวา่ �พวกเจ้าทําให้
เราพลัดพรากจากลูกของเรา โยเซฟก็เสียไปแล้ว  สิ เมโอนก็เสียไปแล้ว  แล ้วพวกเจ้ายงัจะเอาเบนยามินไป
อกีคน  สิ ่งเหล่าน้ีทัง้หมดทําใหเ้รามี ความทุกข์ � 37  รู เบนจึงบอกบิดาของตนวา่ �ถ้าลูกไม่พาเบนยามินกลับ
มาให ้พ่อ พ่อจงเอาบุตรชายทัง้สองคนของลูกฆ่าเสีย จงมอบเบนยามินไวใ้นความดูแลของลูกเถิด  แล ้วลูก
จะนําเขากลับมาหาพ่ ออ ีก� 38 ยาโคบบอกวา่ �ลูกของเราจะไม่ลงไปกับเจ้า เพราะพี่ชายของเขาก็ตายเสีย
แล้ว เหลือแต่เบนยามินคนเดียว ถ้าเกิดอนัตรายแก่เขาในเวลาเดินทางไปกับเจ้า  เจ้ าจะพาผมหงอกของ
เราลงสู่หลุมฝังศพด้วยความทุกข์�
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1  การก ันดารอาหารในแผ่นดิ นร ้ายแรงยิง่ 2 และต่อมาเม่ือครอบครวัยาโคบกินข้าวท่ี ได้ มาจากประเทศ
อยีปิต์หมดแล้ว  บิ ดาเขาจึงบอกแก่ บุ ตรชายวา่ �ไปซ้ืออาหารมาอกีหน่อย� 3  แต่  ยู ดาห์ตอบบิ ดาว ่า �ท่าน
กําชบัพวกลูกอยา่งเด็ดขาดวา่ �ถ้าไม่ ได้  พาน ้องชายมาด้วย พวกเจ้าจะไม่ เห ็นหน้าเราอกี� 4 ถ้าพ่อใช ้ให ้
น้องชายไปกับพวกลูก ลูกจะลงไปซ้ืออาหารให ้พ่อ 5  แต่  ถ้าแม้ พ่อไม่ ให ้น้องไป พวกลูกจะไม่ลงไป เพราะเจ้า
นายท่านบัญชาแก่พวกลู กวา่ �ถ้าไม่ ได้  พาน ้องชายมาด้วย พวกเจ้าจะไม่ เห ็นหน้าเราอกี� � 6 อสิราเอลจึง
วา่ � เหตุ ไฉนเจ้าจึงไปบอกท่านวา่มีน้องชายอกีคนหน่ึง  ทําให ้เราได้รบัความชํ้าใจเชน่น้ี� 7 เขาจึงตอบวา่
� เจ้ านายท่านซักไซ้ ไต่ ถามถึงพวกลูก และญาติ พี่ น้องของพวกลู กวา่ � บิ  ดาย ังอยู ่หรอื  เจ้ ามีน้องชายอกีหรอื
เปล่า� พวกลู กก ต็อบตามคําถามน้ัน จะล่วงรู ้ได้ อยา่งไรวา่ท่านจะสัง่วา่ � พาน อ้งชายของเจ้ามา� � 8  ยู ดาห์
จึงพู ดก ับอสิราเอลบิดาของเขาวา่ �ขอพ่อให้เด็กน้ันไปกับข้าพเจ้า เราจะได้ ลุ กขึ้นออกเดินทางไปเพื่อจะได้ 
มี  ช ีวติและไม่ ตาย ทัง้พวกลูกและพ่ อก ั บลู  กอ ่อนทัง้หลายของเราด้วย 9 ลู กร ับประกันน้องคนน้ี พ่อจะเรยีก
รอ้งให้ลู กร ับผิดชอบก็ ได้ ถ้าลูกไม่นําเขากลับมาหาพ่อและส่งเขาต่อหน้าพ่อ  ก็  ขอให ้ลู กร ับผิดต่อพ่อตลอด
ไปเป็นนิตย์ 10 ด้วยวา่ถ้าพวกลูกไม่ชา้อยู ่เชน่น้ี  ก็ จะได้ กล ับมาเป็ นคร ้ังท่ีสองแล้วเป็นแน่� 11 ฝ่ายอสิราเอล
บิดาของพวกเขาจึงบอกบุตรชายทัง้หลายวา่ �ถ้าอยา่งน้ันใหทํ้าดังน้ี คือเอาผลิตผลอยา่งดี ท่ี สุดท่ี มี ในแผ่น
ดินน้ี คือพิมเสนบ้าง น้ําผึ้ งบ ้าง  ยางไม้ และมดยอบ ลูกนัทและลู กอ ั ลม ันด์  ใส่ ภาชนะไปเป็นของกํานัลแก่ 
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ท่าน 12 เอาเงนิติ ดม ือเจ้าไปสองเท่า คือเง ินที ่ ติ ดมาในปากกระสอบของเจ้าน้ั นก ็ ให ้ ติ  ดม อืกลับไปด้วย เพราะ
บางทีเขาเผลอไป 13 จงพาน้องชายของเจ้าด้วย  แล ้วลุกขึ้นกลับไปหาท่านน้ั นอ ีก 14 ขอพระเจ้าผู้ทรงมหทิธ ิ
ฤทธิ ์โปรดกรุณาพวกเจ้าต่อหน้าท่านน้ัน เพื่อท่านจะปล่อยพี่ชายกับเบนยามินกลับมา หากวา่เราจะต้อง
พลัดพรากจากบุตรไปก็ตามเถิด� 15 คนเหล่าน้ั นก ็เอาของกํานัลและเงนิสองเท่าติ ดม ือไปพรอ้มกับเบนยา
มิน  แล ้วลุกขึ้นพากันเดินทางลงไปยงัประเทศอยีปิต์ และเข้าเฝ้าโยเซฟ

โยเซฟพบเบนยามินน้องชาย
16 เม่ือโยเซฟเหน็เบนยามินมากับพี่ ชาย ท่านจึงสัง่คนต้นเรอืนวา่ �จงพาคนเหล่าน้ี เข ้าไปในบ้าน  ให ้ฆ่า

สัตวแ์ละจัดโต๊ะไว้ เพราะคนเหล่าน้ีจะมารบัประทานด้วยกั นก ับเราในเวลาเท่ียง� 17 คนต้นเรอืนก็ทําตาม
คําโยเซฟสัง่ และพาคนเหล่าน้ันเข้าไปในบ้านโยเซฟ 18 คนเหล่าน้ั นก ็ กล ัวเพราะเขาพาเข้าไปในบ้านโยเซฟ
จึงพู ดก ั นว ่า �เพราะเหตุเง ินที ่ ติ ดมาในกระสอบของเราครั ้งก ่อนน้ัน เขาจึงพาพวกเรามาท่ี น่ี เพื่อท่านจะ
หาเหตุ ใส่ เราจั บก ุมเรา จับเราเป็นทาส ทัง้จะรบิเอาลาด้วย� 19 พวกเขาเข้าไปหาคนต้นเรอืนของโยเซฟ
และพู ดก ับเขาท่ี ประตู  บ้าน 20 และกล่าววา่ � โอ นายเจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้หลายลงมาครั ้งก ่อนเพื่อซ้ืออาหาร
21 และต่อมาครัน้ข้าพเจ้าทัง้หลายไปถึงท่ี พัก เราเปิดกระสอบของเราออก และดู เถิด เงนิของแต่ละคนก็ อยู ่
ในปากกระสอบของตน เงนิน้ันยงัอยู่ครบน้ําหนัก ข้าพเจ้าจึงได้นําเงนิน้ันติ ดม ือกลับมา 22 ข้าพเจ้าเอาเง ิ
นอ ีกส่วนหน่ึงติ ดม ือมาเพื่อจะซ้ืออาหารอกี เง ินที ่ อยู ่ในกระสอบของเราน้ันผู้ใดใส่ ไว ้ข้าพเจ้าไม่ทราบเลย�
23 คนต้นเรอืนจึงตอบวา่ �จงเป็นสุขเถิด อยา่กลัวเลย พระเจ้าของท่านและพระเจ้าของบิดาท่านบันดาล
ให ้มี  ทรพัย ์ อยู ่ในกระสอบเพื่อท่าน เงนิของท่านน้ันเราได้รบัแล้ว� คนต้นเรอืนก็พาสิเมโอนออกมาหาเขา
24 คนต้นเรอืนพาคนเหล่าน้ันเข้าไปในบ้านของโยเซฟ  แล ้วเอาน้ําให ้เขา เขาก็ล้างเท้าและคนต้นเรอืนจัด
หญ้าฟางให้ลาเขากิน 25 พวกพี่ชายก็จัดเตรยีมของกํานัลไวค้อยท่าโยเซฟซ่ึงจะมาในเวลาเท่ียง เพราะเขา
ได้ย ินว ่าเขาจะรบัประทานอาหารกั นที ่ น่ัน 26 เม่ือโยเซฟกลับมาบ้าน เขาก็ยกของกํานัลท่ี ติ  ดม ือน้ันมาให้โย
เซฟในบ้านแล้วกราบลงถึ งด ินต่อท่าน 27 โยเซฟถามถึงทุกข์สุขของเขาและกล่าววา่ � บิ ดาของเจ้าผู้ชรา
ท่ีพวกเจ้ากล่าวถึงครั ้งก ่อนน้ันสบายดี หรอื  บิ  ดาย ั งม ี ช ีวิตอยู ่หรอื � 28 เขาตอบวา่ � บิ ดาของข้าพเจ้าผู้ รบั
ใช ้ของท่านอยู ่สบายดี ท่านย ังม ี ช ีวิตอยู�่  แล ้วเขาก็น้อมลงกราบไหว ้อกี 29 โยเซฟเงยหน้าดู เห ็นเบนยามิ
นน้องชายมารดาเดียวกัน  แล ้วถามวา่ �คนน้ีเป็นน้องชายสุดท้องท่ีพวกเจ้าบอกแก่เราครั ้งก ่อนหรอื� โย
เซฟกล่าววา่ �ลูกเอย๋  ขอให ้พระเจ้าทรงเมตตาแก่ เจ้า � 30  แล ้วโยเซฟรบีไป เพราะรกัน้องจนกลัน้น้ําตาไว ้
ไม่ได้ ท่านก็หาท่ี ท่ี จะรอ้งไห้ ท่านจึงเข้าไปในหอ้งรอ้งไห ้อยู ่ ท่ีน่ัน 31 โยเซฟล้างหน้าแล้วกลับออกมาแข็งใจ
กลัน้น้ําตาสัง่วา่ �ยกอาหารมาเถิด� 32 พวกคนใช ้ก็ ยกส่วนของโยเซฟมาตัง้ไวเ้ฉพาะท่าน ส่วนของพี่น้อง
ก็เฉพาะพี่ น้อง ส่วนของคนอยีปิต์ ท่ี จะมารบัประทานด้วยน้ั นก ็เฉพาะเขา เพราะคนอยีปิต์จะไม่รบัประทาน
อาหารรว่มกับคนฮบีรู ด้วยวา่สิง่น้ันเป็นสิง่ท่ีพึงรงัเกียจสําหรบัคนอยีปิต์ 33 พวกพี่น้องก็น่ังตรงหน้าโยเซฟ
เรยีงตัง้แต่ พี่ใหญ่  ผู้  มี  สิทธ ิ บุ ตรหวัปี ลงมาจนถึงน้องสุดท้องตามวยั  พี่ น้องทัง้หลายมองดู ตาก ันด้วยความ
ประหลาดใจ 34  แล ้วโยเซฟก็ส่งของรบัประทานให ้พี่ น้องเหล่าน้ันต่อหน้าท่าน  แต่ ของท่ีส่งให้เบนยามินน้ัน
มากกวา่ของพี่ชายถึงหา้เท่า พวกเขาก็กินด่ืมกับโยเซฟจนสําราญใจ
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1 โยเซฟสัง่คนต้นเรอืนของท่านวา่ �จัดอาหารใส่กระสอบของคนเหล่าน้ี ให ้เต็มตามท่ีจะขนไปได้ และ
เอาเงนิของเขาใส่ ไว ้ในปากกระสอบของทุกคน 2  ใส่ ถ้วยของเรา คือถ้วยเงนิน้ันไวใ้นปากกระสอบของคนสุด
ท้องกับเงนิค่าข้าวของเขาด้วย� คนต้นเรอืนก็ทําตามคําท่ีโยเซฟสัง่ 3 ครัน้เวลารุง่เชา้คนต้นเรอืนก็ ให ้คน
เหล่าน้ันออกเดินไปพรอ้มกับลาของเขา 4 เม่ือพี่น้องออกไปจากเมืองยงัไม่ สู้ ไกลนักโยเซฟสัง่คนต้นเรอืนวา่
� ลุ กขึ้นไปตามคนเหล่าน้ัน เม่ือไปทันแล้วให้ถามพวกเขาวา่ �ทําไมพวกเจ้าจึงทําความชัว่ตอบความดี เล่า 
5 ถ้วยน้ีเป็นถ้วยเฉพาะท่ี เจ้ านายของข้าใช ้ด่ืม และใชทํ้านายมิ ใช ่ หรอื  เจ้ าทําเชน่น้ีผิดมาก� � 6 คนต้นเรอืน
ตามพวกเขาไปทัน  แล ้ วว ่าแก่ พี่ น้องตามคําท่ีโยเซฟบอก 7 คนเหล่าน้ันจึงตอบเขาวา่ � เหตุ ไฉนเจ้านายของ
ข้าพเจ้าจึงวา่อยา่งน้ี พระเจ้าไม่ทรงโปรดให ้ผู้รบัใช ้ของท่านกระทําเรือ่งเชน่น้ี เลย 8  ดู  เถิด เง ินที ่ข้าพเจ้าพบ
ในปากกระสอบของข้าพเจ้าน้ัน ข้าพเจ้ายงัได้นํามาจากแผ่นดินคานาอนัคืนแก่ ท่าน ข้าพเจ้าทัง้หลายจะลัก
เงนิทองไปจากบ้านนายของท่านได้ อยา่งไรเล่า 9 หากท่านพบของน้ั นที ่ใครในพวกข้าพเจ้าผู้ รบัใช ้ของท่านก็ 
ให ้ ผู้ น้ันตายเถิด และข้าพเจ้าทัง้หลายจะเป็นทาสเจ้านายของข้าพเจ้าด้วย� 10 คนต้นเรอืนจึงวา่ � บัดน้ี  ให ้
เป็นไปตามคําท่ีท่านวา่ ถ้าเราพบของน้ั นที ่ ผู้ใด  ผู้ น้ันจะต้องเป็นทาสของเรา  แต่ ท่านทัง้หลายหามีความผิด
ไม่� 11 พวกเขาทุกคนจึงรบียกกระสอบของตนวางลงบนดินและเปิดกระสอบของตนออก 12 คนต้นเรอืนก็
ค้นดู ตัง้แต่ คนหวัปีจนถึงคนสุดท้อง  ก็ พบถ้วยน้ันในกระสอบของเบนยามิน 13 พวกเขาก็ฉีกเส้ือผ้าของตน
และบรรทุกขึ้นหลังลากลับมายงัเมือง 14 ฝ่ายยูดาห์กับพวกพี่น้องก็ มาบ ้านโยเซฟ โยเซฟยงัอยู ่ท่ีน่ัน พวก
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เขากราบลงถึ งด ินต่อหน้าท่าน 15 โยเซฟจึงถามเขาวา่ �พวกเจ้าทําอะไรน่ี พวกเจ้าไม่ รู ้หรอืวา่คนอยา่งเรา
ทํานายได้� 16  ยู ดาห์ตอบวา่ �ข้าพเจ้าทัง้หลายจะตอบอยา่งไรกับนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะพู ดอย ่างไร
หรอืข้าพเจ้าจะแก้ตัวอยา่งไรได้ พระเจ้าทรงทราบความชัว่ชา้ของพวกข้าพเจ้าผู้ รบัใช ้ของท่านแล้ว ข้าแต่ 
ท่าน  ดู  เถิด พวกข้าพเจ้าเป็นทาสของท่าน ทัง้ข้าพเจ้าทัง้หลายกับคนท่ีเขาพบถ้วยอยูน้ั่นด้วย� 17  แต่ โยเซฟ
ตอบวา่ �พระเจ้าไม่ทรงโปรดใหเ้รากระทําเชน่น้ัน เฉพาะคนท่ีเขาพบถ้วยในมือน้ันจะเป็นทาสของเรา ส่วน
พวกเจ้าจงกลับไปหาบิดาโดยสันติสุขเถิด�

 ยู ดาหย์อมเป็นทาสแทนเบนยามิน
18  ยู ดาห์จึงเข้าไปใกล้โยเซฟ เรยีนวา่ � โอ นายเจ้าข้า ข้าพเจ้าผู้ รบัใช ้ของท่านขอกราบเรยีนท่านสักคํา

หน่ึง ขอท่านอยา่ได้ถือโกรธข้าพเจ้าผู้ รบัใช ้ของท่านเลย เพราะท่านก็เป็นเหมือนฟาโรห์ 19 นายของข้าพเจ้า
ถามข้าพเจ้าทัง้หลายผู้ รบัใช ้ของท่านวา่ � เจ้ าย ังม ี บิ ดาหรอืน้องชายอยู ่หรอื � 20 พวกข้าพเจ้าตอบนายของ
ข้าพเจ้าวา่ �ข้าพเจ้าทัง้หลายมี บิ ดาท่ีชราแล้ว  มี  บุ ตรคนหน่ึงเกิดเม่ื อบ ิดาชรา เป็นน้องเล็ก  พี่ ชายของ
เด็กน้ันตายเสียแล้ว  บุ ตรของมารดาน้ันยงัอยู ่แต่ คนน้ีคนเดียวและบิดารกัเด็กคนน้ี มาก � 21  แล ้ วท ่าน
สัง่ข้าพเจ้าทัง้หลายผู้ รบัใช ้ของท่านวา่ � พาน ้องคนน้ันมาท่ี น่ี  ให ้เราดู� 22 ข้าพเจ้าทัง้หลายเรยีนนายของ
ข้าพเจ้าวา่ �เด็กหนุ่มคนน้ีจะพรากจากบิดาไม่ ได้ เพราะถ้าจากบิดาไป  บิ ดาจะตาย� 23 ท่านบอกข้าพเจ้าทัง้
หลายผู้ รบัใช ้ของท่านวา่ �ถ้าเจ้าทัง้หลายไม่ พาน ้องชายสุดท้องมาด้วยกัน  เจ้ าจะไม่ เห ็นหน้าเราอกีเลย�
24 และต่อมาครัน้ข้าพเจ้าไปหาบิดาผู้ รบัใช ้ของท่านแล้ว ข้าพเจ้าทัง้หลายก็นําถ้อยคําของนายของข้าพเจ้า
ไปเล่าให ้บิ ดาฟัง 25 และบิดาของข้าพเจ้าทัง้หลายสัง่วา่ �จงกลับไปอกีซ้ืออาหารมาให้พวกเราหน่อย�
26 ข้าพเจ้าทัง้หลายวา่ �เราลงไปไม่ ได้ ถ้าน้องชายสุดท้องไปด้วยเราจึงจะลงไป เพราะเราจะเหน็หน้าท่าน
น้ันไม่ ได้  เวน้แต่ น้องชายสุดท้องอยู่กับเรา� 27  บิ ดาผู้ รบัใช ้ของท่านจึงบอกข้าพเจ้าทัง้หลายวา่ � เจ้ ารูว้า่
ภรรยาของเราคลอดบุตรชายให้เราสองคน 28  บุ ตรคนหน่ึ งก ็จากเราไปแล้ว เราจึงวา่ � สัตว ์รา้ยกั ดก ินเขา
เสียเป็นแน่� เราไม่ ได้  เห ็นบุตรน้ันจนบัดน้ี 29 ถ้าพวกเจ้าเอาเด็กคนน้ีไปจากเราด้วย และเขาเป็ นอ ันตราย
ขึ้น พวกเจ้าก็จะทําให้เราซ่ึ งม ีผมหงอกลงสู่หลุมฝังศพด้วยความทุกข์� 30  เหตุ ฉะน้ันบัดน้ีเม่ือข้าพเจ้ากลับ
ไปหาบิดาผู้ รบัใช ้ของท่าน และเด็กหนุ่ มน ้ั นม ิ ได้  กล ับไปกับข้าพเจ้า เพราะชวีติของท่านติ ดอย ู่กับชวีติของ
เด็ก 31 และต่อมาเม่ื อบ ิดาเห ็นว ่าเด็กน้ันไม่ อยู ่กับพวกข้าพเจ้า  บิ  ดาก ็จะตาย  ผู้รบัใช ้ของท่านจะเป็นเหตุ ให ้ 
บิ ดาผู้ รบัใช ้ของท่านผู้ มี ผมหงอกลงสู่หลุมฝังศพด้วยความทุกข์ 32 เพราะข้าพเจ้าผู้ รบัใช ้ของท่านรบัประกัน
น้องไว้ต่ อบ ิดาของข้าพเจ้าวา่ �ถ้าข้าพเจ้าไม่ พาน ้องกลับมาหาบิดา ข้าพเจ้าจะรบัผิดต่ อบ ิดาตลอดไป�
33 เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอโปรดใหข้้าพเจ้าผู้ รบัใช ้ของท่านอยูแ่ทนน้องโดยเป็นทาสของนายของข้าพเจ้า  ขอให ้
น้องกลับไปกับพวกพีข่องตนเถิด 34 ด้วยวา่ถ้าน้องมิ ได้  อยู ่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลับไปหาบิดาของข้าพเจ้า
อยา่งไรได้ น่ากลั วว ่าจะเหน็เหตุรา้ยอุบั ติ ขึ้นแก่ บิ ดาข้าพเจ้า�

45
โยเซฟแสดงตนกับพี่ น้อง 

1 โยเซฟอดกลัน้ต่อหน้าบรรดาผู้ ท่ี ยนือยู่ต่อไปอกีมิ ได้ ท่านก็รอ้งสัง่วา่ � ให ้ ทุ กคนออกไปเสียเถิด� จึง
ไม่ มี  ผู้ ใดยนือยู่กั บท ่านด้วย  ขณะท่ี โยเซฟแจ้งให ้พี่ น้องรูจั้กตั วท ่าน 2  แล ้วโยเซฟรอ้งไห ้เสียงดัง คนอยีปิต์
ทัง้หลายและคนในสํานักพระราชวงัฟาโรห ์ก็ได้  ยนิ 3 โยเซฟบอกพวกพี่น้องของตนวา่ �เราคือโยเซฟ  บิ ดา
เราย ังม ี ช ีวิตอยู ่หรอื � ฝ่ายพวกพี่น้องไม่ รูที้ ่จะตอบประการใดเพราะตกใจกลั วท ่ีเผชญิหน้ากับโยเซฟ 4 โย
เซฟจึงบอกพี่น้องของตนวา่ �เชญิเข้ามาใกล้เราเถิด� เขาก็ เข ้ามาใกล้ แล ้วโยเซฟวา่ �เราคือโยเซฟน้องท่ี 
พี่ ขายมาย ังอ ียปิต์ 5 ฉะน้ันบัดน้ีอยา่เสียใจไปเลย อยา่โกรธตัวเองท่ีขายเรามาท่ี น่ี เพราะวา่พระเจ้าทรงใช้
เราให ้มาก ่อนหน้าพี่เพื่อจะได้ ชว่ยชวีติ 6 เพราะมี การก ันดารอาหารในแผ่นดินสองปี แล้ว ย ังอ ี กห ้าปีจะทํา
นาหรอืเก่ียวข้าวไม่ ได้  เลย 7 พระเจ้าทรงใช้เรามาก่อนพี่ เพื่อสงวนหมู่คนจากพวกพี่ ไว ้บนแผ่นดิน และชว่ย
ชวีติของพี่ ไว ้ด้วยการชว่ยให้พ้ นอ ันใหญ่ หลวง 8 ฉะน้ันบัดน้ี มิใช ่ พี่ เป็นผู้ ให ้เรามาท่ี น่ี  แต่ พระเจ้าทรงให ้มา 
 พระองค์ ทรงโปรดให้เราเป็นเหมือนบิดาแก่ ฟาโรห ์เป็นเจ้าในราชวงัทัง้สิน้ และเป็นผู้ครอบครองประเทศ
อยีปิต์ ทัง้หมด 

โยเซฟส่งข่าวไปถึงยาโคบบิดาของตน
9  เจ้ าจงรบีขึ้นไปหาบิดาเราบอกท่านวา่ �โยเซฟบุตรชายของท่านพูดดังน้ี วา่ �พระเจ้าทรงโปรดให้ลูก

เป็นเจ้าเหนื ออ ียปิต์ ทัง้สิน้ ขอลงมาหาลูก อยา่ได้ ชา้ 10 พ่อจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินโกเชน และพ่อจะได้ อยู ่ 
ใกล้  ลูก ทัง้ตัวพ่ อก ั บลู กหลานและฝูงแพะแกะ ฝูงววั และทรพัยทั์ง้หมดของพ่อ 11 ลูกจะบํารุงรกัษาพ่อท่ี น่ัน 
ด้วยยงัจะกันดารอาหารอ ีกห ้าปี  มิ ฉะน้ันพ่อและครอบครวัของพ่อและผู้ คนที ่พ่ อม ี อยู ่จะยากจนไป� � 12  ดู  
เถิด  นัยน์ ตาพี่และนัยน์ตาของเบนยามินน้องชายของข้าพเจ้าได้ เห ็ นว ่าเป็นปากของข้าพเจ้าเองท่ี ได้  พู  ดก 
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ับพี่ 13  พี่ จงเล่าให ้บิ ดาของเราฟังถึงยศศั กด ์ิ ท่ี ข้าพเจ้ามี อยู ่ในอยีปิต์และท่ี พี่  ได้  เห ็นน้ันทุกประการ  พี่ จงรบี
พาบิดาเราลงมาท่ี น่ี  เถิด � 14 โยเซฟกอดคอเบนยามินผู้น้องแล้วรอ้งไห้ เบนยามิ นก ็กอดคอโยเซฟรอ้งไห ้
เหมือนกัน 15ยิง่กวา่น้ันโยเซฟจึงจุบพีช่ายทัง้ปวงและรอ้งไห้ หลังจากน้ันพีน้่องของท่านก็สนทนากับโยเซฟ

โยเซฟส่งรถถึงคานาอนัไปรบัยาโคบ
16 ข่าววา่ � พี่ น้องของโยเซฟมา� ไปถึงราชวงัฟาโรห์  ฟาโรห ์กับข้าราชการของพระองค์ ก็ พากันยนิดี 17  

ฟาโรห ์รบัสั ่งก ับโยเซฟวา่ � พู  ดก ับพี่น้องของท่านวา่ �ทําดังน้ี คือเอาของบรรทุกสัตว ์กล ับไปแผ่นดินคา
นาอนั 18 พาบิดาและครอบครวัของเจ้ามาหาเรา เราจะประทานของดี ท่ี สุดในแผ่นดิ นอ ียปิต์ ให ้พวกเจ้า
พวกเจ้าจะได้รบัประทานผลอ ันอ ุดมบรบูิ รณ ์ของประเทศน้ี� 19 เราสัง่เจ้าแล้ว จงทําดังน้ี เอารถบรรทุก
จากประเทศอยีปิต์ไปรบัเด็กเล็กๆและภรรยาของเจ้ากับนําบิดาของเจ้ามา 20 อยา่เสียดายทรพัย ์สมบัติ  เลย 
เพราะของดี ท่ี สุดทัว่ประเทศอยีปิต์เป็นของเจ้าแล้ว� 21 บรรดาบุตรของอสิราเอลก็ ทําตาม โยเซฟจัดรถ
บรรทุกให้เขาตามรบัสัง่ของฟาโรห์ กับให้เสบียงรบัประทานตามทาง 22 โยเซฟให้เส้ือผ้าคนละสํารบั  แต่  
ให ้เงนิแก่เบนยามินสามรอ้ยเหรยีญกับเส้ือหา้สํารบั 23 โยเซฟฝากของต่อไปน้ี ให ้ บิดา คือลาสิบตัวบรรทุก
ของดี ท่ี สุดในประเทศอยีปิต์ และลาตัวเมี ยอ ีกสิบตัวบรรทุกข้าว  ขนมปัง และเสบียงอาหารสําหรบัให ้บิ ดา
รบัประทานตามทาง 24 ดังน้ันโยเซฟส่งพี่น้องไป  แล ้วเขาก็ออกไป  แล ้ วท ่านสัง่เขาวา่ �จงระวงัให ้ดี อยา่ได้ว ิ
วาทก ันตามทาง� 25 พวกพี่น้องก็พากันขึ้นไปจากอยีปิต์ เข ้าไปในแผ่นดินคานาอนัไปหายาโคบบิดาของตน
26 บอกบิ ดาว ่า �โยเซฟย ังม ี ช ีวิตอยู่ ท่านเป็นผู้ครอบครองประเทศอยีปิต์ ทัง้หมด �  แต่  จิ ตใจยาโคบงงงนั
เพราะยงัไม่เชื่อเขา 27 เขาจึงเล่าคําของโยเซฟให ้บิ ดาฟังทุกประการ คือคําท่ีโยเซฟสัง่พวกเขาไว้ เม่ือยาโคบ
เหน็รถบรรทุกท่ีโยเซฟส่งมารบัตน  จิ ตใจของท่านก็ฟ้ืนแชม่ชื่นขึ้น 28 อสิราเอลจึงวา่ �เราอิม่ใจแล้ว โยเซฟ
ลูกเราย ังม ี ช ีวติอยู่ เราจะไปเหน็ลู กก ่อนเราตาย�
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ยาโคบลงไปย ังอ ียปิต์

1 อสิราเอลเดินทางไปพรอ้มกับทรพัย ์ทัง้หมด มาถึงเมืองเบเออรเ์ชบา และถวายเครือ่งบูชาแด่พระเจ้า
ของอิสอ ัคบ ิดาของตน 2 พระเจ้าตรสัแก่อสิราเอลโดยนิ มิ ตในเวลากลางคื นว ่า �ยาโคบ ยาโคบเอย๋� ยาโค
บทูลวา่ �ข้าพระองค์ อยู ่ ท่ีน่ี พระเจ้าข้า� 3  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �เราคือพระเจ้า คือพระเจ้าของบิดาเจ้า อยา่
กลั วท ีจ่ะลงไปย ังอ ียปิต์เพราะเราจะให ้เจ้ าเป็นประชาชาติ ใหญ่  ท่ีน่ัน 4 เราจะลงไปกับเจ้าถึ งอ ียปิต์ และเราจะ
พาเจ้าขึ้นมาอ ีกด ้วยแน่ และโยเซฟจะวางมือบนตาเจ้า� 5 ยาโคบก็ยกไปจากเบเออรเ์ชบา บรรดาบุตรชาย
อสิราเอลก็พายาโคบบิดาขึ้นรถบรรทุกท่ี ฟาโรห ์ส่งมารบัไปกั บลู กหลานเล็กๆและภรรยาของเขา 6 เขาพา
ฝูงสัตวข์องตนและทรพัย ์ท่ี เขาได้มาในแผ่นดินคานาอนัน้ันไปอยีปิต์ ทัง้ยาโคบกับบรรดาเชื้อสายของท่าน
7 คือลูกหลานชายหญิงและเชื้อสายทัง้หมดของท่านเข้าไปในอยีปิต์ 8  ต่อไปน้ี เป็นชื่อลูกหลานของอสิราเอล
ท่ี เข ้าไปในอยีปิต์ ทัง้ยาโคบและบุตรชายของท่านคือ  รู  เบน  บุ ตรหวัปีของยาโคบ 9 และบุตรชายของรู เบน 
 คือ ฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี 10  บุ ตรชายของสิเมโอน  คือ เยมูเอล  ยาม ีน โอหาด ยาคีน และโศหาร์
กับชาอูล  บุ ตรชายของหญิงคนคานาอนั 11  บุ ตรชายของเลวี  คือ เกอร ์โชน โคฮาท และเมรารี 12  บุ ตรชาย
ของยูดาห ์คือ เอร์  โอน ัน เช-ลาห์ เปเรศ เศ-ราห์  แต่ เอรแ์ละโอนันได้ถึงแก่ความตายในแผ่นดินคานาอนั  บุ 
ตรชายของเปเรศคือ เฮสโรน และฮามูล 13  บุ ตรชายของอสิสาคาร์  คือ โทลา  ปู วาห์ โยบ และชมิโรน 14  บุ ตร
ชายของเศบู ลุ น  คือ เสเรด เอโลน และยาเลเอล 15 พวกเหล่าน้ีเป็นบุตรชายของนางเลอาห์ ซ่ึงนางคลอดให้
ยาโคบในปัดดานอารมั กับบุตรสาวชื่อ  ดี นาห์  บุ ตรชายหญิงหมดด้วยกั นม ีสามสิบสามคน 16  บุ ตรชายของ
กาด  คือ ศิ ฟี  โอน ฮ ักก ี ชู นี เอสโบน เอรี อาโรดี และอาเรลี 17  บุ ตรชายของอาเชอร์  คือ ยมินาห์ อชิอูอาห์
อชิอู ไอ และเบรอีาห์ กับเสราห์น้องสาวของเขา และบุตรชายของเบรอีาห ์คือ เฮเบอรแ์ละมัลคีเอล 18 พวก
เหล่าน้ีเป็นบุตรชายของนางศิลปาห์  ผู้  ท่ี  ลาบ ันยกให ้แก่ นางเลอาห ์บุ ตรสาวของตน และบุตรสิบหกคนน้ีนาง
คลอดใหย้าโคบ 19  บุ ตรชายของนางราเชลภรรยายาโคบคือ โยเซฟและเบนยามิน 20  มน ัสเสหกั์บเอฟราอมิ
 เก ิดแก่โยเซฟในแผ่นดิ นอ ียปิต์ ซ่ึงนางอาเสนั ทบ ุตรสาวของโปทิเฟรา  ปุ โรหติเมืองโอนคลอดให ้ท่าน 21  บุ 
ตรชายของเบนยามินคือ เบลา เบเคอร์ อชัเบล  เก - รา นาอามาน เอไฮ โรช  มุ ปปิม หุปปิม และอารด์ 22 พวก
เหล่าน้ีเป็นบุตรชายของนางราเชลท่ี เก ิดแก่ยาโคบ  มี  สิ บส่ีคนด้วยกัน 23  บุ ตรชายของดานคือ หุ ชมิ 24  บุ ตร
ชายของนัฟทาลี คือ ยาเซเอล  กูน ี เยเซอร์ และชลิเลม 25 พวกเหล่าน้ีเป็นบุตรชายของนางบิลฮาห์  ผู้  ท่ี  ลาบ ัน
ยกให ้แก่ นางราเชลบุตรสาวของตน และบุตรเจ็ดคนน้ีนางคลอดให้ยาโคบ 26 บรรดาคนของยาโคบซ่ึงออก
มาจากบัน้เอวของท่านท่ี เข ้ามาในอยีปิต์ น้ัน  ไม่ นับภรรยาของบุตรชายยาโคบ  มี หกสิบหกคนด้วยกัน 27  บุ ตร
ชายของโยเซฟซ่ึงเกิดแก่ท่านในอยีปิต์ มี สองคน นับคนทัง้ปวงในครอบครวัของยาโคบท่ี เข ้ามาในอยีปิต์ ได้  
เจ ็ดสิบคน
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 ญาติ  พี่ น้องของโยเซฟไปอาศัยในเมืองโกเชน
28 ยาโคบให ้ยู ดาห์ล่วงหน้าไปหาโยเซฟเพื่อจะนําหน้าไปยงัเมืองโกเชน  แล ้วพวกเขาก็มาถึงแผ่นดินโก

เชน 29 โยเซฟก็จัดรถม้าของตนขึ้นไปยงัเมืองโกเชนรบัอสิราเอลบิดาของตน พอเหน็บิดาท่านก็กอดคอ
บิดาไว ้รอ้งไห ้เป็นเวลานาน 30 อสิราเอลพู ดก ับโยเซฟวา่ � เดีย๋วน้ี พ่อจะตายก็ตามเถิด เพราะพ่อได้ เห ็นหน้า
เจ้าแล้วและรู้วา่เจ้าย ังม ี ช ีวิตอยู�่ 31 โยเซฟจึงบอกพี่น้องและครอบครวัของบิ ดาว ่า �เราจะขึ้นไปแสดง
แก่ ฟาโรห ์และทูลแก่ พระองค์  วา่ � พี่ น้องและครอบครวัของบิดาผู้เคยอยู่ในแผ่นดินคานาอนัน้ันมาหาข้า
พระองค์ แล้ว 32 คนเหล่าน้ันเป็นผู้เล้ียงแกะมีอาชพีเล้ียงสัตว์ เขาพาฝูงแพะแกะ ฝูงว ัวก ับทรพัย ์สมบัติ 
ของเขาทัง้สิน้มาด้วย� 33 และต่อมาเม่ือฟาโรห์จะรบัสัง่ให้ท่านเข้าเฝ้าและจะถามวา่ �พวกเจ้าเคยทํามา
หาเล้ียงชพีอยา่งไร� 34 ท่านทัง้หลายจงทูลวา่ �การทํามาหาเล้ียงชพีของผู้ รบัใช ้ของพระองค์น้ันเก่ียวข้อง
กับพวกสัตว ์ใช ้งานตัง้แต่เป็นเด็กมาจนทุกวนัน้ี ทัง้ข้าพระองค์ทัง้หลายและบรรพบุรุษของข้าพระองค์ ด้วย 
� เพื่อท่านทัง้หลายจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินโกเชน  เหตุ วา่คนเล้ียงแพะแกะทุกคนน้ันเป็ นที ่พึงรงัเกียจ
สําหรบัชาวอยีปิต์�

47
ยาโคบเข้าเฝ้าฟาโรห์

1 โยเซฟเข้าไปทูลฟาโรห ์วา่ � บิ ดาและพี่น้องของข้าพระองค์กับฝูงแพะแกะฝูงววัและทรพัย ์สมบัติ ของ
เขาทัง้สิน้มาจากแผ่นดินคานาอนัแล้ว  ดู  เถิด พวกเขาอยู่ในแผ่นดินโกเชน� 2 โยเซฟเลือกคนจากหมู่ พี่
น้อง คือผู้ชายหา้คนพาไปเฝ้าฟาโรห์ 3  ฟาโรห ์ตรสัถามพี่น้องของโยเซฟวา่ �พวกเจ้าเคยทํามาหาเล้ียงชพี
อยา่งไร� เขาทูลฟาโรห ์วา่ � ผู้รบัใช ้ของพระองค์เป็นผู้เล้ียงแพะแกะ ทัง้พวกข้าพระองค์และบรรพบุรุษของ
พวกข้าพระองค์� 4 เขาทูลฟาโรห ์อ ี กวา่ �พวกข้าพระองค์มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินน้ีเพราะไม่ มี  ทุ ่งหญ้าจะ
เล้ียงสัตว์ของข้าพระองค์ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ เพราะเหตุวา่ในแผ่นดินคานาอนัน้ั นก ันดารอาหารนัก  เหตุ  
ฉะน้ี  บัดน้ี ขอโปรดให้ข้าพระองค์ ผู้รบัใช ้ของพระองค์อาศัยอยู่ในแผ่นดินโกเชนเถิด� 5  ฟาโรห ์จึงตรสัแก่โย
เซฟวา่ � บิ ดาและพี่น้องของท่านมาหาท่านแล้ว 6 ท่านมีประเทศอยีปิต์ อยู ่ ต่อหน้า  ให ้ บิ ดาและพี่น้องของ
ท่านตัง้หลักแหล่งอยู่ในแผ่นดินดี ท่ี สุดคือให้เขาอยู ่แผ่ นดินโกเชน  แล ้วในพวกพี่น้องน้ัน ถ้าท่านรูว้า่ผู้ใด
เป็นคนมี ความสามารถ จงตัง้ผู้น้ันให้เป็นหวัหน้ากองเล้ียงสัตวข์องเรา� 7 โยเซฟก็พายาโคบบิดาของท่าน
เข้าเฝ้าฟาโรห์ ยาโคบก็ถวายพระพรแก่ ฟาโรห ์8  ฟาโรห ์จึงตรสัถามยาโคบวา่ � อายุ ท่านได้ เท่าไร � 9 ยา
โคบทูลตอบฟาโรห ์วา่ �ข้าพระองค์ดํารงชวีติสัญจรอยู่นับได้รอ้ยสามสิบปี  ช ีวติของข้าพระองค์สัน้และมี 
ความลําบาก  ไม่  เท่ าอายุบรรพบุรุษของข้าพระองค์ในว ันที ่ดํารงชวีติสัญจรอยู ่น้ัน � 10 ยาโคบถวายพระพร
แก่ ฟาโรห ์ แล ้ วท ูลลาไปจากฟาโรห์ 11 ฝ่ายโยเซฟให ้บิ ดาและพวกพี่น้องของตนอยู่และถือกรรมสิทธิ ์ท่ี  ดิ น
ในประเทศอยีปิต์ ในแผ่นดิ นที ่ ดี  ท่ี สุดคือ ในแผ่นดินราเมเสส ตามรบัสัง่ของฟาโรห์ 12 โยเซฟเล้ียงดู บิ ดา
และพวกพีน้่องรวมทัง้ครอบครวัของบิดา  ให ้ มี อาหารรบัประทานตามจํานวนคนในครอบครวั

โยเซฟขายอาหารให ้แก่ ประชาชนและซ้ือท่ี ดิ นสําหรบัฟาโรห์
13 และทัว่แผ่นดินขาดอาหารเพราะการกันดารอาหารรา้ยแรง จนแผ่นดิ นอ ียปิต์และแผ่นดินคานาอนั

ทัง้สิน้หวิโหยเพราะการกันดารอาหาร 14 โยเซฟรวบรวมเงนิทัง้หมดท่ี ได้ จากการขายข้าวในประเทศอยีปิต์
และแผ่นดินคานาอนั และโยเซฟนําเงนิน้ันไปไวใ้นราชวงัฟาโรห์ 15 เม่ือเงนิในประเทศอยีปิต์และแผ่นดิน
คานาอนัหมดแล้ว ชาวอยีปิต์ทัง้ปวงมากราบเรยีนโยเซฟวา่ �ขออาหารให้พวกข้าพเจ้าเถิด  เหตุ ใดพวก
ข้าพเจ้าจะต้องอดตายต่อหน้าท่านเพราะเงนิหมดเล่า� 16 โยเซฟจึงบอกวา่ �ถ้าเงนิหมดแล้วจงเอาฝูงสัตว์
ของเจ้ามาและเราจะให้ข้าวแลกกับสัตว�์ 17 เขาก็นําฝูงสัตวม์าให้โยเซฟ โยเซฟก็ ให ้อาหารแก่เขาแลกกับ
ม้า แพะแกะ ฝูงววัและลา ในปีน้ันท่านจ่ายอาหารแลกกับสัตวต่์างๆของเขา 18 เม่ือปีน้ันสิน้สุดลงแล้ว เขาก็
มาหาท่านในปี ท่ี สองกราบเรยีนท่านวา่ �พวกข้าพเจ้าจะไม่ปิดบังเรือ่งน้ี ไว ้จากนายของข้าพเจ้าวา่ เงนิของ
ข้าพเจ้าหมดแล้วและฝูงสัตวข์องข้าพเจ้าก็เป็นของนายแล้วด้วย ข้าพเจ้าไม่ มี  สิ ่งใดเหลือในสายตาของท่าน
เลย  เวน้แต่ ตัวข้าพเจ้ากั บท ี่ ดิ นเท่าน้ัน 19  เหตุ ใดข้าพเจ้าทัง้หลายจะต้องอดตายต่อหน้าต่อตาท่านเล่า ทัง้ตัว
ข้าพเจ้ากั บท ่ี ดิ นของข้าพเจ้าทัง้หลายด้วย ขอท่านโปรดซ้ือพวกข้าพเจ้ากั บท ่ี ดิ นแลกกับอาหาร ข้าพเจ้าทัง้
หลายกั บท ี่ ดิ นจะเป็นทาสของฟาโรห์ ขอท่านโปรดใหเ้มล็ดข้าวแก่พวกข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าทัง้หลายจะมี ช ีวิ
ตอยู ่ได้ และไม่ตายเพื่อท่ี ดิ นน้ันจะไม่รกรา้งไป� 20 โยเซฟก็ซ้ือท่ี ดิ นทัง้หมดในอยีปิต์ ให ้ แก่  ฟาโรห ์เพราะคน
อยีปิต์ ทุ กคนขายไรน่าของตนเน่ืองจากการกันดารอาหารรุนแรงต่อเขายิง่นัก เพราะฉะน้ันแผ่นดินจึงตก
เป็นของฟาโรห์ 21 ส่วนประชาชนเหล่าน้ันโยเซฟใหเ้ขายา้ยไปอยู ่ท่ี เมืองต่างๆทัว่ประเทศอยีปิต์ 22  เวน้แต่  ท่ี  
ดิ นของพวกปุโรหติเท่าน้ันโยเซฟไม่ ได้  ซ้ือ เพราะปุโรหติได้รบัปันส่วนจากฟาโรห์ และดํารงชวีติอาศัยตาม
ส่วนท่ี ฟาโรห ์ พระราชทาน  เหตุ  ฉะน้ี เขาจึงไม่ ได้ ขายท่ี ดิ นของเขา 23 โยเซฟชีแ้จงแก่ประชาชนทัง้ปวงวา่ � ดู  
เถิด  วนัน้ี เราซ้ือตัวพวกเจ้ากั บท ่ี ดิ นของเจ้าใหเ้ป็นของฟาโรห ์แล้ว  น่ี เราจะใหเ้มล็ดข้าวแก่พวกเจ้าและพวก
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เจ้าจงเอาไปหวา่นเถิด 24 และต่อมาเม่ือได้ผลแล้วจงถวายส่วนหน่ึงในหา้ส่วนแก่ ฟาโรห ์ เก ็บส่ีส่วนไวเ้ป็น
ของตน สําหรบัใช้เป็นเมล็ดข้าวบ้าง เป็นอาหารสําหรบัเจ้าและครอบคร ัวก ับเด็กเล็ กบ ้าง� 25 คนทัง้หลาย
ก็ กล่าววา่ �ท่านชว่ยชวีติข้าพเจ้าไว้  ขอให ้ข้าพเจ้าทัง้หลายได้รบัความกรุณาในสายตาของนายข้าพเจ้าเถิด
ข้าพเจ้าทัง้หลายยอมเป็นทาสของฟาโรห�์ 26 โยเซฟตัง้เป็นกฎหมายในประเทศอยีปิต์ตราบเท่าทุกวนัน้ี วา่ 
 ให ้ ฟาโรห ์ ได้ ส่วนหน่ึงในหา้ส่ วน  เวน้แต่  ท่ี  ดิ นของปุโรหติเท่าน้ันไม่ตกเป็นของฟาโรห์

ยาโคบต้องการถูกฝังไวใ้นเฮโบรน
27 พวกอสิราเอลอาศัยอยู่ในประเทศอยีปิต์  ณ  แผ่ นดินโกเชน เขามี ทรพัย์สมบัติ  ท่ีน่ัน และมีลูกหลาน

ทวีขึ้นมากมาย 28 ยาโคบมี ช ีวิตอยู่ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ สิ บเจ็ดปี รวมอายุยาโคบได้รอ้ยส่ี สิ บเจ็ดปี 29 เวลาท่ี
อสิราเอลจะสิน้ช ีพก ็ ใกล้  เข ้ามาแล้ว ท่านจึงเรยีกโยเซฟบุตรชายท่านมาสัง่วา่ �ถ้าเดีย๋วน้ีเราได้รบัความ
กรุณาในสายตาของเจ้า เราขอรอ้งให ้เจ้ าเอามือของเจ้าวางไว ้ใต้ ขาออ่นของเรา และปฏิบั ติ ต่อเราด้วยความ
เมตตากรุณาและจรงิใจ ขอเจ้าโปรดอยา่ฝังศพเราไว้ในอยีปิต์ เลย 30  แต่ เราจะถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษของ
เรา  แล ้วเจ้าจงนําเราออกจากอยีปิต์ไปฝังไว้  ณ  ท่ี ฝังศพบิดาเราเถิด� โยเซฟก็สัญญาวา่ �ข้าพเจ้าจะกระทํา
ตามท่ีท่านสัง่� 31 อสิราเอลจึงบอกวา่ �จงปฏิญาณตัวให้เราด้วย� โยเซฟก็ปฏิญาณให ้บิดา  แล ้ วอ ิสราเอล
ก็กราบลงท่ีบนหวันอน

48
 บุ ตรชายโยเซฟเยีย่มเยยีนยาโคบ

1 และต่อมาภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  มี คนเรยีนโยเซฟวา่ � ดู  เถิด  บิ ดาของท่านป่วย� โยเซฟก็พามนัส
เสห์และเอฟราอมิบุตรชายทัง้สองของตนไป 2  มี คนบอกยาโคบวา่ � ดู  เถิด โยเซฟบุตรชายมาหาท่าน�
อสิราเอลก็รวบรวมกําลังลุกขึ้น น่ังบนท่ี นอน 3 ยาโคบจึงพู ดก ับโยเซฟวา่ �พระเจ้าผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ได้ 
สําแดงพระองค์ แก่ พ่อท่ีตําบลลูสในแผ่นดินคานาอนั และทรงอวยพระพรแก่ พ่อ 4 และตรสัแก่พ่อวา่ � ดู  
เถิด เราจะให ้เจ้ ามีลูกดกทวียิง่ขึ้นและเราจะทําให ้เจ้ าเป็นชนชาติ ใหญ่ และจะยกแผ่นดินน้ี ให ้ แก่ เชื้อสาย
ของเจ้าท่ีมาภายหลังเจ้าเป็นกรรมสิทธิ ์เป็นนิตย ์� 5 ส่วนบุตรชายทัง้สองของเจ้าท่ี เก ิดแก่ เจ้ าในประเทศ
อยีปิต์ก่อนพ่อมาหาเจ้าในอยีปิต์ ก็ เป็นบุตรของพ่อ เอฟราอมิและมนัสเสห์จะต้องเป็นของพ่อ เหมือนรูเบน
และสิเมโอน 6 ส่วนบุตรของเจ้า  ท่ี  เก ิดมาภายหลังเขาจะนับเป็นบุตรของเจ้า เขาจะได้ชื่อตามพี่ชายในการ
รบัมรดกของเขา 7 และสําหรบัพ่อเม่ือพ่อจากปัดดานมา นางราเชลซ่ึงอยู่กับพ่ อก ็ ได้  สิ ้นชวีติในแผ่นดินคา
นาอนัขณะอยู่ตามทางยงัหา่งจากเอฟราธาห์  แล ้วพ่อได้ฝังศพเธอไว้รมิทางไปเอฟราธาห์คือเบธเลเฮม�
8 อสิราเอลเหน็บุตรชายทัง้สองของโยเซฟจึงถามวา่ � น่ี  ใคร � 9 โยเซฟตอบบิดาของตนวา่ � น่ี เป็นบุตรชาย
ของลูกท่ีพระเจ้าประทานแก่ลูกในแผ่นดินน้ี� อสิราเอลจึงวา่ �ขอเจ้าพาบุตรทัง้สองเข้ามาเพื่อพ่อจะได้ ให ้
พรแก่ เขา � 10 คราวน้ันตาของอสิราเอลมื ดม ัวไปเพราะชรา มองอะไรไม่ เหน็ โยเซฟพาบุตรเข้ามาใกล้ บิดา 
 บิ  ดาก ็ จุ บกอดเขา 11 อสิราเอลบอกโยเซฟวา่ � แต่ ก่อนพ่อคิดวา่จะไม่ ได้  เห ็นหน้าเจ้า  แต่  ดู  เถิด พระเจ้าทรง
โปรดให้พ่อเหน็ทัง้เชื้อสายของเจ้าด้วย� 12 โยเซฟเอาบุตรออกมาจากระหวา่งเข่าของท่าน  แล ้วกราบลงถึ 
งด ิน

เอฟราอมิกับมนัสเสหจ์ะเป็นหวัหน้าตระกูลสองตระกูลของอสิราเอล
13 โยเซฟจู งบ ุตรทัง้สองเข้าไปใกล้ บิดา มือขวาจับเอฟราอมิให ้อยู ่ข้างซ้ายอสิราเอล และมือซ้ายจับมนัส

เสห ์ให ้ อยู ่ข้างขวาอสิราเอล 14 ฝ่ายอสิราเอลก็ เหย ียดมือขวาออกวางบนศีรษะเอฟราอมิผู้เป็นน้อง และมือ
ซ้ายวางไวบ้นศีรษะมนัสเสห์ โดยตัง้ใจเหยยีดมือออกเชน่น้ัน เพราะมนัสเสห์เป็นบุตรหวัปี 15  แล ้ วอ ิสราเอ
ลกล่าวคําอวยพรแก่โยเซฟวา่ �ขอพระเจ้าท่ีอบัราฮมัและอสิอ ัคบ ิดาข้าพเจ้าดําเนินอยู ่เฉพาะพระพักตร ์ 
น้ัน ขอพระเจ้าผู้ทรงบํารุงเล้ียงชวีติข้าพเจ้าตัง้แต่ เก ิดมาจนวนัน้ี 16 ขอทูตสวรรค์ ท่ี  ได้ ชว่ยข้าพเจ้าให้พ้น
จากความชัว่รา้ยทัง้สิน้ โปรดอวยพรแก่เด็กหนุ่ มท ้ังสองน้ี  ให ้เขาสืบชื่อของข้าพเจ้าและชื่อของอบัราฮมั
และชื่อของอิสอ ัคบ ิดาของข้าพเจ้าไวแ้ละขอใหเ้ขาเจรญิขึ้นเป็นมวลชนบนแผ่นดินเถิด� 17 ฝ่ายโยเซฟเม่ือ
เหน็บิดาวางมือข้างขวาบนศีรษะของเอฟราอิมก็ ไม่พอใจ จึงจับมื อบ ิดาจะยกจากศีรษะเอฟราอมิวางบน
ศีรษะมนัสเสห์ 18 โยเซฟพู ดก ับบิดาของตนวา่ � ไม่  ถูก  บิ ดาของข้าพเจ้า เพราะคนน้ีเป็นหวัปี ขอท่านวางมือ
ขวาบนศีรษะคนน้ี เถิด � 19  บิ  ดาก ็ ไม่ ยอมจึงตอบวา่ �พ่อรู ้แล้ว ลูกเอย๋ พ่อรู ้แล้ว เขาจะเป็นคนตระกูลหน่ึ 
งด ้วย และเขาจะใหญ่โตด้วย  แต่  แท้  จร ิงน้องชายจะใหญ่โตกวา่พี่ และเชื้อสายของน้องน้ันจะเป็นคนหลาย
ประชาชาติ ด้วยกัน � 20 วนัน้ั นอ ิสราเอลก็ ให ้พรแก่ทัง้สองคนวา่ �พวกอสิราเอลจะใช้ชื่อเจ้าให้พรวา่ �ขอ
พระเจ้าทรงโปรดให้ท่านเป็นเหมือนเอฟราอมิและเหมือนมนัสเสห ์เถิด � � อสิราเอลจึงให้เอฟราอมิเป็น
ใหญ่กวา่มนัสเสห์ 21 อสิราเอลบอกโยเซฟวา่ � ดู  เถิด พ่อจะตายแล้ว  แต่ พระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับพวกเจ้า



 หน ังสือปฐมกาล 48:22 44  หน ังสือปฐมกาล 50:4

และจะพาพวกเจ้ากลับไปสู่ แผ่ นดินของบรรพบุรุษของเจ้า 22 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก พ่อจะยกส่วนหน่ึงท่ีพ่อตี ได้ จาก
มือคนอาโมไรต์ด้วยดาบและธนขูองพ่อน้ันให ้แก่  เจ้ าแทนท่ีจะให ้พี่ น้องของเจ้า�

49
 ศาสดาพยากรณ์ ยาโคบกล่าวคําอวยพรแก่ ทุ กตระกูล

1 ยาโคบเรยีกบรรดาบุตรชายของตนมา สัง่วา่ �พวกเจ้ามาชุ มน ุมกันแล้วเราจะบอกเหตุ ท่ี จะบังเกิดแก่ 
เจ้ าในยุคสุดท้าย 2  บุ ตรชายของยาโคบเอย๋ จงมาประชุมกันฟัง จงฟังคําอสิราเอลบิดาของเจ้า 3  รู เบนเอย๋
 เจ้ าเป็นบุตรหวัปีของเรา เป็นกําลังและเป็นผลแรกแหง่เรีย่วแรงของเรา เป็นยอดแหง่ความมี เกียรติ และ
ยอดของความรุนแรง 4  เจ้ าไม่มัน่คงเหมือนดัง่น้ํา จึงเป็นยอดไม่ ได้ ด้วยเจ้าล่วงเข้าไปถึงท่ีนอนบิดาของเจ้า
 เจ้ าทําให ้ท่ี นอนน้ันเป็นมลทิน เขาล่วงเข้าไปถึงท่ีนอนของเรา 5  สิ เมโอนกับเลวีเป็นพี่น้องกัน เครือ่งอาวุธ
รา้ยกาจอยูใ่นท่ีอาศัยของเขา 6  โอ  จิ ตวญิญาณของเราเอย๋ อยา่เข้าไปในท่ีลึ กล ับของเขา ยศบรรดาศั กด ิข์อง
เราเอย๋ อยา่เข้ารว่มในท่ีประชุมของเขาเลย  เหตุ วา่เขาฆ่าคนด้วยความโกรธ เขาทําลายกําแพงเมืองตาม
อาํเภอใจเขา 7  ให ้ความโกรธอ ันร ุนแรงของเขาเป็ นที ่ แชง่  ให ้ความโทโสดุรา้ยของเขาเป็ นที ส่าปเถิด เราจะให้
เขาแตกแยกกันในพวกยาโคบ จะใหเ้ขาพลัดพรากไปในพวกอสิราเอล 8  ยู ดาห ์เอย๋ พวกพี่น้องจะสรรเสรญิ
เจ้า มือของเจ้าจะจับคอของศั ตรู ของเจ้า  บุ ตรทัง้หลายของบิดาจะกราบเจ้า 9  ยู ดาหเ์ป็นลูกสิงโต ลูกเอย๋  เจ้ 
าก็ ได้  ลุ กขึ้นจากการจับสัตว์ เขาก้มลง เขาหมอบลงเหมือนสิงโตตัวผู้ และเหมือนสิงโตแก่ ใครจะแหยเ่ขาให ้
ลุกขึ้น 10 ธารพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์ หรอืผู้ทรงตัง้พระราชบัญญั ติ จะไม่ขาดไปจากหวา่งเท้าของเขา
จนกวา่ชีโลห์จะมา และชนชาติทัง้หลายจะรวบรวมเข้ากับผู้ น้ัน 11 เขาผูกลาของเขาไว ้ท่ี เถาองุน่ และผู กล ู
กลาของเขาไว ้ท่ี เถาองุน่ดี ท่ีสุด เขาซักผ้าของเขาด้วยน้ําองุน่ เขาซักเส้ือผ้าของเขาด้วยเลือดแหง่ผลองุน่
12 ตาเขาจะแดงด้วยน้ําองุน่ และฟันเขาขาวด้วยน้ํานม 13 เศบู ลุ นจะอาศัยอยู ่ท่ี ท่าเร ือร ิมทะเล เขาจะเป็นท่า
จอดเรอื เขตแดนของเขาจะต่ อก ันไปถึงเมืองไซดอน 14 ฝ่ายอสิสาคารเ์ป็นตัวลามีกําลังมากหมอบลงกลาง
สัมภาระของมัน 15 เขาเห ็นว ่าท่ีพั กด แีละแผ่นดินสบาย จึงย ่อบ ่าของตนลงรบัไว้ ยอมเป็นทาสรบัใช ้การงาน 
16 ส่วนดานจะปกครองพลไพรข่องตน เหมือนเป็นตระกูลหน่ึงในอสิราเอล 17 ดานจะเป็นงู อยู ่ตามทาง เป็น
งูพิษท่ี อยู ่ในหนทางท่ีกัดส้นเท้าม้า  ให ้คนขี่ตกหงายลง 18  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอคอยความ
รอดจากพระองค์ 19 ฝ่ายกาดน้ันจะมีกองทัพมายํ่าย ีเขา  แต่ ในท่ีสุดเขาจะกลับตามไล่ ตี กองทั พน ้ัน 20 อา
หารบรบูิ รณ ์จะเกิดจากอาเชอร์ และเขาจะผลิตเครือ่งเสวยสําหรบักษั ตร ิย์ 21 นัฟทาลีเป็นกวางตัวเมียท่ี 
ปลดปล่อย เขากล่าวคําอนัไพเราะ 22 โยเซฟเป็ นก ่ิงท่ี เก ิดผลดก เป็ นก ่ิงท่ี เก ิดผลดกอยู่รมิบ่อน้ํา  มี กิง่พาด
ข้ามกําแพง 23 พวกพรานธน ูได้  ทําให ้เขาทุกข์ โศก ทัง้ยงิและเกลียดชงัเขา 24  แต่  ธน ูของเขาเองยนืหยดัต่อสู้
ลําแขนของเขามีกําลังขึ้นโดยพระหตัถ์ของพระเจ้าผู้ทรงเดชานภุาพของยาโคบ ( ผู้ เล้ียงแกะคือศิลาแห ่งอ 
ิสราเอลมาจากพระองค์ น้ัน ) 25 โดยพระเจ้าของบิดาเจ้าผู้จะทรงชว่ยเจ้า โดยพระองค์ทรงศักดานภุาพใหญ่ 
ยิง่  ผู้ จะทรงอวยพระพรแก่ เจ้ าด้วยพรท่ีมาจากฟ้าเบื้องบน พรท่ีมาจากใต้ทะเลเบื้องล่าง พรท่ีมาจากนม
และครรภ์ 26 ส่วนพรท่ีมาจากบิดาของเจ้า  มี มากกวา่พรท่ีมาจากบรรพบุรุษของเรา จนถึงท่ีสุดแหง่เนินเขา
เนืองนิตย์ ขอพรเหล่าน้ันอยู่บนศีรษะของโยเซฟ และอยู่เบื้องบนกระหม่อมศีรษะแหง่ผู้ ท่ี ต้องพรากจากพี่ 
น้อง 27 ฝ่ายเบนยามินจะล่าเหยื่อเหมือนสุนัขป่า เวลาเชา้เขาจะกินเหยื่อเสีย เวลาเยน็เขาจะแบ่งปันของท่ี 
แย ่งชงิไว�้ 28 ทัง้หมดน้ีเป็นตระกูลทัง้สิบสองของอสิราเอล  น่ี เป็นถ้อยคําท่ี บิ ดากล่าวไว ้แก่ เขาและอวยพร
เขา ยาโคบใหพ้รแก่ ทุ กคนอยา่งเหมาะสมกับแต่ละคน

 สถานท่ี ฝังศพของยาโคบ
29 ยาโคบกําชบัเขาและกล่าวแก่เขาวา่ �เราจะไปอยู่รว่มกับบรรพบุรุษของเรา จงฝังเราไวกั้บบรรพบุรุษ

ของเราในถ้ําท่ีนาของเอโฟรนคนฮติไทต์ 30 ในถ้ําท่ี อยู ่ในนาชื่ อม ัคเป-ลาห์  หน ้ามัมเรในแผ่นดินคานาอนั
ซ่ึ งอ ับราฮมัได้ซ้ื อก ับนาของเอโฟรนคนฮติไทต์ ไว ้เป็นกรรมสิทธิเ์พื่อใช้เป็นสุ สาน 31  ณ  ท่ีน่ัน เขาฝังศพอบั
ราฮมั และซาราห์ภรรยาของเขา  ท่ี น่ันเขาได้ฝังศพอสิอคัและเรเบคาห์ภรรยาของเขา และท่ีน่ันเราฝังศพ
เลอาห์ 32  นาก ับถ้ําท่ี อยู ่ในนาน้ันเราซ้ือจากลูกหลานของเฮท� 33 เม่ือยาโคบสั ่งบ ุตรชายของตนเสรจ็แล้ว
 ก็ ยกเท้าขึ้นบนท่ี นอน  แล้วก็  สิน้ลมหายใจ และถูกรวบรวมไปอยูกั่บบรรพบุรุษของท่าน

50
การฝังศพของยาโคบ

1 โยเซฟซบหน้าลงท่ี หน ้าบิดาแล้วรอ้งไหแ้ละจุ บท ่าน 2 โยเซฟบัญชาพวกหมอท่ีเป็นข้าราชการของตน  ให ้
อาบยารกัษาศพบิดาไว้ พวกหมอก็อาบยารกัษาศพอสิราเอล 3 เขาทําการอาบยารกัษาศพน้ันถึงส่ี สิ บวนั จึง
สําเรจ็เวลาของการอาบยารกัษาศพ ชาวอยีปิต์ ก็  ไวทุ้กข์  ให ้อสิราเอลถึงเจ็ดสิบวนั 4 เม่ือวนัเวลาท่ี ไวทุ้กข์  ให ้
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ท่านผ่านพ้นไปแล้ว โยเซฟก็เรยีนข้าราชสํานักของฟาโรห ์วา่ �ถ้าบัดน้ีข้าพเจ้าได้รบัความกรุณาในสายตา
ของท่าน ขอโปรดไปทูลท่ีพระกรรณของฟาโรห ์วา่ 5  บิ ดาให้เราปฏิญาณไว้ โดยกล่าววา่ � ดู  เถิด พ่อจวนจะ
ตายแล้ว จงเอาศพพ่อไปฝังไว้ในอุโมงค์ ท่ี พ่อได้ขุดไว้สําหรบัพ่อ  ณ  แผ่ นดินคานาอนั�  เหตุ ฉะน้ันบัดน้ีขอ
อนญุาตใหข้้าพเจ้าขึ้นไปฝังศพบิดาแล้วข้าพเจ้าจะกลับมาอกี� 6  ฟาโรห ์ ก็ รบัสัง่วา่ �จงขึ้นไปฝังศพบิดาของ
ท่านตามคําท่ี บิ ดาใหท่้านปฏิญาณไวน้ั้นเถิด� 7 โยเซฟจึงขึ้นไปฝังศพบิดา พวกข้าราชการของฟาโรห์  ผู้ใหญ่ 
ในราชสํานักและบรรดาผู้ ใหญ่ ทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์ทัง้สิ ้นก ็ตามไปด้วย 8 กับครอบคร ัวท ้ังหมดของโยเซฟ พวก
พี่น้องและครอบครวัของบิดาท่านก็ไปด้วยเหมือนกัน  เวน้แต่ เด็กเล็กๆและฝูงแพะแกะฝูงววัเท่าน้ัน เขาให ้
อยู ่ในแผ่นดินโกเชน 9  มี ขบวนราชรถ ขบวนม้าไปกั บท ่าน เป็นขบวนใหญ่ มาก 10 เขาก็พากันมาถึงลานนวด
ข้าวแหง่อาทาด ซ่ึงอยู่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น  ท่ี น้ันเขารอ้งไห้ครํา่ครวญเป็ นอ ันมาก โยเซฟก็ ไว้ทุกข์  
ให ้ บิ ดาเจ็ดวนั 11 เม่ือชาวแผ่นดินน้ันคือคนคานาอนัได้ เห ็นการไว ้ทุกข์  ท่ี ลานอาทาด เขาจึงพู ดก ั นว ่า � น่ี 
เป็นการไว ้ทุกข์  ใหญ่ ของชาวอยีปิต์�  เหตุ ฉะน้ันเขาจึงเรยีกชื่อตําบลน้ั นว ่า อาเบลมิสราอมิ ตําบลน้ันอยูฟ่าก
แม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น 12  บุ ตรชายยาโคบกระทําตามคําท่ีท่านสัง่เขาไว้ 13 คือบรรดาบุตรชายเชญิศพไปยงั
แผ่นดินคานาอนั  แล ้วฝังไวใ้นถ้ําท่ี อยู ่ในนาชื่ อม ัคเป-ลาห์ ซ่ึ งอ ับราฮมัซ้ือไวกั้บนาจากเอโฟรนคนฮติไทต์เป็น
กรรมสิทธิเ์พื่อใชเ้ป็นสุ สาน  อยู ่ หน ้ามัมเร 14 เม่ือฝังศพบิดาแล้ว โยเซฟก็ กล ับมาย ังอ ียปิต์ ทัง้ท่านกับพวกพี่
น้องและคนทัง้ปวงท่ีไปในงานฝังศพบิดาของท่าน

โยเซฟปลอบประโลมพวกพี่ น้อง 
15 เม่ือพวกพี่ชายของโยเซฟเห ็นว ่าบิดาสิน้ชวีติแล้ว เขาจึงพูดวา่ � บางที โยเซฟจะชงัพวกเรา และจะ

แก้แค้นพวกเราแน่นอนเพราะการประทุษรา้ยท่ีพวกเราเคยกระทําแก่ เขา � 16 พวกพี่ ก็  ใช ้คนไปเรยีนโย
เซฟวา่ � บิ ดาท่านเม่ื อก ่อนจะสิน้ใจน้ันสัง่ไว ้วา่ 17 �พวกเจ้าจงเรยีนโยเซฟวา่  บัดน้ี เราขอท่านโปรดให้อภัย
การละเมิดและบาปของพวกพี่ชายท่ี ประทุ ษรา้ยท่าน�  บัดน้ี ขอท่านโปรดให้อภัยการละเมิดของข้าพเจ้าทัง้
หลายผู้ รบัใช ้ของพระเจ้าของบิดาท่าน� โยเซฟจึงรอ้งไห้เม่ือฟังพี่ชายเรยีนดังน้ี 18  พี่ ชายก็พากันมากราบ
ลงต่อหน้าโยเซฟด้วยวา่ � ดู  เถิด ข้าพเจ้าทัง้หลายเป็นผู้ รบัใช ้ของท่าน� 19 โยเซฟจึงบอกเขาวา่ �อยา่กลัว
เลย เราเป็นดังพระเจ้าหรอื 20 สําหรบัพวกท่าน พวกท่านคิดรา้ยต่อเราก็ จรงิ  แต่ ฝ่ายพระเจ้าทรงดําร ิให ้ เก 
ิดผลดีอยา่งท่ีบังเกิดขึ้นแล้วในวนัน้ี คือชว่ยชีวติคนเป็ นอ ันมาก 21 ฉะน้ันบัดน้ี พี่ อยา่กลัวเลย เราจะบํารุง
เล้ียงพีทั่ ้งบ ุตรด้วย� โยเซฟพูดปลอบโยนพวกพี่น้องและพู ดอย ่างกรุณาต่อเขา

โยเซฟใหลู้กหลานอสิราเอลปฏิญาณไว้
22 โยเซฟอาศัยอยู่ในอยีปิต์ ทัง้ท่านและครอบครวับิดาของท่าน โยเซฟอายุยนืได้รอ้ยสิบปี 23 โยเซฟได้ 

เห ็นลูกหลานเหลนของเอฟราอมิ  บุ ตรของมาคีร ์ผู้ เป็นบุตรชายของมนัสเสห ์ก็  เก ิดมาบนเข่าของโยเซฟ
24 โยเซฟจึงบอกพวกพีน้่องวา่ �เราจวนจะตายแล้ว และพระเจ้าจะทรงเยีย่มเยยีนพวกท่านเป็นแน่ และจะ
พาพวกท่านออกไปจากประเทศน้ี ให ้ถึงแผ่นดิ นที ่ พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้กับอบัราฮมั อสิอคัและยาโคบ�
25 โยเซฟก็ ให ้ลูกหลานของอสิราเอลปฏิญาณตั วว ่า �พระเจ้าจะทรงเยีย่มเยยีนพวกท่านเป็นแน่ แล ้ วท ่า
นทัง้หลายต้องนํากระดูกของเราไปจากท่ี น่ี � 26 โยเซฟสิน้ชพีเม่ืออายุ ได้ รอ้ยสิบปี เขาก็อาบยารกัษาศพไว ้
แล ้วบรรจุ ไว ้ในโลงท่ี อยีปิต์ 
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 ประวติั ความเป็นมาของ
 หน ังสืออพยพ

 หน ังสือเล่ มน ้ีเป็นเล่ มท ่ีสองในหา้เล่ มท ่ีโมเสสเขียนขึ้นหา้เล่ มน ้ีเราเรยีกกั นว ่า เพ็นทะทูก คําวา่ � อพยพ 
� หมายความวา่ �ออกไป� ในหนังสือปฐมกาล บทท่ี 12-50 เราพบเรือ่งเก่ียวกับอบัราฮมัพรอ้มกับบุตร  
หลาน กับเหลนของตน พระเจ้าทรงทําพันธสัญญาไวกั้บอบัราฮมัวา่ โดยเชื่อสายของอบัราฮมั (ซ่ึงคือพระ
เยซู ครสิต์ )  ทุ กประเทศในโลกน้ีจะได้รบัพระพร  หน ังสืออพยพน้ีบันทึกเรือ่งการท่ี ชนชาติ อสิราเอลถูกปล่อย
จากประเทศอยีปิต์ การพ้นจากการเป็นทาสของเขา และการรวบรวมชนชาติ น้ี  ให ้เป็นประเทศ คือประเทศ
อสิราเอล พระเจ้าทรงรบัประเทศน้ีเป็นประเทศพิ เศษ และทรงประทานพิธีต่างๆแหง่พระราชบัญญั ติ ซ่ึง
จารกึไว้ในชวีติของทุกคนในประเทศน้ี  พิธ ีต่างๆเหล่าน้ีเล็งถึงพระครสิต์และความรอดโดยความเชื่อ  พิธ ี
ต่างๆเหล่าน้ี (รวมทัง้เครือ่งบู ชา พวกปุโรหติ และคําพยากรณ์�  ได้ เล็งถึงพระเยซู

 หน ังสือโรม 9:4-5  ได้  กล ่าวถึงชนชาติอสิราเอลน้ี วา่ �พวกเขาเป็นคนอสิราเอล  ได้ รบัการทรงให้เป็นบุตร
ของพระเจ้าและสงา่ราศี และบรรดาพันธสัญญา และการทรงประทานพระราชบัญญั ติ และการปรนนิบั ติ 
พระเจ้าและพระสัญญาทัง้หลาย ทัง้บรรพบุรุษก็เป็นของเขาด้วย และพระครสิต์ ก็ได้ ทรงถือกําเนิดตามเน้ือ
หนังในเชื้อชาติของเขา  พระองค์  ผู้ ทรงอยู่เหนือสารพัด  ผู้ ซ่ึงพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพระพรเป็นนิตย์ เอ
เมน�

การลําดับวนั  เดือน  ปี ของอาจารย ์เจมส์ อสัชูร์ วา่พวกอสิราเอลอพยพจากประเทศอยีปิต์ในปี ก่อน  
ค�ศ� 14 91  พิธ ีต่างๆแหง่พระราชบัญญั ติ ( เชน่  เครือ่งบูชา  เทศกาล วนัสะบาโต และพิธสุี หน ัต�  ท่ี  พู ดถึง
ในหนังสืออพยพน้ี  ไม่ได้ เป็นคําสัง่สําหรบัพวกเราในสมัยน้ี � แต่ บรรดาเหตุ การณ์  เหล่าน้ี จึงได้บังเกิดแก่เขา
เพื่อเป็นตัวอยา่ง และได้บันทึกไวเ้พื่อเตือนสติเราทัง้หลาย  ผู้ ซ่ึงกําลังอยู่ในกาลสุดปลายของแผ่นดินโลก�
(1 คร 10:11)

ครอบครวัของยาโคบอาศัยอยูใ่นอยีปิต์
1  น่ี แหละเป็นชื่ อบ ุตรของอสิราเอลท่ี เข ้ามาในประเทศอยีปิต์ ท่านเหล่าน้ีกั บท ้ังครอบครวัของตนได้ มาก ับ

ยาโคบ 2  คือ  รู  เบน  สิ เมโอน  เลว ี และ  ยู ดาห์ 3 อสิสาคาร์ เศบู ลุ น  และ เบนยามิน 4  ดาน และนัฟทาลี กาด
และอาเชอร์ 5 คนทัง้ปวงท่ีออกมาจากบัน้เอวของยาโคบรวมเจ็ดสิบคนด้วยกัน ส่วนโยเซฟน้ันอยู ่ท่ี ประเทศ
อยีปิต์ แล้ว 6  แล ้วโยเซฟกับพีน้่องทุกคน ทัง้บรรดาคนยุ คน ้ัน ถึงแก่ความตายเสียหมด

การทวเีป็นประเทศ
7 และบุตรของอสิราเอลมีลูกหลานมากและเพิม่จํานวนขึ้นมาก พวกเขาทว ีมากขึ้น และมีกําลังมากที 

เดียว และแพรห่ลายไปจนเต็มแผ่นดินน้ัน 8  บัดน้ี  มี  กษัตรยิ ์ องค์  ใหม่ ขึ้นครองราชสมบั ติ ในประเทศอยีปิต์
ซ่ึ งม ิ ได้  รู ้จั กก ับโยเซฟ 9 และพระองค์ทรงประกาศแก่ ชนชาติ ของพระองค์ วา่ � ดู  เถิด ประชาชนชนชาติ
อสิราเอลมีมากกวา่และมีกําลังยิง่กวา่เราอกี 10 มาเถิด  ให ้เราใช ้สติ ปัญญาในเรือ่งพวกน้ีกับเขา เกรงวา่
เขาจะทว ีมากขึ้น  แล ้วต่อมาเม่ือเกิดสงครามขึ้น เขาจะสมทบกับพวกข้าศึกของเราสู้รบกับเรา  แล ้วจะยก
ออกไปจากอาณาจั กร � 11  เหตุ  ฉะน้ัน เขาจึงตัง้นายงานให้เบียดเบียนคนอสิราเอลด้วยงานตรากตราํ และ
เขาทัง้หลายสรา้งเมืองเก็บราชสมบั ติ ของฟาโรห์ คือเมืองปิธม และเมืองราอมัเสส 12  แต่ ยิง่เบียดเบียน
ชนชาติ อสิราเอล  ชนชาติ อสิราเอลก็ยิง่ทว ีมากขึ้น และยิง่แพรห่ลายออกไป ชาวอยีปิต์ ก็  ทุกข์ ใจเน่ืองด้วย
ชนชาติ อสิราเอล 13 ชาวอยีปิต์จึ งบ ังคับชนชาติอสิราเอลให ้ทํางานหนัก 14 และทําให ้ช ีวติของเขาขมขื่น
เพราะงานหนักท่ีเขากระทําน้ัน เชน่ทําปูนสอ ทําอฐิและทํางานต่างๆท่ี ทุ่งนา เขาถู กบ ังคับใหทํ้างานหนักทุก
ชนิด 15 และกษั ตร ิย ์อยีปิต์ ทรงตรสักับนางผดุงครรภ์ชาวฮบีรู ซ่ึงคนหน่ึงชื่อชฟิราหแ์ละอกีคนหน่ึงชื่อปูอาห์
16และพระองค์ตร ัสว ่า �เม่ือเจ้าไปทําการคลอดให ้แก่ หญิงฮบีรู และเหน็เขาอยูบ่นแผ่นศิ ลา ถ้าเป็นเด็กชาย
ก็ ให ้ฆ่าเสีย  แต่ ถ้าเป็นเด็กหญิ งก ็ ให ้ ไว้ชวีติ � 17  แต่  นางผดุงครรภ์ ยาํเกรงพระเจ้า จึ งม ิ ได้ ทําตามท่ี กษัตรยิ ์ 
อยีปิต์ สัง่เขาน้ัน  แต่ ปล่อยให ้บุ ตรชายรอดชวีติ 18  กษัตรยิ ์ อยีปิต์ จึงรบัสัง่ให ้นางผดุงครรภ์  เข้าเฝ้า และตรสั
แก่เขาวา่ � เหตุ ไฉนเจ้าจึงทําอยา่งน้ี คือปล่อยให้เด็กชายรอดชวีติ� 19  นางผดุงครรภ์ จึงกราบทูลฟาโรห ์วา่ 
�เพราะหญิงฮบีรู ไม่ เหมือนหญิ งอ ียปิต์ เพราะเขามีกําลังมากจึงคลอดบุตรโดยเรว็ และนางผดุงครรภ์มาหา
เขาไม่ ทัน � 20  เพราะฉะน้ัน พระเจ้าทรงโปรดปรานนางผดุงครรภ์ น้ัน พลไพรย่ิง่ทว ีมากขึ้น และมีกําลังเข้ม
แข็งมาก 21 และต่อมา เพราะนางผดุงครรภ์น้ันยาํเกรงพระเจ้า  พระองค์ จึงได้ทรงใหเ้ขาทัง้สองมี ครอบครวั 
22 ฝ่ายฟาโรหจึ์งรบัสัง่แก่ บ่าวไพร ่ทัง้ปวงของพระองค์ วา่ � บุ ตรชายทุกคนท่ี เก ิดมาใหเ้อาไปทิง้เสียในแม่ น้ํา 
 แต่  บุ ตรสาวทุกคนใหร้อดชวีติอยู ่ได้ �
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2
กําเนิดของโมเสส ธดิาฟาโรหร์บัโมเสสไวเ้ป็นบุตรเล้ียง

1 ย ังม ีชายวงศ์วานเลวคีนหน่ึง  ได้ หญิงสาวคนเลวมีาเป็นภรรยา 2 หญิงน้ันตัง้ครรภ์และคลอดบุตรชาย
และเม่ือนางเห ็นว ่าทารกเป็นเด็กท่ี มี  รูปงาม นางจึงซ่อนทารกไวถึ้งสามเดือน 3 ครัน้นางจะซ่อนทารกต่อไป
อกีไม่ ได้  แล้วก็ เอาตะกรา้สานด้วยต้นกก ยาด้วยยางมะตอยและชนั เอาทารกใส่ลงในตะกรา้  แล ้วนางนํา
ไปวางไว ้ท่ี  กอปร ื อร ิมแม่ น้ํา 4 ส่วนพี่สาวยนือยู ่แต่ไกล คอยดูวา่จะมี เหตุการณ์ อะไรเกิดขึ้นแก่ น้อง 5 และ
พระราชธดิาของฟาโรห์ลงไปสรงท่ี แม่น้ํา และพวกสาวใช้เดินไปตามรมิฝ่ังแม่น้ําน้ัน และเม่ือพระนางเหน็
ตะกรา้อยูร่ะหวา่งกอปรอื จึงสัง่ให ้สาวใช ้ไปนํามา 6 และเม่ือเปิดตะกรา้น้ันออกก็ เห ็นทารก และดู เถิด ทารก
น้ันกําลังรอ้งไห้ พระนางจึงทรงกรุณาทารกน้ัน และตร ัสว ่า � น่ี เป็นลูกชาวฮบีรู� 7  พี่ สาวทารกจึงทูลถาม
พระราชธดิาของฟาโรห ์วา่ �จะใหห้ม่อมฉันไปหานางนมชาวฮบีรูมาเล้ียงทารกน้ี ให ้พระนางไหม� 8 พระราช
ธดิาของฟาโรห์จึ งม ีรบัสัง่แก่เธอวา่ �ไปหาเถิด� หญิงสาวน้ันจึงไปเรยีกมารดาของทารกน้ันมา 9 ฝ่ายพระ
ราชธดิาของฟาโรหจึ์งตร ัสส ัง่นางวา่ �รบัเด็กน้ีไปเล้ียงไว ้ให ้ เรา  แล ้วเราจะใหค่้าจ้างแก่ เจ้า � นางจึงรบัทารก
ไปเล้ียงไว้ 10  แล ้วทารกน้ั นก ็โตขึ้น และนางก็พาเขามาถวายพระราชธดิาของฟาโรห์ และเขากลายเป็นบุตร
เล้ียงของพระนาง และพระนางประทานชื่อวา่  โมเสส และตร ัสว ่า �เพราะเราได้ ฉุ ดเขาขึ้นมาจากน้ํา�

โมเสสป้องกันชาวฮบีรู ท่ี  ถู กกดขี่
11 และต่อมาในวนัเหล่าน้ัน ครัน้โมเสสเติบโตขึ้นแล้ว ท่านก็ออกไปหาพวกพี่ น้อง และเหน็พวกเขาต้อง

ทํางานตรากตราํ โมเสสเหน็คนอยีปิต์คนหน่ึงกําลังตีคนฮบีรู ซ่ึงเป็นชนชาติเดียวกั นก ับตน 12 ท่านก็ มองดู 
ซ้ายขวาและเม่ือท่านเห ็นว ่าไม่ มี  ผู้ ใดอยู ่ท่ีน่ัน ท่านจึงฆ่าคนอยีปิต์น้ันเสีย  แล ้วซ่อนศพไวใ้นทราย 13และเม่ือ
โมเสสออกไปอกีในว ันร ุ่งขึ้น  ดู  เถิด  มี ชาวฮบีรูสองคนต่อสู้กันอยู่ ท่านจึงกล่าวแก่ คนที ทํ่าผิดน้ั นว ่า �ท่านตี พี่ 
น้องของท่านเองทําไม� 14 และเขาตอบวา่ �ใครแต่งตัง้ท่านให้เป็นเจ้านาย และเป็นตุลาการปกครองพวก
ข้าพเจ้า ท่านตัง้ใจจะฆ่าข้าพเจ้าเหมือนกั บท ่ี ได้ ฆ่าคนอยีปิต์คนน้ันหรอื� โมเสสจึงกลัว และนึ กวา่ �เรือ่ง
น้ันได้ลื อก ันไปทัว่แล้วเป็นแน่� 15 เม่ือฟาโรห์ทรงได้ยนิถึงเรือ่งน้ี ก็ หาชอ่งท่ีจะประหารชวีติโมเสสเสีย  แต่ 
โมเสสหนีจากพระพักตรข์องฟาโรหไ์ปอาศัยอยูใ่นแผ่นดิ นม ีเดียน ท่านจึงน่ังลงท่ีรมิบ่อน้ําแหง่หน่ึง

โมเสสอยู ่ท่ี  แผ่ นดิ นม ีเดียนเป็นเวลาส่ี สิ บปี
16 ฝ่ายปุโรหติของคนมีเดียนมี บุ ตรสาวเจ็ดคน หญิงเหล่าน้ั นก ็มาตักน้ําใส่รางใหฝู้งแพะแกะของบิ ดาก ิน

17 และพวกเล้ียงแกะมาไล่หญิงเหล่าน้ัน  แต่ โมเสสลุกขึ้นชว่ยหญิงเหล่าน้ัน และให้ฝูงแพะแกะของเธอกิน
น้ํา 18 และเม่ือหญิงเหล่าน้ันกลับไปหาเรอูเอลบิดาของเธอ  บิ ดาถามวา่ � วนัน้ี ทําไมพวกเจ้าจึงกลับมาเรว็�
19 และเธอตอบวา่ � มี คนอยีปิต์คนหน่ึงชว่ยพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของพวกเล้ียงแกะ ทัง้ยงัตักน้ําให้
พวกข้าพเจ้าและใหฝู้งแพะแกะกินด้วย� 20  บิ ดาจึงถามบุตรสาวของท่านวา่ � แล ้วชายผู้น้ันอยู ่ท่ีไหน ทําไม
จึงทิง้เขาไว ้ล่ะ ไปเชญิเขามาเพื่อจะรบัประทานอาหารซิ� 21 โมเสสก็เต็มใจอาศัยอยูกั่บเรอูเอล  แล ้วเรอูเอล
ก็ยกศิปโปราห ์บุ ตรสาวให ้แก่  โมเสส 22 นางก็คลอดบุตรชายคนหน่ึง โมเสสจึงตัง้ชื่อวา่ เกอรโ์ชม เพราะท่าน
กล่าววา่ �ข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวอาศัยอยู ่ต่างประเทศ � 23 และต่อมา ครัน้เวลาล่วงมาชา้นาน  กษัตรยิ ์ 
อยีปิต์  ก็  สิน้พระชนม์  ชนชาติ อสิราเอลก็เศรา้ใจมากเพราะเหตุ ท่ี เขาเป็นทาส เขาจึงรอ้งครํา่ครวญ และเสียง
รํา่รอ้งของเขาดังขึ้นไปถึงพระเจ้า  ด้วยเหตุท่ี เป็นทาสน้ี 24 และพระเจ้าทรงสดับฟังเสียงครํา่ครวญของเขา
พระเจ้าจึงทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์กับอบัราฮมั อสิอคั และยาโคบ 25 พระเจ้าจึงทอดพระเนตร
ชนชาติ อสิราเอล  แล ้วพระเจ้าทรงเอาใจใส่ พวกเขา 

3
 พุ่มไม้  ท่ี ไฟลุกโชนอยู่ พระเจ้าทรงเรยีกโมเสส

1 ฝ่ายโมเสสเล้ียงฝูงแพะแกะของเยโธรพ่อตาของเขา  ผู้ เป็นปุโรหติของคนมีเดียน และท่านได้พาฝูง
แพะแกะไปด้านหลังของถิน่ทุ รก ันดาร และมาถึงภูเขาของพระเจ้า คือโฮเรบ 2  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮ
วาห ์ก็ ปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟซ่ึงอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้ โมเสสจึงมองดูและดู เถิด  พุ่มไม้ น้ั นม ีไฟลุกโชน
อยู่  แต่  พุ่มไม้ น้ั นม ิ ได้  ไหม้ โทรมไป 3 โมเสสจึงกล่าววา่ �ข้าจะแวะเข้าไปดู สิ ่งแปลกประหลาดน้ี วา่เหตุไฉน
พุ่มไม้จึงไม่ ไหม้ � 4 และเม่ือพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรเหน็เขาเดินเข้ามาดู พระเจ้าจึงตรสัแก่เขาออกมา
จากท่ามกลางพุ่มไม้น้ั นว ่า � โมเสส  โมเสส � และโมเสสทูลตอบวา่ �ข้าพระองค์ อยู ่ ท่ีน่ี � 5  พระองค์ จึงตร ั
สว ่า �อยา่เข้ามาใกล้ ท่ีน่ี จงถอดรองเท้าของเจ้าออกเสีย เพราะวา่ท่ีซ่ึงเจ้ายนือยู ่น้ี เป็ นที ่ บรสุิทธิ ์� 6  แล ้ว
พระองค์ตรสัอ ีกวา่ �เราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้า เป็นพระเจ้าของอบัราฮมั เป็นพระเจ้าของอิสอคั และเป็น
พระเจ้าของยาโคบ� และโมเสสปิดหน้าเสีย เพราะกลัวไม่ กล ้ามองดู พระเจ้า 7 และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า
�เราเหน็ความทุกข์ของพลไพร่ของเราท่ี อยู ่ในประเทศอยีปิต์ แล้ว และได้ยนิเสียงรอ้งของเขา เพราะเหตุ
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พวกนายงานของเขา ด้วยเรารูถึ้งความทุกข์รอ้นต่างๆของเขา 8 และเราลงมาเพื่อจะชว่ยเขาใหร้อดพ้นจาก
มือของชาวอยีปิต์ และนําเขาออกจากประเทศน้ัน ไปยงัแผ่นดิ นที ่ อุ ดมกวา้งขวาง เป็นแผ่นดิ นที ่ มีน ้ํานม
และน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์ คือไปยงัท่ี อยู ่ของชาวคานาอนั คนฮติไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และ
คนเยบุส 9  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด  บัดน้ี คํารํา่รอ้งของชนชาติอสิราเอลมาถึงเราแล้ว ทัง้เราได้ เห ็นการข่มเหง
ซ่ึงชาวอยีปิต์กระทําต่อเขาแล้ว 10  เพราะฉะน้ัน จงมาเถิด  บัดน้ี เราจะใช ้เจ้ าไปเฝ้าฟาโรห์ เพื่อเจ้าจะได้พา
พลไพรข่องเรา คือชนชาติ อสิราเอล ออกจากอยีปิต์� 11 ฝ่ายโมเสสจึงทูลพระเจ้าวา่ �ข้าพระองค์เป็นผู้ใด
เล่า ซ่ึงข้าพระองค์จะไปเฝ้าฟาโรห์และจะนําชนชาติอสิราเอลออกจากอยีปิต์� 12  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �เรา
จะอยู่กับเจ้าแน่ และน่ีจะเป็นหมายสําคัญให ้เจ้ ารู ้วา่เราใช ้ให ้ เจ้ าไป คือเม่ือเจ้านําพลไพร่ออกจากอยีปิต์ 
แล้ว  เจ้ าทัง้หลายจะมาปรนนิบั ติ พระเจ้าบนภูเขาน้ี� 13 และโมเสสทูลพระเจ้าวา่ � ดู  เถิด เม่ือข้าพระองค์
ไปหาชนชาติ อสิราเอล และบอกพวกเขาวา่ �พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของท่านทัง้หลายทรงใช้ข้าพเจ้ามาหา
ท่าน� และเขาจะพู ดก ับข้าพเจ้าวา่ � พระองค์ ทรงพระนามวา่กระไร� ข้าพระองค์จะกล่าวแก่เขาอยา่งไร�
14 พระเจ้าจึงตรสักับโมเสสวา่ �เราเป็นผู้ซ่ึงเราเป็น�  แล ้วพระองค์ตร ัสว ่า � เจ้ าจงไปบอกชนชาติอสิราเอล
วา่ �เราเป็น  ได้ ทรงใชข้้าพเจ้ามาหาท่านทัง้หลาย� �

ทรงเรยีกโมเสสใหนํ้าคนอสิราเอลออกจากอยีปิต์
15 พระเจ้าจึงตรสักับโมเสสอ ีกวา่ � เจ้ าจงกล่าวแก่ ชนชาติ อสิราเอลวา่ดังน้ี �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่

บรรพบุรุษของท่าน คือพระเจ้าของอบัราฮมั พระเจ้าของอสิอคัและพระเจ้าของยาโคบ ทรงใช ้ให ้ข้าพเจ้ามา
หาท่าน�  น่ี เป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิตย์ และน่ีเป็ นที ่ระลึกของเราตลอดทุกชัว่อายุ 16 จงไปรวบรวม
พวกผู้ ใหญ่ ของอสิราเอลให้มาประชุมพรอ้มกัน  แล ้วกล่าวแก่เขาวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษ
ของท่าน คือพระเจ้าของอบัราฮมั ของอิสอคั และของยาโคบ ปรากฏแก่ ข้าพเจ้า ตร ัสว ่า � แท้  จร ิงเราลงมา
เยีย่มเจ้าทัง้หลายแล้ว และได้ เห ็นสิง่ซ่ึงเขาได้กระทําแก่ เจ้ าในอยีปิต์ 17 และเราได้ กล ่าวไว ้แล ้ วว ่า เราจะ
พาเจ้าทัง้หลายไปให้พ้นจากความทุกข์ในประเทศอยีปิต์ ไปยงัแผ่นดินของชาวคานาอนั คนฮติไทต์ คนอา
โมไรต์ คนเปรสิซี คนฮีไวต์และคนเยบุส ไปยงัแผ่นดินซ่ึ งม ีน้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์� � 18 และเขาก็
จะเชื่อฟังคําของเจ้า  แล ้วพวกเจ้า ทัง้เจ้ากับพวกผู้ ใหญ่ ของคนอสิราเอล จงพากันไปเฝ้ากษั ตร ิย์ของอยีปิต์
และเจ้าจงทูลพระองค์ วา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนฮบีรู ทรงปรากฏแก่ข้าพระองค์ ทัง้หลาย  บัดน้ี ขอ
ได้โปรดใหข้้าพระองค์เดินทางไปในถิน่ทุ รก ันดารสักสามวนัเพื่อจะถวายเครือ่งบูชาแด่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของเรา� 19 เรารู ้แน่  แล ้ วว ่า  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์จะไม่ ยอมให ้พวกเจ้าไป  แม้ กระทัง่โดยหตัถ์อนัทรงฤทธิ์
20 และเราจะเหยยีดมือของเราออกประหารอยีปิต์ด้วยมหศัจรรย์ต่างๆของเราท่ีเราจะกระทําในท่ามกลาง
ประเทศน้ัน  แล ้วหลังจากน้ัน  กษัตรยิ ์ ก็ จะยอมปล่อยพวกเจ้าไป 21 และเราจะให้พลไพร ่น้ี เป็ นที ่โปรดปราน
ในสายตาของชาวอยีปิต์ และต่อมา เม่ือเจ้าทัง้หลายออกไปก็จะไม่ต้องไปมือเปล่า 22  แต่  ผู้ หญิงทุกคนจะขอ
เครือ่งเงนิเครือ่งทองและเส้ือผ้าจากเพื่อนบ้านของเขา และจากหญิงท่ีอาศัยอยูใ่นเรอืนของเขา และเจ้าจง
เอาของเหล่าน้ันไปแต่งให ้บุ ตรชายหญิงของเจ้า และเจ้าจะได้รบิเอาสิง่ของของชาวอยีปิต์�

4
การอศัจรรยสํ์าหรบัคนท่ี ไม่เชื่อ 

1 โมเสสจึงทูลตอบวา่ � แต่  ดู  เถิด เขาจะไม่เชื่อข้าพระองค์ หรอืฟังเสียงของข้าพระองค์เพราะเขาจะวา่
�พระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงปรากฏแก่ท่านเลย� � 2 พระเยโฮวาห์จึงตรสักับโมเสสวา่ �อะไรอยู่ในมือของเจ้า�
และท่านทูลวา่ � ไม้เท้า � 3 และพระองค์ตร ัสว ่า �โยนลงท่ีพื้นดินเถิด� ท่านจึงโยนไม้ เท ้าลงบนพื้นดิน  ไม้  
เท ้าน้ั นก ็กลายเป็นงู โมเสสก็ หลบหนี จากงู ไป 4 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ � เอ ้ือมมือของเจ้าและ
จับหางงู ไว ้� ท่านก็ เอ ้ือมมือของท่านและจับหางงู มั นก ็กลายเป็นไม้ เท ้าอยู่ในมือของท่าน 5 �เพื่อเขาทัง้
หลายจะได้เชื่อวา่ พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของบรรพบุรุษของเขา พระเจ้าของอบัราฮมั พระเจ้าของอสิอคั และ
พระเจ้าของยาโคบ  ได้ ทรงปรากฏแก่ เจ้ าแล้ว� 6และพระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสอ ีกวา่ �เอามือของเจ้าสอด
ไว ้ท่ี อกของเจ้า� ท่านก็สอดมือของท่านไว ้ท่ี อกของท่าน และเม่ือชกัมือออก  ดู  เถิด มือของท่านก็เป็นโรค
เรือ้น ขาวเหมือนห ิมะ 7  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �เอามือของเจ้าสอดไว ้ท่ี อกของเจ้าอกีครัง้หน่ึง� โมเสสก็สอด
มือของท่านเข้าอกของท่านอกี  แล ้ วท ่านชกัมือออกจากอกมา และดู เถิด มือน้ันกลับกลายเป็นเหมือนเน้ือ
หนังส่วนอื่นของท่าน 8 �และต่อมา ถ้าเขาจะไม่เชื่อเจ้า และไม่ฟังเสียงแหง่หมายสําคัญแรก เขาก็จะเชื่อ
เสียงแหง่หมายสําคัญท่ี สอง 9 และต่อมา ถ้าเขาไม่เชื่อหมายสําคัญทัง้สองครัง้น้ี ทัง้ไม่ฟังเสียงของเจ้า  เจ้ า
จงตักน้ําในแม่น้ําและเทลงท่ี ดิ นแหง้  แล ้ วน ํ้าท่ี เจ้ าตักมาจากแม่น้ําน้ันจะกลายเป็นเลือดบนดินแหง้น้ัน�

อาโรนจะเป็นผู้ พู ดแทนโมเสส
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10  แต่ โมเสสทูลพระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ มิใช ่คนพูดคล่อง
ทัง้ในกาลก่อน และตัง้แต่เวลาท่ี พระองค์ ตรสักับผู้ รบัใช ้ของพระองค์  แต่ ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่ คล่อง 
และพูดชา้� 11 พระเยโฮวาห์จึงตรสักั บท ่านวา่ � ผู้ ใดเล่าท่ีสรา้งปากมนษุย์ หรอืทําให้เป็นใบ้  หูหนวก  ตาด ี
หรอืตาบอด เราพระเยโฮวาหเ์ป็นผู้ ทําไม ่ ใช ่ หรอื 12  เพราะฉะน้ัน จงไปเถิด  บัดน้ี เราจะอยู ่ท่ี ปากของเจ้า และ
จะสอนคําซ่ึงเจ้าควรจะพูด� 13  แต่ ท่านทูลวา่ � โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดใช ้
ผู้ อื่นไปเถิด� 14 ฝ่ายพระเยโฮวาหท์รงกริว้ต่อโมเสส  พระองค์ จึงตร ัสว ่า � เจ้ ามี พี่ ชายคืออาโรนคนเลว ีไม่ใช ่ 
หรอื เรารู ้แล ้ วว ่าเขาเป็นคนพูดเก่ง และดู เถิด เขากําลังเดินทางมาพบเจ้าด้วย เม่ือเขาเหน็เจ้าเขาก็จะดี ใจ 
15  เจ้ าจะพู ดก ับเขา และบอกสิง่ซ่ึงเขาควรจะพูด  แล ้วเราจะอยู ่ท่ี ปากของเจ้า และปากของเขา และเราจะ
สอนเจ้าวา่ควรจะทําประการใด 16 และเขาจะเป็นผู้ พู ดแก่พลไพรแ่ทนเจ้า และเขา คือเขาเองจะเป็นปาก
แทนเจ้า และเจ้าจะเป็นผู้แทนพระเจ้าแก่ เขา 17  เจ้ าจงถือไม้ เท ้าน้ี ไว ้ในมือของเจ้า สําหรบัทําหมายสําคัญ�

โมเสสกลับไปย ังอ ียปิต์
18 โมเสสจึงกลับไปหาเยโธร พ่อตาของตน และบอกกับเขาวา่ �ข้าพเจ้าขอลากลับไปหาพี่ น้องของ

ข้าพเจ้าซ่ึงอยู่ในอยีปิต์ เพื่อจะได้ ดู วา่เขาย ังม ี ช ีวิตอยู ่หรอืไม่ � ฝ่ายเยโธรตอบโมเสสวา่ �ไปโดยสันติภาพ
เถิด� 19 พระเยโฮวาห์จึงตรสักับโมเสสในแผ่นดิ นม ีเดียนวา่ � กล ับไปอยีปิต์ เพราะคนทัง้หมดท่ีหาชอ่ง
ประหารชวีติเจ้าน้ันตายแล้ว� 20 โมเสสจึงใหภ้รรยาและบุตรชายของตนขี่ลากลับไปยงัแผ่นดิ นอ ียปิต์ ส่วน
โมเสสก็ถือไม้ เท ้าของพระเจ้าในมือของท่านไปด้วย 21 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �เม่ือเจ้ากลับไปถึ 
งอ ียปิต์ จงกระทํามหศัจรรย์ต่างๆซ่ึงเรามอบไว้ในมือของเจ้าแล้ วน ้ันต่อหน้าฟาโรห์  แต่ เราจะทําให้ใจของ
ฟาโรห ์แข็งกระด้าง เพื่อเขาจะไม่ ยอมให ้พลไพร ่ไป 22 และเจ้าจะทูลฟาโรห ์วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ 
คนอสิราเอลเป็นบุตรชายของเรา คือเป็นบุตรหวัปีของเรา 23 เราจึงบอกแก่ เจ้ าวา่ �จงปล่อยบุตรของเราไป
เพื่อเขาจะได้ ปรนนิบัติ  เรา � และถ้าเจ้าไม่ ยอมให ้เขาไป  ดู  เถิด เราจะประหารชีว ิตบ ุตรชายของเจ้า คื อบ ุตร
หวัปีของเจ้าเสีย� � 24 และต่อมา  ณ  ท่ี พักระหวา่งทาง พระเยโฮวาหเ์สด็จมาพบโมเสส และจะประหารชวีติ
ของท่านเสีย 25 ครัง้น้ันนางศิปโปราหจึ์งเอาหนิคมตัดหนังท่ีปลายองคชาตบุตรชายของตนออกแล้ วท ้ิงไว ้ท่ี  
เท ้าของโมเสสกล่าววา่ � จร ิงนะ ท่านเป็นสามี ผู้  ทําให ้โลหติตก� 26  พระองค์ จึงทรงละท่านไว้ นางจึงกล่าววา่
�ท่านเป็นสามี ผู้  ทําให ้โลหติตก� เน่ืองจากพิธ ีเข้าสุหนัต 

อาโรนและคนอสิราเอลเชื่อโมเสส
27 และพระเยโฮวาห์ตรสักับอาโรนวา่ �จงไปพบกับโมเสสในถิน่ทุ รก ันดาร� เขาก็ไปพบกั บท ่านท่ี ภู เขา

ของพระเจ้าและจุ บท ่าน 28 โมเสสจึงเล่าให้อาโรนฟังถึงพระดํารสัของพระเยโฮวาห ์ทัง้หมด  ผู้ ซ่ึงทรงใช ้
ตน และถึงหมายสําคัญทัง้ปวงซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงบัญชาแก่ ท่าน 29 โมเสสกับอาโรนไปเรยีกประชุมบรรดา
ผู้ ใหญ่ ของชนชาติอสิราเอลพรอ้มกัน 30  แล ้วอาโรนจึงกล่าวถึงพระดํารสัทัง้หมดซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสัแก่ 
โมเสส และทําหมายสําคัญต่างๆน้ันท่ามกลางสายตาของพลไพร่ 31 ฝ่ายพลไพร ่ก็  เชื่อ และเม่ือเขาได้ย ินว ่า
พระเยโฮวาห์เสด็จมาเยีย่มเยยีนชนชาติ อสิราเอล และทอดพระเนตรเหน็ความทุกข์ยากของเขาแล้ว เขาก็
ก้มศีรษะลงและนมัสการ

5
โมเสสเข้าเฝ้าฟาโรห์  ความทุกข์ ยากของอสิราเอลทว ีขึ้น 

1 ต่อมาภายหลังโมเสสกับอาโรนเข้าเฝ้า และทูลฟาโรห ์วา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลตร ัสด ัง
น้ี วา่ �จงปล่อยพลไพรข่องเราไป เพื่อเขาจะได้ทําการเล้ียงนมัสการเราในถิน่ทุ รก ันดาร� � 2  ฟาโรห ์จึงตร ั
สว ่า �พระเยโฮวาหน้ั์นเป็นผู้ใดเล่าเราจึงจะต้องเชื่อฟังเสียงของพระองค์และปล่อยคนอสิราเอลไป เราไม่ รู ้
จักพระเยโฮวาห์ ทัง้เราจะไม่ยอมปล่อยคนอสิราเอลไป� 3 เขาทัง้สองจึงทูลวา่ �พระเจ้าของคนฮบีรู ได้ ทรง
ปรากฏกับข้าพระองค์ ขอโปรดให้ข้าพระองค์ทัง้หลายเดินทางไปในถิน่ทุ รก ันดารสามวนั และถวายเครือ่ง
บูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ เกรงวา่พระองค์จะทรงลงโทษพวกข้าพระองค์ด้วยโรคภัยหร ื
อด ้วยดาบ� 4  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์ตรสักับเขาวา่ � เจ้ าโมเสสกับอาโรน  เจ้ าจะให้พลไพรล่ะทิง้การงาน
ของเขาเสียทําไม  เจ้ าจงกลับไปรบัภาระงานของเจ้า� 5 และฟาโรห์ตร ัสว ่า � ดู  เถิด พวกไพรใ่นประเทศน้ี 
มี  มาก และเจ้าทัง้สองทําให้เขาหยุดภาระงานของเขาเสีย� 6 ในวนัน้ันเองฟาโรห ์มี พระบัญชาสัง่นายงาน
และนายกองของพลไพร ่วา่ 7 � ตัง้แต่น้ีไป  เจ้ าอยา่ให้ฟางแก่พวกไพรสํ่าหรบัใช้ทําอฐิเหมือนแต่ ก่อน  แต่  ให ้
เขาไปเท่ียวหาฟางเอาเอง 8 ส่วนจํานวนอฐิซ่ึงแต่ก่อนเกณฑ์ ให ้เขาทําเท่าไร  เจ้ าก็จงเกณฑ์ ให ้เขาทําเท่าน้ัน
 เจ้ าอยา่ได้หยอ่นลง เพราะวา่เขาเกียจครา้น  เหตุ ฉะน้ันเขาจึงรอ้งวา่ � ขอให ้พวกข้าพระองค์ไปถวายเครือ่ง
บูชาแด่พระเจ้าของพวกข้าพระองค์� 9 จงจัดหางานให้เขาทําหนักกวา่แต่ ก่อน เพื่อเขาจะทํางาน และไม่
ฟังคําพูดเหลวไหล� 10 ฝ่ายนายงานและนายกองของพลไพร ่ก็ ออกไปและกล่าวแก่พลไพร ่วา่ � ฟาโรห ์รบั
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สั ่งด ังน้ี วา่ �เราจะไม่ ยอมให ้ฟางแก่พวกเจ้าเลย 11  เจ้ าจงไปหาฟางมาเอง  ตามแต่ จะหามาได้ เถิด  แต่ งาน
ของเจ้าท่ี เกณฑ์ น้ั นก ็ ไม่ ลดหยอ่นให ้เลย � � 12 พลไพร ่เหล่ าน้ันจึงแยกยา้ยกันไปทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์เพื่อเก็บ
ตอฟางมาแทนฟาง 13 นายงานก็ เร ่งรดัวา่ �จงทํางาน คืองานประจําวนัของเจ้า  ให ้เสรจ็ครบเหมือนเม่ือย ั
งม ีฟางอยู�่ 14 นายกองของชนชาติ อสิราเอล ซ่ึงนายงานของฟาโรห์ตัง้ให้เป็นผู้บังคับเขาน้ัน  ก็  ถู กโบยตี
และถูกถามวา่ �ทําไมหมู่ น้ี จึงไม่ ได้ อฐิท่ี เกณฑ์  ไว ้เต็มจํานวน ทัง้วานน้ีและวนัน้ี เหมือนแต่ ก่อน � 15 นายก
องของชนชาติอสิราเอลจึงมารอ้งทูลต่อฟาโรห ์วา่ � เหตุ ไฉนพระองค์จึงทรงกระทําดังน้ี แก่ พวกทาสของ
พระองค์ 16 พวกเขากล่าวกับพวกเราวา่ �ทําอฐิซิ�  แต่  มิได้  ให ้ฟางแก่พวกทาสของพระองค์ เลย และดู เถิด 
พวกทาสของพระองค์ ถู กโบยตี  แต่ ข้าราชการของพระองค์เองเป็นฝ่ายผิด� 17  แต่  ฟาโรห ์ตร ัสว ่า �พวก
เจ้าเกียจครา้น พวกเจ้าเกียจครา้น พวกเจ้าจึงมารอ้งวา่ � ขอให ้ข้าพระองค์ไปถวายเครือ่งบูชาแด่พระเยโฮ
วาห�์ 18  เหตุ ฉะน้ันเจ้าจงไปทํางานเดีย๋วน้ี ฟางน้ันจะไม่ ให ้พวกเจ้าเลย  แต่ จํานวนอฐิท่ี เกณฑ์  ไว ้ น้ัน พวก
เจ้าจะต้องทํามาให้ครบจํานวน� 19 นายกองชนชาติอสิราเอลก็ เห ็ นว ่าตนมีปัญหาแล้ว หลังจากถูกสัง่วา่ � 
ไม่  ให ้ลดหยอ่นจํานวนอฐิท่ี ถู กเกณฑ์ ให ้ทําทุกๆวนัลง� 20 ครัน้ออกมาจากเฝ้าฟาโรห์ เขาพบโมเสสกับอาโร
นยนือยู ่กลางทาง 21 เขาจึงกล่าวแก่เขาทัง้สองวา่ �ขอพระเยโฮวาห์ทรงมองดูพวกท่านและพิพากษาเถิด
เพราะท่านกระทําให้ชื่อของพวกข้าพเจ้าเป็ นที ่ เกล ียดชงัในสายพระเนตรของฟาโรห์ และในสายตาของ
ข้าราชการของพระองค์ เหมือนหน่ึงเอาดาบใส่มือเขาให้สังหารพวกข้าพเจ้าเสีย� 22 โมเสสจึงกลับไปทูล
พระเยโฮวาห ์วา่ �ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า  เหตุ ไฉนพระองค์ทรงทําการรา้ยแก่ ชนชาติ  น้ี  เหตุ ไฉนพระองค์
จึงทรงใช้ข้าพระองค์ มา 23 เพราะวา่ตัง้แต่ข้าพระองค์ไปเฝ้าฟาโรห์เพื่อทูลในพระนามของพระองค์ แล้ว  
ฟาโรห ์ ก็ ทําทารุณแก่ ชนชาติ  น้ี ส่วนพระองค์ ก็  มิได้ ทรงชว่ยพลไพรข่องพระองค์ ให ้พ้นเลย�

6
พระเจ้าทรงกล่าวถึงพันธสัญญากับอสิราเอล

1 พระเยโฮวาห์จึงตรสักับโมเสสวา่ � บัดน้ี  เจ้ าจะได้ เห ็นเหตุ การณ์ ซ่ึงเราจะกระทําแก่ ฟาโรห ์คื อด ้วยมื 
ออ ันทรงฤทธิ์ เขาจะปล่อยพลไพร ่ไป และด้วยมื ออ ันเข้มแข็ง เขาจะไล่พลไพรอ่อกจากแผ่นดินของเขา�
2 พระเจ้าตรสักับโมเสสวา่ �เราคือพระเยโฮวาห์ 3 เราปรากฏแก่ อบัราฮมั  แก่ อสิอคั และแก่ยาโคบด้วย
นามวา่ พระเจ้าผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ แต่ เรามิ ได้ สําแดงให้เขารูจั้กเราในนามพระเยโฮวาห์ 4 และเราได้ตัง้พันธ
สัญญาของเราไวกั้บเขาทัง้หลายด้วยวา่ จะยกแผ่นดินคานาอนัให ้แก่  เขา เป็นแผ่นดิ นที ่เขาเคยอาศัยอยู่ใน
ฐานะคนต่างด้าว 5 และเราได้ยนิเสียงครํา่ครวญของชนชาติอสิราเอลด้วย ซ่ึงชาวอยีปิต์กักไว ้ให ้เป็นทาส
และเราได้ระลึกถึงพันธสัญญาของเรา 6  เหตุ  ฉะน้ี จงกล่าวแก่ ชนชาติ อสิราเอลวา่ �เราคือพระเยโฮวาห์ เรา
จะนําพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตราํท่ีชาวอยีปิต์ เกณฑ์  ให ้ ทํา และจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะ
ชว่ยเจ้าให้พ้นด้วยแขนท่ี เหย ียดออก และด้วยการพิพากษาอนัใหญ่ หลวง 7 เราจะรบัพวกเจ้าเป็นพลไพร่
ของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า พวกเจ้าจะรู ้วา่ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  ผู้ นําเจ้า
ไปให้พ้นจากงานตรากตราํท่ีชาวอยีปิต์ เกณฑ์  ให ้ ทํา 8 เราจะนําพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดิน ซ่ึงเราได้ปฏิญาณ
ไว้วา่จะให ้แก่  อบัราฮมั  แก่ อสิอคัและแก่ยาโคบ เราจะยกแผ่นดินน้ันให ้แก่  เจ้ าเป็นมรดก เราคือพระเยโฮ
วาห�์ � 9 โมเสสจึงนําความน้ันไปเล่าให ้ชนชาติ อสิราเอลฟัง  แต่ เขามิ ได้ เชื่อฟังโมเสสเพราะระอาใจ และ
ถูกเกณฑ์ ให ้ทําการหนักอยา่งสาหสั 10 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 11 �จงเข้าไปเฝ้าฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ 
ียปิต์ บอกให้ปล่อยชนชาติอสิราเอลไปจากแผ่นดินของเขา� 12 และโมเสสกราบทูลต่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาห ์วา่ � ดู  เถิด  แม้แต่  ชนชาติ อสิราเอลก็ มิได้ เชื่อฟังข้าพระองค์  ฟาโรห ์จะฟังข้าพระองค์ อยา่งไร ข้าพระองค์
เป็นคนพูดไม่ คล่อง � 13 พระเยโฮวาห์จึงตรสัแก่โมเสสและอาโรน  ให ้ แจ ้งแก่ ชนชาติ อสิราเอลและฟาโรห ์
กษัตรยิ ์ อยีปิต์  วา่  ให ้พาชนชาติอสิราเอลออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์

ต้นตระกูลของอสิราเอล
14 คนเหล่าน้ีเป็นหวัหน้าในวงศ์วานบรรพบุรุษของเขา  บุ ตรชายของรูเบนผู้เป็นบุตรหวัปีของอสิราเอล ชื่อ

ฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี คนเหล่าน้ีเป็นครอบครวัต่างๆของรู เบน 15  บุ ตรชายของสิเมโอนชื่อเยมูเอล
 ยาม ีน โอหาด ยาคีน โศหาร์ และชาอูลผู้เป็นบุตรชายของหญิงชาวคานาอนั คนเหล่าน้ีเป็นครอบครวัต่างๆ
ของสิเมโอน 16 และคนเหล่าน้ีเป็นชื่ อบ ุตรชายของเลวตีามพงศ์ พันธุ ์ของเขาคือ เกอร ์โชน โคฮาทและเมรา
รี  เลว ีน้ั นม ี อายุ  ได้ รอ้ยสามสิบเจ็ดปี 17  บุ ตรชายของเกอรโ์ชนชื่อ ลิ บน ีและซิ มอ ีตามครอบครวัของเขา 18  บุ 
ตรชายของโคฮาทชื่อ อมัราม อสิฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล โคฮาทมี อายุ  ได้ รอ้ยสามสิบสามปี 19  บุ ตรชาย
ของเมราร ีชื่อ มาฮาลี และมู ช ีคนเหล่าน้ีเป็นครอบครวัต่างๆของเลวตีามพงศ์ พันธุ ์ของเขา 20 ฝ่ายอมัราม
ได้นางโยเคเบดน้องสาวบิดาของตนเป็นภรรยา  แล ้วนางให้กําเนิดบุตรแก่เขาชื่ออาโรนและโมเสส อมัราม
มี อายุ  ได้ รอ้ยสามสิบเจ็ดปี 21  บุ ตรชายของอสิฮาร ์ชื่อ โคราห์ เนเฟก และศิครี 22  บุ ตรชายของอุสชีเอลชื่อ  มิ 
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ชาเอล เอลซาฟาน และสิธรี 23 ฝ่ายอาโรนได้นางเอลีเชบาบุตรสาวของอมัมีนาดับ น้องสาวของนาโชนเป็น
ภรรยา นางคลอดบุตรใหเ้ขาชื่อ นาดับ  อาบ ีฮู เอเลอาซารแ์ละอธิามาร์ 24  บุ ตรชายของโคราห ์ชื่อ อ ัสส ีร์ เอล
คานาห์ และอาบียาสาฟ คนเหล่าน้ีเป็นครอบครวัต่างๆของคนโคราห์ 25 ฝ่ายเอเลอาซาร ์บุ ตรชายอาโรน  ได้ 
รบับุตรสาวคนหน่ึงของปูทิเอลเป็นภรรยา นางคลอดบุตรใหเ้ขาชื่อ  ฟี เนหสั คนเหล่าน้ีเป็นหวัหน้าบรรพบุรุษ
ของคนเลวีตามครอบครวัของเขา 26 อาโรนและโมเสสสองคนน้ี แหละ คือผู้ ท่ี พระเยโฮวาห ์ได้ ตร ัสว ่า �จง
พาชนชาติอสิราเอลออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ตามหมู่ตามกองของเขา� 27 สองคนน้ีแหละเป็นผู้ ท่ี กราบทูล
ฟาโรห ์กษัตรยิ ์ของอยีปิต์เพื่อพาชนชาติอสิราเอลออกจากอยีปิต์ คือโมเสสและอาโรนน้ี แหละ 28 และต่อมา
ในว ันที ่พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสในแผ่นดิ นอ ียปิต์ น้ัน 29 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ �เราคือพระเยโฮ
วาห์  เจ้ าจงบอกฟาโรห ์กษัตรยิ ์ของอยีปิต์ตามข้อความทัง้สิน้ซ่ึงเราได้บอกแก่ เจ้า � 30 ฝ่ายโมเสสกราบทูล
ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์วา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่ คล่อง  ท่ี ไหนฟาโรหจ์ะเชื่อฟังข้าพระองค์�

7
พระเจ้าจะทรงทําใหใ้จของฟาโรห ์แข ็งกระด้างไป

1 พระเยโฮวาห์จึงตรสักับโมเสสวา่ � ดู  ซี เราได้ตัง้เจ้าไว้เป็นดังพระเจ้าต่อฟาโรห์ และอาโรนพี่ชายของ
เจ้าจะเป็นผู้ พยากรณ์ แทนเจ้า 2  เจ้ าจงบอกข้อความทัง้หมดท่ีเราสัง่เจ้า  แล ้วอาโรนพี่ชายของเจ้าจะบอก
แก่ ฟาโรห ์ ให ้ปล่อยชนชาติอสิราเอลออกไปจากแผ่นดินของเขา 3 เราจะทําให้ใจของฟาโรห ์แข ็งกระด้างไป
และเราจะกระทําหมายสําคัญและมหศัจรรย์ของเราให ้ทว ีมากขึ้นในประเทศอยีปิต์ 4  แต่  ฟาโรห ์จะไม่เชื่อ
ฟังเจ้า เพื่อเราจะยกมือของเราขึ้นเหนือประเทศอยีปิต์ และจะพาพลโยธาของเรา และชนชาติอสิราเอลพล
ไพรข่องเราให้พ้นจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ด้วยการพิพากษาอนัใหญ่ หลวง 5 และชาวอยีปิต์จะรูว้า่เราคือพระเย
โฮวาห์ เม่ือเราได้ยกมือขึ้นเหนื ออ ียปิต์ และพาชนชาติอสิราเอลออกจากพวกเขา� 6 โมเสสและอาโรนก็
กระทําตามน้ัน คือกระทําตามท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเขา 7 เม่ือเขาทัง้สองไปทูลฟาโรห ์น้ัน โมเสสมี อายุ 
แปดสิบปี และอาโรนมี อายุ แปดสิบสามปี 8 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและอาโรนวา่ 9 �เม่ือฟาโรห์สัง่
เจ้าวา่ �จงแสดงอศัจรรย ์พิสูจน์ งานของเจ้า�  เจ้ าจงพู ดก ับอาโรนวา่ �เอาไม้ เท ้าของท่านโยนลงต่อหน้า
ฟาโรห�์ และไม้ เท ้าน้ันจะกลายเป็นงู�

 ไม้  เท ้าของอาโรนกลายเป็นงู
10 โมเสสกับอาโรนจึงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์ เขากระทําตามท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา อาโรนโยนไม้ เท ้าของ

ท่านลงต่อหน้าฟาโรห์และต่อหน้าข้าราชการทัง้ปวง  ไม้  เท ้าน้ั นก ็กลายเป็นงู 11 ฝ่ายฟาโรห ์ก็ เรยีกพวกนัก
ปราชญ์ และพวกนักวทิยากลมาด้วย พวกนักแสดงกลแห ่งอ ียปิต์จึงทําได้เหมือนกันด้วยเล่ห์กลของเขา
12 ด้วยวา่เขาต่างคนต่างโยนไม้ เท ้าลง  ไม้  เท ้าเหล่าน้ั นก ็กลายเป็นงู  แต่  ไม้  เท ้าของอาโรนกลืนไม้ เท ้าของ
พวกเขาเสียทัง้หมด 13 และพระองค์ทรงทําให้พระทัยของฟาโรห ์แข ็งกระด้างเพื่อฟาโรห์หายอมเชื่อฟังเขา
ทัง้สองไม่ เหมือนท่ีพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไว ้แล้ว 

น้ํากลายเป็นเลื อด 
14 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �ใจของฟาโรห ์แข็งกระด้าง  ไม่ ยอมปล่อยให้พลไพร ่ไป 15  เจ้ าจงถือไม้ 

เท ้าท่ีกลายเป็นงูไปเฝ้าฟาโรห์ในเวลาเชา้  ดู  เถิด เขาไปท่ี แม่น้ํา  เจ้ าจงยนืคอยเขาอยู ่ท่ี รมิฝ่ังแม่ น้ํา 16 และ
เจ้าจงกล่าวแก่เขาวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของชาวฮบีรูตร ัสส ่ังให้ข้าพระองค์มาเฝ้าโดยมีพระดําร ัสว ่า
�จงปล่อยพลไพรข่องเราเพื่อเขาจะไปปรนนิบั ติ เราในถิน่ทุ รก ันดาร  ดู  เถิด  จนบัดน้ี  เจ้ าก็ยงัหาได้เชื่อฟังไม่�
17 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �ท่านจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์ด้วยอาศัยการกระทําดังน้ี  ดู  เถิด เราจะ
เอาไม้ เท ้าท่ีถือไวน้ั้นฟาดน้ําในแม่ น้ํา น้ําน้ันจะกลายเป็นเลื อด 18 ปลาซ่ึงอยู่ในแม่น้ําจะตาย และแม่น้ําจะ
เหม็น ชาวอยีปิต์จะด่ื มน ้ําในแม่น้ําไม่ ได้ � � � 19 พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโมเสสวา่ �จงบอกอาโรนวา่ �เอาไม้ 
เท ้าของท่านชี้ไปเหนือน้ําทัง้หลายแห ่งอ ียปิต์ คือเหนือลําคลอง  แม่น้ํา  บึง และสระทัง้หมดของเขา  เพื่อน ้ํา
จะกลายเป็นเลือดและจะมีเลือดทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์  ทัง้ท่ี  อยู ่ในภาชนะไม้และภาชนะหนิ� � 20 โมเสสกับอาโร
นก็กระทําตามท่ีพระเยโฮวาห ์บัญชา คือท่านได้ยกไม้ เท ้าขึ้นตีน้ําในแม่น้ําต่อสายพระเนตรของฟาโรห์ และ
ท่ามกลางสายตาของพวกข้าราชการของฟาโรห์  แล ้ วน ้ําในแม่น้ําก็กลายเป็นเลือดทัง้สิน้ 21 ปลาท่ี อยู ่ใน
แม่น้ําก็ ตาย  แม่น ํ้าก็ เหม็น และชาวอยีปิต์ ก็ ด่ื มน ํ้าในแม่น้ําน้ันไม่ ได้  มี เลือดทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์ 22  แต่ พวกนัก
แสดงกลแห ่งอ ียปิต์ ก็ กระทําได้เหมือนกันอาศัยเล่หก์ลของเขา และพระทัยของฟาโรห ์ก็  แข็งกระด้าง  ฟาโรห ์
หาเชื่อฟังท่านทัง้สองไม่ เหมือนท่ีพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไว้ 23  ฟาโรห ์เสด็จกลับเข้าในวงั  มิได้ เอาพระทัยใส่ใน
เหตุ การณ์  ครัง้น้ี  เหมือนกัน 24 ชาวอยีปิต์ทัง้ปวงก็พากันขุดหลุมตามรมิแม่น้ําหาน้ําด่ืม เพราะเขาด่ื มน ้ําใน
แม่น้ําไม่ ได้ 25 ครบกําหนดเจ็ดวนันับตัง้แต่พระเยโฮวาหท์รงบันดาลให ้แม่น ํ้าเป็นเลื อด 
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1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �ไปหาฟาโรห์บอกเขาวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �จงปล่อยพลไพร่
ของเราเพื่อเขาจะได้ไปปรนนิบั ติ  เรา 2 ถ้าท่านไม่ ยอมให ้เขาไป  ดู  เถิด เราจะให้ฝูงกบขึ้นมารงัควานทัว่
เขตแดนของท่าน 3 ฝูงกบจะเต็มไปทัง้แม่ น้ํา จะขึ้นมาอยู่ในวงั ในหอ้งบรรทม และบนแท่นบรรทมของ
ท่าน ในเรอืนข้าราชการ ตามตัวพลเมือง ในเตาป้ิงขนมและในอา่งขยาํแป้งของท่านด้วย 4 ฝูงกบน้ันจะขึ้น
มาท่ีตัวฟาโรห์  ท่ี ตัวพลเมืองและท่ีตัวข้าราชการทัง้ปวงของท่าน� � � 5  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสส
วา่ �จงบอกอาโรนวา่ � ให ้ เหย ียดมือท่ีถือไม้ เท ้าออกเหนือลําคลอง เหนือแม่ น้ํา และเหนื อบ ึงให้ฝูงกบขึ้น
มาบนแผ่นดิ นอ ียปิต์� � 6 อาโรนก็ เหย ียดมือออกเหนือพื้นน้ําทัง้หลายในอยีปิต์ ฝูงกบก็ขึ้นมาเต็มแผ่นดิ 
นอ ียปิต์ 7 ฝ่ายพวกนักแสดงกลก็ทําตามเล่ห์กลของเขา  ให ้ มี ฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดิ นอ ียปิต์ เหมือนกัน 8  
ฟาโรห ์จึงตรสัเรยีกโมเสสกับอาโรนมาวา่ �จงกราบทูลวงิวอนขอพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้ฝูงกบไปเสีย
จากเรา และจากพลเมืองของเรา  แล ้วเราจะยอมปล่อยให ้บ่าวไพร ่ เหล่ าน้ันไปเพื่อเขาจะถวายเครือ่งบูชา
แด่พระเยโฮวาห�์ 9 โมเสสจึงทูลฟาโรห ์วา่ �ข้าพระองค์ ได้ รบัเกียรติ มาก เวลาใดท่ีข้าพระองค์ควรวงิวอน
เพื่อพระองค์  ข้าราชบรพิาร และพลเมืองของพระองค์  เพื่อให ้ทรงทําลายฝูงกบไปเสียจากพระองค์และราช
สํานักให ้อยู ่ในแม่น้ําเท่าน้ัน� 10  ฟาโรห ์ตรสัตอบวา่ � พรุง่น้ี � โมเสสจึงทูลวา่ � ให ้เป็นไปตามคําตรสัของ
พระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทราบวา่ไม่ มี  ผู้ ใดเหมือนพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 11 ฝูง
กบจะไปจากพระองค์ จากราชสํานัก จากข้าราชการและพลเมืองของพระองค์  เหลืออยู ่เฉพาะแต่ในแม่น้ํา
เท่าน้ัน�

ฝูงกบตายในแผ่นดิ นอ ียปิต์
12 โมเสสกับอาโรนทูลลาไปจากฟาโรห์  แล ้วโมเสสรอ้งทูลพระเยโฮวาหเ์รือ่งฝูงกบท่ี พระองค์  ได้ ทรงใหม้า

ทรมานฟาโรห์ 13 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําตามคําทูลขอของโมเสส ฝูงกบเหล่าน้ั นก ็ตายเกล่ือนบ้านเรอืน
 เกล ื่อนหมู่บ้านและทุ่งนา 14 เขาก็ เก ็บซากกบไวเ้ป็นกองๆ  แผ่ นดิ นก ็เหม็นตลบไป 15  แต่ เม่ือฟาโรห์ทรงเห ็
นว ่าความเดือดรอ้นลดน้อยลงแล้ว  ก็  กล ับมีพระทัยแข็งกระด้าง  ไม่ ยอมเชื่อฟังโมเสสและอาโรน เหมือน
ท่ีพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไว ้แล้ว 16 พระเยโฮวาห์จึงตรสักับโมเสสวา่ �บอกอาโรนวา่ �จงเหยยีดไม้ เท ้าออก
และตีฝุ่นดินให้กลายเป็ นร ้ินทัว่ประเทศอยีปิต์� � 17 เขาทัง้สองก็กระทําตาม ด้วยวา่อาโรนเหยยีดมือออก
ยกไม้ เท ้าและตีฝุ่นดิน  ก็ กลายเป็ นร ้ินมาตอมมนษุย์และสัตว์ ฝุ่นดินทัง้หมดกลายเป็ นร ้ินทัว่ประเทศอยีปิต์
18 ฝ่ายพวกนักแสดงกลก็พยายามใช ้เล่ห ์กลของเขา เพื่อทําให ้เก ดิริน้  แต่  ก็  ทําไม ่ ได้ ริน้พากันมาตอมมนษุย์
และสัตว ์ทัง้ปวง 19 พวกนักแสดงกลจึงทูลฟาโรห ์วา่ � น่ี เป็นน้ิวพระหตัถ์ พระเจ้า � ฝ่ายฟาโรห ์มี พระทัยแข็ง
กระด้าง หาเชื่อฟังเขาไม่ เหมือนท่ีพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไว ้แล้ว 

 ภัยพิบัติ จากฝูงเหลื อบ 
20 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ � ลุ กขึ้นแต่เชา้ไปคอยเฝ้าฟาโรห์  ดู  เถิด  ฟาโรห ์จะมายงัแม่ น้ํา  แล ้วบอก

ฟาโรห ์วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �จงปล่อยพลไพรข่องเราเพื่อเขาจะไปปรนนิบั ติ  เรา 21  ถ้าแม้  ไม่ ปล่อย
พลไพรข่องเราไป  ดู  เถิด เราจะใช ้ให ้ฝูงเหลือบมาตอมกายของเจ้า ตอมข้าราชการและพลเมืองของเจ้าด้วย
ในราชสํานัก บ้านเรอืนของชาวอยีปิต์ และพื้นดิ นที ่เขาอยู่น้ันจะเต็มไปด้วยฝูงเหลื อบ 22 ในวนัน้ันเราจะ
แยกแผ่นดินโกเชน  ท่ี พลไพรข่องเราอาศัยอยู่น้ันออก  มิ  ให ้ มี ฝูงเหลือบท่ี น่ัน เพื่อเจ้าจะได้ รู ้วา่เราคือพระ
เยโฮวาห์ สถิตอยูท่่ามกลางแผ่นดินโลก 23 เราจะแบ่งเขตแดนในระหวา่งชนชาติของเรากับชนชาติของเจ้า
หมายสําคัญน้ีจะบังเกิดขึ้นในวนัพรุง่น้ี� � � 24  แล ้วพระเยโฮวาห ์ก็ ทรงกระทําดังน้ัน เหลือบฝูงใหญ่ยิง่นัก
เข้าไปในพระราชวงัของฟาโรห์ ในเรอืนข้าราชการ และทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์  แผ่ นดินได้รบัความเสียหายเพราะ
เหตุฝูงเหลือบน้ัน 25  ฟาโรห ์จึงตรสัเรยีกโมเสสกับอาโรนมา รบัสัง่วา่ �จงไปถวายเครือ่งบูชาแด่พระเจ้า
ของเจ้าในเขตแผ่นดินน้ี� 26 โมเสสทูลวา่ �การกระทําเชน่น้ันหาควรไม่ เพราะข้าพระองค์ทัง้หลายจะต้อง
ถวายเครือ่งบูชาซ่ึงเป็นสิง่ท่ีน่าเกลียดสําหรบัชาวอยีปิต์ แด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์  ดู  เถิด ข้า
พระองค์ทัง้หลายจะถวายเครือ่งบูชาซ่ึงเป็นสิง่ท่ีน่าเกลียดสําหรบัชาวอยีปิต์ต่อหน้าต่อตาเขา  แล ้วเขาจะ
ไม่เอาก้อนหนิขวา้งข้าพระองค์ทัง้หลายหรอกหรอื 27 ข้าพระองค์ทัง้หลายจะเดินทางไปในถิน่ทุ รก ันดารสัก
สามวนัถวายเครือ่งบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกข้าพระองค์  ตามท่ี  พระองค์ จะทรงบัญชาพวกข้า
พระองค์�

ฝูงเหลือบไปจากอยีปิต์
28  ฟาโรห ์จึงรบัสัง่วา่ �เราจะปล่อยพวกเจ้าไป เพื่อพวกเจ้าจะได้ถวายเครือ่งบูชาแด่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้า

ของเจ้าในถิน่ทุ รก ันดาร  แต่ วา่พวกเจ้าอยา่ไปให้ไกลนัก จงวงิวอนเพื่อเราด้วย� 29 โมเสสจึงทูลวา่ � ดู  เถิด 
พอข้าพระองค์ทูลลาพระองค์ ไป และข้าพระองค์จะอธษิฐานทูลพระเยโฮวาห์  ขอให ้ฝูงเหลือบไปเสียจาก
ฟาโรห์ จากข้าราชการและจากพลเมืองในเวลาพรุง่น้ี  แต่ ขอฟาโรห์อยา่ทรงทํากลับกลอกอกีโดยไม่ยอม



 หน ังสืออพยพ 8:30 53  หน ังสืออพยพ 9:30

ปล่อยบ่าวไพร ่ให ้ไปถวายเครือ่งบูชาแด่พระเยโฮวาห�์ 30 โมเสสทูลลาฟาโรห์ไปแล้ วก ็อธษิฐานต่อพระเย
โฮวาห์ 31 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําตามคําทูลขอของโมเสส  พระองค์ ทรงให้ฝูงเหลือบไปเสียจากฟาโรห์
จากข้าราชการและจากพลเมืองของพระองค์  มิได้  เหลืออยู ่สักตัวเดียว 32 ฝ่ายฟาโรห ์ก็  กล ับมีพระทัยแข็ง
กระด้างในคราวน้ี อกี  มิได้ ทรงปล่อยบ่าวไพรน้ั่นไป

9
 ภัยพิบัติ จากโรคระบาดต่อฝูงสัตว์

1 ขณะน้ันพระเยโฮวาห์จึงตรสักับโมเสสวา่ �ไปเข้าเฝ้าฟาโรห์บอกฟาโรห ์วา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
คนฮบีรูตร ัสด ังน้ี วา่ �จงปล่อยให้พลไพรข่องเราไป เพื่อเขาจะได้ ปรนนิบัติ  เรา 2 ด้วยวา่ถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อย
ให ้ไป และยงัหน่วงเหน่ียวเขาไว้ 3  ดู  เถิด  หตัถ์ ของพระเยโฮวาหจ์ะอยูบ่นฝูงสัตวข์องเจ้าซ่ึงอยูใ่นทุ่งนา ฝู งม ้า
ฝูงลา ฝู งอ ูฐ ฝูงววั และฝูงแกะ จะทําให้เป็นโรคระบาดรา้ยแรงขึ้น 4 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําต่อฝูง
สัตวข์องชนชาติอสิราเอลต่างกับฝูงสัตวข์องชาวอยีปิต์  สัตว ์ของคนอสิราเอลจะไม่ต้องตายเลย� � � 5 พระ
เยโฮวาห์ทรงกําหนดเวลาไว ้วา่ � พรุง่น้ี พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําสิง่น้ีในแผ่นดิน� 6 รุง่ขึ้นพระเยโฮวาห ์ก็ 
ทรงกระทําสิง่น้ัน ฝูงสัตวข์องชาวอยีปิต์ตายหมด  แต่  สัตว ์ของชาติอสิราเอลไม่ตายสักตัวเดียว 7  ฟาโรห ์ทรง
ใชค้นไปดู และดู เถิด  สัตว ์ของคนอสิราเอลไม่ตายสักตัวเดียว  แต่ พระทัยของฟาโรห ์ก็  แข็งกระด้าง  พระองค์  
ไม่ ยอมปล่อยให ้บ่าวไพร ่ ไป 

 ภัยพิบัติ จากฝีต่อคนและสัตว์
8 พระเยโฮวาหจึ์งตรสัแก่โมเสสและอาโรนวา่ � เจ้ าจงกําขีเ้ถ้าจากเตาใหเ้ต็มกํามือแล้วใหโ้มเสสซัดขึ้นไป

ในอากาศในสายตาของฟาโรห์ 9 และมันจะกลายเป็นฝุ่นปลิวไปทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์ ทําให ้ เก ิดเป็นฝีแตกลาม
ทัง้ตัวคนและสัตว์ทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์� 10 เขาทัง้สองจึงนําขี้เถ้าจากเตาไปยนือยู่ต่อพระพักตร ์ฟาโรห ์และ
โมเสสก็ซัดขี้เถ้าขึ้นไปในท้องฟ้า  ขี้ เถ้าน้ั นก ็กลายเป็นฝีแตกลามไปทัง้ตัวคนและสัตว์ 11 ฝ่ายพวกนักแสดง
กลก็ ไม่ สามารถยนือยู่ต่อหน้าโมเสสเพราะเหตุ ฝี  น้ัน เพราะนักแสดงกลและชาวอยีปิต์ ทัง้ปวง  ก็  เป็นฝี ด้วย
เหมือนกัน 12  แต่ พระเยโฮวาหท์รงทําใหพ้ระทัยของฟาโรห ์แข็งกระด้าง  ฟาโรห ์ ไม่ ยอมเชื่อฟังโมเสสและอา
โรน เหมือนท่ีพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสักับโมเสสไว ้แล้ว 

 ภัยพิบัติ จากลูกเห ็บท ่ีฆ่าคนและสัตว์
13 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงต่ืนแต่เชา้ไปยนืต่อหน้าฟาโรห์บอกเขาวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้า

ของคนฮบีรูตร ัสด ังน้ี วา่ �จงปล่อยพลไพรข่องเราเพื่อเขาจะไปปรนนิบั ติ  เรา 14 ด้วยวา่คราวน้ีเราจะบันดาล
ให ้เก ิดภัยพิบั ติ ทัง้หมดแก่ จิ ตใจเจ้า และแก่ ข้าราชการ และแก่พลเมืองของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้ รู ้ แน่ว ่า ทัว่โลก
ไม่ มี  ผู้ ใดจะเปรยีบกับเราได้ 15 เพราะเดีย๋วน้ีเราจะเหยยีดมือของเราออกเพื่อจะฟาดเจ้าและประชาชนของ
เจ้าด้วยภัยพิบั ติ และเจ้าจะถูกตัดออกไปจากแผ่นดินโลก 16 และเพราะเหตุ น้ี เราให ้เจ้ ามีตําแหน่งสูง  ก็ เพื่อ
จะแสดงฤทธานุภาพของเราโดยเจ้าและเพื่อให้นามของเราถูกประกาศออกไปทัว่โลก 17  เจ้ ายงัถือทิฐิ ต่อสู้ 
พลไพรข่องเรา  เจ้ าจึงไม่ยอมปล่อยเขาไปหรอื 18  ดู  เถิด  พรุง่น้ี ประมาณเวลาน้ี เราจะทําให้ลูกเหบ็ตกลงมา
อยา่งหนัก อยา่งท่ี ไม่ เคยมีในอยีปิต์  ตัง้แต่ เริม่สรา้งบ้านเมืองมาจนบัดน้ี 19  เหตุ  ฉะน้ัน  บัดน้ี จงต้อนฝูงสัตว์
และทุกสิง่ท่ี เจ้ ามี อยู ่ในทุ่งนาให ้เข้าท่ี  กําบัง เพราะคนทุกคนและสัตว ์ทุ กตั วท ่ี อยู ่ในทุ่งนาท่ี มิได้  เข ้ามาอยู่ใน
บ้านจะถู กล ูกเหบ็ตายหมด� � � 20 บรรดาข้าราชการของฟาโรห ์ท่ี เกรงกลัวพระดํารสัของพระเยโฮวาห ์ก็  
ให ้ทาสและสัตวข์องตนกลับเข้าบ้าน 21  แต่  ผู้  ท่ี  ไม่ นับถือพระดํารสัของพระเยโฮวาห ์ก็ ยงัคงปล่อยใหท้าสและ
สัตวข์องตนอยู่ในทุ่งนา 22 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงชูมือขึ้นยงัท้องฟ้า เพื่อลูกเหบ็จะได้ตกลงมา
ทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์ บนมนษุย์ บนสัตวแ์ละบนผักหญ้าทุกอยา่งซ่ึงอยู่ในทุ่งนาทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์� 23 โมเสสก็ 
ชู  ไม้  เท ้าของตนขึ้นยงัท้องฟ้าแล้วพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให ้มี เสียงฟ้ารอ้ง  มี  ลูกเหบ็ และไฟตกลงมาบน
แผ่นดิน และพระเยโฮวาหท์รงบันดาลใหลู้กเหบ็ตกบนแผ่นดิ นอ ียปิต์ 24  มี ลูกเหบ็และลูกเหบ็ปนไฟตกหนัก
ยิง่นักอยา่งท่ี ไม่ เคยมีทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์  ตัง้แต่ เริม่ตัง้เป็นประเทศมา 25  สิ ่งทัง้ปวงท่ี อยู ่ในทุ่งนาทัว่แผ่นดิ นอ 
ียปิต์  ก็  ถู  กล ูกเหบ็ทําลายเสียสิน้ทัง้คนและสัตว์ ลูกเหบ็ยงัทําลายผักและต้นไม้ ทุ กอยา่งท่ี อยู ่ในทุ่งนาหกัโค่น
ลง 26  เวน้แต่  ท่ี  แผ่ นดินโกเชน  ท่ี  ชนชาติ อสิราเอลอยู ่น้ัน  หาม ีลูกเหบ็ตกไม่

 ฟาโรห ์ อน ุญาตใหอ้สิราเอลไปจากอยีปิต์  แต่  กล ับใจแข็งกระด้างไป
27  ฟาโรห ์จึงทรงใช้คนไปเรยีกโมเสสและอาโรนมาเฝ้า  แล ้วตร ัสว ่า � ครัง้น้ี เราทําบาปแน่ แล้ว พระเย

โฮวาห์ทรงชอบธรรม เราและชนชาติของเราน้ั นก ็ ชัว่ 28 ขอทูลวงิวอนพระเยโฮวาห์ (เพราะภัยพิบั ติ  เสียที )
 ให ้เลิกมีฟ้ารอ้งและลูกเหบ็ และเราจะปล่อยพวกท่านไป และพวกท่านจะไม่ ถู  กก ักต่อไปอกี� 29 โมเสสทูล
ฟาโรห ์วา่ � ทันทีท่ี ข้าพระองค์ออกไปจากกรุงน้ี แล ้วข้าพระองค์จะยกมือทูลพระเยโฮวาห์ เสียงฟ้ารอ้งก็จะ
เงยีบ และจะไม่ มี ลูกเหบ็ตกอกี เพื่อพระองค์จะได้ทราบวา่โลกน้ีเป็นของพระเยโฮวาห์ 30  แต่ ฝ่ายพระองค์
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และข้าราชการน้ัน ข้าพระองค์ทราบวา่  พระองค์ จะยงัไม่ยาํเกรงพระเยโฮวาห ์พระเจ้า � 31 ต้นป่านและต้น
ข้าวบาร ์เลย ์ ถู กทําลายเสีย เพราะต้นข้าวบาร ์เลย ์ ก็ กําลังออกรวง และต้นป่านก็ออกดอกแล้ว 32 ส่วนข้าว
สาลีและข้าวไรน้ั นม ิ ได้  ถู กทําลาย เพราะยงัไม่งอกขึ้น 33 โมเสสทูลลาฟาโรห์ไปจากกรุง และก็ยกมือขึ้นทูล
พระเยโฮวาห์ เสียงฟ้ารอ้งกั บลู กเห ็บน ้ั นก ็ หยุด ฝนก็ มิได้ ตกบนแผ่นดิน 34 เม่ือฟาโรห ์เห ็ นว ่า  ฝน ลูกเหบ็
และฟ้ารอ้งน้ันหยุดแล้ว  พระองค์  ก็  กล ับทรงกระทําผิดบาปต่อไปอกี พระทัยแข็งกระด้าง ทัง้พระองค์และ
ข้าราชการ 35 พระทัยของฟาโรห ์แข ็งกระด้างและไม่ยอมปล่อยชนชาติอสิราเอลไปจรงิ เหมือนท่ีพระเยโฮ
วาห ์ได้ ตรสัไวกั้บโมเสส

10
โมเสสเตือนวา่จะมี ภัยพิบัติ จากตัก๊แตน

1 พระเยโฮวาห์ จึงตรสักับโมเสสวา่ �จงเข้าไปหาฟาโรห์ เพราะเราได้ ทําให ้ใจของฟาโรห์ และใจของ
ข้าราชการแข็งกระด้าง เพื่อเราจะได้แสดงหมายสําคัญเหล่าน้ีของเราต่อหน้าพวกเขา 2 เพื่อเจ้าจะได้เล่า
เหตุ การณ์  ท่ี เราได้กระทําแก่ชาวอยีปิต์ ให ้ลูกหลานฟัง รวมทัง้หมายสําคัญซ่ึงเราได้กระทําท่ามกลางพวก
เขา เพื่อพวกเจ้าจะได้ รู ้วา่เราคือพระเยโฮวาห�์ 3 โมเสสและอาโรนจึงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์ทูลฟาโรห ์วา่ �พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของคนฮบีรูตร ัสด ังน้ี วา่ � เจ้ าจะขัดขืนไม่ยอมออ่นน้อมต่อเรานานสักเท่าใด จงปล่อยพล
ไพรข่องเราเพื่อเขาจะไปปรนนิบั ติ  เรา 4  มิ ฉะน้ันถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อยพลไพรข่องเราไป  ดู  เถิด  พรุง่น้ี เราจะ
ให้ตัก๊แตนเข้ามาในเขตแดนของเจ้า 5 ฝูงตัก๊แตนน้ันจะปกคลุมพื้นแผ่นดินจนแลไม่ เห ็นพื้นดิน และสิง่ท่ี
เหลือจากลูกเหบ็ทําลาย มันจะกิน และต้นไม้ ทุ กต้นซ่ึงงอกขึ้นให ้เจ้ าในทุ่งนาน้ัน มันจะกินเสียหมด 6 มัน
จะเข้าไปในราชสํานัก ในบ้านเรอืนของข้าราชการ และในบ้านเรอืนของบรรดาชาวอยีปิต์จนเต็มหมด อยา่ง
ท่ี บิ ดาและปู่ ทวด  ตัง้แต่  เก ิดมาจนทุกวนัน้ี  ไม่ เคยเหน็เชน่น้ี เลย � �  แล ้วโมเสสก็ กล ับออกไปจากฟาโรห์
7 บรรดาข้าราชการของฟาโรหทู์ลฟาโรห ์วา่ �คนน้ีจะเป็นบ่วงแรว้ดักเราไปนานสักเท่าใด ขอทรงพระกรุณา
ปลดปล่อยคนเหล่าน้ันให้ไปปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาเถิด  พระองค์ ยงัไม่ทรงทราบหรอืวา่
อยีปิต์กําลังพินาศแล้ว�

 ฟาโรห ์ ยอมให ้พวกผู้ชายไปปรนนิบั ติ  เท่าน้ัน 
8 โมเสสและอาโรนถูกนําตัวเข้ามาเฝ้าฟาโรห ์อกี  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ �ไปปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์

พระเจ้าของเจ้า  แต่ ใครจะไปบ้าง� 9 โมเสสทูลวา่ �ข้าพระองค์จะต้องพากันไปทัง้คนหนุ่มและคนแก่  บุ ตร
ชายและบุตรสาวและฝูงแพะแกะ และฝูงววั เพราะข้าพระองค์ทัง้หลายต้องมีเทศกาลเล้ียงถวายพระเยโฮ
วาห�์ 10  ฟาโรห ์ตรสักับเขาทัง้สองวา่ �ถ้าเรายอมให ้เจ้ าไปกับบุตรด้วย  ก็  ให ้พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับ
พวกเจ้าเถิด ระวงัตัวให ้ดี  เถิด  เจ้ ากําลั งม ุ่งไปในทางทุ จร ิตเสียแล้ว 11  อน ุญาตไม่ ได้ จงพาเฉพาะแต่ ผู้ ชาย
ไปปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์ เพราะเจ้าปรารถนาเชน่น้ี เท่าน้ัน �  แล ้วโมเสสกับอาโรนก็ ถู กขับไล่ออกไปเสียจาก
พระพักตรข์องฟาโรห์

 ภัยพิบัติ จากตัก๊แตน
12 พระเยโฮวาหจึ์งตรสักับโมเสสวา่ �จงเหยยีดมือออกเหนือประเทศอยีปิต์ ให ้ฝูงตัก๊แตนมาเหนือแผ่นดิ 

นอ ียปิต์  ให ้กินผักทัว่ไปของแผ่นดินซ่ึงเหลือจากลูกเหบ็ทําลาย� 13 โมเสสจึงยื่นไม้ เท ้าออกเหนือแผ่นดิ นอ 
ียปิต์ พระเยโฮวาห ์ก็ ทรงบันดาลให้ลมตะวนัออกพัดมาเหนือพื้นแผ่นดินทัง้กลางวนัและกลางคืนตลอดวนั
น้ัน ครัน้เวลารุง่เชา้ ลมตะวนัออกก็พัดหอบฝูงตัก๊แตนมา 14 ฝูงตัก๊แตนลงทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์ และจั บอย ู่ทัว่
เขตแดนอยีปิต์ ทัง้หมด มั นร ุนแรงมาก  แต่ ก่อนไม่เคยมีตัก๊แตนอยา่งน้ี เลย และต่อไปข้างหน้าจะหามีอยา่ง
น้ั นอ ีกไม่ 15 เพราะมันปกคลุมพื้นแผ่นดินจนแลมืดไป มั นก ินผักในแผ่นดินทุกอยา่ง และผลไม้ ทุ กอยา่งซ่ึง
เหลือจากลูกเหบ็ทําลาย  ไม่มี พืชใบเขียวเหลือเลย  ไม่ วา่ต้นไม้หรอืผักในทุ่ง ทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์ 16  ฟาโรห ์จึง
รบีใหค้นไปตามโมเสสและอาโรนเข้าเฝ้า  แล ้วฟาโรหต์ร ัสว ่า �เราได้ทําบาปต่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า
และต่อเจ้าทัง้สองด้วย 17  เหตุ ฉะน้ันบัดน้ีขอเจ้ายกโทษบาปให้เราครัง้น้ีสักครัง้เถิด และวงิวอนขอพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เพื่อพระองค์จะได้ทรงโปรดให้ความตายน้ีพ้นไปจากเรา� 18 โมเสสก็ไปจากฟาโรห์
และทูลวงิวอนพระเยโฮวาห์ 19 พระเยโฮวาห์จึงทรงบันดาลให ้ลมพายุ พัดกลับมาจากทิศตะวนัตกหอบฝูง
ตัก๊แตนไปตกในทะเลแดง จนไม่ มีต ๊ักแตนเหลือเลยสักตัวเดียวตลอดเขตแดนอยีปิต์ 20  แต่ พระเยโฮวาห์
ทรงทําใหพ้ระทัยของฟาโรห ์แข ็งกระด้างเพื่อพระองค์จะไม่ยอมปล่อยชนชาติอสิราเอลไป

 ภัยพิบัติ จากความมืด
21 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงชูมือของเจ้าขึ้นสู่ ท้องฟ้า เพื่อจะให ้มี ความมืดทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์

เป็นความมืดจนจับคลําได้� 22 โมเสสจึงชูมือขึ้นสู่ ท้องฟ้า  แล้วก็  เก ิ ดม ีความมืดทึ บท ่ัวไปในแผ่นดิ นอ ียปิต์
ตลอดสามวนั 23 เขามองกันไม่ เหน็  ไม่มี ใครลุกไปจากท่ีของเขาสามวนั  แต่ บรรดาชนชาติอสิราเอลน้ั นม แีสง
สวา่งอยู่ในท่ีอาศัยของเขา 24  ฟาโรห ์จึงให้ตามตัวโมเสสเข้าเฝ้า ตร ัสว ่า �พวกเจ้าจงไปปรนนิบั ติ พระเยโฮ
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วาห ์เถิด  เพียงแต่  ให ้ฝูงแกะและฝูงววัอยู่ ส่วนเด็กไปกับเจ้าได้ ด้วย � 25 ฝ่ายโมเสสจึงทูลวา่ � พระองค์ ต้อง
ให้เรามีเครือ่งบูชาและเครือ่งเผาบูชาไปด้วย เพื่อพวกข้าพระองค์จะได้บู ชาต ่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้า
พระองค์ 26 ข้าพระองค์ต้องนําฝูงสัตว์ไปด้วย  ขาดไม่ได้ สั กก ีบเดียว เพราะวา่จะต้องเอาสัตว์จากฝูงเหล่า
น้ันไปถวายพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ยงัไม่ทราบวา่จะต้องการสัตว์ตัวใดถวาย
พระเยโฮวาห์ จนกวา่เราจะถึงท่ี น่ัน � 27  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงทําให้พระทัยฟาโรห ์แข็งกระด้าง  พระองค์ จึง
ไม่ยอมปล่อยเขาไป

 ฟาโรห ์เสียโอกาสสุดท้ายของตน
28  ฟาโรห ์รบัสัง่แก่โมเสสวา่ �ไปให้พ้นจากเรา ระวงัตัวให ้ดี  เถอะ อยา่มาเหน็หน้าเราอกีเลยเพราะถ้าเจ้า

เหน็หน้าเราวนัใด  เจ้ าจะต้องตายวนัน้ัน� 29 โมเสสจึงทูลวา่ � พระองค์ ตรสัถูกแล้ว ข้าพระองค์จะไม่มาเหน็
พระพักตรข์องพระองค์ อ ีกเลย�

11
ทรงพยากรณ์ถึงความตายของบุตรหวัปี

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �เราจะนําภัยพิบั ติ  มาสู่  ฟาโรห ์และอยีปิต์ อ ีกอยา่งเดียว หลังจากน้ัน
เขาจะปล่อยพวกเจ้าไปจากท่ี น่ี เม่ือเขาให้พวกเจ้าไปคราวน้ี เขาจะขับไล่พวกเจ้าออกไปที เดียว 2  บัดน้ี  เจ้ 
าจงสัง่ให้ประชาชนทัง้ปวง  ให ้ ผู้ ชายผู้หญิงทุกคน ขอเครือ่งเงนิเครือ่งทองจากเพื่อนบ้านของตน� 3 พระ
เยโฮวาห์ทรงบันดาลให้ประชาชนเป็ นที ่โปรดปรานในสายตาของชาวอยีปิต์  นอกจากน้ี  บุ รุษผู้น้ันคือโมเสส
ก็ ยิง่ใหญ่ มากในแผ่นดิ นอ ียปิต์ ทัง้ในสายตาข้าราชการของฟาโรห์และในสายตาพลเมืองทัง้ปวง 4 โมเสส
ประกาศวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เวลาประมาณเท่ียงคืน เราจะออกไปท่ามกลางอยีปิต์ 5 และพวก
ลู กห ัวปีทัง้หมดในแผ่นดิ นอ ียปิต์  ตัง้แต่ ราชบุตรหวัปีของฟาโรห์  ผู้ ประทับบนพระท่ี น่ัง จนถึ งบ ุตรหวัปีของ
ทาสหญิง ซ่ึงอยู่หลังหนิโม่ แป้ง ทัง้ลู กห ัวปีของสัตวเ์ดียรจัฉานด้วยจะต้องตาย 6  แล ้วจะมีการพิลาปรอ้งไห้
ทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์อยา่งท่ี ไม่ เคยมี มาก ่อน และต่อไปภายหน้าก็จะไม่ มี  อ ีกเลย 7 ฝ่ายคนหรอืสัตวข์องชนชาติ
อสิราเอลทัง้ปวงจะไม่ มี  แม้แต่ เสียงสุนัขขู่  เพื่อให ้ทราบวา่พระเยโฮวาห์ทรงกระทําต่อชาวอยีปิต์ต่างกับ
ชนชาติ อสิราเอล 8 ข้าราชการของพระองค์จะลงมาหาเรากราบลงต่อหน้าเรากล่าววา่ �ขอท่านกับพรรค
พวกไปเสียจากท่ี น่ี  เถิด � หลังจากน้ันเราก็จะออกไป� � โมเสสทูลลาฟาโรห์ไปด้วยความโกรธยิง่นัก 9  แล 
้วพระเยโฮวาห์ตรสัตอบโมเสสวา่ � ฟาโรห ์จะไม่เชื่อฟังเจ้า เพื่อมหศัจรรย์ของเราจะได้เพิม่ขึ้ นอ ีกในแผ่นดิ 
นอ ียปิต์� 10 โมเสสกับอาโรนก็ ได้ กระทําบรรดามหศัจรรย ์เหล่ าน้ันต่อพระพักตร ์ฟาโรห ์และพระเยโฮวาห์
ทรงกระทําให้พระทัยของฟาโรห ์แข ็งกระด้างไป ท่านจึงไม่ยอมปล่อยชนชาติอสิราเอลให้ออกไปจากแผ่น
ดินของท่าน

12
ลูกแกะแหง่พิธปัีสกา

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและอาโรนในประเทศอยีปิต์ วา่ 2 � ให ้เดือนน้ีเป็นเดือนเริม่ต้นสําหรบัเจ้า
ทัง้หลาย  ให ้เป็นเดือนแรกในปี ใหม่ สําหรบัพวกเจ้า 3 จงสัง่ชุ มน ุมคนอสิราเอลทัง้หมดวา่ ในว ันที ่ สิ บเดือนน้ี
 ให ้ ผู้ ชายทุกคนเตร ียมล ูกแกะ ครอบครวัละตัวตามเรอืนบรรพบุรุษของตน 4 ถ้าครอบครวัใดมีคนน้อยกิน
ลูกแกะตัวหน่ึงไม่ หมด  ก็  ให ้รวมกับเพื่อนบ้านท่ี อยู ่ ใกล้ เคียงกันเตร ียมล ูกแกะตัวหน่ึงตามจํานวนคนตามท่ี
เขาจะกินได้ ก่ีมากน้อย  ให ้นับจํานวนคนท่ีจะกินลูกแกะน้ัน 5 ลูกแกะของเจ้าต้องปราศจากตําหนิเป็นตัวผู้ 
อายุ  ไม่  เก ินหน่ึงขวบ  เจ้ าจงเอามาจากฝูงแกะ หรอืฝูงแพะ 6 จงเก็บไว ้ให ้ ดี ถึงว ันที ่ สิ บส่ีเดือนน้ี  แล ้วในเย ็นว 
ันน้ันให ้ท่ี ประชุมของคนอสิราเอลทัง้หมดฆ่าลูกแกะของเขา 7  แล ้วเอาเลือดทาท่ี ไม้ วงกบประตูทัง้สองข้าง
และไม้ ข้างบน  ณ เรอืนท่ีเขาเล้ียงกันน้ันด้วย 8 ในคื นว ันน้ันใหเ้ขากินเน้ือป้ิง กับขนมปังไรเ้ชื้อและผักรสขม
9  เน้ือท่ี ย ังด ิบหรอืเน้ือต้มอยา่กินเลย  แต่ จงป้ิงทัง้หวัและขา และเครือ่งในด้วย 10 จงกินใหห้มดอยา่ให ้มี เศษ
เหลือจนถึงเวลาเชา้ เศษเหลือถึงเวลาเชา้ก็ ให ้เผาเสีย 11  เจ้ าทัง้หลายจงเล้ียงกันดังน้ี คือให้คาดเอว สวม
รองเท้า และถือไม้ เท ้าไว้ และร ีบก ินโดยเรว็ การเล้ียงน้ีเป็นปัสกาของพระเยโฮวาห์

เลือดท่ีทาไวร้อบประตู
12 เพราะในคื นว ันน้ัน เราจะผ่านไปในประเทศอยีปิต์ และเราจะประหารลู กห ัวปีทัง้หมดในประเทศอยีปิต์

ทัง้ของมนษุย์และของสัตว์ และเราจะพิพากษาลงโทษพระทัง้ปวงของอยีปิต์ เราคือพระเยโฮวาห์ 13  แต่ 
เลือดท่ีบ้านท่ี เจ้ าทัง้หลายอยู ่น้ัน จะเป็นหมายสําคัญสําหรบัเจ้า เม่ือเราเหน็เลือดน้ันเราจะผ่านเวน้เจ้าทัง้
หลายไป จะไม่ มี  ภัยพิบัติ ทําลายเจ้า  ขณะท่ี เราประหารประเทศอยีปิต์

การเล้ียงแหง่ขนมปังไรเ้ชื้อเจ็ดวนั
14 วนัน้ันจะเป็ นว ั นที ่ระลึกสําหรบัเจ้า  ให ้ เจ้ าทัง้หลายถือไวเ้ป็นเทศกาลแด่พระเยโฮวาหต์ลอดชัว่อายุของ

เจ้า  เจ้ าจงฉลองเทศกาลน้ีและถือเป็นกฎถาวร 15  เจ้ าทัง้หลายจงกินขนมปังไรเ้ชื้อให้ครบเจ็ดวนั วนัแรก
จงชาํระบ้านเจ้าให้ปราศจากเชื้อ ถ้าผู้ใดขื นก ินขนมปังท่ี มี เชื้อตัง้แต่วนัแรกจนถึงว ันที ่ เจ็ด  ผู้ น้ันจะต้อง
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ถูกตัดขาดจากอสิราเอล 16 ในวนัแรกน้ันให ้มี การประชุมบร ิสุทธ ์ิและในว ันที ่ เจ ็ดน้ันจะเป็ นว ันประชุ มอ ัน
บร ิสุทธ ์ิ แก่  ท่าน ในวนัเหล่าน้ันอยา่ให ้ผู้ ใดทํางานเลย เวน้ไว ้แต่ การจัดเตรยีมอาหารสําหรบัรบัประทาน 17  
เจ้ าทัง้หลายจงถือเทศกาลกินขนมปังไร ้เชื้อ เพราะในวนัน้ันเราได้นําพลโยธาของเจ้าทัง้หลายออกไปจาก
แผ่นดิ นอ ียปิต์  เหตุ  ฉะน้ี  เจ้ าจงฉลองวนัน้ันและถือเป็นกฎถาวรตลอดชัว่อายุของเจ้า 18 ในตอนเย ็นว ั นที ่ สิ 
บส่ีเดือนแรก  เจ้ าทัง้หลายจงกินขนมปังไรเ้ชื้อจนถึงเวลาเย ็นว ั นที ่ ย ่ี สิ บเอด็ของเดือนน้ัน 19 ในเจ็ดวนัน้ัน
อยา่ให้พบเชื้อในบ้านของเจ้าเลย เพราะวา่ถ้าผู้ใดท่ีเป็นคนต่างด้าวก็ ดี หรอืคนเกิดในเมืองก็ ดี ขื นก ินสิง่
ใดๆท่ี มี  เชื้อ  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาดจากท่ีชุ มน ุมของอสิราเอล 20 อยา่กินสิง่ใดท่ี มี  เชื้อ ในท่ีอาศัยของเจ้า  เจ้ 
าจงกินแต่ขนมปังไรเ้ชื้อเท่าน้ัน� 21  แล ้วโมเสสเรยีกบรรดาพวกผู้ ใหญ่ ของคนอสิราเอลมาพรอ้มกันสัง่วา่
�ท่านทัง้หลายจงไปเอาลูกแกะตามครอบครวัของท่านมาฆ่าเป็นลูกแกะปัสกา 22 เอาต้นหุสบกําหน่ึงจุ่ม
ลงในเลือดท่ี อยู ่ในอา่ง  แล ้วป้ายเลือดน้ันไว ้ท่ี  ไม้  ข้างบน และไม้วงกบประตูทัง้สองข้างด้วยเลือดท่ี อยู ่ในอา่ง
อยา่ให ้ผู้ ใดออกไปพ้นประตูบ้านของตนจนถึงรุง่เชา้ 23 เพราะพระเยโฮวาหจ์ะเสด็จผ่านไปเพื่อจะได้ประหาร
คนอยีปิต์ เม่ือพระองค์ทรงเหน็เลือดท่ี ไม้  ประตู ข้างบนและท่ี ไม้ วงกบประตูทัง้สองข้าง พระเยโฮวาห์จะทรง
ผ่านเวน้ประตู น้ัน  ไม่ ทรงยอมให ้ผู้ สังหารเข้าไปในบ้านท่าน เพื่อจะประหารท่าน 24 ท่านทัง้หลายจงถือพิธ ี
น้ี  ให ้เป็นกฎถาวรของท่านและของลูกหลานท่าน 25 ต่อมาครัน้ท่านไปถึงแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์จะทรง
ประทานแก่ท่านตามท่ี ได้ ทรงสัญญาไว ้แล ้ วน ้ัน ท่านจงถือพิธ ีน้ี  ไว ้ ปฏิบัติ 26 ครัน้สืบไปภายหน้าเม่ือลูกหลาน
ของท่านถามวา่ � พิธ ี น้ี หมายความวา่กระไร� 27 ท่านทัง้หลายจงตอบวา่ �เป็นการถวายสัตวบูชาปัสกาแด่
พระเยโฮวาห์  ผู้ ทรงผ่านเวน้บ้านของชนชาติอสิราเอลในอยีปิต์ เม่ือพระองค์ทรงประหารคนอยีปิต์  แต่  ไว ้ ช ี
วติครอบครวัของเราทัง้หลาย� � พลไพรทั่ง้ปวงก็กราบลงนมัสการ 28  แล ้วคนชาติอสิราเอลก็ไปทําตามคํา
สัง่ทุกประการ พระเยโฮวาหท์รงรบัสั ่งก ับโมเสสและอาโรนอยา่งไร เขาทัง้หลายก็กระทําตามทุกประการ

 บุ ตรหวัปี แห ่ งอ ียปิต์ เสียชวีติ 
29 ต่อมาในเวลาเท่ียงคืน พระเยโฮวาห์ทรงประหารบุตรหวัปี ทุ กคนในประเทศอยีปิต์  ตัง้แต่ พระราชบุตร

หวัปีของฟาโรห ์ผู้ ประทับบนพระท่ี น่ัง จนถึ งบ ุตรหวัปีของเชลยท่ี อยู ่ในคุกใต้ ดิน ทัง้ลู กห ัวปีของสัตวเ์ล้ียงทุก
ตัว 30  ฟาโรห ์กับข้าราชการ และชาวอยีปิต์ทัง้ปวงต่ืนขึ้นในตอนกลางคืน  มี เสียงรอ้งไหค้รํา่ครวญดังทั ่วท ั ้งอ 
ียปิต์ เน่ืองด้วยไม่ มี บ้านใดเลยท่ี ไม่มี  คนตาย 31  ฟาโรห ์จึงตรสัเรยีกโมเสสกับอาโรนให้มาเฝ้าในคื นว ันน้ัน
ตร ัสว ่า � เจ้ าทัง้สองกั บท ้ังชนชาติอสิราเอลจงยกออกไปจากประชาชนของเราเถิด ไปปรนนิบั ติ พระเยโฮ
วาห ์ตามท่ี  ได้  พู ดไว ้น้ัน 32 เอาฝูงแพะแกะและฝูงววัของเจ้าไปด้วยตามท่ี เจ้ าได้ พู ดไว ้แล้ว ไปและอวยพรให้
เราด้วย� 33 ฝ่ายชาวอยีปิต์ ก็  เร ่งรดัใหพ้ลไพรน้ั่นออกไปจากประเทศโดยเรว็ เพราะเขาพูดวา่ �พวกเราตาย
กันหมดแล้ว� 34 พลไพรน้ั่นเอาก้อนแป้ งด ิ บท ่ีย ังม ิ ได้  ใส่ เชื้ อก ับอา่งขยาํแป้ง หอ่ผ้าใส่บ่าแบกไป 35  ชนชาติ 
อสิราเอลกระทําตามคําสัง่ของโมเสสคือ ขอเครือ่งเงนิ เครือ่งทองและเครือ่งนุ่งหม่จากชาวอยีปิต์ 36 และ
พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้พลไพรน้ั่นเป็ นที ่โปรดปรานในสายตาของชาวอยีปิต์ เขาจึงให ้สิ ่งของทัง้ปวง
ตามท่ีเขาขอ เขาจึงได้รบิเอาสิง่ของต่างๆของชาวอยีปิต์ เสีย 

การเดินทางออกจากอยีปิต์
37  ชนชาติ อสิราเอลยกเดินออกจากเมืองราเมเสสไปถึงเมืองสุคคท  นับแต่  ผู้ ชายได้ประมาณหกแสน

คน เด็กต่างหาก 38  มี ฝูงชนชาติอื่นเป็นจํานวนมากติดตามไปด้วยพรอ้มทัง้ฝูงสัตว์ คือฝูงแพะแกะ และววั
จํานวนมากมาย 39 เขาเอาก้อนแป้งไรเ้ชื้อซ่ึงนํามาจากอยีปิต์ น้ัน ป้ิงเป็นขนมไร ้เชื้อ เพราะเขาถูกเรง่รดัให้
ออกจากอยีปิต์ จึงไม่ทันเตรยีมเสบียง 40  ชนชาติ อสิราเอลอยูใ่นอยีปิต์เป็นเวลาส่ีรอ้ยสามสิบปี 41 ครัน้สิน้ส่ี
รอ้ยสามสิบปี แล้ว ในวนัน้ันเองพลโยธาทัง้หมดของพระเยโฮวาห ์ก็ ยกออกจากประเทศอยีปิต์ 42 คื นว ันน้ัน
เป็นคื นที ่ควรจดจําไวเ้ป็ นที ่ระลึกอยา่งยิง่ถึงพระเยโฮวาห์ ด้วยทรงนําเขาออกจากประเทศอยีปิต์ คื นว ันน้ัน
จึงเป็นคืนของพระเยโฮวาห ์ท่ี  ชนชาติ อสิราเอลทัง้ปวงถือเป็ นที ่ระลึกตลอดชัว่อายุของเขา

คําสัง่เรือ่งพิธปัีสกา
43 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและอาโรนวา่ �ระเบียบพิธีปัสกาเป็นดังน้ี คืออยา่ให ้คนต่างชาติ กินเลย

44 ส่วนทาสซ่ึงนายเอาเงนิซ้ือมา เม่ือให้ทาสน้ันเข้าสุ หน ัตแล้วจึงให้เขากินได้ 45 ส่วนแขกหรอืลูกจ้างอยา่
ให้กินเลย 46  ให ้กินปัสกาแต่ในบ้าน อยา่เอาเน้ือไปนอกบ้าน และอยา่หกักระดูกของมันเลย 47  ให ้ชุ มน ุมคน
อสิราเอลทัง้ปวงถือและปฏิบั ติ ตามพิธ ีน้ี 48 เม่ื อม ีคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่กับเจ้า และใครจ่ะถือปัสกาถวาย
พระเยโฮวาห์  ก็  ให ้ชายพวกน้ันเข้าสุ หน ัตเสี ยก ่อนทุกคนแล้วจึงให้เขามาใกล้ และถือพิธีน้ันได้ เขาจึงจะ
เป็นเหมือนคนเกิดในแผ่นดินน้ัน  แต่  ผู้ ใดท่ีย ังม ิ ได้  เข้าสุหนัต อยา่ให ้เข ้ารว่มกินเล้ียงในพิธีปัสกาน้ันเลย
49  พระราชบัญญัติ สําหรบัคนเกิดในเมืองและคนต่างด้าวซ่ึงอาศัยอยู่ด้วยกั นก ับเจ้าทัง้หลายจะต้องเป็ นอ ัน
เดียวกัน� 50 คนอสิราเอลทัง้ปวงก็ ปฏิบัติ ตามทุกประการ พระเยโฮวาห์รบัสัง่แก่โมเสสและอาโรนอยา่งไร



 หน ังสืออพยพ 12:51 57  หน ังสืออพยพ 14:9

พวกเขาก็กระทําอยา่งน้ัน 51 วนัน้ันแหละพระเยโฮวาหท์รงนําชนชาติอสิราเอลออกจากประเทศอยีปิต์ แยก
เป็นกระบวนพลโยธา

13
 บุ ตรหวัปี ถู กแยกตัง้ไวเ้ฉพาะพระเจ้า

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงถวายลู กห ัวปีทัง้ปวงแก่ เรา คือทุกสิง่ของชนชาติอสิราเอลท่ีออก
จากครรภ์ ครัง้แรก จะเป็นมนษุย์หรอืสัตว์  สิ ่งน้ันเป็นของของเรา� 3 โมเสสจึงกล่าวแก่ประชาชนวา่ �จง
ระลึกถึงวนัน้ี ท่ี ท่านทัง้หลายออกมาจากอยีปิต์ จากเรอืนทาส เพราะพระเยโฮวาห์ทรงนําท่านทัง้หลายออก
จากท่ีน่ันด้วยฤทธิ์พระหตัถ์ อยา่กินขนมปังท่ี มี เชื้อเลย 4 ท่านทัง้หลายยกออกไปในวนัน้ีในเดือนอาบีบ
5 ครัน้พระเยโฮวาห์ทรงนําพวกท่านมาถึงแผ่นดินของคนคานาอนั คนฮติไทต์ คนอาโมไรต์ คนฮีไวต์ และ
คนเยบุส  ท่ี  พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านวา่ จะยกแผ่นดินน้ี ให ้พวกท่าน เป็นแผ่นดิ นที ่ 
มีน ้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์ท่านทัง้หลายจงถือพิธ ีน้ี ในเดือนน้ัน 6 จงกินขนมปังไรเ้ชื้อเป็นเวลาเจ็ดวนั
และว ันที ่ เจ ็ดจงมีเทศกาลเล้ียงถวายพระเยโฮวาห์ 7 จงกินขนมปังไรเ้ชื้อให้ครบกําหนดเจ็ดวนั อยา่ให ้เห 
็นขนมปังซ่ึ งม ี เชื้อ หรอืให ้เห ็นเชื้อขนมปังในเขตของพวกท่าน 8 ในวนัน้ันจงบอกบุตรของท่านวา่ � ท่ี  ได้ ทํา
ดังน้ี ก็ เพราะเหตุ การณ์ ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทําสําหรบัเรา ขณะเม่ือเราออกจากอยีปิต์� 9 สําหร ับท 
่านพิธ ีน้ี จะเป็นดังรอยสําคัญท่ีมือของท่าน และดังเครือ่งระลึกระหวา่งนัยน์ตาของท่าน เพื่อพระราชบัญญั 
ติ ของพระเยโฮวาห์จะได้ อยู ่ในปากของท่าน เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงนําพวกท่านออกมาจากอยีปิต์ด้วย
พระหตัถ์อนัทรงฤทธิ์ 10  เพราะฉะน้ัน พวกท่านจงปฏิบั ติ ตามกฎพิธ ีน้ี ตามกําหนดทุกๆปี ไป 11 เม่ือพระเยโฮ
วาห์ทรงนําท่านไปยงัแผ่นดินของคนคานาอนั  ดังท่ี  พระองค์  ได้ ทรงปฏิญาณไว้กั บท ่านและบรรพบุรุษของ
ท่านวา่ จะทรงยกแผ่นดินน้ันให ้แก่  ท่าน 12  ทุ กอยา่งท่ีเบิกครรภ์ครัง้แรกน้ัน ท่านจงแยกถวายแด่พระเยโฮ
วาห์ และลูกสัตว ์หวัปี  ตัวผู้  ท่ี  เก ิดจากสัตว ์ใช ้งานของท่าน จงเป็นของพระเยโฮวาห์ 13 จงเอาลูกแกะไถ่ลูกลา
หวัปี ถ้าไม่ ไถ่ จงหกัคอมันเสีย จงไถ่ บุ ตรหวัปีทัง้หลายของมนษุย ์ไว ้ ทัง้หมด 14 ต่อไปภายหน้า เม่ื อบ ุตรของ
ท่านจะถามวา่ �ทําไมจึงทําอยา่งน้ี� จงเล่าให้เขาฟังวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงนําพวกเราออกจากอยีปิต์ จาก
เรอืนทาสด้วยฤทธิพ์ระหตัถ์ 15 ต่อมาครัน้พระทัยของฟาโรหด้ื์อไม่ยอมปล่อยใหพ้วกเราไป พระเยโฮวาหจึ์ง
ทรงประหารลู กห ัวปีทัง้หลายในประเทศอยีปิต์ ทัง้ลู กห ัวปีของมนษุย์และลู กห ัวปีของสัตว ์ด้วย  เหตุ  ฉะน้ี เรา
จึงถวายบรรดาสัตว ์หวัปี  ตัวผู้  ท่ี เบิกครรภ์ครัง้แรกแด่พระเยโฮวาห์  แต่  บุ ตรหวัปีทัง้หลายของเรา เราก็ ไถ่  ไว ้�
16  พิธ ี น้ี จะเป็นดังรอยสําคัญท่ีมือของท่าน และดังเครือ่งหมายระหวา่งนัยน์ตาของท่าน เพราะพระเยโฮวาห ์
ได้ ทรงนําพวกเราออกจากอยีปิต์ด้วยฤทธิพ์ระหตัถ์�

การเดินทางหลีกเล่ียงชาวฟีลิสเตีย
17 ต่อมาเม่ือฟาโรหป์ล่อยพลไพรไ่ปแล้ว พระเจ้ามิ ได้ ทรงนําเขาไปทางแผ่นดินของชาวฟีลิสเตีย  แม้ว ่าจะ

เป็นทางใกล้ เพราะพระเจ้าตร ัสว ่า �เกรงวา่เม่ือพลไพรไ่ปเผชญิสงครามเข้า เขาจะเปล่ียนใจและกลับไปย ั
งอ ียปิต์ เสีย � 18 พระเจ้าจึงทรงนําเขาออ้มไปทางถิน่ทุ รก ันดารยงัทะเลแดง  ชนชาติ อสิราเอลก็ออกไปจาก
แผ่นดิ นอ ียปิต์ มี  อาว ุธพรอ้มท่ีจะทําสงคราม 19 โมเสสเอากระดูกของโยเซฟไปด้วย เพราะโยเซฟให ้ชนชาติ 
อสิราเอลปฏิญาณไว ้วา่ �พระเจ้าจะเสด็จมาเยีย่มท่านทัง้หลายเป็นแน่  แล ้ วท ่านจงเอากระดูกของเราไป
จากท่ี น่ี  ด้วย � 20 คนอสิราเอลยกออกจากเมืองสุคคท ไปตัง้ค่ายท่ีตําบลเอธามบรเิวณชายถิน่ทุ รก ันดาร

เสาเมฆกับเสาเพลิงนําและป้องกันพวกอสิราเอล
21 พระเยโฮวาหเ์สด็จนําทางพวกเขาในเวลากลางวนัด้วยเสาเมฆ และตอนกลางคืนด้วยเสาเพลิง  ให ้เขา

มีแสงสวา่งเพื่อจะได้เดินทางได้ทัง้กลางวนัและกลางคืน 22 เสาเมฆในเวลากลางวนัและเสาเพลิงในเวลา
กลางคืน  พระองค์  มิได้  ให ้คลาดจากเบื้องหน้าพลไพร ่เลย 

14
 ฟาโรห ์ตามพวกอสิราเอลไปแล้วถูกทําลาย

1 พระเยโฮวาห์รบัสัง่แก่โมเสสวา่ 2 �จงสัง่ชนชาติอสิราเอลให้ยอ้นกลับไปยงัค่ายหน้าตําบลปีหะหิโรท
ระหวา่งมิกดลและทะเล  หน ้าตําบลบาอลัเซโฟน  แล ้วตัง้ค่ายตรงน้ันใกล้ ทะเล 3  ฟาโรห ์จะกล่าวถึงชนชาติ
อสิราเอลวา่ �พวกเขาติ ดอย ู่บนบก ถิน่ทุ รก ันดารน้ั นก ้ันเขาไว ้แล้ว � 4 เราจะบันดาลให้ใจฟาโรห ์แข ็งกระ
ด้างไป  ฟาโรห ์จะไล่ ตามมา  แล ้วเราจะได้รบัเกียรติยศเพราะฟาโรห์และบรรดาพลโยธาของเขา  แล ้วชาว
อยีปิต์จะรูว้า่เราคือพระเยโฮวาห�์ เขาทัง้หลายก็กระทําตามรบัสัง่น้ัน 5 เม่ือกษั ตร ิย ์อยีปิต์ ทราบความวา่
บ่าวไพร ่เหล่ าน้ันหนีไปแล้ว พระดํารขิองฟาโรห์และความคิดของข้าราชการก็ เปล ่ียนไปจากท่ี มีต ่ อบ ่าวไพร ่
น้ัน เขาจึงวา่ �ทําไมเราจึงทําเชน่น้ี ไฉนเราจึงได้ปล่อยพวกอสิราเอลไปใหพ้้นจากการรบัใช้เราเล่า� 6 ฝ่าย
ฟาโรห ์ก็ จัดราชรถ และนําพลโยธาไปด้วย 7 ท่านเอารถรบอยา่งดีหกรอ้ยคัน กับรถรบทัง้หมดในอยีปิต์  มี 
ทหารประจําอยู ่ทุ  กค ัน 8 พระเยโฮวาห์ทรงให้พระทัยของฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์ แข ็งกระด้างไป ท่านจึง
ไล่ตามชนชาติ อสิราเอล ซ่ึงเดินทางไปโดยมีพระหตัถ์ของพระเจ้าคุ้มครอง 9 ชาวอยีปิต์ ไล่ ตามไปมีทั ้งม ้า
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และรถรบทัง้หมดของฟาโรหแ์ละทหารม้า กองทัพของท่านมาทันชนชาติอสิราเอลท่ีตัง้ค่ายอยู ่รมิทะเล  ใกล้ 
ตําบลปีหะหโิรท  หน ้าตําบลบาอลัเซโฟน 10 เม่ือฟาโรห ์เข ้ามาใกล้  ชนชาติ อสิราเอลก็เงยหน้าขึ้นดู และดู เถิด 
ชาวอยีปิต์ยกติดตามมา เขาก็ มี ความกลัวยิง่นัก คนอสิราเอลจึงรอ้งทูลพระเยโฮวาห์ 11 เขาบอกโมเสสวา่
�หลุมฝังศพในอยีปิต์ ไม่มี  หรอื ท่านจึงพาเราออกมาให้ตายในถิน่ทุ รก ันดาร ทําไมหนอท่านจึงทําเชน่น้ีคือ
พาเราออกมาจากอยีปิต์ 12 พวกเราบอกท่านในอยีปิต์ แล ้วมิ ใช ่ หรอืวา่ �ปล่อยพวกเราแต่ ลําพัง  ให ้พวกเรา
รบัใช้ชาวอยีปิต์ เถิด � เพราะการรบัใช้ชาวอยีปิต์ น้ัน  ก็ ย ังด ีกวา่ท่ีจะมาตายในถิน่ทุ รก ันดาร� 13 โมเสสจึง
เตือนพลไพร ่วา่ �อยา่กลัวเลย มัน่คงไว้ คอยดูความรอดท่ีจะมาจากพระเยโฮวาห์ ซ่ึงพระองค์จะประทาน
ให ้แก่ ท่านทัง้หลายในวนัน้ี ด้วยคนอยีปิต์ซ่ึงท่านทัง้หลายเหน็ในวนัน้ี  แต่  น้ี ไปจะไม่ ได้  เห ็ นอ ีกเลย 14 พระเย
โฮวาหจ์ะทรงรบแทนท่านทัง้หลาย ท่านทัง้หลายจงสงบอยู ่เถิด �

ทะเลแดงก็แยกออก
15 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ � เหตุ ไฉนเจ้าจึงมารอ้งทุกข์ต่อเรา จงสัง่ชนชาติอสิราเอลให้เดินต่อ

ไปข้างหน้าเถิด 16 ฝ่ายเจ้าจงยกไม้ เท ้าของเจ้า  แล ้วยื่ นม ือของเจ้าออกไปเหนือทะเล  ทําให ้ทะเลน้ันแยก
ออก เพื่อคนอสิราเอลจะได้เดินบนดินแหง้กลางทะเลแล้วข้ามไปได้ 17  ดู  เถิด ส่วนเราก็จะบันดาลให้ใจชาว
อยีปิต์ แข ็งกระด้างไล่ ตามมา  แล ้วเราจะได้รบัเกียรติเพราะฟาโรห์ พลโยธา รถรบ และพลม้าทัง้หมดของ
เขา 18 เม่ือเราได้รบัเกียรติเพราะฟาโรห์ รถรบและพลม้าของเขาแล้ว ชาวอยีปิต์ ก็ จะรูว้า่เราน่ีแหละคือพระ
เยโฮวาห�์ 19 ฝ่ายทูตสวรรค์ของพระเจ้าซ่ึงนําพลโยธาอสิราเอลน้ันกลับไปอยู ่ข้างหลัง และเสาเมฆซ่ึงอยู ่
ข้างหน้า  ก็  กล ับมาตัง้อยู่ข้างหลังเขา 20 คือเสาน้ันมาอยู่ระหวา่งค่ายของชาติ อยีปิต์ และค่ายของชนชาติ 
อสิราเอล และเป็นเมฆมืดแก่ชาวอยีปิต์  แต่  มี แสงส่องสวา่งในเวลากลางคืนแก่ ชนชาติ  อสิราเอล ทัง้สอง
ฝ่ายมิ ได้  เข้าใกล้ กันตลอดคืน 21 โมเสสยื่ นม ือของท่านออกไปเหนือทะเล และพระเยโฮวาห ์ก็ ทรงบันดาลให้
ลมทิศตะวนัออกพัดโหมไล่น้ําทะเลตลอดคืน  ทําให ้ทะเลกลายเป็นดินแหง้ น้ําแยกออกจากกัน 22  ชนชาติ 
อสิราเอลก็พากันเดินบนดินแหง้กลางทะเล ส่วนน้ําน้ันตัง้เป็นเหมือนกําแพงสําหรบัเขา ทัง้ทางขวาและ
ทางซ้าย

ทหารอยีปิต์ ถู กทําลาย
23 คนอยีปิต์ ก็  ไล่ ตามเขาเข้าไปกลางทะเล ทัง้กองม้าและราชรถ และพลม้าทัง้ปวงของฟาโรห์ 24 ครัน้ใน

เวลายํ่ารุง่ พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจากเสาเพลิงและเสาเมฆทรงเหน็พลโยธาอยีปิต์  ก็ ทรงบันดาลให้
กองทั พอ ียปิต์ เก ิดโกลาหล 25  พระองค์ ทรงกระทําให้ล้อรถฝืดจนแล่นไปแทบไม่ ไหว คนอยีปิต์จึงพู ดก ั นว 
่า � ให ้เราหนีไปจากหน้าคนอสิราเอลเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงต่อสู้กับคนอยีปิต์แทนเขา� 26 ขณะน้ัน
พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงยื่ นม ือออกไปเหนือทะเล  เพื่อให ้น้ําทะเลไหลกลับคืนมาท่วมคนอยีปิต์
ทัง้รถรบและพลม้าของเขา� 27 โมเสสจึงยื่ นม ือออกไปเหนือทะเล ครั ้นร ุ่งเชา้ทะเลก็ กล ับไหลดังเก่า คน
อยีปิต์พากันหนี กระแสน้ํา  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงสลัดคนอยีปิต์ลงกลางทะเล 28 น้ําก็ กล ั บท ่วมพลรถและพล
ม้า คือพลโยธาทัง้หมดของฟาโรหซ่ึ์งไล่ตามเขาเข้าไปในทะเล  ไม่ เหลือสักคนเดียว 29 ฝ่ายชนชาติอสิราเอล
เดินไปตามดินแหง้กลางท้องทะเล น้ําตัง้ขึ้นเหมือนกําแพงสําหรบัเขาทัง้ทางขวาและทางซ้าย 30  ดังน้ี ใน
วนัน้ันพระเยโฮวาห์ทรงโปรดชว่ยให้คนอสิราเอลรอดจากเงื้อมมือคนอยีปิต์ อสิราเอลเหน็ศพคนอยีปิต์ อยู ่ 
ท่ี  ชายทะเล 31 อสิราเอลเห ็นก ิจการใหญ่ ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทําแก่คนอยีปิต์ พลไพรน้ั่ นก ็เกรงกลัว
พระเยโฮวาห์ เขาทัง้หลายเชื่อถือพระเยโฮวาหแ์ละเชื่อโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ด้วย 

15
การรอ้งเพลงแหง่ชยัชนะของโมเสส

1 ขณะน้ันโมเสสกับชนชาติอสิราเอลรอ้งเพลงบทน้ี ถวายพระเยโฮวาห ์วา่ �ข้าพเจ้าจะรอ้งเพลงถวาย
พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงได้ชยัชนะอยา่งใหญ่ หลวง  พระองค์ ทรงกวาดม้าและพลม้าลงในทะเล
2 พระเยโฮวาหท์รงเป็นกําลังและเป็นบทเพลงแหง่ข้าพเจ้า  พระองค์ ทรงเป็นผู้ชว่ยใหข้้าพเจ้ารอด  พระองค์  
น่ี แหละเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสรญิพระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะยกยอ่งสรรเสรญิพระองค์ 3 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นนักรบ พระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮวาห์
4  พระองค์ ทรงเหวีย่งรถรบ และโยนพลโยธาของฟาโรห์ลงในทะเล นายทหารรถรบชัน้ยอดของฟาโรห ์ก็ จม
ในทะเลแดง 5 น้ําท่วมเขา เขาจมลงในทะเลท่ีลึกประดุจก้อนหนิ 6  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระหตัถ์ขวาของ
พระองค์ทรงอานภุาพยิง่  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระหตัถ์ขวาของพระองค์ฟาดศั ตรู แหลกเป็นชิน้ๆ 7 ด้วย
เดชานภุาพอนัยิง่ใหญ่ของพระองค์  พระองค์ ทรงควํา่ปฏิ ปักษ์ ของพระองค์ เสีย  พระองค์ ทรงใช้พระพิโรธ
ของพระองค์เผาผลาญเขาเสียอยา่งตอฟาง 8 โดยลมท่ีระบายจากชอ่งพระนาสิกน้ําก็ท่วมสูงขึ้นไป น้ําก็
ท่วมท้นสูงขึ้น น้ําก็ แข ็งขึ้นในท้องทะเล 9 พวกข้าศึกกล่าววา่ �เราจะติดตาม เราจะจับให ้ทัน เราจะรบิ
สิง่ของมาแบ่งปั นก ัน เราจึงจะพอใจท่ี ได้ กระทํากับพวกน้ันดังประสงค์ เราจะชกัดาบออก มือเราจะทําลาย
เขาเสีย� 10  พระองค์ ทรงบันดาลให้ลมพัดมา น้ําทะเลก็ท่วมเขามิด เขาจมลงในกระแสน้ําอนัไหลแรงน้ัน
เหมือนตะกัว่ 11  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในบรรดาพระทัง้ปวงองค์ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์ เล่า  องค์ ไหนจะ
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เหมือนพระองค์ ผู้ ทรงประกอบด้วยความบร ิสุทธ ์ิอ ันร ุ่งเรอืง และน่าเกรงขามเน่ืองด้วยการสรรเสรญิ และ
การมหศัจรรย ์ท่ี  พระองค์ ทรงกระทํา 12  พระองค์ ทรงเหยยีดพระหตัถ์ขวาออก  แผ่ นดิ นก ็ กล ืนพวกเขาเสีย
13  พระองค์ ทรงนําชนชาติ ซ่ึงพระองค์ทรงไถ่ ไว ้ด้วยพระเมตตาของพระองค์  พระองค์ ทรงพาเขามาถึงท่ีสถิ 
ตอ ันบร ิสุทธ ิข์องพระองค์ ด้วยพระเดชาน ุภาพ 14  ชนชาติ ทัง้หลายจะได้ ยนิ  แล ว้จะพากันหวาดกลัว ชาวประ
เทศฟีลิสเตียจะรูสึ้กเสียวสยอง 15 ครัง้น้ันพวกเจ้านายในเมืองเอโดมก็จะพากันหวาดกลัว และพวกหวัหน้า
ในเมืองโมอ ับก ็จะสะทกสะท้าน ชาวเมืองคานาอนัทัง้ปวงก็จะระส่ําระสายไป 16  ความรู ้สึกเสียวสยอง และ
ความตกใจกลัวจะอุบั ติ ขึ้นในใจของเขา เน่ืองด้วยฤทธานุภาพแหง่พระกรของพระองค์ เขาจะหยุดน่ิงอยู่
เหมือนก้อนหนิ  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ จนพลไพรข่องพระองค์ผ่านพ้นไป จนชนชาติซ่ึงพระองค์ทรงไถ่ ไว ้ 
แล ้วผ่านไป 17  พระองค์ จะทรงนําเขาเข้ามา และทรงตัง้เขาไวบ้นภูเขาซ่ึงเป็นมรดกของพระองค์  โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ เป็นสถานท่ีซ่ึงพระองค์ทรงสรา้งไว้ เพื่อเป็ นที ส่ถิตของพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ สถาน
บร ิสุทธ ิซ่ึ์งพระหตัถ์ของพระองค์สถาปนาไว้ 18พระเยโฮวาหจ์ะทรงครอบครองอยู ่เป็นนิตย ์ นิรนัดร ์19 เพราะ
เม่ือกองม้าของฟาโรห์กับราชรถ และพลม้าของท่านลงไปในทะเล พระเยโฮวาห ์ก็ ทรงให้น้ําทะเลไหลกลับ
มาท่วมเสีย  แต่  ชนชาติ อสิราเอลเดินไปบนดินแหง้กลางทะเลน้ัน� 20 ฝ่ายมิเรยีมหญิงผู้ พยากรณ์  พี่ สาว
ของอาโรนก็ถือราํมะนา และหญิงทัง้ปวงก็ถือราํมะนาเดินตาม  พร ้อมเต้นราํไปด้วย 21  มิ เรยีมจึงรอ้งนําวา่
�จงรอ้งเพลงถวายพระเยโฮวาห ์เถิด เพราะพระองค์ทรงได้ชยัชนะอยา่งใหญ่ หลวง  พระองค์ ทรงกวาดม้า
และพลม้าใหต้กลงไปในทะเล�

พวกอสิราเอลเข้าไปในถิน่ทุ รก ันดาร เม่ือกระหายน้ําพระเจ้าทรงประทานให้
22 ต่อมาโมเสสนําพวกอสิราเอลออกจากทะเลแดงไปยงัถิน่ทุ รก ันดารชูร์ เดินไปในถิน่ทุ รก ันดารสาม

วนั  ก็  มิได้ พบน้ําเลย 23 ครัน้มาถึงตําบลมาราห์ เขาก็กินน้ําท่ีตําบลมาราห์น้ันไม่ ได้ เพราะน้ําขม  เหตุ ฉะน้ัน
จึงตัง้ชื่อวา่มาราห์ 24 และพลไพรน้ั่ นก ็พากันบ่นต่อวา่โมเสสวา่ �พวกเราจะเอาอะไรด่ืม� 25 โมเสสก็รอ้ง
ทูลพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จึงทรงชี ้ให ้ท่านเหน็ต้นไม้ ต้นหน ่ึง เม่ือโยนต้นไม้น้ันลงในน้ํา น้ําก็ จืด  ณ  ท่ี 
น้ันพระองค์ทรงประทานกฎเกณฑ์ และกฎไว้ และทรงลองใจเขาท่ี น่ัน 26  พระองค์ ตร ัสว ่า �ถ้าเจ้าทัง้หลาย
ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้าอยา่งขะมักเขม้น และกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตร
ของพระองค์  เงีย่หู ฟังพระบัญญั ติ ของพระองค์ และรกัษากฎเกณฑ์ของพระองค์ ทุ กประการ  แล ้วโรคต่างๆ
ซ่ึงเราบันดาลให ้เก ิดแก่ชาวอยีปิต์ น้ัน เราจะไม่ ให ้บังเกิดแก่พวกเจ้าเลย เพราะเราคือพระเยโฮวาห์เป็นผู้
รกัษาเจ้าให ้หาย � 27 พวกเขามาถึงตําบลเอลิม  ท่ี  มี  บ่อน้ําพุ  สิ บสองบ่อ  มีต ้ นอ ินทผลัมเจ็ดสิบต้น พวกเขาจึง
ตัง้ค่ายใกล้ บ่อน ํ้าน้ัน

16
 ได้ รบัอาหารโดยการอศัจรรย์

1 พวกเขายกไปจากเอลิม และในว ันที ่ สิ บหา้เดือนท่ี สอง  นับตัง้แต่ เวลายกออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ ชุ มน ุม
ชนชาติอสิราเอลทัง้หมดก็มาถึงถิน่ทุ รก ันดารสีน ซ่ึงอยู่ระหวา่งตําบลเอลิมกับภูเขาซี นาย 2 ชุ มน ุมชนชาติ
อสิราเอลทัง้ปวงก็พากันบ่นต่อโมเสสและอาโรนในถิน่ทุ รก ันดาร 3 คนอสิราเอลกล่าวแก่ท่านทัง้สองวา่
�พวกข้าพเจ้าตายเสียด้วยพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห ์ตัง้แต่  อยู ่ในประเทศอยีปิต์ ขณะเม่ือน่ังอยู ่ใกล้ หม้อ
เน้ือและรบัประทานอาหารอิม่หนําจะดี กวา่  น่ี ท่านกลับนําพวกข้าพเจ้าออกมาในถิน่ทุ รก ันดารอยา่งน้ี เพื่อ
จะให้ชุ มน ุมชนทัง้หมดหวิตายเท่าน้ัน� 4  แล ้วพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสักับโมเสสวา่ � ดู  เถิด เราจะให้อาหาร
ตกลงมาจากท้องฟ้าดุจฝนสําหรบัพวกเจ้า  ให ้พลไพรอ่อกไปเก็ บท ุกวนัพอกินเฉพาะวนัหน่ึงๆ เพื่อเราจะได้
ลองใจวา่เขาจะดําเนินตามราชบัญญั ติ ของเราหรอืไม่ 5 ต่อมาในว ันที ่ หก เม่ือเขาเตรยีมของท่ี เก ็บมา อาหา
รน้ั นก ็จะเพิม่เป็นสองเท่าของท่ีเขาเก็ บท ุกวนั� 6 โมเสสกับอาโรนจึงบอกชนชาติอสิราเอลทัง้ปวงวา่ �ใน
เวลาเยน็ท่านทัง้หลายจะได้ รู ้วา่พระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงนําพวกท่านออกจากประเทศอยีปิต์ 7 ในเวลาเชา้
พวกท่านจะได้ เห ็นสงา่ราศี แห ่งพระเยโฮวาห์ เพราะคําบ่นต่อวา่ของพวกท่านต่อพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรง
สดับแล้ว เราทัง้สองเป็นผู้ใดเล่า พวกท่านจึงมาบ่นต่อวา่เรา� 8 โมเสสกล่าววา่ �ในเวลาเยน็พระเยโฮวาห์
จะประทานเน้ือให้ท่านรบัประทานและในเวลาเชา้พวกท่านจะมีอาหารรบัประทานจนอิม่ เพราะพระเยโฮ
วาห์ทรงสดับคําบ่นของท่านต่อพระองค์ เราทัง้สองน้ีเป็นผู้ใดเล่า พวกท่านมิ ได้ บ่นต่อวา่เรา  แต่  ได้ บ่นต่อ
วา่พระเยโฮวาห�์ 9 โมเสสจึงกล่าวแก่อาโรนวา่ �จงบอกชุ มน ุมชนชาติอสิราเอลทัง้ปวงวา่ � เข ้ามาใกล้ พระ
พักตร ์พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงสดับคําบ่นของท่านแล้ว� � 10 ต่อมาขณะท่ีอาโรนกล่าวแก่บรรดาชุ 
มน ุมชนอสิราเอลอยู ่น้ัน เขาทัง้หลายมองไปทางถิน่ทุ รก ันดาร  แล ้วดู เถิด สงา่ราศีของพระเยโฮวาหป์รากฏ
อยูใ่นเมฆ 11 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 12 �เราได้ยนิคําบ่นของชนชาติอสิราเอลแล้ว จงกล่าวแก่เขาวา่
�ในเวลาเยน็ พวกเจ้าจะได้กินเน้ือ ทัง้ในเวลาเชา้  เจ้ าจะได้อาหารกินจนอิม่  แล ้วเจ้าจะรู ้วา่ เราคือพระเยโฮ
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วาห์พระเจ้าของพวกเจ้า� � 13 ครัน้ถึงเวลาเยน็ฝูงนกคุ่มบินมาเต็มค่าย ในเวลาเชา้ก็ มีน ํ้าค้างตกรอบค่าย
ท่ี พัก 

มานาเปรยีบเทียบกับพระเยซู ซ่ึงเป็นอาหารทิพยม์าจากสวรรค์
14 เม่ือน้ําค้างระเหยไปแล้ว  ดู  เถิด  สิ ่งหน่ึงเหมือนเกล็ดเล็กๆเท่าเม็ดน้ําค้างแข็งอยู ่ท่ี พื้นดินในถิน่ทุ รก ัน

ดารน้ัน 15 เม่ือชนชาติอสิราเอลเหน็จึงพู ดก ั นว ่า � น่ี คือมานา� เพราะเขาไม่ทราบวา่เป็นสิง่ใด โมเสสจึง
บอกเขาวา่ � น่ี แหละเป็นอาหารท่ีพระเยโฮวาห์ประทานให้พวกท่านรบัประทาน 16  น่ี เป็นสิง่ท่ีพระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาไว ้วา่ � ให ้ ทุ กคนเก็บเท่าท่ีพอรบัประทานอิม่  ให ้ เก ็บคนละโอเมอร์ ตามจํานวนคนมากน้อย ซ่ึง
พักอยูใ่นเต็นท์ของตน� � 17  ชนชาติ อสิราเอลก็กระทําตาม บางคนเก็บมาก บางคนเก็ บน ้อย 18  แต่ เม่ือเขา
ใช้โอเมอรต์วงคนท่ี เก ็บได้มากก็ ไม่มี  เหลือ และคนท่ี เก ็บได้น้อยก็หาขาดไม่  ทุ กคนเก็บได้ เท่าท่ี คนหน่ึงรบั
ประทานพอดี 19 โมเสสจึงสัง่วา่ �อยา่ให ้ผู้ ใดเก็บเหลือไวจ้นรุง่เชา้� 20  แต่ เขามิ ได้ เชื่อฟังโมเสส บางคนเก็บ
ส่วนหน่ึงไวจ้นรุง่เชา้ อาหารน้ั นก ็เน่าเป็นหนอนและบูดเหม็น โมเสสจึงโกรธคนเหล่าน้ัน 21 เขาเก็ บก ันทุกๆ
เชา้เท่าท่ีคนหน่ึงรบัประทานพอดี  แต่ พอแดดออกรอ้นจัดแล้วอาหารน้ั นก ล็ะลายไป 22  อยู ่มาเม่ือถึงว ันที ่ หก 
เขาเก็บอาหารสองเท่า คือคนละสองโอเมอร์ บรรดาหวัหน้าของชุ มน ุมชนจึงมารายงานต่อโมเสส

อธบิายเรือ่งวนัสะบาโต
23 โมเสสบอกเขาวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงพระบัญชาวา่ � พรุง่น้ี เป็ นว ันหยุดงาน เป็นสะบาโต วนับร ิสุทธ ์ิ

ของพระเยโฮวาห์  วนัน้ี จะป้ิงอะไรก็ ให ้ ป้ิง จะต้มอะไรก็ต้มเสีย และส่วนท่ีเหลือทัง้หมดจงเก็บไว้จนถึงว ันร 
ุ่งขึ้น� � 24 เม่ือเขาเก็บไว้จนถึงว ันร ุ่งขึ้นตามโมเสสสัง่ อาหารน้ั นก ็ มิได้ บูดเหม็นเป็นหนอนเลย 25 โมเสส
จึงบอกวา่ � วนัน้ี จงกินอาหารน้ัน เพราะวา่วนัน้ีเป็ นว ันสะบาโตของพระเยโฮวาห์  วนัน้ี ท่านจะไม่พบอาหาร
อยา่งน้ันในทุ่งเลย 26 จงเก็บหกวนั  แต่ ในว ันที ่ เจ ็ดซ่ึงเป็นสะบาโตจะไม่ มี  เลย � 27  อยู ่มาเม่ือว ันที ่ เจ ็ ดม ีบาง
คนออกไปเก็บ  แต่  ไม่ได้  พบ 28 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �พวกเจ้าจะขัดขืนบัญญั ติ และราชบัญญั ติ 
ของเรานานสักเท่าไร 29  ดู  ซิ พระเยโฮวาห์ทรงกําหนดวนัสะบาโตให ้เจ้า คือในว ันที ่ หก  พระองค์ จึงประทาน
อาหารให้พอรบัประทานสองวนั  ให ้ ทุ กคนพักอยู่ในท่ีของตน อยา่ให ้ผู้ ใดออกจากท่ีพักในว ันที ่ เจ ็ดน้ันเลย�
30  เหตุ ฉะน้ันพลไพรทั่ง้ปวงจึงได้พักงานในว ันที ่ เจ็ด 31  เหล่ าวงศ์วานของอสิราเอลเรยีกชื่ออาหารน้ั นว ่า
มานา เป็นเม็ดขาวเหมือนเมล็ดผักชี  มี รสเหมือนขนมแผ่นประสมน้ําผึ้ง 32 โมเสสกล่าววา่ �พระเยโฮวาห ์
มี รบัสัง่วา่ �จงตวงมานาโอเมอร ์หน่ึง  เก ็บไวต้ลอดชัว่อายุของเจ้า เพื่อเขาทัง้หลายจะได้ เห ็นอาหารซ่ึงเรา
เล้ียงเจ้าในถิน่ทุ รก ันดารน้ี เม่ือเรานําพวกเจ้าออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์� � 33 โมเสสบอกอาโรนวา่ �เอาหม้อ
ลูกหน่ึง ตวงมานาให้เต็มโอเมอร ์หน่ึง  เก ็บไว้ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ตลอดชัว่อายุของท่าน� 34 อาโร
นก็วางมานาน้ันลงหน้าหบีพระโอวาท เพื่อรกัษาไว้ตามพระดํารสัท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 35  
ชนชาติ อสิราเอลได้กินมานาส่ี สิ บปีจนเขามาถึงเมืองท่ีจะอาศัยอยู่ พวกเขากินมานาจนมาถึงชายแดนแผ่น
ดินคานาอนั 36  หน ึ่งโอเมอร ์เท่ ากับหน่ึงในสิบของเอฟาห์
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น้ําไหลออกมาจากศิ ลา 

1 ชุ มน ุมชนชาติอสิราเอลทัง้หมด ยกออกจากถิน่ทุ รก ันดารสีน ไปเป็นระยะๆตามพระบัญชาของพระเย
โฮวาห์และมาตัง้ค่ายท่ีเรฟี ดิ ม  ท่ี น่ันไม่ มีน ้ําให้พลไพร ่ด่ืม 2  เหตุ ฉะน้ันพลไพรจึ่งกล่าวหาโมเสสวา่ � ให ้น้ํา
พวกข้าด่ืมซิ� โมเสสจึงบอกเขาวา่ �พวกเจ้าหาเรือ่งเราทําไม  เหตุ ไฉนพวกเจ้าจึ งบ ังอาจลองดีกับพระเยโฮ
วาห�์ 3 พลไพรก่ระหายน้ําท่ีตําบลน้ัน จึ งบ ่นต่อโมเสสวา่ �ทําไมท่านจึงพาพวกข้า ทั ้งบ ุตรและฝูงสัตวข์อง
ข้า ออกมาจากประเทศอยีปิต์ ให ้อดน้ําตาย� 4 โมเสสจึงรอ้งทูลพระเยโฮวาห ์วา่ �ข้าพระองค์จะทําอยา่งไร
กับชนชาติ น้ี  ดี เขาเกือบจะเอาหนิขวา้งข้าพระองค์ ให ้ตายอยู ่แล้ว � 5 พระเยโฮวาห์จึงตรสักับโมเสสวา่ �จง
เดินล่วงหน้าพลไพรไ่ปและนําพวกผู้ ใหญ่ บางคนของอสิราเอลไปด้วย  ให ้ถือไม้ เท ้าท่ี เจ้ าใช ้ตี  แม่น ํ้าน้ันไปด้วย
6  ดู  เถิด เราจะยนือยูต่่อหน้าเจ้าท่ีน่ันบนศิลาท่ี ภู เขาโฮเรบ  เจ้ าจงตีศิ ลาน ้ัน  แล ้ วน ํ้าจะไหลออกมาจากศิลาให้
พลไพร ่ด่ืม � โมเสสก็ทําดังน้ันท่ามกลางสายตาพวกผู้ ใหญ่ ของอสิราเอล 7 โมเสสเรยีกชื่อตําบลน้ั นว ่า มัส
สาห์ และเมรบาห์ ด้วยเหตุ วา่ คนอสิราเอลกล่าวหาตน  ณ  ท่ี  น้ัน และลองดีกับพระเยโฮวาห ์วา่ �พระเยโฮ
วาหท์รงสถิตอยูท่่ามกลางพวกข้าพเจ้าจรงิหรอื�

 การสู้ รบกับคนอามาเลข
8  ครัง้น้ัน คนอามาเลขยกมารบกับคนอสิราเอลท่ีตําบลเรฟี ดิ ม 9 โมเสสสัง่โยชู วาว ่า �จงเลือกชายฉกรรจ์

ฝ่ายเราออกไปสู้รบกับพวกอามาเลข  พรุง่น้ี เราจะยนืถือไม้ เท ้าของพระเจ้าอยู่บนยอดภู เขา � 10 โยชู วาก ็
ทําตามคําสัง่ของโมเสส ออกสู้รบกับพวกอามาเลข ส่วนโมเสส อาโรน และเฮอร์  ก็ ขึ้นไปบนยอดภูเขาน้ัน
11 ต่อมาโมเสสยกมือขึ้นเม่ือไร อสิราเอลก็ ได้ เปรยีบเม่ือน้ัน ท่านลดมือลงเม่ือไร พวกอามาเลขก็เป็นต่อเม่ือ
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น้ัน 12  แต่ มือของโมเสสเม่ือยล้า เขาทัง้สองก็นําก้อนหนิมาวางไว ้ให ้ โมเสส ท่านน่ัง อาโรนกับเฮอร ์ก็ ชว่ย
ยกมือท่านขึ้นคนละข้าง มือของท่านก็ ชู  อยู ่จนตะวนัตกดิน 13 ฝ่ายโยชูวาปราบอามาเลขกับพลไพรข่องเขา
พ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบ 14 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงเขียนข้อความต่อไปน้ีลงไว้ในหนังสือเพื่อเป็ 
นที ่ ระลึก ทัง้เล่าใหโ้ยชูวาฟังคือวา่เราจะลบล้างชื่อชนชาติอามาเลขไม่ ให ้ปรากฏในความทรงจําของพลไพร ่
ภายใต้ ฟ้าน้ี เลย � 15 โมเสสจึงสรา้งแท่นเรยีกชื่อวา่ เยโฮวาห์นิ สส ี16  กล่าววา่ �เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ทรง
ปฏิญาณวา่พระเยโฮวาหจ์ะทรงกระทําสงครามกับอามาเลขต่อไปทุกชัว่อายุ�

18
พ่อตาของโมเสสมาเยีย่มชนชาติ อสิราเอล 

1 เม่ือเยโธร  ปุ โรหติแห ่งม เีดียน พ่อตาของโมเสส  ได้ ยนิถึ งก จิการทัง้หลายท่ีพระเจ้าทรงกระทําเพื่อโมเสส
และอสิราเอลพลไพรข่องพระองค์ วา่ พระเยโฮวาหท์รงนําอสิราเอลออกจากอยีปิต์ 2 เยโธรพ่อตาของโมเสส
จึงพาศิปโปราห์ภรรยาของโมเสสซ่ึงโมเสสได้ส่งกลับไปแต่คราวก่อนน้ัน 3  พร ้อมกับบุตรชายทัง้สองคน
ของนาง คนหน่ึงชื่อเกอรโ์ชม เพราะโมเสสกล่าววา่ �ข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวอาศัยอยู ่ต่างประเทศ � 4  อ ีก
คนหน่ึงชื่อเอลีเยเซอร์ เพราะท่านกล่าววา่ �พระเจ้าของบิดาข้าพเจ้าเป็นผู้ อุปถัมภ์ ของข้าพเจ้า และทรงให้
ข้าพเจ้ารอดจากพระแสงดาบของฟาโรห�์ 5 เยโธรพ่อตาของโมเสส พาภรรยาและบุตรชายทัง้สองคนน้ัน
มาหาโมเสสท่ีในถิน่ทุ รก ันดารท่ีเขาตัง้ค่ายอยู ่ท่ี  ภู เขาของพระเจ้า 6 ท่านบอกโมเสสวา่ �เราคือเยโธรพ่อ
ตาของท่านพาภรรยากับบุตรชายทัง้สองของนางมาหาท่าน� 7 โมเสสออกไปต้อนรบัพ่อตากราบลงและจุ 
บท ่าน ท่านทัง้สองไต่ถามถึงทุกข์สุขซ่ึ งก ันและกันแล้วพากันเข้าไปในเต็นท์ 8 โมเสสเล่าใหพ้่อตาฟังถึงเหตุ 
การณ์  ทุ กประการซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงกระทํากับฟาโรห์ และแก่ชาวอยีปิต์เพราะทรงเหน็แก่พวกอสิราเอล
ทัง้ความทุกข์ยากลําบากทัง้ปวงซ่ึงเกิดขึ้นแก่คนอสิราเอลในระหวา่งทาง และพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงชว่ยเขา
ให้พ้นภัยอยา่งไร 9 เยโธรก็ มีความยนิดี  ท่ี  ได้ ทราบพระกรุณาทัง้สิน้ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงสําแดงแก่คน
อสิราเอล เม่ือพระองค์ทรงชว่ยเขาใหร้อดพ้นจากเงื้อมมือชาวอยีปิต์ 10 เยโธรจึงกล่าววา่ � สาธุ การแด่พระ
เยโฮวาห ์ผู้ ทรงชว่ยท่านทัง้หลายให้รอดจากเงื้อมมือชาวอยีปิต์ และจากหตัถ์ของฟาโรห์ และทรงชว่ยพล
ไพร ่ให ้พ้นจากมือของชาวอยีปิต์ 11  บัดน้ี เราทราบวา่พระเยโฮวาห์ทรงเป็นใหญ่กวา่พระทัง้ปวง  ใหญ่ กวา่
พระเหล่าน้ั นที ่ ได้ กระทําต่อชนชาติอสิราเอลอยา่งทะนง� 12 เยโธรพ่อตาของโมเสสก็นําเครือ่งเผาบู ชา และ
เครือ่งสัตวบูชาถวายแด่ พระเจ้า ฝ่ายอาโรนกับบรรดาผู้ ใหญ่  แห ่ งอ ิสราเอลมารบัประทานเล้ียงกับพ่อตา
ของโมเสสเฉพาะพระพักตร ์พระเจ้า 13 ต่อมาว ันร ุ่งขึ้น โมเสสออกน่ังพิจารณาพิพากษาความใหพ้ลไพร่ พล
ไพร ่ก็ ยนืหอ้มล้อมโมเสสตัง้แต่เชา้จนเยน็ 14 เม่ือพ่อตาของโมเสสเหน็งานทัง้ปวงท่ีโมเสสกระทําเพื่อพล
ไพร ่เชน่น้ัน จึงกล่าววา่ � น่ี ท่านใช ้วธิ ีอะไรปฏิบั ติ กับพลไพร ่เล่า  เหตุ ไรท่านจึงน่ังทํางานอยู ่แต่ผู้เดียว และ
พลไพรทั่ง้ปวงก็ยนืล้อมท่านตัง้แต่เชา้จนเยน็� 15 โมเสสจึงตอบพ่อตาวา่ �เพราะพลไพรม่าหาข้าพเจ้า เพื่อ
ขอใหทู้ลถามพระเจ้า 16 เม่ือเขามี การโต เ้ถียงกั นก ม็าหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ตัดสินความระหวา่งเขากับเพื่อน
บ้าน สอนเขาให ้รู ้จักกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและพระราชบัญญั ติ ของพระองค์� 17 ฝ่ายพ่อตาของโมเสสจึง
กล่าวแก่ท่านวา่ �ท่านทําอยา่งน้ี ไม่ดี 18 ทัง้ท่านและพลไพร ่ท่ี มาหาท่านน้ันจะออ่นระอาใจ เพราะภาระอนั
หนักน้ีเหลือกําลังของท่าน ท่านไม่สามารถท่ีจะทําแต่ ผู้ เดียวได้ 19 ฟังเสียงของเราบ้าง เราจะให้คําแนะนํา
แก่ ท่าน และขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กั บท ่าน ท่านจงเป็นผู้แทนของพลไพรต่่อพระเจ้า นําความกราบทูล
พระเจ้า 20 ท่านจงสัง่สอนเขาให ้รู ้กฎและพระราชบัญญั ติ  ต่างๆ และแสดงให้เขารูจั้กทางท่ีเขาต้องดําเนิน
ชวีติและสิง่ท่ีต้องปฏิบั ติ 21  ยิง่กวา่น้ัน ท่านจงเลือกคนท่ีสามารถจากพวกพลไพร่ คือคนท่ียาํเกรงพระเจ้า
 ไวใ้จได้ และเกลียดสินบน  แต่ งตัง้คนอยา่งน้ี ไว ้เป็นผู้ปกครองคน พันคนบ้าง รอ้ยคนบ้าง หา้สิบคนบ้าง  สิ บ
คนบ้าง 22  ให ้เขาพิพากษาความของพลไพร ่อยู ่ เสมอ ส่วนคดี ใหญ่ ๆ ก็ ให ้เขานํามาแจ้งต่อท่าน  แต่  คดี เล็กๆ
น้อยๆให้เขาตัดสินเอง การงานของท่านจะเบาลง และพวกเขาจะแบกภาระรว่มกั บท ่าน 23 ถ้าทําดังน้ีและ
พระเจ้าทรงบัญชาแล้ว ท่านก็จะสามารถทนได้ พลไพร่ทัง้ปวงน้ี ก็ จะไปยงัท่ีอาศัยของเขาด้วยความสงบ
สุข� 24 โมเสสก็ฟังเสียงของพ่อตา และทําตามท่ีเขาแนะนําทุกประการ 25 โมเสสจึงได้เลือกคนท่ีสามารถ
จากคนอสิราเอลทัง้ปวงตัง้ใหเ้ป็นหวัหน้าพลไพร่ เป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้าง รอ้ยคนบ้าง หา้สิบคนบ้าง  สิ 
บคนบ้าง 26 คนเหล่าน้ันพิพากษาความของพลไพร ่อยู ่ เสมอ  แต่  คดี ยากๆเขานําไปแจ้งโมเสส ส่วนคดีเล็กๆ
น้อยๆเขาตัดสินเอง 27 โมเสสส่งพ่อตาของตนกลับไป พ่อตาก็ กล ับไปยงัเมืองของเขา

19
คนอสิราเอลมาถึงถิน่ทุ รก ันดารซี นาย 

1 ในเดือนท่ีสามนับตัง้แต่ ชนชาติ อสิราเอลออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ ในวนัน้ันเขามาถึงถิน่ทุ รก ันดารซี นาย 
2 เม่ือยกออกจากตําบลเรฟี ดิ ม มาถึงถิน่ทุ รก ันดารซี นาย พวกเขาก็ตัง้ค่ายอยูใ่นถิน่ทุ รก ันดาร ชาวอสิราเอล
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ตัง้ค่ายอยู ่ท่ี  หน ้าภูเขาน้ัน 3 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้า พระเยโฮวาห์ตรสัจากภูเขาน้ั นว ่า �บอกวงศ์วานยา
โคบและชนชาติอสิราเอลดังน้ี วา่ 4 �พวกเจ้าได้ เห ็ นก ิจการซ่ึงเรากระทํากับชาวอยีปิต์ แล้ว และท่ีเราเทิดชู 
เจ้ าขึ้น  ดุ  จด ั งด ้วยปีกนกอนิทรี เพื่อนําเจ้ามาถึงเรา 5  เหตุ ฉะน้ันบัดน้ีถ้าเจ้าเชื่อฟังเสียงเรา และรกัษาพันธ
สัญญาของเราไว้  เจ้ าจะเป็นทรพัย์อนัประเสรฐิของเรา ยิง่กวา่ชาติ ทัง้ปวง เพราะแผ่นดินทัง้สิน้เป็นของ
เรา 6  เจ้ าทัง้หลายจะเป็นอาณาจักรแหง่ปุโรหติ และเป็นชนชาติ บรสุิทธิ ์สําหรบัเรา�  น่ี เป็นถ้อยคําท่ี เจ้ าต้อง
บอกให ้ชนชาติ อสิราเอลฟัง� 7 โมเสสจึงมาเรยีกประชุมพวกผู้ ใหญ่ ของพลไพร่  แล ้วเล่าข้อความเหล่าน้ี ท่ี 
พระเยโฮวาหท์รงบัญชาท่านใหเ้ขาฟังทุกประการ 8 บรรดาพลไพร ่ก็ ตอบพรอ้มกั นว ่า � สิ ่งทัง้ปวงท่ีพระเยโฮ
วาหต์ร ัสน ้ัน ข้าพเจ้าทัง้หลายจะกระทําตาม� โมเสสจึงนําถ้อยคําของพลไพรไ่ปกราบทูลพระเยโฮวาห์

พลไพรจ่งเตรยีมตั วท ี่จะฟังคําสัง่จากพระเจ้า
9 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ � ดู  เถิด เราจะมาหาเจ้าในเมฆหนาทึบ เพื่อพลไพรจ่ะได้ยนิขณะท่ีเราพู 

ดก ับเจ้า  แล ้วจะได้เชื่อเจ้าตลอดไป� โมเสสนําคําของพลไพรน้ั่นกราบทูลพระเยโฮวาห์ 10 พระเยโฮวาห์จึง
รบัสั ่งก ับโมเสสวา่ �ไปบอกให้พลไพรช่าํระตัวให ้บรสุิทธิ ์ในวนัน้ีและพรุง่น้ี  ให ้เขาซักเส้ือผ้าเสียให ้สะอาด 
11 เตรยีมตัวไว ้ให้พร ้อมในว ันที ่ สาม เพราะในว ันที ่สามน้ันพระเยโฮวาห์จะเสด็จลงมาบนภูเขาซีนายท่ามก
ลางสายตาของพลไพร ่ทัง้ปวง 12 จงกําหนดเขตให้พลไพร ่อยู ่รอบภู เขา  แล ้วกําชบัเขาวา่ � เจ้ าทัง้หลายจง
ระวงัตัวให ้ดี อยา่ล่วงล้ําเขตขึ้นไปหรอืถูกต้องเชงิภูเขาน้ัน  ผู้ ใดถูกภูเขาต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่ 13 อยา่ใช้
มือฆ่าผู้น้ันเลย  ให ้เอาหนิขวา้งหรอืยงิเสีย จะเป็นสัตว ์ก็ดี หรอืเป็นมนษุย ์ก็ดี อยา่ไว ้ชวีติ � เม่ือได้ยนิเสียง
แตรเป่ายาว  ให ้เขาทัง้หลายมายงัภูเขาน้ัน� 14 โมเสสลงจากภูเขามายงัพลไพร่  แล ้วพลไพร่ชาํระตัวให ้
บรสุิทธิ ์และซักเส้ือผ้าให ้สะอาด 15  แล ้ วท ่านกล่าวแก่พลไพร ่วา่ �ท่านทัง้หลายจงเตรยีมตัวไว ้ให้พร ้อมในว ั
นที ่ สาม อยา่เข้าใกล้ภรรยาของท่านเลย� 16  อยู ่มาพอถึงรุง่เชา้ว ันที ่ สาม  ก็ บังเกิดฟ้ารอ้งฟ้าแลบ  มี เมฆอนั
หนาทึบปกคลุมภูเขาน้ันไวกั้บมีเสียงแตรดังสน่ัน จนคนทัง้ปวงท่ี อยู ่ค่ายต่างก็พากันกลัวจนตัวสัน่ 17 โมเสส
ก็นําประชาชนออกจากค่ายไปเฝ้าพระเจ้า พวกเขามายนือยู ่ท่ี เชงิภู เขา 18  ภู เขาซีนายมีควนักลุ้มหุม้อยูทั่ว่ไป
เพราะพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาบนภูเขาน้ันโดยอาศัยเพลิง ควนัไฟพลุ่งขึ้นเหมือนควนัจากเตาใหญ่  ภู เขาก็
สะท้านหวัน่ไหวไปหมด 19 เม่ือเสียงแตรยิ ่งด ังขึ้น โมเสสก็ กราบทูล พระเจ้าก็ตรสัตอบเป็นเสียงรอ้ง 20 พระ
เยโฮวาห์เสด็จลงมาบนยอดภูเขาซี นาย พระเยโฮวาห์ทรงเรยีกโมเสสให้ขึ้นไปบนยอดเขา โมเสสก็ ขึ้นไป 
21 พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโมเสสวา่ � เจ้ าจงลงไปกําชบัพลไพร่ เกรงวา่เขาจะล่วงล้ําเข้ามาถึงพระเยโฮวาห์
เพราะอยากเหน็  แล ้วเขาจะพินาศเสียเป็นจํานวนมาก 22  อ ีกประการหน่ึง พวกปุโรหติท่ี เข ้ามาเฝ้าพระเยโฮ
วาหน้ั์นใหเ้ขาชาํระตัวให ้บรสุิทธิ ์ด้วยเกรงวา่พระเยโฮวาหจ์ะทรงลงโทษเขา� 23 ฝ่ายโมเสสกราบทูลพระเย
โฮวาห ์วา่ �พลไพรข่ึ้นมาบนภูเขาซีนายไม่ ได้ เพราะพระองค์ทรงสัง่ข้าพระองค์ทัง้หลายวา่ �จงกัน้เขตรอบ
ภูเขาน้ัน ชาํระให้เป็ นที ่ บรสุิทธิ ์� � 24 พระเยโฮวาห์จึงตรสักับโมเสสวา่ �ลงไปเถิด  แล ้วกลับขึ้นมาอกี พา
อาโรนขึ้นมาด้วย  แต่ อยา่ใหพ้วกปุโรหติและพลไพรล่่วงล้ําขึ้นมาถึงพระเยโฮวาห์ เกรงวา่พระองค์จะลงโทษ
เขา� 25 โมเสสก็ลงไปบอกพลไพร ่ตามน้ัน 
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พระเจ้าทรงตรสัพระบัญญั ติ  สิ บประการจากสวรรค์

1 พระเจ้าตรสัพระวจนะทัง้สิน้ต่อไปน้ี วา่ 2 �เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  ผู้  ได้ นําเจ้าออกจาก
แผ่นดิ นอ ียปิต์คือจากเรอืนทาส 3 อยา่มีพระอื่นใดนอกเหนือจากเรา 4 อยา่ทํารูปเคารพสลักสําหรบัตนเป็ 
นร ูปสิง่หน่ึงสิง่ใด ซ่ึ งม ี อยู ่ในฟ้าเบื้องบน หรอืซ่ึ งม ี อยู ่ ท่ี  แผ่ นดินเบื้องล่าง หรอืซ่ึ งม ี อยู ่ในน้ําใต้ แผ่นดิน 5 อยา่
กราบไหว้หรอืปรนนิบั ติ  รู ปเหล่าน้ัน เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าท่ี หวงแหน  ให ้
โทษเพราะความชัว่ชา้ของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ ท่ี ชงัเราจนถึงสามชัว่ส่ี ชัว่อายุคน 6  แต่ แสดง
ความเมตตาต่อคนท่ีรกัเรา และรกัษาบัญญั ติ ของเรา จนถึงพันชัว่อายุ คน 7 อยา่ออกพระนามพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้าอยา่งไร ้ประโยชน์ เพราะผู้ ท่ี ออกพระนามพระองค์ อยา่งไร ้ ประโยชน์  น้ัน พระเยโฮวาหจ์ะทรง
ถือวา่ไม่ มี โทษก็ หามิได้ 8 จงระลึกถึงวนัสะบาโต ถือเป็ นว ันบร ิสุทธ ์ิ9 จงทําการงานทัง้สิน้ของเจ้าหกวนั 10  
แต่  วนัท่ี  เจ ็ดน้ันเป็นสะบาโตของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า ในวนัน้ันอยา่กระทําการงานใดๆ  ไม่ วา่เจ้าเอง
หร ือบ ุตรชาย  บุ ตรสาวของเจ้า หรอืทาสทาสีของเจ้า หรอืสัตว ์ใช ้งานของเจ้า หรอืแขกท่ีอาศัยอยู่ในประตู
เมืองของเจ้า 11 เพราะในหกวนัพระเยโฮวาหท์รงสรา้งฟ้า และแผ่นดิน  ทะเล และสรรพสิง่ซ่ึ งม ี อยู ่ในท่ี เหล่า
น้ัน  แต่ ในว ันที ่ เจ ็ดทรงพัก เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรวนัสะบาโต และทรงตัง้วนัน้ันไวเ้ป็ นว 
ันบร ิสุทธ ์ิ12 จงให ้เกียรติ  แก่  บิ ดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยนืนานบนแผ่นดิน ซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้าประทานให ้แก่  เจ้า 13 อยา่ฆ่าคน 14 อยา่ล่วงประเวณีผัวเมียเขา 15 อยา่ลักทรพัย์ 16 อยา่เป็น
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พยานเท็จใส่รา้ยเพื่อนบ้าน 17 อยา่โลภครวัเรอืนของเพื่อนบ้าน อยา่โลภภรรยาของเพื่อนบ้าน หรอืทาสทาสี
ของเขา หรอืววั ลาของเขา หรอืสิง่ใดๆซ่ึงเป็นของของเพื่อนบ้าน� 18 คนทัง้หลายเม่ือได้ ยนิ  ได้  เห ็นฟ้ารอ้ง
 ฟ้าแลบ เสียงแตร และคว ันที ่ พลุ ่งขึ้นจากภูเขาเชน่น้ัน ต่างก็ยนืตัวสัน่อยู ่แต่ไกล 19 เขาจึงกล่าวแก่โมเสสวา่
�ท่านจงนําความมาเล่าเถิด พวกข้าพเจ้าจะฟัง  แต่ อยา่ใหพ้ระเจ้าตรสักับพวกข้าพเจ้าเลย เกรงวา่ข้าพเจ้า
จะตาย� 20 โมเสสจึงกล่าวแก่พลไพร ่วา่ �อยา่กลัวเลย เพราะวา่พระเจ้าเสด็จมาเพื่อลองใจท่านทัง้หลาย
เพื่อพวกท่านจะได้ยาํเกรงพระองค์ และจะได้ ไม่  ทําบาป � 21 พลไพรย่นือยู ่แต่ไกล  แต่ โมเสสเข้าไปใกล้ความ
มืดทึ บท ่ีพระเจ้าทรงสถิตอยู ่น้ัน 22 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �บอกชนชาติอสิราเอลดังน้ี วา่ � เจ้ าทัง้
หลายได้ เห ็นแล้ วว ่า เราพู ดก ับพวกเจ้าจากท้องฟ้า 23  เจ้ าอยา่ทํารูปพระด้วยเงนิไวสํ้าหรบับูชาเทียมเท่ากับ
เรา หรอืทํารูปพระด้วยทองคําสําหรบัตัว 24 จงใช ้ดิ  นก ่อแท่นบูชาสําหรบัเรา และบนแท่นน้ันจงใช้แกะและ
ววัของเจ้าเป็นเครือ่งเผาบู ชา และเป็นสันติบูชาแก่ เรา ในทุกตําบลท่ีเราใหร้ะลึกถึงนามของเรา เราจะมาหา
เจ้าและอวยพรเจ้า 25 ถ้าจะก่อแท่นบู ชาด ้วยศิลาสําหรบัเรา อยา่ก่ อด ้วยศิลาท่ีตกแต่งแล้ว เพราะถ้าเจ้าใช้
เครือ่งมือตกแต่งศิ ลาน ้ัน  เจ้ าก็จะทําให้ศิ ลาน ้ันเป็นมลทิน 26 และเจ้าอยา่เดินตามขัน้บันไดขึ้นไปยงัแท่น
บูชาของเรา เพื่อวา่การเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ ได้  ถู กเปิดเผยเสียท่ี น่ัน � �
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ความยุ ติ ธรรมระหวา่งนายกับทาส

1 � ต่อไปน้ี เป็นคําตัดสินซ่ึงเจ้าต้องประกาศให้เขาทัง้หลายทราบไว้ 2 ถ้าเจ้าจะซ้ือคนฮบีรู ไว ้เป็นทาส เขา
จะต้องปรนนิบั ติ  เจ้ าหกปี  แต่  ปี  ท่ี  เจ ็ดเขาจะได้เป็ นอ ิสระโดยไม่ต้องเสียค่าไถ่ 3 ถ้าทาสได้มาแต่ ผู้ เดียวจง
ปล่อยเขาไปแต่ ผู้เดียว ถ้าเขามีภรรยาต้องปล่อยภรรยาของเขาไปด้วย 4 ถ้านายหาภรรยาให ้เขา และภรรยา
น้ันเกิดบุตรชายก็ ดี  บุ ตรสาวก็ ดีด ้วยกัน ภรรยากับบุตรน้ันจะเป็นคนของนาย เขาจะเป็ นอ ิสระได้ แต่  ตัวผู้  
เดียว 5 ถ้าทาสน้ันมากล่าวเป็ นที ่ เข ้าใจชดัเจนวา่ �ข้าพเจ้ารกันายและลูกเมียของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่อยาก
ออกไปเป็นไทย� 6  ให ้นายพาทาสน้ันไปถึงพวกผู้ พิพากษา พาเขาไปท่ี ประตู หรอืไม้วงกบประตู  แล ้วให้นาย
เจาะหูเขาด้วยเหล็กหมาด เขาก็จะอยู ่ปรนนิบัติ นายต่อไปจนชวีติหาไม่ 7 ถ้าคนใดขายบุตรสาวเป็นทาสี
หญิงน้ันจะมิ ได้ เป็ นอ ิสระเหมือนทาส 8 ถ้าหญิงน้ันไม่เป็ นที ่พอใจของนายท่ีรบัเธอไวเ้ป็นภรรยา ต้องยอมให้
คนอื่นไถ่เธอไป  แต่  ไม่มี  สิทธิ ์จะขายหญิงน้ันให ้แก่  ชาวต่างประเทศ เพราะมิ ได้  สัตย ์ซ่ือต่อหญิงน้ันแล้ว 9 ถ้า
นายยกหญิงน้ันให้เป็นภรรยาบุตรชายของตน  ก็  ให ้เขาปฏิบั ติ ต่อหญิงน้ันดุจเป็นบุตรสาวของตน 10 ถ้าเขา
หาหญิ งอ ื่นมาเป็นภรรยา อยา่ให้เขาลดอาหารการกิน เส้ือผ้าและประเพณีผัวเมี ยก ับคนเก่า 11 ถ้าเขามิ ได้ 
กระทําตามประการใดในสามประการน้ี แก่  เธอ หญิงน้ันจะไปเสี ยก ็ ได้ โดยไม่ต้องมี ค่าไถ่  ไม่ ต้องเสียเงนิ

ความยุ ติ ธรรมเก่ียวกับความเจ็บป่วยและการกระทําผิดต่อคนอื่น
12  ผู้ ใดทุบตีคนหน่ึงให ้ตาย  ผู้ น้ันจําต้องรบัโทษถึงตายเป็นแน่ 13 ถ้าผู้ใดมิ ได้ เจตนาฆ่าเขา  แต่ เขาตาย

เพราะพระเจ้าทรงปล่อยให้ตายด้วยมือของผู้ น้ัน เราจะตัง้ตําบลหน่ึงไว ้ให ้เขาหนีไปท่ี น่ัน 14  แต่ ถ้าผู้ใด
เจตนาหกัหลังฆ่าเพื่อนบ้าน  ก็  ให ้ดึงตัวเขาไปจากแท่นบูชาของเราเพื่อลงโทษให ้ถึงตาย 15  ผู้ ใดทุบตี บิ ดา
มารดาของตน  ผู้ น้ันจะต้องถูกปรบัโทษถึงตายเป็นแน่ 16  ผู้ ใดลักคนไปขายก็ ดี หร ือม ี ผู้ พบคนท่ี ถู  กล ักไปอยู่
ในมือของผู้น้ั นก ็ ดี  ผู้ ลักน้ันจะต้องถูกปรบัโทษถึงตายเป็นแน่ 17  ผู้ ใดด่าแช ่งบ ดิามารดาของตน  ผู้ น้ันต้องถูก
ปรบัโทษถึงตายเป็นแน่ 18 ถ้ามี ผู้ ว ิวาทก ัน และฝ่ายหน่ึงเอาหนิขวา้งหรอืชก  แต่  อ ีกฝ่ายหน่ึงไม่ถึงแก่ ความ
ตาย  เพียงแต่  เจ ็บป่วยต้องนอนพัก 19 ถ้าผู้ ท่ี  ถู กเจ็ บน ้ันลุกขึ้น ถือไม้ เท ้าเดินออกไปได้ อกี  ผู้  ตีน ้ั นก ็พ้นโทษ
 แต่ เขาจะต้องเสียค่าป่วยการ และค่ารกัษาบาดแผลจนหายเป็นปกติ 20 ถ้าผู้ใดทุบตีทาสชายหญิงของตน
ด้วยไม้จนตายคามือ  ผู้ น้ันต้องถูกปรบัโทษเป็นแน่ 21 หากวา่ทาสน้ั นม ี ช ีวติต่อไปได้ วนัหน่ึง หรอืสองวนัจึง
ตาย  นายก ็ ไม่ ต้องถูกปรบัโทษ เพราะทาสน้ันเป็นดังเงนิของนาย 22 ถ้ามี ผู้ ชายตี กัน  แล ้วบังเอญิไปถูกผู้หญิ 
งม ี ครรภ์  ทําให ้ แท้งลูก  แต่ หญิงน้ันไม่ เป็นอนัตราย ต้องปรบัผู้น้ันตามแต่ สามี ของหญิงน้ันจะเรยีกรอ้งเอา
จากเขา และเขาจะต้องเสียตามท่ีพวกผู้พิพากษาจะตัดสิน 23 ถ้าหากวา่เป็นเหตุ ให ้ เก ิดอนัตรายประการใด
 ก็  ให ้ วนิ ิจฉัยดังน้ี คือชวีติแทนชวีติ 24 ตาแทนตา ฟันแทนฟัน มือแทนมือ  เท ้าแทนเท้า 25  รอยไหม้ แทนรอย
ไหม้ แผลแทนแผล รอยชํ้าแทนรอยชํ้า

 พระราชบัญญัติ  เก ี่ยวกับความรบัผิดชอบของเจ้าของสัตว์
26 ถ้าผู้ใดตี นัยน์ ตาของทาสชายหญิงให้บอดไป เขาต้องปล่อยทาสผู้น้ันให้เป็นไทยเน่ืองด้วยนัยน์ตาของ

เขา 27 ถ้าผู้ใดทําให้ฟันทาสชายหญิงหลุดไป เขาต้องปล่อยทาสผู้น้ันเป็นไทยเน่ืองด้วยฟันของเขา 28 ถ้าววั
ขวดิชายหรอืหญิงถึงตายจงเอาหนิขวา้งว ัวน ้ันให้ตายเป็นแน่ และอยา่กินเน้ือของมันเลย  แต่  เจ้ าของววัตั 
วน ้ันไม่ มีโทษ 29  แต่ ถ้าว ัวน ้ันเคยขวดิคนมาก่อน และมี ผู้ มาเตือนให ้เจ้ าของทราบ  แต่  เจ้ าของมิ ได้ กักขั งม 
ันไว้ มันจึงได้ขวดิชายหรอืหญิงถึงตาย  ให ้เอาหนิขวา้งว ัวน ้ันเสียให้ตายและให้ลงโทษเจ้าของถึงตายด้วย
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30 ถ้าจะเรยีกรอ้งเอาค่าไถ่จากผู้ น้ัน เขาต้องเสียค่าไถ่แทนชวีติของเขาตามท่ี ได้  เรยีกรอ้ง 31 หากว ัวน ้ันข
วดิบุตรชายและบุตรสาว  ก็ จงปรบัโทษตามคําตัดสินข้อน้ี ดุ จกัน 32 ถ้าว ัวน ้ันขวดิทาสชายหญิงของผู้ ใด  เจ้ 
าของววัต้องให้เงนิแก่นายของทาสน้ันสามสิบเชเขล  แล ้วต้องเอาหนิขวา้งว ัวน ้ันให้ตายเสียด้วย 33 ถ้าผู้ใด
เปิดบ่อหรอืขุดบ่อแต่ มิได้ ปิดไว้  แล ้วมีววัหรอืลาตกลงไปตายในบ่อน้ัน 34  เจ้ าของบ่อต้องใหค่้าชดใช ้เขา ต้อง
เสียเงนิค่าสัตวน้ั์นให ้แก่  เจ้าของ  ซากสัตว ์ ท่ี ตายน้ันจะตกเป็นของเจ้าของบ่อ 35 ถ้าววัของผู้ใดขวดิววัของผู้
อื่นให ้ตาย เขาต้องขายว ัวท ่ี เป็นอยู ่ แล ้วมาแบ่งเง ินก ัน และว ัวท ่ีตายน้ันให ้แบ ่ งก ันด้วย 36 หรอืถ้ารู ้แล ้ วว ่าว ั
วน ้ันเคยขวดิมาก่อน  แต่  เจ้ าของมิ ได้ กักขังไว้  เจ้ าของต้องใชว้วัแทนววั และว ัวท ี่ตายน้ั นก ็ตกเป็นของตัว�

22
 สิทธ ิอาํนาจของเจ้าของสัตวแ์ละสิง่ของ

1 �ถ้าผู้ใดลักววัหรอืแกะไปฆ่าหรอืขาย  ให ้ ผู้ น้ันใช้ววัหา้ตัวแทนววัหน่ึงตัวและแกะส่ีตัวแทนแกะตัวหน่ึง
2 ถ้าผู้ใดเหน็ขโมยกําลังขุดชอ่งเข้าไปแล้วตีขโมยน้ันตาย  ไม่ ต้องทําใหโ้ลหติตกเพราะการตีคนน้ัน 3 ถ้าดวง
อาทิตย์ขึ้นแล้ว ต้องทําให้โลหติตกเพราะการตีคนน้ัน  แต่  ผู้ รา้ยน้ันต้องให้ค่าชดใช้ ถ้าเขาไม่ มี อะไรจะใช ้ให ้
ต้องขายตัวเขาเป็นค่าของท่ีลักไปน้ัน 4 ถ้าจับของท่ีลักไปน้ันได้ อยู ่ในมือของเขาจะเป็ นว ั วก ็ ดี หรอืลาก็ ดี หรอื
แกะก็ ดี ซ่ึงยงัเป็นอยู่ ขโมยน้ันต้องให้ค่าชดใช้เป็นสองเท่า 5 ถ้าผู้ใดปล่อยให ้สัตว ์กินของในนา หรอืในสวน
องุน่เสียไป หรอืปล่อยสัตวข์องตน  แล ้วมันไปกินในนาของผู้ อื่น เขาต้องใหค่้าชดใช้ โดยใหข้องท่ี ดี  ท่ี สุดในนา
ของตน และของท่ี ดี  ท่ี สุดในสวนองุน่ของตนเป็นค่าเสียหาย 6 ถ้าจุดไฟท่ีกองหนาม และไฟลามไปติดกอง
ข้าว หรอืติดต้นข้าวซ่ึ งม ิ ได้  เก่ียว หรอืติดทุ่งนาให ้ไหม้  เสีย  ผู้  ท่ี  จุ ดไฟน้ันต้องใช้ค่าเสียหายเต็มจํานวน 7 ถ้าผู้
ใดฝากเงนิหรอืสิง่ของไวกั้บเพื่อนบ้านแล้วของน้ันถูกขโมยลักไปจากเรอืนผู้ น้ัน ถ้าจับขโมยได้ ขโมยต้องใช้
แทนเป็นสองเท่า 8 ถ้าจับขโมยไม่ ได้ จงนําเจ้าของเรอืนมาถึงพวกผู้พิพากษาเพื่อจะดูวา่มือของตนเองได้
ลักสิง่ของของเพื่อนบ้านน้ันหรอืไม่ 9 ในคดีฟ้องรอ้งทุกอยา่ง จะเป็นเรือ่งววั  ลา  แกะ หรอืเส้ือผ้า หรอืเรือ่ง
สิง่ของใดๆท่ีหายไป ถ้ามีคนมาอา้งวา่สิง่น้ี สิ ่งน้ันเป็นของตน จงนําคดีของคู่ความน้ันไปถึงพวกผู้ พิพากษา 
พวกผู้พิพากษาน้ันจะตัดสิ นว ่าผู้ใดผิด  ผู้ น้ันจะต้องใช้ค่าชดใช้เป็นสองเท่า 10 ถ้าผู้ใดฝากลาหรอืววั หรอื
แกะ หรอืสัตวใ์ดๆไวกั้บเพื่อนบ้าน และสัตวน้ั์นเกิดตายลงหรอืเป็ นอ ันตราย หร ือม ี ผู้  ไล่ ต้อนไปจากบ้านน้ัน
โดยไม่ มี ใครเหน็ 11 ต้องให ้ผู้ รบัฝากน้ันปฏิญาณตัวต่อเพื่อนบ้านต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์เพื่ อด ู วา่ มือ
ของเขาลักของของเพื่อนบ้านน้ันจรงิหรอืไม่  แล ้วเจ้าของน้ันจะต้องยนิยอม  ผู้ รบัฝากน้ันไม่ต้องให้ค่าชดใช้
12  แต่ ถ้าสัตว์น้ันถู กล ักไป ขณะเม่ือผู้รบัฝากอยู ่ด้วย  ผู้ รบัฝากต้องให้ค่าชดใช ้แก่  เจ้าของ 13 ถ้ามี สัตว ์รา้ย
มากัดฉีกสัตวน้ั์นตาย จงเอาซากมาให ้ตรวจดู เป็นหลักฐาน  แล ้วผู้รบัฝากไม่ต้องให้ค่าชดใช้แทนสัตว ์ถู  กก 
ัดฉีกน้ัน 14 ถ้าผู้ใดย ืมสิ ่งใดๆไปจากเพื่อนบ้านแล้วเกิดเป็ นอ ันตราย หรอืตายระหวา่งเวลาท่ี เจ้ าของไม่ อยู ่
 ผู้ ยมืต้องใหค่้าชดใชเ้ต็มตามจํานวนเป็นแน่ 15  แต่ ถ้าเจ้าของอยู ่ด้วย  ผู้ ยมืไม่ต้องใหค่้าชดใช้ ถ้าเป็นของเชา่
 ให ้คิดแต่ค่าเชา่เท่าน้ัน

การล่วงประเวณี การไหว ้รู ปเคารพ  ความกรุณา 
16 ถ้าผู้ใดล่อลวงหญิงพรหมจาร ีท่ี ยงัไม่ มี  คู่ หมัน้และนอนรว่มกับหญิงน้ัน  ผู้ น้ันจะต้องเสียเงนิสินสอด

และต้องรบัหญิงน้ันเป็นภรรยาของตน 17 ถ้าบิดาไม่ยอมอยา่งเด็ดขาดท่ีจะยกหญิงน้ันให้เป็นภรรยา เขา
ก็ต้องเสียเงนิเท่าสินสอดตามธรรมเนียมสู่ขอหญิงพรหมจารน้ัีนดุจกัน 18 สําหรบัหญิงแม่ มด  เจ้ าอยา่ให้
รอดชวีติอยู ่เลย 19  ผู้ ใดรว่มประเวณีกับสัตว์  ผู้ น้ันจะต้องถูกลงโทษถึงตายเป็นแน่ 20  ผู้ ใดถวายบูชาแด่พระ
ต่างๆเวน้แต่พระเยโฮวาห ์องค์  เดียว  ผู้ น้ันต้องถูกทําลายเสียสิน้ 21  เจ้ าอยา่บีบบังคับหรอืข่มเหงคนต่างด้าว
เลย เพราะเจ้าทัง้หลายเคยเป็นคนต่างด้าวอยู่ในประเทศอยีปิต์ 22 อยา่ข่มเหงหญิ งม ่ายหรอืลูกกําพรา้พ่อ
เลย 23 ถ้าเจ้าข่มเหงเขาโดยวธิใีดก็ ตาม และเขารอ้งทุกข์ถึงเรา เราจะฟังคํารอ้งทุกข์ของเขาแน่ ๆ  24 ความ
โกรธของเราจะพลุ่งขึ้น และเราจะประหารเจ้าด้วยดาบ ภรรยาของเจ้าจะต้องเป็ นม ่าย และบุตรของเจ้าจะ
ต้องเป็นกําพรา้พ่อ 25 ถ้าเจ้าให้พลไพรข่องเราคนใดท่ีเป็นคนจนและอยู่กับเจ้ายมืเงนิไป อยา่ถือวา่ตนเป็น
เจ้าหน้ี และอยา่คิดดอกเบี้ยจากเขา 26 ถ้าเจ้าได้รบัเส้ือคลุมของเพื่อนบ้านไวเ้ป็นของประกัน จงคืนของน้ัน
ใหเ้ขาก่อนตะวนัตกดิน 27 เพราะเขามีเส้ือคลุมตั วน ้ันตัวเดียวเป็นเครือ่งปกคลุมรา่งกาย  มิ ฉะน้ันเวลานอน
เขาจะเอาอะไรหม่เล่า ต่อมาเม่ือเขาทูลรอ้งทุกขต่์อเรา เราจะสดับฟังเพราะเราเป็นผู้ มี  เมตตากรุณา 28 อยา่
ด่าผู้เป็นพระ หรอืสาปแชง่ผู้ปกครองชนชาติของเจ้าเลย 29 อยา่ชกัชา้ท่ีจะนําพืชผลและน้ําผลไม้อนัแรก
ของเจ้ามาถวายพระเจ้า จงถวายบุตรชายหวัปีของเจ้าให ้แก่  เรา 30 สําหรบัววัและแพะแกะของเจ้า จงทําดัง
น้ันเหมือนกัน  ให ้ลูกมันอยู่กับแม่ เจ ็ดวนั ถึงว ันที ่แปดจงพามาถวายแก่ เรา 31  เจ้ าทัง้หลายเป็นคนบร ิสุทธ ์ิ อุ 
ทิศแก่ เรา  เหตุ ฉะน้ันเน้ือสัตว ์ท่ี  ถู  กก ัดตายในทุ่งนา  เจ้ าอยา่กินเลย จงทิง้ใหสุ้นัขกินเสีย�



 หน ังสืออพยพ 23:1 65  หน ังสืออพยพ 23:33

23
 กฎศีลธรรม 

1 �อยา่นําเรือ่งเท็จไปเล่าต่อๆกัน อยา่รว่มมือเป็นพยานใส่รา้ยกับคนชัว่ 2 อยา่ทําชัว่ตามอยา่งคนจํานวน
มากท่ีเขาทํากันน้ันเลย อยา่อา้งพยานลําเอยีงเข้าข้างหมู่ มาก จะทําให้ขาดความยุ ติ ธรรมไป 3 ทัง้อยา่
ลําเอยีงเข้าข้างคนจนในคดีของเขา 4 ถ้าเจ้าพบววัหรอืลาของศั ตรู หลงมา จงพาไปส่งคืนให ้เจ้ าของจงได้
5 ถ้าเหน็ลาของผู้ ท่ี  เกล ียดชงัเจ้าล้มลงเพราะบรรทุกของหนัก อยา่ได้เมินเฉยเสีย จงชว่ยเขายกมันขึ้น 6  เจ้ 
าอยา่บิดเบือนคําพิพากษาให้ผิดไปจากความยุ ติ ธรรมท่ีคนจนควรได้รบัในคดีของเขา 7  เจ้ าจงหลีกให้หา่ง
ไกลจากการใส่ความคนอื่น อยา่ประหารชวีติคนท่ีปราศจากความผิดและคนชอบธรรม เพราะเราจะไม่ ยก
โทษให ้ คนชัว่ 8 อยา่รบัสินบนเลย เพราะวา่สินบนทําให้คนตาดีกลายเป็นคนตาบอดไป และพลิกคดีของคน
ชอบธรรมเสียได้ 9  เจ้ าอยา่ข่มเหงคนต่างด้าวเพราะเจ้ารูจั้กใจคนต่างด้าวแล้ว เพราะวา่เจ้าทัง้หลายก็เคย
เป็นคนต่างด้าวในประเทศอยีปิต์ มาก ่อน

 ปี  แห ่งการหยุดพัก
10 จงหวา่นพืชและเก่ียวเก็บผลในนาของเจ้าตลอดหกปี 11  แต่  ปี  ท่ี  เจ ็ดน้ันจงงดเสีย ปล่อยให ้นาน ั ้นว ่างอยู่

 เพื่อให ้คนจนในชนชาติของเจ้าเก็ บก ิน ส่วนท่ีเหลือนอกน้ั นก ็ ให ้ สัตว ์ป่ากิน ส่วนสวนองุน่และสวนมะกอก
เทศเจ้าจงกระทําเชน่เดียวกัน 12 จงทําการงานของเจ้าหกวนั  แต่ ในว ันที ่ เจ ็ดน้ันจงหยุดงาน เพื่อววั ลาของ
เจ้าจะได้ พัก และลูกชายทาสีของเจ้า กับคนต่างด้าวจะได้พักผ่อนให้สดชื่นด้วย 13  สิ ่งทัง้ปวงท่ีเราสัง่เจ้าไว้
น้ันจงระวงัถือให ้ดี และอยา่ออกชื่อพระอื่นเลย อยา่ให ้ได้ ยนิชื่อของพระเหล่าน้ันออกจากปากของเจ้า

เทศกาลประจําปี
14 จงถือเทศกาลถวายแก่เราปีละสามครัง้ 15 จงถือเทศกาลกินขนมปังไรเ้ชื้อตามเวลาท่ีกําหนดไว้ (ใน

เดือนอาบีบ อนัเป็นเดือนซ่ึงเราบัญชาไว้  เจ้ าจงกินขนมปังไรเ้ชื้อเจ็ดวนัตามท่ีเราสัง่เจ้าไว ้แล้ว เพราะใน
เดือนน้ันเจ้าออกจากอยีปิต์ อยา่ให ้ผู้ ใดมาเฝ้าเรามือเปล่าเลย� 16 จงถือเทศกาลเล้ียงฉลองการเก็บเก่ียว
ถวายพืชผลแรกท่ี เก ิดจากแรงงานของเจ้า ซ่ึงเจ้าได้หวา่นพืชลงในนา  เจ้ าจงถือเทศกาลเล้ียงฉลองการเก็บ
พืชผลปลายปี เม่ือเจ้าเก็บพืชผลจากทุ่งนาอนัเป็นผลงานของเจ้า 17  ให ้ ผู้ ชายทัง้ปวงเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์
พระเจ้าปีละสามครัง้ 18 อยา่ถวายเลือดจากเครือ่งบูชาของเรา  พร ้อมกับขนมปั งม ี เชื้อ หรอืปล่อยให ้มี ไขมัน
ในเครือ่งบูชาของเราเหลืออยูจ่นถึงรุง่เชา้ 19 พืชผลอนัดีเลิศซ่ึงได้ เก ็บครัง้แรกจากไรน่าของเจ้าน้ันจงนํามา
ถวายในพระนิเวศพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า อยา่ต้มเน้ือลูกแพะด้วยน้ํานมของแม่มันเลย

ระเบียบในการชนะแผ่นดินคานาอนั
20  ดู  เถิด เราใช ้ทูตสวรรค์  องค์  หน ่ึงเดินนําหน้าพวกเจ้าเพื่อคอยระวงัรกัษาพวกเจ้าตามทาง นําไปถึงท่ี

ซ่ึงเราได้เตรยีมไว้ 21 จงเอาใจใส่ทู ตน ้ันและเชื่อฟังเสียงของเขา อยา่ฝ่าฝืนเขาเพราะเขาจะไม่ยกโทษการ
ละเมิดให ้เจ้ าเลย ด้วยวา่เขากระทําในนามของเรา 22  แต่ ถ้าเจ้าทัง้หลายเชื่อฟังเสียงของเขาจรงิๆ และทํา
ทุกสิง่ตามท่ีเราสัง่ไว้ เราจะเป็นศั ตรู ต่อศั ตรู ของพวกเจ้า และจะเป็นปฏิ ปักษ์ ต่อปฏิ ปักษ์ ของพวกเจ้า 23 ด้วย
วา่ทูตสวรรค์ของเราจะไปข้างหน้าพวกเจ้า และจะนําพวกเจ้าไปถึงคนอาโมไรต์ คนฮติไทต์ คนเปรสิซี คนคา
นาอนั คนฮีไวต์ และคนเยบุส  แล ้วเราจะตัดคนเหล่าน้ันออกเสีย 24 อยา่กราบไหวพ้ระของเขา หรอืปรนนิบั 
ติ หรอืทําตามแบบอยา่งท่ีพวกเขากระทํา  แต่ จงทําลายรูปเคารพของเขา และทุบเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์ของเขาเสีย
ใหแ้หลกละเอยีด 25 จงปรนนิบั ติ พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า  แล ้วพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและน้ํา
ของเจ้า เราจะบันดาลให้โรคต่างๆหายไปจากท่ามกลางพวกเจ้า 26 จะไม่ มี การแท้งลูก หรอืเป็นหมันในดิน
แดนของเจ้า เราจะให ้เจ้ ามี อายุ  ยนืนาน 27 เราจะบันดาลให ้เก ิดความสยดสยองขึ้ นก ่อนหน้าพวกเจ้า เราจะ
ทําลายชาวเมืองทัง้ปวงท่ีพวกเจ้าไปเผชญิหน้าน้ัน เราจะใหพ้วกศั ตรู ทัง้ปวงหนัหลังหนีพวกเจ้า 28 เราจะใช ้
ให ้ฝูงต่อล่วงหน้าไปก่อนพวกเจ้า จะขับไล่คนฮีไวต์ คนคานาอนั คนฮติไทต์ไปให้พ้นหน้าพวกเจ้า 29 เราจะ
ไม่ ไล่ เขาไปให้พ้นหน้าพวกเจ้าในระยะปี เดียว เกรงวา่แผ่นดินจะรกรา้งไปและสัตวป่์าจะทวจํีานวนขึ้นต่อสู้
กับพวกเจ้า 30  แต่ เราจะไล่เขาไปใหพ้้นหน้าพวกเจ้าทีละเล็กละน้อยจนพวกเจ้าทวจํีานวนมากขึ้น  แล ้วได้รบั
มอบดินแดนน้ันเป็นกรรมสิทธิ์ 31 เราจะกําหนดเขตแดนของพวกเจ้าไว ้ตัง้แต่ ทะเลแดงจนถึงทะเลของชาว
ฟีลิสเตีย  ตัง้แต่ ถิน่ทุ รก ันดารจนจดแม่ น้ํา เพราะเราจะมอบชาวเมืองน้ันไว้ในมือของพวกเจ้าให้พวกเจ้า
ไล่เขาไปเสียให้พ้นหน้า 32 พวกเจ้าอยา่ทําพันธสัญญากับเขา หร ือก ับพระของเขาเลย 33 เขาจะอาศัยในดิน
แดนของเจ้าไม่ ได้ เกรงวา่เขาจะชกัจูงให ้เจ้ ากระทําบาปต่อเรา เพราะวา่ถ้าพวกเจ้าปรนนิบั ติ พระของเขา
เรือ่งน้ี ก็ จะเป็นบ่วงแรว้ดักเจ้าเป็นแน่�

24
พระเจ้าทรงประทานคําสัง่แก่ โมเสส 
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1  พระองค์ ตรสักับโมเสสวา่ � เจ้ ากับอาโรน นาดับ และอาบฮูี กับพวกผู้ ใหญ่  เจ ็ดสิบคนของอสิราเอลจงขึ้น
มาเฝ้าพระเยโฮวาห์  แล ้วนมัสการอยู ่แต่ไกล 2  ให ้เฉพาะโมเสสผู้เดียวเข้ามาใกล้พระเยโฮวาห์ ส่วนคนอื่นๆ
อยา่ให ้เข ้ามาใกล้และอยา่ให้ประชาชนขึ้นมากับโมเสสเลย� 3 โมเสสจึงนําพระวจนะของพระเยโฮวาห์และ
คําตัดสินทัง้สิน้มาชีแ้จงใหป้ระชาชนทราบ ประชาชนทัง้ปวงก็ตอบเป็นเสียงเดียวกั นว ่า �พระวจนะทัง้หมด
ซ่ึงพระเยโฮวาหต์รสัไว ้น้ัน พวกเราจะกระทําตาม� 4 โมเสสจึงจารกึพระวจนะของพระเยโฮวาห ์ไว ้ ทุ กคํา  แล 
้วต่ืนขึ้นแต่เชา้จัดแจงสรา้งแท่นบูชาขึ้ นที ่เชงิภู เขา ปักเสาหนิขึ้นสิบสองก้อนตามจํานวนตระกูลทัง้สิบสอง
ของอสิราเอล 5 ท่านใช ้ให ้ หน ุ่มๆชนชาติอสิราเอลถวายเครือ่งเผาบูชาและถวายววัเป็นเครือ่งสันติบูชาแด่
พระเยโฮวาห์ 6 โมเสสเก็บเลือดววัครึง่หน่ึงไวใ้นชาม  อ ีกครึง่หน่ึงประพรมท่ีแท่นบู ชาน ้ัน 7 ท่านถือหนังสือ
พันธสัญญาอา่นให้ประชาชนฟัง พวกเขากล่าววา่ �บรรดาสิง่ท่ีพระเยโฮวาห์ตรสัไว้น้ันพวกเราจะกระทํา
ตาม และเราจะเชื่อฟัง� 8 โมเสสก็เอาเลือดพรมประชาชนและกล่าววา่ � ดู  เถิด  น่ี เป็นเลือดแหง่พันธสัญญา
ซ่ึงพระเยโฮวาหก์ระทํากับเจ้าตามพระวจนะทัง้หมดน้ี�

โมเสสอยูบ่นภูเขาซีนายส่ี สิ บวนั
9 ครัง้น้ันโมเสสกับอาโรน นาดับและอาบีฮู และพวกผู้ ใหญ่  เจ ็ดสิบคนของอสิราเอลขึ้นไปอกี 10 เขาทัง้

หลายได้ เห ็นพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล และพื้ นที ่รองพระบาทเป็นดุจพลอยไพทูรย์สุกใสเหมือนท้องฟ้าที เดียว 
11  พระองค์  มิได้ ลงโทษบรรดาหวัหน้าชนชาติ อสิราเอล เขาทัง้หลายได้ เห น็พระเจ้าและได้กินและด่ืม 12 พระ
เยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �ขึ้นมาหาเราบนภูเขาแล้วคอยอยู ่ท่ีน่ัน เราจะให ้แผ่ นศิลาอ ันม ีราชบัญญั ติ และ
ข้ อบ ัญญั ติ ซ่ึงเราจารกึไว้เพื่อเก็บไว้สอนเขา� 13 โมเสสจึงลุกขึ้นพรอ้มกับโยชูวาผู้ รบัใช ้โมเสสขึ้นไปบน
ภูเขาของพระเจ้า 14 และกล่าวแก่พวกผู้ ใหญ่  เหล่ าน้ั นว ่า �คอยเราอยู ่ท่ีน่ี จนกวา่เราจะกลับมาหาพวกท่าน
อกี  ดู  เถิด อาโรนและเฮอร ์อยู ่กับพวกท่าน ใครมีเรือ่งราวอะไรก็จงมาหาท่านทัง้สองน้ี เถิด � 15  แล ้วโมเสส
ขึ้นไปบนภู เขา เมฆก็คลุมภูเขาไว้ 16 สงา่ราศีของพระเยโฮวาหม์าอยู่บนภูเขาซี นาย เมฆน้ันปกคลุมภูเขาอยู่
หกวนั ครั ้นว ั นที ่ เจ ็ดพระองค์ทรงเรยีกโมเสสจากหมู่ เมฆ 17 สงา่ราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่ตาชนชาติ
อสิราเอลเหมือนเปลวไฟไหม้ อยู ่บนยอดภู เขา 18 โมเสสเข้าไปในหมู่เมฆน้ันและขึ้นไปบนภู เขา โมเสสอยู่บน
ภูเขาน้ันส่ี สิ บวนัส่ี สิ บคืน

25
อสิราเอลชว่ยกันถวายเพื่อสรา้งพลับพลา

1 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงสัง่ชนชาติอสิราเอลให้นําของมาถวายแก่ เรา ของน้ันให้รบั
มาจากทุกๆคนท่ีเต็มใจถวาย 3 ของถวายซ่ึงเจ้าจะต้องรบัจากเขาคือ  ทองคํา  เงนิ  ทองสัมฤทธิ ์4 ด้ายสี ฟ้า 
 สีม่วง  สี  แดงเข้ม ผ้าป่านเน้ือละเอยีดและขนแพะ 5  หน ังแกะตัวผู้ ยอ้มสี  แดง  หน ังของตัวแบดเจอร์ และ
ไม้กระถินเทศ 6 น้ํามันเติมประทีป เครือ่งเทศปรุงน้ํามันสําหรบัเจิม และปรุงเครือ่งหอม 7 พลอยสีน้ําข้าว
และพลอยสําหรบัฝังในเอโฟดและทับทรวง 8  แล ้วให้เขาสรา้งสถานบร ิสุทธ ์ิถวายแก่ เรา เพื่อเราจะได้ อยู ่
ท่ามกลางพวกเขา 9 แบบอยา่งพลับพลาและเครือ่งทัง้ปวงของพลับพลาน้ัน  เจ้ าจงทําตามท่ีเราแจ้งไว ้แก่  
เจ้ าน้ี ทุ กประการ

 ห ีบพันธสัญญา
10  ให ้เขาทําหบีใบหน่ึ งด ้วยไม้กระถินเทศ ยาวสองศอกคืบ กวา้งศอกคืบ และสูงศอกคืบ 11  ห ี บน ้ันหุ ้มด 

้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิทั ้งด ้านในและด้านนอก  แล ้วทํากระจังคาดรอบห ีบน ้ันด้วยทองคํา 12  ให ้หล่อหว่งทองคํา
ส่ีหว่งสําหรบัห ีบน ้ัน  ติ ดไว ้ท่ี  มุ  มท ้ังส่ี ด้านน้ีสองหว่งและด้านน้ันสองห ่วง 13  ให ้ทําคานหามด้วยไม้กระถิน
เทศหุ ้มด ้วยทองคํา 14  แล ้วสอดคานหามเข้าท่ีหว่งข้างหบีสําหรบัใช้ยกหามห ีบน ้ัน 15  ไม้ คานหามให้สอดไว้
ในหว่งของหบี อยา่ถอดออกเลย 16 พระโอวาทท่ีเราจะให ้แก่  เจ้ าจงเก็บไว้ในห ีบน ้ัน 17  แล ้วจงทําพระท่ีน่ัง
กรุณาด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิยาวสองศอกคืบ กวา้งศอกคืบ 18 จงทําเครูบทองคําสองรูป โดยใช ้ฝี ค้อนทําตัง้
ไว ้ท่ี ปลายพระท่ีน่ังกรุณาทัง้สองข้าง 19 ทําเครูบไว ้ท่ี ปลายพระท่ีน่ังกรุณาข้างละรูป ทําเครู บน ้ันและใหต้อน
ปลายทัง้สองข้างติดเป็นเน้ือเดียวกับพระท่ีน่ังกรุณา 20  ให ้เครูบกางปีกออกไว ้เบื้องบน ปกพระท่ีน่ังกรุณา
ไวด้้วยปีก และให้หนัหน้าเข้าหากัน  ให ้เครูบหนัหน้ามาตรงพระท่ีน่ังกรุณา 21  แล ้วจงตัง้พระท่ีน่ังกรุณาน้ัน
ไว้บนหบี จงบรรจุพระโอวาทซ่ึงเราจะให ้ไว ้ แก่  เจ้ าไว้ในห ีบน ้ัน 22  ณ  ท่ี  น้ัน เราจะอยู ่ให ้ เจ้ าเข้าเฝ้า และจะ
สนทนากับเจ้าจากเหนือพระท่ีน่ังกรุณาระหวา่งกลางเครู บท ้ังสองซ่ึงตัง้อยู่บนหบีพระโอวาท เราจะสนทนา
กับเจ้าทุกเรือ่งซ่ึงเราจะสัง่เจ้าใหป้ระกาศแก่ ชนชาติ  อสิราเอล 

 โต ๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์
23  แล ้วจงเอาไม้กระถินเทศมาทําโต๊ะตัวหน่ึง ยาวสองศอก กวา้งหน่ึงศอก และสูงศอกคืบ 24  เจ้ าจงหุม้

โต๊ะน้ันด้วยทองคําบร ิสุทธ ิ์ และทํากระจังทองคํารอบโต๊ะน้ันด้วย 25ประกับโต๊ะน้ันทําใหก้วา้งหน่ึงฝ่ามือโดย
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รอบ  แล ้วทํากระจังทองคําประกอบใหร้อบประกั บน ัน้ 26จงทําหว่งทองคําส่ีหว่งติดไว ้ท่ี  มุ มขาโต๊ะทัง้ส่ี 27หว่ง
น้ันให ้ติ ดช ิดก ับประกับ เพื่อเอาไวส้อดคานหาม 28  เจ้ าจงทําคานหามด้วยไม้กระถินเทศ หุ ้มด ้วยทองคํา  ให ้
หามโต๊ะด้วยไม้ น้ี 29  เจ้ าจงทําจานและชอ้น  คนโท และอา่งน้ําท่ี ใช ้สําหรบัรนิเครือ่งด่ืมบู ชา  สิ ่งเหล่าน้ี เจ้ าจง
ทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ิ์ 30 และเจ้าจงวางขนมปังหน้าพระพักตร ์ไว ้บนโต๊ะน้ันต่อหน้าเราเป็นนิตย์

คันประทีปทองคํา
31  เจ้ าจงทําคันประที ปอ ันหน่ึ งด ้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิจงใช ้ฝี ค้อนทําคันประทีป  ให ้ทัง้ลําตัว  กิง่  ดอก ดอก

ตูม และกลีบติดเป็นเน้ือเดียวกันคันประที ปน ้ัน 32  ให ้ มี กิง่หกกิง่ แยกออกจากลําคันประที ปน ้ันข้างละสาม
กิง่ 33 กิง่หน่ึ งม ีดอกเหมือนดอกอ ัลม ันด์สามดอก  ทุ กๆดอกให ้มี ดอกตูมและกลีบ  อ ี กก ่ิงหน่ึงให ้มี ดอกสาม
ดอกเหมือนดอกอ ัลม ันด์  ทุ กๆดอกให ้มี ดอกตูมและกลีบ  ให ้เป็นดังน้ีทัง้หกกิง่ซ่ึงยื่นออกจากลําคันประทีป
34 สําหรบัลําคันประที ปน ้ันให ้มี ดอกส่ีดอกเหมือนดอกอ ัลม ันด์ ทัง้ดอกตูมและกลีบ 35  ใต้ กิง่ทุกๆคู่ทัง้หกกิง่
ท่ีลําคันประที ปน ้ัน  ให ้ มี ดอกตูมเป็นเน้ือเดียวกั นก ับคันประทีป 36 ดอกตูมและกิง่ทําให้เป็นเน้ือเดียวกั นก ับ
คันประทีป  ให ้ ทุ กส่วนเป็นเน้ือเดียวกันด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ ท่ี  ใช ้ค้อนทํา 37 จงทําตะเกียงเจ็ดดวงสําหรบัคัน
ประที ปน ้ัน  แล ้วจุดตะเกียงให้ส่องแสงตรงไปหน้าคันประทีป 38 ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง และถาดใส่ตะไกรให้
ทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ39 คันประที ปก ับเครือ่งใช ้ทุ กอยา่งให้ทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ หน ่ึงตะลันต์ 40 จงระวงั
ทําสิง่เหล่าน้ีตามแบบอยา่งท่ีเราแจ้งแก่ เจ้ าบนภู เขา �

26
ม่านสําหรบัพลับพลา

1 � นอกจากน้ัน  เจ้ าจงทําพลับพลาด้วยม่านสิบผืน ทําด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีด และผ้าทอด้วยด้ายยอ้ม
สี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม กับให ้มี ภาพเครูบฝีมือชา่งออกแบบไว้ 2 ม่านผืนหน่ึงให้ยาวยี ่สิ บแปดศอก กวา้งส่ี 
ศอก ม่านทุกผืนให ้เท่ากัน 3 ม่านหา้ผืนให ้เก ่ียวติ ดก ัน และอ ีกห ้าผืนน้ั นก ็ ให ้ เก ่ียวติ ดก ันด้วย 4 จงทําหูม่าน
ด้วยด้ายสีฟ้าติดไว้ตามขอบม่านด้านนอกสุดชุดท่ี หน่ึง และตามขอบม่านด้านนอกสุดชุดท่ี สอง จงติดหู 
ไว ้ เหมือนกัน 5 ม่านผืนหน่ึงให้ทําหูหา้สิบหู และตามขอบม่านชุดท่ี สอง  ให ้ทําหูหา้สิบหู ให ้ ตรงกัน 6 จงทํา
ขอทองคําหา้สิบขอสําหรบัใช ้เก ่ียวม่าน  เพื่อให ้เป็นพลับพลาเดียวกัน 7 จงทําม่านด้วยขนแพะ สําหรบัเป็น
เต็นท์คลุมพลับพลาชัน้นอกอกีสิบเอด็ผืน 8 ม่านผืนหน่ึงให้ทํายาวสามสิบศอก กวา้งส่ี ศอก ทัง้สิบเอด็ผืน
ให ้เท่ากัน 9 ม่านหา้ผืนให ้เก ่ียวติ ดก ันต่างหากและม่านอกีหกผืนให ้เก ่ียวติ ดก ันต่างหากเช ่นก ัน และม่านผื 
นที ่หกน้ันจงให้หอ้ยซ้อนลงมาข้างหน้าพลับพลา 10 ทําหูหา้สิบหู ติ  ดก ับขอบม่านด้านนอกสุดชุดท่ี หน่ึง และ
หูหา้สิบหู ติ  ดก ับขอบม่านด้านนอกสุดชุดท่ี สอง 11  แล ้วทําขอทองสัมฤทธิห์า้สิบขอ  เก ่ียวขอเข้าท่ี หู  เก ่ียวให ้
ติ ดเป็นเต็นท์หลังเดียวกัน 12 ม่านเต็นท์ส่วนท่ี เก ินอยู่ คือชายม่านครึง่หน่ึงท่ี เหลืออยู ่ น้ัน จงให้หอ้ยลงมา
ด้านหลังพลับพลา 13 ส่วนม่านคลุมพลับพลา ซ่ึงยาวเกินไปข้างละหน่ึงศอกน้ัน  ให ้หอ้ยลงมาข้างๆพลับพลา
ทัง้ข้างน้ีและข้างโน้น สําหรบัใช ้กําบัง 14 เครือ่งดาดเต็นท์ ข้างบน  เจ้ าจงทําด้วยหนังแกะตัวผู้ ยอ้มสี แดงชัน้
หน่ึง และคลุ มด ้วยหนังของตัวแบดเจอร ์อ ีกชัน้หน่ึง

 ไม้ กรอบสําหรบัพลับพลา
15  ไม้ กรอบสําหรบัทําฝาพลับพลาน้ัน  ให ้ ใช ้ ไม้ กระถินเทศตัง้ตรงขึ้น 16  ไม้ กรอบน้ันใหย้าวแผ่นละสิบศอก

กวา้งศอกคืบ 17  ให ้ มี เดือยกรอบละสองเดือย เดือยกรอบหน่ึ งม ี ไม้ ประกับติ ดก ับเดือยอกีกรอบหน่ึง  ไม้ กรอบ
พลับพลาทัง้หมดใหทํ้าอยา่งน้ี 18  เจ้ าจงทําไม้กรอบพลับพลาดังน้ี ด้านใต้ ให ้ทํายี ่สิ บแผ่น 19 จงทําฐานรองร ั
บด ้วยเงนิส่ี สิ บฐานสําหรบัไม้กรอบยี ่สิ บแผ่น  ใต้  ไม้ กรอบแผ่นหน่ึงให ้มี ฐานรองรบัแผ่นละสองฐาน สําหรบั
สวมเดือยสองอนั 20 ด้านท่ีสองของพลับพลาข้างทิศเหนือน้ัน  ให ้ ใช ้ ไม้ กรอบยี ่สิ บแผ่น 21 และทําฐานเงนิ
รองรบัส่ี สิ บฐาน  ใต้ กรอบให้ทําฐานแผ่นละสองฐาน 22 ส่วนด้านหลังทิศตะวนัตกของพลับพลา  ให ้ ทําไม ้
กรอบหกแผ่น 23 และทําอกีสองแผ่นสําหรบัมุมพลับพลาด้านหลัง 24  ไม้ กรอบน้ันข้างล่างให ้แยกกัน  แต่ 
ตอนบนยอดให ้ติ  ดก ั นที ่หว่งแรกทัง้สองแหง่  ให ้กระทําดังน้ี ก็ จะทําให ้เก ิ ดม ุมสองมุม 25 คือรวมเป็นไม้กรอบ
แปดแผ่นด้วยกัน และฐานเงนิสิบหกอนั  ใต้ กรอบไม้ ให ้ มี ฐานรองรบัแผ่นละสองฐาน

 ไม้ กรอบหุ ้มด ้วยทองคํา
26  เจ้ าจงทํากลอนด้วยไม้กระถินเทศหา้อนั สําหรบัไม้กรอบฝาพลับพลาด้านหน่ึง 27 และกลอนอ ีกห ้าอนั

สําหรบัขัดไม้กรอบฝาพลับพลาอ ีกด ้านหน่ึง และกลอนอ ีกห ้าอนัสําหรบัขัดไม้กรอบฝาพลับพลาด้านหลัง คื 
อด ้านตะวนัตก 28 กลอนตัวกลางคืออยู่ตอนกลางของไม้กรอบสําหรบัขัดฝารอ้ยให ้ติดกัน 29 จงหุม้ไม้กรอบ
เหล่าน้ันด้วยทองคํา และทําหว่งไม้กรอบด้วยทองคําสําหรบัรอ้ยกลอน และกลอนน้ันให้หุ ้มด ้วยทองคํา 30  
พล ับพลาน้ัน  เจ้ าจงจัดตัง้ไวต้ามแบบอยา่งท่ีเราได้ แจ ้งแก่ เจ้ าแล้ วท ี่บนภู เขา 

ม่านท่ี อยู ่ระหวา่งท่ี บรสุิทธิ ์กั บท ่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด 
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31 จงทําม่านผืนหน่ึง  ทอด ้วยด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีด  ให ้ มี ภาพเครูบฝีมือ
ชา่งออกแบบไว้ 32 ม่านน้ันให้แขวนไว้ด้วยขอทองคําท่ีเสาไม้กระถินเทศส่ีเสาท่ีหุ ้มด ้วยทองคํา และซ่ึงตัง้
อยู่บนฐานเงนิส่ี อนั 33 ม่านน้ันให้เขาแขวนไว้กับขอสําหรบัเก่ียวม่าน  แล ้วเอาหบีพระโอวาทเข้ามาไว้ข้าง
ในภายในม่าน และม่านน้ันจะเป็ นที ่ แบ ่งพลับพลาระหวา่งท่ี บรสุิทธิ ์กั บท ่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด 34 พระท่ีน่ังกรุณาน้ัน
ให้ตัง้ไว้บนหบีพระโอวาทในท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด 35 จงตัง้โต๊ะไว้ข้างนอกม่าน และจงตัง้คันประทีปไว้ด้านใต้ใน
พลับพลาตรงข้ามกับโต๊ะ  เจ้ าจงตัง้โต๊ะไวท้างด้านเหนือ

ม่านสําหรบัประตู พลับพลา 
36  เจ้ าจงทําบังตาท่ี ประตู  เต็นท์ น้ันด้วยด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีดประกอบ

ด้วยฝีมือชา่งด้ายสี 37 จงทําเสาหา้ต้นด้วยไม้กระถินเทศสําหรบัติดบังตาท่ี ประตู  แล ้วหุม้เสาน้ันด้วยทองคํา
ขอแขวนเสาจงทําด้วยทองคํา  แล ้วหล่อฐานทองสัมฤทธิห์า้ฐานสําหรบัรองรบัเสาน้ัน�

27
แท่นบูชาหุ ้มด ้วยทองเหลือง

1 � เจ้ าจงทําแท่นบู ชาด ้วยไม้กระถินเทศให้ยาวหา้ศอก กวา้งหา้ศอก  ให ้เป็นแท่นส่ีเหล่ียมจั ตุ รสั สูงสาม
ศอก 2 จงทําเชงิงอนติดไวทั้ง้ส่ี มุ มของแท่น  ให ้เป็นชิน้เดียวกั นก ับแท่น และจงหุม้แท่นด้วยทองสัมฤทธิ์ 3  
เจ้ าจงทําหม้อสําหรบัใส่ ขี้เถ้า  พล ่ัว  ชาม ขอเก่ียวเน้ือและถาดรองไฟ คือเครือ่งใช้สําหรบัแท่นทัง้หมด  เจ้ า
จงทําด้วยทองสัมฤทธิ์ 4  แล ้วเอาทองสัมฤทธิทํ์าตาข่ายประดับแท่นน้ัน กับทําหว่งทองสัมฤทธิ ์ติ ดท่ี มุ  มท ้ัง
ส่ีของตาข่าย 5 ตาข่ายน้ันให ้อยู ่ ใต้ กระจังของแท่น และให้หอ้ยอยู ่ตัง้แต่ กลางแท่นลงมา 6  ไม้ คานหามแท่น
ใหทํ้าด้วยไม้กระถินเทศและหุ ้มด ้วยทองสัมฤทธิ์ 7  ไม้ คานน้ันใหส้อดไวใ้นห ่วง ในเวลาหามไม้คานจะอยู่ข้าง
แท่นข้างละอนั 8 แท่นน้ันทําด้วยไม้ กระดาน  แต่ ข้างในแท่นกลวงตามแบบท่ี แจ ้งแก่ เจ้ าแล้ วท ่ี ภูเขา จงให้
เขาทําอยา่งน้ัน

ลานพลับพลา
9  เจ้ าจงสรา้งลานพลับพลา  ให ้รัว้ด้านใต้ มี ผ้าบังลานน้ันทําด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีดยาวหน่ึงรอ้ยศอก

10  ให ้ มี เสายี ่สิ บต้ นก ับฐานทองสัมฤทธิร์องรบัเสายี ่สิ บฐาน ขอติดเสาและราวยดึเสาน้ัน  ให ้ทําด้วยเงนิ 11  
ทํานองเดียวกัน ด้านทิศเหนือให ้มี ผ้าบังยาวรอ้ยศอก เหมือนกั นก ับเสายี ่สิ บต้น และฐานทองสัมฤทธิ ์ย ่ี สิ 
บฐาน ขอติดเสาและราวยดึเสาน้ัน  ให ้ทําด้วยเงนิ 12 ตามส่วนกวา้งของลานด้านตะวนัตก  ให ้ มี ผ้าบังยาว
หา้สิบศอก กับเสาสิบต้น และฐานรองรบัเสาสิบฐาน 13 ส่วนกวา้งของลานด้านตะวนัออก  ให ้ยาวหา้สิบศอก
14 ผ้าบั งด ้านรมิประตูข้างหน่ึงใหย้าวสิบหา้ศอก  มี เสาสามต้น และฐานรองรบัเสาสามฐาน 15  อ ีกข้างหน่ึงให ้
มี ผ้าบังยาวสิบหา้ศอก  มี เสาสามต้น และฐานรองรบัเสาสามฐาน 16  ให ้ มี ผ้าบังตาท่ี ประตู ลานยาวยี ่สิ บศอก
ผ้าสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และผ้าป่านเน้ือละเอยีด ประกอบด้วยฝีมือของชา่งด้ายสี กับเสาส่ีต้นและฐาน
รองรบัเสาส่ี ฐาน 

เสาแหง่พลับพลา
17 เสาล้อมรอบลานทัง้หมด  ให ้ มี ราวสําหรบัยดึเสาให ้ติ ดต่ อก ันทําด้วยเงนิ และให้ทําขอด้วยเงนิ ฐาน

รองรบัเสาน้ันทําด้วยทองสัมฤทธิ์ 18 ด้านยาวของลานน้ันจะเป็ นร ้อยศอก ด้านกวา้งหา้สิบศอก สูงหา้ศอก
กัน้ด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีด และมีฐานทองสัมฤทธิ์ 19  เครือ่งใช ้สอยทัง้ปวงของพลับพลาพรอ้มทัง้หลักหมุด
ของพลับพลา กับหลักหมุดสําหรบัรั ้วท ี่กัน้ลานทัง้หมด  ให ้ทําด้วยทองสัมฤทธิ์

น้ํามันสําหรบัประทีป
20  เจ้ าจงสัง่ชนชาติอสิราเอลให้นําน้ํามันมะกอกเทศบร ิสุทธ ์ิ ท่ี คัน้ไว้น้ันมาสําหรบัเติมประทีป เพื่อจะให้

ประที ปน ้ันส่องสวา่งอยู ่เสมอ 21 ในพลับพลาแหง่ชุ มน ุมข้างนอกม่านซ่ึงอยู ่หน ้าหบีพระโอวาท  ให ้อาโรน
และบุตรชายของอาโรน  ดู แลประที ปน ้ันอยู ่เฉพาะพระพักตร ์พระเยโฮวาห์  ตัง้แต่ เวลาพลบค่ําจนถึงรุง่เชา้
 ให ้เป็นกฎเกณฑ์ เนืองนิตย ์ ท่ี  ชนชาติ อสิราเอลต้องปฏิบั ติ ตามชัว่อายุของเขา�

28
พวกปุโรหติ

1 �จงนําอาโรนพี่ชายของเจ้ากับบุตรชายของเขาแยกออกมาจากหมู่ ชนชาติ อสิราเอลให้มาอยู ่ใกล้  เจ้า 
เพื่อจะให ้ปรนนิบัติ เราในตําแหน่งปุโรหติ คือทัง้อาโรนกับบุตรชายของอาโรน คือนาดับ  อาบ ีฮู เอเลอาซาร์
กับอธิามาร์ 2  แล ้วใหทํ้าเครือ่งยศบร ิสุทธ ิ์สําหรบัอาโรนพี่ชายของเจ้าใหส้มเกียรติ และงดงาม 3  ให ้ กล ่าวแก่
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คนทัง้ปวงผู้เฉลียวฉลาดซ่ึงเราได้บันดาลให้เขามี จิ ตใจอนัประกอบด้วยสติปัญญาน้ัน  ให ้เขาทําเครือ่งยศ
สําหรบัสถาปนาอาโรนให ้ปรนนิบัติ เราในตําแหน่งปุโรหติ

เครือ่งยศของพวกปุโรหติ
4  ให ้เขาทําเครือ่งยศดังต่อไปน้ีคือทับทรวง เส้ือเอโฟด  เส้ือคลุม เส้ือตาสมุก ผ้ามาลาและรดัประคด

และให้เขาทําเครือ่งยศบร ิสุทธ ์ิสําหรบัอาโรนพี่ชายของเจ้าและบุตรชายของเขา เพื่อจะให ้ปรนนิบัติ เราใน
ตําแหน่งปุโรหติ 5  ให ้เขาเหล่าน้ั นร ับเอาทองคํา ด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และผ้าป่านเน้ือละเอยีด 6  ให ้
เขาทําเอโฟดด้วยทองคํา ด้วยด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี แดงเข้มและผ้าป่านเน้ือละเอยีด ตัดด้วยฝีมือชา่งออกแบบ
7 แถบท่ีผู กบ ่าของเอโฟดน้ัน  ให ้ ติ  ดก ับรมิตอนบนทัง้สองชิน้ เพื่อจะติดเป็ นอ ันเดียวกัน 8 รดัประคดทออยา่ง
ประณีต สําหรบัคาดทับเอโฟด  ให ้ทําด้วยฝีมืออยา่งเดียวกัน และใช ้วตัถุ อยา่งเดียวกับเอโฟด คือทําด้วย
ทองคํา ด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และผ้าป่านเน้ือละเอยีด 9  แล ้วให ้ใช ้พลอยสีน้ําข้าวสองแผ่น สําหรบั
จารกึชื่ อบ ุตรของอสิราเอลไว้ 10  ท่ี พลอยแผ่นหน่ึงให ้จาร ึกชื่อหกชื่อ และแผ่ นที ่สองก็ ให ้ จาร ึกชื่อไว ้อ ีกหก
ชื่อท่ี เหลืออยู ่ตามกําเนิด 11  ให ้ชา่งแกะจารกึชื่อเหล่าบุตรอสิราเอลไว ้ท่ี พลอยทัง้สองแผ่นน้ัน เชน่อยา่งแกะ
ตราแล้วฝังไวบ้นกระเปาะทองคําซ่ึ งม ลีวดลายละเอยีด 12 พลอยทัง้สองแผ่นน้ันให ้ติ ดไวกั้บเอโฟดบนบ่าทัง้
สองข้าง พลอยน้ันจะเป็ นที ่ระลึกถึงบรรดาบุตรแห ่งอ ิสราเอล และอาโรนจะแบกชื่อเขาทัง้หลายไว้บนบ่า
ทัง้สองเฉพาะพระพักตรพ์ระเยโฮวาหเ์ป็ นที ่ ระลึก 13  เจ้ าจงทํากระเปาะทองคํามีลวดลายละเอยีด 14 กับทํา
สรอ้ยสองสายด้วยทองคําบร ิสุทธ ิ์ เป็นสรอ้ยถักเกลียวแล้วติดไว ้ท่ี กระเปาะน้ัน

ทับทรวงสําหรบัพวกปุโรหติ
15 จงทําทับทรวงแหง่การพิพากษา ด้วยฝีมือชา่งออกแบบฝีมือเหมือนทําเอโฟดคือทําด้วยทองคํา ด้ายสี 

ฟ้า  สีม่วง  สี แดงเข้มและผ้าป่านเน้ือละเอยีด 16  ให ้ทําทับทรวงเป็ นร ูปส่ีเหล่ียมจั ตุ รสั พับทบกลาง ยาวคืบ
หน่ึง กวา้งคืบหน่ึง 17 จงฝังพลอยส่ีแถวบนทับทรวงน้ัน แถวท่ี หน ึ่งฝังทั บท ิม  บุ ษราคัมและพลอยสี แดงเข้ม 
18 แถวท่ีสองฝังมรกต  ไพทูรย ์และเพชร 19 แถวท่ีสามฝังนิล  โมรา และพลอยสี ม่วง 20 แถวท่ี สี ่ฝังพลอย
เขียว พลอยสีน้ําข้าวและหยก พลอยทัง้หมดน้ี ให ้ฝังในลวดลายอนัละเอยีดท่ีทําด้วยทองคํา 21 พลอยเหล่า
น้ันให ้มี ชื่อเหล่าบุตรอสิราเอลสิบสองชื่อจารกึไวเ้หมือนแกะตรา จะมีชื่อตระกูลทุกตระกูลตามลําดับสิบสอง
ตระกูล 22 และเจ้าจงทําสรอ้ยถักเกลี ยวด ้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิสําหร ับท ับทรวง 23 และเจ้าจงทําหว่งทองคํา
สองหว่งติดไว ้ท่ี  มุ มบนทัง้สองของทับทรวง 24 ส่วนสรอ้ยท่ีทําด้วยทองคําน้ัน  ให ้ เก ่ี ยวด ้วยหว่งท่ี มุ  มท ับทรวง
25 และปลายสรอ้ยอกีสองข้าง  ให ้ ติ  ดก ับกระเปาะท่ี มี ลวดลายละเอยีดทัง้สอง  ให ้ ติ ดไวข้้างหน้าท่ีแถบยดึเอ
โฟดทัง้สองข้างบนบ่า 26 จงทําหว่งทองคําสองอนัติดไว ้ท่ี  มุ  มล ่างทัง้สองข้างของทับทรวงข้างในท่ี ติ ดเอโฟด
27 จงทําหว่งสองอนัด้วยทองคําใส่ ไว ้รมิเอโฟดเบื้องหน้า  ใต้ แถบท่ีตะเข็บเหนือรดัประคดซ่ึงทอด้วยฝีมือ
ประณีตของเอโฟด 28  ให ้ผูกทับทรวงน้ันติ ดก ับเอโฟดด้วย  ใช ้ด้ายถักสีฟ้ารอ้ยผูกท่ี หว่ง  ให ้ทับทรวงทับรดั
ประคดท่ีทําด้วยฝีมือประณีตของเอโฟด เพื่ อม ิ ให ้ทับทรวงหลุดไปจากเอโฟด 29 อาโรนจึงจะมีชื่อเหล่าบุตร
อสิราเอลจารกึไว ้ท่ี ทับทรวงแหง่การพิพากษาติดไว ้ท่ี หวัใจของตน  ให ้เป็ นที ร่ะลึกต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์
เสมอ เม่ือเขาเข้าไปในท่ี บรสุิทธิ ์ น้ัน 30 จงใส่อูรมิและทูมมิมไวใ้นทับทรวงแหง่การพิพากษา และของสองสิง่
น้ีจะอยู ่ท่ี หวัใจของอาโรนเม่ือเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ อาโรนจะรบัภาระการพิพากษาเหล่าบุตรอสิราเอลไว ้ท่ี 
หวัใจของตนเสมอเฉพาะพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์

เส้ือคลุมสี ฟ้า 
31  เจ้ าจงทําเส้ือคลุมให ้เข ้าชุ ดก ับเอโฟดด้วยผ้าสีฟ้าล้ วน 32  ให ้ทําชอ่งคอกลางผืนเส้ือ  แล ้วขลิบรอบคอ

ด้วยผ้าทอ เชน่เดียวกับคอเส้ือทหาร เพื่อจะมิ ให ้ ขาด 33  ท่ี ชายล่างของเส้ือคลุมให้ปั กรู ปทั บท ิม  ใช ้ด้ายสี ฟ้า 
 สีม่วง  สี แดงเข้มรอบชายเส้ือ และติ ดล ูกพรวนทองคําสลั บก ับผลทั บท ิม 34 ลูกพรวนทองคําลูกหน่ึง ผลทั 
บท ิมผลหน่ึง ลูกพรวนทองคําอ ีกล ูกหน่ึง ผลทั บท ิ มอ ีกผลหน่ึงรอบชายล่างของเส้ือคลุม 35 อาโรนจะสวม
เส้ือตั วน ้ันเม่ือทํางานปรนนิบั ติ และจะได้ยนิเสียงลูกพรวนเม่ือเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ในท่ี บรสุิทธิ ์และเม่ือ
เดินออกมา ด้วยเกรงวา่เขาจะต้องตาย

 แผ่ นทองคํากับมาลา
36  เจ้ าจงทําแผ่นทองคําบร ิสุทธ ์ิ จาร ึกคําวา่ � บรสุิทธิ ์ แด่ พระเยโฮวาห�์  ไว ้เหมือนอยา่งแกะตรา 37 และ

เจ้าจงเอาด้ายถักสี ฟ้า ผูกแผ่นทองคําน้ันไวบ้นมาลาให ้อยู ่ ท่ี ข้างมาลาด้านหน้า 38  แผ่ นทองคําน้ันจะอยู ่ท่ี  
หน ้าผากของอาโรน และอาโรนจะรบัความชัว่ชา้อนัเกิดแก่ ชนชาติ อสิราเอลเน่ืองจากของถวายอนับร ิสุทธ ์ิ
ซ่ึงนํามาชาํระให้เป็นของถวายอนับร ิสุทธ ์ิและแผ่นทองคําน้ันให ้อยู ่ ท่ี  หน ้าผากของอาโรนเสมอ เพื่อสิง่ของ
เหล่าน้ันจะเป็ นที ่โปรดปรานต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์

 รดัประคด  มาลา และกางเกง
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39 จงทอเส้ือให้เป็นลวดลาย ด้วยป่านเน้ือละเอยีด ส่วนผ้ามาลาน้ัน จงทําด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีด และ
ทํารดัประคดด้วยฝีมือชา่งด้ายสี 40 จงทําเส้ือ รดัประคดและมาลาสําหรบับุตรชายทัง้หลายของอาโรนให้
สมเกียรติและงดงาม 41 จงแต่งอาโรนพี่ชายของเจ้าและบุตรชายทัง้หลายของเขาด้วยเครือ่งยศ  แล ้วเจิม
และสถาปนาและชาํระเขาให ้บรสุิทธิ ์เพื่อจะให ้ปรนนิบัติ เราในตําแหน่งปุโรหติ 42 จงเยบ็กางเกงใหเ้ขาเหล่า
น้ันด้วยผ้าป่านเพื่อจะปกปิดกายท่ี เปล ือยของเขา  ให ้ยาวตัง้แต่เอวจนถึงต้นขา 43  ให ้อาโรนกับบุตรชายทัง้
หลายของเขาสวมเม่ือเข้าไปในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม และเม่ือเข้าใกล้แท่นจะปรนนิบั ติ  ณ  ท่ี  บรสุิทธิ ์ เกล ือก
วา่เขาจะก่อความชัว่ชา้และถึงตาย เรือ่งน้ี ให ้เป็นกฎเกณฑ์ เนืองนิตย ์ ท่ี เขาและเชื้อสายของเขาท่ีมาภาย
หลังเขาจะต้องปฏิบั ติ  ตาม �

29
การสถาปนาพวกปุโรหติ

1 � ต่อไปน้ี เป็นการ ซ่ึงเจ้าควรกระทําเพื่อชาํระตัวเขาทัง้หลายให ้บรสุิทธิ ์ เพื่อ เขาจะปรนนิบั ติ เราใน
ตําแหน่งปุโรหติ คือจงเอาววัหนุ่มตัวหน่ึงและแกะตัวผู้สองตัวซ่ึงปราศจากตําหนิ 2 ขนมปังไร ้เชื้อ ขนมไร้
เชื้อคลุกน้ํามันและขนมแผ่นบางไรเ้ชื้อทาน้ํามัน ขนมเหล่าน้ีจงทําด้วยยอดแป้งข้าวสาลี 3  แล ้วจงใส่ขนมปัง
ต่างๆเหล่าน้ันไว้ในกระบุงเดียวกัน จงนํามาในกระบุงพรอ้มกับววัตัวผู้ และลูกแกะตัวผู้สองตัว 4 จงนําอา
โรนและบุตรชายทัง้หลายของเขามาท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม  แล ้วจงชาํระตัวเขาทัง้หลายด้วยน้ํา 5 จง
สวมเครือ่งยศให้อาโรน คือเส้ือในกับเส้ือเอโฟด กับเอโฟดและทับทรวง และเอารดัประคดท่ี ทอด ้วยฝีมือ
ประณีต สําหรบัใช้กับเอโฟดน้ันคาดเอวไว้ 6 จงสวมมาลาท่ีศีรษะของอาโรน และจงสวมมงกุฎบร ิสุทธ ์ิทับ
มาลา 7 จงเอาน้ํามันเจิมเทลงบนศีรษะของเขา และเจิมตัง้เขาไว้ 8 จงนําบุตรชายทัง้หลายของเขามาและ
สวมเส้ือให้ 9  แล ้วจงเอารดัประคดคาดเอวเขาไว้ ทัง้ตัวอาโรนเองและบุตรชายของเขา และคาดมาลาให ้เขา 
 แล ้วเขาก็จะรบัตําแหน่งเป็นปุโรหติตามกฎเกณฑ์ เนืองนิตย ์ ดังน้ี  แหละ  เจ้ าจงสถาปนาอาโรนและบุตรชาย
ทัง้หลายของเขาไว้

เครือ่งบูชาสําหรบัพวกปุโรหติ
10  เจ้ าจงนําววัตัวผูม้าท่ี หน ้าพลับพลาแหง่ชุ มน ุม  ให ้อาโรนกับบุตรชายของเขาเอามือวางลงบนห ัวว ัวตัวผู้

11  แล ้วจงฆ่าววัตัวผู้น้ันต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห ์ท่ี  ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 12 จงเอาน้ิวมือจุ่มเลือด
ววัตัวผู้ น้ัน ทาไว ้ท่ี เชงิงอนรมิแท่นบ้าง ส่วนเลือดท่ีเหลือทัง้หมดจงเทไว ้ท่ี เชงิแท่นบู ชา 13  เจ้ าจงเอาไขมัน
ทัง้หมดท่ีหุม้เครือ่งใน พังผืดท่ี ติ  ดอย ู่กับตับและไตทัง้สองกับไขมั นที ่ ติ ดไตน้ันมาเผาบนแท่น 14  แต่ เน้ื อก 
ับหนัง และมูลของววัตัวผู้น้ันจงเผาไฟเสียข้างนอกค่าย  ทัง้น้ี เป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 15  เจ้ าจงนําแกะผู้ตัว
หน่ึงมาใหอ้าโรนกับบุตรชายเขาเอามือของตนวางบนหวัแกะตัวผู้ น้ัน 16  แล ้วจงฆ่าแกะตั วน ้ันเสีย เอาเลือด
พรมรอบๆแท่น 17 จงชาํแหละแกะตั วน ้ันออกเป็นท่อนๆและเครือ่งในกับขาจงล้างน้ําวางไวกั้บเน้ือและหวั
18  แล ้วจงเผาแกะตั วน ้ันทัง้ตัวบนแท่นบู ชา เป็นเครือ่งเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นกลิน่พอพระทัย
เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 19  เจ้ าจงนําแกะตัวผู้ อ ีกตัวหน่ึงมา  แล ้วให้อาโรนกับบุตรชาย
เขาเอามือของตนวางบนหวัแกะผู้ตั วน ้ัน 20  แล ้ วท ่านจงฆ่าแกะตั วน ้ันเสีย เอาเลือดส่วนหน่ึงเจิ มท ่ีปลาย
ใบหูข้างขวาของอาโรน และท่ีปลายใบหูข้างขวาของบุตรชายของเขาทุกคน และท่ีหวัแม่มือข้างขวา และท่ี
หวัแม่ เท ้าข้างขวาของเขาบ้าง  แล ้วจงเอาเลือดท่ีเหลือพรมรอบๆแท่นบู ชา 21 จงเอาเลือดส่วนหน่ึงท่ี อยู ่บน
แท่นและน้ํามันเจิ มน ้ันพรมอาโรนและเครือ่งยศของเขา จงพรมบุตรชายทัง้หลายของเขา และเครือ่งยศ
ของบุตรชายเหล่าน้ันด้วย อาโรนและเครือ่งยศของเขาจะบร ิสุทธ ิร์วมทั ้งบ ุตรชายของเขาและเครือ่งยศของ
เขาด้วย 22  เจ้ าจงเอาไขมันแกะตัวผู้และหางท่ีเป็นไขมัน กับไขมั นที ่ ติ ดเครือ่งใน และพังผืดท่ี ติ  ดอย ู่กับตับ
กับไตทัง้สองและไขมั นที ่ ติ  ดอย ู่กับไต กับโคนขาข้างขวาด้วย เพราะเป็นแกะใช้สําหรบัการสถาปนา 23 กับ
ขนมปั งก ้อนหน่ึงและขนมปังคลุกน้ํามันแผ่นหน่ึง และขนมปังบางแผ่นหน่ึงจากกระบุงขนมปังไร ้เชื้อ ซ่ึงอยู่
ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 24  แล ้วจงวางสิง่เหล่าน้ันไวใ้นมือของอาโรน และในมื อบ ุตรชายของเขา  ให ้ แกว 
่งไปแกวง่มาเป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 25  แล ้วจงรบัสิง่เหล่าน้ีจากมือของเขานํา
ไปเผาบนแท่นบูชาเป็นเครือ่งเผาบู ชา เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เป็นเครือ่งบู ชาด ้วย
ไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

อาหารสําหรบัพวกปุโรหติ
26 จงเอาเน้ือท่ีอกแกะตัวผูซ่ึ้งเป็นแกะสถาปนาอาโรน  แล ้วให ้แกว ่งไปแกวง่มาเป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวาย

ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และน่ันจะเป็นส่วนของเจ้า 27 และจงเอาเน้ือท่ีอกแกะตัวผู้ซ่ึงเป็นเครือ่งบูชา
แกวง่น้ันไว้ และเน้ือโคนขาอนัเป็นส่วนยกให ้แก่  ปุ โรหติซ่ึงแกวง่ไปแกวง่มา และซ่ึงเป็นของถวายจากแกะ
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ใช้สําหรบัการสถาปนา ด้วยเป็นส่วนของอาโรนและบุตรชายเขา 28 น่ันแหละเป็นส่วนซ่ึงอาโรนและบุตร
ชายเขาจะได้รบัจากชนชาติอสิราเอลเป็นกฎเกณฑ์ เนืองนิตย ์เพราะเป็นส่วนท่ียกให ้แก่  ปุ โรหติ และชนชาติ
อสิราเอลจะยกให้จากเครือ่งสันติ บูชา เป็นเครือ่งบูชาของเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 29 เครือ่งยศบร ิสุทธ ิ
์ของอาโรนจะเป็นของบุตรชายของเขาต่อๆไป  ให ้เขาสวมเม่ือเขารบัการเจิม และได้รบัการสถาปนาไว้ใน
ตําแหน่ง 30 จงให ้บุ ตรชายซ่ึงจะเป็นปุโรหติแทนเขาน้ันสวมเครือ่งยศเหล่าน้ันครบเจ็ดวนั  ขณะท่ี เขามายงั
พลับพลาแหง่ชุ มน ุมเพื่อปรนนิบั ติ ในท่ี บรสุิทธิ ์31 จงต้มเน้ือแกะตัวผู้สําหรบัการสถาปนาในท่ี บรสุิทธิ ์32  แล 
้วให้อาโรนกับบุตรชายของเขากินเน้ือแกะตัวผู้ น้ัน และขนมปังซ่ึงอยู่ในกระบุงท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม
33  ให ้เขากินของซ่ึงนํามาบูชาลบมลทิน เพื่อจะสถาปนาและชาํระเขาเหล่าน้ันให ้บรสุิทธิ ์ แต่ คนภายนอกอยา่
ให ้รบัประทาน เพราะเป็นของบร ิสุทธ ์ิ34 และถ้าแม้ เน้ือท่ี  ใช ้ในพิธ ีสถาปนา และขนมปังน้ันยงัเหลืออยูจ่นรุง่
เชา้บ้าง  ก็  ให ้เผาส่วนท่ีเหลือน้ันด้วยไฟเสีย อยา่ใหร้บัประทานเพราะเป็นของบร ิสุทธ ิ์

 เจ ็ดวนัแหง่พิธ ีสถาปนา 
35 ดังน้ันแหละ  เจ้ าจงกระทําให ้แก่ อาโรน และบุตรชายเขาตามคําท่ีเราได้บัญชาเจ้าไว้ จงทําพิธสีถาปนา

เขาให้ครบเจ็ดวนั 36 จงนําววัผู้ตัวหน่ึงมาถวายทุกๆวนั เป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป เพื่อทําการลบมลทินและ
จงชาํระแท่นบู ชา ด้วยทําการลบมลทินของแท่นน้ัน จงเจิมแท่นน้ันเพื่อจะชาํระให ้บรสุิทธิ ์37 จงทําการลบ
มลทินแท่นน้ันครบเจ็ดวนั และชาํระแท่นน้ันให ้บรสุิทธิ ์ แล ้วแท่นน้ันจะบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด  สิ ่งหน่ึงสิง่ใดท่ี ถู กต้อง
แท่นน้ั นก ็จะบร ิสุทธ ิ์ ด้วย 

เครือ่งบูชาประจําวนั
38  ต่อไปน้ี เป็นสิง่ซ่ึงเจ้าต้องถวายบนแท่นน้ันทุกวนัเสมอไป คือลูกแกะสองตัว  อายุ  หน ่ึงขวบ 39 จงนํา

ลูกแกะตัวหน่ึงมาบูชาเวลาเชา้ และนําลูกแกะอกีตัวหน่ึงมาบูชาเวลาเยน็ 40  พร ้อมกั บลู กแกะตั วท ่ี หน ่ึง
น้ัน จงถวายยอดแป้งหน่ึงในสิบเอฟาหค์ลุ กก ั บน ้ํามั นที ่คัน้ไว้น้ันหน่ึงในส่ีฮนิ และน้ําองุน่หน่ึงในส่ีฮินคู่ กัน 
เป็นเครือ่งด่ืมบู ชา 41 จงถวายลูกแกะอกีตัวหน่ึงน้ันในเวลาเยน็ ถวายธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่กัน
ด้วย เหมือนอยา่งในเวลาเชา้  ให ้เป็นกลิน่พอพระทัย เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 42  น่ี จะ
เป็นเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ตลอดชัว่อายุของเจ้า  ท่ี  ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุมเฉพาะพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาห์  ท่ี  ท่ี เราจะพบเจ้าทัง้หลายและสนทนากับเจ้าท่ี น่ัน 43  ท่ี น่ันเราจะพบกับชนชาติ อสิราเอล และพลับพลา
น้ันจะรบัการชาํระให ้บรสุิทธิ ์ด้วยสงา่ราศีของเรา 44 เราจะชาํระพลับพลาแหง่ชุ มน ุมและแท่นบูชาไวเ้ป็ นที ่ 
บรสุิทธิ ์และเราจะชาํระอาโรนและบุตรชายเขาให ้บรสุิทธิ ์ ด้วย เพื่อเขาจะปรนนิบั ติ เราในตําแหน่งปุโรหติ
45 เราจะสถิตอยู่ท่ามกลางชนชาติ อสิราเอล และจะเป็นพระเจ้าของเขา 46 เขาจะรูว้า่เราคือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขา  ผู้  ได้ นําเขาออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เพื่อเราจะสถิตอยู่ท่ามกลางเขาทัง้หลาย เราคือพระเย
โฮวาหพ์ระเจ้าของเขา�

30
แท่นสําหรบัเผาเครือ่งหอม

1 � เจ้ าจงสรา้งแท่นสําหรบัเผาเครือ่งหอม จงทําแท่นน้ันด้วยไม้กระถินเทศ 2  ให ้ยาวศอกหน่ึง กวา้งศอก
หน่ึง เป็ นร ูปส่ีเหล่ียมจั ตุ รสั และสูงสองศอก เชงิงอนมุมแท่นน้ันให้เป็นไม้ท่อนเดียวกับแท่น 3 และจงหุม้
แท่นด้วยทองคําบร ิสุทธ ิ์ ทั ้งด ้านบนและด้านข้างทุ กด ้าน และเชงิงอนด้วย และจงทํากระจังทองคําล้อมรอบ
แท่น 4 จงทําหว่งทองคําสองห ่วง  ติ ดไว ้ใต้ กระจั งด ้านละหว่งตรงกันข้าม หว่งน้ันสําหรบัสอดใส่ ไม้  คานหาม 
5  ไม้ คานหามน้ันจงทําด้วยไม้กระถินเทศหุ ้มด ้วยทองคํา 6 จงตัง้แท่นน้ันไว้ข้างนอกม่านซ่ึงอยู ่ใกล้  ห ีบพระ
โอวาท ข้างหน้าพระท่ีน่ังกรุณาซ่ึงอยู่เหนือหบีพระโอวาท  ท่ี  ท่ี เราจะพบกับเจ้า 7 จงให้อาโรนเผาเครือ่งหอม
บนแท่นน้ันทุกเวลาเชา้ เม่ือเขาแต่งประที ปก ็จงเผาเครือ่งหอมด้วย 8 และในเวลาเยน็เม่ืออาโรนจุดประทีป
 ให ้เผาเครือ่งหอมบนแท่น เป็นเครือ่งหอมเนืองนิตย์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ตลอดชัว่อายุของเจ้า 9  
แต่ เครือ่งหอมอยา่งท่ี หา้ม อยา่ได้เผาบนแท่นน้ันเลย หรอืเผาเครือ่งเผาบู ชา หรอืเครือ่งธญัญบู ชา หรอืเท
เครือ่งด่ืมบูชาบนน้ัน 10  ให ้อาโรนทําการบูชาไถ่บาปท่ีเชงิงอนปีละหนด้วยเลือดของเครือ่งบูชาไถ่บาปลบ
มลทิน  ให ้เขาทําการลบมลทินแท่นน้ันปีละหนตลอดชัว่อายุของเจ้า แท่นน้ันจะบร ิสุทธ ์ิ ท่ี สุดแด่พระเยโฮ
วาห�์

เง ินคร ึ่งเชเขลเป็นค่าไถ่ ชวีติ 
11 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 12 �เม่ือเจ้าจะจดสํามะโนครวัชนชาติอสิราเอลจงใหเ้ขาต่างนําทรพัย ์สิ 

นมาถวายพระเยโฮวาห์ เป็นค่าไถ่ ชวีติ เม่ือเจ้านับจํานวนเขา เพื่อจะมิ ได้  เก ิดภัยพิบั ติ ขึ้นในหมู่พวกเขาเม่ือ
เจ้านับเขา 13  ทุ กคนท่ีขึ้นทะเบียนสํามะโนครวั จะต้องถวายของอยา่งน้ี คือเง ินคร ่ึงเชเขลตามเชเขลของ
สถานบร ิสุทธ ์ิ(เชเขลหน่ึ งม ี ย ่ี สิ บเก-ราห�์  คร ่ึงเชเขลเป็นเงนิถวายแด่พระเยโฮวาห์ 14  ทุ กๆคนท่ีขึ้นทะเบียน
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สํามะโนครวั  อายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปี ขึ้นไป  ให ้นําเงนิมาถวายพระเยโฮวาห์ 15 เม่ือเจ้าทัง้หลายนําเงนิมาถวายพระ
เยโฮวาห์ เพื่อจะได้ ไถ่  ช ีวติของเจ้าทัง้หลายน้ัน สําหรบัคนมั ่งม ี ก็ อยา่ถวายเกินและสําหรบัคนจนก็อยา่ถวาย
น้อยกวา่ครึง่เชเขล 16 จงเก็บเงนิค่าไถ่จากชนชาติ อสิราเอล และจงกําหนดเงนิไว ้ใช ้จ่ายในพลับพลาแหง่ชุ 
มน ุม เพื่อเป็ นที ่ระลึกแก่ ชนชาติ อสิราเอลต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ สําหรบัการไถ่ ช ีวติของเจ้าทัง้หลาย�

ขันทองเหลืองสําหรบัล้างชาํระมือและเท้าของพวกปุโรหติ
17 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 18 � เจ้ าจงทําขันทองสัมฤทธิแ์ละพานรองขันทองสัมฤทธิ ์ด้วย สําหรบั

ล้างชาํระ จงตัง้ขันน้ันไว้ระหวา่งพลับพลาแหง่ชุ มน ุมและแท่นบู ชา  แล ้วจงตักน้ําใส่ ไว ้ในขันน้ัน 19  ให ้อา
โรนและบุตรชายของเขาใช้ล้างมือและเท้า 20 เม่ือเขาจะเข้าไปในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม เขาจะต้องชาํระด้วย
น้ําเพื่อจะไม่ ตาย หรอืเม่ือเขาเข้ามาใกล้แท่นทําการปรนนิบั ติ เพื่อถวายเครือ่งบู ชาด ้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์
21 จงให้เขาล้างมือและเท้าเพื่อจะมิ ได้  ตาย และให้เป็นกฎเกณฑ์ เนืองนิตย ์ประจําตัวเขา คืออาโรนกับเชื้อ
สายของเขาตลอดชัว่อายุของเขา�

น้ํามันเจิ มอ ันบร ิสุทธ ิ์
22  ยิง่กวา่น้ัน พระเยโฮวาห์ยงัตรสักับโมเสสวา่ 23 �จงเอาเครือ่งเทศพิเศษคือมดยอบน้ํา ซ่ึงหนั กห ้ารอ้ย

เชเขล และอบเชยหอมครึง่จํานวนคือสองรอ้ยหา้สิบเชเขล และตะไครส้องรอ้ยหา้สิบเชเขล 24 และการบูร
หา้รอ้ยเชเขล ตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิและน้ํามันมะกอกเทศหน่ึงฮนิ 25  เจ้ าจงเอาสิง่เหล่าน้ีมาทําเป็น
น้ํามันเจิ มอ ันบร ิสุทธ ์ิเป็นน้ําหอมปรุงตามศิลปชา่งปรุงน้ํามันน้ัน จะเป็นน้ํามันเจิ มอ ันบร ิสุทธ ์ิ26  แล ้วจง
เอาน้ํามันเจิมพลับพลาแหง่ชุ มน ุมและหบีพระโอวาทด้วย 27  โต ๊ะและเครือ่งใช้ประจําโต๊ะ คันประที ปก ับ
เครือ่งใช้ประจําคันประทีป และแท่นเผาเครือ่งหอม 28 แท่นเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งใช้ประจําแท่น ทัง้ขัน
และพานรองขันน้ัน 29 จงชาํระให ้บรสุิทธิ ์เพื่อจะได้ บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด และอะไรมาถูกสิง่เหล่าน้ั นก ็ บรสุิทธิ ์ ด้วย 
30 อน่ึงจงเจิมอาโรนและบุตรชายเขา และสถาปนาเขาไว ้ให ้ ปรนนิบัติ เราในตําแหน่งปุโรหติ 31 ท่านจงกล่าว
แก่ ชนชาติ อสิราเอลวา่ � น่ีแหละ เป็นน้ํามันเจิ มอ ันบร ิสุทธ ์ิสําหรบัเราตลอดชัว่อายุของเจ้า 32 น้ํามันน่ีอยา่
ให ้เจ ิมคนสามัญเลย และอยา่ผสมทําน้ํามั นอ ื่นเหมือนอยา่งน้ํามันน้ี น้ํามันน้ีเป็นน้ํามันบร ิสุทธ ิ์  เจ้ าทัง้หลาย
จงถือไว้เป็นบร ิสุทธ ์ิ33  ผู้ ใดจะผสมน้ํามันอยา่งน้ี หรอืผู้ใดจะใช้ชโลมคนต่างด้าว  ผู้ น้ันจะถูกตัดขาดจาก
ชนชาติของเขา� �

เครือ่งหอมสําหรบัแท่นเผาเครือ่งหอม
34 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงเอาเครือ่งเทศคือยางไม้  ชะมด และมหาหงิค์ ผสมกับกํายานบร ิ

สุทธ ิ์  ให ้ เท่ าๆกันทุกอยา่ง 35 จงผสมเครือ่งหอมปรุงตามศิลปชา่งปรุงเจื อด ้วยเกลือใหเ้ป็นของบร ิสุทธ ์ิและศั 
กด ์ิ สิทธิ ์36 จงเอาส่วนหน่ึงมาตําให ้ละเอยีด และวางอกีส่วนหน่ึงไว ้หน ้าหบีพระโอวาทในพลับพลาแหง่ชุ มน ุ 
มท ่ีเราจะพบกับเจ้า เครือ่งหอมน้ันเจ้าจงถือวา่บร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 37 เครือ่งหอมท่ี เจ้ ากระทําตามส่วนท่ีผสมน้ัน
 เจ้ าอยา่ทําใช ้เอง  ให ้ถือวา่น่ีเป็นเครือ่งหอมบร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเยโฮวาห์ 38  ผู้ ใดทําเครือ่งเชน่น้ี ไว ้ ใช ้ สูดดม  ผู้ น้ัน
ต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา�

31
ชา่งท่ีสรา้งพลับพลาประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 � ดู  ซี เราได้ออกชื่อเบซาเลล  ผู้ เป็นบุตรชายอุ ร ี ผู้ เป็นบุตรชายเฮอร ์แห ่
งตระกูลยูดาห์ 3 และได้ ให ้เขาประกอบด้วยพระวญิญาณของพระเจ้าคือใหเ้ขามี สติปัญญา ความเข้าใจและ
ความรูใ้นวชิาการทุกอยา่ง 4 จะได้คิดออกแบบอยา่งประณีตในการทําเครือ่งทองคํา  เงนิ และทองสัมฤทธิ์
5  เจ ียระไนพลอยต่างๆสําหรบัฝังในกระเปาะและแกะสลักไม้ ได้ คือประกอบวชิาการทุกอยา่ง 6 และดู เถิด 
เราได้ตัง้ผู้ชว่ยอกีคนหน่ึง ชื่อโอโฮลี อบั  บุ ตรชายอาหิสะมัคแหง่ตระกูลดาน และสําหรบัคนทัง้ปวงผู้เฉลียว
ฉลาดเราได้บันดาลใหเ้ขามี จิ ตใจอนัประกอบด้วยสติ ปัญญา เพื่อเขาจะได้ทําสิง่สารพัดซ่ึงเราได้สัง่เจ้าไว ้น้ัน 
7 คือพลับพลาแหง่ชุ มน ุม  ห ีบพระโอวาทและพระท่ีน่ังกรุณา ซ่ึงอยู่บนหบีพระโอวาท และเครือ่งใช ้ทุ กอยา่ง
สําหรบัพลับพลา 8  โต ๊ะกับเครือ่งใช้สําหรบัโต๊ะ คันประทีปบร ิสุทธ ์ิกับเครือ่งใช้สําหรบัคันประทีป และแท่น
เครือ่งหอม 9 แท่นเครือ่งเผาบูชากับเครือ่งใช้ประจําแท่น ขั นก ับพานรองขันน้ัน 10 เส้ือยศเย ็บด ้วยฝีมือ
ประณีต คือเส้ือยศอนับร ิสุทธ ์ิของอาโรนปุโรหติ และเส้ือยศของบุตรชายของเขา เพื่อจะได้สวมปฏิบั ติ ใน
ตําแหน่งปุโรหติ 11 และน้ํามันเจิมกับเครือ่งหอมสําหร ับท ่ี บรสุิทธิ ์ ท่ี เราบัญชาเจ้าน้ันให้เขากระทําตามทุก
ประการ�

วนัสะบาโตเป็นหมายสําคัญระหวา่งพระเจ้ากับอสิราเอล
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12 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 13 �จงสัง่ชนชาติอสิราเอลวา่ � เจ้ าทัง้หลายจงรกัษาวนัสะบาโตของเรา
ไว้ เพราะน่ีจะเป็นหมายสําคัญระหวา่งเรากับเจ้าตลอดชัว่อายุของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้ รู ้วา่เราคือพระเยโฮวาห์
 ผู้  ได้ กระทําเจ้าให ้บรสุิทธิ ์14  เหตุ  ฉะน้ี  เจ้ าทัง้หลายจงรกัษาวนัสะบาโตไว้ เพราะเป็ นว ันบร ิสุทธ ์ิสําหรบัเจ้า
 ทุ กคนท่ีกระทําให้วนัน้ันเป็นมลทินจะต้องถูกประหารให้ตายเป็นแน่ เพราะผู้ใดก็ตามทําการงานในวนัน้ัน
 ผู้ น้ันต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของเขา 15 จงทํางานแต่ในกําหนดหกวนั  แต่ ในว ันที ่ เจ ็ดเป็ นว ัน
สะบาโต เป็ นว ันหยุดพักสงบ เป็ นว ันบร ิสุทธ ิ์ แด่ พระเยโฮวาห์  ผู้ ใดทํางานในวนัสะบาโตน้ันต้องถูกลงโทษถึง
ตายเป็นแน่ 16  เหตุ  ฉะน้ี  ชนชาติ อสิราเอลจงรกัษาวนัสะบาโตไว้ คือถือวนัสะบาโตตลอดชัว่อายุของเขาเป็น
พันธสัญญาเนืองนิตย์ 17 เป็นหมายสําคัญระหวา่งเรากับชนชาติอสิราเอลวา่ ในหกวนัพระเยโฮวาห ์ได้ ทรง
สรา้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก  แต่ ในว ันที ่ เจ ็ดพระองค์ ได้ ทรงงดการงานไว้ และได้ทรงหยอ่นพระทัยในวนั
น้ัน� � 18 เม่ือพระองค์ตรสัแก่โมเสสบนภูเขาซีนายเสรจ็แล้ว  พระองค์  ได้ ประทานแผ่นพระโอวาทสองแผ่น
เป็นแผ่นศิลาจาร ึกด ้วยน้ิวพระหตัถ์ของพระเจ้า

32
 รู ปเคารพววัทองคํา

1 เม่ือพลไพร ่เห ็นโมเสสล่าชา้อยู่  ไม่ ลงมาจากภูเขาจึงได้พากันมาหาอาโรน เรยีนวา่ � ลุกขึ้น ขอท่าน
สรา้งพระให ้แก่ พวกข้าพเจ้า ซ่ึงจะนําพวกข้าพเจ้าไป ด้วยวา่โมเสสคนน้ี ท่ี  ได้ นําข้าพเจ้าออกมาจากประเทศ
อยีปิต์เป็นอะไรไปเสียแล้ว ข้าพเจ้าไม่ ทราบ � 2 ฝ่ายอาโรนได้ กล ่าวแก่เขาวา่ �จงปลดตุ้มหูทองคําออกจาก
หู ภรรยา และหู บุ ตรชายหญิงของเจ้าทัง้หลายแล้วนํามาให้เราเถิด� 3 พลไพรทั่ง้ปวงจึงได้ปลดตุ้มหูทองคํา
จากหขูองตนมามอบใหกั้บอาโรน 4 เม่ืออาโรนได้รบัทองคําจากมือเขาแล้ว จึงใชเ้ครือ่งมือสลักหล่อรูปเป็ นว 
ัวหนุ่ม  แล ้วเขาทัง้หลายประกาศวา่ � โอ  อสิราเอล  สิ ่งเหล่าน้ีแหละเป็นพระของเจ้า ซ่ึงนําเจ้าออกจากแผ่นดิ 
นอ ียปิต์� 5 เม่ืออาโรนได้ยนิดังน้ันแล้วจึงสรา้งแท่นบูชาไว้ตรงหน้ารูปววัหนุ่ มน ้ัน  แล ้วอาโรนประกาศวา่
� พรุง่น้ี จะเป็ นว ันเทศกาลเล้ียงถวายพระเยโฮวาห�์ 6 ครั ้นร ุ่งขึ้นเขาต่ืนขึ้นแต่ เชา้มืด ถวายเครือ่งเผาบู ชา 
และนําเครือ่งสันติบูชามา พลไพร ่ก็ น่ังลงกินและด่ืมแล้ วก ็ ลุ กขึ้นเล่นสน ุกก ัน

โมเสสออ้นวอนเพื่ ออ ิสราเอล
7 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ � เจ้ าลงไปเถิด ด้วยวา่ชนชาติของเจ้าซ่ึงเจ้าได้นําออกจากแผ่นดิ 

นอ ียปิต์ น้ัน  ได้ ทําความเส่ือมเสียมากแล้ว 8 เขาได้หนัเหออกจากทางซ่ึงเราสัง่เขาไว ้อยา่งรวดเรว็ คือหล่อ
รูปววัขึ้ นร ูปหน่ึงสําหรบัตน และกราบไหว ้รู  ปน ้ัน และถวายสัตวบูชาแก่ รู  ปน ้ันและกล่าววา่ � โอ  อสิราเอล 
 สิ ่งเหล่าน้ีแหละเป็นพระของเจ้า ซ่ึงนําเจ้าออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์� � 9  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่
�เราเหน็พลไพร ่น้ี  แล้ว  ดู  เถิด เขาเป็นชนชาติ คอแข็ง 10 ฉะน้ันบัดน้ี เจ้ าจงปล่อยเราตามลําพัง เพื่อความ
พิโรธของเราจะเดือดพลุ่งขึ้นต่อเขาและเพื่อเราจะผลาญทําลายเขาเสีย ส่วนเจ้าเราจะให้เป็นประชาชาติ 
ใหญ่ � 11 ฝ่ายโมเสสก็วงิวอนกราบทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านวา่ �ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์
จึงทรงพระพิโรธอยา่งแรงกล้าต่อพลไพรข่องพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงนําออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ ด้วย
ฤทธานุภาพอนัใหญ่ ยิง่ และด้วยพระหตัถ์อนัทรงฤทธิข์องพระองค์ เล่า 12  เหตุ ไฉนจะให้ชนชาวอยีปิต์ กล่าว
วา่ � พระองค์ ทรงนําเขาออกมาเพื่อจะทรงทํารา้ยเขา เพื่อจะประหารชวีติเขาท่ี ภู เขาและทําลายเขาเสียจาก
พื้นแผ่นดินโลก� ขอพระองค์ทรงหนักลับเสียจากความพิโรธอนัแรงกล้าของพระองค์ และทรงกลับพระทัย
อยา่ทําอนัตรายแก่พลไพรข่องพระองค์ เอง 13ขอพระองค์ ได้ ทรงระลึกถึ งอ ับราฮมั อสิอคั และอสิราเอลผู้ รบั
ใช ้ของพระองค์ เป็นผู้ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงปฏิญาณด้วยพระองค์เองแก่เขาเหล่าน้ันไว ้วา่ �เราจะให้เชื้อสาย
ของเจ้าทวขีึ้นดุจดวงดาวในท้องฟ้า และแผ่นดินน้ีทัง้หมดซ่ึงเราสัญญาไว ้แล้ว เราจะยกให ้แก่ เชื้อสายของ
เจ้า และเขาจะรบัไว้เป็นมรดกตลอดไป� � 14  แล ้วพระเยโฮวาห์จึงทรงกลับพระทัย  มิได้ ทรงทําอนัตราย
อยา่งท่ี พระองค์ ทรงดํารวิา่จะกระทําแก่พลไพรข่องพระองค์

อสิราเอลเปลือยกายและไหว ้รู ปเคารพ โมเสสทําลายรูปเคารพ
15 ฝ่ายโมเสสกลับลงมาจากภูเขาถือแผ่นศิลาพระโอวาทมาสองแผ่น ซ่ึงจารกึทัง้สองด้าน  จาร ึกทั ้งด 

้านน้ีและด้านน้ัน 16  แผ่ นศิลาเหล่าน้ันเป็นงานจากฝีพระหตัถ์ของพระเจ้า และอกัษรท่ี จาร ึกน้ันเป็นลาย
พระหตัถ์ของพระเจ้า สลักไวบ้นแผ่นศิ ลาน ้ัน 17 เม่ือโยชูวาได้ยนิเสียงพลไพรอ่ื้ ออ ึงอยู่เขาจึงเรยีนโมเสสวา่
� ท่ี ค่ายมีเสียงเหมือนเกิดสงคราม� 18 ฝ่ายโมเสสตอบวา่ � ท่ี เราได้ย ินม ิ ใช ่เสียงอื้ ออ ึงของคนท่ี มี  ชยัชนะ 
และมิ ใช ่เสียงคนท่ี แพ้  แต่ เป็นเสียงคนรอ้งเพลงกัน� 19 ต่อมาพอโมเสสเข้ามาใกล้ ค่าย  ได้  เห ็ นร ูปววัหนุ่ม
และคนเต้นราํ โทสะของโมเสสก็เดือดพลุ่งขึ้น ท่านโยนแผ่นศิลาทิง้ตกแตกเสียท่ีเชงิภูเขาน่ันเอง 20  แล ้ วท 
่านเอารูปววัหนุ่ มท ่ีพลไพรทํ่าไวน้ั้นเผาเสีย และบดเป็นผงโรยลงในน้ํา และบังคับให ้ชนชาติ อสิราเอลด่ื มน 
ํ้าน้ัน 21 โมเสสจึงถามอาโรนวา่ �พลไพร ่น้ี กระทําอะไรแก่ท่านเล่า ท่านจึงนําบาปอนัใหญ่ น้ี  มาสู่  พวกเขา �
22 ฝ่ายอาโรนตอบวา่ �อยา่ให้ความโกรธของเจ้านายของข้าพเจ้าเดือดพลุ่งขึ้นเลย ท่านก็ รู ้จักพลไพรพ่วก
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น้ี แล ้ วว ่า เขาเอนเอยีงไปในทางชัว่ 23 เขามารอ้งขอข้าพเจ้าวา่ �ขอจงทําพระให้พวกข้าพเจ้า ซ่ึงจะนําพวก
ข้าพเจ้าไป ด้วยวา่โมเสสคนน้ี ท่ี  ได้ นําพวกข้าพเจ้าออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์น้ันเกิดอะไรขึ้ นก ับเขา ข้าพเจ้าไม่ 
ทราบ � 24  แล ้วข้าพเจ้าตอบแก่เขาวา่ � ผู้ ใดมีทองคําให้ปลดออกมา� เขาก็มอบทองคําให ้แก่  ข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้าจึงโยนลงไปในไฟแล้ วว ั วน ้ี ก็  ออกมา � 25 เม่ือโมเสสเหน็ประชาชนแสดงออกถึงการเปลือยเปล่าเสีย
แล้ว (เพราะวา่อาโรนปล่อยใหเ้ขาเปลือยเปล่าจนน่าละอายท่ามกลางพวกศั ตรู )

สามพันคนท่ี ไหว ้ รู ปเคารพถูกประหารชวีติ
26  แล ้วโมเสสยนือยู ่ท่ี  ประตู ค่ายรอ้งวา่ � ผู้ ใดอยู่ฝ่ายพระเยโฮวาห ์ให ้ ผู้ น้ันมาหาเราเถิด� ฝ่ายลูกหลาน

ของเลว ีได้ มาหาโมเสสพรอ้มกัน 27 โมเสสจึงกล่าวแก่เขาวา่ �พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของอสิราเอลตร ัสส ั ่งด ัง
น้ี วา่ �จงเอาดาบสะพายทุกคนแล้วจงไปมาตามประตูต่างๆทัว่ค่าย  ทุ กๆคนจงฆ่าพี่น้องและมิตรสหายและ
เพื่อนบ้านของตัวเอง� � 28 ฝ่ายลูกหลานของเลว ีก็ ทําตามโมเสสสัง่ และพลไพรป่ระมาณสามพันคนตาย
ลงในวนัน้ัน 29 ด้วยโมเสสกล่าวไว ้แล ้ วว ่า �ในวนัน้ีท่านทัง้หลายจงสถาปนาตัวเองรบัใช้พระเยโฮวาห์ จงให ้
ทุ กคนสู้รบกับบุตรชายและพี่น้องของตน เพื่อวนัน้ี พระองค์ จะได้อาํนวยพระพรแก่ท่านทัง้หลาย� 30 ครั ้นว ั 
นร ุ่งขึ้น โมเสสจึงกล่าวแก่พลไพร ่วา่ �ท่านทัง้หลายทําบาปอนัใหญ่ ยิง่  แต่  บัดน้ี เราจะขึ้นไปเฝ้าพระเยโฮวาห์
ชะรอยเราจะทําการลบมลทินบาปของท่านได้� 31 โมเสสจึงกลับไปเฝ้าพระเยโฮวาห์ทูลวา่ � โอ พระเจ้าข้า
พลไพร ่น้ี ทําบาปอนัใหญ่ ยิง่ เขาทําพระด้วยทองคําสําหรบัตัวเอง 32  แต่  บัดน้ี ขอพระองค์โปรดยกโทษบาป
ของเขา ถ้าหาไม่ ขอพระองค์ทรงลบชื่อของข้าพระองค์เสียจากทะเบียนท่ี พระองค์ ทรงจดไว�้ 33 ฝ่ายพระ
เยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ � ผู้ ใดทําบาปต่อเราแล้วเราจะลบชื่อผู้น้ันเสียจากทะเบียนของเรา 34 ฉะน้ันบัดน้ี
จงไปเถอะ นําพลไพรไ่ปยงัท่ีซ่ึงเราบอกแก่ เจ้ าแล้ว  ดู  เถิด  ทูตสวรรค์ ของเราจะนําหน้าเจ้า  แต่ วา่ในวนัน้ัน
เม่ือเราจะพิพากษาเขา เราจะลงโทษเขา� 35 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให ้ภัยพิบัติ  เก ิดขึ้นแก่พลไพร่
เพราะเหตุเขาทํารูปววัหนุ่มซ่ึงอาโรนทําน้ัน

33
พระเจ้าต้องการทําลายอสิราเอล โมเสสยกยา้ยพลับพลา

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �ไปเถิด จงยกไปจากท่ี น่ี  เจ้ ากับพลไพรซ่ึ่งเจ้านําขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ 
ียปิต์ ไปยงัแผ่นดินซ่ึงเราปฏิญาณกับอบัราฮมั อสิอคั และยาโคบวา่ � แผ่ นดินน้ันเราจะให ้แก่ เชื้อสาย
ของเจ้า� 2 เราจะใช ้ทูตสวรรค์  องค์  หน ่ึงนําหน้าเจ้าไป และจะไล่คนคานาอนั คนอาโมไรต์ คนฮติไทต์ คน
เปรสิซี คนฮีไวต์ คนเยบุส ออกเสียจากท่ี น่ัน 3 จงนําไปถึงแผ่นดินซ่ึ งม ีน้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์  แต่ 
เราจะไม่ขึ้นไปกับพวกเจ้า เกรงวา่เราจะทําลายล้างพวกเจ้าเสียกลางทาง เพราะวา่เจ้าเป็นชนชาติ คอแข็ง 
� 4 เม่ือพลไพร ่ได้ ยนิข่าวรา้ยน้ันเขามีความโศกเศรา้ และไม่ มี  ผู้ ใดใส่เครือ่งประดับเลย 5 เพราะพระเยโฮ
วาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงกล่าวแก่ ชนชาติ อสิราเอลวา่ � เจ้ าทัง้หลายเป็นชนชาติ คอแข็ง ถ้าเราจะขึ้นไปกับ
เจ้าเพียงครู ่เดียว เราก็จะทําลายล้างเจ้าเสีย ฉะน้ันบัดน้ี จงถอดเครือ่งประดับออกเสียเพื่อเราจะรู ้วา่ ควร
จะกระทําอยา่งไรกับเจ้า� � 6 ฝ่ายชนชาติอสิราเอลก็ถอดเครือ่งประดับออกตอนท่ีเขาอยู่แถบภูเขาโฮเรบ
7 ฝ่ายโมเสสตัง้พลับพลาหลังหน่ึงไว้ข้างนอกไกลจากค่าย และเรยีกวา่พลับพลาแหง่ชุ มน ุม ต่อมาทุกคน
ซ่ึงปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห ์ก็ ออกไปยงัพลับพลาแหง่ชุ มน ุม ซ่ึงตัง้อยู่นอกบรเิวณค่าย 8 และต่อมา
เม่ือไรท่ีโมเสสออกไปยงัพลับพลาน้ัน พลไพรทั่ง้ปวงก็จะลุกขึ้นยนือยู ่ท่ี  ประตู  เต็นท์ ของตน  มองดู โมเสสจน
ท่านเข้าไปในพลับพลา 9 ครัน้โมเสสเข้าไปในพลับพลาแล้ว เสาเมฆก็ลอยลงมาตัง้อยู ่ท่ี  ประตู  พลับพลา  แล 
้วพระเยโฮวาห ์ก็ ตรสัสนทนากับโมเสส 10 เวลาพลไพรทั่ง้ปวงเหน็เสาเมฆน้ันตัง้อยู ่ท่ี  ประตู  พล ับพลาเม่ือไร
 ทุ กคนก็จะลุกขึ้นยนืนมัสการอยู ่ท่ี  ประตู  เต็นท์ ของตน 11  ดังน้ี แหละพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสสองต่อสอง
เหมือนมิตรสหายสนทนากัน  แล ้วโมเสสก็ กล ับไปยงัค่าย  แต่ โยชูวาผู้ รบัใช ้ หนุ่ม  ผู้ เป็นบุตรชายของนนู  มิได้ 
ออกไปจากพลับพลา

โมเสสออ้นวอนพระเจ้าให ้พระองค์  อยู ่กับอสิราเอล
12 โมเสสกราบทูลพระเยโฮวาห ์วา่ � ดู  เถิด  พระองค์  ได้ ตร ัสส ่ังข้าพระองค์ วา่ �จงนําพลไพร ่น้ี  ขึ้นไป �  แต่  

พระองค์  มิได้  แจ ้งให้ข้าพระองค์ทราบวา่ จะใช ้ผู้ ใดขึ้นไปกับข้าพระองค์  แม้ กระน้ันพระองค์ ก็ ยงัตรสักับข้า
พระองค์ วา่ �เรารูจั้กเจ้าตามชื่อของเจ้า และเจ้าก็ ได้ รบัความกรุณาในสายตาของเราด้วย� 13 ฉะน้ันบัดน้ี
ข้าพระองค์ทูลวงิวอนต่อพระองค์  ถ้าแม้ ข้าพระองค์ ได้ รบัพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์ แล้ว ขอ
ทรงโปรดสําแดงพระมรรคาของพระองค์ ให ้ข้าพระองค์ เห ็นในกาลบัดน้ี เพื่อข้าพระองค์จะรูจั้กพระองค์  แล 
ว้จะรบัพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์ และขอทรงถือวา่ชนชาติ น้ี เป็นพลไพรข่องพระองค์� 14 ฝ่าย
พระองค์ตร ัสว ่า �เราเองจะไปกับเจ้า และให ้เจ้ าได้ พัก � 15 ฝ่ายโมเสสจึงกราบทูลพระองค์ วา่ �ถ้าพระองค์ 
มิได้ เสด็จไปกับข้าพระองค์  ก็ ขออยา่นําพวกข้าพระองค์ขึ้นไปจากท่ี น่ี  เลย 16 ทําอยา่งไรจะทราบได้ ตรงน้ี  
วา่ ข้าพระองค์และพลไพรข่องพระองค์ ได้ รบัพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์ แล้ว  ก็ เม่ือพระองค์
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เสด็จไปกับพวกข้าพระองค์ด้วยมิ ใช ่ หรอื  ดังน้ี เราทัง้หลายทัง้ข้าพระองค์และพลไพรข่องพระองค์จึงจะแยก
ออกจากชนชาติทัง้ปวงท่ี อยู ่บนพื้นแผ่นดินโลก� 17 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �เราจะกระทําสิง่
ท่ี เจ้ ากล่าวถึงน้ีด้วยเพราะวา่เจ้าได้รบัความกรุณาในสายตาของเราแล้ว และเรารูจั้กเจ้าตามชื่อของเจ้า�
18 โมเสสจึงกราบทูลวา่ �ขอทรงโปรดสําแดงสงา่ราศีของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ เถิด � 19  พระองค์ จึงตรสั
ตอบวา่ �เราจะให ้คุณความดี ของเราประจั กษ ์ แจ ้งต่อหน้าเจ้า และเราจะประกาศนามของเราคือ เยโฮวาห์
 ให ้ ประจักษ์ ต่อหน้าเจ้า เราประสงค์จะโปรดปรานผู้ ใด เราก็จะโปรดปรานผู้ น้ัน และเราประสงค์จะเมตตา
แก่ ผู้ใด เราก็จะเมตตาผู้ น้ัน � 20  พระองค์ จึงตร ัสว ่า � เจ้ าจะเหน็หน้าของเราไม่ ได้ เพราะมนษุย ์เห ็นหน้าเรา
แล้วจะมี ช ีวติอยู ่ไม่ได้ � 21 พระเยโฮวาหต์รสัอ ีกวา่ � ดู  เถิด  มี  ท่ี  แหง่หน ึ่งอยู ่ใกล้  เรา  เจ้ าจงไปยนือยูบ่นศิ ลาน ัน้
22  แล ้วขณะเม่ือสงา่ราศีของเรากําลังผ่านไป เราจะซ่อนเจ้าไวใ้นชอ่งศิลาและจะบังเจ้าไวด้้วยมือเราจนกวา่
เราจะผ่านไป 23 เม่ือเราเอามือของเราออกแล้ว  เจ้ าจะเหน็หลังของเรา  แต่  หน ้าของเราเจ้าจะมิ ได้  เหน็ �

34
โมเสสจะทําแผ่นศิลาใหม่สําหรบัพันธสัญญา

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงสกัดศิลาอกีสองแผ่นเหมือนเดิมแล้วเราจะจารกึคําเหมือนในแผ่น
เก่าท่ี เจ้ าทําแตกน้ันให้ 2 จงเตรยีมให ้พร ้อมเวลาเชา้  แล ้วจงขึ้นมาบนภูเขาซีนายแต่ เชา้ จงคอยเฝ้าเราบน
ยอดภูเขาน้ัน 3 อยา่ให ้ผู้ ใดขึ้นมาด้วย และอยา่ให ้ผู้ ใดมาอยู่ตลอดทั ่วท ้ังภู เขา อยา่ให้ฝูงแพะแกะ ฝูงว ัวก ิน
หญ้าอยู ่หน ้าภูเขาน้ี เลย � 4 ฝ่ายโมเสสจึงสกัดศิลาสองแผ่นเหมือนสองแผ่นแรก  แล ้ วท ่านก็ต่ืนแต่เชา้ขึ้น
ไปบนภูเขาซีนายตามรบัสัง่ของพระเยโฮวาหถื์อศิลาไปสองแผ่น 5 ฝ่ายพระเยโฮวาหเ์สด็จลงมาในเมฆ และ
โมเสสยนือยู่กับพระองค์ ท่ีน่ัน และออกพระนามพระเยโฮวาห์ 6 พระเยโฮวาห์เสด็จผ่านไปข้างหน้าท่าน ตร ั
สว ่า �พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห ์พระเจ้า  ผู้ ทรงพระกรุณา ทรงกอปรด้วยพระคุ ณ ทรงกริว้ชา้ และบรบูิ รณ ์
ด้วยความเมตตาและความจรงิ 7  ผู้ ทรงสําแดงความเมตตาต่ อมนษุย ์กระทัง่พันชัว่อายุ  ผู้ ทรงโปรดยกโทษ
ความชัว่ชา้ การละเมิดและบาปของเขาเสีย  แต่ จะทรงถือวา่ไม่ มี โทษก็ หามิได้ และใหโ้ทษเพราะความชัว่ชา้
ของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานสามชัว่ส่ี ชัว่อายุคน � 8 ฝ่ายโมเสสจึงรบีกราบลงท่ีพื้นดินนมัสการ 9  แล ้ วท ูล
วา่ � โอ ข้าแต่ องค์  พระผูเ้ป็นเจ้า  ถ้าแม้ ข้าพระองค์ ได้ รบัพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์ ข้าพระองค์
ทูลวงิวอนต่อพระองค์ ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์โปรดเสด็จไปท่ามกลางพวกข้าพระองค์เพราะ
เป็นชนชาติคอแข็ งด ื้ อด ึง และขอทรงโปรดยกโทษความชัว่ชา้และความบาปของพวกข้าพระองค์ และโปรด
รบัพวกข้าพระองค์เป็นมรดกของพระองค์ ด้วย �

ทรงหา้มไม่ ให ้อสิราเอลรว่มกับคนต่างชาติในคานาอนั
10 ฝ่ายพระองค์ตร ัสว ่า � ดู  เถิด เราจะทําพันธสัญญาไว้ เราจะทําการมหศัจรรย์ต่อหน้าชนชาติของเจ้า

ทุกคน ซ่ึงไม่ มี  ผู้ ใดกระทําในประชาชาติใดทัว่พิ ภพ และประชาชนทัง้ปวงซ่ึงเจ้าอยู่ท่ามกลางเขาน้ัน จะเห ็
นก ิจการของพระเยโฮวาห์ เพราะการซ่ึงเราจะทําต่อเจ้าน้ันจะเป็นสิง่ท่ีน่ากลัวยิง่นัก 11 จงถือตามคําซ่ึงเรา
บัญชาเจ้าในวนัน้ี  ดู  เถิด เราจะไล่คนอาโมไรต์ คนคานาอนั คนฮติไทต์ คนเปรสิซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส
ไปให้พ้นหน้าเจ้า 12 จงระวงัตัวให ้ดี อยา่กระทําพันธสัญญากับชาวเมืองซ่ึงเจ้าจะไปถึงน้ัน เกรงวา่จะเป็น
บ่วงแรว้ดักพวกเจ้า 13  แต่  เจ้ าทัง้หลายจงทําลายแท่นบูชาและทุบเสาอนัศั กด ิ ์สิทธิ ์ของเขาใหแ้หลกละเอยีด
และโค่นเสารูปเคารพของเขาเสีย 14  เจ้ าอยา่นมัสการพระอื่นเลย เพราะพระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงพระนามวา่
หวงแหนเป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหน 15 เกรงวา่เจ้าจะทําพันธสัญญากับชาวเมืองน้ัน และเม่ือเขาเล่นชู้กับ
พระของเขา และถวายสัตวบูชาแก่บรรดาพระน้ัน เขาจะเชญิพวกเจ้าไปรว่มด้วย และพวกเจ้าจะไปกินของ
ท่ีเขาถวายบู ชาน ้ัน 16 เกรงวา่เจ้าจะรบับุตรสาวของเขามาเป็นภรรยาบุตรชายของเจ้า และบุตรสาวของเขา
น้ันจะไปเล่นชูกั้บพระของเขา และชกัชวนให ้บุ ตรชายของเจ้าไปเล่นชูกั้บพระน้ันด้วย 17  เจ้ าอยา่หล่อรูปพระ
ไวสํ้าหรบัตัวเองเลย

คําบัญชาซ้ําเรือ่งเครือ่งบู ชา 
18  เจ้ าทัง้หลายจงถือเทศกาลกินขนมปังไร ้เชื้อ จงกินขนมปังไรเ้ชื้อให้ครบเจ็ดวนัตามกําหนดในเดือนอา

บีบตามท่ีเราบัญชาเจ้า เพราะเจ้าออกจากอยีปิต์ในเดือนอาบีบ 19  ทุ กสิ่งซ่ึงออกจากครรภ์ครัง้แรกเป็นของ
เรา คือสัตว ์ตัวผู้ ทัง้หมดของเจ้า  ลูกหวัปี ของววัและของแกะ 20 ส่วนลูกลาหวัปีน้ันเจ้าจงนําลูกแกะมาไถ่ ไว ้
 ถ้าแม้  เจ้ ามิ ได้  ไถ่  ก็ จงหกัคอมันเสีย  บุ ตรชายหวัปีทัง้หลายของพวกเจ้าน้ันจะต้องไถ่ ไว ้ ด้วย อยา่ให ้ผู้ ใดมาเฝ้า
เรามือเปล่าเลย 21  เจ้ าจงทําการงานในกําหนดหกวนั  แต่  วนัท่ี  เจ ็ดจงพัก  แม้ว ่าในฤดูไถนาและฤดู เก ่ียวข้าว
ก็จงพัก 22 จงถือเทศกาลสัปดาห์ คือเทศกาลเล้ียงฉลองผลต้นฤดู เก ี่ยวข้าวสาลี และถือเทศกาลเล้ียงฉลอง
การเก็บผลิตผลในปลายปี 23 บรรดาผู้ชายทัง้หลายของพวกเจ้าต้องมาประชุมกันต่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาห ์พระเจ้า คือพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลปีละสามครัง้ 24 เพราะเราจะขับไล่ ชนชาติ ทัง้หลายออกไปให้พ้นหน้า
พวกเจ้าและจะขยายเขตแดนเมืองของเจ้าให้กวา้งออกไป เม่ือพวกเจ้าจะขึ้นไปเฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้า
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ของเจ้าปีละสามครัง้น้ัน จะไม่ มี ใครอยากได้ แผ่ นดินของเจ้าเลย 25 อยา่ถวายเลือดบูชาพรอ้มกับขนมปั งม 
ี เชื้อ และเครือ่งบูชาอนัเก่ียวกับเทศกาลเล้ียงปัสกาน้ัน อยา่ให้เหลือไว้จนถึงว ันร ุ่งขึ้น 26 จงคัดพืชผลแรก
จากผลรุน่แรกในไรน่ามาถวายในพระนิเวศพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า อยา่ต้มเน้ือลูกแพะด้วยน้ํานมแม่
ของมันเลย� 27 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �คําเหล่าน้ีจงเขียนไว้ เพราะเราทําพันธสัญญาไว้กับเจ้า
และพวกอสิราเอลตามข้อความเหล่าน้ี แล้ว �

โมเสสกลับมาด้วยแผ่นศิลาใหม่สําหรบัพันธสัญญา
28 ฝ่ายโมเสสเฝ้าพระเยโฮวาห ์อยู ่ ท่ี น่ันส่ี สิ บวนัส่ี สิ บคืน  มิได้ รบัประทานอาหารหรอืน้ําเลย และท่านจารกึ

คําพันธสัญญาไว ้ท่ี  แผ่ นศิ ลา คือพระบัญญั ติ  สิ บประการ 29  อยู ่ต่อมาโมเสสได้ลงมาจากภูเขาซี นาย ถือ
แผ่นพระโอวาทสองแผ่นมาด้วย เวลาท่ีลงมาจากภูเขาน้ันโมเสสก็ ไม่ ทราบวา่ ผิวหน้าของตนทอแสงเน่ือง
ด้วยพระเจ้าทรงสนทนากั บท ่าน 30 เม่ืออาโรนและคนอสิราเอลทัง้ปวงมองดู โมเสส  ดู  เถิด ผิวหน้าของท่าน
ทอแสง และเขาก็ กล ัวไม่ กล ้าเข้ามาใกล้ ท่าน 31 ฝ่ายโมเสสเรยีกเขามา  แล ้วอาโรนกับบรรดาประมุขของชุ 
มน ุมก็ กล ับมาหาโมเสสและท่านสนทนากับเขา 32  แล ้วภายหลังคนอสิราเอลทัง้หลายเข้ามาใกล้ โมเสสจึง
ให ้บัญญัติ  แก่ เขาตามท่ีพระเยโฮวาห์ตรสัแก่ท่านทุกข้อบนภูเขาซี นาย 33 เม่ือท่านพูดจบแล้ วก ็ ใช ้ผ้าคลุม
หน้าไว้ 34  แต่ เม่ือไรท่ีโมเสสเข้าเฝ้าทูลต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ท่านก็ปลดผ้าน้ันออกเสีย จนกวา่จะกลับ
ออกมา  แล ้ วท ่านออกมาเล่าให้คนอสิราเอลฟังตามท่ีท่านรบัพระบัญชามาแล้ วน ้ัน 35 และคนอสิราเอลดู 
หน ้าของโมเสสคือเหน็ผิวหน้าของโมเสสทอแสง ฝ่ายโมเสสใชผ้้าคลุมหน้าไว ้อ ีกทุกครัง้ จนกวา่จะเข้าไปทูล
พระองค์

35
ทรงหา้มไม่ ให ้ก่อไฟในวนัสะบาโต

1 ฝ่ายโมเสสให้ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมดประชุมกันกล่าวแก่เขาวา่ � ต่อไปน้ี เป็นสิง่ซ่ึงพระเยโฮวาห์
บัญชาให้ท่านทัง้หลายกระทํา 2 จงทํางานในกําหนดหกวนั  แต่  วนัท่ี  เจ ็ดให้ท่านถือเป็ นว ันบร ิสุทธ ์ิเป็ นว ันสะ
บาโตแด่พระเยโฮวาห์ สําหรบัใช ้พัก  ผู้ ใดทํางานในวนัน้ันต้องถูกลงโทษถึงตาย 3 ในวนัสะบาโตน้ันอยา่ก่อ
ไฟเลย ทัว่ตลอดท่ีอาศัยของท่าน�

 ขอให ้พลไพรถ่วายแด่ พระเจ้า 
4 โมเสสได้ กล ่าวแก่ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมดวา่ � ต่อไปน้ี เป็นสิง่ซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงบัญชาวา่ 5 ท่านทัง้

หลายจงนําของจากของท่ี มี  อยู ่มาถวายพระเยโฮวาห์  ผู้ ใดมีน้ําใจกวา้งขวางให ้ผู้ น้ันนําของมาถวายพระเย
โฮวาห์ คือทองคํา  เงนิ และทองสัมฤทธิ์ 6 ผ้าสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม ผ้าป่านเน้ือละเอยีด และขนแพะ 7  หน 
ังแกะตัวผู้ ยอ้มสี  แดง  หน ังของตัวแบดเจอรแ์ละไม้กระถินเทศ 8 น้ํามันเติมตะเกียง เครือ่งเทศสําหรบัเจือ
น้ํามันเจิม และปรุงเครือ่งหอมสําหรบัการเผาถวาย 9 พลอยสีน้ําข้าวและพลอยต่างๆสําหรบัฝังทําเอโฟด
และทับทรวง 10จงให ้ทุ กคนท่ีเฉลียวฉลาดในหมู่พวกท่าน พากันมาทําสิง่ทัง้ปวงซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงบัญชา
ให้ทําแล้ว 11 คือพลับพลา  เต็นท์ และผ้าคลุมพลับพลา ขอเก่ียวและไม้ กรอบ  กลอน  เสา และฐานรองรบั
เสาของพลับพลาน้ัน 12  ห ีบและไม้คานหามหบี พระท่ีน่ังกรุณากับม่านบังตา 13  โต ๊ะกับไม้คานหามโต๊ะ  
เครือ่งใช ้ทัง้ปวงสําหรบัโต๊ะ และขนมปังหน้าพระพักตร์ 14 คันประทีปท่ี ให ้แสงสวา่งกับเครือ่งอุ ปกรณ์ และ
ตะเกียง และน้ํามันเติมตะเกียง 15 แท่นเผาเครือ่งหอมกับไม้คานหามแท่นน้ัน น้ํามันเจิม และเครือ่งหอม
สําหรบัเผาถวาย และม่านบังตาสําหรบัประตู ท่ี  ประตู  พลับพลา 16แท่นเครือ่งเผาบูชากับตาข่ายทองสัมฤทธิ์
 ไม้ คานหามและเครือ่งใช้ทัง้ปวงของแท่น ขั นก ับพานรองขันน้ัน 17 ผ้าม่านสําหร ับก ้ันลานพลับพลากับเสา
และฐานรองรบัเสา และผ้าม่านสําหรบัประตู ลาน 18 หลักหมุดสําหรบัพลับพลา และหลักหมุดสําหรบัลาน
พลับพลาพรอ้มกับเช ือก 19 เส้ือยศเย ็บด ้วยฝีมือประณีตสําหรบัแต่งเวลาปรนนิบั ติ ในท่ี บรสุิทธิ ์คือเส้ือยศ
บร ิสุทธ ์ิสําหรบัอาโรนปุโรหติ และเส้ือยศสําหรบับุตรชายของท่าน เพื่อใช ้ปฏิบัติ ในตําแหน่งปุโรหติ� 20  แล 
้วชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมดก็แยกยา้ยกันจากโมเสสไป 21  ทุ กคนท่ี มี ใจปรารถนา และท่ี มี ใจสมั ครก ็นํา
สิง่ของมาถวายพระเยโฮวาห์สําหรบัพลับพลาแหง่ชุ มน ุมและการปรนนิบั ติ  ทัง้หลาย และสําหรบัเครือ่งยศ
บร ิสุทธ ์ิ22 เขาจึงพากันมาทัง้ชายและหญิง บรรดาผู้ มีน ้ําใจสมัครนํามาซ่ึงเข็มกลัด  ตุ้มหู แหวนตราและ
กําไล เป็นทองรูปพรรณทัง้น้ัน คือทุกคนนําทองคํามาแกวง่ไปแกวง่มาถวายพระเยโฮวาห์ 23 ส่วนทุกคนท่ี 
มีด ้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม หรอืท่ี มี ผ้าป่านเน้ือละเอยีด ขนแพะ  หน ังแกะตัวผู้ ยอ้มสี  แดง และหนังของตัว
แบดเจอร ์ก็ เอาของเหล่าน้ันมาถวาย 24  ทุ กคนท่ี มี เงนิหรอืทองสัมฤทธิจ์ะถวายก็นํามาถวายพระเยโฮวาห์
และทุกคนท่ี มี  ไม้ กระถินเทศใช้การได้ ก็ นําไม้น้ันมาถวาย 25 ส่วนผู้หญิงทัง้ปวงท่ีชาํนาญก็ป่ันด้ายด้วยมือ
ของตน  แล ้วนําด้ายซ่ึงป่ันน้ันมาถวายทัง้สี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และเส้นป่านป่ันอยา่งดี 26 ฝ่ายบรรดาผู้
หญิงท่ี มี ใจปรารถนาก็ป่ันขนแพะด้วยความชาํนาญ 27 บรรดาประมุขก็นําพลอยสีน้ําข้าวและพลอยต่างๆมา
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สําหรบัฝังทําเอโฟด และทับทรวง 28 กับเครือ่งเทศและน้ํามันเติมตะเกียง น้ํามันเจิม และน้ํามันปรุงเครือ่ง
หอมสําหรบัเผาบู ชา 29 คนอสิราเอลทัง้ชายหญิงทุกคนท่ี มี ใจสมัครนําของถวายสําหรบัการงานต่างๆ ซ่ึง
พระเยโฮวาหท์รงบัญชาโมเสสไว ้ให ้กระทําก็นําของมาตามอาํเภอใจถวายแด่พระเยโฮวาห์

เบซาเลลและโอโฮลีอบัเป็นชา่งและผู้ สอน 
30 โมเสสจึงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ � ดู ก่อนท่าน พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงออกชื่อเบซาเลลบุตรชายอุ ร ี ผู้ เป็น

บุตรชายของเฮอรต์ระกูลยูดาห์ 31 และพระองค์ ได้ ทรงให ้ผู้ น้ันประกอบด้วยพระวญิญาณของพระเจ้าให ้มี
สติ ปัญญาและความเข้าใจ และความรูใ้นการชา่งฝีมือทัง้ปวง 32 เพื่อจะคิดประดิษฐ์ลวดลายอยา่งฉลาด ทํา
ด้วยทองคําและเงนิและทองสัมฤทธิ์ 33 และเจียระไนพลอยต่างๆสําหรบัฝังในกระเปาะ และการแกะสลัก
ไม้ คือให ้มี  ฝีมือดี เลิศทุกอยา่ง 34 อน่ึงพระองค์ทรงดลใจให ้ผู้ น้ั นม ีน้ําใจท่ีจะสอนคนอื่นได้ ด้วย  พร ้อมด้วย
โอโฮลีอบับุตรชายอาหิสะมัคตระกูลดาน 35 คนทัง้สองน้ี พระองค์ ทรงประทานสติปัญญาแก่ จิ ตใจของเขา
ให ้มี ความสามารถในการท่ีจะกระทํางานได้ ทุกอยา่ง เชน่การชา่งฝี มือ การชา่งออกแบบ และการชา่งด้ายสี
คือสี ฟ้า  สีม่วง  สี แดงเข้มและเส้นป่านป่ันอยา่งดี และชา่งทอ คือทําการชา่งฝีมือได้ ทุกอยา่ง และเป็นชา่ง
ออกแบบอยา่งฉลาดด้วย�

36
พลไพรถ่วายมากมาย การสรา้งพลับพลาก้าวหน้า

1 ฝ่ายเบซาเลล และโอโฮลี อบั กับคนทัง้ปวงท่ี เฉลียวฉลาด ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงประทานสติปัญญาและ
ความเข้าใจให ้พอท่ี จะทําการทุกอยา่งในการสรา้งสถานบร ิสุทธ ์ิ ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว ้แล ้ วท ุก
ประการ 2 โมเสสจึงเรยีกเบซาเลลและโอโฮลี อบั กับคนทัง้ปวงท่ีเฉลียวฉลาดซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงประทาน
สติปัญญาให ้แก่  จิ ตใจของเขา และใจของเขาปรารถนาให้มาทํางาน 3 คนเหล่าน้ี ได้ รบัของถวายทัง้หมดน้ัน
จากโมเสสท่ีคนอสิราเอลนํามาถวายเพื่อนําไปทําสถานบร ิสุทธ ิ์ พลไพรย่งันําของท่ี สม ัครใจจะถวายมาถวาย
อกีทุกๆเวลาเชา้ 4 ฝ่ายคนทัง้ปวงท่ีเฉลียวฉลาดซ่ึงทํางานต่างๆท่ีสถานบร ิสุทธ ์ิน้ันมาถึงแล้ว ต่างก็หยุด
ทํางานในหน้าท่ีของตน 5 พากันมาเรยีนโมเสสวา่ �พลไพรนํ่าของมาถวายมากเกินความต้องการท่ีจะใช้
ในงานน้ันๆซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให ้กระทํา � 6 โมเสสจึงสัง่ให้ประกาศไปทัว่ค่ายวา่ �อยา่ให้ชายหญิง
นําของสําหรบัทําสถานบร ิสุทธ ์ิมาถวายอกีเลย�  เหตุ ฉะน้ันพลไพรจึ่งยบัยัง้ไม่นําของมาถวายอกี 7 เพราะ
ของท่ีเขามี อยู ่ แล้วก็ พอสําหรบังานทัง้ปวงน้ัน และย ังม ีเหลื ออ ีก 8 บรรดาชา่งผู้เฉลียวฉลาดได้ทําพลับพลา
ด้วยม่านสิบผืน ด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีด ด้วยด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม  มี  รู ปเครูบฝีมือชา่งออกแบบไว้
9 ม่านผืนหน่ึงยาวยี ่สิ บแปดศอก กวา้งส่ี ศอก ม่านทุกผืนเท่ากัน 10 ม่านหา้ผืนเขาทําให ้เก ่ียวติ ดก ัน และอ ี
กห ้าผืนน้ันเก่ียวติ ดก ันด้วย 11 เขาทําหูด้วยด้ายสี ฟ้า  ติ ดไว้ตามขอบม่านด้านนอกสุดชุดท่ี หน่ึง และตาม
ขอบม่านด้านนอกสุดชุดท่ีสองก็ทําหู ไว ้ เหมือนกัน 12 ม่านผืนหน่ึงเขาทําหูหา้สิบหู และตามขอบม่านชุดท่ี
สองเขาก็ทําหูหา้สิบหู ให ้ ตรงกัน 13 และเขาทําขอทองคําหา้สิบขอ สําหรบัใช ้เก ่ียวม่านเพื่อให ้พล ับพลาเป็น
ชิน้เดียวกัน 14 เขาทําม่านด้วยขนแพะสําหรบัเป็นเต็นท์คลุมพลับพลาอกีสิบเอด็ผืน 15 ม่านผืนหน่ึงยาว
สามสิบศอก กวา้งส่ี ศอก ทัง้สิบเอด็ผืนเท่ากัน 16 เขาเก่ียวม่านหา้ผืนให ้ติ  ดก ันต่างหาก และม่านอกีหกผื นก 
็ เก ่ียวติ ดก ั นอ ีกต่างหาก 17 และเขาทําหูหา้สิบหู ติ  ดก ับม่านด้านนอกสุดชุดท่ี หน่ึง และเขาทําหูหา้สิบหู ติ  ดก 
ับขอบม่านด้านนอกสุดชุดท่ี สอง 18 เขาทําขอทองสัมฤทธิห์า้สิบขอเก่ียวขอเข้าท่ี หู  ให ้ ติ ดต่อเป็นเต็นท์หลัง
เดียวกัน 19 เขาทําเครือ่งดาดเต็นท์ด้วยหนังแกะตัวผู้ ยอ้มสี แดงชัน้หน่ึง และคลุ มท ั บด ้วยหนังของตัวแบด
เจอร ์อ ีกชัน้หน่ึง 20 เขาทําไม้กรอบสําหรบัพลับพลาด้วยไม้กระถินเทศยกตัง้ขึ้นตรงๆ 21  ไม้ กรอบน้ันยาว
แผ่นละสิบศอก กวา้งศอกคืบ 22  มี เดือยกรอบละสองเดือย เดือยกรอบหน่ึ งม ี ไม้ ประกับติ ดก ับเดือยอกีกรอบ
หน่ึง เขาได้ ทําไม ้กรอบพลับพลาทัง้หมดอยา่งน้ี 23 เขาทําไม้กรอบพลับพลาดังน้ี ด้านใต้เขาใช ้ย ่ี สิ บแผ่น
24 เขาทําฐานด้วยเงนิส่ี สิ บฐานสําหรบัไม้กรอบยี ่สิ บแผ่น  ใต้  ไม้ กรอบแผ่นหน่ึ งม ีฐานรองรบัแผ่นละสองฐาน
สําหรบัสวมเดือยสองอนั 25 ด้านท่ีสองของพลับพลาข้างทิศเหนือน้ันเขาทําไม้กรอบยี ่สิ บแผ่น 26 เขาทําฐาน
เงนิรองรบัส่ี สิ บฐาน  ใต้  ไม้ กรอบมีฐานแผ่นละสองฐาน 27 ส่วนด้านหลังทิศตะวนัตกของพลับพลาเขาทําไม้
กรอบหกแผ่น 28 เขาทําไม้กรอบอกีสองแผ่นสําหรบัมุมพลับพลาด้านหลัง 29  ไม้ กรอบน้ันข้างล่างให ้แยกกัน 
 แต่ ตอนบนยอดติดต่ อก ั นที ่หว่งแรก เขาทําอยา่งน้ี ทําให ้ เก ิ ดม ุมสองมุม 30 คือรวมเป็นไม้กรอบแปดแผ่น
ด้วยกันและฐานเงนิสิบหกอนั  ใต้  ไม้ กรอบมีฐานแผ่นละสองฐาน 31 เขาทํากลอนด้วยไม้กระถินเทศหา้อนั
สําหรบัขัดไม้กรอบฝาพลับพลาด้านหน่ึง 32 และกลอนอ ีกห ้าอนัสําหรบัขัดไม้กรอบฝาพลับพลาอ ีกด ้านหน่ึง
และกลอนอ ีกห ้าอนัสําหรบัขัดไม้กรอบฝาพลับพลาด้านตะวนัตก 33 เขาทํากลอนตัวกลางให้รอ้ยตอนกลาง
ของไม้กรอบสําหรบัขัดฝาตัง้แต่ มุ มหน่ึงไปจดอกีมุมหน่ึง 34 เขาหุม้ไม้กรอบเหล่าน้ันด้วยทองคํา และทําหว่ง
กรอบด้วยทองคําสําหรบัรอ้ยกลอน และกลอนน้ันเขาหุ ้มด ้วยทองคําเช ่นก ัน 35 เขาทําม่านน้ันด้วยด้ายสี ฟ้า 
 สีม่วง  สี  แดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีด  มี ภาพเครูบฝีมือชา่งออกแบบไว้ 36 เขาทําเสาไม้กระถินเทศ



 หน ังสืออพยพ 36:37 78  หน ังสืออพยพ 38:8

ส่ีเสาหุ ้มด ้วยทองคํา ขอติดเสาน้ั นก ็เป็นทองคํา เขาหล่อฐานเงนิส่ีอนัสําหรบัรองรบัเสาน้ัน 37 และเขาทํา
บังตาท่ี ประตู  พล ับพลาน้ันด้วยด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และผ้าป่านเน้ือละเอยีดประกอบด้วยฝีมือชา่งปัก
38 และทําเสาหา้ต้นสําหรบัม่านน้ันพรอ้มด้วยขอเก่ียว บัวควํา่และราวยดึเสาน้ันหุ ้มด ้วยทองคํา  แต่ ฐานหา้
ฐานสําหรบัรองรบัเสาน้ันทําด้วยทองสัมฤทธิ์

37
 ห ีบพันธสัญญาและพระท่ีน่ังกรุณา

1 เบซาเลลทําห ีบด ้วยไม้กระถินเทศ ยาวสองศอกคืบ กวา้งศอกคืบ และสูงศอกคืบ 2  ห ี บน ้ันเขาหุ ้มด ้วย
ทองคําบร ิสุทธ ์ิทัง้ข้างในและข้างนอก และได้ทํากระจังรอบห ีบน ้ันด้วยทองคํา 3 เขาหล่อหว่งทองคําส่ีหว่ง
ติดไว ้ท่ี  มุ  มท ้ังส่ี ด้านน้ีสองหว่งและด้านน้ันสองห ่วง 4 เขาทําคานหามด้วยไม้กระถินเทศหุ ้มด ้วยทองคํา
5 เขาสอดคานหามเข้าท่ีหว่งข้างหบีสําหรบัใชย้กห ีบน ัน้ 6  แล ้วเขาทําพระท่ีน่ังกรุณาด้วยทองคําบร ิสุทธ ิ์ ยาว
สองศอกคืบ กวา้งศอกคืบ 7 เขาทําเครูบทองคําสองรูป โดยใช้ค้อนทํา ตัง้ไว ้ท่ี ปลายพระท่ีน่ังกรุณาทัง้สอง
ข้าง 8 เขาทําเครูบไว ้ท่ี ปลายพระท่ีน่ังกรุณาข้างละรูป เขาทําเครู บน ัน้ตอนปลายทัง้สองข้างเป็นเน้ือเดียวกับ
พระท่ีน่ังกรุณา 9  ให ้เครูบกางปีกออกเบื้องบน ปกพระท่ีน่ังกรุณาไวด้้วยปีก และให้หนัหน้าเข้าหากัน คือให้
เครูบหนัหน้ามาตรงพระท่ีน่ังกรุณา

 โต ๊ะสําหรบัขนมปังหน้าพระพักตรแ์ละคันประทีป
10 เขาเอาไม้กระถินเทศทําโต๊ะตัวหน่ึง ยาวสองศอก กวา้งหน่ึงศอก และสูงศอกคืบ 11 เขาหุม้โต๊ะน้ันด้วย

ทองคําบร ิสุทธ ์ิและทํากระจังทองคํารอบโต๊ะน้ันด้วย 12 เขาทําประกับขอบโต๊ะน้ันกวา้งหน่ึงฝ่ามือโดยรอบ
 แล ้วทํากระจังทองคําประกอบรอบประกั บน ้ัน 13 เขาหล่อหว่งทองคําส่ีอนัติดไว ้ท่ี  มุ มโต๊ะทัง้ส่ีตรงขาโต๊ะ
14หว่งน้ันติดช ิดก ับกระจัง สําหรบัสอดคานหามโต๊ะน้ัน 15 เขาทําคานหามด้วยไม้กระถินเทศหุ ้มด ้วยทองคํา
สําหรบัหามโต๊ะน้ัน 16 และเขาทําเครือ่งใช้สําหรบัโต๊ะน้ั นม ี จาน  ชอ้น กับอา่งน้ําและคนโทท่ี ใช ้รนิเครือ่งด่ืม
บู ชา ซ่ึงทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ ทัง้สิน้ 17 เขาทําคันประที ปอ ันหน่ึ งด ้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ เขาใช ้ฝี ค้อนทําคัน
ประทีป  ให ้ทัง้ลําตัว  กิง่  ดอก ดอกตูม และกลีบติดเป็นเน้ือเดียวกันคันประที ปน ัน้ 18  มี กิง่หกกิง่แยกออกจาก
ลําคันประที ปน ้ันข้างละสามกิง่ 19  แต่ ละกิ ่งม ีดอกเหมือนดอกอ ัลม ันด์สามดอก  ทุ กๆดอกมีดอกตูมและกลีบ
เป็นดังน้ีทัง้หกกิง่ ซ่ึงยื่นออกจากลําคันประทีป 20 สําหรบัลําคันประที ปน ้ั นม ีดอกส่ีดอกเหมือนดอกอ ัลม ันด์
ทัง้ดอกตูมและกลีบ 21  ใต้ กิง่ทุกๆคู่ทัง้หกกิง่ท่ีลําคันประที ปน ้ัน  ให ้ มี ดอกตูมเป็นเน้ือเดียวกั นก ับคันประทีป
22 ดอกตูมและกิง่เป็นเน้ือเดียวกั นก ับคันประทีป ทําทุกส่วนเป็นเน้ือเดียวกันด้วยทองคําบร ิสุทธ ิแ์ละใชค้้อน
ทํา 23 เขาทําตะเกียงเจ็ดดวงสําหรบัคันประที ปน ้ัน ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง และถาดใส่ตะไกรด้วยทองคําบร ิ
สุทธ ิ์ 24 คันประทีปและเครือ่งใชทั้ง้หมดสําหรบัคันประที ปน ัน้ เขาทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ิ์ หน ักหน่ึงตะลันต์

แท่นบูชาสําหรบัเผาเครือ่งหอมและน้ํามันเจิม
25 เขาสรา้งแท่นบูชาสําหรบัเผาเครือ่งหอมด้วยไม้กระถินเทศ ยาวศอกหน่ึง กวา้งศอกหน่ึง เป็ นร ูปส่ีเหล่ี

ยมจั ตุ รสั และสูงสองศอก เชงิงอนท่ี มุ มแท่นน้ั นก ็เป็นไม้ท่อนเดียวกั นก ับแท่น 26 เขาหุม้แท่นน้ันด้วยทอง
คําบร ิสุทธ ์ิทั ้งด ้านบนและด้านข้างทัง้ส่ี ด้าน และเชงิงอนด้วย และเขาทํากระจังทองคํารอบแท่นน้ัน 27 เขา
ทําหว่งทองคําสองหว่งติดไว ้ใต้ กระจังทัง้สองด้าน ตรงข้ามกัน เป็ นที ่สําหรบัสอดใส่ ไม้  คานหาม 28 เขาทําไม้
คานหามน้ันด้วยไม้กระถินเทศหุ ้มด ้วยทองคํา 29 เขาปรุงน้ํามันเจิ มอ ันบร ิสุทธ ์ิและปรุงเครือ่งหอมบร ิสุทธ ์ิ
ด้วยเครือ่งเทศตามศิลปของชา่งปรุง

38
แท่นเครือ่งเผาบูชาและขันทองเหลือง

1 เขาทําแท่นเครือ่งเผาบู ชาด ้วยไม้กระถินเทศ ยาวหา้ศอก กวา้งหา้ศอก เป็นแท่นส่ีเหล่ียมจั ตุ รสั สูงสาม
ศอก 2 เขาทําเชงิงอนติดไวทั้ง้ส่ี มุ มของแท่นน้ัน เชงิงอนน้ันเป็นไม้ ช ิ้นเดียวกั นก ับแท่นบู ชา เขาหุม้แท่นด้วย
ทองสัมฤทธิ์ 3 เขาทําเครือ่งใชบ้นแท่นน้ันทุกอยา่ง คือหม้อ  พล ัว่  ชาม ขอเก่ียวเน้ือ และถาดรองไฟ  เครือ่งใช ้
สําหรบัแท่นทัง้หมดน้ันเขาทําด้วยทองสัมฤทธิ์ 4 และเขาเอาทองสัมฤทธิทํ์าเป็นตาข่ายประดับแท่นน้ันให ้
อยู ่ ใต้ กระจังของแท่น และหอ้ยอยู ่ตัง้แต่ กลางแท่นลงมา 5 เขาหล่อหว่งส่ีหว่งติดท่ี มุ  มท ้ังส่ีของตาข่ายทอง
สัมฤทธิสํ์าหรบัสอดไม้ คานหาม 6 เขาทําไม้คานหามด้วยไม้กระถินเทศและหุ ้มด ้วยทองสัมฤทธิ์ 7 เขาสอด
ไม้คานน้ันไว้ในหว่งท่ีข้างแท่นสําหรบัหาม เขาทําแท่นน้ันด้วยไม้กระดานให้ข้างในกลวง 8 เขาทําขันทอง
สัมฤทธิ์และพานรองขันทองสัมฤทธิ์จากกระจกเงาของบรรดาผู้หญิงท่ี ปรนนิบัติ ณประตู พล ับพลาแหง่ชุ 
มน ุม

ลานและประตู
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9 และเขาทําลานไว ้ด้วย  ให ้รัว้ด้านใต้ มี ผ้าบัง ทําด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีด ยาวรอ้ยศอก 10  มี เสายี ่สิ บต้ 
นก ับฐานทองสัมฤทธิร์องรบัเสายี ่สิ บฐาน ขอติดเสาและราวยดึเสาน้ันทําด้วยเงนิ 11 ด้านเหนื อม ีผ้าบังยาว
รอ้ยศอก กับเสายี ่สิ บต้นและฐานทองสัมฤทธิ ์ย ี่ สิ บฐาน ขอติดเสาและราวยดึเสาน้ันทําด้วยเงนิ 12 ส่วนด้าน
ตะวนัตกมีผ้าบังยาวหา้สิบศอก กับเสาสิบต้น และฐานรองรบัเสาสิบฐาน ขอติดเสาและราวยดึเสาทําด้วย
เงนิ 13 ด้านตะวนัออกใช้ผ้ายาวหา้สิบศอก 14 ผ้าบั งด ้านรมิประตูข้างหน่ึงยาวสิบหา้ศอก  มี เสาสามต้นและ
ฐานรองรบัเสาสามฐาน 15 และอกีข้างหน่ึง รมิประตูข้างน้ีและข้างโน้น  มี ผ้าบังยาวสิบหา้ศอก  มี เสาสามต้น
และฐานรองรบัเสาสามฐาน 16 ผ้าบังลานโดยรอบน้ันทําด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีด 17 ฐานรองรบัเสาน้ันทํา
ด้วยทองสัมฤทธิ์ ขอติดเสาและราวยดึเสาเป็นเงนิ และบัวควํา่ของเสาน้ันหุ ้มด ้วยเงนิ และเสาทุกต้นของ
ลานมีราวยดึเสาทําด้วยเงนิ 18 ม่านบังตาท่ี ประตู ลานน้ันปั กด ้วยฝีมือของชา่งปัก เป็นสี ฟ้า  สีม่วง  สี แดงเข้ม
และผ้าป่านเน้ือละเอยีด ยาวยี ่สิ บศอก สูงหา้ศอก เสมอกับผ้าบังลาน 19  มี เสาส่ีต้ นก ับฐานรองรบัเสาส่ีฐาน
เป็นทองสัมฤทธิ์ ขอติดเสาทําด้วยเงนิ และส่วนท่ีหุม้บัวควํา่กับราวยดึเสาเป็นเงนิ 20 หลักหมุดทุกหลักของ
พลับพลาและของลานรอบพลับพลาน้ันทําด้วยทองสัมฤทธิ์ 21  น่ี แหละเป็นบัญช ีสิ ่งของท่ี ใช ้ในพลับพลา คือ
พลับพลาพระโอวาท ซ่ึงเขาทัง้หลายนับตามคําสัง่ของโมเสส  มี  คนเลว ีจัดทําตามบัญชาของอธิามาร ์บุ ตร
ชายอาโรนปุโรหติ 22 ส่วนเบซาเลลบุตรชายอ ีร ี ผู้ เป็นบุตรชายของเฮอร ์แห ่งตระกูลยูดาห์ ทําสิง่สารพัดซ่ึง
พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงบัญชาโมเสสแล้ว 23  ผู้ รว่มงานกับเขาคือ โอโฮลี อบั  บุ ตรชายอาหสิะมัคแหง่ตระกูลดาน
เป็นชา่งฝี มือ ชา่งออกแบบและชา่งด้ายสี ใช ้ด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และผ้าป่านเน้ือละเอยีด 24 ทองคํา
ทัง้หมดซ่ึงเขาใช้ในการสรา้งท่ี บรสุิทธิ ์ น้ัน คือทองคําท่ีเขานํามาถวาย  มีน ํ้าหนักยี ่สิ บเก้าตะลันต์ เจ ็ดรอ้ยสา
มสิบเชเขล ตามเชเขลแหง่สถานบร ิสุทธ ์ิ25 เงนิตามจํานวนชุ มน ุมชนได้นับไว้ รวมเป็นหน่ึงรอ้ยตะลันต์กับ
หน่ึงพันเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบหา้เชเขล ตามเชเขลแหง่สถานบร ิสุทธ ์ิ26 คนละเบคา คือครึง่เชเขลตามเชเขลของ
สถานบร ิสุทธ ์ิอนัเก็บมาจากทุกคนท่ีไปจดทะเบียนสํามะโนครวั คือนับตัง้แต่ อายุ  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปรวมหกแสน
สามพันหา้รอ้ยหา้สิบคน 27 เงนิหน่ึงรอ้ยตะลันต์ น้ัน เขาใชห้ล่อทําฐานรองรบัเสาของสถานบร ิสุทธ ิแ์ละฐาน
ของม่าน ฐานรอ้ยฐานเป็นเงนิหน่ึงรอ้ยตะลันต์ คือฐานละหน่ึงตะลันต์ 28  แต่ เงนิหน่ึงพันเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบหา้
เชเขลน้ันเขาใช้ทําขอสําหรบัเสาและหุม้บัวควํา่ของเสาน้ัน และทําราวยดึเสาด้วย 29  ทองสัมฤทธิ ์เขานํามา
ถวายหนักเจ็ดสิบตะลันต์ กับสองพันส่ีรอ้ยเชเขล 30  ทองสัมฤทธิ ์น้ันเขาใช้ทําฐานประตู พล ับพลาแหง่ชุ มน ุ
มและทําแท่นทองสัมฤทธิ์ และตาข่ายทองสัมฤทธิป์ระดับแท่นและทําเครือ่งใช้ทัง้หมดของแท่นน้ัน 31 ทํา
ฐานล้อมรอบลานและฐานท่ี ประตู  ลาน หลักหมุดทัง้หมดของพลับพลาและหลักหมุดรอบลานน้ัน

39
เครือ่งยศบร ิสุทธ ิ์สําหรบัอาโรน

1 ด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี แดงเข้ มน ัน้ เขาใชทํ้าเส้ือยศเย ็บด ้วยฝีมือประณีตสําหรบัใส่เวลาปรนนิบั ติ ในท่ี บรสุิทธิ ์
และได้ทําเครือ่งยศบร ิสุทธ ์ิสําหรบัอาโรน  ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 2 เขาทําเอโฟดด้วย
ทองคํา ด้วยด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และผ้าป่านเน้ือละเอยีด 3 เขาตีทองใบแผ่ออกเป็นแผ่นบางๆแล้ว
ตัดเป็นเส้นๆเพื่อจะทอเข้ากั บด ้ายสี ฟ้า  เข ้ากั บด ้ายสี ม่วง  เข ้ากั บด ้ายสี แดงเข้ม และเข้ากับเส้นป่านอยา่ง
ดีด้วยฝีมือชา่งชาํนาญ 4 เขาทําแถบติดไว ้ท่ี บ่าเพื่อโยงเอโฟด  ให ้ ติ  ดก ับรมิตอนบนทัง้สองชิน้ 5 รดัประคด
ทออยา่งประณีตสําหรบัคาดทับเอโฟดน้ัน เขาทําด้วยวตัถุอยา่งเดียวกันและฝีมืออยา่งเดียวกับเอโฟด คือ
ทําด้วยทองคํา ด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และผ้าป่านเน้ือละเอยีดตามท่ีพระเยโฮวาหท์รงบัญชาแก่ โมเสส 
6 เขาเอาพลอยสีน้ําข้าวฝังไว้ในกระเปาะทองคําซ่ึ งม ีลวดลายละเอยีด และแกะอยา่งแกะตรา เป็นชื่ อบ ุต
รอสิราเอล 7  แล ้วเขาติดไว้กับเอโฟดบนแถบบ่าน้ันเพื่อให้พลอยน้ันเป็ นที ่ระลึกถึงบรรดาบุตรแห ่งอ ิสรา
เอล  ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 8 เขาทําทับทรวงด้วยฝีมือชา่งออกแบบให ้ฝี มือเหมือนกับทํา
เอโฟด คือทําด้วยทองคํา ด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  แดงเข้ม และผ้าป่านเน้ือละเอยีด 9 เขาทําทับทรวงเป็ นร ูปส่ีเห
ล่ียมจั ตุ รสั พับทบกลาง ยาวคืบหน่ึง กวา้งคืบหน่ึง เป็นสองทบด้วยกัน 10 เขาฝังพลอยส่ีแถวบนทับทรวง
น้ัน แถวท่ี หน ่ึงฝังทั บท ิม  บุ ษราคัมและพลอยสี แดงเข้ม 11 แถวท่ีสองฝังมรกต  ไพทูรย ์และเพชร 12 แถว
ท่ีสามฝังนิล โมราและพลอยสี ม่วง 13 แถวท่ี สี ่ฝังพลอยเขียว พลอยสี น้ําข้าว และหยก พลอยทัง้หมดน้ีเขา
ได้ฝังในกระเปาะลวดลายละเอยีดทําด้วยทองคํา 14 พลอยเหล่าน้ั นม ีชื่อเหล่าบุตรอสิราเอลสิบสองชื่อ  จาร 
ึกไว้เหมือนแกะตรา  มี ชื่อตระกูลทุกตระกูลตามลําดับสิบสองตระกูล 15 เขาทําสรอ้ยถักเกลี ยวด ้วยทองคํา
บร ิสุทธ ์ิสําหร ับท ับทรวง 16 และเขาทัง้หลายทํากระเปาะลวดลายละเอยีดด้วยทองคําสองอนั และหว่งทอง
คําสองห ่วง  ติ ดไว ้ท่ี ปลายทัง้สองของทับทรวง 17 เขาทัง้หลายสอดสรอ้ยท่ีทําด้วยทองคําน้ันในหว่งท่ีปลาย
ทับทรวง 18 และปลายสรอ้ยอกีสองข้างน้ัน เขาทัง้หลายทําติ ดก ับกระเปาะลวดลายละเอยีดทัง้สอง  ให ้ ติ ด
ไวข้้างหน้าท่ีแถบยดึเอโฟดทัง้สองข้างบนบ่า 19 เขาทัง้หลายทําหว่งทองคําสองอนัติดไว ้ท่ี ขอบด้านล่างทัง้
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สองของทับทรวงข้างในติดเอโฟด 20 และเขาทัง้หลายทําหว่งสองอนัด้วยทองคํา  ใส่  ไว ้รมิเอโฟดด้านหน้า
 ใต้ แถบท่ีตะเข็บเหนือรดัประคดท่ี ทอด ้วยฝีมือประณีตของเอโฟด 21 และเขาทัง้หลายผูกทับทรวงน้ันติ ดก 
ับเอโฟดด้วย  ใช ้ด้ายถักสีฟ้ารอ้ยผูกท่ี หว่ง  ให ้ทับทรวงทับรดัประคดซ่ึงทอด้วยฝีมือประณีตของเอโฟด เพื่ 
อม ิ ให ้ทับทรวงหลุดไปจากเอโฟด  ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 22 เขาทําเส้ือคลุมเข้าชุ ดก ับเอ
โฟดด้วยด้ายสีฟ้าล้วนเป็นฝีมือทอ 23 และชอ่งกลางผืนเส้ือน้ัน เขาทําเป็นคอเส้ือเชน่เดียวกับคอเส้ือทหาร
และมีขลิบรอบคอเพื่ อม ิ ให ้ ขาด 24  ท่ี ชายเส้ือคลุม เขาทัง้หลายปักเป็ นร ูปลูกทั บท ิม  ใช ้ด้ายสี ฟ้า  สีม่วง  สี  
แดงเข้ม และผ้าป่านเน้ือละเอยีด 25 เขาทัง้หลายทําลูกพรวนด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ แล ้วติ ดล ูกพรวนระหวา่ง
ผลทั บท ิมรอบชายเส้ือคลุ มน ้ัน 26 คือลูกพรวนลูกหน่ึง ผลทั บท ิมผลหน่ึง และลูกพรวนอ ีกล ูกหน่ึง ผลทั 
บท ิ มอ ีกผลหน่ึงสลั บก ันดังน้ี รอบชายเส้ือคลุ มน ้ัน สําหรบัสวมเวลาปรนนิบั ติ  พระองค์  ตามท่ี พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาแก่ โมเสส 27 เขาทัง้หลายทําเส้ื อด ้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีดของชา่งทอผ้าสําหรบัอาโรนและสําหรบั
บุตรชายของท่าน 28 และทํามาลาด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีด และมาลางามด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีด และทํา
กางเกงด้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีด 29 และทํารดัประคดด้วยผ้าป่านป่ันเน้ือละเอยีด และปั กด ้วยด้ายสี ฟ้า  สี
ม่วง  สี  แดงเข้ม ด้วยฝีมือชา่งปัก  ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 30 เขาทัง้หลายทําแผ่นมงกุฎบร ิ
สุทธ ์ิด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ จาร ึกคําวา่ � บรสุิทธิ ์ แด่ พระเยโฮวาห�์  ไว ้เหมือนอยา่งแกะตรา 31  แล ้วเขาเอาด้าย
ถักสีฟ้าผูกแผ่นทองคําน้ันไว้บนมาลา  ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 32  ดังน้ี แหละเขาทํางาน
สําหรบัพลับพลาของเต็นท์ แห ่งชุ มน ุมใหสํ้าเรจ็ทุกประการ พระเยโฮวาหท์รงบัญชาแก่โมเสสไว ้อยา่งไร คน
อสิราเอลก็กระทําอยา่งน้ันทุกประการ 33 เขาจึงได้นําพลับพลามามอบไว้กับโมเสส ทัง้เต็นท์และเครือ่งใช้
ทัง้ปวงคือ  ขอ  ไม้  กรอบ  กลอน  เสา และฐานรองรบัเสา 34 เครือ่งดาดพลับพลาข้างบนทําด้วยหนังแกะตัวผู้ 
ยอ้มสี  แดง และหนังของตัวแบดเจอร์ และม่านสําหรบับังตา 35  ห ีบพระโอวาทกับไม้คานหามของห ีบน ้ัน
และพระท่ีน่ังกรุณา 36  โต ๊ะกับเครือ่งใช้ทัง้หมดบนโต๊ะน้ัน และขนมปังหน้าพระพักตร์ 37 คันประทีปบร ิสุทธ ิ
กั์บตะเกียง คือตะเกียงท่ี เข้าท่ี และเครือ่งใชทั้ง้หมดของคันประที ปน ัน้และน้ํามันสําหรบัเติมตะเกียง 38แท่น
ทองคํา น้ํามันเจิม เครือ่งหอมสําหรบัเผาบู ชา และผ้าบังตาสําหรบัประตู พลับพลา 39 แท่นบูชาทองสัมฤทธิ์
กับตาข่ายทองสัมฤทธิสํ์าหรบัแท่นน้ัน  ไม้ คานหามและเครือ่งใชทั้ง้หมดของแท่น ขั นก ับพานรองขัน 40 ม่าน
บังลาน เสากับฐานรองรบั ผ้าบังตาประตู ลาน เชอืกและหลักหมุดสําหรบัลาน และเครือ่งใช้ทัง้หมดของ
การปรนนิบั ติ  ท่ี  พลับพลา สําหรบัเต็นท์ แห ่งชุ มน ุม 41 เส้ือยศเย ็บด ้วยฝีมือประณีตสําหรบัสวมในเวลาปรน
นิบั ติ ในท่ี บรสุิทธิ ์เครือ่งยศบร ิสุทธ ์ิสําหรบัอาโรนปุโรหติ เครือ่งยศสําหรบับุตรชายอาโรน สําหรบัใช้สวมใน
เวลาปฏิบั ติ ตําแหน่งปุโรหติ 42  สิ ่งสารพัดท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสแล้ว  ชนชาติ อสิราเอลกระทํา
ให้สําเรจ็ทุกประการ 43 โมเสสจึงตรวจดูงานทัง้ปวง และดู เถิด พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว ้อยา่งไร เขาก็ทํา
เสรจ็สิน้ทุกอยา่ง โมเสสจึงอวยพรแก่ เขา 

40
การตัง้พลับพลา

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �ในว ันที ่ หน ่ึงของเดือนแรก จงตัง้พลับพลาแหง่เต็นท์ของชุ มน ุม 3 จง
ตัง้หบีพระโอวาทไว้ในพลับพลาและกั ้นม ่านบังห ีบน ้ันไว้ 4 จงยกโต๊ะเข้ามาตัง้ไว้ และจัดเครือ่งบนโต๊ะไว ้
ตามท่ี ของมัน  แล ้วจงนําคันประที ปน ้ันเข้ามาและจุดไฟท่ีตะเกียงน้ัน 5 จงตัง้แท่นบูชาทองคําสําหรบัเผา
เครือ่งหอมตรงหน้าหบีพระโอวาท  แล ้วติ ดม ่านบังตาของประตู พลับพลา 6 จงตัง้แท่นสําหรบัเครือ่งเผาบูชา
ไวต้รงหน้าประตู พล ับพลาแหง่เต็นท์ของชุ มน ุม 7 จงตัง้ขันไวร้ะหวา่งเต็นท์ แห ่งชุ มน ุมกับแท่นบู ชา  แล ้วจง
ตักน้ําใส่ ไว ้ในขันน้ัน 8 จงตัง้ข้างฝาลานไวร้อบพลับพลา และติ ดม ่านบังตาไว ้ท่ี  ประตู ลานน้ัน 9 จงเอาน้ํามัน
เจิม  เจ ิมพลับพลากับสิง่สารพัดซ่ึงอยูใ่นพลับพลาน้ัน และชาํระพลับพลากับเครือ่งใช้ทัง้หมดให ้บรสุิทธิ ์ แล 
้วพลับพลาน้ันจะบร ิสุทธ ์ิ10 จงเจิมแท่นสําหรบัเครือ่งเผาบู ชาด ้วย และเครือ่งใช้ทัง้หมดบนแท่นน้ัน และ
ชาํระแท่นน้ันให ้บรสุิทธิ ์แท่นน้ันจะบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 11 จงเจิมขันทัง้พานรองขันด้วย และชาํระให ้บรสุิทธิ ์12  
แล ้วจงนําอาโรน และบุตรชายของท่านมาท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม  ใช ้น้ําล้างชาํระตัวเขาเสีย 13 จงนํา
เส้ือผ้ายศบร ิสุทธ ์ิสวมให้อาโรน  แล ้วเจิมและชาํระเขาให ้บรสุิทธิ ์เพื่อเขาจะปรนนิบั ติ เราในตําแหน่งปุโรหติ
14  แล ้วจงนําบุตรชายอาโรนมาด้วยและสวมเส้ือยศให้ 15 จงเจิมเขาเชน่เจิมบิดาของเขา เพื่อเขาจะปรน
นิบั ติ เราในตําแหน่งปุโรหติ การเจิ มน ้ันจะเป็นการเจิมแต่งตัง้เขาไวเ้ป็นปุโรหติเนืองนิตย์ตลอดชัว่อายุของ
เขา� 16 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสให้กระทําสิง่ใด ท่านก็กระทําสิง่น้ันทุกประการ 17 ต่อมาในว ันที ่ 
หน ึ่งเดือนแรกของปี ท่ี สองท่านติดตัง้พลับพลา 18 โมเสสติดตัง้พลับพลาขึ้น คือวางฐานและตัง้ไม้กรอบขึ้น
ไว้ สอดไม้กลอนและตัง้เสาขึ้น 19 ท่านกางผ้าเต็นท์ทับบนพลับพลา  แล ้วเอาเครือ่งดาดคลุมบนเต็นท์  ตาม
ท่ี พระเยโฮวาหท์รงบัญชาแก่ โมเสส 20 ท่านเก็บพระโอวาทไวใ้นห ีบน ้ันและสอดไม้คานหามไวใ้นห ีบน ้ัน และ
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ตัง้พระท่ีน่ังกรุณาไว้บนหบี 21  แล ้ วท ่านนําหบีเข้าไปไว้ในพลับพลา และกั ้นม ่านบังตาบังหบีพระโอวาทน้ัน
ไว้  ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 22 ท่านตัง้โต๊ะไวใ้นเต็นท์ แห ่งชุ มน ุมทางทิศเหนือของพลับพลา
นอกม่านน้ัน 23  แล ้วจัดขนมปังไว้บนโต๊ะเป็นระเบียบต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาโมเสสไว้ 24 และท่านตัง้คันประทีปไวใ้นเต็นท์ แห ่งชุ มน ุมทางทิศใต้ของพลับพลาตรงหน้าโต๊ะน้ัน 25  
แล้วก็  จุ ดไฟตะเกียงต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 26 ท่านตัง้แท่น
ทองคําไวใ้นเต็นท์ แห ่งชุ มน ุมตรงหน้าม่าน 27 และเผาเครือ่งหอมบนแท่นน้ัน  ตามท่ี พระเยโฮวาหท์รงบัญชา
แก่ โมเสส 28 ท่านกั ้นม ่านบังตาท่ี ประตู  พลับพลา 29 ท่านตัง้แท่นสําหรบัเครือ่งเผาบูชาไวต้รงประตู พล ับพลา
แหง่เต็นท์ของชุ มน ุม  แล ้วถวายเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งธญัญบูชาบนแท่นน้ัน  ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาแก่ โมเสส 30 ท่านตัง้ขันไว้ระหวา่งเต็นท์ แห ่งชุ มน ุมกับแท่นบู ชา  แล ้วใส่ น้ําไว ้ในขันสําหรบัชาํระล้าง
31 โมเสสกับอาโรน และบุตรชายของท่าน ล้างมือและเท้าท่ีขันน้ัน 32 เวลาเขาทัง้หลายเข้าไปในเต็นท์ แห ่งชุ 
มน ุม หรอืเข้าไปใกล้แท่นน้ันเม่ือไร เขาก็ชาํระล้างเสี ยก ่อน  ตามท่ี พระเยโฮวาหท์รงบัญชาแก่ โมเสส 33 ท่าน
กัน้บรเิวณลานรอบพลับพลาและแท่นน้ัน  แล ้ วก ้ั นม ่านบังตาท่ีตรงประตู ลาน โมเสสก็จัดการน้ันใหเ้สรจ็สิน้
ไปทุกประการ

เมฆของพระเจ้าแสดงวา่พระเจ้าทรงพอพระทัย
34 ในขณะ น้ั นม ีเมฆมาปกคลุมเต็นท์ แห ่งชุ มน ุมไว้ และสงา่ราศีของพระเยโฮวาห ์ก็ ปรากฏอยู่ เต็ม

พลับพลาน้ัน 35 โมเสสเข้าไปในเต็นท์ แห ่งชุ มน ุมไม่ ได้ เพราะเมฆปกคลุมอยู่ และสงา่ราศีของพระเยโฮ
วาห ์ก็  อยู ่เต็มพลับพลาน้ัน 36 ตลอดการเดินทางของเขา เมฆน้ันถูกยกขึ้นจากพลับพลาเม่ือใด  ชนชาติ 
อสิราเอลก็ยกเดินต่อไปทุกครัง้ 37  แต่ หากวา่เมฆน้ั นม ิ ได้  ถู กยกขึ้นไป เขาก็ ไม่ ออกเดินทางเลย จนกวา่จะถึง
ว ันที เ่มฆน้ันจะถูกยกขึ้นไป 38 เพราะตลอดทางท่ีเขายกเดินไปน้ัน ในกลางวนัเมฆของพระเยโฮวาหท์รงสถิต
อยูเ่หนือพลับพลา และในตอนกลางคื นม ไีฟสถิตอยูเ่หนือพลับพลาน้ันประจั กษ ์ แก่ ตาของวงศ์วานอสิราเอล
ทัง้ปวง
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 ประวติั ความเป็นมาของ
 หน ังสือเลว ีนิติ 

คําวา่  เวล ี นิติ หมายความวา่ � สิ ่งท่ี เก ่ียวข้องกับเลว�ี เล่ มน ้ีเป็นเล่ มท ่ีสามในหา้เล่ มท ่ีโมเสสเขียนขึ้นโดย
ได้รบัการดลใจจากพระเจ้า หา้เล่ มน ้ีเราเรยีกกั นว ่า เพ็นทะทูก เล่ มน ้ี มี การอธบิายถึงหน้าท่ี  พิธ ี การรบัใช ้
และเทศกาลต่างๆของพวกฮบีรู  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นการเปรยีบเทียบถึงความจรงิซ่ึงปรากฏชดัในพระคัมภีร ์ใหม่ 
เวลาเราศึกษาเก่ียวกับสิง่เหล่าน้ีเราจะเข้าใจวา่สิง่เหล่าน้ี ได้ เปรยีบเทียบกับพระเยซู ครสิต์  มี  แต่ พระเจ้าองค์
เดียวท่ีสามารถตัง้การเปรยีบเทียบแบบน้ีขึ้นมา ซ่ึงเปรยีบเทียบอยา่งสวยงามถึงพระเยซู เจ้า 

ในหนังสือ  อพยพ พระเจ้าตรสักับโมเสส �จากภู เขา � พระเจ้าทรงปรากฏในลักษณะเป็นเปลวไฟ พระ
สุรเสียงของพระเจ้า มี ลักษณะเป็นฟ้ารอ้ง และประชาชนกลัวพระองค์  แต่ ในหนังสือ เลว ีนิติ  น้ี พระเจ้า
ปรากฏอยู่ในท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด และตรสักับประชาชนจากพลับพลา คือจากพระท่ีน่ังกรุณาซ่ึงอยู่ในท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ี 
สุดแหง่พลับพลาน้ัน พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแหง่พระคุ ณ 

ทัง้ในสมัยน้ีและในสมัยน้ัน คือสมัย 2000  ปี ก่อนพระเยซู ประสูติ ในโลกน้ี พระเจ้าทรงเปิดเผยถึงพระ
เมตตากรุณาของพระองค์โดยพระเยซู ครสิต์ และก่อนน้ันด้วยโดยใช้เครือ่งหมายและแบบต่างๆซ่ึงเปรยีบ
เทียบถึงพระเยซู น้ัน 

พวกเลวีมาจากตระกูลเลวี ซ่ึงพวกน้ี ได้  ใช ้ ช ีวติเป็นปุโรหติและนมัสการพระเจ้า  หน ังสือเลว ีนิติ  น้ี  ได้ เปิด
เผยถึงพระราชบัญญั ติ ต่างๆเก่ียวกับการรบัใช ้น้ี ในเล่ มน ี้ คําท่ีสําคัญคือ � ความบรสุิทธิ ์� ซ่ึงเราเจอ 87  ครัง้ 
คําน้ีเล็งถึงการแยกตัง้ไวฝ่้ายพิธซ่ึีงเปรยีบเทียบกับการแยกตัง้ไวฝ่้ายจิตวญิญาณ

เครือ่งบู ชาด ้วยไฟเป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
1 พระเยโฮวาห์ทรงเรยีกโมเสสตรสักั บท ่านจากพลับพลาแหง่ชุ มน ุมวา่ 2 �จงพู ดก ับคนอสิราเอลและ

กล่าวแก่เขาวา่ เม่ือคนใดในพวกท่านนําเครือ่งบูชามาถวายพระเยโฮวาห์  ให ้นําสัตวเ์ล้ียงอนัเป็นเครือ่งบูชา
ของท่านมาจากฝูงววัหรอืฝูงแพะแกะ 3 ถ้าเครือ่งบูชาของเขาเป็นเครือ่งเผาบูชามาจากฝูงววั  ก็  ให ้เขานํา
สัตว ์ตัวผู้  ท่ี  ไม่มี  ตําหนิ  ให ้เขานําเครือ่งบู ชาน ้ันมาท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุ มด ้วยความเต็มใจต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ 4  ให ้เขาเอามือวางบนหวัสัตว์ซ่ึงเป็นเครือ่งเผาบู ชาน ้ัน และเครือ่งเผาบู ชาน ้ันจะเป็ นที ่ทรง
โปรดปรานเพื่อทําการลบมลทินของผู้ น้ัน 5  แล ้วให้เขาฆ่าววัตัวผู้น้ันต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  แล ้วพวก
ปุโรหติ คื อบ ุตรชายของอาโรน จะถวายเลื อด และเอาเลือดมาประพรมท่ีแท่นและรอบแท่นบู ชา ซ่ึงอยู่ตรง
ประตู พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 6 และให้เขาถลกหนังเครือ่งเผาบู ชาน ้ันออกเสีย  แล ้วตัดเป็นท่อนๆ 7 และบุตร
ชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหติจะก่อไฟท่ี แท่น และเรยีงฟืนบนไฟ 8 และพวกปุโรหติ คื อบ ุตรชายของอาโรน
จะวางท่อนเน้ือ  หวั และไขมันสัตวต์ามลําดับไวบ้นฟืนบนไฟท่ี แท่นบูชา 9  แต่  ให ้เขาเอาน้ําล้างเครือ่งในและ
ขาสัตว ์เสีย  แล ้วปุโรหติจึงเผาของทัง้หมดบนแท่นเป็นเครือ่งเผาบู ชา เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอ
พระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 10 ถ้าของถวายท่ี ผู้ ใดจะใช้เป็นเครือ่งเผาบูชามาจากฝูงแกะหรอืฝูงแพะ  ให ้ ผู้ น้ัน
เลือกเอาสัตว ์ตัวผู้  ท่ี  ไม่มี  ตําหนิ 11  ให ้เขาฆ่าสัตวน้ั์นเสียท่ีแท่นบูชาข้างด้านเหนือต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์
และพวกปุโรหติ คื อบ ุตรชายของอาโรน จะเอาเลือดสัตวน้ั์นประพรมท่ีแท่นและรอบแท่นบู ชา 12  ให ้เขาฟัน
สัตวน้ั์นเป็นท่อนๆทัง้หวัและไขมันด้วย และปุโรหติจะวางเครือ่งเหล่าน้ีตามลําดับไวบ้นฟืนบนไฟท่ี แท่นบูชา 
13  แต่ เครือ่งในกับขาน้ันผู้ถวายบูชาจะล้างเสียด้วยน้ํา และให ้ปุ โรหติเอาเครือ่งทัง้หมดเหล่าน้ีเผาบู ชาด ้ว
ยกันบนแท่น เป็นเครือ่งเผาบู ชา คือเป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที พ่อพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 14 ถ้าผูใ้ด
จะนํานกมาถวายเป็นเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์  ก็  ให ้ ผู้ น้ันนําของบูชาท่ีเป็นนกเขาหรอืนกพิราบหนุ่ม
มาถวาย 15 จงให ้ปุ โรหตินํานกน้ันมาท่ี แท่น  บิ ดหวัเสียแล้วเผาบูชาบนแท่น  ให ้เลือดไหลออกมาข้างๆแท่น
16 และให้ฉีกกระเพาะข้าวและถอนขนนกออกเสีย ทิง้ลงรมิแท่นด้านตะวนัออกในท่ี ท่ี ทิ ้งม ูลเถ้า 17 และให้
เขาฉีกปีกอยา่ให้ขาดจากตัว และปุโรหติจะเผานกน้ันบนแท่ นที ่กองฟืนบนไฟ เป็นเครือ่งเผาบู ชา คือเป็น
เครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห�์

2
ธญัญบู ชา 

1 �เม่ือผู้ใดนําธญัญบูชามาเป็นเครือ่งบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์  ก็  ให ้ ผู้ น้ันนํายอดแป้งมาถวาย  ให ้เขา
เทน้ํามันลงท่ี แป ้งและใส่กํายานด้วย 2  แล ้วนํามาให้พวกปุโรหติ คื อบ ุตรชายของอาโรน  ผู้ ถวายบูชาจะหยบิ
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ยอดแป้งคลุกน้ํามันกํามือหน่ึ งก ับกํายานทัง้หมดออก และปุโรหติจะเผาเครือ่งบูชาส่วนน้ีเป็ นที ่ระลึกบน
แท่น คื อบ ู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที พ่อพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 3 ส่วนธญัญบูชาท่ี เหลืออยู ่น้ันจะเป็นของอาโรน
และบุตรชายของเขา เป็นส่วนบร ิสุทธ ์ิอยา่งยิง่จากเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 4 เม่ือท่านนํา
ธญัญบูชาเป็นขนมอบในเตาอบมาถวายเป็นเครือ่งบู ชา  ให ้เป็นขนมไรเ้ชื้อทําด้วยยอดแป้งคลุกน้ํามัน หรอื
ขนมแผ่นไรเ้ชื้อทาน้ํามัน 5 และถ้าท่านนําธญัญบูชาเป็นขนมป้ิงบนกระทะ  ก็  ให ้เป็นขนมทําด้วยยอดแป้งไร้
เชื้อคลุกน้ํามัน 6 ท่านจงหกัขนมน้ันเป็นชิน้ๆเทน้ํามันราด เป็นธญัญบู ชา 7 ถ้าเครือ่งบูชาของท่านเป็นธญั
ญบูชาทอดด้วยกระทะ  ให ้ทําด้วยยอดแป้งคลุกน้ํามัน 8 ท่านจงนําธญัญบูชาซ่ึงทําด้วยสิง่เหล่าน้ีมาถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ เม่ือนํามาให ้ปุ โรหติแล้วปุโรหติจะนํามาถึงแท่นบู ชา 9 และปุโรหติจะนําส่วนท่ีระลึกออก
จากธญัญบู ชา และเผาเสียบนแท่น เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 10 ส่วน
ธญัญบูชาท่ี เหลืออยู ่น้ันตกเป็นของอาโรนและของบุตรชายท่าน เป็นส่วนบร ิสุทธ ์ิอยา่งยิง่จากเครือ่งบู ชาด 
้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 11 บรรดาธญัญบูชาซ่ึงนํามาถวายแด่พระเยโฮวาห์น้ันอยา่ให ้มี  เชื้อ  เจ้ าอยา่
เผาเชื้อหรอืน้ําผึ้งเป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 12 ถ้าเจ้าจะนําสิง่ทัง้สองน้ีเป็นผลรุน่แรกมา
ถวายแด่พระเยโฮวาห ์ก็ได้  แต่ อยา่เผาถวายบนแท่นให้เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัย 13  เจ้ าจงปรุงบรรดาธญัญบู 
ชาด ้วยใส่ เกลือ  เจ้ าอยา่ให ้เกล ือแหง่พันธสัญญากับพระเจ้าของเจ้าขาดเสียจากธญัญบูชาของเจ้า  เจ้ าจง
ถวายเกลือพรอ้มกับบรรดาเครือ่งบูชาของเจ้า 14 ถ้าเจ้าถวายธญัญบูชาเป็นผลรุน่แรกแด่พระเยโฮวาห์ ธญั
ญบูชาอนัเป็นผลรุน่แรกน้ันเจ้าจงถวายรวงใหม่ๆยา่งไฟให ้แหง้ บดเมล็ดให ้ละเอยีด 15  เจ้ าจงใส่น้ํามันและ
วางเครือ่งกํายานไวบ้นน้ัน เป็นธญัญบู ชา 16  ปุ โรหติจะเอาส่วนหน่ึงของเมล็ดท่ี บด น้ํามันและเครือ่งกํายาน
เผาถวายเป็นส่วนท่ี ระลึก เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห�์

3
 สันติ  บูชา 

1 �ถ้าผู้ หน ่ึงผู้ใดถวายเครือ่งบูชาเป็นสันติ บูชา ถ้าเขาถวายววัผู้หรอืววัเมียจากฝูง  ให ้เขาถวายสัตว์ตั 
วท ่ี ไม่มี  ตําหนิ ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 2  ให ้เขาเอามือวางบนหวัของสัตว์ตั วท ่ีจะถวาย และจงฆ่าเสียท่ี 
ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม พวกปุโรหติ คื อบ ุตรชายของอาโรน จะเอาเลือดประพรมท่ีแท่นและรอบแท่นบู 
ชา 3 จากเครือ่งบูชาท่ีถวายเป็นสันติ บูชา เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์  ผู้ ถวายจะนําไขมั นที ่ 
ติ  ดก ับเครือ่งในและไขมั นที ่ อยู ่ในเครือ่งในทัง้หมด 4 และไตทัง้สองลู กก ับไขมั นที ่ ติ  ดอย ู่ตรงบัน้เอวน้ัน และ
ให้เอาพังผืดท่ี ติ  ดอย ู่เหนือตั บน ้ันออกเสียพรอ้มกับไต 5  บุ ตรชายอาโรนจะเผาเสียบนแท่นบูชาบนเครือ่ง
เผาบูชาซ่ึงอยูบ่นฟืนบนไฟ เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 6 ถ้าผู้ใดนําเครือ่ง
บูชาท่ีเป็นสันติบูชามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นสัตว ์ตัวผู้ หรอืตัวเมียท่ี ได้ มาจากฝูงแพะแกะ  ก็ อยา่ให ้สัตว ์
น้ั นม ี ตําหนิ 7 ถ้าเขาจะถวายลูกแกะเป็นเครือ่งบูชาก็ ให ้เขานํามาถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 8  ให ้เขา
เอามือวางบนหวัของสัตว ์ท่ี จะถวายน้ันและให้ฆ่าเสียท่ี หน ้าพลับพลาแหง่ชุ มน ุม และบุตรชายอาโรนจะเอา
เลือดประพรมท่ีแท่นและรอบแท่น 9 จากเครือ่งบูชาท่ีถวายเป็นสันติ บูชา คื อบ ู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮ
วาห์  ให ้เขาถวายไขมัน หางท่ีเป็นไขมันทัง้หมดตัดชดิกระดูกสันหลังและไขมั นที ่หุม้เครือ่งใน กับไขมั นที ่ อยู ่
ในเครือ่งในทัง้หมด 10 และไตทัง้สองลู กก ับไขมั นที ่ ติ  ดอย ู่ตรงบัน้เอวน้ัน และให้เอาพังผืดท่ี ติ  ดอย ู่เหนือตั 
บน ้ันออกเสียพรอ้มกับไต 11 และปุโรหติจะเอาสิง่เหล่าน้ีเผาบนแท่น เป็นอาหารเผาด้วยไฟถวายแด่พระเย
โฮวาห์ 12 ถ้าเครือ่งบูชาของเขาเป็นแพะก็ ให ้เขานํามาถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 13  ให ้เขาเอามือวาง
บนหวัของมันและฆ่ามันเสียท่ี หน ้าพลับพลาแหง่ชุ มน ุม และบุตรชายของอาโรนจะเอาเลือดประพรมท่ีแท่น
และรอบแท่นบู ชา 14  แล ้วให้เขาเอาสิง่เหล่าน้ีจากแพะตั วน ้ันเป็นเครือ่งบู ชา เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ คือไขมั นที ่หุม้เครือ่งใน และไขมั นที ่ อยู ่ในเครือ่งใน 15 และไตทัง้สองลู กก ับไขมั นที ่ ติ  ดอย ู่
ตรงบัน้เอวน้ัน และใหเ้อาพังผืดท่ี ติ  ดอย ู่เหนือตั บน ้ันออกเสียพรอ้มกับไต 16 และปุโรหติจะเผาสิง่เหล่าน้ีบน
แท่นเป็นอาหารเผาไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัย ไขมันทัง้หมดเป็นของพระเยโฮวาห์ 17  ให ้เป็นกฎเกณฑ์ เนือง
นิตย ์ตลอดชัว่อายุของเจ้าในท่ี ท่ี  เจ้ าอาศัยอยูทั่ว่ๆไปวา่  เจ้ าอยา่รบัประทานไขมันหรอืเลื อด �

4
เครือ่งบูชาไถ่ บาป 

1 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 2 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ ถ้าผู้ หน ึ่งผู้ใดกระทําผิดสิง่ใดซ่ึงพระเยโฮ
วาห ์ได้ ทรงบัญชามิ ให ้ กระทํา โดยเขามิ ได้ เจตนากระทําสิง่เหล่าน้ันประการหน่ึงประการใด 3 ถ้าปุโรหติท่ี ได้ 
รบัการเจิมไวเ้ป็นผูก้ระทําบาป  เป็นเหตุให ้พลไพรห่ลงทําบาปไปด้วย  เหตุ ด้วยบาปท่ีเขาได้กระทําไป  ก็  ให ้เขา
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นําววัหนุ่มซ่ึงไม่ มีตําหนิ มาถวายแด่พระเยโฮวาหเ์ป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 4  ให ้เขานําว ัวน ัน้มาท่ี ประตู  พล ับพลา
แหง่ชุ มน ุมต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และให้เขาเอามือวางบนห ัวว ัวตั วน ้ันและให้ฆ่ามันเสียต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ 5 และปุโรหติผู้ ได้ รบัการเจิมแล้วจะนําเลือดว ัวน ้ันมาท่ี พล ับพลาแหง่ชุ มน ุมบ้าง 6  ปุ โรหติจะ
เอาน้ิวจุ่มลงในเลื อด และประพรมเลือดน้ั นที ่ หน ้าม่านสถานบร ิสุทธ ์ิ เจ ็ดครัง้ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
7 และปุโรหติจะเอาเลือดเล็กน้อยเจิ มท ่ีเชงิงอนของแท่นเผาเครือ่งหอมซ่ึงอยู่ในพลับพลาแหง่ชุ มน ุมต่อ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ส่วนเลือดว ัวท ่ี เหลืออยู ่น้ันเขาจะเทลงท่ีฐานแท่นเผาเครือ่งเผาบูชาซ่ึงอยู ่ท่ี  ประตู  
พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 8 และเขาจะเอาไขมันทัง้หมดออกเสียจากววัตั วท ่ีเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปน้ี คือไขมั นที ่
หุม้เครือ่งในและไขมั นที ่ ติ  ดอย ู่กับเครือ่งในทัง้หมด 9 และไตทัง้สองลู กก ับไขมั นที ่ ติ  ดอย ู่ตรงบัน้เอวน้ัน และ
ให้เอาพังผืดท่ี ติ  ดอย ู่เหนือตั บน ้ันออกเสียพรอ้มกับไต 10  ให ้เอาออกเชน่เดียวกับเอาออกจากว ัวท ่ีถวายเป็น
สันติ บูชา และปุโรหติจะเผาสิง่เหล่าน้ีบนแท่นเครือ่งเผาบู ชา 11  แต่  หน ังของววัพรอ้มกับเน้ือว ัวท ้ังหมด  หวั 
 ขา เครือ่งในและมูลของมัน 12 คือว ัวท ้ังตั วน ้ี ให ้เอาออกไปเสียจากค่ายถึงท่ีสะอาดท่ีทิ ้งม ูลเถ้าและใหสุ้มไฟ
เผาเสีย  ท่ี ทิ ้งม ูลเถ้าอยู ่ท่ี ไหนก็ ให ้เผาท่ี น่ัน 13 ถ้าชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมดกระทําผิดโดยไม่ รู ้ตัวและความ
ผิดน้ันยงัไม่ปรากฏแจ้งแก่ ท่ีประชุม และเขาได้กระทําสิง่หน่ึงสิง่ใดซ่ึงพระเยโฮวาห์บัญชามิ ให ้ กระทํา เขาก็ 
มีความผิด 14 เม่ือความผิดท่ีเขาได้กระทําน้ันเป็ นที ่ ประจักษ์  ขึ้น  ให ้ ท่ี ประชุมถวายววัหนุ่มตัวหน่ึงเป็นเครือ่ง
บูชาไถ่ บาป  ให ้นําว ัวน ้ันมาท่ี หน ้าพลับพลาแหง่ชุ มน ุม 15 และผู้ ใหญ่ ของชุ มน ุมชนจะเอามือวางบนหวัของว ั
วน ้ันต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และให้ฆ่าววัตั วน ้ันเสียต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 16  แล ้วปุโรหติผู้รบัการ
เจิมจะนําเลือดของววัมาท่ี พล ับพลาแหง่ชุ มน ุมบ้าง 17 และปุโรหติจะเอาน้ิวจุ่มลงในเลือดและประพรมท่ี หน 
้าม่านเจ็ดครัง้ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 18 และปุโรหติจะเอาเลือดสักหน่อยเจิ มท ีเ่ชงิงอนของแท่นบูชาซ่ึง
อยูใ่นพลับพลาแหง่ชุ มน ุมต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ส่วนเลือดท่ี เหลืออยู ่ น้ัน เขาจะเทลงท่ีฐานแท่นเครือ่ง
เผาบูชาซ่ึงอยู ่ท่ี  ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 19 และเขาจะเอาไขมันออกจากว ัวน ้ันหมด นําไปเผาเสียบนแท่น
20 เขาจะกระทําดังน้ี แก่ว ัวตั วน ้ีเขาได้กระทํากับววัตั วท ่ีถวายเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปอยา่งไร  ก็  ให ้เขากระทํา
แก่ววัตั วน ้ี อยา่งน้ัน  ดังน้ี  ปุ โรหติจะทําการลบมลทินของชุ มน ุมชนแล้วเขาทัง้หลายจะได้รบัการอภัย 21  แล ้ว
เขาจะนําววัออกไปนอกค่าย และเผาเสียอยา่งกับเผาววัตั วก ่อน เป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปของท่ี ประชุม 22 ถ้า
ผู้ครอบครองกระทําความบาป กระทําสิง่ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทรงบัญชามิ ให ้กระทําโดยไม่ รูตั้ว 
เขาก็ มีความผิด 23 เม่ือเขารูตั้ วว ่ากระทําผิดดังน้ันแล้ว  ก็  ให ้เขานําลูกแพะตัวผู้ ท่ี  ไม่มี  ตําหนิ ตัวหน่ึงมาเป็น
เครือ่งบู ชา 24  ให ้เขาเอามือวางบนหวัแพะ และให้ฆ่าแพะเสียในท่ี ท่ี เขาฆ่าสัตว์เป็นเครือ่งเผาบู ชาต ่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์  น่ี เป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 25  ปุ โรหติจะเอาน้ิวจุ่มเลือดเครือ่งบูชาไถ่บาปบ้าง นําไปเจิ มท ่ี
เชงิงอนบนแท่นเครือ่งเผาบู ชา และเทเลือดท่ี เหลืออยู ่น้ั นที ่ฐานของแท่นเครือ่งเผาบู ชา 26 และเขาจะเผา
ไขมันทัง้หมดบนแท่น เชน่เดียวกับเผาไขมันเครือ่งสันติ บูชา  ดังน้ี แหละปุโรหติจะทําการลบมลทินแทนผู้
กระทําผิดน้ัน และเขาจะได้รบัการอภัย 27 ถ้าพลไพร ่สาม ัญคนหน่ึงคนใดกระทําความผิดโดยมิ ได้ เจตนา
คือกระทําสิง่หน่ึงสิง่ใดซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชามิ ให ้เขากระทํา เขาก็ มีความผิด 28 เม่ือเขารูตั้ วว ่ากระทํา
ผิดดังน้ันแล้ว  ก็  ให ้เขานําลูกแพะตัวเมียตัวหน่ึงซ่ึงไม่ มีตําหนิ มาเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปท่ีเขาได้กระทําไปน้ัน
29 และเขาจะเอามือวางบนหวัของเครือ่งบูชาไถ่ บาป และฆ่าเครือ่งบูชาไถ่บาปน้ันในท่ี ท่ี เขาถวายเครือ่งเผา
บู ชา 30  ปุ โรหติจะเอาน้ิวจุ่มเลือดแพะน้ันไปเจิ มท ่ีเชงิงอนของแท่นเครือ่งเผาบู ชา และเทเลือดส่วนท่ีเหลือ
ลงท่ีฐานของแท่นน้ัน 31 และเขาจะเอาไขมันออกเสียให้หมดอยา่งท่ีเอาไขมันออกเสียจากเครือ่งสันติ บูชา 
และปุโรหติจะเผาไขมันน้ันบนแท่น เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ และปุโรหติจะทําการลบมลทิน
ของเขาและเขาจะได้รบัการอภัย 32 ถ้าเขานําลูกแกะมาเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปก็ ให ้เขานําลูกแกะตัวเมีย
ไม่ มีตําหนิ  มา 33 เขาจะเอามือวางบนหวัของเครือ่งบูชาไถ่บาปและฆ่าเสียเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปในท่ี ท่ี เขา
ฆ่าเครือ่งเผาบู ชา 34 และปุโรหติจะเอาน้ิวจุ่มเลือดเครือ่งบูชาไถ่บาปน้ันบ้าง นําไปเจิ มท ่ีเชงิงอนของแท่น
เครือ่งเผาบู ชา และเทเลือดท่ีเหลือน้ันลงท่ีฐานของแท่น 35 และเขาจะเอาไขมันทัง้หมดออกเสียอยา่งท่ีเอา
ไขมันของลูกแกะออกจากเครือ่งสันติ บูชา และปุโรหติจะเผาไขมันบนแท่นเหมือนเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ และปุโรหติจะทําการลบมลทินของเขาซ่ึงเขาได้กระทําผิด และเขาจะได้รบัการอภัย�

5
เครือ่งบูชาไถ่การละเมิด

1 �ถ้าผูใ้ดกระทําความผิดในข้อท่ี ได้ ยนิเสียงแหง่การปฏิญาณตัวและเป็นพยาน และแม้วา่เขาเป็นพยาน
โดยท่ีเขาเหน็หรอืรูเ้รือ่งก็ ตาม  แต่ เขาไม่ ยอมให ้การเป็นพยาน เขาต้องรบัโทษความชัว่ชา้ของเขา 2 หรอืผู้ 
หน ึ่งผู้ใดแตะต้องสิง่ท่ีเป็นมลทิน จะเป็นซากสัตวป่์าท่ี มลทิน หรอืซากสัตวเ์ล้ียงท่ี มลทิน หรอืซากสัตวเ์ล้ือย
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คลานท่ีเป็นมลทิน โดยไม่ทั นร ู้ ตัว เขาจึงเป็นคนมี มลทิน เขาก็ มีความผิด 3 หรอืถ้าเขาแตะต้องมลทินของ
คน จะเป็นสิง่ใดๆซ่ึงเป็นมลทิน อนัเป็นสิง่ท่ีกระทําให้คนน้ันเป็นมลทิน โดยเขาไม่ รูตั้ว เม่ือเขารู ้แล้ว เขาก็ 
มีความผิด 4 หรอืถ้าคนหน่ึงคนใดเผลอตัวกล่าวคําปฏิญาณด้วยรมิฝีปากวา่จะกระทําชัว่หร ือด ีหรอืเผลอ
ตัวกล่าวคําปฏิญาณใดๆ และเขากระทําโดยไม่ทั นร ู้ ตัว เม่ือเขารูสึ้กตัวแล้วในประการใดก็ ตาม เขาก็ มีความ
ผิด 5 เม่ือผู้ หน ่ึงผู้ใดกระทําความผิดใดๆท่ี กล ่าวมาน้ี  ก็  ให ้เขาสารภาพความผิดท่ีเขาได้ กระทํา 6 และให้เขา
นําเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพราะบาปซ่ึงเขาได้กระทําน้ัน เครือ่งบู ชาน ้ันจะเป็น
สัตวตั์วเมียจากฝูง คือลูกแกะหรอืลูกแพะ  ก็ เป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปได้  ดังน้ี  ปุ โรหติจะทําการลบมลทินแทน
ผู้ ท่ี กระทําผิดน้ัน 7 ถ้าเขาไม่สามารถถวายลูกแกะตัวหน่ึง  ก็  ให ้เขานํานกเขาสองตัวหรอืนกพิราบหนุ่มสอง
ตัว มาเป็นเครือ่งถวายพระเยโฮวาห ์ไถ่ การละเมิด นกตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป และนกอกีตัวหน่ึงเป็น
เครือ่งเผาบู ชา 8  ให ้เขานํานกทัง้สองน้ีมาให ้ปุ โรหติ  ปุ โรห ิตก ็ถวายนกตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปก่อน  
ให ้เขาบิดหวันกหลุดจากคอแต่อยา่ให ้ขาด 9 และปุโรหติจะเอาเลือดเครือ่งบูชาไถ่บาปประพรมท่ีข้างแท่น
เสียบ้าง ส่วนเลือดท่ี เหลืออยู ่น้ันจะรดีให้ไหลออกท่ีฐานแท่น  น่ี เป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 10  แล ้วเขาจะถวาย
นกตั วท ่ีสองเป็นเครือ่งเผาบูชาตามลักษณะ และปุโรหติจะทําการลบมลทินของเขาซ่ึงเขาได้กระทําไปและ
เขาจะได้รบัการอภัย 11  แต่ ถ้าเขาไม่สามารถท่ีจะนํานกเขาสองตัวหรอืนกพิราบหนุ่มสองตัวมา  ก็  ให ้เขานํา
เครือ่งบูชาไถ่บาปซ่ึงเขาได้กระทําน้ันมา คือยอดแป้งหน่ึงในสิบเอฟาห์เอามาเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป อยา่ใส่ 
น้ํามัน หรอืใส่เครือ่งกํายานในแป้ง เพราะเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 12  ให ้เขานําแป้งมาให ้ปุ โรหติและปุโรหติ
จะเอาแป้งกํามือหน่ึงเป็นส่วนท่ี ระลึก และเผาเสียบนแท่นเหมือนเครือ่งเผาบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮ
วาห์ เป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 13 และปุโรหติจะทําการลบมลทินของเขาเพราะบาปซ่ึงเขาได้กระทําในเรือ่งหน่ึง
เรือ่งใดท่ี กล ่าวมาน้ี และเขาจะได้รบัการอภัย และส่วนท่ีเหลือน้ันจะเป็นของปุโรหติ เชน่เดียวกับธญัญบู ชา 
� 14 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 15 �ถ้าผู้ใดทําการละเมิดและทําบาปโดยไม่ รู ้ตัวในเรือ่งของบร ิสุทธ ์ิ แห ่
งพระเยโฮวาห์  ให ้ ผู้ น้ันนําแกะตัวผู้ ท่ี ปราศจากตําหนิจากฝูงเป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดถวายแด่พระเยโฮ
วาห์  ให ้ เจ้ าตีราคาเป็นเงนิเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิเป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด 16 และให ้ผู้ น้ัน
ชดใช้ของบร ิสุทธ ์ิ ท่ี ขาดไป และเพิ ่มอ ีกหน่ึงในหา้ของราคาสิง่ท่ีขาดไปน้ัน นํามอบให ้แก่  ปุ โรหติ และปุโรหติ
จะทําการลบมลทินของเขาด้วยแกะผู้ ท่ี ถวายเป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด และเขาจะได้รบัการอภัย 17 ถ้า
ผู้ใดกระทําผิด คือกระทําสิง่ท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชามิ ให ้ กระทํา  ถึงแม้ วา่เขากระทําโดยไม่ รู ้ เท่ าถึงการณ์
เขาก็ มี ความผิดจะต้องรบัโทษความชัว่ชา้ของเขา 18  ให ้ ผู้ น้ันนําแกะตัวผู้ ท่ี ปราศจากตําหนิมาจากฝูงมาถึง
ปุโรหติ  ให ้ เจ้ าตี ราคา เป็นราคาเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด และให ้ปุ โรหติทําการลบมลทินของเขาตามความ
ผิดซ่ึงเขาได้กระทําด้วยมิ ได้ เจตนาน้ัน และเขาจะได้รบัการอภัย 19 เป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด เพราะเขา
ได้กระทําการละเมิดต่อพระเยโฮวาห�์

6
เครือ่งบูชาไถ่การละเมิดและการคืนดี กัน 

1 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 2 �ถ้าผู้ หน ึ่งผู้ใดทําบาปและทําการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ ด้วยการมุสา
ต่อเพื่อนบ้านของเขาในสิง่ท่ีฝากเขาให ้เก ็บรกัษาไวห้รอืในเรือ่งมิตรภาพ หรอืในสิง่ท่ี ใช ้ความรุนแรงไปแยง่
ชงิมา หรอืได้หลอกลวงเพื่อนบ้านของเขา 3หรอืพบสิง่ท่ีหายไปแล้วแต่ ไม่ยอมรบั ปฏิญาณตนเป็นความเท็จ
ในข้อเหล่าน้ีถ้าผู้ใดกระทําก็เป็นความผิด 4  ก็  ให ้ ผู้  ท่ี กระทําผิ ดม ีโทษเพราะความผิดของเขา  ให ้ ผู้ น้ันคืนของ
ท่ี ได้ มาจากการชงิมาน้ันเสีย หรอืสิง่ใดท่ีเขาได้ มาด ้วยการหลอกลวง หรอืสิง่ท่ีฝากเขาไว้ หรอืสิง่สูญหายท่ี
เขาได้พบเข้า 5 หรอืสิง่ใดๆท่ี ได้ ปฏิญาณเท็จไว้ เขาต้องคืนให้เต็มตามจํานวน และจงเพิ ่มอ ีกหน่ึงในหา้และ
มอบให ้แก่  เจ้ าของในว ันที ่เขาถวายเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด 6  ให ้ ผู้ น้ันนําแกะตัวผู้ ท่ี  ไม่มี  ตําหนิ มาจากฝูงเป็น
เครือ่งบูชาไถ่การละเมิดถวายแด่พระเยโฮวาห์มามอบให ้ปุ โรหติ  ให ้ เจ้ าตีราคาเอง เป็นราคาเครือ่งบูชาไถ่
การละเมิด 7 และให ้ปุ โรหติทําการลบมลทินของเขาต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และเขาจะได้รบัการอภัยใน
ทุกสิง่ท่ีเขาได้กระทําไปซ่ึงเป็นการละเมิด�

 ปุ โรห ิตก ับเครือ่งเผาบู ชา 
8 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 9 �จงบัญชาแก่อาโรนและบุตรชายของเขาวา่  ต่อไปน้ี เป็นพระราชบัญญั 

ติ เรือ่งเครือ่งเผาบู ชา เครือ่งเผาบู ชาน ้ันจะต้องเผาอยู่บนแท่นตลอดคืนจนรุง่เชา้ จงให้ไฟบนแท่นเผา
เครือ่งบูชาลุกอยู ่เรือ่ยไป 10  ให ้ ปุ โรหติสวมเส้ือผ้าป่านและสวมกางเกงผ้าป่านและให้ตักมูลเถ้าออกจากไฟ
ท่ี ไหม้ เครือ่งเผาบูชาอยู่บนแท่นนําไปไวข้้างแท่น 11  ให ้ถอดเส้ือท่ีสวมอยู่ออกแล้วสวมเส้ื ออ ีกตัวหน่ึง นํามูล
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เถ้าออกไปนอกค่ายยงัท่ี สะอาด 12  ให ้รกัษาไฟท่ีบนแท่นให ้ลุ กอยู่ อยา่ให้ดับเลยที เดียว  ให ้ ปุ โรหติใส่ฟืนทุก
เชา้และให้เรยีงเครือ่งเผาบูชาให้เป็นระเบียบไว้บนแท่น และเผาไขมันของเครือ่งสันติบูชาบนน้ัน 13 ต้อง
รกัษาใหไ้ฟติ ดอย ู่บนแท่นเรือ่ยไป อยา่ใหดั้บเป็ นอ ันขาด

 พระราชบัญญัติ ของการถวายธญัญบู ชา 
14  ต่อไปน้ี เป็นพระราชบัญญั ติ ของการถวายธญัญบู ชา  ให ้ บุ ตรชายอาโรนถวายเครือ่งบู ชาน ีต่้อพระพักตร์

พระเยโฮวาห ์ท่ี  หน ้าแท่นบู ชา 15  ให ้ ปุ โรหติคนหน่ึงหยบิยอดแป้งกํามือหน่ึงมาจากธญัญบู ชา คลุกน้ํามันและ
เครือ่งกํายานทัง้หมดซ่ึงอยู่บนธญัญบู ชา และเผาส่วนน้ีบนแท่นเป็ นที ่ ระลึก เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระ
เยโฮวาห์ 16 ส่วนท่ี เหลืออยู ่ ให ้อาโรนและบุตรชายของเขารบัประทาน  ให ้รบัประทานกับขนมปังไรเ้ชื้อในท่ี 
บรสุิทธิ ์ ให ้รบัประทานในลานของพลับพลาแหง่ชุ มน ุม 17 อยา่ใส่เชื้อในขนมน้ันแล้วป้ิง เราได้ ให ้ส่วนน้ีเป็น
ส่วนเครือ่งบู ชาด ้วยไฟของเราอนัตกแก่เขาเป็นสิง่บร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด เชน่เดียวกับเครือ่งบูชาไถ่ บาป และเครือ่ง
บูชาไถ่การละเมิด 18  ให ้ บุ ตรชายทัง้หลายของอาโรนรบัประทานสิง่น้ี เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่อายุของ
เจ้าจากเครือ่งบู ชาด ้วยไฟของพระเยโฮวาห์  ผู้ ใดท่ี ถู กต้องสิง่เหล่าน้ีจะบร ิสุทธ ิ์�

ธญัญบูชาของปุโรหติทุกรายใหเ้ผาเสียให ้หมด 
19 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 20 � ต่อไปน้ี เป็นเครือ่งบูชาท่ีอาโรนและบุตรชายทัง้หลายของเขาจะต้อง

ถวายแด่พระเยโฮวาห์ในว ันที ่เขารบัการเจิม คือยอดแป้งหน่ึงในสิบเอฟาห์เป็นธญัญบูชาประจํา  ให ้ถวาย
ตอนเชา้ครึง่หน่ึง ตอนเย ็นคร ่ึงหน่ึง 21  ให ้คลุ กก ั บน ้ํามันให ้เข ้ากันดี แล ้วทอดบนเหล็ก ทําเป็นแผ่นเหมือน
ธญัญบูชาแล้วถวายเป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 22  ให ้ ปุ โรหติจากบรรดาบุตรชายของอาโรนผู้รบั
การเจิมตัง้แทนเขาถวายสิง่น้ี เป็นกฎเกณฑ์สืบไปเนืองนิตย ์แด่ พระเยโฮวาห์  ให ้เผาเครือ่งบูชาทัง้หมดเสีย
23 ธญัญบูชาของปุโรหติทุกรายใหเ้ผาเสียให ้หมด อยา่ให ้รบัประทาน �

เครือ่งบูชาไถ่บาปก็ บรสุิทธิ ์
24 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 25 �จงกล่าวแก่อาโรนและบุตรชายของเขาวา่  ต่อไปน้ี เป็นพระราช

บัญญั ติ ของการถวายเครือ่งบูชาไถ่ บาป  ให ้ฆ่าสัตว ์ท่ี เป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปในท่ี ท่ี ฆ่าสัตวอ์นัเป็นเครือ่งเผาบู 
ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เป็นของบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 26  ให ้ ปุ โรหติผู้ถวายเครือ่งบูชาไถ่บาปรบัประทานสัตว ์
น้ัน  ให ้เขารบัประทานในท่ี บรสุิทธิ ์ในลานพลับพลาแหง่ชุ มน ุม 27 อะไรท่ีแตะต้องเน้ือสัตวน้ั์นจะบร ิสุทธ ิ์ และ
เม่ือประพรมมีเลือดติดเส้ือ  ก็  ให ้ซักเส้ือส่วนท่ี ติ ดเลือดน้ันในท่ี บรสุิทธิ ์28 จงทําลายภาชนะดิ นที ่ ใช ้ต้มเน้ือ
น้ันเสีย ถ้าต้มในภาชนะทองสัมฤทธิ ์ก็  ให ้ขัดและล้างเสียด้วยน้ํา 29  ผู้ ชายทุกคนท่ีเป็นปุโรหติรบัประทานได้
เป็นของบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 30  แต่ เครือ่งบูชาไถ่ บาป ซ่ึงปุโรหตินําเลือดเข้าไปในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม เพื่อทําการ
ลบมลทินในท่ี บรสุิทธิ ์ น้ัน อยา่รบัประทานเลย ต้องเผาไฟเสีย�

7
 วธิ ีถวายเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด

1 �เชน่เดียวกันน่ีเป็นพระราชบัญญั ติ เรือ่งเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด เป็นสิง่บร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 2  ให ้ฆ่าสัตว์อนั
เป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดในท่ี ท่ี ฆ่าสัตว์อนัเป็นเครือ่งเผาบู ชา และให้เอาเลือดสัตว์น้ันประพรมท่ีแท่น
และรอบแท่น 3 และให้เอาไขมันของสัตว์น้ันถวายบูชาเสียทัง้หมดด้วย หางท่ีเป็นไขมัน ไขมั นที ่หุม้เครือ่ง
ใน 4 และไตทัง้สองลู กก ับไขมั นที ่ ติ  ดอย ู่ตรงบัน้เอวน้ัน และให้เอาพังผืดท่ี ติ  ดอย ู่เหนือตั บน ้ันออกเสียพรอ้ม
กับไต 5  ให ้ ปุ โรหติเผาสิง่เหล่าน้ีบนแท่นเป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นเครือ่งบูชาไถ่
การละเมิด 6  ผู้ ชายทุกคนท่ีเป็นปุโรหติรบัประทานได้  ให ้รบัประทานในสถานบร ิสุทธ ์ิเป็นของบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 
7 เครือ่งบูชาไถ่การละเมิ ดก เ็หมือนเครือ่งบูชาไถ่ บาป  มี  พระราชบัญญัติ  อยา่งเดียวกัน  ปุ โรหติผู้ ใช ้เครือ่งบูชา
ทําการลบมลทินจะได้เครือ่งบู ชาน ้ัน 8  ปุ โรหติคนใดถวายเครือ่งเผาบูชาของผู้ ใด  ปุ โรหติผู้น้ันยอ่มได้ หน ัง
ของเครือ่งเผาบูชาท่ีตนถวาย 9 เครือ่งธญัญบูชาทุกอยา่งท่ีป้ิงในเตาอบ และสิง่ทัง้หมดซ่ึงเตรยีมในกระทะ
หรอืท่ี เหล็ก  ให ้ตกเป็นของปุโรหติผู้ถวายของเหล่าน้ัน 10 ธญัญบูชาทุกอยา่งท่ีเคล้าน้ํามันหรอืไม่เคล้าจะตก
เป็นของบุตรชายอาโรนทั ่วก ัน

 วธิ ีถวายเครือ่งสันติ บูชา 
11  ต่อไปน้ี เป็นพระราชบัญญั ติ เรือ่งเครือ่งสันติบูชาซ่ึงผู้ หน ่ึงผู้ใดนํามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 12 ถ้าเขา

ถวายเป็นเครือ่งโมทนาพระคุ ณ  ก็  ให ้เขาถวายขนมไร้เชื้อคลุกน้ํามัน ขนมแผ่นไร้เชื้อทาน้ํามัน ขนมยอด
แป้งคลุกน้ํามันให ้ดี  พร ้อมกับเครือ่งบูชาโมทนา 13 นอกจากขนมเหล่าน้ี ให ้เขานําขนมปังใส่เชื้อมาถวายเป็น
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ส่วนของเครือ่งบู ชา  พร ้อมกับเครือ่งสันติบูชาท่ีถวายเป็นการโมทนาพระคุ ณ 14  ให ้เขาถวายของบูชาเหล่าน้ี
ส่วนหน่ึงจากทัง้หมดแด่พระเยโฮวาห์ ซ่ึงเป็นส่วนยกให ้แก่  ปุ โรหติผู้เอาเลือดสันติบูชาประพรม 15 ส่วนเน้ือ
สัตว์เครือ่งสันติบูชาเพื่อโมทนาพระคุณน้ัน เขาจะต้องรบัประทานเสียในวนัทําการถวายบู ชา อยา่เหลือไว้
จนว ันร ุ่งเชา้เลย 16  แต่ ถ้าเครือ่งบู ชาน ้ันเป็นเครือ่งบูชาปฏิ ญาณ หรอืเป็นเครือ่งบูชาตามใจสมัคร  ให ้เขารบั
ประทานเสียในวนัทําการถวายบู ชา และในว ันร ุ่งขึ้นเขายงัรบัประทานส่วนท่ีเหลือได้ 17 ส่วนเน้ือของเครือ่ง
บูชาท่ีเหลือถึงว ันที ่สามให้เผาเสียด้วยไฟ 18 ถ้าเอาเน้ือสัตว์อนัเป็นเครือ่งสันติบูชามารบัประทานในว ันที 
่ สาม  ก็ จะไม่เป็ นที ่พอพระทัยเลย และผู้ ท่ี ถวายน้ันจะไม่เป็ นที ่โปรดปรานด้วย  แต่ จะเป็นการกระทําท่ี น่า
สะอดิสะเอยีน และผู้ ท่ี รบัประทานน้ันจะต้องได้รบัโทษความชัว่ชา้ของเขา 19  เน้ือท่ี ไปถูกของท่ีเป็นมลทิน
ใดๆ อยา่รบัประทาน จงเผาเสียด้วยไฟ  บุ คคลท่ีสะอาดทุกคนรบัประทานเน้ือได้ 20  แต่  ผู้ ใดรบัประทานเน้ือ
สัตวบูชาอนัเป็นเครือ่งสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์โดยท่ีตนย ังม ีมลทินติดตัวอยู่  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาดจาก
พลไพรข่องตน 21 ยิง่กวา่น้ั นอ ีกถ้าผู้ใดแตะต้องสิง่มลทินใดๆ  ไม่ วา่จะเป็นมลทินของคน หรอืสัตว์มลทิน
ใดๆ หรอืสิง่มลทิ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนใดๆ และผู้น้ันมารบัประทานเน้ือสัตวบูชาอนัเป็นเครือ่งสันติบูชาแด่
พระเยโฮวาห์  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาดจากพลไพรข่องตน� 22 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 23 �จงกล่าวแก่
คนอสิราเอลวา่  เจ้ าทัง้หลายอยา่รบัประทานไขมันของววั ของแกะหรอืของแพะ 24 ไขมันของสัตว ์ท่ี ตายเอง
และไขมันของสัตว ์ท่ี  สัตว ์กัดตายจะนําไปใช้อยา่งอื่ นก ็ ได้  แต่ อยา่รบัประทานเลยเป็ นอ ันขาด 25 ด้วยผู้ใด
ก็ตามรบัประทานไขมันสัตว์อนัเป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์  ผู้  ท่ี รบัประทานน้ันจะต้องถูก
ตัดขาดจากพลไพรข่องตน 26 ยิง่กวา่น้ั นอ ีกเจ้าอยา่รบัประทานเลือดเลยที เดียว  ไม่ วา่เลือดของสัตว ์ปี กหรอื
เลือดสัตวใ์นท่ีใดๆท่ี เจ้ าอาศัยอยู่ 27  ผู้ ใดก็ ตามท่ี รบัประทานเลือดในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  ผู้ น้ันจะต้องถูก
ตัดขาดจากพลไพรข่องตน�

ส่วนสําหรบัพวกปุโรหติ
28 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 29 � กล ่าวแก่คนอสิราเอลวา่  ผู้ ใดจะถวายเครือ่งบูชาอนัเป็นสันติบูชา

แด่พระเยโฮวาห์  ให ้ ผู้ น้ันนําเครือ่งบูชาของเขามาถวายแด่พระเยโฮวาหจ์ากเครือ่งบูชาอนัเป็นสันติบูชาของ
เขา 30  ให ้เขานําเครือ่งถวายบู ชาด ้วยไฟแด่พระเยโฮวาห ์มาด ้วยมือของตนเอง  ให ้เขานําไขมันมาพรอ้มกับ
เน้ืออกน้ัน เพื่อเอาเน้ืออกน้ันแกวง่ไปแกวง่มาเป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 31  ให ้ 
ปุ โรหติเผาไขมันเสียบนแท่นบู ชา  แต่ เน้ืออกน้ันจะตกเป็นของอาโรนและบุตรชายของเขา 32  แต่ โคนขาข้าง
ขวาของสัตวน้ั์นเจ้าจงให ้ปุ โรหติเป็นส่วนถวายจากเครือ่งบูชาแหง่สันติ บูชา 33  บุ ตรชายอาโรนผู้ถวายเลือด
แหง่สันติบูชาและไขมันจะได้รบัโคนขาข้างขวาเป็นส่วนของเขา 34 เพราะวา่เน้ืออกท่ี แกว ่งถวาย และเน้ือ
โคนขาท่ีถวายน้ันเราได้เอาจากคนอสิราเอลจากเครือ่งสันติบูชาของเขา และเราได้ มอบให ้ แก่ อาโรนปุโรหติ
และบุตรชายของเขาเป็นกฎเกณฑ์อนัถาวรจากคนอสิราเอล 35  น่ี เป็นส่วนจากการเจิมอาโรนและการเจิม
บุตรชายของเขา  ได้ จากเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ มอบหมายให ้แก่ เขาทัง้หลายในว ันที ่เขา
ทัง้หลายถูกถวายให ้ปรนนิบัติ พระเยโฮวาหใ์นตําแหน่งปุโรหติ 36 ซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงบัญชาคนอสิราเอลให้
มอบสิง่เหล่าน้ี แก่  เขาทัง้หลาย ในว ันที ่เขาทัง้หลายได้รบัการเจิมเป็นปุโรหติ เป็นกฎเกณฑ์อนัถาวรตลอด
ชัว่อายุของเขา� 37 ทัง้หมดน้ีเป็นพระราชบัญญั ติ เรือ่งเครือ่งเผาบู ชา เครือ่งธญัญบู ชา เครือ่งบูชาไถ่ บาป 
เครือ่งบูชาไถ่การละเมิด เครือ่งสถาปนาบู ชา และเครือ่งสันติ บูชา 38 ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสบน
ภูเขาซี นาย ในว ันที ่ พระองค์ ทรงบัญชาคนอสิราเอลให้นําเครือ่งบูชามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในถิน่ทุ รก ัน
ดารซี นาย 

8
การเจิมตัง้พวกปุโรหติ

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงนําอาโรนและบุตรชายของเขามาพรอ้มกับเส้ือยศ น้ํามันเจิม ว ัวอ 
ันเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป แกะผู้สองตัว กระบุงขนมปังไร ้เชื้อ 3 และจงเรยีกชุ มน ุมชนทัง้หมดให้ประชุมกั นที ่ 
ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม� 4 และโมเสสก็กระทําดังท่ีพระเยโฮวาหท์รงบัญชาแก่ ท่าน และชุ มน ุมชนก็ประ
ชุมกั นที ่ ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 5 โมเสสกล่าวแก่ชุ มน ุมชนวา่ � ต่อไปน้ี เป็นสิง่ซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงบัญชา
ให ้กระทํา � 6 โมเสสก็นําอาโรนและบุตรชายทัง้หลายของเขามาชาํระกายด้วยน้ํา 7  แล ้วสวมเส้ือใหแ้ละคาด
รดัประคดให้  แล ้วสวมเส้ือคลุมยาวให้ และสวมเอโฟดให ้เขา เอารดัประคดทออยา่งประณีตสําหรบัคาดทับ
เอโฟดคาดเอวให้ ผูกเอโฟดให ้ติ ดเขาไว้

การสวมเครือ่งยศและการเจิมมหาปุโรหติ
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8 และโมเสสสวมทับทรวงใหอ้าโรน และใส่อูรมิกั บท ูมมิมไวใ้นทับทรวงน้ัน 9 และสวมผ้ามาลาไวบ้นศีรษะ
และติดแผ่นทองคําอนัเป็นมงกุฎบร ิสุทธ ์ิ ท่ี ผ้ามาลาด้านหน้า  ดังท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว ้น้ัน 10  
แล ้วโมเสสนําน้ํามันเจิมมาเจิมพลับพลาและทุกสิง่ท่ี อยู ่ในน้ัน ชาํระให้เป็นของบร ิสุทธ ์ิ 11 และท่านเอา
น้ํามันเจิมประพรมบนแท่นเจ็ดครัง้  เจ ิมแท่นและเจิมภาชนะประจําแท่นทัง้หมด  เจ ิมขันและพานรองขัน
เพื่อชาํระใหเ้ป็นของบร ิสุทธ ์ิ12 และท่านเทน้ํามันเจิมลงบนศีรษะของอาโรนบ้าง  แล ้วเจิมเขาไวเ้พื่อชาํระให ้
บรสุิทธิ ์13 และโมเสสก็นําบุตรชายอาโรนเข้ามาสวมเส้ือแล้วคาดรดัประคดให้ และสวมมาลาให้  ดังท่ี พระ
เยโฮวาหท์รงบัญชาโมเสสไว้

เครือ่งถวายสําหรบัการเจิมพวกปุโรหติ
14  แล ้ วท ่านจึงนําววัตัวผู้อนัเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปเข้ามา อาโรนและบุตรชายทัง้หลายของเขาก็เอามือ

ของตนวางบนห ัวว ั วอ ันเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปน้ัน 15 โมเสสก็ฆ่าววัตั วน ้ันเสีย เอาน้ิวจุ่มเลือดไปเจิ มท ่ีเชงิ
งอนรอบแท่น ชาํระแท่นให ้บรสุิทธิ ์ แล ้วเทเลือดท่ีฐานของแท่น ถวายแท่นไวเ้ป็นสิง่บร ิสุทธ ์ิเพื่อทําการลบ
มลทินของแท่นน้ัน 16 และท่านนําไขมันทัง้หมดท่ี อยู ่กับเครือ่งในและพังผืดเหนือตับ และไตสองลูกพรอ้ม
กับไขมันแล้วโมเสสก็เผาสิง่เหล่าน้ีเสียบนแท่น 17  แต่ ววัและหนังววั กับเน้ือและมูลของมัน ท่านเผาเสีย
ด้วยไฟข้างนอกค่าย  ดังท่ี พระเยโฮวาหท์รงบัญชาโมเสสไว้ 18  แล ้ วท ่านก็นําแกะผู้อนัเป็นเครือ่งเผาบูชาเข้า
มา อาโรนกับบุตรชายทัง้หลายของเขาก็เอามือของตนวางบนหวัของแกะผู้ น้ัน 19 โมเสสก็ฆ่าแกะน้ันเสีย
เอาเลือดประพรมท่ีแท่นและรอบแท่น 20 เม่ือท่านฟันแกะออกเป็นท่อนๆ โมเสสก็เผาหวัและแกะท่อนๆกับ
ไขมันเสีย 21 เม่ือเอาน้ําล้างเครือ่งในและขาแกะแล้ว โมเสสก็เผาแกะทัง้ตัวบนแท่น เป็นเครือ่งเผาบู ชา เป็น
กลิ ่นที ่พอพระทัย เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์  ดังท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส 22 ท่าน
จึงนําแกะผู้ อ ีกตัวหน่ึงน้ันเข้ามาคือแกะตัวผู้ ท่ี เป็นเครือ่งสถาปนา และอาโรนกับบุตรชายทัง้หลายของเขาก็
เอามือของตนวางบนหวัของแกะผู้ น้ัน 23 โมเสสก็ฆ่าแกะน้ันเสีย เอาเลือดเจิ มท ่ีปลายหูข้างขวาของอาโรน
และท่ีน้ิวหวัแม่มือขวาของเขา และท่ีน้ิวหวัแม่ เท ้าขวาของเขา 24  แล ว้นําบุตรชายทัง้หลายของอาโรนเข้ามา
และโมเสสเอาเลือดเจิ มท ่ีปลายหูข้างขวา  ท่ี น้ิวหวัแม่มือข้างขวา  ท่ี น้ิวหวัแม่ เท ้าข้างขวาของเขา และโมเสส
เอาเลือดประพรมท่ีแท่นและรอบแท่น 25  แล ้ วท ่านจึงนําไขมันและหางท่ีเป็นไขมัน และไขมันทัง้หมดท่ี อยู ่
กับเครือ่งใน และพังผืดเหนือตับและไตสองลู กก ับไขมั นที ่ ติ  ดอย ู่ และโคนขาข้างขวา 26 และท่านหยบิขนมไร้
เชื้อหน่ึ งก ้อนจากกระบุงขนมปังไร ้เชื้อ ซ่ึงอยู่ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และหยบิขนมคลุกน้ํามั นก ้อนหน่ึง
และขนมแผ่นแผ่นหน่ึง วางของเหล่าน้ี ไว ้บนไขมัน และบนโคนขาข้างขวา 27 ท่านเอาสิง่เหล่าน้ีวางไว้ใน
มือของอาโรน และมือของบุตรชายทัง้หลายของเขา และให ้แกว ่งไปแกวง่มาเป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวายต่อ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 28  แล ้วโมเสสก็รบัของเหล่าน้ันมาจากมือของเขาทัง้หลายและเผาเสียบนแท่นบน
เครือ่งเผาบู ชา เป็นเครือ่งสถาปนาบู ชา เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัย เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
29 และโมเสสเอาเน้ืออกแกวง่ไปแกวง่มาเป็นเครือ่งแกวง่ถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  น่ี เป็นแกะตัวผู้
สถาปนาส่วนของโมเสส  ดังท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส 30  แล ้วโมเสสนําน้ํามันเจิมและเลือดซ่ึงอยู่
บนแท่น ประพรมบนอาโรนและเครือ่งยศของเขา และบนบุตรชายทัง้หลาย กับบนเครือ่งยศของบุตรชาย
ทัง้หลายของเขา  ดังน้ี แหละท่านก็ชาํระอาโรนกับเครือ่งยศของเขาให ้บรสุิทธิ ์ บุ ตรชายทัง้หลายของเขากับ
เครือ่งยศของบุตรชายน้ันด้วย 31 โมเสสสัง่อาโรนและบุตรชายทัง้หลายของเขาวา่ �จงต้มเน้ือเสียท่ี ประตู  
พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม และรบัประทานเสียท่ีน่ั นก ับขนมปังซ่ึงอยู่ในกระบุงเครือ่งสถาปนาบู ชา  ดังท่ี ข้าพเจ้า
บัญชาท่านวา่ อาโรนและบุตรชายทัง้หลายของเขาจะรบัประทาน 32 เน้ือและขนมปังท่ีเหลือน้ันท่านจงเผา
เสียด้วยไฟ 33 และท่านทัง้หลายอยา่ออกไปนอกประตู พล ับพลาแหง่ชุ มน ุมตลอดเจ็ดวนั จนกวา่วนักําหนด
สถาปนาของท่านจะครบ เพราะท่ีจะสถาปนาท่านน้ั นก ็กินเวลาเจ็ดวนั 34  สิ ่งท่ี ได้ กระทําในวนัน้ี พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาให้กระทําเพื่อลบมลทินของท่าน 35 ท่านจงอยู ่ท่ี  ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุ มท ้ังกลางวนัและ
กลางคืนตลอดเจ็ดวนั กระทํากิจท่ีพระเยโฮวาหท์รงกําชบัไว้  เกล ือกวา่ท่านจะต้องถึงตาย เพราะน่ีเป็นสิง่ท่ี
ข้าพเจ้าได้รบับัญชามา� 36 อาโรนกับบุตรชายทัง้หลายของเขาได้กระทําตามท่ีพระเยโฮวาหท์รงบัญชาทาง
โมเสสทุกประการ

9
การเริม่ต้นแหง่การปรนนิบั ติ ของพวกปุโรหติ

1 ต่อมาว ันที ่แปดโมเสสก็เรยีกอาโรนและบุตรชายทัง้หลายของเขา และพวกผู้ ใหญ่ ของอสิราเอล 2 และ
ท่านกล่าวแก่อาโรนวา่ �จงนําลูกววัตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป และแกะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งเผาบู ชา ทัง้
สองอยา่ให ้มีตําหนิ จงถวายบู ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 3 และกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ �จงเอาลูกแพะ
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ผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป และลูกววัตัวหน่ึ งก ั บลู กแกะตัวหน่ึง ทัง้สองให ้มีอายุ  หน ่ึงขวบ ปราศจาก
ตําหนิเป็นเครือ่งเผาบู ชา 4 และเอาววัผู้ตัวหน่ึงและแกะผู้ตัวหน่ึงเป็นสันติบูชาบูชาถวายต่อพระพักตรพ์ระ
เยโฮวาห์ และเอาธญัญบูชาคลุกน้ํามันมาถวาย เพราะวา่พระเยโฮวาห์จะทรงปรากฏแก่ท่านในวนัน้ี� �
5 เขาทัง้หลายก็นําสิง่ท่ีโมเสสบัญชาน้ันมาท่ี หน ้าพลับพลาแหง่ชุ มน ุม และชุ มน ุมชนทัง้หมดก็ เข ้ามาใกล้ ยนื
อยูต่่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 6 โมเสสกล่าววา่ � น่ี เป็นสิง่ซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงบัญชาใหท่้านทัง้หลายกระทํา
และสงา่ราศีของพระเยโฮวาหจ์ะปรากฏแก่ท่านทัง้หลาย� 7  แล ้วโมเสสจึงสัง่อาโรนวา่ �จงเข้าไปใกล้ แท่น
บูชา ถวายเครือ่งบูชาไถ่ บาป และเครือ่งเผาบูชาของท่านเสีย และทําการลบมลทินบาปของตั วท ่านกับพล
ไพร ่ทัง้หลาย และจงนําเครือ่งถวายบูชาของพลไพร ่มา และทําการลบมลทินบาปของเขา  ดังท่ี พระเยโฮ
วาหท์รงบัญชา� � 8 อาโรนจึงเข้าไปใกล้แท่นบูชาและฆ่าลูกว ัวอ ันเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปซ่ึงเป็นของเพื่อตน
9 และบุตรชายอาโรนก็นําเลือดมาให ้เขา เขาก็เอาน้ิวจุ่มเลือดไปเจิมเชงิงอนของแท่น และเทเลือดลงท่ีฐาน
แท่น 10 ส่วนไขมันและไต กับพังผืดเหนือตับจากเครือ่งบูชาไถ่บาปน้ัน เขาเผาเสียบนแท่น  ดังท่ี พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาโมเสส 11 เขาก็เผาเน้ือและหนังเสียด้วยไฟท่ีภายนอกค่าย 12 เขาฆ่าสัตวเ์ครือ่งเผาบู ชา  แล 
้วบุตรชายอาโรนก็นําเลือดมาให ้เขา เขาจึงเอาเลือดน้ันประพรมท่ีแท่นและรอบแท่น 13 และบุตรชายทัง้
หลายของอาโรนก็ส่งเครือ่งเผาบูชาทีละท่อนกับหวัมาให้อาโรน อาโรนก็เผาสิง่เหล่าน้ีบนแท่น 14 อาโรน
จึงล้างเครือ่งในและขาสัตวแ์ละเผาเสียบนเครือ่งเผาบูชาท่ีบนแท่นบู ชา 15  แล ้วอาโรนก็นําเครือ่งบูชาของ
พลไพรม่าถวาย คือนําแพะซ่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปซ่ึงเป็นของเพื่อพลไพรม่าฆ่าเสียบูชาไถ่ บาป ดังเครือ่ง
บูชาไถ่บาปครั ้งก ่อนน้ัน 16 และเขาก็ถวายเครือ่งเผาบูชาถวายตามลักษณะ 17 และเขาก็ถวายธญัญบูชา
โดยหยบิมากํามือหน่ึงเผาเสียบนแท่นนอกเหนือเครือ่งเผาบูชาประจําเวลาเชา้ 18 เขาฆ่าววัผู้ ด้วย และแกะ
ผู้เป็นเครือ่งสันติบูชาสําหรบัพลไพร่ และบุตรชายอาโรนนําเลือดมาให้อาโรน อาโรนก็เอาเลือดประพรมท่ี
แท่นและรอบแท่น 19 และนําไขมั นว ัวและไขมันแกะ กับหางท่ีเป็นไขมัน และไขมั นที ่หุม้เครือ่งใน และไตกับ
พังผืดเหนือตับมาให้ 20 และเขาทัง้หลายวางไขมันไวบ้นเน้ื ออก และอาโรนก็เผาไขมันเสียบนแท่น 21 ส่วน
เน้ืออกและเน้ือโคนขาข้างขวาน้ัน อาโรนแกวง่ไปแกวง่มาเป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวายต่อพระพักตรพ์ระเย
โฮวาห์  ดังท่ี โมเสสบัญชาไว้ 22  แล ้วอาโรนยกมือขึ้นอวยพรพลไพร่ และอาโรนก็ลงมาจากการถวายเครือ่ง
บูชาไถ่ บาป เครือ่งเผาบูชาและสันติ บูชา 23 โมเสสกับอาโรนจึงเข้าไปในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม เม่ือเขาทัง้สอง
ออกมา เขาก็อวยพรพลไพร่ และสงา่ราศีของพระเยโฮวาห ์ก็ ปรากฏแก่พลไพร ่ทัง้มวล 24 เปลวเพลิงพลุ่ง
ออกมาต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เผาเครือ่งเผาบูชาและไขมันซ่ึงอยูบ่นแท่น เม่ือพลไพรทั่ง้หลายเห ็นก ็ โห ่
รอ้งและซบหน้าลง

10
นาดั บก ับอาบีฮู ถู กฆ่าเสียเน่ืองด้วยไฟท่ี ต้องหา้ม 

1 ฝ่ายนาดั บก ับอาบีฮู บุ ตรชายของอาโรน ต่างนํากระถางไฟของเขามาและเอาไฟใส่ในน้ันแล้วใส่เครือ่ง
หอมลง เอาไฟท่ีผิดรูปแบบมาเผาถวายบู ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ซ่ึงพระองค์ มิได้ ทรงบัญชาให้เขา
กระทําเชน่น้ัน 2 ไฟก็ พุ ่งขึ้นมาจากพระเยโฮวาห์  ไหม้ เขาทัง้สองและเขาก็ตายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์
3 โมเสสจึงบอกอาโรนวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เราจะสําแดงความบร ิสุทธ ์ิของเราท่ามกลางผู้ ท่ีอยู ่ 
ใกล้  เรา เขาจะถวายสงา่ราศี แก่ เราต่อหน้าพลไพร ่ทัง้ปวง � � และอาโรนก็น่ิงอยู่ 4 โมเสสเรยีกมิชาเอลและ
เอลซาฟาน  บุ ตรชายของอุสซีเอล อาของอาโรน บอกเขาวา่ �จงเข้ามาใกล้ หามเอาพี่น้องของเจ้าออกไป
เสียนอกค่ายจากหน้าสถานบร ิสุทธ ์ิ� 5 เขาก็ เข ้ามาใกล้หามศพทัง้เส้ือออกไปไว้นอกค่ายตามท่ีโมเสสสัง่
6 และโมเสสกล่าวแก่อาโรนและเอเลอาซารแ์ละอธิามาร์  บุ ตรชายอาโรนวา่ �ท่านทัง้หลายอยา่ปล่อยผม
หอ้ย หรอืฉีกเส้ือผ้าของท่าน  เกล อืกวา่ท่านจะต้องตายและเกลือกวา่พระพิโรธจะตกเหนือชุ มน ุมชนทัง้หมด
 แต่  พี่ น้องของท่านคือวงศ์วานอสิราเอลทัง้มวล จะไว ้ทุกข์ เพราะพระเยโฮวาหท์รงใหบ้ังเกิดการเผาไหม้ ก็ได้ 
7 และอยา่ออกไปจากประตู พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม  เกล ือกวา่ท่านต้องตาย เพราะวา่น้ํามันเจิมแหง่พระเยโฮ
วาห ์อยู ่เหนือท่านทัง้หลาย� และเขาทัง้หลายก็กระทําตามคําของโมเสส

 ข้อปฏิบัติ  แห ่งบรรดาปุโรหติ
8 พระเยโฮวาห์ตรสักับอาโรนวา่ 9 �เม่ือตัวเจ้าหร ือบ ุตรชายของเจ้าจะเข้าไปในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม อยา่

ด่ืมเหล้าองุน่หรอืสุราเกลือกวา่เจ้าจะต้องตาย  ทัง้น้ี  ให ้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรอยูต่ลอดชัว่อายุของเจ้า 10  เจ้ าจง
แยกของบร ิสุทธ ิจ์ากของไม่ บรสุิทธิ ์และของมลทินจากของไม่ มลทิน 11และเจ้าจะต้องสอนพลไพรอ่สิราเอล
ให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ทัง้มวลซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแก่เขาทัง้หลายทางโมเสส� 12 โมเสสกล่าวแก่อาโรน
และเอเลอาซาร์ และอธิามาร์  บุ ตรชายของเขาผู้ ท่ี  เหลืออยู ่ วา่ �จงเอาธญัญบูชาซ่ึงเหลือจากการบู ชาด ้วย
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ไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์  มาร ับประทานท่ีรมิแท่นบูชาไม่ ใส่  เชื้อ เพราะเป็นของบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 13 ท่านจงรบั
ประทานในท่ี บรสุิทธิ ์เพราะเป็นส่วนของท่าน และส่วนของบุตรชายของท่าน จากเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ เพราะข้าพเจ้าได้รบับัญชาดังน้ี 14  แต่ เน้ืออกท่ี แกว ่งถวาย และเน้ือโคนขาท่ีถวายแล้ วน 
ัน้ ท่านจงรบัประทานในท่ี สะอาด ทัง้ตั วท ่านและบุตรชายบุตรสาวของท่านก็รบัประทานได้ เพราะเป็นส่วน
ท่ี ได้ มาจากสันติบูชาของคนอสิราเอล อนัตกอยู่กั บท ่านทั ้งบ ุตรชายทัง้หลายของท่านด้วย 15 เน้ือโคนขา
ท่ีถวายและเน้ืออกท่ี แกว ่งถวายเขาจะนํามาบูชาพรอ้มกับเครือ่งไขมั นที ่บู ชาด ้วยไฟ เพื่อแกวง่เป็นเครือ่ง
บูชาแกวง่ถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของท่านและบุตรชายทัง้หลายของท่าน  ให ้เป็น
กฎเกณฑ์ เนืองนิตย ์ ดังท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว�้ 16 ฝ่ายโมเสสได้พยายามไต่ถามถึงเรือ่งแพะซ่ึงเป็น
เครือ่งบูชาไถ่ บาป และดู เถิด แพะตั วน ้ันถูกเผาเสียแล้ว ท่านจึงโกรธเอเลอาซารแ์ละอธิามาร ์บุ ตรชายของ
อาโรนท่ี เหลืออยู ่ท่านวา่เขาวา่ 17 � เหตุ ไฉนท่านจึ งม ิ ได้ รบัประทานเครือ่งบูชาไถ่บาปในท่ี บรสุิทธิ ์ในเม่ือ
เป็นของบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด และพระเจ้าได้ประทานของเหล่าน้ันให ้แก่ ท่านเพื่อท่านจะได้รบัความชัว่ชา้ของชุ มน ุ
มชน เพื่อทําการลบมลทินบาปของเขาทัง้หลายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 18  ดู  เถิด เลือดสัตวน้ั์ นก ็ มิได้ นํา
เข้ามายงัท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ี หอ้งชัน้ใน ท่านควรจะได้รบัประทานสิง่เหล่าน้ีในท่ี บรสุิทธิ ์ ดังท่ี ข้าพเจ้าได้บัญชาแล้ วน 
ัน้� 19 อาโรนจึงกล่าวแก่โมเสสวา่ � ดู  เถิด  วนัน้ี เขาได้ถวายเครือ่งบูชาไถ่บาปและเครือ่งเผาบูชาของเขาต่อ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์แล้ว และเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  ก็ ตกท่ีข้าพเจ้าแล้ว ถ้าวนัน้ีข้าพเจ้าได้รบัประทานเครือ่ง
บูชาไถ่ บาป จะเป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห ์หรอื � 20 เม่ือโมเสสได้ฟั งด ังน้ัน ท่านก็ 
พอใจ 

11
 พระราชบัญญัติ ต่างๆเรือ่งอาหาร

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและอาโรนวา่ 2 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่  ต่อไปน้ี เป็นสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติใน
บรรดาสัตว์ในโลกซ่ึงเจ้าจะรบัประทานได้ 3 บรรดาสัตว ์ท่ี แยกกีบและมีกีบผ่าและสัตว ์เค้ียวเอื้อง  เจ้ ารบั
ประทานได้ 4 อยา่งไรก็ตามสัตว ์ต่อไปน้ี  ท่ี เค้ียวเอื้องหรอืแยกกีบ  เจ้ าก็อยา่รบัประทาน  อูฐ เพราะมันเค้ียว
เอื้องแต่ ไม่ แยกกีบ เป็นสัตวม์ลทินแก่ เจ้า 5 ตัวกระจงผาเพราะวา่มันเป็นสัตวเ์ค้ียวเอื้องแต่ ไม่ แยกกีบ เป็น
สัตว์มลทินแก่ เจ้า 6  กระต่าย เพราะวา่มันเป็นสัตว์เค้ียวเอื้องแต่ ไม่ แยกกีบ เป็นสัตว์มลทินแก่ เจ้า 7  หมู 
เพราะมันเป็นสัตวแ์ยกกีบและมีกีบผ่าแต่ ไม่  เค้ียวเอื้อง จึงเป็นสัตวม์ลทินแก่ เจ้า 8 อยา่รบัประทานเน้ือของ
สัตว ์เหล่าน้ี  เลย และเจ้าอยา่แตะต้องซากของมัน มันเป็นของมลทินแก่ เจ้า 9  สัตว ์ ท่ีอยู ่ในน้ําทัง้หมดเหล่า
น้ี เจ้ ารบัประทานได้ ของทุกอยา่งซ่ึงอยู่ในน้ําท่ี มี ครบีและมี เกล็ด จะอยู่ในทะเลหรอืในแม่น้ําก็ ตาม  เจ้ ารบั
ประทานได้ 10  แต่  ทุ กอยา่งในทะเลและในแม่ น้ํา  ทุ กอยา่งท่ีเคล่ือนไหวในน้ํา และสิ ่งม ี ช ีวติใดๆซ่ึงอยู่ในน้ํา
 ไม่มี ครบีและเกล็ด  สัตว ์ เหล่าน้ี เป็นสิง่ท่ีพึงรงัเกียจแก่ เจ้า 11  สัตว ์ เหล่าน้ี ยงัคงเป็นสิง่ท่ีพึงรงัเกียจแก่ เจ้า  เจ้ 
าอยา่รบัประทานเน้ือของมัน  แต่  ให ้ เจ้ าถือวา่ซากของมันเป็ นที ่พึงรงัเกียจ 12 อะไรก็ ตามท่ี  อยู ่ในน้ําไม่ มี ครบี
และเกล็ด เป็นสิง่ท่ีพึงรงัเกียจแก่ เจ้า 13  ต่อไปน้ี เป็นนกซ่ึงให ้เจ้ าถือวา่เป็นสิง่ท่ีพึงรงัเกียจท่ามกลางนกทัง้
หลาย นกเหล่าน้ีรบัประทานไม่ ได้ มันเป็นสิง่ท่ีพึงรงัเกียจคือนกอนิทรี นกแรง้ นกออก 14 นกเหยีย่วหางยาว
 เหย ่ียวดําตามชนิดของมัน 15 นกแกตามชนิดของมัน 16 นกเค้าแมว นกเค้าโมง นกนางนวล  เหย ่ียวนกเขา
ตามชนิดของมัน 17 นกเค้าแมวเล็ก นกอา้ยงัว่ นกทึดทือ 18 นกอ ีโก้ ง นกกระทุง นกแรง้ 19 นกกระสาดํา นก
กระสาตามชนิดของมัน นกหวัขวาน และค้างคาว 20 แมลงมี ปี กซ่ึงคลานส่ี ขา เป็นสัตว ์ท่ี พึงรงัเกียจแก่ เจ้า 
21  แต่ ในบรรดาแมลงมี ปี กท่ีคลานส่ี ขาน ้ี  เจ้ าจะรบัประทานจําพวกท่ี มี ขาพับใช้กระโดดไปบนดินได้ 22 ใน
จําพวกแมลงต่อไปน้ี เจ้ ารบัประทานได้ ตัก๊แตนวยับินตามชนิดของมัน  จิ ้งหรดีโกรง่ตามชนิดของมัน จักจัน่
ตามชนิดของมัน และตัก๊แตนตามชนิดของมัน 23  แต่ แมลงมี ปี กอยา่งอื่นซ่ึ งม ี สี ่ ขา เป็นสัตว ์ท่ี พึงรงัเกียจแก่ 
เจ้า 24  สิ ่งเหล่าน้ันจะกระทําให ้เจ้ ามลทินได้ คือผู้ หน ่ึงผู้ใดแตะต้องซากของมันจะต้องมลทินไปถึงเวลาเยน็
25  ผู้ ใดถือซากสัตวส่์วนใดๆไปต้องซักเส้ือผ้าของตน และมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 26 ซากของสัตวทั์ง้ปวงท่ี
แยกกีบและไม่ มี กีบผ่า  ไม่ เค้ียวเอื้องเป็นสัตวม์ลทินแก่ เจ้า  ผู้ ใดแตะต้องสัตว ์เหล่าน้ี จะมลทิน 27 ในบรรดา
สัตว ์สี ่ เท ้าทุกอยา่งซ่ึงเดินด้วยขยุม้เท้าเป็นสัตว์มลทินแก่ เจ้า  ผู้ ใดแตะต้องซากสัตว ์น้ี จะต้องมลทินไปถึง
เวลาเยน็ 28  ผู้ ใดนําซากมันไปจะต้องซักเส้ือผ้าของตน และมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ เป็นสัตวม์ลทินแก่ เจ้า 
29 ในบรรดาสัตว ์ท่ี เล้ือยคลานไปบนดิน  ชน ิดต่อไปน้ีเป็นสัตวม์ลทินแก่ เจ้า  คือ  อเีหน็  หน ู เห ้ียตามชนิดของ
มัน 30  จิง้จก  ตะกวด  แย ้ จิ ้งเหลนและกิ ้งก ่า 31 ในบรรดาสัตว ์เล้ือยคลาน  ชน ิดเหล่าน้ีเป็นมลทินแก่ เจ้า  ผู้ ใด
แตะต้องเม่ื อม ันตายแล้ว  ผู้ น้ันจะมลทินไปถึงเวลาเยน็ 32 และเม่ื อม ันตายตกทับสิง่ใด  สิ ่งน้ั นก ็เป็นมลทิน
 ไม่ วา่จะเป็นสิง่ท่ีเป็นไม้ หรอืเส้ือผ้า หรอืหนังสัตว์ หรอืกระสอบ หรอืภาชนะใดๆท่ี ใช ้เพื่อประโยชน์ อยา่งใด 
จะต้องแช ่น้ํา และจะมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ ต่อไปก็นับวา่สะอาดได้ 33 และถ้ามันตกลงไปในภาชนะดิน  สิ ่ง
ท่ี อยู ่ในภาชนะน้ันจะมลทิน จงทุบภาชนะน้ันเสีย 34 อาหารในภาชนะน้ั นที ่รบัประทานได้ซ่ึ งม ีน้ําปนอยู ่ก็ เป็น
มลทิน และน้ําด่ื มท ้ังสิน้ซ่ึงจะด่ืมได้จากภาชนะอยา่งน้ีจะมลทิน 35 ถ้าส่วนใดของซากสัตวต์กใส่ สิ ่งใดๆ  สิ ่ง
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น้ันๆก็ มลทิน  ไม่ วา่เป็นเตาอบหรอืเตา ต้องทุบเสีย เป็นมลทิน และเป็นของมลทินแก่ เจ้า 36 อยา่งไรก็ตาม
น้ําพุหรอืน้ําในแอง่เก็ บน ้ําเป็นของสะอาด  แต่  สิ ่งใดท่ีแตะต้องซากสัตว์น้ันจะมลทิน 37 ถ้าส่วนใดของซาก
ตกใส่เมล็ดพืชท่ี ใช ้ หวา่น พื ชน ้ันนับวา่สะอาด 38  แต่ ถ้าเอาเมล็ดพื ชน ้ันแช ่น้ําไว ้และซากสัตวส่์วนใดตกใส่
น้ําน้ั นก เ็ป็นมลทินแก่ เจ้า 39 ถ้าสัตวซ่ึ์งเจ้าจะรบัประทานได้น้ันตายเอง  ผู้  ท่ี แตะต้องซากสัตวน้ั์นจะมลทินไป
จนถึงเวลาเยน็ 40 และผู้ใดท่ีรบัประทานซากน้ันจะต้องซักเส้ือผ้าของเขาเสียและเป็นมลทินไปจนถึงเวลา
เยน็  ผู้ ใดท่ีจับถือซากน้ันไปก็ต้องซักเส้ือผ้าของตน และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 41 บรรดาสัตว์เล้ือย
คลานท่ีไปบนแผ่นดินเป็นสิง่พึงรงัเกียจ อยา่รบัประทาน 42  สิ ่งใดท่ีเล้ือยไปด้วยท้อง หรอืสิง่ท่ีเดินส่ี ขา หรอื
สิง่ท่ี มี หลายขา  ทุ กสิง่ท่ีคลานไปบนแผ่นดิน  เจ้ าอยา่รบัประทาน เพราะเป็นสิง่พึงรงัเกียจ 43  เจ้ าอยา่กระทํา
ให้ตัวเองเป็ นที ่พึงรงัเกียจด้วยสัตว์เล้ือยคลานใดๆ อยา่ทําตัวให้เป็นมลทินไปด้วยสัตว ์เหล่าน้ี  เลย เกรงวา่
เจ้าจะเป็นมลทินไปด้วย 44 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า จงชาํระตัวไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์เพราะเราบร ิ
สุทธ ์ิ เจ้ าอยา่ทําตัวให้เป็นมลทินไปด้วยสัตวอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงคลานไปบนแผ่นดิน 45 เพราะเราคือพระ
เยโฮวาห ์ผู้ นําเจ้าออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้า เพราะฉะน้ันเจ้าจึงต้องบร ิสุทธ ์ิ เพราะ
เราบร ิสุทธ ์ิ� 46  เหล่าน้ี เป็นพระราชบัญญั ติ  กล ่าวถึงเรือ่งสัตวแ์ละนก และสิ ่งม ี ช ีวติท่ีเคล่ือนไหวไปมาในน้ํา
และสัตว ์ทุ กชนิดท่ีเล้ือยคลานบนแผ่นดิน 47  เพื่อให ้สังเกตความแตกต่างระหวา่งสิง่ท่ีเป็นมลทินและสิง่ท่ี 
ไม่ เป็นมลทิน และระหวา่งสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติรบัประทานได้ และสัตว ์มี  ช ีวติท่ีรบัประทานไม่ ได้ 
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การกําเนิดบุตรและความเป็นมลทิน

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ ถ้าหญิงคนใดมี ครรภ์ คลอดบุตรเป็นชาย
นางต้องเป็นมลทินเจ็ดวนั นางจะเป็นมลทินอยา่งเดียวกับมลทินเวลาท่ีนางมี ประจําเดือน 3 ในว ันที ่แปดให้
ตัดหนังปลายองคชาตของเด็กน้ันเสียเพื่อเป็นการเข้าสุ หน ัต 4  ให ้นางคอยอยู ่อ ีกสามสิบสามวนัด้วยเรือ่ง
โลหติชาํระของนาง อยา่ใหน้างแตะต้องของบร ิสุทธ ิอ์นัใด หรอืเข้าไปในสถานบร ิสุทธ ิ์ จนกวา่จะครบวนัชาํระ
ของนาง 5  แต่ ถ้านางคลอดบุตรเป็นหญิง นางจะมลทินไปสองสัปดาห์ อยา่งเดียวกับเรือ่งการมี ประจําเดือน 
และนางจะต้องคอยอยู่หกสิบหกวนั ด้วยเรือ่งโลหติชาํระของนาง 6 และเม่ือวนัชาํระของนางครบแล้ว  ไม่ 
วา่เป็นกําหนดของบุตรชายหร ือบ ุตรสาว  ให ้นางไปหาปุโรหติท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม นําลูกแกะอายุ 
หน ึ่งขวบตัวหน่ึงไปเป็นเครือ่งเผาบูชาและนกพิราบหนุ่มตัวหน่ึงหรอืนกเขาตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 7  
ให ้ ปุ โรหตินําถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และทําการลบมลทินให ้นาง  แล ้วนางจะสะอาดในเรือ่งโลหติ
ของนางตก  น่ี เป็นพระราชบัญญั ติ  กล ่าวด้วยเรือ่งการคลอดบุตร  ไม่ วา่เป็นชายหรอืหญิง 8 และถ้านางไม่
สามารถหาลูกแกะตัวหน่ึงได้ ก็  ให ้นางนํานกเขาสองตัวหรอืนกพิราบหนุ่มสองตัว ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งเผาบูชา
และอกีตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป และให ้ปุ โรหติทําการลบมลทินให ้นาง  แล ้วนางจะสะอาด�
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 โรคเรือ้น แบบอยา่งของความบาป

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและอาโรนวา่ 2 �ถ้าผู้ใดเกิดอาการบวมหรอืพุหร ือด ่างขึ้ นที ่ ผิวหนัง  แล ้ว
ผิวหนังของเขาเป็นโรคเรือ้น  ก็  ให ้พาผู้น้ันมาหาอาโรนปุโรหติ หรอืมาหาบุตรชายคนหน่ึงคนใดของเขาท่ีเป็น
ปุโรหติ 3  ให ้ ปุ โรหติตรวจผิวหนังตรงท่ี เป็นโรค ถ้าขนในท่ีน้ันเปล่ียนเป็นสีขาวและเห ็นว ่าโรคน้ันอยู่ลึกกวา่
ผิวหนังลงไป นับวา่เป็นโรคเรือ้น เม่ือปุโรหติตรวจเขาเสรจ็แล้วให้ประกาศวา่เขาเป็นมลทิน 4 ถ้าผิวหนัง
ตรงท่ีด่างขึ้นน้ันขาว และปรากฏวา่กินไม่ลึกไปกวา่ผิวหนัง และขนในบรเิวณน้ั นก ็ ไม่  เปล ่ียนเป็นสี ขาว  ให ้ ปุ 
โรห ิตก ักตัวผู้ป่วยไว ้เจ ็ดวนั 5 และให ้ปุ โรหติตรวจเขาอกีในว ันที ่ เจ็ด  ดู  เถิด ถ้าตามสายตาของเขาเห ็นว ่าโรค
น้ันทรงอยู ่ไม่ ลามออกไปในผิวหนัง  ก็  ให ้ ปุ โรห ิตก ักตัวเขาต่อไปอกีเจ็ดวนั 6 พอถึงว ันที ่ เจ ็ดให ้ปุ โรหติตรวจ
เขาอกีครัง้หน่ึง  ดู  เถิด ถ้าบรเิวณท่ีป่วยน้ันจางลง และโรคมิ ได้ ลามออกไปในผิวหนัง  ก็  ให ้ ปุ โรหติประกาศวา่
เขาสะอาดแล้ว เขาเป็นโรคพุ เท่าน้ัน  ให ้เขาซักเส้ือผ้าแล้วเขาก็จะสะอาดได้ 7  แต่ ถ้าหากวา่ภายหลังจากท่ี
เขาสําแดงตัวแก่ ปุ โรหติเพื่อรบัการชาํระแล้ วน ัน้ปรากฏวา่ บรเิวณท่ี พุ ลามออกไปในผิวหนัง เขาต้องกลับไป
หาปุโรห ิตอ ีก 8  ให ้ ปุ โรหติทําการตรวจ  ดู  เถิด ถ้าบรเิวณพุน้ันลามออกไปในผิวหนัง  ก็  ให ้ ปุ โรหติประกาศวา่
เขาเป็นมลทิน เขาเป็นโรคเรือ้น 9 ถ้าผู้ใดเป็นโรคเรือ้นก็ ให ้พาเขามาหาปุโรหติ 10 และให ้ปุ โรหติตรวจดูตัว
เขา  ดู  เถิด ถ้ามีบรเิวณบวมสีขาวเกิดขึ้ นที ่ ผิวหนัง ซ่ึงทําให้ขนท่ีน่ันเปล่ียนเป็นสี ขาว และมีเน้ือแผลสดในท่ี 
ท่ี บวมน้ัน 11 แสดงวา่เป็นโรคเรือ้นเรือ้รงัท่ี ผิวหนัง  ให ้ ปุ โรหติประกาศวา่เขามลทิน อยา่กักตัวเขาไว้ เพราะ
วา่เขาเป็นมลทิน 12 ถ้าโรคเรือ้นน้ันลามไปตามผิวหนังตามท่ี ปุ โรหติเห ็นก ็ปรากฏวา่ลามไปตามผิวหนังทัว่
ตัวผู้ป่วยตัง้แต่ศีรษะจนเท้า 13  ปุ โรหติต้องตรวจดู และดู เถิด ถ้าเรือ้นน้ันแผ่ไปทัว่ตัว  ให ้ ปุ โรหติประกาศ
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วา่เขาสะอาดด้วยโรคของเขาแล้วตัวของเขาเผื อก เขาสะอาด 14 ถ้ามีเน้ือแผลสดปรากฏขึ้นมาเม่ือไร เขา
ก็เป็นมลทิน 15  ให ้ ปุ โรหติตรวจดู ท่ี เน้ือแผลสดและประกาศวา่เขาเป็นมลทิน เพราะเน้ือแผลสดน้ันทําให ้
มลทิน เขาเป็นโรคเรือ้น 16 หรอืถ้าเน้ือแผลสดน้ันเปล่ียนไปอกีกลายเป็นสี ขาว  ให ้เขามาหาปุโรหติ 17 และ
ให ้ปุ โรหติตรวจเขา และดู เถิด ถ้าโรคน้ันกลายเป็นโรคเผื อก  ให ้ ปุ โรหติประกาศวา่  คนที ่เป็นโรคน้ันสะอาด
เขาสะอาด 18 ถ้าท่ีรา่งกายคือผิวหนังของคนใดมีแผลฝีซ่ึงหายแล้ว 19 ถ้าท่ีแผลเป็นน้ั นม ี สี ขาวบวมขึ้นมา
หร ือม ี ท่ี ด่างขึ้นสีแดงเรือ่ๆปรากฏ  ก็  ให ้ ผู้ น้ันไปสําแดงตัวต่อปุโรหติ 20 และปุโรหติจะตรวจดู  ดู  เถิด ถ้าท่ีเป็น
น้ันลึกกวา่ผิวหนัง และขนท่ีบรเิวณน้ันเปล่ียนเป็นสี ขาว  ให ้ ปุ โรหติประกาศวา่เขาเป็นมลทิน โรคน้ันเป็นโรค
เรือ้น มันพุขึ้นมาท่ีแผลฝี 21  แต่ ถ้าปุโรหติตรวจดู แล้ว และดู เถิด ขนท่ีน่ั นก ็ ไม่  เปล ่ียนเป็นสี ขาว และเป็นไม่
ลึกกวา่ผิวหนังแต่ จาง  ให ้ ปุ โรห ิตก ักตัวเขาไว ้เจ ็ดวนั 22 ถ้าโรคน้ันลามออกไปในผิวหนัง  ก็  ให ้ ปุ โรหติประกาศ
วา่เขาเป็นมลทิน เขาเป็นโรคแล้ว 23  แต่ ถ้าท่ีด่างขึ้นน้ันคงท่ี อยู ่ ไม่ ลามออกไป  ก็ เป็นแต่เพียงแผลเป็นของ
ฝี  ให ้ ปุ โรหติประกาศวา่เขาสะอาด 24 หรอืเม่ือส่วนของรา่งกายคือผิวหนังถูกไฟลวกและเน้ือแผลสดท่ีตรง
น้ันเป็ นที ่ด่างขึ้นสีแดงเรือ่ๆหรอืสี ขาว 25  ให ้ ปุ โรหติตรวจดู และดู เถิด ถ้าขนในบรเิวณน้ันเปล่ียนเป็นสีขาว
และปรากฏวา่เป็นลึกกวา่ผิวหนั งก เ็ป็นโรคเรือ้น มันพุขึ้นมาท่ีแผลไฟลวก และให ้ปุ โรหติประกาศวา่เขาเป็น
มลทิน เขาเป็นโรคเรือ้น 26  แต่ ถ้าปุโรหติตรวจดู และดู เถิด ขนในท่ีด่างขึ้นน้ันไม่ เปล ่ียนเป็นสี ขาว และเป็น
ไม่ลึกกวา่ผิวหนัง  แต่  จาง  ให ้ ปุ โรห ิตก ักตัวเขาไว ้เจ ็ดวนั 27 พอถึงว ันที ่ เจ ็ ดก ็ ให ้ ปุ โรหติตรวจดู เขา ถ้าท่ีเป็นน้ัน
ลามออกไปในผิวหนัง  ก็  ให ้ ปุ โรหติประกาศวา่เขาเป็นมลทิน เขาเป็นโรคเรือ้น 28 ถ้าท่ีด่างขึ้นน้ันคงท่ี อยู ่ ไม่ 
ลามออกไปในผิวหนัง  แต่  จาง บวมเพราะไฟลวก  ให ้ ปุ โรหติประกาศวา่เขาสะอาด เพราะมันเป็นเพียงแผล
เป็นของไฟลวก 29 ถ้าชายหรอืหญิงคนใดมีโรคท่ีศีรษะหรอืท่ี เครา 30  ให ้ ปุ โรหติตรวจดูโรคน้ัน และดู เถิด ถ้า
เป็นลึกกวา่ผิวหนัง และผมตรงน้ันเหลืองและบาง  ให ้ ปุ โรหติประกาศวา่เขาเป็นมลทิน เขาเป็นโรคคัน เป็น
โรคเรือ้นท่ีศีรษะหรอืท่ี เครา 31 และถ้าปุโรหติตรวจดูโรคคันน้ัน และดู เถิด เป็นไม่ลึกกวา่ผิวหนัง และไม่ มี 
ผมดําอยู่ในบรเิวณน้ัน  ให ้ ปุ โรห ิตก ักตัวบุคคลท่ีเป็นโรคคันน้ันไว ้เจ ็ดวนั 32 พอถึงว ันที ่ เจ ็ ดก ็ ให ้ ปุ โรหติตรวจ
โรคน้ัน  ดู  เถิด ถ้าอาการคันน้ันไม่ลามออกไป และไม่ มี ขนเหลืองในบรเิวณน้ัน และปรากฏวา่อาการคันไม่
ลึกกวา่ผิวหนัง 33  ก็  ให ้คนน้ันโกนผมเสีย  แต่ อยา่โกนตรงบรเิวณท่ี คัน  ให ้ ปุ โรห ิตก ักตัวบุคคลท่ีเป็นโรคคัน
น้ันไว ้อ ีกเจ็ดวนั 34 พอถึงว ันที ่ เจ ็ ดก ็ ให ้ ปุ โรหติตรวจดูตรงท่ี คัน  ดู  เถิด ถ้าท่ีคันน้ันไม่ลามออกไปในผิวหนัง
และปรากฏวา่เป็นไม่ลึกไปกวา่ผิวหนัง  ให ้ ปุ โรหติประกาศวา่เขาสะอาด  ให ้เขาซักเส้ือผ้า  แล ้วจะสะอาด 35  
แต่ ถ้าเขาชาํระตัวแล้ว ยงัปรากฏวา่โรคคันน้ันลามออกไปในผิวหนัง 36  ก็  ให ้ ปุ โรหติตรวจเขา และดู เถิด ถ้า
โรคคันน้ันลามออกไปในผิวหนังแล้ว  ปุ โรหติไม่จําเป็นต้องมองหาขนสี เหลือง เขาเป็นมลทินแล้ว 37  แต่ ถ้า
ตามสายตาของเขาโรคคันน้ันระงบัแล้ว และมีผมดํางอกอยู่ในบรเิวณน้ัน โรคคันน้ันหายแล้ว เขาก็ สะอาด 
และให ้ปุ โรหติประกาศวา่ เขาสะอาด 38 เม่ือผู้ชายหรอืผู้หญิ งม ี ท่ี ด่างขึ้ นที ่ ผิวหนัง คือท่ีด่างขึ้นสี ขาว 39  ให ้ 
ปุ โรหติตรวจเขา  ดู  เถิด ถ้าท่ีด่างขึ้ นที ่ผิวกายน้ันเป็นสีขาวหม่น น่ันเป็นเกล้ือนท่ี พุ ขึ้นในผิวหนัง เขาสะอาด
40 ถ้าชายคนใดมีผมรว่งจากศีรษะ เขาเป็นคนศีรษะล้าน  แต่ เขาสะอาด 41 ถ้าชายคนใดมีผมท่ี หน ้าผากและ
ท่ี ขม ับร ่วง  หน ้าผากของเขาล้าน  แต่ เขาสะอาด 42  แต่ ถ้าตรงบรเิวณศีรษะล้านหรอืหน้าผากล้าน  มี บรเิวณ
เป็นโรคสีแดงเรือ่ๆ เขาเป็นเรือ้นพุขึ้ นที ่ศีรษะล้านหรอืท่ี หน ้าผากล้านน้ัน 43  ให ้ ปุ โรหติตรวจดู เขา  ดู  เถิด ถ้า
โรคบวมน้ันสีแดงเรือ่ๆอยู ่ท่ี ศีรษะล้านหรอืท่ี หน ้าผากล้านของเขา เหมือนกับโรคเรือ้นท่ีปรากฏตามผิวหนัง
44 ชายผู้น้ันเป็นโรคเรือ้น เขาเป็นมลทิน  ปุ โรหติต้องประกาศวา่ เขาเป็นมลทิน โรคของเขาอยู ่ท่ี  ศีรษะ 45  ให ้ 
บุ คคลท่ีเป็นโรคเรือ้นสวมเส้ือผ้าท่ี ขาด และใหป้ล่อยผม และใหเ้ขาปิดรมิฝีปากบนไว้  แล ้วรอ้งไปวา่ � มลทิน 
 มลทิน � 46 เขาจะเป็นมลทินอยูต่ลอดเวลาท่ีเขาเป็นโรค เขาเป็นมลทิน เขาจะต้องอยู ่แต่ ลําพังภายนอกค่าย
47 เม่ือในเครือ่งแต่งกายมี โรคเรือ้น  ไม่ วา่จะเป็นเครือ่งแต่งกายขนสัตวห์รอืผ้าป่าน 48  อยู ่ ท่ี ด้ายเส้นยนืหรอื
เส้นพุ่ง  อยู ่ ท่ี ผ้าป่านหรอืผ้าขนสัตว์ หรอือยู่ในหนัง หรอืสิง่ใดๆท่ีทําด้วยหนัง 49 ถ้าโรคน้ันทําให้เครือ่งแต่ง
กายมี สี  เข ียวๆหรอืแดงๆท่ีด้ายเส้นยนืหรอืเส้นพุ่งท่ี หน ังหรอืสิง่ใดๆท่ีทําด้วยหนัง น่ันเป็นโรคเรือ้น จะต้อง
นําไปแสดงต่อปุโรหติ 50 และให ้ปุ โรหติตรวจโรคน้ัน และให้กักสิง่ท่ีเป็นโรคน้ันไว ้เจ ็ดวนั 51 พอถึงว ันที ่ เจ ็ 
ดก ็ ให ้ ตรวจดู โรคน้ั นอ ีก ถ้าโรคน้ันลามไปในเส้ือผ้าเครือ่งแต่งกาย  ไม่  วา่ท่ี ด้ายเส้นยนืหรอืเส้นพุ่ง เป็ นที ่ หน 
ังสัตว์ หรอืสิง่ใดท่ีทําด้วยหนังสัตว์ โรคน้ันเป็นโรคเรือ้นอยา่งรา้ย นับวา่เป็นมลทิน 52  ให ้ ปุ โรหติเผาเครือ่ง
แต่งกายน้ันเสีย  ไม่ วา่เป็นโรคท่ีด้ายเส้นยนืหรอืเส้นพุ่ง เป็ นที ่ ผ้าขนสัตว ์หรอืผ้าป่าน หรอืสิง่ใดๆท่ีทําด้วย
หนังสัตว์ เพราะเป็นโรคเรือ้นท่ี รา้ย จึงให้เผาเสียในไฟ 53 และถ้าปุโรห ิตน ้ันตรวจดู และดู เถิด โรคน้ั นม ิ ได้ 
ลามไปในเส้ือ  ทัง้ท่ี ด้ายเส้นยนืหรอืเส้นพุ่ง หรอืในสิง่ใดท่ีทําด้วยหนังสัตว์ 54  ก็  ให ้ ปุ โรห ิตบ ัญชาให้เขาซักตั 
วท ่ีเป็นโรคน้ันเสีย และให้กักไว ้อ ีกเจ็ดวนั 55 เม่ือซักแล้ วก ็ ให ้ ปุ โรหติตรวจดูตั วท ่ีเป็นโรคน้ั นอ ีก  ดู  เถิด ถ้า
บรเิวณท่ีเป็นโรคไม่ เปล่ียนสี  แม้ว ่าโรคน้ันไม่ลามไป  ก็ เป็นมลทิน  เจ้ าจงเอาใส่ในไฟเผาเสีย  ไม่ วา่บรเิวณท่ี
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เป็นโรคเรือ้นน้ันจะอยู่ข้างในหรอืข้างนอก 56 ถ้าปุโรหติตรวจดูเม่ือซักแล้ว และดู เถิด โรคน้ันจาง  ก็  ให ้ฉีก
บรเิวณน้ันออกเสียจากเส้ือหรอืหนังสัตว์ หรอืเส้นยนืหรอืเส้นพุ่ง 57 ถ้าปรากฏขึ้ นอ ีกในเครือ่งแต่งกายไม่ 
วา่ท่ี ด้ายเส้นยนืหรอืเส้นพุ่ง หรอืในสิง่ใดๆท่ีทําด้วยหนังสัตว์ โรคน้ันลามไปแล้ว  เจ้ าจงเผาสิง่ท่ีเป็นโรคน้ัน
ด้วยไฟ 58 ถ้าเส้ือทัง้ท่ีด้วยเส้นยนืหรอืเส้นพุ่ง หรอืสิง่ใดๆท่ีทําด้วยหนังสัตว์ ซ่ึงเม่ือซักแล้วโรคน้ันหมดไป
 ก็  ให ้ซั กอ ีกเป็ นคร ้ังท่ี สอง สะอาดได้ แล้ว � 59  น่ี เป็นพระราชบัญญั ติว ่าด้วยโรคเรือ้นในเส้ือท่ีทําด้วยขนสัตว์
หรอืผ้าป่าน  ไม่ วา่เป็ นที ด้่ายเส้นยนืหรอืเส้นพุ่ง หรอืเป็ นที ่ สิ ่งใดๆท่ีทําด้วยหนังสัตว์  เพื่อให ้พิจารณาวา่อยา่ง
ใดสะอาด อยา่งใดเป็นมลทิน

14
การชาํระคนท่ีเคยเป็นโรคเรือ้น

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 � ต่อไปน้ี จะเป็นพระราชบัญญั ติ เรือ่งคนเป็นโรคเรือ้นในวนัชาํระตัว
ของเขา  ให ้พาเขามาหาปุโรหติ 3 และให ้ปุ โรหติออกไปนอกค่าย และให ้ปุ โรหติทําการตรวจ  ดู  เถิด ถ้าผู้ป่วย
หายจากโรคเรือ้นแล้ว 4  ก็  ให ้ ปุ โรห ิตบ ัญชาเขาให้จัดของสําหรบัผู้จะรบัการชาํระ คือนกสะอาดท่ี มี  ช ีวติสอง
ตัว  ไม้ สนสีดาร์ กั บด ้ายสี แดง และต้นหุ สบ 5  ให ้ ปุ โรห ิตบ ัญชาให้ฆ่านกตัวหน่ึงในภาชนะดินข้างบนน้ําไหล
6 สําหรบันกตั วท ่ียงัเป็นอยู ่น้ัน  ให ้ ปุ โรหติเอานกตั วท ่ียงัเป็นอยู่กับไม้สนสีดาร์ ด้ายสี แดง ต้นหุ สบ  จุ ่มเข้าไป
ในเลือดของนกท่ี ถู กฆ่าข้างบนน้ําไหล 7 และให ้ปุ โรหติประพรมคนท่ีจะรบัการชาํระจากโรคเรือ้นน้ันเจ็ดครัง้
 แล ้วประกาศวา่ เขาสะอาด และให้ปล่อยนกตั วท ่ีย ังม ี ช ีว ิตน ้ันไปในท้องทุ่ง 8 และให ้ผู้  ท่ี รบัการชาํระน้ันซัก
เส้ือผ้าของตน และให้โกนผมกับขนทัง้หมดเสีย และอาบน้ํา เขาก็จะสะอาด ต่อจากน้ั นก ็ ให ้เขาเข้าค่ายได้
 แต่  ให ้นอนอยู่นอกเต็นท์ของเขาเจ็ดวนั 9 พอว ันที ่ เจ ็ดให้เขาโกนผมจากศีรษะของเขาให ้หมด  ให ้เขาโกน
เคราและโกนขนคิว้ คือโกนให ้หมด  แล ้วให้ซักเส้ือผ้า และอาบน้ํา เขาก็จะสะอาด 10 ในว ันที ่แปดให้เขาเอา
ลูกแกะผู้สองตัวปราศจากตําหนิ และลูกแกะเมียอายุ หน ่ึงขวบตัวหน่ึงปราศจากตําหนิ และยอดแป้งคลุก
น้ํามันสามในสิบเอฟาห์เป็นธญัญบู ชา กั บน ้ํามันลกหน่ึง 11  ให ้ ปุ โรหติผู้ทําการชาํระ นําผู้ ท่ี รบัการชาํระกับ
สิง่ของเหล่าน้ีมาต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์ท่ี  ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 12  ให ้ ปุ โรหตินําลูกแกะผู้น้ันตัว
หน่ึงไปถวายเป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดพรอ้มกั บน ้ํามันลกหน่ึง  ให ้ แกว ่งไปแกวง่มาเป็นเครือ่งบูชาแกวง่
ถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 13  ให ้ ปุ โรหติฆ่าลูกแกะน้ันในท่ี ท่ี เขาฆ่าสัตวอ์นัเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปและ
สัตว์อนัเป็นเครือ่งเผาบูชาในท่ี บรสุิทธิ ์เพราะวา่เครือ่งบูชาไถ่การละเมิ ดก ็เหมือนเครือ่งบูชาไถ่ บาป เป็น
ของท่ีตกแก่ ปุ โรหติ เป็นของบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 14  ปุ โรหติจะนําเลือดของเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดมาบ้าง และ
ปุโรหติจะเจิ มท ่ีปลายหูข้างขวาของผู้ ท่ี รบัการชาํระ และเจิ มท ่ีน้ิวหวัแม่มือขวาและท่ีน้ิวหวัแม่ เท ้าขวาของ
เขา 15 และปุโรหติจะนําน้ํามันหน่ึงลกน้ันมาบ้าง เทใส่ฝ่ามือซ้ายของตน 16 และเอาน้ิวมือขวาจิ ้มน ้ํามันซ่ึง
อยู่ในมือซ้าย ประพรมน้ํามันด้วยน้ิวของเขาเจ็ดครัง้ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 17 ส่วนน้ํามั นที ่ เหลืออยู ่ใน
มือน้ัน  ปุ โรหติจะเอามาบ้าง  เจ ิ มท ่ีปลายหูขวาของผู้ ท่ี รบัการชาํระ และท่ีน้ิวหวัแม่มือขวาและท่ีน้ิวหวัแม่ เท 
้าขวา ทับบนเลือดเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด 18 ส่วนน้ํามั นที ่ยงัเหลืออยู่ในมือของปุโรห ิตน ้ัน เขาจะเจิมศีรษะ
ของผู้รบัการชาํระ  แล ้วปุโรหติจะทําการลบมลทินของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 19  ปุ โรหติจะถวาย
เครือ่งบูชาไถ่ บาป เพื่อทําการลบมลทินของผู้รบัการชาํระให้พ้นจากมลทินของเขา ภายหลังปุโรหติจะฆ่า
สัตว์อนัเป็นเครือ่งเผาบู ชา 20 และปุโรหติจะถวายเครือ่งเผาบูชาและธญัญบูชาบนแท่น  ปุ โรหติจะทําการ
ลบมลทินของเขาดังน้ี และเขาก็จะสะอาดได้ 21 ถ้าผู้น้ันเป็นคนยากจนและไม่สามารถจะหามาได้ เท่าน้ัน 
 ก็  ให ้เขานําลูกแกะตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดเพื่อแกวง่ไปแกวง่มา กระทําการลบมลทินของเขา
และนํายอดแป้งหน่ึงในสิบเอฟาหค์ลุ กก ั บน ํ้ามัน เป็นธญัญบูชากั บน ํ้ามันลกหน่ึง 22  พร ้อมกับนกเขาสองตัว
หรอืนกพิราบหนุ่มสองตัว  ตามท่ี เขาสามารถหามาได้ นกตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป นกอกีตัวหน่ึงเป็น
เครือ่งเผาบู ชา 23 ในว ันที ่แปดใหเ้ขานํามามอบให ้แก่  ปุ โรหติเพื่อการชาํระของตนท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุ
มถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 24 และปุโรหติจะนําลูกแกะท่ีเป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดและน้ํามันลก
หน่ึงน้ัน และปุโรหติจะแกวง่ไปแกวง่มาเป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 25 และเขาจะ
ฆ่าลูกแกะเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด และปุโรหติจะเอาเลือดของเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดมาบ้าง  เจ ิ มท ่ีปลาย
หขู้างขวาของผู้รบัการชาํระ และท่ีน้ิวหวัแม่ มือขวา กั บท ีน้ิ่วหวัแม่ เท ้าขวาของเขา 26  แล ว้ปุโรหติจะเทน้ํามัน
ใส่ฝ่ามือซ้ายของตนบ้าง 27 และเอาน้ํามั นที ่ อยู ่ในมือซ้ายน้ันประพรมด้วยน้ิวมือขวาเจ็ดครัง้ต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ 28 และปุโรหติจะเอาน้ํามั นที ่ อยู ่ในมือเจิ มท ่ีปลายหูข้างขวาของผู้รบัการชาํระ และท่ีหวัแม่
มือขวากับหวัแม่ เท ้าขวาของเขา ตรงท่ี ท่ี  เจ ิ มด ้วยเลือดของเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด 29 น้ํามั นที ่ เหลืออยู ่ใน
มือของปุโรห ิตน ้ัน เขาจะเจิมศีรษะของผู้ ท่ี รบัการชาํระ ทําการลบมลทินของเขาต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์
30 และเขาจะถวายนกเขาหรอืนกพิราบหนุ่มตัวหน่ึงตามท่ีเขาสามารถหามาได้ 31 คือตามท่ีเขาสามารถหา
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มาได้ ให ้ถวายนกตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป นกอกีตัวหน่ึงเป็นเครือ่งเผาบู ชา  พร ้อมกับธญัญบู ชา และ
ปุโรหติจะทําการลบมลทินของผู้รบัการชาํระต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 32  น่ี เป็นพระราชบัญญั ติ สําหรบั
ผู้ ท่ี เป็นโรคเรือ้นไม่สามารถหาเครือ่งบูชาเพื่อการชาํระของตนได้� 33 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและอา
โรนวา่ 34 �เม่ือเจ้าเข้าไปในแผ่นดินคานาอนั ซ่ึงเราให ้แก่  เจ้ าเป็นกรรมสิทธิ ์น้ัน และเราจะใส่โรคเรือ้นเข้า
ท่ีเรอืนหลังหน่ึงหลังใดในแผ่นดิ นที ่ เจ้ าถือกรรมสิทธิ ์น้ัน 35  ผู้ ใดท่ีถือกรรมสิทธิ์ของเรอืนน้ันจะต้องมาบ
อกแก่ ปุ โรหติวา่ �ข้าพเจ้าเหน็โรคอะไรอยา่งหน่ึงเกิดในเรอืนของข้าพเจ้า� 36  แล ้วปุโรหติจะบัญชาให้เขา
ขนของออกจากเรอืนให ้หมด  ก่อนท่ี  ปุ โรหติจะเข้าไปตรวจโรค เกรงวา่ของทุกอยา่งท่ี อยู ่ในเรอืนน้ันจะถูก
ประกาศวา่  มลทิน ต่อจากน้ันปุโรหติจึงจะเข้าไปตรวจดู เรอืน 37 และปุโรหติจะตรวจดู โรค  ดู  เถิด ถ้าโรคน้ัน
อยู ่ท่ี ผนังของเรอืนเป็นรอยสี เข ียวๆแดงๆและปรากฏวา่อยู่ลึกกวา่ผิว 38  แล ้วปุโรหติจะออกจากเรอืนไปอยู ่
ท่ี  ประตู เรอืนแล้วปิดเรอืนเสียเจ็ดวนั 39 พอถึงว ันที ่ เจ ็ดปุโรหติจะกลับมาตรวจดู อกี  ดู  เถิด ถ้าโรคน้ันลามไป
ในผนังเรอืน 40  แล ้วปุโรหติจะบัญชาให้เอาห ินก ้อนท่ี ติ ดโรคน้ันออกเสียนําไปโยนทิง้ในท่ีมลทินภายนอก
เมือง 41 และสัง่ให้ขูดข้างในเรอืนทัว่ๆไป ผงปู นที ่ขูดออกมาน้ันให้นําไปทิง้เสียในท่ีมลทินภายนอกเมือง 42  
แล ้วให้หาห ินอ ื่นมาแทนห ินก ้อนท่ีนําออกไป และเอาปู นอ ื่นมาโบกผนังเรอืนน้ัน 43 เม่ือเขาเอาหนิออก ขูด
เรอืนและโบกปูนใหม่ แล้ว ยงัเกิดโรคขึ้นในเรอืนน้ั นอ ีก 44  แล ้วปุโรหติจะไปตรวจดู  ดู  เถิด ถ้าโรคน้ันลามไป
ในเรอืน เป็นโรคเรือ้นอยา่งรา้ยในเรอืน เรอืนน้ั นก ็เป็นมลทิน 45  ให ้เขาพังเรอืนน้ันลง  หนิ  ไม้ และปู นที ่ทํา
เรอืนน้ันให้ขนไปทิง้เสียในท่ี ท่ี มลทินภายนอกเมือง 46 ยิง่กวา่น้ั นอ ีกเม่ือเรอืนปิ ดอย ู่ มี  ผู้ ใดเข้าไป  ผู้ น้ันจะ
เป็นมลทินจนถึงเวลาเยน็ 47  ผู้ ใดท่ีนอนลงในเรอืนน้ันต้องซักเส้ือผ้าของเขา และผู้ ท่ี รบัประทานในเรอืนน้ัน
ต้องซักเส้ือผ้าของเขาด้วย 48  แต่  ปุ โรหติมาทําการตรวจ  ดู  เถิด เม่ือโบกปูนใหม่ แล้ว โรคน้ั นม ิ ได้ ลามไปใน
เรอืนแล้ว  ปุ โรหติจะประกาศวา่เรอืนน้ันสะอาด เพราะโรคหายแล้ว 49 และเพื่อจะชาํระเรอืนน้ันให้เขานํา
นกสองตั วก ับไม้สนสีดาร์ ด้ายสี แดง และต้นหุ สบ 50  ให ้ฆ่านกตัวหน่ึงในภาชนะดินข้างบนน้ําท่ี ไหล 51 เอา
ไม้สนสีดาร์ ต้นหุสบและด้ายสี แดง  พร ้อมกับนกตั วท ่ีย ังม ี ช ีวติอยู ่จุ ่มลงในเลือดนกท่ี ได้ ฆ่าและในน้ําท่ีไหล
น้ัน  แล ้วประพรมเรอืนน้ันเจ็ดครัง้ 52  ดังน้ี เขาจะได้ชาํระเรอืนด้วยเลือดนก ด้วยน้ําไหลและด้วยนกท่ี มีชวีติ 
ด้วยไม้สนสีดาร์ ต้นหุ สบ และด้ายสี แดง 53  ให ้เขาปล่อยนกท่ี มี  ช ีวติออกไปจากเมืองยงัท้องทุ่ง  ดังน้ี แหละ
เขาจะได้ทําการลบมลทินของเรอืน และเรอืนน้ั นก ็ สะอาด � 54  น่ี เป็นพระราชบัญญั ติ  เก ี่ยวกับโรคเรือ้นต่างๆ
โรคคัน 55 โรคเรือ้นในเครือ่งแต่งกายหรอืในเรอืน 56  ท่ี บวมหรอืพุ หรอืท่ี ด่าง 57 เพื่อจะแสดงวา่เม่ือไรจึง
เรยีกวา่มลทิน เม่ือไรเรยีกวา่สะอาด  น่ี เป็นพระราชบัญญั ติ เรือ่งโรคเรือ้น
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1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและอาโรนวา่ 2 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ เม่ือผู้ใดมี สิ ่งไหลออกจาก
รา่งกาย เพราะเหตุ สิ ่งท่ีไหลออกน้ัน เขาเป็นมลทิน 3  ต่อไปน้ี เป็นกฎเก่ี ยวด ้วยเรือ่งมลทินของเขาเน่ืองด้วย
สิง่ท่ีไหลออก รา่งกายของเขาจะมี สิ ่งไหลออกหรอืสิง่ท่ีไหลออกคัง่อยู่ในรา่งกายของเขาก็ ดี เรือ่งน้ีเป็น
มลทินแก่ เขา 4 เตียงนอนซ่ึงผู้ใดท่ี มี  สิ ่งไหลออกขึ้นไปนอน เตียงน้ั นก ็เป็นมลทิน  ทุ กสิ่งท่ีเขารองน่ั งก ็เป็น
มลทิน 5  ผู้ ใดท่ีแตะต้องเตียงของเขาต้องซักเส้ือผ้าของตนและอาบน้ํา และจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็
6  ผู้ ใดไปน่ังบนสิง่ท่ี ผู้  มี  สิ ่งไหลออกได้น่ั งก ่อน  ผู้ น้ันต้องซักเส้ือผ้าของตนและอาบน้ํา และจะเป็นมลทินไป
จนถึงเวลาเยน็ 7  ผู้ ใดไปแตะต้องรา่งกายของผู้ ท่ี  มี  สิ ่งไหลออก  ผู้ น้ันต้องซักเส้ือผ้าของตนและอาบน้ํา และ
เป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 8 และถ้าผู้ใดท่ี มี  สิ ่งไหลออกน้ันถ่ มน ้ําลายรดผู้ ท่ี สะอาดเข้า  ผู้  ท่ี  ถู กน้ําลายรด
ต้องซักเส้ือผ้าและอาบน้ํา และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 9 และอานใดๆซ่ึงผู้ มี  สิ ่งไหลออกน่ังอยู่  อานน ้ั 
นก เ็ป็นมลทิน 10  ผู้  หน ึ่งผูใ้ดแตะต้องสิง่ท่ีรองเขาอยู ่น้ัน  ผู้ น้ันจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ และผูใ้ดท่ีหยบิ
ถือสิง่น้ันต้องซักเส้ือผ้าของตัวและอาบน้ํา และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 11  ผู้  ท่ี  มี  สิ ่งไหลออกแตะต้อง
ผู้ใดด้วยมือท่ี มิได้  ล้าง  ผู้  ถู กแตะต้องน้ันต้องซักเส้ือผ้าของตัวและอาบน้ํา และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็
12 ภาชนะดินซ่ึงผู้ มี  สิ ่งไหลออกแตะต้องให ้ทุ บเสีย และภาชนะไม้ ทุ กอยา่งก็ ให ้ชาํระเสียด้วยน้ํา 13 เม่ือผู้ มี  สิ ่ง
ไหลออกได้ชาํระสิง่ไหลออกของเขาแล้ว เขาต้องนับการชาํระของเขาให้ครบเจ็ดวนั และเขาต้องซักเส้ือผ้า
และอาบน้ําท่ี ไหล เขาจึงจะสะอาด 14 ในว ันที ่แปดให้เขานํานกเขาสองตัว หรอืนกพิราบหนุ่มสองตัวมาต่อ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์ท่ี  ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม และมอบของเหล่าน้ันให ้แก่  ปุ โรหติ 15  ให ้ ปุ โรหติถวาย
บู ชา คือถวายนกตัวหน่ึงเป็นเครือ่งถวายบูชาไถ่ บาป และนกอกีตัวหน่ึงเป็นเครือ่งเผาบู ชา และปุโรหติจะ
ทําการลบมลทินของเขาต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ด้วยเรือ่งสิง่ไหลออกของเขา 16 ชายคนใดมีน้ํากามไหล
ออก  ให ้เขาอาบน้ํา และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 17 เครือ่งแต่งกายทุกชิน้และผิวหนังทุกส่วนท่ีน้ํากาม
ไหลรดต้องชาํระเสียในน้ํา และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 18 ชายคนใดสมสู่กับหญิงคนใด และมีน้ํากาม
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ไหลออกทัง้สองจะต้องอาบน้ํา และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 19 เม่ือสตร ีมี  สิ ่งไหลออกเป็นโลหติประจํา
เดือน เธอจะต้องอยูต่่างหากเจ็ดวนั และผู้ใดแตะต้องเธอ จะต้องเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 20 และทุกสิง่
ท่ีเธอนอนทับในเวลาท่ีเธอต้องแยกออกน้ั นก ็เป็นมลทิน  สิ ่งใดท่ีเธอไปน่ังทับสิง่น้ั นก ็เป็นมลทิน 21  ผู้ ใดไป
แตะต้องท่ีนอนของเธอ  ผู้ น้ันต้องซักเส้ือผ้าและอาบน้ํา และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 22 และผู้ หน ึ่งผู้ใด
แตะต้องสิง่ใดๆท่ีเธอน่ัง  ผู้ น้ันต้องซักเส้ือผ้าและอาบน้ํา และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 23  สิ ่งท่ีเธอน่ังทับ
จะเป็ นที ่นอนหรอืสิง่ใดก็ ดี เม่ือผู้ใดไปแตะต้องเข้า  ผู้ น้ันจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 24 ถ้าชายใดไปสมสู่
กับเธอและมลทินของเธอมาติดท่ีชายน้ันชายน้ัน จะเป็นมลทินไปเจ็ดวนั เขาไปนอนท่ีเตียงใด เตียงน้ั นก ็
เป็นมลทิน 25 ถ้าสตรใีดมีโลหติไหลออกหลายวนั  ไม่ใช ่เป็นเวลาท่ีเธอต้องอยูต่่างหากน้ัน หรอืถ้าเธอมีโลหติ
ไหลออกเลยกําหนดท่ีเธอต้องอยู่ต่างหากน้ัน  ทุ กว ันที ่ มี โลหติไหลออกเธอจะเป็นมลทิน เธอจะเป็นมลทิน
อยา่งเดียวกับเวลาท่ีเธอต้องอยู่ต่างหากน้ัน 26  ท่ี นอนทุกหลังท่ีเธอนอนเม่ือวนัเธอมี สิ ่งไหลออก  ท่ี นอนน้ัน
เป็นดังท่ีนอนในเวลาท่ีเธอต้องอยู่ต่างหากน้ัน และทุกสิง่ท่ีเธอน่ังทับจะเป็นมลทิน อยา่งเดียวกับมลทินใน
เวลาท่ีเธอต้องอยูต่่างหากน้ัน 27  ผู้ ใดแตะต้องสิง่เหล่าน้ัน  ผู้ น้ั นก เ็ป็นมลทินด้วย เขาต้องซักเส้ือผ้าและอาบ
น้ํา และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ 28  แต่ ถ้าเธอชาํระสิง่ไหลออกของเธอแล้ว  ให ้เธอนับเองให้ครบเจ็ด
วนั ต่อจากน้ันเธอจึงจะสะอาด 29 และในว ันที ่แปดให้เธอนํานกเขาสองตัว หรอืนกพิราบหนุ่มสองตัวไปให ้
ปุ โรหติท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 30 และปุโรหติจะถวายนกตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป และนกอกีตัว
หน่ึงเป็นเครือ่งเผาบู ชา และปุโรหติจะทําการลบมลทินให้เธอต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ด้วยเรือ่งสิง่ไหล
ออกท่ีเป็นมลทินของเธอ 31  ดังน้ี แหละพวกเจ้าจะใหค้นอสิราเอลแยกจากมลทินของเขาทัง้หลาย  เกล อืกวา่
เขาจะต้องตายด้วยมลทินของเขา เม่ือเขาทําให ้พล ับพลาของเราท่ี อยู ่ท่ามกลางเขาเป็นมลทินไป� 32  น่ี เป็น
พระราชบัญญั ติ เรือ่งผู้ มี  สิ ่งไหลออกและชายท่ี มีน ํ้ากามไหลออก ซ่ึงกระทําให้ตัวเป็นมลทิน 33 และเก่ียวกับ
สตร ีท่ี ป่วยด้วยมลทินของเธอ คือทัง้น้ี เก ่ียวกับผู้ ท่ี  มี  สิ ่งไหลออกไม่วา่ชายหรอืหญิง และเก่ียวกับชายผู้ สมสู่ 
กับหญิงผู้ มีมลทิน 

16
วนัทําการลบมลทิน

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสหลังจากท่ี บุ ตรชายทัง้สองของอาโรนสิน้ชวีติ คือเม่ือเขากระทําบูชาถวาย
ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์และถึงแก่ ความตาย 2 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ � เจ้ าจงบอกอาโรนพี่
ชายวา่ อยา่เข้าไปในสถานท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีอยู ่ในม่านหน้าพระท่ีน่ังพระกรุณาซ่ึงอยู่บนหลังหบี ตลอดทุกเวลา
เพื่อเขาจะไม่ ตาย เพราะวา่เราจะปรากฏในเมฆเหนือพระท่ีน่ังกรุณา 3  แต่ อาโรนจะเข้ามาในท่ี บรสุิทธิ ์ ได้  
ดังน้ี คือให้เอาววัหนุ่มตัวหน่ึงไปเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป และแกะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งเผาบู ชา 4  ให ้เขาสวม
เส้ือป่านบร ิสุทธ ์ิและสวมกางเกงผ้าป่าน คาดรดัประคดผ้าป่าน และสวมผ้ามาลาป่าน  น่ี เป็นเครือ่งแต่ง
กายบร ิสุทธ ์ิเขาจะต้องอาบน้ําแล้วจึงสวม 5 และให้เขานําแพะผู้สองตัวเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปกับแกะผู้ตัว
หน่ึงเป็นเครือ่งเผาบูชาจากชุ มน ุมชนอสิราเอล 6 และอาโรนจะถวายววัเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปของตนเอง
และจะทําการลบมลทินบาปตนเองและครอบครวัของตน 7  แล ้วเขาจะนําแพะสองตั วน ้ันไปถวายต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห ์ท่ี  ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 8 และอาโรนจะจับสลากแพะสองตั วน ้ัน สลากหน่ึงตกเป็น
ของพระเยโฮวาห์ และอกีสลากหน่ึงเพื่อแพะรบับาป 9 แพะตั วท ่ีสลากตกเป็นของพระเยโฮวาห ์น้ัน อาโรน
จะนํามาถวายเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 10  แต่ แพะอกีตัวหน่ึงซ่ึงสลากตกเพื่อเป็นแพะรบับาปน้ัน จะนําถวาย
ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหเ์ป็นสัตว ์เป็น เพื่อทําการลบมลทินบาปใหต้กท่ี มัน  แล ้วจะได้เอามันไปปล่อยเสีย
ในถิน่ทุ รก ันดารเป็นแพะรบับาป 11 อาโรนจะถวายววัเป็นเครือ่งไถ่บาปของตน และจะทําการลบมลทินบาป
ตนเอง กับครอบครวัของตน เขาจะฆ่าววัเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปของเขาเอง 12 และอาโรนจะเอากระถางไฟท่ี 
มี ถ่านลุกอยูเ่ต็มมาจากแท่นบู ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และเครือ่งหอมทุบละเอยีดสองกํามือนําเข้าไป
ภายในม่าน 13  แล ้วเอาเครือ่งหอมน้ันใส่ไฟถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์  ให ้ควนัเครือ่งหอมขึ้นคลุม
พระท่ีน่ังกรุณาซ่ึงอยูเ่หนือหบีพระโอวาท เพื่อเขาจะไม่ ตาย 14 เขาจะเอาเลือดววัมาประพรมด้วยน้ิวมือของ
ตนบนพระท่ีน่ังกรุณาข้างตะวนัออก  แล ้วจะประพรมเลือดท่ี หน ้าพระท่ีน่ังกรุณาเจ็ดครั ้งด ้วยน้ิวของเขา 15  
แล ้วอาโรนจะฆ่าแพะอนัเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปสําหรบัประชาชน และนําเลือดแพะเข้าไปภายในม่าน และ
เอาเลือดแพะไปกระทําเชน่เดียวกับกระทําเลือดววั คือประพรมบนพระท่ีน่ังกรุณาและท่ีข้างหน้าพระท่ีน่ัง
กรุณาน้ัน 16  ดังน้ี แหละเขาจะทําการลบมลทินของสถานท่ี บรสุิทธิ ์น้ันเพราะเหตุมลทินของคนอสิราเอล
และเพราะเหตุการละเมิด เพราะบาปทัง้สิน้ของเขา และอาโรนจะกระทําต่อพลับพลาแหง่ชุ มน ุมซ่ึงอยู่กับ
เขาท่ามกลางมลทินของประชาชน 17 อยา่ให ้มี  ผู้ ใดอยู่ในพลับพลาแหง่ชุ มน ุมเม่ืออาโรนเข้าไปทําการลบ
มลทินในสถานท่ี บรสุิทธิ ์ น้ัน จนกวา่เขาจะออกมาและทําการลบมลทินสําหรบัตัวเขาและสําหรบัครอบครวั
ของเขาและสําหรบับรรดาชุ มน ุมชนอสิราเอล 18 และอาโรนจะออกไปยงัแท่นซ่ึงอยู่ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
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วาห์ และทําการลบมลทินแท่นน้ัน เขาจะเอาเลือดววัเลือดแพะเจิ มท ่ีเชงิงอนของแท่นโดยรอบ 19 และเอา
น้ิวจุ่มเลือดประพรมบนแท่นน้ันเจ็ดครัง้ และชาํระกระทําให้แท่นบร ิสุทธ ์ิพ้นจากมลทินของคนอสิราเอล
20 เม่ืออาโรนเสรจ็การลบมลทินของสถานท่ี บรสุิทธิ ์และพลับพลาแหง่ชุ มน ุมและแท่นบูชาแล้ว เขาจะนํา
แพะตั วท ่ี เป็นอยู ่ ออกมา 21 และอาโรนจะเอามือทัง้สองวางบนหวัแพะท่ี มี  ช ีว ิตน ้ัน และกล่าวคําสารภาพ
บรรดาความชัว่ชา้ของคนอสิราเอล และการละเมิดทัง้หมด และบาปทัง้สิน้ให้ตกลงบนหวัแพะน้ัน และให ้
คนที เ่ตรยีมมือไว ้พร อ้มแล้วมานําแพะไปปล่อยเสียในถิน่ทุ รก ันดาร 22แพะน้ันจะแบกความชัว่ชา้ทัง้หมดไป
ยงัท่ี เปล่ียว  แล ้วเขาก็ปล่อยให้แพะน้ันเข้าไปในถิน่ทุ รก ันดาร 23  แล ้วอาโรนจะเข้ามาในพลับพลาแหง่ชุ มน ุ
ม เขาจะเปล้ืองเครือ่งแต่งกายผ้าป่านชุดท่ี แต่ งเข้าไปในสถานท่ี บรสุิทธิ ์ออกเสียเก็บไว ้ท่ีน่ัน 24 และเขาจะ
ชาํระตัวในน้ําในท่ี บรสุิทธิ ์ แล ้วสวมเครือ่งแต่งกายของตน และเดินออกมาถวายเครือ่งเผาบูชาของตน และ
เครือ่งเผาบูชาของประชาชน และทําการลบมลทินของตนเองกับประชาชนทัง้หลาย 25 เขาจะเอาไขมันของ
เครือ่งบูชาไถ่บาปไปเผาเสียบนแท่น 26  ผู้  ท่ี นําแพะซ่ึงเป็นแพะรบับาปน้ันจะต้องซักเส้ือผ้าของตนและอาบ
น้ํา  แล ้วต่อมาจึงจะเข้าในค่ายได้ 27 เขาจะเอาววัซ่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป และแพะซ่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 
 ท่ี อาโรนเอาเลือดไปทําการลบมลทินสถานบร ิสุทธ ์ิน้ันไปเสียข้างนอกค่าย และเขาจะเผาเน้ือหนังและมูล
เสียด้วยไฟ 28  ผู้  ท่ี ทําการเผาก็ต้องซักเส้ือผ้าของตนและอาบน้ํา ภายหลังเขาจึงจะกลับเข้าค่ายได้ 29  ให ้เป็น
กฎเกณฑ์ถาวรแก่ เจ้ าทัง้หลายวา่ ในว ันที ่ สิ บเดือนท่ี เจ็ด  เจ้ าต้องถ่อมใจลง  ไม่ กระทําการงานสิง่ใด ทัง้ตัว
ชาวเมืองเองหรอืคนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้า 30 เพราะวา่ในวนัน้ันปุโรหติจะกระทําการลบมลทิน
บาปของเจ้า และชาํระเจ้า  เจ้ าจะสะอาดต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ พ้นจากบาปทัง้สิน้ของเจ้า 31 เป็ นว ัน
สะบาโตให ้เจ้ าทัง้หลายหยุดพักสงบ และเจ้าต้องถ่อมใจลง  ทัง้น้ี  ให ้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดไป 32  ปุ โรหติผู้ 
ท่ี  ถู กเจิม และถูกสถาปนาให ้ปรนนิบัติ ในตําแหน่งปุโรหติแทนบิดาของตน จะต้องทําการลบมลทินโดยสวม
เส้ือป่าน คือเครือ่งยศอนับร ิสุทธ ิ์ 33  ให ้เขาทําการลบมลทินแก่ สถานท่ี  บรสุิทธิ ์และเขาจะทําการลบมลทินให ้
แก่  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม และให ้แก่  แท่น และเขาจะทําการลบมลทินให ้แก่  ปุ โรหติและประชาชนทัง้หมดในชุ 
มน ุมชนน้ัน 34  ทัง้น้ี  ให ้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรแก่ เจ้ าทัง้หลาย  ให ้ทําการลบมลทินบาปเพื่อคนอสิราเอลปี ละคร ้ัง
เพราะบาปทัง้สิน้ของเขา� และเขาก็กระทําตามท่ีพระเยโฮวาหท์รงบัญชากับโมเสสไว้

17
 ช ีวติของบรรดาเน้ือหนังอยูใ่นเลื อด 

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงกล่าวแก่อาโรนและบุตรชายทัง้หลายของเขา และแก่บรรดาคน
อสิราเอลวา่  ต่อไปน้ี เป็นสิง่ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงบัญชาไว ้วา่ 3 ถ้าคนใดในวงศ์วานอสิราเอลฆ่าววัหรอืลูก
แกะ หรอืแพะในค่าย หรอืฆ่าภายนอกค่าย 4 และมิ ได้ นํามาท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุมเพื่อถวายเป็นของ
บูชาแด่พระเยโฮวาห ์ท่ี  หน ้าพลับพลาแหง่พระเยโฮวาห์  ผู้ น้ันต้องมีโทษด้วยมีบาปเรือ่งเลื อด คือเขาทําให้
เลือดตก  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน 5  ทัง้น้ี เพื่อประสงค์ ให ้คนอสิราเอลนําเครือ่งถวายซ่ึง
เขาฆ่าท่ีพื้นทุ่งมาถวายแด่พระเยโฮวาห ์มาย ังปุโรหติท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม และเอาสัตวน้ั์นเป็นสันติ
บูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 6 และปุโรหติจะเอาเลือดสัตวน้ั์นประพรมบนแท่นบูชาพระเยโฮวาห ์ท่ี  ประตู  พล 
ับพลาแหง่ชุ มน ุม และเผาไขมันให้เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยถวายแด่พระเยโฮวาห์ 7 เขาก็จะไม่ถวายบูชาแก่ 
ภูตผี  ปี ศาจอกีต่อไปซ่ึงเขาทัง้หลายเล่นชู ้น้ัน  ให ้เรือ่งน้ีเป็นกฎเกณฑ์ แก่ เขาตลอดชัว่อายุของเขา 8 และเจ้า
จงกล่าวแก่เขาวา่  วงศ์ วานอสิราเอลคนใดหรอืคนต่างด้าวคนใดผู้อาศัยอยู่ในหมู่พวกเจ้า  ผู้ ถวายเครือ่ง
เผาบูชาหรอืเครือ่งสัตวบู ชา 9 และมิ ได้ นําเครือ่งบู ชาน ้ันมาท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุมเพื่อถวายแด่พระ
เยโฮวาห์  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน 10 ถ้าผู้ใดก็ตามในวงศ์วานอสิราเอลหรอืในพวกคน
ต่างด้าวท่ีอาศัยอยูท่่ามกลางเจ้ารบัประทานเลือดในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เราจะตัง้หน้าของเราต่อสู้ ผู้ รบั
ประทานเลือดน้ัน และจะตัดเขาออกเสียจากชนชาติของตน 11 เพราะวา่ชวีติของเน้ือหนังอยูใ่นเลื อด เราได้ 
ให ้เลือดแก่ เจ้ าเพื่อใชบ้นแท่น เพื่อกระทําการลบมลทินบาปแหง่จิตวญิญาณของเจ้า เพราะวา่เลือดเป็ นที ่
ทําการลบมลทินบาปแหง่จิตวญิญาณ 12 เพราะฉะน้ันเราจึงได้ พู  ดก ับคนอสิราเอลวา่ ในพวกเจ้าอยา่ให้คน
ใดรบัประทานเลือดเลย หรอืคนต่างด้าวผู้อาศัยท่ามกลางเจ้าก็อยา่ได้รบัประทานเลื อด 13 คนอสิราเอลคน
ใดหรอืคนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้า ไปล่าสัตวห์รอืนกเพื่อนํามารบัประทานก็ ให ้หลัง่เลือดออกแล้ว
เอาฝุ่นกลบ 14 เพราะวา่ชวีติของเน้ือหนังทัง้ปวงอยู่ในเลื อด เลือดของสิง่ใดก็คือชวีติของสิง่น้ันเอง เพราะ
ฉะน้ันเราจึงได้ กล ่าวแก่ลูกหลานอสิราเอลวา่  เจ้ าอยา่รบัประทานเลือดของเน้ือหนังใดๆเลย เพราะวา่ชวีติ
ของเน้ือหนังทัง้ปวงคือเลือดน่ันเอง  ผู้ ใดก็ตามรบัประทานเลือดน้ั นก ็ต้องถูกตัดขาดเสีย 15 และทุกคนไม่วา่
ชาวเมืองหรอืคนต่างด้าว  ผู้ รบัประทานสัตว ์ท่ี ตายเองหรอืสัตว ์ท่ี  ถู กสัตวอ์ื่ นก ัดตาย ต้องซักเส้ือผ้าและอาบ
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น้ํา และเป็นมลทินอยู่จนถึงเวลาเยน็  แล ้วจึงจะสะอาดได้ 16  แต่ ถ้าเขาไม่ซักเส้ือผ้าหรอือาบน้ํา เขาต้องรบั
โทษความชัว่ชา้ของเขา�

18
ทรงหา้มความผิดฝ่ายศีลธรรมทุกอยา่ง

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 3  เจ้ 
าทัง้หลายอยา่กระทําดังท่ีเขากระทํากันในแผ่นดิ นอ ียปิต์ซ่ึงเจ้าเคยอาศัยอยู ่น้ัน และเจ้าอยา่กระทําดังท่ี
เขากระทํากันในแผ่นดินคานาอนั ซ่ึงเรากําลังพาเจ้าไปน้ัน  เจ้ าอยา่ดําเนินตามกฎของเขา 4  เจ้ าทัง้หลาย
จงกระทําตามคําตัดสินของเราและรกัษากฎของเราและดําเนินตาม เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
5 เพราะฉะน้ันเจ้าทัง้หลายจึงต้องรกัษากฎเกณฑ์ของเรา และคําตัดสินของเรา ด้วยการกระทําตามน่ัน
แหละ  มนษุย ์จึงจะมี ช ีวิตอยู ่ได้ เราคือพระเยโฮวาห์ 6 อยา่ให ้ผู้ ใดในพวกเจ้าเข้าใกล้ ญาติ  สน ิทของตนเพื่อ
เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของเขา เราคือพระเยโฮวาห์ 7  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของบิดาเจ้าหรอืกายท่ี 
เปล ือยเปล่าของมารดาเจ้า นางเป็นมารดาของเจ้า  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของนางเลย 8  เจ้ าอยา่
เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของภรรยาของบิดาเจ้า เพราะเป็นกายท่ี เปล ือยเปล่าของบิดาเจ้า 9  เจ้ าอยา่เปิดกาย
ท่ี เปล ือยเปล่าของพี่สาวหรอืน้องสาวของเจ้า คื อบ ุตรสาวของบิดาเจ้า หร ือบ ุตรสาวของมารดาเจ้า  ไม่ วา่
เธอจะเกิดท่ีบ้านหรอืเกิดต่างแดนก็ ตาม 10  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของบุตรสาวของบุตรชายเจ้า
หรอืกายท่ี เปล ือยเปล่าของบุตรสาวของบุตรสาวเจ้า เพราะวา่กายท่ี เปล ือยเปล่าของเขาก็เป็นกายท่ี เปล ือย
เปล่าของเจ้าเอง 11  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของบุตรสาวของภรรยาของบิดาเจ้า ซ่ึงเกิดจากบิดาเจ้า
เอง เพราะวา่เธอเป็นพี่สาวหรอืน้องสาวของเจ้า 12  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของพี่สาวหรอืน้องสาว
ของบิดาเจ้า เพราะเธอเป็นญาติ ผู้ หญิงท่ี ใกล้  ช ิดของบิดาเจ้า 13  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของพี่สาว
หรอืน้องสาวของมารดาเจ้า เพราะเธอเป็นญาติ ผู้ หญิงท่ี ใกล้  ช ิดของมารดาเจ้า 14  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล 
ือยเปล่าของพี่ชายหรอืน้องชายของบิดาเจ้า คือเจ้าอยา่เข้าหาภรรยาของเขา เพราะเธอเป็นป้าของเจ้า 15  
เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของลูกสะใภ้ของเจ้า เธอเป็นภรรยาบุตรชายเจ้า  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือย
เปล่าของเธอเลย 16  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของภรรยาของพี่ชายหรอืน้องชายของเจ้า เพราะเป็น
กายท่ี เปล ือยเปล่าของพี่น้องผู้ชายของเจ้า 17  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของผู้หญิงคนใดคนหน่ึงและ
ของบุตรสาวของนาง และเจ้าอยา่นําบุตรสาวของบุตรชายของนาง หร ือบ ุตรสาวของบุตรสาวของนางไป
เปิดกายท่ี เปลือยเปล่า เพราะวา่พวกเธอเป็นญาติ ผู้ หญิงท่ี ใกล้  ช ิดของนาง เป็นการชัว่รา้ยนัก 18 และเจ้า
อยา่พาภรรยาไปหาพี่สาวหรอืน้องสาวของนางเพื่อจะก่อกวนและเปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของเธอ ขณะเม่ือ
ภรรยาย ังม ี ช ีวติอยู่ 19 และเจ้าอยา่เข้าใกล้ ผู้ หญิงคนใดคนหน่ึงเพื่อเปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของนาง  ตราบใด
ท่ี นางยงัถูกแยกไว้ต่างหากเพราะมลทินของนาง 20  เจ้ าอยา่สมสู่กับภรรยาของเพื่อนบ้านของเจ้า กระทํา
ให้ตัวเจ้าลามกอนาจารกับนาง 21  เจ้ าอยา่ถวายเชื้อสายของเจ้าให้พระโมเลคด้วยให ้ลุ ยไฟ และอยา่กระทํา
ให้พระนามพระเจ้าของเจ้าเส่ือมเกียรติ เราคือพระเยโฮวาห์ 22  เจ้ าอยา่สมสู่กับผู้ชายใช้ต่างผู้ หญิง เป็นสิง่
ท่ี น่าสะอดิสะเอยีน 23  เจ้ าอยา่สมสู่กับสัตว ์เดียรจัฉาน กระทําตนให ้ลามกอนาจาร หรอือยา่ให้หญิงคนใด
ยอมตัวสมสู่กับสัตว ์เดียรจัฉาน  ดังน้ี เป็นเรือ่งกามวปิลาส 24  เจ้ าทัง้หลายอยา่กระทําตัวให้ลามกอนาจาร
ด้วยสิง่เหล่าน้ี เลย เพราะวา่บรรดาประชาชาติ ท่ี เราได้ ไล่ ไปเสียต่อหน้าเจ้าน้ัน กระทําบรรดาลามกอนาจาร
อยา่งน้ี เอง 25 และแผ่นดินน้ั นก ็ ลามก เราจึงต้องลงโทษความชัว่ชา้แก่ แผ่ นดินน้ัน และแผ่นดิ นก ็สํารอก
เอาพลเมืองของตนออกเสีย 26  เหตุ ฉะน้ันเจ้าทัง้หลายจะต้องรกัษากฎเกณฑ์ของเราและคําตัดสินของเรา
และอยา่กระทําสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนเหล่าน้ี  ไม่ วา่จะเป็นผู้ใดในชาติของเจ้าเองหรอืคนต่างด้าวใดๆท่ีอาศัย
อยูใ่นหมู่พวกเจ้า 27 (ประชาชนในแผ่นดินผู้ อยู ่ก่อนเจ้าได้กระทําบรรดาสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนเหล่าน้ี ดังน้ัน
แผ่นดินจึงเป็นมลทิน� 28  เกล ือกวา่เม่ือเจ้าทัง้หลายทําให ้แผ่ นดินเป็นลามก  แผ่ นดิ นก ็จะสํารอกเจ้าออก
 ดังท่ี  แผ่ นดินได้สํารอกประชาชาติ ท่ีอยู ่ก่อนเจ้าออกไปน้ัน 29 เพราะผู้ใดก็ตามกระทําสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีน
ใดๆเหล่าน้ี  ผู้ กระทําสิง่เหล่าน้ีจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน 30  เหตุ ฉะน้ันเจ้าทัง้หลายจงรกัษากฎ
ของเรา  เจ้ าอยา่ประพฤติตามธรรมเนียมอนัน่าสะอดิสะเอยีนเหล่าน้ี ซ่ึงเขาประพฤติกันมาก่อนเจ้า และ
อยา่ทําตัวเจ้าใหเ้ป็นมลทินด้วยสิง่เหล่าน้ี เราคือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า�
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 วธิใีช ้ พระราชบัญญัติ ของพระเจ้า

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงกล่าวแก่บรรดาชุ มน ุมชนอสิราเอลวา่  เจ้ าทัง้หลายจงเป็นคนบร ิ
สุทธ ์ิเพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นผู้ บรสุิทธิ ์3  เจ้ าทุกคนต้องเคารพมารดาและบิดาของ
ตน และเจ้าต้องรกัษาบรรดาสะบาโตของเรา เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 4 อยา่ให ้ผู้ ใดกลั บน ับถือ
รูปเคารพ หรอืหล่อพระไวเ้ป็ นร ูปเคารพสําหรบัตน เราคือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า 5 เม่ือเจ้าถวายสันติ
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บูชาแด่พระเยโฮวาห์ จงถวายด้วยความเต็มใจ 6  เจ้ าจงรบัประทานเครือ่งบู ชาน ้ันเสียในว ันที ่ เจ้ าถวายบูชา
หรอืในว ันร ุ่งขึ้น ถ้ามีส่วนใดเหลืออยู่จนว ันที ่ สาม จงเผาไฟเสีย 7 ถ้าเอาเครือ่งบู ชาน ้ันมารบัประทานในว ั
นที ่สามก็เป็ นที ่ น่าสะอดิสะเอยีน  ไม่ เป็ นที ่โปรดปรานเลย 8 เพราะฉะน้ันทุกคนท่ีรบัประทานเครือ่งบู ชาน ้ัน
ต้องรบัโทษความชัว่ชา้ของเขา เพราะเขาได้ ลบหลู่  สิ ่งบร ิสุทธ ์ิของพระเยโฮวาห์  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาดจาก
ชนชาติของตน 9 เม่ือเจ้าทัง้หลายเก่ียวข้าวในนา อยา่เก่ียวเก็บข้าวท่ีขอบนาให ้หมด เม่ือเก่ียวแล้ วก อ็ยา่เก็บ
ข้าวท่ี ตก 10 อยา่เก็บผลท่ีสวนองุน่ให ้หมด  เจ้ าอยา่เก็บองุ ่นที ต่กในสวนของเจ้า จงเหลือไว ้ให ้คนยากจนและ
คนต่างด้าวบ้าง เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 11  เจ้ าอยา่ลักทรพัย์ หรอืโกงหร ือม ุสาต่ อก ัน 12 อยา่
ปฏิญาณออกนามของเราเป็นความเท็จ หรอืกระทําให้พระนามพระเจ้าของเจ้าเป็ นที ่ เหยยีดหยาม เราคือ
พระเยโฮวาห์ 13  เจ้ าอยา่ฉ้อโกงเพื่อนบ้านหรอืปล้นเขา อยา่ให้ค่าจ้างของลูกจ้างค้างอยู่กับเจ้าจนถึงรุง่เชา้
14  เจ้ าอยา่แชง่คนหู หนวก หรอืวางของให้คนตาบอดสะดุด  แต่  เจ้ าจงยาํเกรงพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเย
โฮวาห์ 15  เจ้ าอยา่พิพากษาด้วยความอยุ ติ  ธรรม  เจ้ าอยา่ลําเอยีงเข้าข้างคนจนหรอืเหน็แก่ หน ้าผู้ เป็นใหญ่ 
 แต่  เจ้ าจงพิพากษาเพื่อนบ้านของเจ้าด้วยความชอบธรรม 16 อยา่เทียวขึ้นเทียวล่องคอยส่อเสียดท่ามกลาง
ชนชาติของตน และอยา่ปองรา้ยต่อเลือดของเพื่อนบ้าน เราคือพระเยโฮวาห์ 17 อยา่เกลียดชงัพี่น้องของ
เจ้าอยูใ่นใจ  แต่  เจ้ าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของเจ้า เพื่อเจ้าจะไม่ต้องรบัโทษเพราะเขา 18  เจ้ าอยา่แก้แค้นหรอื
ผูกพยาบาทลูกหลานญาติ พี่ น้องของเจ้า  แต่  เจ้ าจงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง เราคือพระเยโฮวาห์ 19  
เจ้ าจงรกัษากฎเกณฑ์ของเรา  เจ้ าอยา่ประสมสัตวข์องเจ้ากับสัตวป์ระเภทอื่น  เจ้ าอยา่หวา่นพืชปนกันสอง
ชนิดในนาของเจ้า อยา่ใช้เครือ่งแต่งกายท่ีทําด้วยขนสัตว์ปนด้วยป่าน 20 ถ้าผู้ใดเข้านอนกับผู้หญิงท่ีเป็น
ทาสี  ท่ี ชายอกีคนหน่ึงสู่ขอไว ้แล้วแต่ ย ังม ิ ได้  ไถ่ ถอนหรอืปล่อยเป็ นอ ิ สระ ต้องลงโทษเธอ  แต่ อยา่ให ้ถึงตาย 
เพราะวา่ทาสีน้ันยงัไม่ เป็นอสิระ 21  แต่  ให ้ ผู้ น้ันนําเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดสําหรบัตัวเขาถวายแด่พระเยโฮ
วาห ์ท่ี  ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม คือแกะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด 22 และปุโรหติจะทําการลบ
มลทินบาปของเขาด้วยถวายแกะผู้น้ันเป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เพราะบาป
ซ่ึงเขาได้กระทําไป และให้เขาได้รบัการอภัยบาปท่ีเขาได้กระทําไปน้ันเสีย 23 เม่ือเจ้าเข้าไปในแผ่นดินและ
ปลูกต้นไม้ ทุ กชนิดท่ี มี ผลเป็นอาหาร ผลท่ี ได้ น้ันต้องเป็นผลท่ี ต้องหา้ม สามปีเป็นผลท่ีต้องหา้มแก่ เจ้ าเจ้า
อยา่รบัประทานเลย 24 และปี ท่ีส่ี ผลท่ี ได้ ทัง้หมดจะเป็นของบร ิสุทธ ์ิเพื่อใช้ในการสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ 25  
แต่ ในปี ท่ี หา้เจ้าจงรบัประทานผลไม้น้ันได้ เพื่อจะบังเกิดผลทวขีึ้นเพื่อเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้า 26  เจ้ าอยา่รบัประทานเน้ือสัตว ์ท่ี  มี เลือดในเน้ือน้ัน  เจ้ าอยา่เป็นหมอผีหรอืเป็นหมอดู 27  เจ้ าอยา่กันผมท่ี 
จอนหู หร ือก ั นร ิมเคราของเจ้า 28  เจ้ าอยา่เชอืดเน้ือของเจ้าเพราะเหตุ มี  คนตาย หรอืสักเป็นเครือ่งหมายใดๆ
ลงท่ีตัวเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์ 29 อยา่ทําบุตรสาวของตนให้เป็นคนลามกด้วยให้เป็นหญิงโสเภณี  เกล ือก
วา่แผ่นดินน้ันจะเป็นถิน่การโสเภณี และแผ่นดินจะเต็ มด ้วยความลามก 30  เจ้ าจงรกัษาสะบาโตทัง้หลาย
ของเรา และเคารพต่อสถานบร ิสุทธ ิข์องเรา เราคือพระเยโฮวาห์ 31 อยา่ไปหาคนทรงหรอืพ่อมดแม่ มด อยา่
เท่ียวค้นหา  ให ้ตนมลทินไปเพราะเขาเลย เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 32  เจ้ าจงลุกขึ้นคํานับคนผม
หงอก และเคารพต่อหน้าคนชรา และจงยาํเกรงพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์ 33 เม่ือคนต่างด้าว
อาศัยอยู่กับเจ้าในแผ่นดินของเจ้า อยา่ข่มเหงเขา 34 คนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่กับเจ้าน้ั นก ็เหมือนกับชาวเมือง
ของเจ้า  เจ้ าจงรกัเขาเหมือนกับรกัตัวเอง เพราะวา่เจ้าเคยเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดิ นอ ียปิต์ เราคือพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 35  เจ้ าอยา่กระทําผิดในการพิพากษา ในการวดัยาว หรอืชัง่น้ําหนักหรอืนับจํานวน
36  เจ้ าจงใช้ตาชัง่เท่ียงตรง ลูกตุ้มเท่ียงตรง เอฟาห ์เท่ียงตรง และฮินเท่ียงตรง เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า  ผู้  ได้ พาเจ้าออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ 37  ดังน้ี แหละเจ้าจงรกัษากฎเกณฑ์ทัง้หมดของเราและคํา
ตัดสินของเราทัง้สิน้และกระทําตาม เราคือพระเยโฮวาห�์

20
โทษสําหรบัการผิดศีลธรรม

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลซ้ําอ ีกวา่ คนอสิราเอลคนใดหรอืคนต่างด้าว
คนใดท่ีอาศัยอยู่ในอสิราเอล  ผู้  ท่ี มอบเชื้อสายของตนให ้แก่ พระโมเลค  ผู้ น้ันต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่  ให ้
ประชาชนแหง่แผ่นดินเอาหนิขวา้งเขาเสียให ้ตาย 3 และเราจะตัง้หน้าของเราต่อสู้ ผู้  น้ัน และจะตัดเขาออก
เสียจากท่ามกลางชนชาติของตน เพราะวา่เขาได้มอบเชื้อสายของเขาแก่พระโมเลค กระทําให้สถานบร ิ
สุทธ ์ิของเราเป็นมลทิน และลบหลู่นามบร ิสุทธ ์ิของเรา 4 และถ้าประชาชนในแผ่นดินน้ันไม่ เอาใจใส่  ท่ี จะ
ฆ่าคนน้ันเม่ือเขาให้เชื้อสายแก่พระโมเลค 5 เราจะตัง้หน้าของเราต่อสู้ ผู้  น้ัน และต่อสู้กับครอบครวัของเขา
และจะตัดเขาและผู้ใดท่ีทําตามเขาในการเล่นชู้กับพระโมเลคออกเสียจากชนชาติของตน 6  ผู้  ท่ี หนัไปหา
คนทรงเจ้าเข้าผีหรอืพวกพ่อมดหมอผี  เล่นชู ้กับเขา เราจะตัง้หน้าของเราต่อสู้ ผู้ น้ันและจะตัดเขาออกเสีย
จากชนชาติของตน 7  เหตุ ฉะน้ันเจ้าจงชาํระตัวให ้บรสุิทธิ ์เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 8 จง
รกัษากฎเกณฑ์ของเราและกระทําตาม เราคือพระเยโฮวาห ์ผู้ ตัง้เจ้าไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์9 เพราะวา่ทุกคนท่ี แช ่ งบ ิ
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ดาหรอืมารดาของตนจะต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่ เขาได้ แช ่ งบ ิดาหรอืมารดาของเขา  ให ้โลหติของผู้น้ันตก
อยู่บนผู้น้ันเอง 10 ถ้าผู้ใดรว่มประเวณีกับภรรยาของผู้ อื่น คือเขาได้ รว่มประเวณี กับภรรยาของเพื่อนบ้าน
ต้องให ้ผู้  รว่มประเวณี ทัง้ชายและหญิงน้ั นม ีโทษถึงตายเป็นแน่ 11  ผู้ ชายท่ีหลับนอนกับภรรยาของบิดาตนก็ 
ได้ เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของบิดาตน ทัง้สองคนน้ันจะต้องถูกประหารให้ตายอยา่งแน่ นอน  ให ้โลหติของผู้
น้ันตกอยูบ่นผู้น้ันเอง 12 ถ้าผูใ้ดเข้านอนกั บลู กสะใภ้ ต้องใหทั้ง้สองคนน้ั นม โีทษถึงตายเป็นแน่ เพราะเขาได้
กระทํากามวปิลาส  ให ้โลหติของผู้น้ันตกอยู่บนผู้น้ันเอง 13 ถ้าชายคนใดคนหน่ึงหลับนอนกับผู้ชายด้วยกัน
เหมือนอยา่งท่ีเขาหลับนอนกับผู้ หญิง ทัง้สองคนก็ ได้ กระทําสิง่ท่ี น่าสะอดิสะเอยีน ทัง้สองคนน้ันจะต้องถูก
ประหารให้ตายอยา่งแน่ นอน  ให ้โลหติของผู้น้ันตกอยู่บนผู้น้ันเอง 14 และถ้าชายใดได้ภรรยาและได้มารดา
ของนางมาเป็นภรรยาด้วย  น่ี เป็นเรือ่งชั ่วน ัก  ให ้เผาทัง้ชายน้ันและหญิงทัง้สองน้ันเสียด้วยไฟ เพื่อวา่จะไม่ 
มี ความชัว่รา้ยในหมู่พวกเจ้า 15 ถ้าชายใดสมสู่กับสัตว ์เดียรจัฉาน ต้องให้ชายคนน้ั นม ีโทษถึงตายเป็นแน่
และเจ้าจงฆ่าสัตวเ์ดียรจัฉานน้ันเสียให ้ตาย 16 ถ้าหญิงคนใดเข้าใกล้ สัตว ์ เดียรจัฉาน และเข้านอนกับมัน  เจ้ 
าจงฆ่าหญิงน้ันและสัตวเ์ดียรจัฉานน้ันเสียให ้ตาย ทัง้สองต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่  ให ้โลหติของผูน้ั้นตกอยู่
บนผู้น้ันเอง 17 ถ้าชายใดพาพี่สาวหรอืน้องสาวของตน คื อบ ุตรสาวของบิดา หร ือบ ุตรสาวของมารดา และ
ดูการเปลือยกายของเธอและเธอก็ ดู การเปลือยกายของเขา  น่ี เป็นสิง่ท่ีน่าอายมาก เขาจะต้องถูกตัดขาด
ท่ามกลางสายตาของชนชาติของเขา เพราะเขาได้เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของพีส่าวน้องสาวของเขา เขาต้อง
รบัโทษความชัว่ชา้ของเขา 18 ถ้าชายใดเข้านอนกับหญิงผู้ มี  ประจําเดือน และเปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของเธอ
เขาได้กระทําให ้แหล่ งโลหติของเธอเปิด ส่วนเธอก็เปิดแหล่งโลหติของเธอ เขาทัง้สองจะต้องถูกตัดขาดจาก
ชนชาติของเขา 19  เจ้ าอยา่เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของพี่สาวหรอืน้องสาวมารดาเจ้า หรอืพี่สาวน้องสาวของ
บิดาเจ้า เพราะผูน้ั้นได้เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของญาติ สนิท เขาจะต้องรบัโทษความชัว่ชา้ของเขา 20 ถ้าชาย
คนใดคนหน่ึงหลับนอนกับภรรยาของลุง เขาได้เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของลุง ทัง้สองจะต้องรบัโทษบาป
ของเขา เขาจะต้องตายโดยไม่ มี  บุตร 21 ถ้าชายคนใดคนหน่ึงเอาภรรยาของพีช่ายหรอืน้องชายไป  ก็ เป็นการ
มลทิน เขาได้เปิดกายท่ี เปล ือยเปล่าของพีช่ายหรอืน้องชาย เขาเหล่าน้ันจะต้องไม่ มี  บุตร 22 เพราะฉะน้ันเจ้า
จงรกัษากฎเกณฑ์ทัง้สิน้ของเรา และคําตัดสินทัง้สิน้ของเราและกระทําตาม เพื่อวา่แผ่นดินซ่ึงเรานําเจ้า
ใหม้าอยูน้ั่นจะมิ ได้ สํารอกเจ้าใหอ้อกไปเสีย 23 และเจ้าอยา่ดําเนินตามธรรมเนียมของประชาชาติ ท่ี เราไล่ไป
เสียใหพ้้นหน้าเจ้า ด้วยวา่เขาทัง้หลายได้ ประพฤติ ผิดในสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ี เราจึงเกลียดชงัเขา

 แผ่ นดิ นที ่ มีน ํ้านมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์
24  แต่ เราได้บอกเจ้าแล้ วว ่า  เจ้ าทัง้หลายจะได้รบัแผ่นดินน้ีเป็นมรดก เราจะให ้แก่  เจ้ าเป็นกรรมสิทธิ์ เป็น

แผ่นดิ นที ่ มีน ํ้านมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  ผู้  ได้ แยกเจ้าออกจากชนชาติ 
ทัง้หลาย 25  เหตุ ฉะน้ันเจ้าจงแยกแยะความแตกต่างระหวา่งสัตวส์ะอาดและสัตว ์มลทิน ระหวา่งนกมลทิน
และนกสะอาด  เจ้ าอยา่กระทําตัวให้เป็นสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนด้วยสัตวห์รอืนกหรอืสิ ่งม ี ช ีวติในลักษณะใดๆ
 ท่ี เล้ือยคลานอยู่บนดิน ซ่ึงเราได้แยกให ้เจ้ าแล้ วว ่าเป็นสิง่มลทิน 26  เจ้ าต้องบร ิสุทธ ์ิสําหรบัเรา เพราะเราคือ
พระเยโฮวาห ์บรสุิทธิ ์และได้แยกเจ้าออกจากชนชาติทัง้หลายเพื่อเจ้าจะเป็นของเรา 27 ชายหรอืหญิงคนใด
ท่ีเป็นคนทรงหรอืพ่อมดแม่ มด จะต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่ จงเอาหนิขวา้งให ้ตาย  ให ้โลหติของผู้น้ันตกอยู่
บนผูน้ั้นเอง�

21
 พฤติ กรรมและคุณสมบั ติ ของพวกปุโรหติ

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงกล่าวแก่บรรดาปุโรหติ คือลูกหลานของอาโรนและสัง่เขาวา่ อยา่
ให ้ผู้ ใดกระทําตัวให้มลทินด้วยเรือ่งศพในหมู่ ประชาชน 2  เวน้แต่  ญาติ  ท่ี  สน ิทท่ีสุดคือ  มารดา  บิดา  บุ ตรชาย
หญิง  พี่ ชายน้องชาย 3 หรอืพี่สาวน้องสาวพรหมจารี  ผู้  ท่ี ยงัสนิทกับเขา เพราะเธอยงัไม่ มี  สามี เขาจึงยอม
ตัวเป็นมลทินเพราะเธอได้ 4 อยา่ให้เขามีมลทินคือกระทําให้ตนเองเป็นมลทิน เพราะเหตุเขาเป็นผู้ ใหญ่ ใน
หมู่ ชนชาติ ของเขา 5 หา้มมิ ให ้เขาทัง้หลายโกนศีรษะ หร ือก ั นร ิมเครา หรอืเชอืดเน้ือตัวเอง 6 พวกปุโรหติ
ต้องเป็นคนบร ิสุทธ ์ิต่อพระเจ้าของตน และไม่กระทําให้พระนามของพระเจ้าเป็ นที ่ เหยยีดหยาม เพราะเขา
ทัง้หลายถวายเครือ่งบู ชาด ้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ และพระกระยาหารแหง่พระเจ้าของเขาทัง้หลาย เพราะ
ฉะน้ันเขาทัง้หลายจึงต้องบร ิสุทธ ์ิ 7  ปุ โรหติจะแต่งงานกับหญิงโสเภณีหรอืหญิงท่ี มี มลทินไม่ ได้ หรอืจะ
แต่งงานกับหญิงท่ีหยา่จากสามี ก็  ไม่ได้ เพราะปุโรหติจะต้องบร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเจ้าของเขา 8  เจ้ าจงชาํระเขาให ้
บรสุิทธิ ์เพราะเขาถวายพระกระยาหารแหง่พระเจ้าของเจ้า เขาจะต้องบร ิสุทธ ์ิสําหรบัเจ้า เพราะเราคือพระ
เยโฮวาห ์ผู้ ชาํระเจ้าทัง้หลายให ้บรสุิทธิ ์เราบร ิสุทธ ์ิ9  บุ ตรสาวของปุโรหติคนใด ถ้าเธอกระทําตัวให้มลทิน
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โดยไปเป็นหญิงโสเภณี ก็ กระทําให ้บิ ดาเป็นมลทิน จะต้องเผาเธอเสียด้วยไฟ 10 และผู้ ท่ี เป็นมหาปุโรหติใน
หมู่พวกพี่ น้อง  ผู้  ถู กเจิ มท ่ีศีรษะด้วยน้ํามัน และผู้ ท่ี  ได้ รบัการสถาปนาท่ีจะสวมเส้ือยศ อยา่ปล่อยผม หรอื
ฉีกเส้ือผ้าของตน 11 อยา่ให้เขาเข้าไปถูกต้องศพหรอืกระทําตัวให ้มลทิน  แม้ว ่าศพน้ันเป็นบิดาหรอืมารดา
ของเขา 12 อยา่ให้เขาออกไปจากสถานบร ิสุทธ ์ิหรอืกระทําสถานบร ิสุทธ ์ิของพระเจ้าให้เป็นมลทิน เพราะ
วา่การสถาปนาด้วยน้ํามันเจิมของพระเจ้าอยูบ่นตัวเขา เราคือพระเยโฮวาห์ 13 เขาจะต้องมีภรรยาเป็นหญิง
พรหมจารี 14 อยา่ให้เขาแต่งงานกับหญิ งม ่าย  แม่รา้ง หญิงท่ี มีมลทิน หรอืหญิงโสเภณี เขาจะต้องหาหญิง
พรหมจารใีนชนชาติของเขามาเป็นภรรยา 15 เพื่อเขาจะมิ ได้ กระทําใหเ้ชื้อสายของเขาในหมู่ ชนชาติ ของเขา
เป็นมลทิน เพราะเราคือพระเยโฮวาห ์ผู้ ตัง้เขาไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์� 16 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 17 �จงกล่าว
แก่อาโรนวา่  ผู้ ใดก็ตามในเชื้อสายของเจ้าตลอดชัว่อายุ ท่ี  มีตําหนิ พิการใดๆ อยา่ให ้ผู้ น้ันเข้าไปถวายพระ
กระยาหารแหง่พระเจ้าของเขา 18 เพราะวา่ผู้ใดท่ี มีตําหนิ  จะเข้ าใกล้ ไม่ได้  ไม่ วา่เป็นคนตาบอดหรอืเป็นคน
งอ่ย หรอืท่ี หน ้ามี แผลเป็น หรอืแขนขายาวเกิน 19 หร ือม ี เท ้าพิการหร ือม ือพิ การ 20 คนหลังค่ อม คนแคระ
คนเสียตา คนเป็นขี้กลากหรอืหดิ หรอืคนมีลู กอ ัณฑะฝ่อ 21  ผู้ ใดในเชื้อสายของอาโรนปุโรหติท่ี มีตําหนิ อยา่
ให ้เข ้ามาถวายเครือ่งบู ชาด ้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ เพราะวา่เขาเป็นคนมี ตําหนิ อยา่ให้เขาเข้ามาใกล้ถวาย
พระกระยาหารแหง่พระเจ้าของเขา 22 เขาจะรบัประทานพระกระยาหารแหง่พระเจ้าของเขาได้ ทัง้ของท่ี 
บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด และของบร ิสุทธ ์ิ23  แต่ อยา่ใหเ้ขาเข้ามาใกล้ม่านหรอืใกล้ แท่น เพราะเขามี ตําหนิ เพื่อเขาจะไม่
กระทําใหส้ถานบร ิสุทธ ิข์องเราเป็นมลทิน เพราะเราคือพระเยโฮวาห ์ผู้ ตัง้เขาไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์� 24 โมเสสจึงบอก
อาโรนและลูกหลานของอาโรนและบรรดาคนอสิราเอลดังน้ัน

22
ข้อจํากัดสําหรบัปุโรหติและครอบครวั

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงบอกอาโรนกั บลู กหลานของเขาให้ออกหา่งเสียจากสิง่บร ิสุทธ ์ิของ
คนอสิราเอล เพื่อวา่เขาทัง้หลายจะมิ ได้  ลบหลู่ นามบร ิสุทธ ์ิของเราด้วยสิง่ท่ีเขาทัง้หลายถวายแก่ เรา เราคือ
พระเยโฮวาห์ 3 จงกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �คนใดก็ตามในเชื้อสายของเจ้าตลอดชัว่อายุ เข้าใกล้ ของบร ิสุทธ ิ
์ ซ่ึงคนอสิราเอลถวายแด่พระเยโฮวาห์  ขณะท่ี เขามีมลทินอยู่ คนน้ันจะต้องถูกตัดขาดให้พ้นหน้าเรา เรา
คือพระเยโฮวาห์ 4 อยา่ให้เชื้อสายอาโรนคนใดท่ีเป็นโรคเรือ้นหร ือม ี สิ ่งไหลออกมารบัประทานของบร ิสุทธ ์ิ
 ให ้รอจนกวา่เขาสะอาดแล้ วก ่อน  ผู้ ใดแตะต้องสิง่ท่ีมลทินโดยแตะต้องศพหรอืผู้ ท่ี  มีน ้ํากามไหลออก 5 หรอื
ผู้ใดท่ีแตะต้องสิง่เล้ือยคลาน ซ่ึงกระทําให้เขามลทิน หรอืแตะต้องคนซ่ึงอาจทําให้เขามลทิน  ไม่ วา่จะเป็น
มลทินชนิดใด 6  บุ คคลผู้แตะต้องสิง่เหล่าน้ี ต้องมลทินไปจนถึงเวลาเยน็ และจะรบัประทานสิง่บร ิสุทธ ์ิ ไม่ได้ 
นอกจากเขาจะอาบน้ําชาํระตัวเสี ยก ่อน 7 เม่ือดวงอาทิตย์ตกเขาก็ สะอาด ภายหลังเขาจึงรบัประทานสิง่บร ิ
สุทธ ์ิ ได้ เพราะสิง่เหล่าน้ันเป็นอาหารของเขา 8  สิ ่งใดท่ีตายเอง หรอืถูกสัตว์กัดตาย อยา่รบัประทาน เขาจะ
เป็นมลทินด้วยสิง่เหล่าน้ี เราคือพระเยโฮวาห�์ 9 เพราะฉะน้ันเขาทัง้หลายต้องรกัษากฎของเรา  เกล ือกวา่
เขาจะต้องรบัโทษบาปเพราะสิง่น้ันและจะต้องตาย เม่ือเขากระทําสิง่น้ันให้เป็นมลทิน เราคือพระเยโฮวาห ์
ผู้  ท่ี ตัง้เขาไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์10 อยา่ให้คนภายนอกรบัประทานสิง่บร ิสุทธ ์ิ  ผู้  ท่ี มาอาศัยอยู่กับปุโรหติหรอืลูกจ้าง
อยา่ให้รบัประทานสิง่บร ิสุทธ ์ิ น้ัน 11  แต่ ถ้าปุโรหติคนหน่ึงซ้ือทาสมาด้วยเงนิเป็นทรพัย์ของตน ทาสน้ันจะ
รบัประทานก็ ได้ และผู้ ท่ี  เก ิดในครวัเรอืนของปุโรหติรบัประทานอาหารน้ันได้ 12 ถ้าบุตรสาวของปุโรหติไป
แต่งงานกับคนภายนอก เธอก็รบัประทานของถวายแหง่สิง่บร ิสุทธ ์ิน้ันไม่ ได้ 13  แต่ ถ้าบุตรสาวของปุโรหติ
เป็นแม่ม่ายหรอืแม่รา้งและไม่ มี  บุตร และกลับมาอยู ่ท่ี เรอืนของบิดาอยา่งเม่ือเธอยงัสาว เธอรบัประทาน
อาหารของบิดาได้  แต่ คนภายนอกรบัประทานไม่ ได้ 14 ถ้าคนใดรบัประทานสิง่บร ิสุทธ ์ิโดยมิ ได้  เจตนา เขาจะ
ต้องเพิม่ค่าของน้ันหน่ึงในหา้ และมอบแก่ ปุ โรหติพรอ้มกับสิง่บร ิสุทธ ์ิ น้ัน 15 อยา่ให ้ปุ โรหติกระทําสิง่บร ิสุทธ ์ิ
ของคนอสิราเอลท่ีนํามาถวายแด่พระเยโฮวาห ์ให ้เป็นมลทิน 16 ซ่ึงจะกระทําใหเ้ขาได้รบัโทษความชัว่ชา้ด้วย
มีการละเมิดท่ีรบัประทานสิง่บร ิสุทธ ิ์ เพราะเราคือพระเยโฮวาห ์ผู้ ตัง้เขาไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์�

เครือ่งบู ชาต ้องปราศจากตําหนิ
17 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 18 �จงกล่าวแก่อาโรนและลูกหลานของอาโรน และแก่คนอสิราเอล

ทัง้หมดวา่ เม่ือคนในวงศ์วานอสิราเอลหรอืคนต่างด้าวในอสิราเอลผู้ ใดถวายเครือ่ง บูชาสําหรบับรรดา
เครือ่งปฏิ ญาณ และบรรดาเครือ่งบู ชาด ้วยใจสมัครของตน ซ่ึงถวายบูชาแด่พระเยโฮวาห์เป็นเครือ่งเผาบู 
ชา 19  เจ้ าจงถวายด้วยความเต็มใจ คือสัตว ์ตัวผู้ ปราศจากตําหนิ คือโค หรอืแกะ หรอืแพะ 20  เจ้ าอยา่ถวาย
สิง่ใดๆท่ี มีตําหนิ เพราะจะไม่เป็ นที ่ โปรดปราน 21 เม่ือคนใดถวายเครือ่งสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อทํา
ตามคําปฏิญาณหรอืถวายด้วยใจสมัคร เป็นสัตว ์ท่ี  ได้ มาจากฝูงววั หรอืฝูงแพะแกะ  สัตว ์น้ันต้องไม่ มีตําหนิ 
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จึงจะเป็ นที ่ โปรดปราน อยา่ให ้สัตว ์น้ั นม ี ท่ี  ติ  เลย 22  สัตว ์ ท่ี ตาบอดหรอืพิ การ หร ือม ี แผล หร ือม ี สิ ่งไหลออก
หรอืเป็นขี้กลากหรอืเป็นหดิ  เจ้ าอยา่นํามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ หรอืนํามาเป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟท่ีบนแท่น
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ 23 ววัหรอืลูกแกะท่ี มี อวยัวะยาวเกินไปหรอืสัน้เกินไปสักส่วนหน่ึง ท่านจะนํามาถวาย
เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยใจสมั ครก ็ ได้  แต่ ถ้าเป็นเครือ่งบูชาปฏิญาณก็ ไม่ เป็ นที ่ โปรดปราน 24  สัตว ์ตัวใดท่ีชํ้าหรอื
ถูกทุบหรอืฉีกขาดหร ือม ี รอยตัด  เจ้ าอยา่นํามาถวายแด่พระเยโฮวาห ์ให ้เป็นเครือ่งบูชาในแผ่นดินของเจ้า
25  เจ้ าอยา่นําสัตว์ซ่ึงได้มาจากคนต่างด้าวถวายเป็นพระกระยาหารแหง่พระเจ้าของเจ้า เพราะสัตว์น้ั นม ี 
ตําหนิ ด้วยถูกทําใหพ้ิการจึงไม่เป็ นที ่ โปรดปราน � 26 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 27 �เม่ือววัหรอืแกะหรอื
แพะเกิดมา  ให ้ อยู ่กับแม่ เจ ็ดวนั  ตัง้แต่  วนัท่ี แปดเป็นต้นไปจะใช้เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮ
วาห ์ก็ เป็ นที ่ โปรดปราน 28  แม้ว ่าแม่ สัตว ์น้ันจะเป็ นว ัวหรอืแกะก็ ดี  เจ้ าอยา่ฆ่ามันพรอ้มกั บลู กของมันในวนั
เดียวกัน 29 เม่ือเจ้าถวายเครือ่งสัตวบูชาเป็นเครือ่งบูชาโมทนาพระคุณแด่พระเยโฮวาห์  เจ้ าจงถวายเครือ่ง
สัตวบู ชาน ้ันด้วยความเต็มใจ 30 จงรบัประทานเครือ่งบู ชาน ้ันในวนัถวายเครือ่งบู ชา อยา่เหลือไว้จนรุง่เชา้
เลย เราคือพระเยโฮวาห์ 31 เพราะฉะน้ันเจ้าจงรกัษาบัญญั ติ ของเราและกระทําตาม เราคือพระเยโฮวาห์
32  เจ้ าอยา่ลบหลู่นามบร ิสุทธ ์ิของเรา  แต่  ให ้เราเป็นผู้ บรสุิทธิ ์ในหมู่คนอสิราเอล เราคือพระเยโฮวาห ์ผู้ ตัง้เจ้า
ไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์33  ผู้ นําเจ้าออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห�์

23
วนัสะบาโต

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ เทศกาลเล้ียงตามกําหนดแด่พระเยโฮ
วาห์ ซ่ึงเจ้าจะต้องประกาศวา่เป็นการประชุมบร ิสุทธ ์ิคือเทศกาลเล้ียงตามกําหนดของเราน้ั นม ี ดังน้ี 3 จง
ทําการงานในหกวนั  แต่  วนัท่ี  เจ ็ดน้ันเป็นสะบาโตแหง่การหยุดพักสงบ เป็ นว ันประชุมบร ิสุทธ ิ์  เจ้ าอยา่ทําการ
งานใดๆ เป็นสะบาโตแด่พระเยโฮวาห ์ตามท่ี  อยู ่ทัว่ไปของเจ้า

เทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร ้เชื้อ 
4  ต่อไปน้ี เป็นเทศกาลเล้ียงตามกําหนดแด่พระเยโฮวาห์ เป็นการประชุมบร ิสุทธ ์ิ ซ่ึงเจ้าจะต้องประกาศ

ตามเวลากําหนดให้เขาทราบ 5 ในเวลาเย ็นว ั นที ่ สิ บส่ีเดือนท่ี หน ่ึงเป็ นว ันเทศกาลปัสกาของพระเยโฮวาห์
6 และในว ันที ่ สิ บหา้เดือนเดียวกัน เป็นเทศกาลกินขนมปังไรเ้ชื้อถวายแด่พระเยโฮวาห์  ให ้ เจ้ ารบัประทาน
ขนมปังไรเ้ชื้อเจ็ดวนั 7 ในวนัต้นเจ้าจงมีการประชุมบร ิสุทธ ์ิ เจ้ าอยา่ทํางานหนัก 8  แต่  เจ้ าจงถวายเครือ่งบู 
ชาด ้วยไฟแด่พระเยโฮวาห ์ให ้ครบเจ็ดวนั ในว ันที ่ เจ ็ดเป็ นว ันประชุมบร ิสุทธ ิ์  เจ้ าอยา่ทํางานหนัก�

ผลรุน่แรก
9 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 10 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ เม่ือเจ้ามาถึงแผ่นดินซ่ึงเราให ้เจ้า และ

เก่ียวพืชผลของแผ่นดินน้ัน  เจ้ าจงเอาฟ่อนข้าวท่ี เก ่ียวในรุน่แรกนําไปให ้ปุ โรหติ 11 และปุโรหติจะนําฟ่อน
ข้าวน้ัน  แกว ่งไปแกวง่มาถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เพื่อเจ้าจะเป็ นที ่ โปรดปราน รุง่ขึ้นหลังวนัสะบา
โตปุโรหติจะแกวง่ถวาย 12 ในว ันที ่ เจ้ าแกวง่ถวายฟ่อนข้าว  เจ้ าจงถวายลูกแกะผู้ อายุ  หน ่ึงขวบไม่ มีตําหนิ 
เป็นเครือ่งเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 13 และเครือ่งธญัญบูชาท่ี คู่ กันน้ัน คือยอดแป้งสองในสิบเอฟาหค์
ลุ กก ั บน ํ้ามัน เผาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาหเ์ป็นกลิน่พอพระทัย และเครือ่งด่ืมบูชาท่ี คู่ กันคือน้ําองุน่หน่ึง
ในส่ีฮนิ 14  เจ้ าอยา่รบัประทานขนมปังหรอืข้าวคัว่ข้าวสดจนกวา่จะถึงวนัเดียวกันน้ี คือกวา่เจ้าจะนําเครือ่ง
บูชาถวายแด่พระเจ้าของเจ้า  ทัง้น้ี เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่อายุของเจ้าในท่ี อยู ่ของเจ้าทัว่ไป

เครือ่งบูชาแกวง่ เทศกาลเพ็นเทคอสต์
15  เจ้ าทัง้หลายจงนับตัง้แต่ว ันร ุ่งขึ้นหลังวนัสะบาโต จากว ันที ่ เจ้ าทัง้หลายได้นําฟ่อนข้าวแกวง่ถวายครบ

เจ็ดวนัสะบาโต 16 นับไปให ้ได้ หา้สิบวนั จนถึงวนัถัดวนัสะบาโตท่ี เจ ็ดแล้ว  เจ้ าจงถวายธญัญบูชาใหม่ แด่ 
พระเยโฮวาห์ 17 จงนําขนมปังสองก้อนทําด้วยแป้งสองในสิบเอฟาห์จากท่ีอาศัยของเจ้ามาแกวง่ถวาย  ให ้
ทําด้วยยอดแป้งใส่เชื้อป้ิง เป็นผลรุน่แรกถวายแด่พระเยโฮวาห์ 18  พร ้อมกับขนมปังน้ันเจ้าจงนําลูกแกะ
เจ็ดตัวอายุ หน ึ่งขวบปราศจากตําหนิ ววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้สองตัว มาเป็นเครือ่งเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮ
วาห์  พร ้อมกับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาอนัเป็นคู่ กัน  ให ้เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิน่พอพระทัยถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ 19  เจ้ าจงถวายลูกแพะตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป และลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบสองตัว
เป็นเครือ่งสันติ บูชา 20  ให ้ ปุ โรหติแกวง่ไปแกวง่มาถวายพรอ้มกับขนมปังซ่ึงเป็นผลรุน่แรกเป็นเครือ่งแกวง่
ถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  พร ้อมกั บลู กแกะสองตัว จะเป็นสิง่บร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเยโฮวาหสํ์าหรบัปุโรหติ
21 และในวนัเดียวกันน้ัน  เจ้ าจงประกาศวา่เจ้าจงมีการประชุมบร ิสุทธ ์ิ แก่  เจ้า  เจ้ าอยา่ทํางานหนัก  ทัง้น้ี เป็น
กฎเกณฑ์ถาวรทัว่ไปในท่ีอาศัยของเจ้าตลอดชัว่อายุของเจ้า 22 และเม่ือเจ้าเก่ียวข้าวในแผ่นดินของเจ้า  เจ้ 
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าอยา่เก่ียวไปท่ีขอบนาให ้หมด และอยา่เก็บข้าวท่ี เก ่ียวตก  เจ้ าจงทิง้ไว ้ให ้ คนยากจน และคนต่างด้าว เราคือ
พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า�

เทศกาลเสียงแตร
23พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 24�จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ ในว ันที ่ หน ึ่งของเดือนท่ี เจ็ด  เจ้ าทัง้หลาย

จงถือเป็ นว ันสะบาโต เป็ นว ันประชุมบร ิสุทธ ์ิประกาศเป็ นที ่ระลึ กด ้วยเสียงแตร 25  เจ้ าอยา่ทํางานหนัก และ
เจ้าจงนําเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห�์

วนัทําการลบมลทิน
26 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 27 �ในว ันที ่ สิ บของเดือนท่ี เจ ็ดน้ีเป็ นว ันทําการลบมลทิน จะเป็ นว ันประ

ชุมบร ิสุทธ ์ิ แก่  เจ้า และเจ้าต้องถ่อมใจลง และนําเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 28 ในวนัเดียวกัน
น้ันเจ้าอยา่ทํางานใดๆ เพราะเป็ นว ันทําการลบมลทิน  ท่ี จะทําการลบมลทินของเจ้าต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 29 ในวนัเดียวกันน้ัน  ผู้ ใดก็ตามไม่ถ่อมใจลง  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลาง
ชนชาติของตน 30 และในวนัเดียวกันน้ีถ้าผู้ใดทํางานใดๆ เราจะทําลายผู้น้ันเสียจากท่ามกลางชนชาติของ
เขา 31  เจ้ าอยา่ทํางานสิง่ใดเลย  ทัง้น้ี เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่อายุของเจ้าทัว่ไปในท่ีอาศัยของเจ้า 32 จะ
เป็ นว ันสะบาโตสําหรบัหยุดพักสงบแก่ เจ้า และเจ้าจงถ่อมใจลง เริม่แต่เวลาเยน็ในว ันที ่ เก ้าของเดือน  เจ้ า
ต้องรกัษาวนัสะบาโตจากเวลาเยน็ถึงเวลาเยน็�

เทศกาลอยู ่เพิง 
33 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 34 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ ในว ันที ่ สิ บหา้เดือนท่ี เจ ็ดน้ี เป็ นว ัน

เทศกาลอยู่เพิงถวายแด่พระเยโฮวาห ์สิ ้นเจ็ดวนั 35 จะมีการประชุมบร ิสุทธ ์ิในวนัแรก  เจ้ าอยา่ทํางานหนัก
36 ในเจ็ดวนัเจ้าจงถวายบูชากระทําด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ และในว ันที แ่ปดจะเป็ นว ันประชุ มอ ันบร ิสุทธ ิ์ แก่  
เจ้า และเจ้าจงถวายเครือ่งบูชากระทําด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ เป็นประชุ มอ ันศั กด ์ิ สิทธิ ์และเจ้าทัง้หลาย
อยา่ทํางานหนัก 37  น้ี แหละเป็นเทศกาลเล้ียงของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงเจ้าต้องประกาศเป็ นว ันประชุ มอ ันบร ิสุทธ ิ์
 เพื่อให ้นําถวายแด่พระเยโฮวาห์ซ่ึงเครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เครือ่งเผาบูชาและธญัญบู ชา ทัง้เครือ่งสัตวบูชาและ
เครือ่งด่ืมบูชาตามวนักําหนดน้ันๆ 38 นอกเหนือวนัสะบาโตแหง่พระเยโฮวาห์ และนอกเหนือของถวายของ
เจ้า และนอกเหนือเครือ่งปฏิญาณทัง้หลายของเจ้า และนอกเหนือเครือ่งบู ชาด ้วยใจสมัครทัง้หลายของเจ้า
ซ่ึงเจ้านํามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 39  แล ้วในว ันที ่ สิ บหา้ของเดือนท่ี เจ ็ดเม่ือเจ้าได้ เก ็บพืชผลท่ี ได้ จากแผ่น
ดินน้ันเข้ามาแล้ว  เจ้ าจงมีเทศกาลเล้ียงแหง่พระเยโฮวาห ์เจ ็ดวนั ในวนัแรกจะเป็ นว ันสะบาโต และในว ันที ่
แปดจะเป็ นว ันสะบาโต 40 ในวนัแรกเจ้าจงนํามาซ่ึงผลจากต้นมะงัว่ ใบอนิทผลัม  กิง่ไม้  ท่ี  มี ใบมาก กิง่ต้น
หลิวแหง่ธารน้ํา และเจ้าจงปี ติ  ยนิดี  อยู ่ เจ ็ดวนัต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 41  เจ้ าจงถือเป็น
เทศกาลเล้ียงปีละเจ็ดวนัถวายแด่พระเยโฮวาห์  ทัง้น้ี เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่อายุของเจ้า  เจ้ าจงถือ
เทศกาลเล้ียงน้ีในเดือนท่ี เจ็ด 42  เจ้ าจงอยู่ในเพิงเจ็ดวนั  ทุ กคนท่ี เก ิดในวงศ์วานพวกอสิราเอลให ้เข ้าอยู่ใน
เพิง 43 เพื่อตลอดชัว่อายุของเจ้าจะได้ทราบวา่ เม่ือเราพาคนอสิราเอลออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์น้ันเราได้ ให ้
เขาอยู่ในเพิง เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า� 44  ดังน้ี แหละโมเสสจึงได้ประกาศให้คนอสิราเอลทราบ
ถึงเทศกาลเล้ียงตามกําหนดของพระเยโฮวาห์

24
การเตรยีมน้ํามันอยา่งบร ิสุทธ ิ์เพื่อเติมประทีป

1พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 2� เจ้ าจงบัญชาแก่คนอสิราเอลใหนํ้าน้ํามันอยา่งบร ิสุทธ ิส์กัดจากมะกอก
เทศเพื่อเติมประทีป  เพื่อให ้ตะเกียงลุกอยู ่เสมอ 3 ภายในพลับพลาแหง่ชุ มน ุมข้างนอกม่านหบีพระโอวาท
น้ัน  ให ้อาโรนจัดประทีปให้เป็นระเบียบตัง้แต่เวลาเยน็จนเวลาเชา้เสมอต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  ทัง้น้ี  ให ้
เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่อายุของเจ้า 4  ให ้อาโรนจัดประทีปใหเ้ป็นระเบียบอยูบ่นคันประทีปบร ิสุทธ ิ์เสมอ
ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์

ขนมปังหน้าพระพักตร ์สิ บสองก้อน
5 และเจ้าจงเอายอดแป้ง ป้ิงขนมปังสิบสองก้อน  แต่ ละก้อนใช ้แป ้งสองในสิบเอฟาห์ 6  เจ้ าจงจัดขนมปัง

น้ันวางบนโต๊ะบร ิสุทธ ์ิต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เป็นสองแถวๆละหกก้อน 7 และเจ้าจงเอาเครือ่งกํายานบ
ร ิสุทธ ์ิ ใส่  ไว ้ แต่ ละแถว เพื่อจะคู่กับขนมปังเป็นส่วนท่ี ระลึก เป็นเครือ่งบูชากระทําด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮ
วาห์ 8  ทุ กๆวนัสะบาโตให้อาโรนจัดไว ้ให ้เป็นระเบียบถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์เสมอ ในนามของคน
อสิราเอลเป็นพันธสัญญาเนืองนิตย์ 9 ขนมปังน้ีตกเป็นของอาโรนและบุตรชายของเขา  ให ้เขารบัประทาน
ได้ในท่ี บรสุิทธิ ์เพราะเป็นส่วนบร ิสุทธ ์ิ ท่ี สุดท่ี ได้ จากเครือ่งบูชากระทําด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นกฎ
เกณฑ์ เนืองนิตย ์�

โทษสําหรบัการหมิน่ประมาทและอาชญากรรมอื่นๆ
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10 ครัง้น้ั นม ีชายคนหน่ึงเป็นบุตรชายของหญิงคนอสิราเอล ซ่ึ งบ ิดาเป็นชาวอยีปิต์ ออกไปท่ามกลางคน
อสิราเอล และบุตรชายของหญิ งอ ิสราเอลทะเลาะกับชายอสิราเอลคนหน่ึงในค่าย 11 และบุตรชายหญิ งอ ิส
ราเอลคนน้ันได้ เหย ียดหยามพระนามของพระเยโฮวาหแ์ละได้ แชง่ด่า เขาจึงนําตัวมาให ้โมเสส (มารดาของ
เขาชื่อเชโลมิ ทบ ุตรสาวของดิบรคีนตระกูลดาน� 12 เขาจึงจองจําชายคนน้ันไวจ้นกวา่น้ําพระทัยของพระเย
โฮวาห์จะเป็ นที ่กระจ่างต่อเขาทัง้หลาย 13 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 14 �จงนําผู้ ท่ี  แช ่ งด ่าน้ันออกมา
จากค่าย  ให ้บรรดาผู้ ท่ี  ได้ ยนิคําแช ่งด ่าเอามือของตนวางไวบ้นศีรษะของเขา และใหบ้รรดาชุ มน ุมชนเอาหนิ
ขวา้งเขาให ้ตาย 15 และจงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่  ผู้ ใดแช ่งด ่าพระเจ้าของเขา  ผู้ น้ันจะต้องได้รบัโทษบาป
16  ผู้ ใดท่ี เหย ียดหยามพระนามของพระเยโฮวาห์จะต้องถูกโทษถึงตายเป็นแน่ และให้ชุ มน ุมชนทัง้หมดเอา
หนิขวา้งเขา คนต่างด้าวหรอืชาวเมืองก็ ดี เม่ือเขาเหยยีดหยามพระนามของพระเยโฮวาห์ จะต้องถูกโทษถึง
ตาย 17  ผู้  ท่ี ฆ่าคนตาย จะต้องถูกโทษถึงตายเป็นแน่ 18  ผู้ ใดท่ีฆ่าสัตวต้์องชดใช ้สิ ่งน้ัน  สัตว ์แทนสัตว์ 19 ถ้าผู้
ใดกระทําให้เพื่อนบ้านเสียโฉม เขากระทําให้เสียโฉมอยา่งไร  ก็  ให ้กระทําแก่เขาอยา่งน้ัน 20 กระดู กห ักแทน
กระดู กห ัก ตาแทนตา ฟันแทนฟัน เขากระทําใหเ้สียโฉมอยา่งไร เขาก็ต้องถูกทําใหเ้สียโฉมอยา่งน้ัน 21  ผู้ ใด
ท่ีฆ่าสัตวต้์องเสียค่าชดใช้ และผู้ใดท่ีฆ่าคนให ้ผู้ น้ันถูกโทษถึงตาย 22  เจ้ าจงมี พระราชบัญญัติ อยา่งเดียวกัน
สําหรบัคนต่างด้าว และสําหรบัชาวเมือง เพราะเราคือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า� 23 โมเสสก็บอกแก่คน
อสิราเอลใหเ้ขาพาคนท่ี แช ่ งด ่าน้ันออกมาจากค่าย และเอาหนิขวา้งเขา คนอสิราเอลกระทําดังน้ี ตามท่ี พระ
เยโฮวาหท์รงบัญชาโมเสสไว้

25
 ปี สะบาโตแหง่การหยุดพักผ่อน

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสท่ี ภู เขาซีนายวา่ 2 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ เม่ือเจ้าทัง้หลายเข้าแผ่นดิ 
นที ่เราให ้เจ้ าน้ัน จงให ้แผ่ นดินน้ันถือสะบาโตแด่พระเยโฮวาห์ 3  เจ้ าจงหวา่นพืชในนาของเจ้าหกปี และจง
ลิดแขนงสวนองุน่ของเจ้าและเก็บผลหกปี 4  แต่ ในปี ท่ี  เจ ็ดน้ันเป็นปีสะบาโตแหง่การหยุดพักผ่อนสําหรบั
แผ่นดิน เป็นปีสะบาโตแด่พระเยโฮวาห์  เจ้ าอยา่หวา่นพืชในนา หรอืลิดแขนงสวนองุน่ของเจ้า 5  สิ ่งใดท่ีงอก
ขึ้นมาเอง  เจ้ าอยา่เก็บเก่ียว องุ ่นอ ันเกิ ดอย ู่ ท่ี เถาอนัเจ้ามิ ได้ ตกแต่ งก ็อยา่เก็บ  ให ้เป็นปี ท่ี  แผ่ นดินหยุดพัก
สงบ 6  แผ่ นดินในปีสะบาโตน้ันจะยงัพืชผลให ้แก่  เจ้ าทัง้หลาย คือแก่ตัวเจ้าเอง  แก่ ทาสชายทาสหญิงของ
เจ้า  แก่ ลูกจ้างของเจ้า และแก่คนต่างด้าวท่ี อยู ่กับเจ้า 7 พืชผลแหง่แผ่นดินทัง้สิน้ จะเป็นอาหารของสัตว์
เล้ียงของเจ้า และของสัตวป่์าท่ี อยู ่ในแผ่นดินของเจ้า

 ทุกปี  ท่ี หา้สิบคือปีเสียงแตร
8  เจ้ าจงนับปีสะบาโตเจ็ดปีคือเจ็ดคูณเจ็ดปี เวลาปีสะบาโตเจ็ดปีจึงเป็นส่ี สิ บเก้าปี แก่  เจ้า 9  เจ้ าจงให้เป่า

แตรดังสน่ันในว ันที ่ สิ บเดือนท่ี เจ็ด  เจ้ าจงใหเ้ป่าแตรทัว่แผ่นดินในวนัทําการลบมลทิน 10  เจ้ าจงถือปี ท่ี หา้สิบ
ไวเ้ป็นปี บรสุิทธิ ์และประกาศอสิรภาพแก่บรรดาคนท่ีอาศัยอยูทั่ว่แผ่นดินของเจ้า  ให ้เป็นปีเสียงแตรแก่ เจ้า 
 ให ้ ทุ กคนกลับไปยงัภู มิ ลําเนาอนัเป็นทรพัย ์สิ นของตน และกลับไปสู่ครอบครวัของตน 11  ปี  ท่ี หา้สิ บน ้ันเป็น
ปีเสียงแตรของเจ้า ในปีน้ันเจ้าอยา่หวา่นพืชหรอืเก่ียวเก็บผลท่ี เก ิดขึ้นมาเอง หรอืเก็บองุน่จากเถาท่ี มิได้  
ตกแต่ง 12 เพราะเป็นปีเสียงแตร จะเป็นปี บรสุิทธิ ์ แก่  เจ้า  เจ้ าจงรบัประทานพืชผลท่ีงอกมาจากนาในปี น้ัน 
13 ในปีเสียงแตรน้ี ให ้ ทุ กคนกลับไปสู่ ภู  มิ ลําเนาอนัเป็นทรพัย ์สิ นของตน 14 ถ้าเจ้าขายนาให้เพื่อนบ้านก็ ดี 
หรอืซ้ือจากเพื่อนบ้านก็ ดี  เจ้ าอยา่โกงกัน 15 ตามจํานวนปีหลังจากปีเสียงแตร  เจ้ าจงซ้ือนาจากเพื่อนบ้าน
ของเจ้าและให้เขาขายแก่ เจ้ าตามจํานวนปี ท่ี ปลูกพืชได้ 16 ถ้ามากปี ก็ ต้องเพิม่ราคาสูงขึ้น ถ้าน้อยปี เจ้ าจง
ลดราคาให้ต่ําลง เพราะท่ีเขาขายน้ันเขาก็ขายตามจํานวนปี ท่ี ปลูกพืช 17  เจ้ าอยา่โกงกัน  แต่  เจ้ าจงยาํเกรง
พระเจ้าของเจ้า เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 18 เพราะฉะน้ันเจ้าจงกระทําตามกฎเกณฑ์ของ
เรา และรกัษาคําตัดสินของเราและปฏิบั ติ  ตาม ดังน้ันเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินน้ันอยา่งปลอดภัยได้ 19  
แผ่ นดินจะอาํนวยผลให ้เจ้ าได้รบัประทานอยา่งอิม่หนํา และอาศัยอยู ่อยา่งปลอดภัย 20 ถ้าเจ้าจะพูดวา่ � 
ดู  เถิด ถ้าเราทัง้หลายหวา่นหรอืเก่ียวพืชผลของเราไม่ ได้ ในปี ท่ี  เจ ็ดเราจะเอาอะไรรบัประทาน� 21 เราจะ
บัญชาพรของเราให ้มี เหนือเจ้าในปี ท่ีหก เพื่อจะมีพืชผลพอสําหรบัสามปี 22 เม่ือเจ้าหวา่นในปี ท่ี แปดเจ้าจะ
รบัประทานของเก่าของเจ้าจนปี ท่ี  เก้า เม่ือเจ้าได้พืชผลใหม่ เข ้ามาเจ้าก็ยงัรบัประทานพืชผลเก่าของเจ้าอยู่
23  เจ้ าทัง้หลายจะขายท่ี ดิ นของเจ้าให ้ขาดไม่ได้ เพราะวา่ดินน้ันเป็นของเรา เพราะเจ้าเป็นคนต่างด้าวและ
เป็นคนอาศัยอยูกั่บเรา 24 ทัว่ไปในแผ่นดิ นที ่ เจ้ ายดึถืออยู่  เจ้ าจงให ้มี  การไถ่ ถอนท่ี ดิ นคืน

 การไถ่ ถอนท่ี ดิน 
25 ถ้าพี่น้องของเจ้ายากจนลงและขายท่ี ดิ นส่วนหน่ึงของเขา หากวา่มี ผู้ ใดในพี่น้องของเขามาไถ่ถอน

ท่ี น้ัน  ก็ จงให้เขาไถ่ถอนท่ีซ่ึงพี่น้องของเขาขายไปน้ัน 26 ถ้าชายคนน้ันไม่ มี  ญาติ มาไถ่ถอนให้ และตัวเขา
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สามารถจะไถ่ถอนเอง 27  ก็ จงให ้คนที จ่ะไถ่นับปีทัง้หลายท่ีเขาขายไป และเง ินที เ่หลือน้ันจงคืนให ้แก่  คนที เ่ขา
ขายให้และคนไถ่ ก็  เข ้าอยู่ในท่ี ดิ นของเขาได้ 28  แต่ ถ้าเขาไม่สามารถท่ีจะไถ่คืนมา  ท่ี  ดิ  นที ่เขาได้ขายไปจะคง
อยู่ในมือของผู้ซ้ือจนถึงปีเสียงแตร และในปีเสียงแตรน้ี  ท่ี  ดิ นจะออกไปและเขาจะได้ ท่ี  ดิ นของเขากลับคืน
29 ถ้าผู้ใดขายเรอืนซ่ึงอยู่ในเมืองท่ี มี  กําแพง เม่ือขายไปแล้วให้เขาไถ่ถอนคืนได้ภายในหน่ึงปี แรก  ให ้เขามี 
สิทธิ ์ในการไถ่ถอนคืนได้ หน ่ึงปี เต็ม 30 ถ้าในเวลาหน่ึงปีเต็มเขาไม่ทําการไถ่ ถอน  ก็  ให ้จัดการเสียให้เป็นการ
แน่นอนวา่  ผู้  ท่ี ซ้ือไปมี สิทธิ ์เหนือเรอืนท่ี อยู ่ในเมืองท่ี มี กําแพงน้ันสิทธิข์าดแล้ว ตลอดชัว่อายุของเขา ในปี
เสียงแตรเขาก็ ไม่ ต้องคืนให้ 31  แต่ เรอืนในชนบทท่ี ไม่มี กําแพงล้อมให้นับเข้าเป็นพวกเดียวกั บท ้องนาใน
ประเทศน้ัน คือไถ่ถอนคืนได้ และจะต้องคืนกลับให ้เจ้ าของเดิมในปีเสียงแตร 32  แต่ อยา่งไรก็ตามเมืองของ
คนเลวี หร ือบ ้านในเมืองท่ีเขาถือกรรมสิทธิ์  คนเลว ีจะไถ่ถอนคืนได้ ทุกเวลา 33 ถ้าผู้ใดซ้ือของจากคนเลวี
เรอืนซ่ึงถูกขายไปน้ั นก ับเมืองท่ีเขาถือกรรมสิทธิต้์องกลับคืนในปีเสียงแตร เพราะเรอืนทัง้หลายในหวัเมือง
ของพวกเลว ีก็ เป็นกรรมสิทธิข์องเขาท่ามกลางพวกอสิราเอล 34  แต่  ทุ ่งนาท่ีล้อมรอบหวัเมืองทัง้หลายของ
พวกเขาน้ันจะขายไม่ ได้ เพราะวา่เป็นกรรมสิทธิถ์าวรของเขาทัง้หลาย

ข้อยกเวน้ต่างๆเรือ่งการไถ่ถอนท่ี ดิน 
35 ถ้าพีน้่องของเจ้ายากจนลงและเล้ียงตัวเองอยูกั่บเจ้าไม่ ได้  เจ้ าจะต้องชูกําลังเขา ถึงเขาเป็นคนต่างด้าว

หรอืคนอาศัย เพื่อเขาจะอาศัยอยูกั่บเจ้า 36อยา่เอาดอกเบี้ยหรอืเงนิเพิม่อะไรจากเขา  แต่ จงยาํเกรงพระเจ้า
เพื่อวา่พี่น้องของเจ้าจะอยู ่ใกล้  ช ิ ดก ับเจ้าได้ 37  เจ้ าอยา่ให้เขายมืเงนิด้วยคิดดอกเบี้ย หรอือยา่ให้อาหารเพื่อ
เอากําไรจากเขา 38 เราคือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า ซ่ึงนําเจ้าออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เพื่อยกแผ่นดินคา
นาอนัให ้แก่  เจ้า และท่ีจะเป็นพระเจ้าของเจ้า 39 ถ้าพีน้่องท่ี อยู ่ ใกล้  ช ิ ดก ับเจ้ายากจนลง และขายตัวให ้แก่  เจ้า 
 เจ้ าอยา่ให้เขาทํางานเหมือนทาส 40  ให ้เขาอยู่กับเจ้าอยา่งลูกจ้างหรอืคนท่ีอาศัยอยู ่ด้วย  ให ้เขาปรนนิบั ติ  เจ้ 
าไปถึงปีเสียงแตร 41  แล ้วเขาและลูกหลานของเขาจะออกไปจากเจ้ากลับไปสู่ครอบครวัของเขา และกลับ
ไปอยู่ในท่ี ดิ นของบิดาของเขา 42 เพราะวา่เขาทัง้หลายเป็นทาสของเราท่ีเราพาออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เขา
จะขายตัวเป็นทาสไม่ ได้ 43  เจ้ าอยา่ข่มขีเ่ขาให ้ลําบาก  แต่ จงยาํเกรงพระเจ้าของเจ้า 44 ส่วนทาสชายหญิงซ่ึง
จะมี ได้  น้ัน  เจ้ าจะซ้ือทาสชายหญิงจากท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ท่ีอยู ่ข้างเคียงเจ้าก็ ได้ 45 ยิง่กวา่น้ันเจ้า
จะซ้ือจากคนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ในหมู่พวกเจ้าทัง้ครอบครวัของเขาซ่ึงเป็นคนเกิดในแผ่นดินของเจ้า และ
เขาจะตกเป็นทรพัย ์สิ นของเจ้าก็ ได้ 46  เจ้ าจะทําพินัยกรรมยกเขาให ้แก่ ลูกหลานของเจ้า  ให ้เป็นมรดกแก่
เขาเป็นกรรมสิทธิ์  เจ้ าใช้เขาได้อยา่งทาสเป็นนิตย ์ก็ได้  แต่  เจ้ าทัง้หลายอยา่ปกครองพี่น้องคนอสิราเอลด้วย
ความรุนแรง

 การไถ่ ถอนคนอสิราเอลท่ีเป็นทาส
47 ถ้าคนต่างด้าวหรอืคนท่ีอาศัยอยู่กับเจ้ามั ่งม ี ขึ้น และพี่น้องของเจ้าท่ี อยู ่ ใกล้  ช ิ ดก ับเขายากจนลง และ

ขายตัวให ้แก่ คนต่างด้าวหรอืผู้ ท่ี อาศัยอยู่กับเจ้าน้ัน หรอืขายให ้แก่  ญาติ คนหน่ึงคนใดของคนต่างด้าวน้ัน
48 เม่ือเขาขายตัวแล้ วก ็ ให ้ มี  การไถ่  ถอน คือพี่น้องคนหน่ึงคนใดของเขาทําการไถ่ถอนเขาได้ 49 หรอืลุงหรอื
ลูกพี่ลูกน้องจะทําการไถ่ถอนเขาก็ ได้ หรอืญาติ สน ิทของครอบครวัของเขาจะไถ่ถอนเขาก็ ได้ หรอืถ้าเขามี 
ความสามารถ เขาจะไถ่ถอนตัวเองก็ ได้ 50 จงให ้ผู้  ท่ี ขายตั วน ับปีทัง้หลายท่ีขายตั วก ับผู้ ท่ี ซ้ือตัวเขาไป วา่เขา
ได้ขายตั วก ่ี ปี จนถึงปีเสียงแตร ค่าตัวของเขาเป็นค่าตามจํานวนปี เหล่าน้ัน เวลาท่ีเขาอยู่กับเจ้าของตัวเขา
น้ันคิดตามเวลาของลูกจ้าง 51 ถ้ามีเวลาอกีหลายปี เขาต้องชาํระเงนิคืนเท่ากับเง ินที ่ ถู กซ้ือมา นับเป็นค่า
ไถ่ถอนตัวเขา 52 ถ้ายงัเหลือน้อยปีจะถึงปีเสียงแตร  ก็  ให ้ ผู้ ขายตัวคิ ดก ับผู้ซ้ือตัวไวเ้ป็นราคาค่าไถ่ของเขาน้ัน
และตามจํานวนปี เหล่าน้ัน เขาจะคืนเงนิให้กับผู้ซ้ือตัว 53  ผู้ ขายตั วน ้ันจะต้องอยู่กับผู้ซ้ือตัวดังลูกจ้างท่ีจ้าง
เป็นปี อยา่ใหน้ายปกครองเขาอยา่งกดขีใ่นสายตาของเจ้า 54 ถ้าเขาไม่ ไถ่ ถอนตามท่ี กล ่าวมาน้ี ก็  ให ้ปล่อยเขา
ในปีเสียงแตร ทัง้เขาพรอ้มกั บลู กของเขา 55 สําหรบัเรา คนอสิราเอลเป็นทาสของเรา เขาเป็นทาสของเราท่ี
เราพาออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เราคือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า�

26
 พระราชบัญญัติ ต่างๆเรือ่งวนัสะบาโตและรูปเคารพ

1 � เจ้ าทัง้หลายอยา่กระทํารูปเคารพหรอืรูปแกะสลักสําหรบัตัว หรอืตัง้เสาศั กด ์ิ สิทธิ ์และเจ้าทัง้หลาย
อยา่ตัง้สิง่ใดๆท่ีเป็ นร ูปสัณฐานสิง่หน่ึงสิง่ใดด้วยศิลาไวใ้นแผ่นดินของเจ้า เพื่อแก่ การกราบไหว ้เพราะเรา
คือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า 2  เจ้ าจงถือรกัษาสะบาโตทัง้หลายของเรา และคารวะต่อสถานบร ิสุทธ ์ิของ
เรา เราคือพระเยโฮวาห์

พระพรสําหรบัคนท่ี ประพฤติ  ชอบธรรม 
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3 ถ้าเจ้าทัง้หลายดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรกัษาบัญญั ติ ของเราและกระทําตาม 4 เราจะประทาน
ฝนตามฤดู แก่  เจ้า และแผ่นดินจะเกิดพืชผลและต้นไม้ในทุ่งจะบังเกิดผล 5 และเวลานวดข้าวจะเน่ินนาน
ถึงฤดู เก ็บผลองุน่ และฤดู เก ็บผลองุน่จะเน่ินนานไปถึงฤดู หวา่น และเจ้าจะรบัประทานอาหารอยา่งอิม่หนํา
และอยู่ในแผ่นดินของเจ้าอยา่งปลอดภัย 6 เราจะให ้มี ความสงบสุขในแผ่นดิน  เจ้ าทัง้หลายจะนอนลง และ
ไม่ มี  ผู้ ใดท่ีจะทําให ้เจ้ ากลัว เราจะกําจัดสัตว์รา้ยจากแผ่นดินและดาบจะไม่ผ่านแผ่นดินของเจ้าเลย 7  เจ้ 
าจะขับไล่ ศัตรู ของเจ้า และเขาทัง้หลายจะล้มลงต่อหน้าเจ้าด้วยดาบ 8 พวกเจ้าหา้คนจะขับไล่ ศัตรู รอ้ยคน
และพวกเจ้ารอ้ยคนจะขับไล่ ศัตรู หม่ืนคนให้กระจัดกระจายไป และศั ตรู ของเจ้าจะล้มลงด้วยดาบต่อหน้า
เจ้า 9 เพราะเราจะคิดถึงเจ้า จะกระทําให ้เจ้ ามีลูกดกและทว ีมากขึ้น และตัง้พันธสัญญาของเราไว้กับเจ้า
10  เจ้ าจะได้รบัประทานของท่ีสะสมไว ้นาน และเจ้าจะต้องเอาของเก่าออกไปเพราะเหตุของใหม่ น้ัน 11 และ
เราจะตัง้พลับพลาของเราไวท่้ามกลางเจ้าทัง้หลาย และจิตใจของเราจะไม่ เกล ียดเจ้า 12 เราจะดําเนินในหมู่
พวกเจ้า และจะเป็นพระเจ้าของเจ้า และเจ้าจะเป็นพลไพรข่องเรา 13 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
 ผู้ นําเจ้าออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เพื่อเจ้าจะมิ ได้ เป็นทาสของเขา เราได้หกัคานแอกของเจ้าออกเสีย  เพื่อให ้ 
เจ้ ายนืตัวตรงได้

โทษต่างๆท่ีเป็นผลแหง่ความบาป
14  แต่ ถ้าเจ้ามิ ได้ เชื่อฟังเรา และจะไม่กระทําตามบัญญั ติ ทัง้หมดเหล่าน้ี 15 ถ้าเจ้าปฏิเสธกฎเกณฑ์ของ

เรา และใจของเจ้าเกลียดชงัต่อคําตัดสินของเรา  เจ้ าจึงไม่กระทําตามบัญญั ติ ทัง้สิน้ของเรา  แต่ ทําลายพันธ
สัญญาของเรา 16 เราก็จะกระทําดังน้ี แก่  เจ้า คือเราจะตัง้ความหวาดกลัวต่อหน้าเจ้า ความผ่ายผอม และ
ความเจ็บไข้ ซ่ึงทําให ้นัยน์ ตาทรุดโทรม และกระทําให ้จิ ตใจเศรา้หมอง  เจ้ าทัง้หลายจะหวา่นพืชไว ้เสียเปล่า 
เพราะศั ตรู ของเจ้าจะมากิน 17 เราจะตัง้หน้าของเราต่อสู้ เจ้า  เจ้ าจะล้มตายต่อหน้าศั ตรู ของเจ้าทัง้หลาย
 คนที ่ เกล ียดชงัเจ้าจะปกครองอยู่เหนือเจ้า  เจ้ าจะหลบหนีไปทัง้ท่ี ไม่มี ใครไล่ ติดตาม 18 ถ้าเจ้าทัง้หลายยงัไม่
เชื่อฟังเราเพราะสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ี เราจึงจะลงโทษเจ้าทัง้หลายให ้ทว ีขึ้ นอ ีกเจ็ดเท่าเพราะการบาปของเจ้า
19 เราจะทําลายความเหอ่เหมิในกําลังอาํนาจของเจ้า เราจะกระทําให้ฟ้าสวรรค์ของเจ้าเหมือนเหล็ก และ
พื้นดินของเจ้าเหมือนทองสัมฤทธิ์ 20  เจ้ าทัง้หลายจะเปลืองกําลังเสียเปล่าๆ เพราะวา่แผ่นดินของเจ้าจะไม่ 
มี  พืชผล และต้นไม้ในแผ่นดิ นก ็จะไม่ บังเกิดผล 21 ถ้าเจ้ายงัดําเนินขัดแยง้เราอยู่และไม่เชื่อฟังเรา เราจะ
นําภัยพิบั ติ  ให ้ ทว ี อ ีกเจ็ดเท่ามายงัเจ้าตามการบาปทัง้หลายของเจ้า 22 เราจะปล่อยสัตวป่์าเข้ามาท่ามกลาง
พวกเจ้าด้วย มันจะแยง่ชงิลูกหลานของเจ้า และทําลายสัตว ์ใช ้งานของเจ้า และทําให ้เจ้ าเหลือน้อย และ
ถนนหลวงของเจ้าก็จะรา้งเปล่าไป 23 และถ้าด้วยสิง่เหล่าน้ี เจ้ ายงัไม่หนัมาหาเรา และยงัดําเนินการขัดแยง้
เราอยู่ 24  แล ้วเราจะดําเนินการขัดแยง้เจ้าทัง้หลายด้วย และจะลงโทษแก่ เจ้ าให ้ทว ี อ ีกเจ็ดเท่าเพราะการ
บาปทัง้หลายของเจ้า 25 เราจะนําดาบมาเหนือเจ้า ซ่ึงลงโทษเจ้าตามพันธสัญญา ถ้าเจ้าเข้ามารวมกันอยู่
ในเมือง เราจะนําโรครา้ยมาในหมู่พวกเจ้า และเจ้าจะตกอยู่ในมือของศั ตรู 26 เม่ือเราทําลายเสบียงอาหาร
ของเจ้า  ผู้ หญิงสิบคนจะป้ิงขนมของเจ้าด้วยเตาอบอนัเดียว  แล ้วเอาขนมมาชัง่ให ้เจ้า  เจ้ าจะรบัประทานแต่
จะไม่ อิม่ 27  แล ้วถ้าเป็นอยา่งน้ี แล้ว  เจ้ ายงัไม่เชื่อฟังเรา  แต่ ดําเนินการขัดแยง้เรา 28 เราจะดําเนินการขัด
แยง้เจ้าอยา่งรุนแรง และเราเองจะลงโทษแก่ เจ้ าให ้ทว ี อ ีกเจ็ดเท่าเพราะการบาปทัง้หลายของเจ้า 29  เจ้ าจะ
กินเน้ื อบ ุตรชายของเจ้า และเจ้าจะกินเน้ื อบ ุตรสาวของเจ้า 30 เราจะทําลายปู ชน ียสถานสูงทัง้หลายของเจ้า
และตัดทําลายรูปเคารพทัง้หลายของเจ้า และโยนศพของเจ้าลงเหนือซากรูปเคารพของเจ้า และจิตใจของ
เราจะเกลียดชงัเจ้า 31 เราจะใหเ้มืองของเจ้าถูกทิง้ไว ้เสียเปล่า และจะกระทําใหส้ถานบร ิสุทธ ิข์องเจ้ารกรา้ง
ไป และเราจะไม่ดมกลิ ่นอ ันหอมหวานของเจ้า

 คําพยากรณ์ ถึงการเป็นเชลยและการกระจัดกระจายไป
32 และเราจะนําแผ่นดินน้ันไปสู่การรกรา้งและศั ตรู ของเจ้าท่ีอาศัยอยู่ในน้ันจะตกตะลึ งก ับแผ่นดินน้ัน

33 และเราจะให้พวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติ และเราจะชกัดาบออกมาไล่ตามเจ้า
และแผ่นดินของเจ้าจะรกรา้ง และเมืองของเจ้าจะถูกทิง้เสียเปล่าๆ 34  แผ่ นดินจะชื่นชมกับสะบาโตเหล่า
น้ันของมันตราบเท่าท่ี แผ่ นดินน้ันยงัวา่งเปล่าอยู่ และเจ้าต้องไปอยู่ในแผ่นดินของศั ตรู ซ่ึงขณะน้ันแผ่นดิ 
นก ็จะได้ หยุดพัก และชื่นชมกับสะบาโตเหล่าน้ันของมัน 35  ตราบเท่าท่ี  แผ่ นดินยงัวา่งเปล่าอยู่ มั นก ็จะได้ 
หยุดพัก เพราะมิ ได้ หยุดพักในสะบาโตของพวกเจ้าขณะเม่ือเจ้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินน้ัน 36 ส่วนพวกเจ้าทัง้
หลายท่ียงัเหลืออยู่เราจะให้เขามีใจออ่นแอในแผ่นดินของศั ตรู จนเสียงใบไม้ไหวจะไล่ตามเขา และเขาจะ
หนีเหมือนคนหนีจากดาบ และเขาจะล้มลงทัง้ท่ี ไม่มี คนไล่ ติดตาม 37 และเขาทัง้หลายจะล้มลงทั บก ันและ
กัน เหมือนคนหนีดาบทัง้ท่ี ไม่มี คนตามมา และเจ้าจะไม่ มี กําลังต่อต้านศั ตรู ของเจ้า 38  เจ้ าทัง้หลายจะพินาศ
ท่ามกลางบรรดาประชาชาติและแผ่นดินของศั ตรู ของเจ้าจะกินเจ้าเสีย 39 ส่วนเจ้าทัง้หลายท่ี เหลืออยู ่จะ
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ทรุดโทรมไปในแผ่นดินศั ตรู ของเจ้าน้ันเพราะความชัว่ชา้ของตน และเพราะความชัว่ชา้ของบรรพบุรุษของ
ตน เขาจะต้องทรุดโทรมไปอยา่งบรรพบุรุษด้วย

พระเจ้าจะทรงรกัษาพันธสัญญาของพระองค์ต่ ออ ับราฮมั
40  แต่ ถ้าเขาทัง้หลายสารภาพความชัว่ชา้ของเขา และความชัว่ชา้ของบรรพบุรุษ ซ่ึงเขาทัง้หลายกระทํา

การละเมิดต่อเรา ด้วยการละเมิดของเขาน้ัน และท่ี ได้ ดําเนินการขัดแยง้เราด้วย 41 และเราจึงดําเนินการ
ขัดแยง้เขาทัง้หลายด้วย และได้นําเขาเข้าแผ่นดินแหง่ศั ตรู ของเขา ถ้าเม่ือน้ันจิตใจอนันอกรตีของเขาถ่อม
ลงแล้ว และเขายอมรบัโทษเพราะความชัว่ชา้ของเขาแล้ว 42 เราจึงจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซ่ึ งม ีต่อ
ยาโคบ และพันธสัญญาของเราซ่ึ งม ีต่ ออ ิสอคั และพันธสัญญาของเราซ่ึ งม ีต่ ออ ับราฮมั และเราจะระลึก
ถึงแผ่นดินน้ัน 43  แต่  แผ่ นดินจะต้องถูกละไวจ้ากเขาและจะได้ชื่นชมกับสะบาโตเหล่าน้ันของมันขณะท่ีมัน
ยงัวา่งเปล่าอยู่โดยไม่ มี พวกเขาทัง้หลาย เขาทัง้หลายจะยอมรบัการลงโทษในความชัว่ชา้ของเขา เพราะ
เขาได้รงัเกียจคําตัดสินของเรา และเพราะจิตใจของเขาเกลียดชงักฎเกณฑ์ของเรา 44 ถึงเพียงน้ั นก ็ ดี เม่ือ
เขาทัง้หลายอยู่ในแผ่นดินศั ตรู ของเขา เราจะไม่ละทิง้เขา เราจะไม่ เกล ียดชงัเขาถึ งก ับจะทําลายเขาเสียให้
หมดที เดียว และทําลายพันธสัญญาซ่ึ งม ีกับเขาเสีย เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 45 เพราะ
เหน็แก่เขาเราจะราํลึกถึงพันธสัญญาซ่ึ งม ีต่อบรรพบุรุษของเขา  ผู้ ซ่ึงเราได้พาเขาออกมาจากแผ่นดิ นอ 
ียปิต์ท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาติ เพื่อเราจะได้เป็นพระเจ้าของเขา เราคือพระเยโฮวาห�์ 46  สิ ่ง
เหล่าน้ีเป็นกฎเกณฑ์และคําตัดสิน และพระราชบัญญั ติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงกระทําไวร้ะหวา่งพระองค์กับ
ชนชาติอสิราเอลบนภูเขาซีนายโดยมือโมเสส

27
 พระราชบัญญัติ ต่างๆเรือ่งการปฏิ ญาณ 

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ เม่ือผู้ใดปฏิญาณเป็นพิเศษไว้  บุ คคลผู้ 
ท่ี  ถู กปฏิญาณไวน้ั้นเป็นของพระเยโฮวาห์ ตามราคาของท่าน 3  ให ้ เจ้ ากําหนดราคาดังน้ี  ผู้ ชายอายุ ตัง้แต่  ย ่ี 
สิ บถึงหกสิบปีจะเป็นค่าเงนิหา้สิบเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิ4 ถ้าผู้น้ันเป็นผู้ หญิง  ให ้ เจ้ ากําหนด
ราคาเป็นค่าเงนิสามสิบเชเขล 5 ถ้าผู้น้ันอายุหา้ขวบถึงยี ่สิ บปี  ให ้ เจ้ ากําหนดราคาผู้ชายเป็นค่าเงนิยี ่สิ บเช
เขล และผู้หญิงสิบเชเขล 6 ถ้าผู้น้ันอายุ หน ่ึงเดือนถึงหา้ขวบ  ให ้ เจ้ ากําหนดราคาผู้ชายเป็นค่าเงนิหา้เชเขล
 ให ้ เจ้ ากําหนดราคาผู้หญิงเป็นเงนิสามเชเขล 7 ถ้าเป็นบุคคลอายุ ตัง้แต่ หกสิบปี ขึ้นไป  ให ้ เจ้ ากําหนดราคา
ผู้ชายเป็นค่าเงนิสิบหา้เชเขลและผู้หญิงเป็นสิบเชเขล 8  แต่ ถ้าผู้น้ันเป็นคนจนมีน้อยกวา่ค่าตั วก ็ ให ้เขาไปหา
ปุโรหติ  ให ้ ปุ โรหติกําหนดราคาตามกําลังของผู้ ท่ี  ปฏิญาณ  ปุ โรหติจะกําหนดราคาของคนน้ัน 9 ถ้าเป็นสัตว์
อยา่งท่ี มนษุย ์นํามาถวายพระเยโฮวาห์  สิ ่งใดๆท่ี มนษุย ์ถวายแด่พระเยโฮวาห์ถือวา่เป็นของบร ิสุทธ ์ิ10 อยา่
ใหเ้ขานําอะไรมาแทนหรอืเปล่ียน เอาดีมาเปล่ียนไม่ ดี หรอืเอาไม่ ดี มาเปล่ียนดี ถ้าเขาทําการเปล่ียนสัตว์ ทัง้
ตั วท ่ีนํามาเปล่ียนและตั วท ่ี ถู กเปล่ียนจะต้องบร ิสุทธ ์ิ11 ถ้าเป็นสัตวม์ลทินซ่ึงไม่พึงนํามาถวายแด่พระเยโฮ
วาห์  ให ้ ผู้ น้ันนําสัตวตั์ วน ัน้ไปหาปุโรหติ 12  แล ว้ปุโรหติจะตี ค่าว ่าเป็นของดีของไม่ ดี ท่านผู้เป็นปุโรหติกําหนด
ราคาเท่าใดก็ ให ้เป็นเท่าน้ัน 13  แต่ ถ้าเขาจะมาไถ่ สัตว ์น้ั นก ็ ให ้เขาเพิ ่มอ ีกหน่ึงในหา้ของราคาท่ี ตี  ไว ้14 เม่ือคน
ใดถวายเรอืนของตนไวเ้ป็นของบร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเยโฮวาห์  ปุ โรหติต้องกําหนดราคาตามดี ไม่ดี  ปุ โรหติกําหนด
ราคาเท่าใดก็ ให ้เป็นเท่าน้ัน 15 ถ้าผู้ ท่ี ถวายเรอืนไว ้ประสงค์ จะไถ่เรอืนของเขา  ก็  ให ้ ผู้ น้ันเพิม่เง ินอ ีกหน่ึงใน
หา้ของราคาเรอืนท่ี ตี  ไว ้ แล ้วเรอืนน้ันจึงตกเป็นของเขาได้ 16 ถ้าผู้ใดถวายท่ี ดิ นส่วนหน่ึงแด่พระเยโฮวาหซ่ึ์ง
เป็นมรดกตกแก่ เขา  ให ้ เจ้ ากําหนดราคาของท่ี ดิ นตามจํานวนเมล็ดพืชท่ีหวา่นลงในดินน้ัน ถ้าท่ีนาใช้เมล็ด
ข้าวบาร ์เลย ์ หน ่ึงโฮเมอร์  ให ้กําหนดราคาเป็นเงนิหา้สิบเชเขล 17 ถ้าเขาถวายนาในปีเสียงแตร  ก็  ให ้คงเต็ม
ราคาท่ี เจ้ ากําหนด 18  แต่ ถ้าเขาถวายท่ีนาภายหลังปีเสียงแตร  ก็  ให ้ ปุ โรหติคํานวณค่าเงนิตามจํานวนปี ท่ี  
เหลืออยู ่กวา่จะถึงปีเสียงแตร  ให ้หกัเสียจากราคาท่ี เจ้ ากําหนด 19 ถ้าผู้ ท่ี ถวายนาประสงค์จะไถ่ นาน ้ั นก ็ ให ้
เขาเพิม่ค่าเง ินอ ีกหน่ึงในหา้ของกําหนดราคาท่ี ตี  ไว ้ แล ้วนาน้ันจะเป็นของเขา 20  แต่ ถ้าเขาไม่ ประสงค์  ท่ี จะ
ไถ่นาหรอืเขาได้ขายนาน้ันให ้แก่  อ ีกคนหน่ึงแล้ว  ก็ อยา่ให ้ไถ่  อ ีกเลย 21  แต่  นาน ้ันเม่ือออกไปในปีเสียงแตรก็
เป็นของบร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเยโฮวาห์  ดุ จนาท่ีตัง้ถวายจึงเป็นของปุโรหติ 22 ถ้าคนใดซ้ือนามาถวายแด่พระเย
โฮวาห์ ซ่ึงไม่ ใช ่ส่วนมรดกท่ีตกเป็นกรรมสิทธิข์องเขา 23  ปุ โรหติจะคํานวณค่านานับจนถึงปีเสียงแตร ในวนั
น้ันเจ้าของนาต้องถวายเงนิเท่ากําหนดค่านาท่ี ตี  ไว ้เป็นสิง่บร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเยโฮวาห์ 24 พอถึงปีเสียงแตรนา
น้ันต้องกลับไปตกแก่ ผู้  ท่ี ขายให้เขาซ่ึงเป็นเจ้าของเดิม ตามมรดกท่ีตกมาเป็นของเขา 25 การกําหนดราคา
ทุกอยา่งจะต้องเป็นไปตามค่าเงนิเชเขลของสถานบร ิสุทธ ิ์  ย ี่ สิ บเก-ราหเ์ป็นหน่ึงเชเขล

อยา่ใหใ้ครขายลูกสัตว ์หวัปี หรอืสิง่ท่ีถวายแล้ว
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26  แต่ ลูกสัตว ์หวัปี น้ันอยา่ให้ใครนํามาถวาย เพราะท่ีเป็นสัตว ์หวัปี  ก็ ตกเป็นของพระเยโฮวาห ์แล้ว ว ัวก ็ ดี 
แกะก็ ดี เป็นของพระเยโฮวาห์ 27 ถ้าเป็นสัตวม์ลทินจงให้เขาซ้ือคืนตามกําหนดราคาของเจ้า โดยเพิม่หน่ึง
ในหา้ของกําหนดราคาท่ี ตี  ไว ้ถ้าเขาไม่ ไถ่  ก็  ให ้ขายเสียตามกําหนดราคาท่ี ตี  ไว ้28  แต่  สิ ่งใดท่ีถวายแด่พระเยโฮ
วาห์ เป็นสิง่ท่ีเขามี อยู ่ ไม่ วา่เป็นคนหรอืสัตว์ หรอืท่ีนาอนัเป็นมรดกตกแก่เขาจะขายหรอืไถ่ ไม่ได้  เลย เพราะ
สิง่ท่ีถวายแล้วเป็นสิง่บร ิสุทธ ์ิ ท่ี สุดแด่พระเยโฮวาห์ 29  ทุ กสิ่งท่ี ถู กถวายแล้ว คือสิง่ท่ีต้องทําลายเสียจาก
มนษุย์ อยา่ให ้ไถ่ถอน  แต่ ต้องถูกฆ่าเสียแน่ นอน 

 สิ บชกัหน่ึงทัง้สิน้เป็นของพระเยโฮวาห์
30  สิ บชกัหน่ึงทัง้สิ ้นที ่ ได้ จากแผ่นดิน เป็นพืชท่ี ได้ จากแผ่นดิ นก ็ ดี หรอืผลจากต้นไม้ ก็ดี เป็นของพระเย

โฮวาห์ เป็นสิง่บร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเยโฮวาห์ 31 ถ้าคนใดประสงค์จะไถ่ สิ บชกัหน่ึงส่วนใดของเขา เขาต้องเพิ ่มอ ีก
หน่ึงในหา้ของสิบชกัหน่ึงน้ัน 32 และสิบชกัหน่ึงท่ี ได้ มาจากฝูงววั หรอืฝูงแพะแกะ คือสัตว ์หน ่ึงในสิบตั วท ่ี
ลอดใต้ ไม้  เท ้าของผู้ เล้ียง จะเป็นสิง่บร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเยโฮวาห์ 33 อยา่ให้พิจารณาวา่ดี หรอืไม่  ดี อยา่ให้เขาสับ
เปล่ียน ถ้าเขาสับเปล่ียน ทัง้ตั วท ีนํ่ามาเปล่ียนกับตั วท ี่ ถู กเปล่ียนเป็นของบร ิสุทธ ิ์  ไถ่  ไม่ได้ � 34  เหล่าน้ี เป็นบท
บัญญั ติ  ท่ี พระเยโฮวาหท์รงบัญญั ติ  ไว ้กับโมเสสสําหรบัคนอสิราเอลบนภูเขาซี นาย 
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เล่ มน ้ีเป็นเล่ มท ่ี สี ่ในหา้เล่ มท ่ีโมเสสเขียนขึ้น หา้เล่ มน ้ีเราเรยีกกั นว ่า เพ็นทะทูก เล่ มน ้ีเรยีกวา่ �กันดาร
วถีิ� เพราะวา่การนับจํานวนคนของอสิราเอลได้บันทึกไว้ในเล่ มน ้ี  อ ีกชื่อหน่ึงสําหรบัเล่ มน ้ี ก็  คือ � หน ังสือ
เก่ียวกับการเดินทาง� เพราะวา่เล่ มน ้ีเริม่ต้นเม่ือประชาชนอสิราเอลอยู ่ท่ี  ภู เขาซี นาย  แล ้วสิน้สุดลงเม่ือ
พวกเขาตัง้ค่ายท่ีเขตแดนฝ่ายเหนือของประเทศโมอ ับท ่ี แม่น ้ําจอร ์แดน และตอนน้ันชาวอสิราเอลกําลัง
วางแผนท่ีจะข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนแล้วเข้าไปอยู่ในแผ่นดิ นที ่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับพวกเขา ตามประว ัติ  
ศาสตร ์เล่ มน ้ีต่อจากหนังสืออพยพ  แล ้วหนังสือเลว ีนิติ ซ่ึงเก่ียวกับพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า  อยู ่ระหวา่ง
สองเล่ มน ้ี

 มี  อยู ่สองบทท่ีบันทึกจํานวนคนของอสิราเอล คือบทท่ี 1  และ 26  ท่ี  เหลือบ ันทึกการเดินทางของชนชาติ
อสิราเอลจากภูเขาซีนายไปถึงแม่น้ําจอร ์แดน 

การนับบรรดาผู้ชายท่ีสามารถเข้าสงครามได้
1  ณ  วนัท่ี  หน ่ึงเดือนท่ีสองปี ท่ี สองตัง้แต่เขาทัง้หลายออกจากประเทศอยีปิต์ พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสส

ในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม  ณ ถิน่ทุ รก ันดารซีนายวา่ 2 � เจ้ าจงนับชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมดตามครอบครวั
ตามเรอืนบรรพบุรุษตามจํานวนรายชื่อผู้ชายเรยีงตั วท ุกคน 3  ตัง้แต่  อายุ  ได้  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปบรรดาคนท่ีออกรบ
ได้ในกองทัพพวกอสิราเอล  เจ้ ากับอาโรนจงจัดตัง้เขาทัง้หลายไวเ้ป็นกองๆ 4 และจงมีคนอยูด้่วยเจ้าจากทุก
ตระกูล  ทุ กคนน้ันให้เป็นหวัหน้าในเรอืนบรรพบุรุษของเขา 5 และเหล่าน้ีคือชื่อชายทัง้ปวงท่ีจะยนือยู่กับเจ้า
คือ เอลี ซู ร ์บุ ตรชายเชเดเออร์ จากตระกูลรู เบน 6 เชลู มิ เอลบุตรชายศูรชิดัดัย จากตระกูลสิเมโอน 7 นาโชน
บุตรชายอมัมีนาดับ จากตระกูลยูดาห์ 8 เนธนัเอลบุตรชายศุ อาร ์จากตระกูลอสิสาคาร์ 9 เอลีอบับุตรชาย
เฮโลน จากตระกูลเศบู ลุ น 10 จากลูกหลานของโยเซฟ  มี เอลีชามาบุตรชายอมัมีฮูด จากตระกูลเอฟราอมิ
และกามาลิเอลบุตรชายเปดาซูร์ จากตระกูลมนัสเสห์ 11  อาบ ีดันบุตรชายกิเดโอนี จากตระกูลเบนยามิน
12 อาหเิยเซอร ์บุ ตรชายอมัมีชดัดัย จากตระกูลดาน 13  ปากี เอลบุตรชายโอคราน จากตระกูลอาเชอร์ 14 เอ
ลียาสาฟบุตรชายเดอูเอล จากตระกูลกาด 15 อาห ิราบ ุตรชายเอนัน จากตระกู ลน ัฟทาลี� 16 คนเหล่าน้ีเป็น
คนท่ีชุ มน ุมชนเลือกใหเ้ป็นประมุขแหง่ตระกูลของบรรพบุรุษของเขา เป็นหวัหน้าคนอสิราเอลท่ีนับเป็นพันๆ
17 โมเสสและอาโรนได้นําคนเหล่าน้ี ท่ี  ระบุ ชื่อมาแล้ว 18 และในว ันที ่ หน ึ่งเดือนท่ีสองคนเหล่าน้ี ก็ เรยีกประชุม
ชนทัง้หมด  เข ้ามาขึ้นทะเบียนตามครอบครวัและตามเรอืนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อเรยีงตัวคนทัง้ปวง
ท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปี ขึ้นไป 19  ตามท่ี พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโมเสสไว้ ท่านจึงนับคนท่ีถิน่ทุ รก ันดารซีนายดังน้ี
20 คนรูเบนบุตรหวัปีของอสิราเอล โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืนบรรพบุรุษ ตามจํานวน
รายชื่อผู้ชายเรยีงตั วท ุกคน  ท่ี  มีอายุ  ตัง้แต่  ย ี่ สิ บปีขึ้นไปท่ีออกรบได้ ทัง้หมด 21 จํานวนคนในตระกูลรูเบนเป็นส่ี
หม่ืนหกพันหา้รอ้ยคน 22คนสิเมโอน โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืนบรรพบุรุษ  ทุ กคนท่ีเขา
นับตามจํานวนรายชื่อผู้ชายเรยีงตั วท ุกคน  ท่ี  มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปท่ีออกรบได้ ทัง้หมด 23 จํานวนคนใน
ตระกูลสิเมโอนเป็นหา้หม่ืนเก้าพันสามรอ้ยคน 24 คนกาด โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืน
บรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปท่ีออกรบได้ ทัง้หมด 25 จํานวนคนในตระกูลกาด
เป็นส่ีหม่ืนหา้พันหกรอ้ยหา้สิบคน 26 คนยูดาห์ โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืนบรรพบุรุษ
ตามจํานวนรายชื่อคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปท่ีออกรบได้ ทัง้หมด 27 จํานวนคนในตระกูลยูดาห์เป็น
เจ็ดหม่ืนส่ีพันหกรอ้ยคน 28 คนอสิสาคาร์ โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืนบรรพบุรุษ ตาม
จํานวนรายชื่อคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปท่ีออกรบได้ ทัง้หมด 29 จํานวนคนในตระกูลอสิสาคาร์เป็นหา้
หม่ืนส่ีพันส่ีรอ้ยคน 30 คนเศบู ลุ น โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืนบรรพบุรุษ ตามจํานวน
รายชื่อคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปท่ีออกรบได้ ทัง้หมด 31 จํานวนคนในตระกูลเศบู ลุ นเป็นหา้หม่ืนเจ็ด
พันส่ีรอ้ยคน 32 จากลูกหลานของโยเซฟ คือคนเอฟราอมิ โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืน
บรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปท่ีออกรบได้ ทัง้หมด 33 จํานวนคนตระกูลเอฟ
ราอมิเป็นส่ีหม่ืนหา้รอ้ยคน 34 คนมนัสเสห์ โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืนบรรพบุรุษ ตาม
จํานวนรายชื่อคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปท่ีออกรบได้ ทัง้หมด 35 จํานวนคนในตระกูลมนัสเสห์เป็นสาม
หม่ืนสองพันสองรอ้ยคน 36 คนเบนยามิน โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืนบรรพบุรุษ ตาม
จํานวนรายชื่อคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปท่ีออกรบได้ ทัง้หมด 37 จํานวนคนในตระกูลเบนยามินเป็นสาม
หม่ืนหา้พันส่ีรอ้ยคน 38 คนดาน โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืนบรรพบุรุษ ตามจํานวนราย



กันดารวถีิ 1:39 109 กันดารวถีิ 2:32

ชื่อคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ี่ สิ บปีขึ้นไปท่ีออกรบได้ ทัง้หมด 39 จํานวนคนในตระกูลดานเป็นหกหม่ืนสองพันเจ็ดรอ้ย
คน 40 คนอาเชอร์ โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนท่ี มีอายุ  
ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปท่ีออกรบได้ ทัง้หมด 41 จํานวนคนในตระกูลอาเชอรเ์ป็นส่ีหม่ืนหน่ึงพันหา้รอ้ยคน 42 คน
นัฟทาลี โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครวั ตามเรอืนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี 
สิ บปีขึ้นไปท่ีออกรบได้ ทัง้หมด 43 จํานวนคนในตระกู ลน ัฟทาลีเป็นหา้หม่ืนสามพันส่ีรอ้ยคน 44 จํานวนคน
เหล่าน้ีเป็นคนท่ีโมเสสกับอาโรน และประมุขทัง้สิบสองคนของคนอสิราเอล  ผู้ แทนเรอืนบรรพบุรุษของตน
ได้นับไว้ 45 ฉะน้ันจํานวนคนอสิราเอลทัง้หมดท่ีนับตามเรอืนบรรพบุรุษ ตามจํานวนคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บ
ปีขึ้นไปทุกคนในอสิราเอลซ่ึงออกรบได้ 46 จํานวนคนทัง้หมดท่ีนั บน ้ันเป็นหกแสนสามพันหา้รอ้ยหา้สิบคน
47  แต่  มิได้ นับคนเลวตีามตระกูลบรรพบุรุษของตนรวมด้วย 48 เพราะพระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่

 คนเลว ี ไม่ ต้องเข้าสงคราม
49 �เฉพาะตระกูลเลว ีเจ้ าอยา่นับและอยา่ทําสํามะโนครวัไว้ในคนอสิราเอล 50  แต่  เจ้ าจงตัง้คนเลว ีไว ้

สําหรบัพลับพลาพระโอวาท สําหรบับรรดาเครือ่งใช้กั บท ุกสิ่งท่ี เก ่ียวข้องกับพลับพลา  ให ้เขาขนพลับพลา
และบรรดาเครือ่งใช้ กับปฏิบั ติ งานพลับพลาน้ันและตัง้เต็นท์ อยู ่รอบพลับพลา 51 เม่ือจะยกพลับพลาไปคน
เลวีจะต้องรือ้พลับพลาลง และเม่ือจะตัง้พลับพลาขึ้ นก ็ ให ้ คนเลว ีเป็นผู้ จัดตัง้  ผู้ อื่นเข้ามาใกล้ พลับพลา  ผู้ 
น้ันต้องถูกโทษถึงตาย 52  ให ้คนอสิราเอลตัง้เต็นท์ ตามท่ี ของตนแต่ละพวก และแต่ละคนตามค่ายของตน
และแต่ละคนตามธงตระกูลของตน 53  แต่  ให ้ คนเลว ีตัง้เต็นท์รอบพลับพลาพระโอวาท เพื่ อม ิ ให ้พระพิโรธ
เกิดเหนือชุ มน ุมชนอสิราเอล  ให ้ตระกูลเลว ีปฏิบัติ งานพลับพลาพระโอวาท� 54 คนอสิราเอลก็กระทําดังน้ัน
เขาทัง้หลายกระทําตามท่ีพระเยโฮวาหท์รงบัญชาโมเสสไว ้ทุ กประการ

2
การจัดค่ายและผู้นําให ้แต่ ละตระกูล

1พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสและอาโรนวา่ 2� ให ้คนอสิราเอลตัง้ค่ายอยูต่ามธงของตนทุกคน ตามธงตรา
เรอืนบรรพบุรุษของตน  ให ้ตัง้เต็นท์หนัหน้าเข้าหาพลับพลาแหง่ชุ มน ุ มท ุ กด ้าน 3 พวกท่ีตัง้ค่ายด้านตะวนั
ออกทางดวงอาทิตย ์ขึ้น  ให ้เป็นของธงค่ายยูดาหต์ามกองของเขา นาโชนบุตรชายอมัมีนาดับจะเป็นนายกอง
ของคนยูดาห์ 4 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี  เจ ็ดหม่ืนส่ีพันหกรอ้ยคน 5  ให ้ตระกูลอสิสาคารตั์ง้ค่ายเรยีงถัดมา เนธนั
เอลบุตรชายศุ อาร ์จะเป็นนายกองของคนอสิสาคาร์ 6 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี หา้หม่ืนส่ีพันส่ีรอ้ยคน 7  ให ้ตระกูล
เศบู ลุ นเรยีงถัดยูดาห ์ไป เอลีอบับุตรชายเฮโลนจะเป็นนายกองของคนเศบู ลุ น 8 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี หา้หม่ืน
เจ็ดพันส่ีรอ้ยคน 9 จํานวนชนทัง้หมดท่ีนับเข้าในค่ายยูดาห์ตามกองของเขาเป็นหน่ึงแสนแปดหม่ืนหกพัน
ส่ีรอ้ยคน เม่ือออกเดินคนเหล่าน้ีจะยกไปก่อน 10  ให ้ธงค่ายของรูเบนตัง้ทางทิศใต้ตามกองของเขา เอลี ซู ร ์
บุ ตรชายเชเดเออรจ์ะเป็นนายกองของคนรู เบน 11 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี  สี ่หม่ืนหกพันหา้รอ้ยคน 12  ให ้ตระกูล
สิเมโอนตัง้ค่ายเรยีงถัดมา เชลู มิ เอลบุตรชายศูรชิดัดัยจะเป็นนายกองของคนสิเมโอน 13 พลโยธาท่ีนับไว ้
น้ี  มี หา้หม่ืนเก้าพันสามรอ้ยคน 14  ให ้ตระกูลกาดเรยีงถัดรูเบนไป เอลียาสาฟบุตรชายเรอูเอลจะเป็นนายก
องของคนกาด 15 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี  สี ่หม่ืนหา้พันหกรอ้ยหา้สิบคน 16 จํานวนคนทัง้หมดท่ีนับเข้าในค่ายรู
เบนตามกองของเขาเป็นหน่ึงแสนหา้หม่ืนหน่ึงพันส่ีรอ้ยหา้สิบคน เม่ือออกเดินคนเหล่าน้ีจะเป็นพวกท่ี สอง 
17  แล ้วให ้ยกพล ับพลาแหง่ชุ มน ุมเดินตามไป  ให ้ค่ายคนเลว ีอยู ่กลางกระบวนค่าย เขาตัง้ค่ายอยู่อนัดับใดก็ 
ให ้ออกเดินไปตามอนัดั บน ้ัน  ทุ  กค ่ายตามอนัดับตามธงตระกูลของตน 18  ให ้ธงค่ายของเอฟราอมิตัง้ทางทิศ
ตะวนัตกตามกองของเขา เอลีชามาบุตรชายอมัมีฮูดจะเป็นนายกองของคนเอฟราอมิ 19 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  
มี  สี ่หม่ืนหา้รอ้ยคน 20  ให ้คนตระกูลมนัสเสหเ์รยีงถัดมา กามาลิเอลบุตรชายเปดาซูรจ์ะเป็นนายกองของคน
มนัสเสห์ 21 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี สามหม่ืนสองพันสองรอ้ยคน 22  ให ้ตระกูลเบนยามินเรยีงถัดเอฟราอมิไป
 อาบ ีดันบุตรชายกิเดโอนีจะเป็นนายกองของคนเบนยามิน 23 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี สามหม่ืนหา้พันส่ีรอ้ยคน
24 จํานวนคนทัง้หมดท่ีนับเข้าในค่ายเอฟราอมิตามกองของเขาเป็นหน่ึงแสนแปดพันหน่ึงรอ้ยคน เม่ือออก
เดินคนเหล่าน้ีจะเป็นพวกท่ี สาม 25  ให ้ธงค่ายของดานตัง้ทางทิศเหนือตามกองของเขา อาหเิยเซอร ์บุ ตร
ชายอมัมีชดัดัยจะเป็นนายกองของคนดาน 26 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี หกหม่ืนสองพันเจ็ดรอ้ยคน 27  ให ้ตระกูล
อาเชอรตั์ง้ค่ายเรยีงถัดมา  ปากี เอลบุตรชายโอครานจะเป็นนายกองของคนอาเชอร์ 28 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  
มี  สี ่หม่ืนหน่ึงพันหา้รอ้ยคน 29  ให ้ตระกู ลน ัฟทาลีเรยีงถัดดานไป อาห ิราบ ุตรชายเอนันจะเป็นนายกองของ
คนนัฟทาลี 30 พลโยธาท่ีนับไว ้น้ี  มี หา้หม่ืนสามพันส่ีรอ้ยคน 31 จํานวนคนทัง้หมดท่ีนับเข้าในค่ายดาน เป็น
หน่ึงแสนหา้หม่ืนเจ็ดพันหกรอ้ยคน เม่ือออกเดินคนเหล่าน้ีจะเป็นพวกสุดท้าย เดินตามธงตระกูลของตน�
32 คนเหล่าน้ีเป็นชนชาติอสิราเอลท่ีนับตามเรอืนบรรพบุรุษ คนทัง้หมดท่ี อยู ่ในค่ายนับตามกองมีหกแสน
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สามพันหา้รอ้ยหา้สิบคน 33  แต่  มิได้ นับพวกเลวรีวมเข้าในคนอสิราเอล  ตามท่ี พระเยโฮวาหท์รงบัญชาโมเสส
34 คนอสิราเอลก็กระทําดังน้ัน เขาทัง้หลายตัง้ค่ายอยู่ตามธง และยกออกเดินไปทุกคนตามครอบครวัของ
ตน ตามเรอืนบรรพบุรุษของตน  ตามท่ี พระเยโฮวาหท์รงบัญชาโมเสสไว ้ทุ กประการ

3
พวกปุโรหติและคนเลว ีถู กแยกตัง้ไว้

1  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของอาโรนและโมเสสครัง้เม่ือพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสบนภูเขาซี นาย 2 ชื่ อบ 
ุตรชายของอาโรนมี ดังน้ี นาดับบุตรหวัปี  อาบ ีฮู เอเลอาซารแ์ละอธิามาร์ 3  น่ี แหละเป็นชื่ อบ ุตรชายของอา
โรนท่ี ได้  เจ ิมไวเ้ป็นปุโรหติ เป็นผู้ ท่ี ท่านสถาปนาไว ้ให ้ ปฏิบัติ ในตําแหน่งปุโรหติ 4  แต่ นาดับและอาบีฮูตายต่อ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เม่ือเขาเอาไฟท่ีผิดรูปแบบมาถวายบู ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์ท่ี ถิน่ทุ รก ันดาร
ซี นาย และต่างก็ ไม่มี  บุตร ดังน้ันเอเลอาซารแ์ละอธิามารจึ์งได้ ปรนนิบัติ ในตําแหน่งปุโรหติอยูใ่นสายตาของ
อาโรนบิดาของเขา 5 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 6 �จงนําตระกูลเลว ีเข ้ามาใกล้ และตัง้เขาไวต่้อหน้าอา
โรนปุโรหติ  ให ้เขาปรนนิบั ติ อาโรน 7 เขาจะปฏิบั ติ  หน้าท่ี แทนอาโรนและแทนชุ มน ุมชนทัง้หมดหน้าพลับพลา
แหง่ชุ มน ุม ขณะเขาปฏิบั ติ งานท่ี พลับพลา 8 เขาจะดูแลบรรดาเครือ่งใช้ของพลับพลาแหง่ชุ มน ุม และปฏิ
บั ติ  หน้าท่ี แทนคนอสิราเอล เม่ือเขาปฏิบั ติ งานท่ี พลับพลา 9 จงมอบคนเลว ีไว ้กับอาโรนและกับบุตรชายทัง้
หลายของอาโรน เขาทัง้หลายรบัเลือกจากคนอสิราเอลมอบไว้กับอาโรนแล้ว 10  เจ้ าจงแต่งตัง้อาโรนและ
บุตรชายทัง้หลายของอาโรนให ้ปฏิบัติ งานตามตําแหน่งปุโรหติ  แต่ คนอื่ นที ่ เข ้ามาใกล้จะต้องถูกลงโทษถึง
ตาย� 11 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 12 � ดู  เถิด เราเองได้เลือกคนเลวจีากคนอสิราเอลแทนบรรดา
บุตรหวัปีท่ามกลางคนอสิราเอลท่ีคลอดจากครรภ์มารดาก่อน  คนเลว ีจะเป็นของเรา 13 เพราะบรรดาบุตร
หวัปีเป็นของเรา ในว ันที ่เราได้ประหารชีว ิตบ ุตรหวัปีทัง้หลายในประเทศอยีปิต์ น้ัน เราได้เลือกบรรดาบุตร
หวัปีในอสิราเอล ทัง้มนษุย์และสัตว์เดียรจัฉานไว้เป็นของเรา ทัง้หลายเหล่าน้ีต้องเป็นของเรา เราคือพระ
เยโฮวาห�์

 แต่ ละครอบครวัของคนเลวี คือเกอร ์โชน โคฮาท และเมรารี
14 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสท่ีถิน่ทุ รก ันดารซีนายวา่ 15 �จงนับคนเลวีตามเรอืนบรรพบุรุษและตาม

ครอบครวั คือท่านจงนับผู้ชายทุกคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่ เดือนหน่ึงขึ้นไป� 16 โมเสสจึงได้นับเขาทัง้หลายตามพระ
ดํารสัของพระเยโฮวาห ์ดังท่ี  พระองค์ ตร ัสส ่ังไว้ 17  ต่อไปน้ี เป็นชื่ อบ ุตรชายของเลวี คือเกอร ์โชน โคฮาท และ
เมรารี 18 ชื่ อบ ุตรชายของเกอรโ์ชนตามครอบครวั คือลิ บน ีและชิเมอี 19  บุ ตรชายของโคฮาทตามครอบครวั
คื ออ ัมราม อสิฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล 20 และบุตรชายของเมรารตีามครอบครวั คือมาลี และมู ช ี น่ี เป็น
ครอบครวัคนเลวี ตามเรอืนบรรพบุรุษของเขา 21  วงศ์ เกอรโ์ชนมีครอบครวัลิ บน ีและครอบครวัชิเมอี  เหล่า
น้ี เป็นครอบครวัเกอร ์โชน 22 จํานวนคนทัง้หลาย คือจํานวนผู้ชายทัง้หมดท่ี มีอายุ  ตัง้แต่ เดือนหน่ึงขึ้นไปเป็น
เจ็ดพันหา้รอ้ยคน 23 ครอบครวัเกอรโ์ชนน้ันจะต้องตัง้ค่ายอยู่ข้างหลังพลับพลาด้านตะวนัตก 24  มี เอลียา
สาฟบุตรชายลาเอลเป็นหวัหน้าเรอืนบรรพบุรุษของเกอร ์โชน 

การจัดค่ายและการแบ่งงานต่างๆของครอบครวัเลวี
25 งานท่ี วงศ์ เกอรโ์ชนปฏิบั ติ ในพลับพลาแหง่ชุ มน ุมมีงานพลับพลา งานเต็นท์ พร ้อมกับเครือ่งคลุมเต็นท์

และม่านประตู พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 26 ม่านบังลานและม่านประตู ลาน ซ่ึงอยู่รอบพลับพลาและแท่นบู ชา 
รวมทัง้เชอืกโยงทัง้งานสารพัดท่ี เก ่ียวกับสิง่เหล่าน้ี 27  วงศ์ โคฮาทมีครอบคร ัวอ ัมราม ครอบคร ัวอ ิสฮาร์
ครอบครวัเฮโบรน ครอบคร ัวอ ุสซีเอล  เหล่าน้ี เป็นครอบครวัโคฮาท 28 ตามจํานวนผู้ชายทัง้หมดท่ี มีอายุ  
ตัง้แต่ เดือนหน่ึงขึ้นไปเป็นแปดพันหกรอ้ยคน เป็นคนปฏิบั ติ  หน้าท่ี สถานบร ิสุทธ ์ิ 29 บรรดาครอบครวัลูก
หลานของโคฮาทจะตัง้ค่ายอยู่ทางด้านใต้ของพลับพลา 30  มี เอลีซาฟานบุตรชายอุสซีเอลเป็นหวัหน้าเรอืน
บรรพบุรุษของครอบครวัโคฮาท 31 คนเหล่าน้ี มี  หน้าท่ี  ดู แลหบีพระโอวาท  โต๊ะ คันประทีป แท่นบูชาทัง้สอง
และเครือ่งใช้ต่างๆของสถานบร ิสุทธ ์ิ ซ่ึงปุโรหติใช ้ปฏิบัติ งานและม่าน ทัง้งานสารพัดท่ี เก ่ียวกับสิง่เหล่าน้ี
32 เอเลอาซาร ์บุ ตรชายของอาโรนปุโรหติเป็นนายใหญ่เหนือหวัหน้าของคนเลวีและตรวจตราผู้ ท่ี  มี  หน้าท่ี  
ปฏิบัติ สถานบร ิสุทธ ิ์ 33  วงศ์ เมราร ีมี ครอบครวัมาลี และครอบครวัมู ช ี เหล่าน้ี เป็นครอบครวัเมรารี 34 จํานวน
คนทัง้หลายคือจํานวนผู้ชายทัง้หมดท่ี มีอายุ  ตัง้แต่  หน ่ึงเดือนขึ้นไปเป็นหกพันสองรอ้ยคน 35 และศุ ร ีเอ
ลบุตรชายอาบีฮาอลิเป็นหวัหน้าเรอืนบรรพบุรุษของครอบครวัเมรารี คนเหล่าน้ีจะตัง้ค่ายอยู่ด้านเหนือของ
พลับพลา 36 งานท่ี กําหนดให ้ แก่ ลูกหลานเมรารีคืองานดูแลไม้กรอบพลับพลา  ไม้  กลอน  ไม้  เสา ฐานรอง
และเครือ่งประกอบสิง่เหล่าน้ี ทัง้หมด ทัง้งานสารพัดท่ี เก ี่ยวกับสิง่เหล่าน้ี 37 และเสารอบลาน  พร อ้มกับฐาน
รอง หลักหมุดและเชอืกโยง 38 และบุคคลท่ีจะตัง้ค่ายอยู ่หน ้าพลับพลาด้านตะวนัออกหน้าพลับพลาแหง่
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ชุ มน ุม ด้านท่ี ดวงอาทิตย ์ ขึ้น  มี โมเสสและอาโรนกั บลู กหลานของท่าน  มี  หน้าท่ี  ดู แลการปรนนิบั ติ ภายใน
สถานบร ิสุทธ ์ิและบรรดากิจการท่ีพึงกระทําเพื่อคนอสิราเอล และผู้ใดอื่ นที ่ เข ้ามาใกล้จะต้องถูกลงโทษถึง
ตาย 39 บรรดาคนท่ีนับเข้าในคนเลวี ซ่ึงโมเสสและอาโรนได้นับตามพระดํารสัของพระเยโฮวาห์ เป็นบรรดา
ผู้ชายทัง้หมดตามครอบคร ัวท ี่ มีอายุ  ตัง้แต่  หน ึ่งเดือนขึ้นไปเป็นสองหม่ืนสองพันคน

 การไถ่ ถอนบุตรหวัปี
40 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงนับบุตรชายหวัปีทัง้หลายของคนอสิราเอล  ท่ี  มีอายุ  ตัง้แต่  หน ่ึง

เดือนขึ้นไป จงจดจํานวนรายชื่อไว้ 41  เจ้ าจงกันพวกเลว ีไว ้ ให ้ เรา (เราคือพระเยโฮวาห�์  ทัง้น้ี เพื่อแทนบรรดา
บุตรหวัปีท่ามกลางคนอสิราเอล และให ้สัตว ์ทัง้ปวงของคนเลวีแทนสัตว ์หวัปี ทัง้หลายของคนอสิราเอล�
42 ดังน้ันโมเสสจึงได้นับบรรดาบุตรหวัปีท่ามกลางคนอสิราเอล  ตามท่ี พระเยโฮวาหต์ร ัสส ัง่ท่าน 43  บุ ตรชาย
หวัปีทัง้หลายตามจํานวนชื่อท่ีนับได้ ซ่ึ งม ี อายุ  ตัง้แต่  หน ึ่งเดือนขึ้นไป  มี สองหม่ืนสองพันสองรอ้ยเจ็ดสิบสาม
คน 44 และพระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 45 �จงเอาคนเลวแีทนบุตรหวัปีทัง้หมดของคนอสิราเอล และเอา
สัตว์ทัง้หลายของคนเลวีแทนสัตว์ของคนอสิราเอล  คนเลว ีจะเป็นของเรา เราคือพระเยโฮวาห์ 46 สําหรบั
เป็นค่าไถ่ บุ ตรหวัปีของคนอสิราเอลจํานวนสองรอ้ยเจ็ดสิบสามคนท่ี เก ินจํานวนผู้ชายคนเลว ีน้ัน 47  เจ้ าจง
เก็บคนละหา้เชเขล คือจงเก็บตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิ(เชเขลหน่ึ งม ี ย ่ี สิ บเก-ราห�์ 48 และมอบเงนิซ่ึง
ต้องเสียเป็นค่าไถ่ของคนท่ี เก ินเหล่าน้ันให ้ไว ้ แก่ อาโรนและลูกหลานของท่าน� 49 โมเสสจึงเก็บเงนิค่าไถ่
จากคนเหล่าน้ั นที ่ เก นิกวา่จํานวนคนท่ี คนเลว ี ไถ่  ไว ้50 คือท่านเก็บเงนิจากบุตรหวัปีของคนอสิราเอล เป็นเงนิ
จํานวนหน่ึงพันสามรอ้ยหกสิบหา้เชเขล นับตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิ51 และโมเสสได้นําเอาเงนิค่าไถ่ ให ้ 
แก่ อาโรนและลูกหลานของอาโรน ตามพระดํารสัของพระเยโฮวาห์  ดังท่ี พระเยโฮวาหท์รงบัญชาโมเสสไว้

4
คนโคฮาทรบัผิดชอบต่อสิง่บร ิสุทธ ิ์ ท่ี สุดในพลับพลา

1 พระเยโฮวาห์ตรสั กับโมเสสและอาโรนวา่ 2 �จงทําสํามะโนครวั ลูกหลานโคฮาท จากคนเลวี ตาม
ครอบครวัและตามเรอืนบรรพบุรุษ 3 จากคนท่ี มีอายุ สามสิบปีถึงหา้สิบปี  ทุ กคนท่ี เข ้าปฏิบั ติ งานได้ เพื่อ
ทํางานในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม 4  น่ี เป็นงานท่ีลูกหลานโคฮาทจะกระทําในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม คืองานท่ี
กระทําต่อสิง่บร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 5 เม่ือจะเคล่ือนยา้ยค่ายไป อาโรนและบุตรชายของท่านจะเข้าไปข้างใน และปลด
ม่านกําบังออกเอาคลุมหบีพระโอวาทไว้ 6  แล ้วเอาหนังของตัวแบดเจอร ์คลุม และเอาผ้าสีฟ้าล้วนคลุมบน
น้ัน และสอดคานหาม 7 และเอาผ้าสีฟ้าปูลงบนโต๊ะสําหรบัขนมปังหน้าพระพักตร ์แล ้ววางจานและชอ้น
อา่งน้ําและคนโทท่ีรนิเครือ่งด่ืมบู ชา และขนมปังหน้าพระพักตร ์เป็นนิตย ์ ก็  ให ้วางอยูบ่นผ้าสีฟ้าน้ันด้วย 8  แล 
้วเอาผ้าสีแดงคลุม บนน้ีเอาหนังของตัวแบดเจอรค์ลุ มอ ีก  แล ้วสอดคานหาม 9  แล ้วให้เขาเอาผ้าสีฟ้าคลุม
คันประทีปท่ี ใช ้ จุด คลุมตะเกียง ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง ถาดใส่ ตะไกร และบรรดาภาชนะใส่น้ํามันเติมตะเกียง
10 เอาหนังของตัวแบดเจอรห์อ่ตะเกียงและเครือ่งประกอบทัง้หมด  แล ้วใส่ ไว ้บนโครงหาม 11  ให ้เขาเอาผ้า
สีฟ้ามาคลุมแท่นทองคํา เอาหนังของตัวแบดเจอรค์ลุมไว้  แล ้วสอดคานหาม 12 และให้เขาเอาผ้าสีฟ้าหอ่
ภาชนะเครือ่งใช้ซ่ึงใช ้อยู ่ในสถานบร ิสุทธ ์ิและคลุมเสียด้วยหนังของตัวแบดเจอร์ และใส่ ไว ้บนโครงหาม 13  
ให ้เอาขี้เถ้าออกจากแท่นบู ชา เอาผ้าสีม่วงคลุมแท่นเสีย 14 เอาภาชนะประจําแท่นทัง้หมดซ่ึงเป็นเครือ่ง
ใช้ประจําแท่น  มี กระถางไฟ ขอเก่ียวเน้ือ  พล ่ัว  ชาม และภาชนะประจําแท่นทัง้สิน้วางไว ้ข้างบน  แล ้วเอา
หนังของตัวแบดเจอร ์คลุม และสอดคานหาม 15 เม่ืออาโรนและบุตรชายคลุมสถานบร ิสุทธ ์ิและคลุมบรรดา
เครือ่งใช้ของสถานบร ิสุทธ ์ิเสรจ็แล้ว เม่ือถึงเวลาเคล่ือนยา้ยค่ายลูกหลานโคฮาทจึงจะเข้ามาหาม  แต่ เขา
ต้องไม่แตะต้องของบร ิสุทธ ์ิ เหล่ าน้ันเกลือกวา่เขาจะต้องตาย  สิ ่งเหล่าน้ีแหละท่ีเป็นของประจําพลับพลา
แหง่ชุ มน ุมซ่ึงลูกหลานของโคฮาทจะต้องหาม 16  แล ้วเอเลอาซาร ์บุ ตรชายของอาโรนปุโรหติจะต้องดู แลน 
ํ้ามันสําหรบัตะเกียง เครือ่งหอม เครือ่งธญัญบูชาประจําวนั และน้ํามันเจิม และดูแลพลับพลาทัง้หมดกับ
บรรดาสิง่ของในพลับพลาน้ัน คือสถานบร ิสุทธ ์ิและเครือ่งประกอบด้วย� 17 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสส
และอาโรนวา่ 18 �อยา่ตัดตระกูลครอบครวัคนโคฮาทออกเสียจากคนเลวี 19  แต่ จงกระทําแก่เขาเพื่อจะให ้
มี  ช ีวติและไม่ ตาย เม่ือเขาทัง้หลายเข้ามาใกล้ของบร ิสุทธ ์ิ ท่ี สุดเหล่าน้ัน คืออาโรนและบุตรชายทัง้หลายของ
อาโรนจะเข้าไปตัง้เขาทัง้หลายไวต้ามงานและภาระของเขาทุกคน 20  แต่ อยา่ใหค้นโคฮาทเข้าไปมองของบร ิ
สุทธ ิ์ แม้แต่  อ ึดใจเดียวเกลือกวา่เขาจะต้องตาย�

 หน้าท่ี ต่างๆของคนเกอร ์โชน 
21 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 22 �จงทําสํามะโนครวัลูกหลานเกอร ์โชน ตามเรอืนบรรพบุรุษตาม

ครอบครวัของเขาด้วย 23  เจ้ าจงนับคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่ สามสิบปีถึงหา้สิบปี  ทุ กคนท่ี เข ้าปฏิบั ติ งานได้ เพื่อ
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ทํางานในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม 24  ต่อไปน้ี เป็นการงานของครอบครวัเกอร ์โชน คืองานปรนนิบั ติ และงาน
แบกภาระ 25  ให ้เขาทัง้หลายขนม่านพลับพลา และขนพลับพลาแหง่ชุ มน ุมพรอ้มกับผ้าคลุมและหนังของ
ตัวแบดเจอร ์ท่ี คลุมอยู ่ข้างบน และผ้าม่านสําหรบับังประตู พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 26 และม่านบังลาน และ
ม่านทางเข้าประตูลานซ่ึงอยู่รอบพลับพลาและแท่นบู ชา และเชอืกโยง และเครือ่งใชส้อยทัง้สิน้ เขาจะต้อง
กระทํางานท่ีควรกระทําทุกอยา่งท่ี เก ่ียวกับสิง่เหล่าน้ี 27  ให ้อาโรนและบุตรชายทัง้หลายของอาโรนบังคับ
บัญชาบุตรชายทัง้หลายของเกอรโ์ชนเรือ่งทุกสิง่ท่ีเขาจะต้องขน และงานทุกอยา่งท่ีเขาจะต้องกระทํา และ
เจ้าจะต้องกําหนดทุกสิง่ท่ีเขาจะต้องขน 28  น่ี เป็นการงานของครอบครวัคนเกอรโ์ชนในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม
และอธิามาร ์บุ ตรชายของอาโรนปุโรหติจะบังคั บด ูแลงานของคนเหล่าน้ัน

 หน้าท่ี ต่างๆของคนเมรารี
29 ฝ่ายคนเมราร ีน้ัน  เจ้ าจงนับเขาตามครอบครวัตามเรอืนบรรพบุรุษ 30  เจ้ าจงนับคนท่ี มีอายุ สามสิบปี

ขึ้นไปถึงหา้สิบปี  ทุ กคนท่ี เข ้าปฏิบั ติ งานได้เพื่อทํางานในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม 31 และต่อไปน้ีเป็นสิง่ท่ี กําหนด
ให ้เขาขน งานทัง้หมดของเขาในการปรนนิบั ติ  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม คือไม้กรอบพลับพลา  ไม้  กลอน  ไม้ เสา
และฐานรอง 32 เสารอบลานพรอ้มกับฐานรอง หลักหมุดและเชอืกโยง  เครือ่งใช ้และเครือ่งประกอบสิง่เหล่า
น้ี ทัง้หมด  เจ้ าจงกําหนดชื่อสิง่ของท่ีเขาต้องหาม 33  น่ี เป็นการงานของครอบครวัคนเมรารี เป็นงานทัง้หมด
ของเขาในการปรนนิบั ติ  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม ในบังคับบัญชาของอธิามาร ์บุ ตรชายของอาโรนปุโรหติ�

การสํารวจสํามะโนครวัของคนโคฮาท คนเกอร ์โชน และคนเมรารี
34 โมเสสและอาโรนและบรรดาหวัหน้าของชุ มน ุมชนได้นับคนโคฮาท ตามครอบครวัและตามเรอืน

บรรพบุรุษ 35  ทุ กคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่ สามสิบปีขึ้นไปถึงหา้สิบปี ท่ี  เข ้าปฏิบั ติ งานได้เพื่อทํางานในพลับพลาแหง่
ชุ มน ุม 36 และจํานวนคนตามครอบครวัของเขาเป็นสองพันเจ็ดรอ้ยหา้สิบคน 37  น่ี แหละเป็นจํานวนคนใน
ครอบครวัของโคฮาท บรรดาผู้ ปฏิบัติ งานในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม ซ่ึงโมเสสและอาโรนได้นับไว ้ตามท่ี พระเย
โฮวาหต์ร ัสส ่ังโดยโมเสส 38 จํานวนคนในลูกหลานเกอร ์โชน ตามครอบครวัตามเรอืนบรรพบุรุษ 39  ทุ กคนท่ี 
มีอายุ  ตัง้แต่ สามสิบปีขึ้นไปถึงหา้สิบปี ท่ี  เข ้าปฏิบั ติ งานได้ เพื่อทํางานในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม 40 จํานวนคน
ตามครอบครวัตามเรอืนบรรพบุรุษ เป็นสองพันหกรอ้ยสามสิบคน 41  น่ี เป็นจํานวนคนในครอบครวัคนเกอร ์
โชน บรรดาผู้ ปฏิบัติ งานในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม ซ่ึงโมเสสและอาโรนได้นับไว้ตามพระดํารสัของพระเยโฮ
วาห์ 42 จํานวนคนในครอบครวัคนเมรารี ตามครอบครวัตามเรอืนบรรพบุรุษ 43  ทุ กคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่ สามสิบ
ปีขึ้นไปถึงหา้สิบปี ท่ี  เข ้าปฏิบั ติ งานได้ เพื่อทํางานในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม 44 จํานวนคนตามครอบครวัของเขา
เป็นสามพันสองรอ้ยคน 45  น่ี แหละเป็นจํานวนคนท่ีนับได้ในครอบครวัคนเมรารี ซ่ึงโมเสสและอาโรนได้นับ
ไว ้ตามท่ี พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโดยโมเสส 46 บรรดาคนเลว ีท่ี นับได้  ผู้  ท่ี โมเสสและอาโรนและบรรดาหวัหน้า
ของคนอสิราเอลได้นับไว้ ตามครอบครวัตามเรอืนบรรพบุรุษ 47  ทุ กคนท่ี มีอายุ  ตัง้แต่ สามสิบปีถึงหา้สิบปี ท่ี  
เข ้าปฏิบั ติ งานและทํางานขนภาระได้ในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม 48 จํานวนคนท่ีนับได้น้ันเป็นแปดพันหา้รอ้ย
แปดสิบคน 49 เขาทัง้หลายได้ ถู กนับตามท่ีพระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังทางโมเสส  ให ้ ทุ กคนทํางานปรนนิบั ติ หรอื
งานขนของเขา  ดังน้ี แหละโมเสสได้นับเขาไว ้ตามท่ี พระเยโฮวาหท์รงบัญชาโมเสส

5
คนโรคเรือ้นต้องไปนอกค่าย

1 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 2 �จงบัญชาคนอสิราเอลใหสั้ง่บรรดาคนโรคเรือ้น และทุกคนท่ี มี  สิ ่งไหล
ออก และคนใดท่ีมลทินเพราะการถูกซากศพให้ไปนอกค่าย 3  เจ้ าจงสัง่ทัง้ผู้ชายและผู้หญิงให้ไปนอกค่าย
เพื่ อม ิ ให ้เขากระทําให้ค่ายของเขาซ่ึงเราสถิตอยู่ท่ามกลางน้ันเป็นมลทิน� 4 และคนอสิราเอลก็กระทําตาม
และสัง่คนเหล่าน้ันให้ไปนอกค่าย พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโมเสสไวป้ระการใด คนอสิราเอลก็กระทําตามอยา่ง
น้ัน 5 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 6 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่  ผู้ ชายก็ ดี หรอืผู้หญิ งก ็ ดี กระทําบาปอยา่ง
ท่ี มนษุย ์ กระทํา คือประพฤติการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ และผู้น้ั นม ีความผิดแล้ว 7  ก็  ให ้ ผู้ น้ันสารภาพความ
ผิดท่ีเขาได้ กระทํา และให้เขาคืนสิง่ท่ีละเมิดซ่ึงเขาได้ มาน ้ันเต็มตามเดิม  ทัง้เพ ่ิ มอ ีกหน่ึงในหา้ส่วนให ้แก่  เจ้ 
าของเดิมผู้ ท่ี เขาได้กระทําการละเมิดต่อน้ัน 8  แต่ ถ้าคนน้ันไม่ มี  พี่ น้องท่ีจะรบัของคื นก ็ ให ้ถวายของท่ีคืนน้ัน
แด่พระเยโฮวาห์ทางปุโรหติรวมทัง้แกะผู้สําหรบับูชาลบมลทินบาป ซ่ึงเขาต้องบูชาลบมลทินบาปของเขา
9 และของบร ิสุทธ ์ิ ท่ี คนอสิราเอลนํามาถวายทุกสิ ่งอ ันนํามาให ้แก่  ปุ โรห ิตก ็ตกเป็นของปุโรหติ 10  สิ ่งบร ิสุทธ ์ิ
ของทุกคนให้ตกเป็นของปุโรหติและทุกสิง่ท่ีเขานําไปถวายปุโรห ิตก ็ต้องตกเป็นของปุโรหติ� 11 และพระเย
โฮวาหต์รสักับโมเสสวา่

การทดสอบผู้หญิงท่ีอาจเป็นชู้
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12 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ ถ้าภรรยาของผู้ชายคนใดหลงประพฤตินอกใจสามี 13  มี ชายอื่นมานอน
รว่มกับนางพ้นตาสามีของนาง  แม้ นางได้กระทําตัวให้เป็นมลทินแล้ว  แต่  ไม่มี ใครรู ้เห ็นและยงัไม่ มี  พยาน 
เพราะจับไม่ ได้  คาท่ี 14  จิ ตหงึหวงก็มาสิงสามี เขาจึงหงึหวงภรรยาของเขา และภรรยาได้กระทําตัวให ้มลทิน 
หรอืจิตหงึหวงมาสิงสามี เขาจึงหงึหวงภรรยาของเขา  แม้ว ่าภรรยามิ ได้ กระทําตัวให ้มลทิน 15  ก็  ให ้ชายผู้น้ัน
พาภรรยาของตนไปหาปุโรหติ นําเครือ่งบูชาสําหรบัภรรยาไป  มี  แป ้งข้าวบาร ์เลย ์ หน ่ึงในสิบเอฟาห์ อยา่ให้
เขาเทน้ํามันหรอืใส่กํายานในแป้งน้ัน เพราะเป็นธญัญบูชาเรือ่งความหงึหวง เป็นธญัญบูชาแหง่ความราํลึก
ฟ้ืนให้ระลึกถึงความชัว่ชา้ 16 และปุโรหติจะนํานางมาใกล้ ให ้ เข ้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ 17 และปุโรหติจะเอาน้ํา
บร ิสุทธ ์ิ ท่ี  ใส่ ภาชนะดิน  ปุ โรหติจะเอาผงคลี ท่ี พื้นพลับพลาใส่ในน้ําน้ัน 18 และปุโรหติจะใหน้างเข้าเฝ้าพระเย
โฮวาห์ และแก้มวยผมของนางออก และส่งธญัญบูชาแหง่ความราํลึกให้นางถือไว้ อนัเป็นธญัญบูชาแหง่
ความหงึหวง  แล ้วปุโรหติจะถือน้ําแหง่ความขมขื่ นที ่นําการสาปแชง่น้ันไว ้เอง 19  แล ้วปุโรหติจะให้นางปฏิ
ญาณตั วว ่า �ถ้าไม่ มี ชายใดมานอนกับเจ้า หรอืเจ้าไม่หนัเหไปกระทํามลทิน เม่ือเจ้ายงัอยูใ่นอาํนาจของสามี
 ก็  ให ้ เจ้ าพ้นเสียจากน้ําแหง่ความขมขื่ นที ่นําการสาปแชง่น้ี 20  แต่ ถ้าเจ้าได้หลงไปแม้ เจ้ าอยู่ในอาํนาจของ
สามีและได้กระทําตัวเองให้เป็นมลทินและชายอื่นนอกจากสามี ได้  เข ้านอนด้วยแล้ว� 21  ก็  ให ้ ปุ โรหติกระทํา
ให้หญิงน้ันกล่าวคําปฏิญาณสาปแชง่ และปุโรหติจะกล่าวแก่ ผู้ หญิงน้ั นว ่า � ขอให ้พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา
เจ้าให้เป็นคําสาปแชง่ และเป็นคําปฏิญาณท่ามกลางชนชาติของเจ้า ในเม่ือพระเยโฮวาห์กระทําให้โคนขา
เจ้าลีบและกระทําท้องเจ้าใหป่้องแล้ว 22  ขอให ้น้ําแหง่คําสาปแชง่น้ี เข ้าในตัวเจ้ากระทําใหท้้องเจ้าป่อง และ
กระทําใหโ้คนขาเจ้าลีบไป� และนางน้ันจะต้องกล่าววา่ �เอเมน เอเมน� 23  แล ว้ปุโรหติจะเขียนคําสาปน้ีลง
ในหนังสือ และลบความน้ันออกเสียด้วยน้ําแหง่ความขมขื่น 24  แล ้วให้หญิงน้ันด่ื มน ํ้าแหง่ความขมขื่ นที ่นํา
การสาปแชง่  แล ้ วน ํ้าท่ีนําการสาปแชง่น้ันจะเข้าไปในตัวนางเป็นความเฝ่ือนฝาด 25 และปุโรหติจะเอาธญัญ
บูชาแหง่ความหงึหวงออกจากมือนาง  แกว ่งไปแกวง่มาถวายธญัญบู ชาน ้ันต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  แล ้
วนําไปถวายท่ี แท่นบูชา 26 และปุโรหติจะหยบิธญัญบูชากํามือหน่ึงเป็นส่วนท่ี ระลึก  แล ้วเผาเสียบนแท่นบู 
ชา  แล ้วจึงใหห้ญิงน้ันด่ื มน ํ้าน้ัน 27 เม่ือใหห้ญิงน้ันด่ื มน ํ้าแล้ว  ต่อมา ถ้านางกระทําตัวใหม้ลทินและประพฤติ
นอกใจสามี น้ําท่ีนําการสาปแชง่น้ันจะเข้าในตัวนางเป็นความเฝ่ือนฝาด ท้องจะป่องและโคนขาจะลีบไป
และหญิงน้ันจะเป็นคําสาปแชง่ท่ามกลางชนชาติของนาง 28 ถ้าหญิงน้ั นม ิ ได้  มีมลทิน  แต่  บรสุิทธิ ์นางจะพ้น
ความผิดและตัง้ครรภ์ 29  น่ี เป็นพระราชบัญญั ติ เรือ่งความหงึหวงเม่ือภรรยาแม้จะอยู่ในอาํนาจของสามี ได้ 
หลงไปกระทําตนให ้มีมลทิน 30 หรอืเม่ือจิตหงึหวงสิงผู้ ชาย และเขาหงึหวงภรรยาของเขา  แล ้วเขาต้องให้
นางไปเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ และปุโรหติจะปฏิบั ติ ต่อนางตามพระราชบัญญั ติ  น้ี  ทุ กประการ 31  ผู้ ชายจึงจะ
พ้นความชัว่ชา้  แต่  ผู้ หญิงจะต้องรบัโทษความชัว่ชา้ของนาง�

6
 คนที ่ปฏิญาณเป็นนาศีร์

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ เม่ือผู้ชายก็ ดี  ผู้ หญิ งก ็ ดี  ปลี กตัวด้วย
การกระทําสัตย ์ปฏิญาณ คือปฏิญาณเป็นนาศีร์ คือปลีกตัวออกถวายแด่พระเยโฮวาห์ 3  ก็  ให ้ ผู้ น้ันปลีกตัว
ออกจากเหล้าองุน่และสุ รา เขาต้องไม่ด่ื มน ้ําส้ มท ่ี ได้ จากเหล้าองุน่หรอืสุ รา  ไม่ ด่ื มน ้ําองุน่หรอืรบัประทาน
องุน่  ไม่ วา่สดหรอืแหง้ 4 ตลอดเวลาท่ีเขาปลีกตัวออกมาน้ัน เขาต้องไม่รบัประทานสิง่ใดท่ี ได้ จากต้ นอง ุ่น
 แม้ เป็นเมล็ดหรอืเปลือกองุ ่นก ็ ดี 5 ตลอดเวลาท่ีเขาปฏิญาณปลีกตัวออกมาน้ัน อยา่ให ้มี ดโกนถูกศีรษะของ
เขา เขาต้องบร ิสุทธ ์ิจนกวา่จะสิน้กําหนดเวลาท่ีเขาปลีกตัวออกมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เขาจะต้องไวผ้ม
ยาว 6 ตลอดเวลาท่ีเขาปลีกตัวออกมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เขาต้องไม่ เข้าใกล้  ศพ 7 อยา่ทําตัวให ้มี มลทิน
ด้วยบิดามารดาหรอืพี่น้องชายหญิงท่ี ตาย เพราะท่ีเขาปลีกตัวออกมาถวายแด่พระเจ้าน้ันเป็นพันธนะของ
เขา 8 ตลอดเวลาท่ีเขาปลีกตัวออกมา เขาต้องบร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเยโฮวาห์ 9 และถ้ามีคนมาตายอยู ่ใกล้ ตัวเขา
ปัจจุบันทันด่ วน ศีรษะของเขาท่ีชาํระให ้บรสุิทธิ ์ ไว ้ ก็ เป็นมลทินเสียแล้ว เขาต้องโกนศีรษะของเขาในวนัชาํระ
ตัวคือในว ันที ่ เจ ็ดน้ันเขาต้องโกนศีรษะ 10 ในว ันที ่แปดเขาต้องนํานกเขาสองตัวหรอืนกพิราบหนุ่มสองตัวไป
ให ้ปุ โรหติท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 11 และปุโรหติจะถวายบู ชาต ัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป  อ ีกตัวหน่ึง
ถวายเป็นเครือ่งเผาบู ชา ลบมลทินให ้เขา เพราะเขาได้กระทําผิดเหตุเรือ่งศพ และเขาต้องชาํระศีรษะให ้
บรสุิทธิ ์ในวนัน้ั นอ ีก 12 และใหเ้ขาปลีกตัวออกถวายแด่พระเยโฮวาหต์ลอดเวลาการปลีกตัวของเขา และนํา
ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบมาเป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด  แต่ เวลาก่อนน้ันนับไม่ ได้ เพราะการปฏิญาณปลีกตัว
ของเขาน้ั นม ีมลทินเสียแล้ว 13 เม่ือเวลาปลีกตัวของเขาครบแล้ว  พระราชบัญญัติ ของพวกนาศีร ์มีด ังน้ี  ให ้
นําเขามาท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 14  ให ้เขาถวายเครือ่งบูชาแด่พระเยโฮวาห์ คือลูกแกะผู้ อายุ ขวบหน่ึง
ท่ีปราศจากตําหนิเป็นเครือ่งเผาบู ชา และลูกแกะเมียอายุขวบหน่ึงท่ีปราศจากตําหนิเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 
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และแกะผู้ตัวหน่ึงท่ีปราศจากตําหนิเป็นเครือ่งสันติ บูชา 15และขนมปังไรเ้ชื้อกระจาดหน่ึง ขนมทําด้วยยอด
แป้งคลุกน้ํามัน ขนมแผ่นไรเ้ชื้อทาน้ํามันพรอ้มกับเครือ่งธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาท่ี คู่  กัน 16 และปุโรหติ
จะนําของเหล่าน้ีถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  แล ้วถวายเครือ่งบูชาไถ่บาปและเครือ่งเผาบู ชา 17 และ
ปุโรหติจะถวายแกะผู้เป็นเครือ่งสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์  พร ้อมกับขนมปังไรเ้ชื้อกระจาดหน่ึง  ปุ โรหติจะ
ถวายธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาท่ี คู่ กันด้วย 18 และผู้เป็นนาศีรจ์ะโกนศีรษะแหง่การปลีกตั วน ้ั นที ่ ประตู  
พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม และนําเอาผมท่ีศีรษะแหง่การปลีกตั วน ้ันไปใส่ไฟท่ี อยู ่ ใต้ เครือ่งสันติบูชาเสีย 19 เม่ือผู้
เป็นนาศีรโ์กนผมแหง่การปลีกตัวเสรจ็แล้ว  ปุ โรหติจะนําเน้ือสันขาหน้าของแกะตัวผู้ ท่ี ต้มแล้ว กับขนมไร้
เชื้ อก ้อนหน่ึงจากกระจาด และขนมแผ่นไรเ้ชื้อแผ่นหน่ึงวางไว้ในมือทัง้สองของผู้เป็นนาศีร ์น้ัน 20  แล ้วปุ
โรหติจะนําของเหล่าน้ันแกวง่ไปแกวง่มาเป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เป็นส่วนบร ิ
สุทธ ์ิ ท่ี กันไวสํ้าหรบัปุโรหติ  พร ้อมกับเน้ืออกท่ี แกว ่งถวาย และเน้ือโคนขาท่ีถวายแล้ว  ต่อจากน้ี  ผู้ เป็นนาศีร ์
ก็ ด่ื มน ้ําองุน่ได้ 21  น่ี เป็นพระราชบัญญั ติ ของผู้เป็นนาศีร ์ผู้  ปฏิญาณ และเครือ่งบูชาของเขาท่ีถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ในการปลีกตัว นอกจากสิ ่งอ ื่นๆท่ีเขาถวายได้ ดังน้ันแหละเขาต้องกระทําตามพระราชบัญญั ติ ของ
การปลีกตัวออกไปเป็นนาศีร์  ตามท่ี เขาได้ปฏิญาณไว�้ 22 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 23 �จงกล่าวแก่อา
โรนและบุตรชายทัง้หลายของอาโรนวา่ ท่านทัง้หลายจงอวยพรแก่คนอสิราเอลดังต่อไปน้ี คือวา่แก่เขาทัง้
หลายวา่ 24 ขอพระเยโฮวาหท์รงอาํนวยพระพรแก่ ท่าน และพิทั กษ ร์กัษาท่าน 25 ขอพระเยโฮวาหท์รงให ้พระ
พักตร ์ของพระองค์ทอแสงแก่ ท่าน และทรงพระกรุณาท่าน 26 ขอพระเยโฮวาห์ทรงมี สี  พระพักตร ์ แช ่มชื่น
ต่อท่านและประทานสันติสุขแก่ ท่าน 27 ดังน้ันแหละใหเ้ขาประทับนามของเราเหนือคนอสิราเอล และเราจะ
ได้อวยพรแก่ เขาทัง้หลาย �

7
การถวายสิง่ของของบรรดาประมุขคนอสิราเอล

1 เม่ือว ันที ่โมเสสจัดตัง้พลับพลาเสรจ็ และได้ เจ ิมและได้ชาํระพลับพลากับบรรดาเครือ่งใชส้อยประจํา
พลับพลาให ้บรสุิทธิ ์และได้ เจ ิมและชาํระแท่นบูชากับภาชนะประจําทัง้หมดให ้บรสุิทธิ ์ แล้ว 2 บรรดาประมุข
ของคนอสิราเอล หวัหน้าเรอืนบรรพบุรุษ คือประมุขของตระกูลต่างๆ  ผู้  อยู ่เหนือผู้ ท่ี ขึ้นทะเบียนไว้  ได้  เข ้า
มาถวายของ 3 และได้นําของบูชามาถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  มี เกวยีนประทุนหกเล่มกับววัหกคู่
ประมุขสองคนนําเกวยีนเล่มหน่ึงและววัคนละตัว ถวายเสียท่ี หน ้าพลับพลา 4  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักับ
โมเสสวา่ 5 �จงรบัของเหล่าน้ี ไว ้จากเขาเพื่อจะได้ ใช ้ในการปรนนิบั ติ  ท่ี  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม จงมอบไวกั้บคน
เลว ีแก่  ทุ กคนตามงานปรนนิบั ติ ของเขา� 6 โมเสสจึงนําเกวยีนและววัไปมอบให ้แก่  คนเลว ี7 ท่านให้เกวยีน
สองเล่มกับววัสองคู่ แก่  บุ ตรชายทัง้หลายของเกอรโ์ชนตามงานปรนนิบั ติ ของเขา 8 ท่านมอบเกวยีนส่ีเล่ม
และววัส่ี คู่  ให ้ แก่  บุ ตรชายทัง้หลายของเมรารตีามงานปรนนิบั ติ ของเขา ซ่ึงเป็นตามคําชีแ้จงของอธิามาร ์บุ 
ตรชายอาโรนปุโรหติ 9  แต่ ท่านมิ ได้ มอบอะไรให ้แก่  บุ ตรชายของโคฮาท เพราะงานปรนนิบั ติ ของเขาเป็นงาน
ท่ีต้องหามสิง่ของบร ิสุทธ ิบ์นบ่า 10 และบรรดาประมุขก็นําของบูชามาเพื่อแก่งานมอบถวายแท่นบูชาในว ันที ่ 
ทําพิธ ี เจ ิมแท่นบู ชาน ้ัน และพวกประมุขต่างก็ถวายเครือ่งบูชาของตนหน้าแท่นบู ชา 11 พระเยโฮวาห์ตรสั
กับโมเสสวา่ � ให ้พวกประมุขมาถวายเครือ่งบูชาของเขาวนัละคนในงานมอบถวายแท่นบู ชา � 12  ผู้  ท่ี ถวาย
เครือ่งบูชาในวนัแรกคือนาโชนบุตรชายอมัมีนาดับแหง่ตระกูลยูดาห์ 13 ของถวายของเขาคือจานเงนิลูก
หน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเชเขล และชามเงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ิ์ ภาชนะ
ทัง้สองน้ี มี ยอดแป้งคลุกน้ํามันเต็มเพื่อเป็นธญัญบู ชา 14 ชอ้นทองคําลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  มี เครือ่งหอม
สําหรบัเผาเต็ม 15 ววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ึ่งขวบตัวหน่ึง เป็นเครือ่งเผาบู ชา 16 ลูกแพะ
ผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 17 ววัผู้สองตัว แกะผู้ หา้ แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ 
บูชา  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของถวายของนาโชนบุตรชายของอมัมีนาดับ 18  วนัท่ี สองเนธนัเอลบุตรชายศุ อาร ์ประมุข
ของตระกูลอสิสาคารถ์วายของ 19 เขาถวายของถวายของเขาเป็นจานเงนิลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเช
เขล ชามเงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิภาชนะทัง้สองน้ี มี ยอดแป้งคลุกน้ํามัน
เต็มเพื่อเป็นธญัญบู ชา 20 ชอ้นทองคําลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  มี เครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม 21 ววัหนุ่มตัวหน่ึง
แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบตัวหน่ึง เป็นเครือ่งเผาบู ชา 22 ลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 
23 และววัผูส้องตัว แกะผู้ หา้ แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ หน ึ่งขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของถวาย
ของเนธนัเอลบุตรชายของศุ อาร ์24  วนัท่ี สามเอลีอบับุตรชายเฮโลนประมุขของคนเศบู ลุ นถวายของ 25 ของ
ถวายของเขาคือจานเงนิลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเชเขล ชามเงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขล
ของสถานบร ิสุทธ ์ิภาชนะทัง้สองน้ี มี ยอดแป้งคลุกน้ํามันเต็มเพื่อเป็นธญัญบู ชา 26 ชอ้นทองคําลูกหน่ึงหนัก
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สิบเชเขล  มี เครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม 27 ววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบตัวหน่ึง เป็น
เครือ่งเผาบู ชา 28 ลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 29 ววัผู้สองตัว แกะผู้ หา้ แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ หน 
ึ่งขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของถวายของเอลีอบับุตรชายของเฮโลน 30  วนัท่ี  สี ่เอลี ซู ร ์บุ ตร
ชายของเชเดเออรป์ระมุขของคนรูเบนถวายของ 31 ของถวายของเขาคือจานเงนิลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสา
มสิบเชเขล ชามเงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิภาชนะทัง้สองน้ี มี ยอดแป้งคลุก
น้ํามันเต็มเพื่อเป็นธญัญบู ชา 32 ชอ้นทองคําลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  มี เครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม 33 ววัหนุ่ม
ตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบตัวหน่ึง เป็นเครือ่งเผาบู ชา 34 ลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชา
ไถ่ บาป 35 ววัผู้สองตัว แกะผู้ หา้ แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของ
ถวายของเอลี ซู ร ์บุ ตรชายของเชเดเออร์ 36  วนัท่ี หา้เชลู มิ เอลบุตรชายศุรชิดัดัยประมุขของคนสิเมโอนถวาย
ของ 37 ของถวายของเขาคือจานเงนิลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเชเขล ชามเงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขล
ตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิภาชนะทัง้สองน้ี มี ยอดแป้งคลุกน้ํามันเต็มเพื่อเป็นธญัญบู ชา 38 ชอ้นทองคํา
ลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  มี เครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม 39 ววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบ
ตัวหน่ึง เป็นเครือ่งเผาบู ชา 40 ลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 41 ววัผู้สองตัว แกะผู้ หา้ แพะผู้ หา้ 
ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของถวายของเชลู มิ เอลบุตรชายของศุรชิดัดัย
42  วนัท่ี หกเอลียาสาฟบุตรชายเดอูเอลประมุขของคนกาดถวายของ 43 ของถวายของเขาคือจานเงนิลูกหน่ึง
หนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเชเขล ชามเงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ิ์ ภาชนะทัง้สองน้ี 
มี ยอดแป้งคลุกน้ํามันเต็มเพื่อเป็นธญัญบู ชา 44 ชอ้นทองคําลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  มี เครือ่งหอมสําหรบัเผา
เต็ม 45 ววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบตัวหน่ึง เป็นเครือ่งเผาบู ชา 46 ลูกแพะผู้ตัวหน่ึง
เป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 47 ววัผู้สองตัว แกะผู้ หา้ แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  สิ ่ง
เหล่าน้ีเป็นของถวายของเอลียาสาฟบุตรชายของเดอูเอล 48  วนัท่ี  เจ ็ดเอลีชามาบุตรชายอมัมีฮูดประมุขของ
คนเอฟราอมิถวายของ 49 ของถวายของเขาคือจานเงนิลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเชเขล ชามเงนิลูกหน่ึง
หนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิภาชนะทัง้สองน้ี มี ยอดแป้งคลุกน้ํามันเต็มเพื่อเป็นธญัญบู 
ชา 50 ชอ้นทองคําลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  มี เครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม 51 ววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูก
แกะอายุ หน ึ่งขวบตัวหน่ึง เป็นเครือ่งเผาบู ชา 52 ลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 53 ววัผู้สองตัว แกะ
ผู้ หา้ แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของถวายของเอลีชามาบุตรชาย
ของอมัมีฮูด 54  วนัท่ี แปดกามาลิเอลบุตรชายเปดาซูรป์ระมุขของคนมนัสเสห์ถวายของ 55 ของถวายของ
เขาคือจานเงนิลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเชเขล ชามเงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถาน
บร ิสุทธ ์ิภาชนะทัง้สองน้ี มี ยอดแป้งคลุกน้ํามันเต็มเพื่อเป็นธญัญบู ชา 56 ชอ้นทองคําลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล
 มี เครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม 57 ววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบตัวหน่ึง เป็นเครือ่งเผา
บู ชา 58 ลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 59 ววัผู้สองตัว แกะผู้ หา้ แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบหา้
เป็นเครือ่งสันติ บูชา  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของถวายของกามาลิเอลบุตรชายของเปดาซูร์ 60  วนัท่ี  เก ้าอาบีดันบุตร
ชายกิเดโอนีประมุขของคนเบนยามินถวายของ 61 ของถวายของเขาคือจานเงนิลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสา
มสิบเชเขล ชามเงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิภาชนะทัง้สองน้ี มี ยอดแป้งคลุก
น้ํามันเต็มเพื่อเป็นธญัญบู ชา 62 ชอ้นทองคําลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  มี เครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม 63 ววัหนุ่ม
ตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบตัวหน่ึง เป็นเครือ่งเผาบู ชา 64 ลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชา
ไถ่ บาป 65 ววัผู้สองตัว แกะผู้ หา้ แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของ
ถวายของอาบีดันบุตรชายของกิเดโอนี 66  วนัท่ี  สิ บอาหเิยเซอร ์บุ ตรชายอมัมีชดัดัยประมุขของคนดานถวาย
ของ 67 ของถวายของเขาคือจานเงนิลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเชเขล ชามเงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขล
ตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิภาชนะทัง้สองน้ี มี ยอดแป้งคลุกน้ํามันเต็มเพื่อเป็นธญัญบู ชา 68 ชอ้นทองคํา
ลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  มี เครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม 69 ววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบ
ตัวหน่ึง เป็นเครือ่งเผาบู ชา 70 ลูกแพะผูตั้วหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 71 ววัผูส้องตัว แกะผู้ หา้ แพะผู้ หา้ ลูก
แกะอายุ หน ่ึงขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของถวายของอาหเิยเซอร ์บุ ตรชายของอมัมีชดัดัย
72  วนัท่ี  สิ บเอด็ปากีเอลบุตรชายโอครานประมุขของคนอาเชอรถ์วายของ 73 ของถวายของเขาคือจานเงนิ
ลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเชเขล ชามเงนิลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิภาชนะ
ทัง้สองน้ี มี ยอดแป้งคลุกน้ํามันเต็มเพื่อเป็นธญัญบู ชา 74 ชอ้นทองคําลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  มี เครือ่งหอม
สําหรบัเผาเต็ม 75 ววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผูตั้วหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ึ่งขวบตัวหน่ึง เป็นเครือ่งเผาบู ชา 76 ลูกแพะ
ผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 77 ววัผู้สองตัว แกะผู้ หา้ แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ 
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บูชา  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของถวายของปากีเอลบุตรชายของโอคราน 78  วนัท่ี  สิ บสองอาห ิราบ ุตรชายเอนันประมุข
ของคนนัฟทาลีถวายของ 79 ของถวายของเขาคือจานเงนิลูกหน่ึงหนักหน่ึงรอ้ยสามสิบเชเขล ชามเงนิลูก
หน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิภาชนะทัง้สองน้ี มี ยอดแป้งคลุกน้ํามันเต็มเพื่อเป็นธญั
ญบู ชา 80 ชอ้นทองคําลูกหน่ึงหนักสิบเชเขล  มี เครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม 81 ววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง
ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบตัวหน่ึง เป็นเครือ่งเผาบู ชา 82 ลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 83 ววัผู้สองตัว
แกะผู้ หา้ แพะผู้ หา้ ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบหา้ เป็นเครือ่งสันติ บูชา  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นของถวายของอาห ิราบ ุตร
ชายของเอนัน 84  ต่อไปน้ี เป็นของถวายในงานมอบถวายแท่นบูชาจากประมุขของคนอสิราเอล ในว ันที ่ มี  พิธ ี 
เจ ิมแท่นบู ชาน ้ันคือจานเงนิสิบสองลูก ชามเงนิสิบสองลูก ชอ้นทองคําสิบสองลูก 85 จานเงนิลูกหน่ึงหนัก
หน่ึงรอ้ยสามสิบเชเขล และชามลูกหน่ึงหนักเจ็ดสิบเชเขล เง ินที ่ทําภาชนะทัง้หมดหนักสองพันส่ีรอ้ยเชเขล
ตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิ86 ชอ้นทองคําสิบสองลูกมีเครือ่งหอมสําหรบัเผาเต็ม  หน ั กล ูกละสิบเชเขล
ตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิทองคําท่ีทําชอ้นทัง้หมดหนักหน่ึงรอ้ยยี ่สิ บเชเขล 87  สัตว ์สําหรบัเครือ่งเผาบู 
ชา  มี ววัผู้ สิ บสองตัว แกะผู้ สิบสอง ลูกแกะอายุ หน ึ่งขวบสิบสอง  พร อ้มกับเครือ่งธญัญบูชาคู่ กัน และแพะผู้ สิ 
บสองตัวสําหรบัเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 88  สัตว ์ทัง้หมดท่ีถวายเป็นเครือ่งสันติ บูชา  มี ววัผู้ ย ่ี สิ บส่ี แกะผู้ หกสิบ 
แพะผู้ หกสิบ และลูกแกะอายุ หน ึ่งขวบหกสิบ  น่ี แหละเป็นของถวายในงานมอบถวายแท่นบูชาเม่ือได้กระทํา
การเจิมแล้ว 89 เม่ือโมเสสได้ เข ้าไปในพลับพลาแหง่ชุ มน ุมเพื่อจะกราบทูลพระองค์ ท่านได้ยนิพระสุรเสียง
ตรสักั บท ่านมาจากพระท่ีน่ังกรุณา ซ่ึงอยู่บนหบีพระโอวาทท่ามกลางเครู บท ้ังสอง และพระสุรเสียงน้ันได้
สนทนากั บท ่าน

8
การตัง้ตะเกียงให ้ส่องแสง 

1 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 2 �จงกล่าวแก่อาโรนวา่ เม่ือจะตัง้ตะเกียงใหต้ะเกียงทัง้เจ็ดส่องแสงข้าง
หน้าคันประทีป� 3 และอาโรนได้กระทําดังน้ัน ท่านได้ตัง้ตะเกียงให้ส่องแสงออกด้านหน้าคันประทีป  ตาม
ท่ี พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ั งก ับโมเสส 4  ฝี มือท่ีทําคันประทีปเป็นดังน้ี เป็นทองคําใช้ค้อนทุบ  ตัง้แต่ ฐานขึ้นไปถึง
ดอกเป็นฝี ค้อน ตามแบบอยา่งท่ีพระเยโฮวาหสํ์าแดงแก่ โมเสส เขาจึงทําคันประที ปด ังน้ัน

การสถาปนาคนเลวี
5 และพระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 6 �จงยกคนเลวอีอกจากคนอสิราเอลและชาํระเขาทัง้หลายเสีย 7  เจ้ 

าจงชาํระเขาดังน้ี จงเอาน้ําชาํระมาประพรมเขา  ให ้เขาโกนตลอดทัง้ตัว  ให ้ซักเส้ือผ้าและชาํระตัวให ้สะอาด 
8  แล ้วให้เขาทัง้หลายนําววัหนุ่มตัวหน่ึง กับเครือ่งธญัญบูชาคู่ กัน คือยอดแป้งคลุกน้ํามัน และเจ้าจงนําววั
หนุ่ มอ ีกตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 9  แล ้วจงพาคนเลวมีาหน้าพลับพลาแหง่ชุ มน ุม และให้คนอสิราเอล
มาชุ มน ุมพรอ้มกันหมด 10 เม่ือเจ้านําคนเลวีมากราบทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์  ให ้คนอสิราเอลเอา
มือของเขาวางบนคนเลวี 11 และให้อาโรนถวายคนเลวีต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์ให ้เป็นเครือ่งบูชาแกวง่
ถวายจากประชาชนอสิราเอล เพื่อเขาจะได้ทํางานปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์ 12  แล ้วคนเลวีจะเอามือของตน
วางบนห ัวว ัวผู้ ทัง้สอง  เจ้ าจงเอาตัวหน่ึงมาถวายเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป และอกีตัวหน่ึงให้เป็นเครือ่งเผา
บูชาแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อลบมลทินบาปของคนเลวี 13  เจ้ าจงตัง้คนเลว ีให ้คอยรบัใช้อาโรนและบุตรชายทัง้
หลายของอาโรน และจงถวายเขาทัง้หลายให้เป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวายแด่พระเยโฮวาห์ 14  ฉะน้ี แหละเจ้า
จงแยกคนเลวีออกจากคนอสิราเอล และคนเลวีจะเป็นของเรา 15  ตัง้แต่ น้ันไปคนเลว ีจะเข้ าปฏิบั ติ งานท่ี 
พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม ในเม่ือเจ้าได้ชาํระเขาและกระทําเป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวายเขาไว ้แล้ว 16 เพราะเขา
ทัง้หมดถูกแยกออกจากคนอสิราเอล และมอบไว ้แก่  เรา เราได้รบัเขามาเป็นของเราแล้วแทนทุกคนท่ี เก ิด
จากครรภ์มารดาก่อนคือ แทนบุตรหวัปีของประชาชนอสิราเอลทัง้หมด 17 เพราะวา่ลู กห ัวปีทัง้หมดของคน
อสิราเอลเป็นของเรา ทัง้คนและสัตว์ ในว ันที เ่ราได้สังหารบรรดาลู กห ัวปีในแผ่นดิ นอ ียปิต์ เราได้เลือกเขาไว้
เป็นของเรา 18 และเราได้เลือกคนเลวแีทนบุตรหวัปีทัง้หมดของคนอสิราเอล 19 และเราได้ ให ้ คนเลว จีากคน
อสิราเอลไว้กับอาโรนและบุตรชายของอาโรน  ให ้ ปฏิบัติ งานแทนคนอสิราเอลท่ี พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม และ
ทําการลบมลทินให้คนอสิราเอล เพื่อวา่จะไม่ มี  ภัยพิบัติ บังเกิดแก่คนอสิราเอล เม่ือคนอสิราเอลเข้ามาใกล้
สถานบร ิสุทธ ์ิ� 20 โมเสสและอาโรนและชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมดได้กระทําต่อคนเลว ีดังน้ัน  ตามท่ี พระเย
โฮวาหต์ร ัสส ่ังโมเสสในเรือ่งคนเลว ีทุ กประการ คนอสิราเอลก็กระทําดังน้ัน 21  คนเลว ี ได้ ชาํระตนให ้สิ ้นบาป
และซักเส้ือผ้าของตน และอาโรนก็ถวายเขาเป็นเครือ่งบูชาแกวง่ถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และอา
โรนทําการลบมลทินชาํระเขา 22  แต่ น้ันมาคนเลว ีก็  เข ้าไปปฏิบั ติ ในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม ในการรบัใช้อาโรน
และบุตรชายของอาโรน  ตามท่ี พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโมเสสเรือ่งคนเลวี เขาจึงได้กระทําอยา่งน้ันแก่ เขาทัง้
หลาย 23 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 24 �เรือ่งน้ี เก ่ียวกับคนเลวี  ให ้ คนเลว ี ท่ี  มีอายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บหา้ปี ขึ้นไป 
 เข ้าไปปฏิบั ติ งานในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม 25 พออายุ ได้ หา้สิบปี ให ้เขาหยุดปฏิบั ติ  ไม่ ต้องทํางานต่อไป 26  แต่  
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ให ้เขาชว่ยพี่น้องในพลับพลาแหง่ชุ มน ุ มด ูแลการงาน  ไม่ ต้องลงมือทําเอง  เจ้ าจงกระทําเชน่น้ี แก่  คนเลว ีเม่ือ
กําหนดงานให ้เขา �

9
คําสัง่สอนเรือ่งเทศกาลปัสกา

1 ในเดือนท่ี หน ่ึงปี ท่ี สองตัง้แต่เขาทัง้หลายออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสท่ีถิน่ทุ รก 
ันดารซีนายวา่ 2 � ให ้คนอสิราเอลถือเทศกาลปัสกาตามเวลาท่ีกําหนดไว้ 3 คือเดือนน้ีในวนัขึ้นสิบส่ี ค่ํา  เวลา
เยน็  เจ้ าทัง้หลายจงถือเทศกาลปัสกาตามเวลาท่ีกําหนดน้ัน  เจ้ าจงกระทําตามกฎเกณฑ์และพิธีต่างๆทัง้
สิน้ของเทศกาลน้ัน� 4 โมเสสจึงบอกคนอสิราเอลให้ถือเทศกาลปัสกา 5 เขาทัง้หลายได้ถือเทศกาลปัสกา
ในเดือนท่ี หน ่ึงวนัขึ้นสิบส่ีค่ําเวลาเย ็นที ่ถิน่ทุ รก ันดารซี นาย  ท่ี พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโมเสสทุกประการ คน
อสิราเอลก็กระทําตามอยา่งน้ัน 6 และมี ผู้ ชายบางคนท่ี มี มลทินเพราะถูกต้องศพ จึงถือปัสกาในวนัน้ันไม่ ได้ 
เขาจึงมาอยูต่่อหน้าโมเสสและอาโรนในวนัน้ัน 7 เขาเหล่าน้ันกล่าวแก่ท่านวา่ �เรามีมลทินเพราะได้ ถู กต้อง
ศพ ทําไมจึงหา้มมิ ให ้เราถวายเครือ่งบูชาของพระเยโฮวาห์ตามวนักําหนดท่ามกลางคนอสิราเอล� 8 และ
โมเสสบอกเขาวา่ �จงคอยอยู่ก่อนเพื่อเราจะฟั งด ู วา่ พระเยโฮวาห์จะตร ัสส ่ังอยา่งไรเรือ่งท่าน� 9 พระเย
โฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 10 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ ถ้าผู้ใดในพวกเจ้าหรอืในเชื้อสายของเจ้ามีมลทิน
เพราะถูกต้องศพ หรอืไปทางไกลก็ ให ้ ผู้ น้ันถือปัสกาแด่พระเยโฮวาห์ 11  ให ้ถือปัสกาในเดือนท่ีสองวนัขึ้นสิบส่ี
ค่ําเวลาเยน็  ให ้เขากินขนมปังไรเ้ชื้อและผักรสขม 12 เขาทัง้หลายต้องไม่ ให ้อะไรเหลือจนว ันร ุ่งขึ้น และไม่หกั
กระดูกแกะปัสกา  ให ้กระทําตามกฎในเรือ่งถือเทศกาลปัสกาทุกประการ 13  แต่  คนที ่สะอาดและมิ ได้  อยู ่ใน
ระหวา่งการเดินทางแต่งดไม่ถือเทศกาลปัสกา  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของเขา เพราะ
เขามิ ได้ นําเครือ่งบูชาของพระเยโฮวาห์มาถวายตามกําหนดเวลา  ผู้ น้ันจะต้องได้รบัโทษบาปของเขาเอง
14 ถ้าคนต่างด้าวมาอาศัยอยูท่่ามกลางเจ้าทัง้หลาย  ใคร ่จะถือเทศกาลปัสกาแด่พระเยโฮวาหต์ามกฎของเท
ศกาลปัสกาและตามลักษณะก็ ให ้เขาถือได้  เจ้ าจงมีกฎอยา่งเดียวสําหร ับท ้ังคนต่างด้าวและชาวเมือง�

เมฆของพระเจ้าจะนําทางคนอสิราเอล
15 ในว ันที จั่ดตัง้พลับพลาน้ั นม เีมฆมาปกคลุมพลับพลาไว้ คือเต็นท์พระโอวาท เวลาเยน็เมฆน้ั นก ็ อยู ่เหนือ

พลับพลาปรากฏเหมือนเพลิงจนรุง่เชา้ 16 เป็นอยา่งน้ันเสมอมา  มี เมฆคลุมกลางวนั  แต่ กลางคืนปรากฏ
เหมือนเพลิง 17 เม่ือไรเมฆลอยขึ้นจากพลับพลา ภายหลังน้ันพวกอสิราเอลก็ยกเดินไป ครัน้เมฆน้ันลอยหยุ 
ดอย ู่ ท่ีใด คนอสิราเอลก็ตัง้ค่ายอยู ่ท่ีน่ัน 18 คนอสิราเอลออกเดินตามพระดํารสัของพระเยโฮวาห์ และเขาตัง้
ค่ายตามพระดํารสัของพระเยโฮวาห์  ตราบใดท่ี เมฆพักอยู่เหนือพลับพลาเขาก็ยงัตัง้ค่ายอยู่ 19  แม้ เม่ือเมฆ
อยู่เหนือพลับพลานานหลายวนั คนอสิราเอลก็ ปฏิบัติ ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์  ไม่ ยกเดินไป 20 เม่ือ
เมฆอยู่เหนือพลับพลาน้อยวนั ตามพระดํารสัของพระเยโฮวาห์ เขาก็ยงัอยู่ในค่าย  แล ้วตามพระดํารสัของ
พระเยโฮวาห์เขาก็ยกออกเดินทาง 21 เม่ือเมฆคงอยู ่ตัง้แต่ เยน็จนเชา้ ครัน้เมฆลอยขึ้นในตอนเชา้เขาก็ยก
ออกเดิน  ไม่ วา่เป็นกลางวนัหรอืกลางคื นก ็ ตาม เม่ือเมฆลอยขึ้นเขาก็ยกออกเดิน 22  ไม่ วา่เมฆจะคงอยูเ่หนือ
พลับพลาสองวนั หรอืเดือนหน่ึงหรอืปี หน่ึง คนอสิราเอลก็ อยู ่ในค่ายนานเท่าน้ัน  มิได้ ยกออกไป  แต่ เม่ือเมฆ
ลอยขึ้นเม่ือใด เขาก็ยกออกไปเม่ือน้ัน 23 เขาตัง้ค่ายอยู่ตามพระดํารสัของพระเยโฮวาห์ และเขายกออก
เดินตามพระดํารสัของพระเยโฮวาห์ เขาทัง้หลายก็ ปฏิบัติ งานของพระเยโฮวาห์ ตามพระดํารสัท่ีพระเยโฮ
วาหต์ร ัสส ัง่โมเสส

10
แตรเงนิสองคัน

1พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 2�จงทําแตรเงนิสองคันด้วยใชค้้อนทุบ  เจ้ าจงใชแ้ตรน้ันเรยีกชุ มน ุมและ
ใช้รือ้ยา้ยค่าย 3 เม่ือเป่าแตรทัง้สองน้ั นก ็ ให ้ชุ มน ุมชนทัง้หมดมาประชุมพรอ้มกั นก ับเจ้าท่ี ประตู  พล ับพลา
แหง่ชุ มน ุม 4 ถ้าเป่าแตรคันเดียวให้พวกประมุขผู้เป็นหวัหน้าคนอสิราเอลท่ีนับเป็นพันๆมาประชุมกับเจ้า
5 เม่ือเป่าแตรปลุกให้บรรดาค่ายท่ี ตัง้อยู ่ด้านตะวนัออกยกออกเดิน 6 เม่ือเป่าแตรปลุกหนท่ีสองให้บรรดา
ค่ายท่ี อยู ่ด้านใต้ยกออกเดิน เม่ือใดจะให้ยกออกเดิ นก ็ ให ้เป่าแตรปลุก 7  แต่ เม่ือจะให้คนทัง้ปวงมาประชุม
พรอ้มกัน จงเป่าแตร  แต่ อยา่ทําเสียงปลุก 8  ให ้ บุ ตรชายของอาโรนคือปุโรหติเป็นคนเป่าแตร แตรน้ีจะเป็น
กฎถาวรตลอดชัว่อายุของเจ้า 9 และเม่ือเจ้าทัง้หลายจะไปทําศึกในแผ่นดินของเจ้าสู้ ศัตรู  ผู้  มาบ ีบบังคับเจ้า
 ก็  ให ้เป่าแตรทําเสียงปลุก และเจ้าจะเป็ นที ่ระลึกต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และเจ้าจะได้
พ้นจากศั ตรู ของเจ้า 10 ในว ันที ่ เจ้ าทัง้หลายมี ความยนิดี และในงานเทศกาลและในวนัต้นเดือนของเจ้า  เจ้ า
จงเป่าแตรเหนือเครือ่งเผาบูชาและเหนือสัตวบูชาอนัเป็นเครือ่งสันติ บูชา เป็ นที ่ ให ้พระเจ้าของเจ้าระลึกถึง
เจ้า เราเป็นพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า�
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การเดินทางจากถิน่ทุ รก ันดารซีนายไปถึงถิน่ทุ รก ันดารปาราน
11 ต่อมาว ันที ่ ย ่ี สิ บเดือนท่ีสองปี ท่ี สองทรงใหเ้มฆน้ันขึ้นจากพลับพลาพระโอวาท 12 คนอสิราเอลก็ยกเดิน

ทางไปจากถิน่ทุ รก ันดารซี นาย และเมฆน้ันมายัง้อยู ่ท่ี ถิน่ทุ รก ันดารปาราน 13 เขาทัง้หลายได้ยกออกเดินไป
เป็ นคร ้ังแรกตามพระดํารสัของพระเยโฮวาห ์ท่ี ตร ัสส ่ังโมเสส 14 ธงค่ายของคนยูดาห์ออกเดินไปเป็นกองๆ
ก่อน  มี นาโชนบุตรชายอมัมีนาดับเป็นผู้นําพลโยธา 15 เนธนัเอลบุตรชายศุ อาร ์นําพลโยธาตระกูลคนอสิสา
คาร์ 16 และเอลีอบับุตรชายเฮโลนนําพลโยธาตระกูลคนเศบู ลุ น 17 เม่ือรือ้พลับพลาลงแล้ว บรรดาบุตรชาย
ของเกอรโ์ชนและบุตรชายของเมราร ีผู้ แบกหามพลับพลาน้ั นก ็ยกเดินไป 18 ธงค่ายของคนรูเบนออกเดินไป
เป็นกองๆ เอลี ซู ร ์บุ ตรชายเชเดเออรเ์ป็นผู้นําพลโยธา 19 เชลู มิ เอลบุตรชายศุ ร ีชดัดัยนําพลโยธาตระกูลคน
สิเมโอน 20 เอลียาสาฟบุตรชายเดอูเอลนําพลโยธาตระกูลคนกาด 21  แล ้วคนโคฮาทก็ยกออกเดินแบกหาม
สถานบร ิสุทธ ์ิ ก่อนท่ี พวกน้ีไปถึง เขาก็ตัง้พลับพลาเสรจ็แล้ว 22 ธงค่ายคนเอฟราอิมออกเดินไปเป็นกองๆ
 มี เอลีชามาบุตรชายอมัมีฮูดนําพลโยธา 23 กาเมลิเอลบุตรชายเปดาซูรนํ์าพลโยธาตระกูลคนมนัสเสห์ 24  
อาบ ีดันบุตรชายกิเดโอนีนําพลโยธาตระกูลคนเบนยามิน 25  แล ้วธงค่ายคนดานเป็นพวกระวงัท้ายของค่าย
ทัง้หมด  ได้ ยกออกเดินไปเป็นกองๆ  มี อาหเิยเซอร ์บุ ตรชายอมัมีชดัดัยนําพลโยธา 26  ปากี เอลบุตรชายโอ
ครานนําพลโยธาตระกูลคนอาเชอร์ 27 อาห ิราบ ุตรชายเอนันนําพลโยธาตระกูลคนนัฟทาลี 28  น่ี เป็ นอ ันดับ
การเดินทางของคนอสิราเอลตามเหล่าพลโยธาของเขา เม่ือเขายกออกเดินไป 29 โมเสสพู ดก ับโฮบับบุตร
ชายเรอูเอลคนมีเดียนพ่อตาของโมเสสวา่ �เราทัง้หลายออกเดินไปสู่ ท่ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสัไว ้วา่ �เราจะ
ยกให ้แก่  เจ้ าทัง้หลาย� เชญิไปกับเราเถิด และเราทัง้หลายจะทําดี แก่  ท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสัญญา
ให ้ของดี  แก่ คนอสิราเอล� 30  แต่ เขาตอบโมเสสวา่ �เราจะไม่ ไป เราจะกลับไปเมืองของเรา ยงัวงศ์ ญาติ ของ
เรา� 31 และโมเสสวา่ �ขออยา่พรากจากเราไปเลย ท่านทราบอยู ่แล ้ วว ่า เราต้องตัง้ค่ายอยูใ่นถิน่ทุ รก ันดาร
และท่านจะได้เป็นดังนัยน์ตาของเรา 32 ถ้าท่านไปกับเราทัง้หลาย พระเยโฮวาหท์รงกระทําดีอะไรแก่ เรา เรา
จะกระทําอยา่งน้ันแก่ ท่าน � 33 เขาทัง้หลายก็ออกเดินจากภูเขาของพระเยโฮวาหร์ะยะทางสามวนั  ห ีบพันธ
สัญญาของพระเยโฮวาห์นําหน้าเขาไปสามวนัเพื่อหาท่ีพักให ้เขา 34 เขาทัง้หลายยกค่ายไปเม่ือไร เมฆของ
พระเยโฮวาห ์ก็  อยู ่เหนือเขาในกลางวนัเม่ือน้ัน 35 ต่อมาเม่ือหบียกออกเดินเม่ือไร โมเสสกราบทูลวา่ �ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้นเถิด  ให ้ ศัตรู ทัง้หลายของพระองค์กระจัดกระจายไป  ให ้ ผู้  ท่ี ชงัพระองค์ หลีกหนี  
พระองค์  ไป � 36 เม่ือหบียบัยัง้ท่านกราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอเสด็จกลับมาสู่คนอสิราเอลท่ีนับ
เป็นพันๆเถิด�

11
พระเจ้าทรงพระพิโรธประชาชนขี้ บ่น 

1 เม่ือประชาชนบ่น พระเยโฮวาห์ทรงไม่พอพระทัย พระเยโฮวาห์ทรงสดับแล้วทรงพระพิโรธ  มี ไฟของ
พระเยโฮวาห์มาไหม้ อยู ่ท่ามกลางเขา เผาค่ายรอบนอกเสียบ้าง 2  แล ้วคนทัง้หลายจึงรอ้งต่อโมเสส และ
เม่ือโมเสสได้อธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์ ไฟก็ ดับ 3 เขาจึงเรยีกชื่อตําบลน้ั นว ่าทาเบราห์ เพราะไฟของพระเย
โฮวาห์มาไหม้ อยู ่ท่ามกลางเขาทัง้หลาย 4  คนที ่ปะปนมากับเขาทัง้หลายเป็นคนโลภมาก ทัง้คนอสิราเอล
ก็ รอ้งไห ้ครํา่ครวญอ ีกวา่ � ผู้ ใดจะให้เน้ือเรากิน 5 เราระลึกถึงปลาท่ีเราเคยกินในอยีปิต์โดยไม่ต้องซ้ือ ทัง้
แตงกวา  แตงโม กระเทียมจีน หอมใหญ่ หวักระเที ยม 6  บัดน้ี  จิ ตใจของเราก็ เห ่ียวแหง้ลง  ไม่มี อะไรให้เราดู
เลยนอกจากมานาน้ี� 7 มานาน้ันเหมือนเมล็ดผักชี  สี เหมือนยางไม้ หอม 8 ประชาชนก็ เท ่ียวออกไปเก็บมา
โม่หรอืตําในครกและใส่หม้อต้มทําขนม รสของมานาเหมือนรสน้ํามันสด 9 กลางคืนเม่ือน้ําค้างตกมาเหนือ
ค่าย มานาก็ตกมาด้วย

โมเสสบ่นเรือ่งภาระของท่าน
10 โมเสสได้ยนิประชาชนรอ้งไห้ไปทัว่ครอบคร ัวท ้ังหลาย ต่างคนต่างอยู ่ท่ี  ประตู  เต็นท์ ของตน พระเยโฮ

วาห์ทรงกริว้ยิง่นัก โมเสสก็ ไม่ พอใจด้วย 11 โมเสสจึงกราบทูลพระเยโฮวาห ์วา่ �ไฉนพระองค์จึงให ้ผู้รบั
ใช ้ของพระองค์ลําบากลําบนเชน่น้ี  เหตุ ใดข้าพระองค์ ไม่ เป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์  
พระองค์ จึงทรงวางภาระของชนชาติทัง้หมดน้ีลงบนข้าพระองค์ 12 ข้าพระองค์ ตัง้ครรภ์ คนเหล่าน้ีมาหรอื
ข้าพระองค์ยงัคนเหล่าน้ี ให ้ เก ิดมาหรอื  พระองค์ จึงตรสัแก่ข้าพระองค์ วา่ �จงอุม้เขาไว้ในอกของเจ้าอยา่ง
พ่ อบ ุญธรรมอุ ้มล ูกแดงนํามาสู่ แผ่ นดิ นที ่ พระองค์ ปฏิญาณจะให ้แก่ บรรพบุรุษของเขา� 13 ข้าพระองค์จะ
ได้เน้ือมาจากไหนให้คนทัง้หมดน้ี เพราะเขารอ้งไห้ต่อข้าพระองค์ วา่ �ขอเน้ือให้เรากิน� 14 ข้าพระองค์ ไม่ 
สามารถหอบอุม้คนเหล่าน้ี แต่ ลําพังได้ เป็นภาระหนักเกินแก่ข้าพระองค์ 15 ถ้าพระองค์จะทรงปฏิบั ติ  แก่ ข้า
พระองค์ อยา่งน้ี  แล้ว ข้าพระองค์ทูลวงิวอนต่อพระองค์ ถ้าข้าพระองค์เป็ นที โ่ปรดปรานในสายพระเนตรของ
พระองค์ ขอทรงประหารข้าพระองค์เสียทั นที  เถิด อยา่ให้ข้าพระองค์แลเหน็ความทุเรศของข้าพระองค์ เลย 
�
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 ผู้ใหญ่  เจ ็ดสิบคน
16 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ �จงรวบรวมพวกผู้ ใหญ่ ในอสิราเอลใหเ้ราเจ็ดสิบคน เป็นคนท่ี เจ้ าทราบ

วา่เป็นคนผู้ ใหญ่ ในประชาชนและเป็นเจ้าหน้าท่ีเหนือเขาทัง้หลาย จงพาเขามาท่ี พล ับพลาแหง่ชุ มน ุมให้
เขายนือยู ่พร ้อมกับเจ้าท่ี น่ัน 17 เราจะลงมาสนทนากับเจ้าท่ี น่ัน และเราจะเอาวญิญาณท่ี มี  อยู ่บนเจ้ามา
ใส่บนคนเหล่าน้ันเสียบ้าง  ให ้เขาทัง้หลายแบกภาระของชนชาติ น้ี ด้วยกั นก ับเจ้า เพื่อเจ้าจะมิ ได้ ทนแบก
อยู ่แต่ลําพัง 18 และจงกล่าวแก่คนทัง้ปวงวา่ �ท่านทัง้หลายจงชาํระตัวให ้บรสุิทธิ ์สําหรบัพรุง่น้ี ท่านจะได้
รบัประทานเน้ือ เพราะท่านรอ้งไห้ต่อพระกรรณของพระเยโฮวาห ์วา่ � ผู้ ใดจะให้เน้ือเรากิน เม่ือเราอยู่ใน
อยีปิต์เราก็ สุขสบาย �  เพราะเหตุน้ี พระเยโฮวาห์จะทรงประทานเน้ือให้ท่านทัง้หลายรบัประทาน 19 ท่านจะ
มิ ได้ รบัประทานวนัเดียว หรอืสองวนั หรอืหา้วนั หรอืสิบวนั หรอืยี ่สิ บวนั 20  แต่  หน ่ึงเดือนเต็ม จนเน้ือจะล้น
ออกมาทางรู จม ูกของท่าน จนท่านเอ ือม เพราะท่านได้ทอดทิง้พระเยโฮวาห ์ผู้  อยู ่ท่ามกลางท่านทัง้หลาย
และได้ รอ้งไห ้ต่อพระองค์ กล่าววา่ �ไฉนเราจึงได้ออกมาจากอยีปิต์� � � 21  แต่ โมเสสกราบทูลวา่ � คนที ่ข้า
พระองค์ อยู ่ท่ามกลางเขาน้ันเป็นทหารราบหกแสนคน และพระองค์ตร ัสว ่า �เราจะให้เน้ือเขาทัง้หลายกิน
ครบเดือนหน่ึง� 22 จะเอาฝูงแพะแกะฝูงววัมาฆ่าให้เขาให้พอเขากินหรอื จะรวบรวมปลาทัง้หมดในทะเล
ให้เขาให้พอเขากินหรอื� 23 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �พระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์สัน้ไปหรอื  บัดน้ี  เจ้ 
าจะเห ็นว ่าคําของเราจะสําเรจ็เพื่อเจ้าจรงิหรอืไม่� 24 โมเสสก็ออกไปบอกแก่คนทัง้ปวงถึงพระดํารสัของ
พระเยโฮวาห์ และท่านได้รวบรวมพวกผู้ ใหญ่ ในประชาชนได้ เจ ็ดสิบคน  แต่ งตัง้เขาไว ้ให ้ยนืรอบพลับพลา 25  
แล ้วพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาในเมฆและตรสักับโมเสส และเอาวญิญาณท่ี มี  อยู ่บนโมเสสบ้างใส่บนพวกผู้ 
ใหญ่  เจ ็ดสิบคนน้ัน และต่อมาเม่ือวญิญาณอยูบ่นเขาทัง้หลายแล้ว เขาทัง้หลายก็ พยากรณ์  แต่ เขาทัง้หลาย
ก็ ไม่ ทําอกี 26 ย ังม ีสองคนท่ี อยู ่ในค่าย คนหน่ึงชื่อเอลดาด  อ ีกคนหน่ึงชื่อเมดาด และวญิญาณอยู่บนเขา
เขาเป็นคนท่ี ได้ ลงทะเบียนไว้  แต่  ไม่ได้ มาท่ี พลับพลา เขาพยากรณ์ในค่าย 27  มี ชายหนุ่มคนหน่ึงวิง่มาบอก
โมเสสวา่ �เอลดาดและเมดาดกําลังพยากรณ์ อยู ่ในค่าย� 28 และโยชู วาบ ุตรชายนนูเป็นผู้ รบัใช ้ของโมเสส
เป็นคนหนุ่ม มากล่าววา่ �โมเสสเจ้านายของข้าพเจ้า ขอหา้มเขาเสีย� 29  แต่ โมเสสบอกเขาวา่ �ท่านเจ็บ
รอ้นแทนเราหรอื เราใคร ่ให ้ประชาชนของพระเยโฮวาห์เป็นผู้ พยากรณ์  ทุกคน และใคร ่ให ้พระเยโฮวาห์ทรง
ใส่วญิญาณของพระองค์ ไว ้บนเขาเหล่าน้ัน� 30 โมเสสและพวกผู้ ใหญ่ ของคนอสิราเอลก็ กล ับไปค่าย

ฝูงนกคุ่มและภัยพิบั ติ  มาสู่ ประชาชนขี้ บ่น 
31  มี ลมพัดมาจากพระเยโฮวาห์พาฝูงนกคุ่มมาจากทะเล  ให ้มาตกอยู ่ท่ี ข้างค่ายรอบค่ายทุกทิศหา่งออก

ไปเป็นหนทางเดิ นว ันหน่ึง สูงพ้นพื้นดินประมาณสองศอก 32 วนัน้ันประชาชนก็ ลุ กขึ้นเท่ียวจับนกคุ่ มท ้ังวนั
และคืนและตลอดว ันร ุ่งขึ้นด้วย  คนที ่ จับได้ น้อยท่ีสุดได้ถึงสิบโฮเมอร์  แล ้วเขาเอามาวางตากทัว่ค่าย 33 เม่ือ
เน้ือยงัติดฟันเขาทัง้หลายอยู่ ยงัรบัประทานไม่ทันหมด พระเยโฮวาหท์รงกริว้ประชาชนยิง่นัก พระเยโฮวาห ์
ก็ ทรงประหารประชาชนเสียด้วยภัยพิบั ติ  อยา่งรา้ยแรง 34 เขาจึงเรยีกชื่อตําบลน้ั นว ่า ขิบโรทหทัธาอาวาห์
เพราะท่ีน่ันเขาฝังศพคนทัง้ปวงท่ี โลภมาก 35 ประชาชนได้ยกเดินจากขิบโรทหทัธาอาวาห์ถึงฮาเซโรทและ
ยบัยัง้ท่ีฮาเซโรท

12
อาโรนและมิเรยีมอจิฉาโมเสส

1  มิ เรยีมและอาโรนได้ พู ดติ โมเสส  เหตุ หญิงคนเอธโิอเปียท่ีท่านได้ แต่ งงานด้วย เพราะโมเสสได้ แต่ งงา
นกับหญิงคนเอธโิอเปียคนหน่ึง 2 เขาทัง้สองกล่าววา่ �พระเยโฮวาหต์รสัทางโมเสสคนเดียวเท่าน้ันจรงิหรอื
 พระองค์  ไม่ ตรสัทางเราบ้างหรอื� พระเยโฮวาห์ทรงได้ ยนิ 3 (โมเสสเป็นคนถ่อมใจมากยิง่กวา่คนทัง้ปวงท่ี
พื้นแผ่นดิน� 4 ทันใดน้ันพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและอาโรนกับมิเรยีมวา่ � เจ้ าทัง้สามจงออกมาท่ี พล ับ
พลาแหง่ชุ มน ุม� เขาทัง้สามก็ ออกมา 5 พระเยโฮวาห ์ก็ เสด็จลงมาในเสาเมฆ ประทับย ืนที ่ ประตู  พล ับพลา
แหง่ชุ มน ุม ทรงเรยีกอาโรนและมิเร ียม เขาทัง้สองก็มาข้างหน้า 6  พระองค์ ตร ัสว ่า �จงฟังถ้อยคําของเรา
ถ้าจะมี ผู้  พยากรณ์ ท่ามกลางเจ้าทัง้หลาย เราพระเยโฮวาห์จะสําแดงตัวแก่ ผู้ น้ันเป็นนิ มิ ต เราจะพู ดก ับเขา
ทางฝัน 7 สําหรบัโมเสสผู้ รบัใช ้ของเราก็ ไม่ เป็นเชน่น้ัน ในวงศ์วานทัง้หมดของเราเขาสัตย ์ซ่ือ 8 เราพู ดก ับ
เขาปากต่อปากอยา่งชดัเจน  ไม่  พู ดเรน้ลับ และเขาเหน็สัณฐานของพระเยโฮวาห์ ไฉนเจ้าไม่ กล ั วท ่ีจะพูด
ติโมเสสผู้ รบัใช ้ของเรา� 9 พระเยโฮวาห์ทรงกริว้เขามาก  แล ้วเสด็จไปเสีย 10 เม่ือเมฆลอยพ้นพลับพลาไป
 ดู  เถิด  มิ เร ียมก ็เป็นโรคเรือ้น ขาวดุจห ิมะ อาโรนหนัไปดู มิ เรยีมและดู เถิด นางเป็นโรคเรือ้น 11 และอาโร
นพู ดก ับโมเสสวา่ �ข้าแต่ เจ้ านายของข้าพเจ้า อนิจจาเอย๋ ขออยา่ลงโทษบาปเราทัง้สองท่ี ได้ กระทําความ
เขลาและบาปเชน่น้ี 12 ขออยา่ให ้มิ เรยีมเป็นเหมือนคนท่ีตายแล้ว  ดุ จคนท่ีคลอดจากครรภ์มารดามีเน้ื อก 
ุดไปครึง่หน่ึง� 13 และโมเสสได้รอ้งทูลพระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอพระองค์ทรงรกัษานาง ข้า
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พระองค์ทูลวงิวอนต่อพระองค์� 14  แต่ พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ �ถ้าพ่อของนางถ่ มน ํ้าลายรดหน้านาง
นางจะละอายอยู ่เจ ็ดว ันม ิ ใช ่ หรอื จงกักนางไวน้อกค่ายเจ็ดวนั ภายหลังจึงให ้กล ับเข้ามาได้� 15 ดังน้ั นม เิรยีม
จึงถู กก ักอยู่นอกค่ายเจ็ดวนั และประชาชนก็ มิได้ ยกเดินไปจนกวา่มิเรยีมกลับเข้ามาอกี 16  แล ้วภายหลัง
ประชาชนก็ยกเดินจากตําบลฮาเซโรทไปตัง้ค่ายอยู ่ท่ี ถิน่ทุ รก ันดารปาราน

13
 สิ บสองคนไปสอดแนมดู ท่ี  แผ่ นดินคานาอนั

1 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 2 �จงส่งคนไปสอดแนมดู ท่ี  แผ่ นดินคานาอ ันที ่เราให ้แก่ คนอสิราเอลน้ัน
จงส่งคนจากตระกูลของบรรพบุรุษตระกูลละคน  ให ้ ทุ กคนเป็นหวัหน้าในตระกู ลน ้ัน� 3 โมเสสจึงใช้เขาไป
จากถิน่ทุ รก ันดารปารานตามพระดํารสัของพระเยโฮวาห์  ทุ กคนเป็นหวัหน้าในคนอสิราเอล 4  ต่อไปน้ี เป็น
ชื่อของคนเหล่าน้ัน ชมัมุ วาบ ุตรชายศักเกอรเ์ป็นตระกูลรู เบน 5 ชาฟั ทบ ุตรชายโฮรเีป็นตระกูลสิเมโอน 6 คา
เลบบุตรชายเยฟุนเนหเ์ป็นตระกูลยูดาห์ 7 อกิาลบุตรชายโยเซฟเป็นตระกูลอสิสาคาร์ 8 โฮเชยาบุตรชายนนู
เป็นตระกูลเอฟราอมิ 9 ปัลที บุ ตรชายราฟูเป็นตระกูลเบนยามิน 10 กัดเดียลบุตรชายโสดีเป็นตระกูลเศบู ลุ น
11 ตระกูลโยเซฟคือตระกูลมนัสเสห ์มี กัดดี บุ ตรชายสุ สี 12 อมัมีเอลบุตรชายเกมัลลีเป็นตระกูลดาน 13 เสธูร ์
บุ ตรชายมีคาเอลเป็นตระกูลอาเชอร์ 14  นาบ ี บุ ตรชายโวฟสีเป็นตระกู ลน ัฟทาลี 15 เกอูเอลบุตรชายมาคีเป็น
ตระกูลกาด 16 ชื่อเหล่าน้ีเป็นชื่อคนท่ีโมเสสใช้ไปสอดแนมท่ี แผ่ นดินน้ัน และโมเสสเรยีกชื่อโฮเชยาบุตร
ชายน ูนว ่า โยชูวา 17 โมเสสใช้เขาทัง้หลายไปสอดแนมท่ี แผ่ นดินคานาอนั และสัง่เขาทัง้หลายวา่ �จงขึ้นไป
ทางใต้ น้ี  แล ้วขึ้นไปตามภู เขา 18  ตรวจดู  แผ่ นดินน้ั นว ่าเป็นอยา่งไร และวา่คนท่ี อยู ่ในแผ่นดินน้ั นม ีกําลังแข็ง
แรงหร ืออ ่อนแอ  มี คนน้อยหรอืมาก 19  ดู วา่แผ่นดิ นที ่เขาอาศัยอยู่เป็นอยา่งไรบ้าง เป็นแผ่นดิ นที ่ ดี หรอืเลว
อยา่งไร และบ้านเมืองท่ีเขาอาศัยอยู่เป็นอยา่งไร เป็นเต็นท์หรอืเป็นป้อมปราการท่ี เข้มแข็ง 20  ดู วา่แผ่นดิ 
นอ ุดมหรอืจืด  มี  ป่าไม้  หรอืเปล่า ท่านทัง้หลายจงมีใจกล้าหาญ และนําผลไม้ ท่ี เมืองน้ันกลับมาบ้างด้วย�
เวลาน้ันเป็นฤดูผลองุน่สุ กรุ ่นแรก 21 คนเหล่าน้ันจึงขึ้นไปสอดแนมแผ่นดิน  ตัง้แต่ ถิน่ทุ รก ันดารศิน จนถึง
เรโหบ  ท่ี ทางเข้าเมืองฮามัท 22 เขาขึ้นไปทางใต้ถึงเมืองเฮโบรน และอาห ิมาน เชชยั และทั ลม ัย คือคนอา
นาคอยู ่ท่ีน่ัน (เมืองเฮโบรนน้ีเขาสรา้งมาก่อนเมืองโศอนัในอยีปิต์ ได้  เจ ็ดปี� 23 เขาทัง้หลายมาถึงลําธารเอ
ชโคล์  ท่ี น่ันเขาตั ดอง ุ่ นก ่ิงหน่ึ งม ีองุน่พวงหน่ึง สองคนใช ้ไม้ คานหามมา เขาเก็บผลทั บท ิมและมะเด่ือมาบ้าง
24 เขาเรยีกท่ีน่ั นว ่าหว้ยเอชโคล์เพราะพวงผลองุน่ซ่ึงคนอสิราเอลได้ตัดมาจากท่ี น่ัน 25 ล่วงมาส่ี สิ บวนัเขา
ทัง้หลายก็ กล ับมาจากการไปสอดแนมท่ี แผ่ นดินน้ัน 26 เขาทัง้หลายกลับมาถึงโมเสสและอาโรน และมาถึง
ชุ มน ุมชนอสิราเอลในถิน่ทุ รก ันดารปารานท่ีคาเดช เขาเล่าเรือ่งให้ท่านทัง้สองและบรรดาคนอสิราเอลฟัง
และให ้ดู  ผลไม้  แห ่งแผ่นดินน้ัน 27 เขาทัง้หลายเล่าใหโ้มเสสฟังวา่ �ข้าพเจ้าทัง้หลายได้ไปถึงแผ่นดินซ่ึงท่าน
ใช ้ไป  มีน ํ้านมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์ ท่ี น่ันจรงิ และน่ีเป็นผลไม้ของเมืองน้ัน 28  แต่  คนที ่ อยู ่ในเมืองน้ั นม กํีาลัง
มากและเมืองของเขาก็ ใหญ่ โตมีกําแพงล้อมรอบ นอกจากน้ันข้าพเจ้าทัง้หลายยงัเหน็คนอานาคท่ีน่ันด้วย
29 คนอามาเลขอยู่ในแผ่นดินทางใต้ คนฮติไทต์ คนเยบุส และคนอาโมไรต์ อยู ่บนภู เขา คนคานาอนัอาศัย
อยู ่ท่ี  รมิทะเล และตามฝ่ังแม่น้ําจอร ์แดน � 30  แต่ คาเลบได้ ให ้คนทัง้ปวงเงยีบต่อหน้าโมเสสกล่าววา่ � ให ้
เราขึ้นไปทั นที และยดึเมืองน้ัน เพราะพวกเรามีกําลังสามารถท่ีจะเอาชยัชนะได้� 31 ฝ่ายคนทัง้ปวงท่ีขึ้นไป
สอดแนมด้วยกันกล่าววา่ �เราไม่สามารถสู้คนเหล่าน้ันได้ เพราะเขามีกําลังมากกวา่เรา� 32 และเขาได้ กล 
่าวรา้ยเรือ่งแผ่นดิ นที ่เขาได้ไปสอดแนมมาเล่าใหค้นอสิราเอลฟังวา่ � แผ่ นดิ นที ่เราได้ไปสื บด ูตลอดแล้ วน ้ัน
เป็นแผ่นดิ นที กิ่นคนซ่ึงอยูใ่นน้ัน บรรดาชาวเมืองท่ีเราเหน็เป็นคนรูปรา่งใหญ่ โต 33  ท่ี น่ันเราเหน็พวกมนษุย ์
ยกัษ์ คื อบ ุตรของคนอานาคซ่ึงมาจากพวกมนษุย ์ยกัษ์ เราเป็นเหมือนตัก๊แตนในสายตาของเรา ในสายตา
ของเขาก็ เหมือนกัน �

14
ประชาชนไม่ กล ้าเข้าไปแผ่นดินคานาอนั

1  แล ้วบรรดาชุ มน ุมชนน้ั นก ็รอ้งลัน่ขึ้นมา ประชาชนรอ้งไห้ในคื นว ันน้ัน 2 บรรดาคนอสิราเอลได้บ่ นว ่า
โมเสสและอาโรน ชุ มน ุมชนทัง้หมดกล่าวแก่ท่านวา่ � ให ้เราตายเสียท่ี แผ่ นดิ นอ ียปิต์ หรอืให้เราตายเสียท่ี
ถิน่ทุ รก ันดารน้ี ก็ดี  กวา่ 3 พระเยโฮวาห์นําเราเข้ามาในประเทศน้ี ให ้ตายด้วยดาบทําไมเล่า ลูกเมียของเรา
ต้องตกเป็นเหยื่อ  ท่ี เราจะกลับไปอยีปิต์ ไม่ดี กวา่หรอื� 4 เขาพูดแก่กันและกั นว ่า � ให ้เราตัง้คนหน่ึงขึ้นเป็น
หวัหน้าแล้วกลับไปย ังอ ียปิต์ เถิด � 5 โมเสสกับอาโรนได้ซบหน้าลงถึงพื้นดินต่อหน้าท่ีประชุ มท ้ังหมดของชุ 
มน ุมชนอสิราเอล 6 และโยชู วาบ ุตรชายน ูนก ับคาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ เป็นผู้ ท่ี  ได้ รว่มไปสอดแนมท่ี แผ่ น
ดินน้ัน  ได้ ฉีกเส้ือผ้าของตน 7 และกล่าวแก่บรรดาชุ มน ุมชนอสิราเอลวา่ � แผ่ นดิ นที ่เราได้ เท ่ียวสอดแนมดู
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ตลอดน้ันเป็นแผ่นดิ นที ่ ดี  เหลือเกิน 8 ถ้าพระเยโฮวาห์พอพระทัยในพวกเรา  พระองค์ จะทรงนําเราเข้าไปใน
แผ่นดินน้ี และทรงประทานแก่ เรา เป็นแผ่นดิ นที ่ มีน ํ้านมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์ 9 ขอแต่อยา่ใหพ้วกเรากบฏ
ต่อพระเยโฮวาห ์เท่าน้ัน อยา่กลัวชาวแผ่นดินน้ัน เพราะเขาทัง้หลายเป็นขนมของเราแล้ว รม่ฤทธิข์องเขาก็
สูญไปแล้ว พระเยโฮวาหส์ถิตฝ่ายเรา อยา่กลัวเขาเลย� 10  แต่ ชุ มน ุมชนทัง้หมดน้ันพู ดก ั นว ่าใหเ้อาก้อนหนิ
ขวา้งเขาเสีย ขณะน้ันสงา่ราศีของพระเยโฮวาหป์รากฏท่ี พล ับพลาแหง่ชุ มน ุมต่อหน้าบรรดาคนอสิราเอล

โมเสสออ้นวอนต่อพระเจ้า
11 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ � ชนชาติ  น้ี จะสบประมาทเรานานสักเท่าใด  แม้ว ่าเราได้กระทํา

หมายสําคัญต่างๆท่ามกลางเขามาแล้ว เขาทัง้หลายจะไม่เชื่อเรานานเท่าใด 12 เราจะประหารเขาเสียด้วย
โรครา้ยและตัดเขาเสียจากการสืบมรดก เราจะกระทําให ้เจ้ าเป็นประเทศใหญ่โตและแข็งแรงกวา่เขาอกี�
13  แต่ โมเสสได้กราบทูลพระเยโฮวาห ์วา่ �ชาวอยีปิต์จะได้ยนิเรือ่งน้ี (เพราะพระองค์ทรงพาชาติ น้ี ออกมา
จากท่ามกลางเขาด้วยฤทธานภุาพของพระองค์� 14 ชาวอยีปิต์จะเล่าความน้ันแก่ชาวประเทศน้ี ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ เขาทัง้หลายได้ย ินว ่าพระองค์สถิตท่ามกลางชนชาติ น้ี ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เขาได้ เห ็นพระพักตร์
ของพระองค์ เมฆของพระองค์ ตัง้อยู ่เหนือเขาทัง้หลาย  พระองค์ ทรงนําเขาในเวลากลางวนัด้วยเสาเมฆ
และในกลางคืนด้วยเสาเพลิง 15  บัดน้ี ถ้าพระองค์จะทรงประหารชนชาติ น้ี  ดุ จคนๆเดียว ประเทศทัง้หลาย
ท่ี ได้ ย ินก ิตติ ศัพท์ ถึงพระองค์จะพู ดก ั นว ่า 16 �เพราะพระเยโฮวาห ์ไม่ สามารถพาชนชาติ น้ี ไปถึงแผ่นดิ นที 
่ พระองค์ ทรงปฏิญาณไว ้แก่ เขาน้ันไม่ ได้  พระองค์ จึงทรงประหารเขาเสียท่ีในถิน่ทุ รก ันดาร� 17  บัดน้ี ข้า
พระองค์ทูลวงิวอน ขอพระองค์ทรงบันดาลให ้ฤทธิ ์อาํนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าให ้ใหญ่ ยิ ่งด ังพระสัญญา
ท่ี วา่ 18 �พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธชา้ ทรงอุดมในความเมตตา ทรงโปรดยกโทษความชัว่ชา้และให้อภัย
การละเมิด  แต่ ถือวา่ไม่ มี โทษหามิ ได้  ให ้โทษเพราะความชัว่ชา้ของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานสามชัว่ส่ี ชัว่
อายุ � 19 ขอทรงประทานอภัยความชัว่ชา้ของชนชาติ น้ี ตามความยิง่ใหญ่ แห ่งความเมตตาของพระองค์  ดัง
ท่ี  พระองค์ ทรงประทานอภัยชนชาติ น้ี  ตัง้แต่  อยีปิต์  จนบัดน้ี �

ทรงพยากรณ์ถึงการพเนจรอยูใ่นถิน่ทุ รก ันดารถึงส่ี สิ บปี
20  แล ้วพระเยโฮวาห์จึงตร ัสว ่า �เราให้อภัยตามคําของเจ้า 21  แต่  แท้จรงิ เรามี ช ีวิตอยู ่แน่  ฉันใด และ

บรรดาโลกจะเต็มไปด้วยสงา่ราศีของพระเยโฮวาห ์แน่  ฉันใด 22 คนทัง้หลายท่ี ได้  เห ็นสงา่ราศีของเรา และ
ได้ เห ็นการอศัจรรย์ต่างๆท่ีเราได้กระทําในอยีปิต์และในถิน่ทุ รก ันดาร และยงัได้ทดลองเรามาตัง้สิบครัง้
และย ังม ิ ได้ ฟังเสียงของเรา 23 คนเหล่าน้ีจะมิ ได้  เห ็นแผ่นดิ นที ่เราปฏิญาณไวกั้บปู่ยาตายายของเขาฉันน้ัน
คนทัง้ปวงท่ีสบประมาทเราจะไม่ ได้  เห ็นแผ่นดินน้ันสักคนเดียว 24  แต่ ส่วนคาเลบผู้ รบัใช ้ของเรา เพราะมี จิ ต
ใจต่างกันและได้ตามเรามาอยา่งเต็ มท ่ีเราก็จะได้นําเขาไปถึงแผ่นดิ นที ่เขาได้ไปมาและเชื้อสายของเขาจะ
ได้ กรรมสิทธิ ์เมืองน้ัน 25 (พวกอามาเลขและพวกคานาอนัอยู ่ท่ี หวา่งเขา�  พรุง่น้ี  เจ้ าจงกลับไปในถิน่ทุ รก ัน
ดารตามทางถึงทะเลแดง� 26 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสและอาโรนวา่ 27 �เราจะทนชุ มน ุมชนชัว่รา้ยน้ีบ่น
ต่อเรานานสักเท่าใด เราได้ยนิเสียงบ่นของคนอสิราเอลซ่ึงเขาบ่ นว ่าเรา 28  เจ้ าจงกล่าวแก่เขาวา่ พระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า �เรามี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด เราจะกระทําสิง่ท่ี เจ้ าทัง้หลายบ่นให้เราได้ยนิแก่ เจ้ าฉันน้ัน 29 ซากศพ
ของเจ้าจะตกหล่นอยูใ่นถิน่ทุ รก ันดารน้ี จํานวนคนทัง้หมดของเจ้านับตัง้แต่ อายุ  ย ี่ สิ บปี ขึ้นไป  ผู้ ใดท่ีบ่ นว ่าเรา
30 จะไม่ มี สักคนหน่ึงท่ีมาถึงแผ่นดิ นที ่เราปฏิญาณวา่จะให ้เจ้ าอาศัยอยู่  เวน้แต่ คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์
และโยชู วาบ ุตรชายนนู 31  แต่ ลูกเล็กท่ี เจ้ าทัง้หลายวา่จะเป็นเหยื่อน้ันเราจะพาเขาทัง้หลายเข้าไป และเขา
จะรูจั้กแผ่นดิ นที ่ เจ้ าทัง้หลายได้ สบประมาท 32 ส่วนเจ้าทัง้หลาย ศพของเจ้าจะตกหล่นอยูใ่นถิน่ทุ รก ันดารน้ี
33 ลูกหลานของเจ้าทัง้หลายจะพเนจรอยู่ในถิน่ทุ รก ันดารถึงส่ี สิ บปี เขาจะทนโทษการเล่นชู้ของเจ้า จนกวา่
จํานวนซากศพของเจ้าจะอยู่ในถิน่ทุ รก ันดารน้ี ครบ 34 ตามจํานวนว ันที ่ เจ้ าเข้าไปสอดแนมในแผ่นดินน้ันซ่ึ 
งม ี สี ่ สิ บวนั วนัหน่ึงจะเป็นปี หน่ึง  เจ้ าทัง้หลายจะรบัโทษความชัว่ชา้ของเจ้าอยู ่สี ่ สิ บปี  เจ้ าทัง้หลายจะทราบ
ถึงการฝ่าฝืนคําสัญญาของเรา 35 เราผู้เป็นพระเยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาแล้ว เราจะกระทําดังน้ันแก่บรรดาชุ 
มน ุมชนท่ีชัว่รา้ยซ่ึงรว่มกันคิดต่อสู้ เรา เขาจะสิน้สุดลงในถิน่ทุ รก ันดาร เขาจะตายอยู ่ท่ีน่ัน � 36  คนที ่โมเสส
ใช้ไปสอดแนมท่ี แผ่นดิน  ผู้  ท่ี  กล ับมาเล่าความใส่รา้ยแผ่นดินน้ัน ซ่ึงกระทําให้บรรดาชุ มน ุมชนบ่ นว ่าโมเสส
37  คนที ่มารายงานความรา้ยเรือ่งแผ่นดินน้ันได้ตายเสียด้วยโรคภัยต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 38  แต่ โยชู 
วาบ ุตรชายนนู และคาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ในหมู่ คนที ่ไปสอดแนมท่ี แผ่ นดินย ังม ี ช ีวิตอยู่ 39 และโมเสส
เล่าข้อความน้ี ให ้คนอสิราเอลทัง้หมดฟัง ประชาชนก็ รอ้งไห ้โศกเศรา้ยิง่นัก 40 และคนทัง้ปวงได้ ลุ กขึ้นแต่ 
เชา้ ขึ้นไปยงัท่ีสูงบนภูเขากล่าววา่ � ดู  เถิด เราทัง้หลายมาอยู ่ท่ีน่ี  แล้ว เราจะเข้าไปยงัท่ีซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรง
สัญญาไว้ เพราะเราได้กระทําผิดแล้ว� 41  แต่ โมเสสกล่าววา่ � เหตุ ไฉนท่านขัดขืนพระดํารสัของพระเยโฮ
วาห์ การน้ีจะไม่ สําเรจ็ 42 อยา่ขึ้นไปเลย เพราะพระเยโฮวาห ์มิได้  อยู ่ท่ามกลางท่าน  เกล ือกวา่ท่านทัง้หลาย
จะล้มตายอยู่ต่อหน้าศั ตรู 43 เพราะคนอามาเลขและคนคานาอนัอยู่ข้างหน้าท่าน ท่านจะล้มลงด้วยดาบ
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เพราะท่านได้หนักลับจากการตามพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาหจ์ะไม่สถิตท่ามกลางท่านทัง้หลาย� 44  แต่ เขา
ทัง้หลายย ังบ ังอาจขึ้นไปท่ียงัท่ีสูงบนเนินเขา  แต่  ห ีบพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห์และโมเสสมิ ได้ ออกจาก
ค่าย 45  แล ้วคนอามาเลขและคนคานาอ ันที ่ อยู ่บนเนินเขาน้ันได้ลงมาขับไล่เขาให ้พ่ายแพ้ จนไปถึงตําบลโฮ
รมาห์

15
คําสัง่สอนเรือ่งการถวายเครือ่งบู ชา 

1 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 2 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ เม่ือเจ้าทัง้หลายจะเข้าในแผ่นดิ นที ่ เจ้ าจะ
เข้าอาศัยอยู่ ซ่ึงเราให ้แก่  เจ้ าน้ัน 3 ถ้าผู้ใดจะนําเครือ่งบูชาจากฝูงววัหรอืจากฝูงแพะแกะไปถวายพระเยโฮ
วาห์เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟ คือเครือ่งเผาบู ชา หรอืเครือ่งสัตวบูชาทําตามคําปฏิ ญาณ หรอืเป็นเครือ่งบู ชาด 
้วยใจสมัคร หรอืในการเล้ียงตามกําหนด กระทําให ้มี  กล ่ิ นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 4  ก็  ให ้ ผู้  ท่ี นําเครือ่ง
บู ชาน ้ันนําธญัญบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือยอดแป้งหน่ึงในสิบเอฟาหค์ลุ กก ั บน ํ้ามันหน่ึงในส่ีฮนิ 5 และ
เจ้าจงจัดน้ําองุน่หน่ึงในส่ีฮนิสําหร ับลู กแกะทุกตัว เป็นเครือ่งด่ืมบูชาคู่กับเครือ่งเผาบูชาคู่กับเครือ่งสัตวบู 
ชา 6 หรอืสําหรบัแกะผู้ตัวหน่ึงเจ้าจงจัดธญัญบู ชาด ้วยยอดแป้งสองในสิบเอฟาห์คลุกน้ํามันหน่ึงในสามฮนิ
7 และสําหรบัเป็นเครือ่งด่ืมบู ชา  เจ้ าจงถวายน้ําองุน่หน่ึงในสามฮนิ  ให ้เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮ
วาห์ 8 เม่ือเจ้าจัดววัผู้เป็นเครือ่งเผาบู ชา หรอืเป็นเครือ่งสัตวบูชาทําตามคําปฏิ ญาณ หรอืให้เป็นสันติบูชา
แด่พระเยโฮวาห์ 9  ก็  ให ้นําธญัญบู ชาม ียอดแป้งสามในสิบเอฟาหค์ลุกน้ํามั นคร ึ่งฮินมาบูชาพรอ้มกับววัผู้ น้ัน 
10 และให้นําเครือ่งด่ืมบู ชาม ีน้ําองุ ่นคร ่ึงฮนิให้เป็นการบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
11 จงกระทําอยา่งน้ีสําหรบัววัผู้หรอืแกะผู้ ทุ กตัว หรอืสําหร ับลู กแกะหรอืลูกแพะทุกตัว 12 ตามจํานวนสัตว ์
ท่ี จัดมา จงกระทําตามส่วนน้ี แก่  สัตว ์ ทุ กๆตัว 13 บรรดาชาวพื้นเมืองต้องกระทําอยา่งน้ี ทุกคน เม่ือจะถวาย
เครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที พ่อพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 14 ถ้าคนต่างด้าวท่ีมาอาศัยอยูกั่บเจ้า หรอืคนหน่ึง
คนใดท่ามกลางเจ้าตลอดชัว่อายุของเจ้าใครจ่ะถวายเครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮ
วาห์  ก็  ให ้เขาทัง้หลายกระทําเหมือนเจ้าทัง้หลายได้กระทําน้ัน 15 จะต้องมีกฎอยา่งเดียวกันสําหรบัชุ มน ุม
ชนและสําหรบัคนต่างด้าวผู้มาอาศัยอยู่กับเจ้า เป็นกฎถาวรตลอดชัว่อายุของเจ้า คือเจ้าเป็นอยา่งใด คน
ต่างด้าวก็เป็นอยา่งน้ันต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 16 จะต้องมี พระราชบัญญัติ อยา่งเดียวกันและลักษณะ
อยา่งเดียวกันสําหรบัเจ้าและสําหรบัคนต่างด้าวท่ีมาอาศัยอยู่กับเจ้า� 17 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่
18 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ เม่ือเจ้าทัง้หลายมาถึงแผ่นดิ นที ่เราจะพาเจ้าไป 19 และเม่ือเจ้ารบัประทาน
อาหารแหง่แผ่นดินน้ัน  เจ้ าจงนําเครือ่งบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 20 จงเอาแป้งเปียกผลแรกทําขนมก้อน
หน่ึงถวายเป็นเครือ่งบู ชา เป็นเครือ่งบูชาท่ี ได้ จากลานนวดข้าว  เจ้ าจงถวายเช ่นว ่าน้ี 21 จงเอาแป้งเปียกผล
แรกถวายเป็นเครือ่งบูชาแด่พระเยโฮวาห์ตลอดชัว่อายุของเจ้า 22 ถ้าเจ้าทัง้หลายได้ ประพฤติ ผิ ดม ิ ได้ รกัษา
พระบัญญั ติ  เหล่าน้ี  ทุ กประการ ซ่ึงพระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังแก่ โมเสส 23  ทุ กประการซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
ไว้ทางโมเสส  ตัง้แต่  วนัท่ี พระเยโฮวาห์ประทานพระบัญชาแก่ โมเสส และต่อๆไปตลอดชัว่อายุของเจ้า 24  
แล ้วถ้าประชาชนได้กระทําผิดโดยไม่ เจตนา โดยท่ีชุ มน ุมชนไม่ รูเ้หน็ ชุ มน ุมชนทัง้หมดต้องถวายววัหนุ่มตัว
หน่ึงเป็นเครือ่งเผาบู ชา  ให ้เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์  พร ้อมกับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่
กันตามลักษณะ และถวายลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 25 และให ้ปุ โรหติทําการลบมลทินบาปให ้
แก่ ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมด และเขาทัง้หลายจะได้รบัอภัยโทษ เพราะเป็นการผิดโดยไม่ เจตนา และเขา
จะนําเครือ่งบูชาของเขามาถวายด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ และถวายเครือ่งบูชาไถ่บาปต่อพระพักตรพ์ระเย
โฮวาห์ เพราะความผิดโดยไม่เจตนาของเขา 26 และชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมดจะได้รบัอภัยโทษ  พร ้อมกับ
คนต่างด้าวผู้ อยู ่ท่ามกลางเขาทัง้หลาย เพราะวา่พลเมืองทัง้หมดเก่ียวพั นก ับความผิดน้ั นอ ันเกิดขึ้นโดยไม่ 
เจตนา 27 ถ้าบุคคลคนหน่ึงคนใดกระทําผิดโดยไม่ รูตั้ว  ก็  ให ้ ผู้ น้ันเอาแพะเมียอายุขวบหน่ึงไปเป็นเครือ่งบูชา
ไถ่ บาป 28 และให ้ปุ โรหติกระทําการลบมลทินบาปต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์ให ้ บุ คคลน้ัน  ผู้ กระทําผิดเม่ือ
เขากระทําบาปโดยไม่ รูตั้ว เพื่อทําการลบมลทินบาปเขาเสีย และเขาจะได้รบัอภัยโทษ 29  ให ้ เจ้ ามี พระราช
บัญญัติ อยา่งเดียวสําหรบัผู้กระทําผิดโดยไม่ รูตั้ว คือคนอสิราเอลผู้เป็นชาวพื้นเมืองและผู้เป็นคนต่างด้าว
ท่ี อยู ่ท่ามกลางเขา 30  แต่  บุ คคลท่ีบังอาจกระทําการใดๆโดยพลการ  ไม่ วา่เขาจะเกิดในแผ่นดินน้ันหรอืเป็น
คนต่างด้าวก็ ดี  ผู้ น้ันเหยยีดหยามพระเยโฮวาห์  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน 31 เพราะเขาได้
สบประมาทพระดํารสัของพระเยโฮวาห์และละเมิดพระบัญญั ติ ของพระองค์  ผู้ น้ันจะต้องถูกตัดขาดอยา่ง
สิน้เชงิ  ให ้เขารบัโทษความชัว่ชา้ของตน�
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32 ขณะเม่ือคนอสิราเอลอยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร เขาพบคนหน่ึงไปเก็บฟืนในวนัสะบาโต 33  ผู้  ท่ี พบเขาเก็บฟื 
นก ็พาเขามาหาโมเสสและอาโรน และมาหาชุ มน ุมชนทัง้หมด 34 เขาจึงจําคนน้ันไว้ เพราะยงัไม่ แจ ้งวา่จะ
กระทําอยา่งไรแก่ เขา 35 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �ชายผู้น้ันต้องถูกโทษถึงตายเป็นแน่ ชุ มน ุม
ชนทัง้หมดต้องเอาหนิขวา้งเขาท่ีนอกค่าย� 36 และชุ มน ุมชนทัง้หมดจึงพาเขามานอกค่าย และเอาหนิขวา้ง
เขาจนตาย  ตามท่ี พระเยโฮวาหท์รงบัญชาโมเสส

ด้ายสี ฟ้า 
37 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 38 �จงพู ดก ับคนอสิราเอลและสัง่เขาใหทํ้าพู่ ท่ี  มุ มชายเส้ือตลอดชัว่อายุ

ของเขา  ให ้เอาด้ายสีฟ้าติดพู่ ท่ี  มุ  มท กุมุม 39 เพื่อเจ้าจะมองดู พู่  น้ัน และจดจําพระบัญญั ติ ทัง้สิน้ของพระเยโฮ
วาห์ และปฏิบั ติ  ตาม เพื่อเจ้าจะไม่กระทําอะไรตามความพอใจพอตาของเจ้าซ่ึงเจ้ามักหลงตามน้ัน 40 เพื่อ
วา่เจ้าจะจดจําและกระทําตามบัญญั ติ ทัง้สิน้ของเรา และเป็นคนบร ิสุทธ ิ์ แด่ พระเจ้าของเจ้า 41 เราคือพระเย
โฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้าผู้นําเจ้าออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของเจ้า�
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การกบฏของโคราห์ ดาธานและอาบรีมั

1 โคราห์  บุ ตรชายอสิฮาร์  ผู้ เป็นบุตรชายโคฮาท  ผู้ เป็นบุตรชายเลวี กับดาธานและอาบีรมั  บุ ตรชายเอลี 
อบั กับโอนบุตรชายเปเลท  บุ ตรชายรู เบน พาคนไป 2 และไปยนืต่อหน้าโมเสส  พร อ้มกับคนอสิราเอลจํานวน
หน่ึง เป็นเจ้านายของชุ มน ุมชนมีสองรอ้ยหา้สิบคนท่ีเลือกมาจากท่ี ประชุม เป็นคนมี ชื่อ 3 และเขาทัง้หลาย
มาประชุมกันต่อโมเสสต่ออาโรน  กล ่าวแก่ท่านทัง้สองวา่ �ท่านทําเกินเหตุ ไป เพราะวา่ชุ มน ุมชนทัง้หมด
ก็ บรสุิทธิ ์ ทุ กๆคน และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตท่ามกลางเขา  เหตุ ใดท่านจึงผยองขึ้นเหนือชุ มน ุมชนของพระ
เยโฮวาห�์ 4 ครัน้โมเสสได้ย ินก ็ซบหน้าลงถึ งด ิน 5 ท่านจึงพู ดก ับโคราห์และพรรคพวกทัง้หมดของเขาวา่
� พรุง่น้ี เชา้พระเยโฮวาห์จะทรงสําแดงให ้เห ็ นว ่า  ผู้ ใดเป็นของพระองค์และใครเป็นคนบร ิสุทธ ์ิและจะทรง
ให ้ผู้ น้ันเข้าใกล้ พระองค์  ผู้ ใดท่ี พระองค์ ทรงเลื อก  พระองค์ จะทรงให ้เข ้าไปใกล้ พระองค์ 6 จงกระทําอยา่ง
น้ี  ให ้โคราห์และพรรคพวกทัง้หมดของเขานํากระถางไฟมา 7 จงเอาไฟใส่และใส่เครือ่งหอมต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ในวนัพรุง่น้ี  ผู้ ใดท่ีพระเยโฮวาห์ทรงเลือกก็จะเป็นคนบร ิสุทธ ์ิ  บุ ตรชายของเลว ีเอย๋ ท่านทัง้
หลายได้กระทําเกินเหตุ ไป � 8 และโมเสสพู ดก ับโคราห ์วา่ �พวกท่านผู้เป็นบุตรชายของเลว ีจงฟัง 9 เป็นการ
เล็กน้อยสําหร ับท ่านอยู่หรอืซ่ึงพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลได้แยกท่านออกจากชุ มน ุมชนอสิราเอล เพื่อนําท่าน
ให้มาใกล้ พระองค์  ให ้ ปฏิบัติ งานในพลับพลาของพระเยโฮวาห์และยนือยู่ต่อหน้าชุ มน ุมชนเพื่อปรนนิบั ติ  
เขา 10 และพระองค์ทรงนําท่านมาใกล้ พระองค์ รวมทัง้พี่น้องทัง้สิน้ของท่าน คือลูกหลานของเลวี ท่านทัง้
หลายแสวงหาตําแหน่งปุโรห ิตด ้วยหรอื 11 เพราะฉะน้ั นที ่ท่านและพรรคพวกทัง้หมดของท่านได้ประชุมกั 
นก ็เป็นการต่อสู้พระเยโฮวาห์ ส่วนอาโรนเป็นอะไรเล่าท่ีท่านได้บ่ นว ่าเขา� 12 โมเสสใช ้ให ้ไปเรยีกดาธาน
และอาบีรมับุตรชายเอลี อบั เขาทัง้สองวา่ �เราจะไม่ ขึ้นไป 13 เป็นการเล็กน้อยอยูห่รอืท่ีท่านนําพวกเราจาก
แผ่นดิ นที ่ มีน ํ้านมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์เพื่อจะฆ่าพวกเราเสียในถิน่ทุ รก ันดาร และท่านจะได้ตัง้ตัวขึ้นเป็น
เจ้านายเหนือพวกเราด้วย 14 ยิง่กวา่น้ั นอ ีกท่านมิ ได้ นําพวกเราเข้าไปยงัแผ่นดิ นที ่ มีน ้ํานมและน้ําผึ้งไหลบ
รบูิ รณ ์  มิได้  ให ้พวกเราร ับท ีน่าหรอืสวนองุน่เป็นมรดก ท่านจะควกัตาคนเหล่าน้ีออกเสียหรอื เราจะไม่ ขึ้นไป �
15 โมเสสโกรธมากและกราบทูลพระเยโฮวาห ์วา่ �ขออยา่ทรงโปรดปรานเครือ่งบูชาของเขาเลย ข้าพระองค์ 
มิได้ เอาลาของเขามาสักตัวหน่ึง และข้าพระองค์ มิได้ ทําอนัตรายเขาสักคนเดียว� 16 และโมเสสพู ดก ับโค
ราห ์วา่ �ตั วท ่านและพรรคพวกทัง้หมดของท่านจงเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ในวนัพรุง่น้ี ทัง้ตั วท ่าน พรรคพวก
ของท่านและอาโรน 17  ให ้ ทุ กคนนํากระถางไฟของตนไป  ใส่ เครือ่งหอมในน้ัน  ให ้ ทุ กคนนํากระถางไฟเข้าเฝ้า
พระเยโฮวาห์  มี กระถางไฟสองรอ้ยหา้สิ บด ้วยกัน ตั วท ่านด้วย และอาโรน ต่างจงเอากระถางไฟของตนไป�
18 ดังน้ันทุกคนจึงนํากระถางไฟของเขา ต่างเอาไฟใส่และเอาเครือ่งหอมใส่ และเข้าไปยนือยู ่ท่ี  ประตู  พล ับ
พลาแหง่ชุ มน ุมพรอ้มกับโมเสสและอาโรน 19 โคราห ์ก็ รว่มชุ มน ุมชนทัง้หมดท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม
ประจัญหน้าเขาทัง้สอง และสงา่ราศีของพระเยโฮวาห ์ก็ ปรากฏต่อบรรดาชุ มน ุมชน 20 พระเยโฮวาห์ตรสั
กับโมเสสและอาโรนวา่ 21 �จงแยกตัวออกเสียจากชุ มน ุมชนน้ี เพื่อเราจะผลาญเขาเสียในพรบิตาเดียว�
22 เขาทัง้สองซบหน้าลงถึ งด ินกราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่ พระเจ้า  ผู้ ทรงเป็นพระเจ้าแหง่จิตวญิญาณของมนษุย ์
ทัง้สิน้ เม่ือคนเดียวกระทําผิด  พระองค์ จะทรงพระพิโรธแก่ชุ มน ุมชนทัง้หมดหรอื�

 แผ่ นธรณี ก็ อา้ปากออกกลืนพวกกบฏ
23 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 24 �จงกล่าวแก่ชุ มน ุมชนวา่ จงออกไปให้หา่งจากเต็นท์ของโคราห์ ดา

ธาน และอาบีรมั� 25  แล ้วโมเสสลุกขึ้นไปหาดาธานและอาบีรมัและพวกผู้ ใหญ่  แห ่ งอ ิสราเอลก็ตามท่านไป
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26 โมเสสจึงกล่าวแก่ชุ มน ุมชนน้ั นว ่า �ท่านทัง้หลายออกไปเสียให้หา่งจากเต็นท์ของคนชัว่เหล่าน้ี อยา่แตะ
ต้องอะไรของเขาเลย  เกล ือกวา่ท่านทัง้หลายจะต้องถูกกวาดไปกับบรรดาการบาปของเขาด้วย� 27 ดังน้ัน
เขาทัง้หลายก็ออกไปให้หา่งจากเต็นท์ของโคราห์ ดาธาน และอาบีรมั และดาธานกับอาบีรมัออกมายนือยู ่
ท่ี  ประตู  เต็นท์ ของตน  พร ้อมกับภรรยา  บุ ตรชายและลูกเล็กๆของเขา 28 และโมเสสพูดวา่ � ดังน้ี แหละท่าน
ทัง้หลายจะได้ทราบวา่ พระเยโฮวาห ์ใช ้ ให ้ข้ามากระทําการทัง้สิน้น้ี  ข้าม ิ ได้ กระทําตามอาํเภอใจข้าเอง 29 ถ้า
คนเหล่าน้ีตายอยา่งคนธรรมดาทัง้ปวง หรอืเหตุ การณ์ อยา่งคนธรรมดามาเยีย่มเยยีนเขา  ก็ หมายวา่พระเย
โฮวาห ์มิได้ ทรงใช้ข้ามา 30  แต่ ถ้าพระเยโฮวาห์บันดาลอะไรใหม่ เก ิดขึ้นและแผ่นธรณีอา้ปากกลืนคนเหล่าน้ี 
เข ้าไปพรอ้มกับข้าวของทัง้หมดของเขา และเขาทัง้หลายลงไปสู่แดนคนตายทัง้เป็น ท่านทัง้หลายจงทราบ
เถิดวา่ คนเหล่าน้ี ได้ สบประมาทพระเยโฮวาห�์ 31 ต่อมาเม่ือท่านกล่าวบรรดาคําเหล่าน้ี จบ  แผ่ นดินใต้ ท่ี เขา
เหล่าน้ันยนือยู ่ก็ แยกออก 32 และแผ่นธรณี ก็ อา้ปากออกกลืนเขาทัง้หลายกับครอบครวั และบรรดาคนของ
โคราห์และข้าวของทัง้หมดของเขา 33 ดังน้ันเขาทัง้หลายพรอ้มกับข้าวของทัง้หมดของเขาลงไปสู่แดนคน
ตายทัง้เป็น และแผ่นดิ นก ง็บัเขาไวแ้ละเขาทัง้หลายก็พินาศเสียจากท่ามกลางท่ี ประชุม 34อสิราเอลทัง้หมด
ท่ี อยู ่รอบเขาได้ยนิเสียงรอ้งของเขาก็ หนี  ไป เพราะเขากล่าววา่ � เกล ือกวา่ธรณีจะกลืนเราเสีย� 35 และไฟ
ออกมาจากพระเยโฮวาห์ เผาผลาญคนทัง้สองรอ้ยหา้สิ บท ่ี ได้ ถวายเครือ่งหอมน้ันเสีย 36  แล ้วพระเยโฮวาห์
ตรสักับโมเสสวา่ 37 �จงบอกเอเลอาซาร ์บุ ตรชายอาโรนปุโรหติ  ให ้เอากระถางไฟออกเสียจากเปลวเพลิง
และเจ้าจงกระจายก้อนไฟออกหา่งๆกัน เพราะกระถางไฟเหล่าน้ันบร ิสุทธ ิ์ 38 คือกระถางไฟของคนเหล่าน้ี ท่ี  
ได้ กระทําบาปจนถึงเสียชีว ิตน ้ัน จงตี แผ่ ทําเป็นแผ่นคลุมแท่นบู ชา เพราะได้ถวายกระถางเหล่าน้ันต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์ จึงเป็นสิง่บร ิสุทธ ิ์ ดังน้ันสิง่เหล่าน้ีจะเป็นหมายสําคัญแก่คนอสิราเอล� 39 ดังน้ันเอเลอ
าซาร ์ปุ โรหติจึงนํากระถางไฟทองสัมฤทธิ์ ซ่ึงผู้ ท่ี  ถู กไฟเผานําไปบู ชา มาตี แผ่ ออกเป็นแผ่นคลุมแท่นบู ชา 40  
ให ้เป็นเครือ่งเตือนใจคนอสิราเอล เพื่อวา่คนสามัญผู้ ท่ี  มิใช ่เป็นเชื้อสายของอาโรน จะมิ ได้  เข ้าไปเผาเครือ่ง
หอมถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  เกล ือกวา่จะเป็นอยา่งโคราห์และพรรคพวกของเขา  ดังท่ี พระเยโฮ
วาหต์รสักับเอเลอาซารท์างโมเสส 41 พอรุง่ขึ้นบรรดาชุ มน ุมชนอสิราเอลก็บ่ นว ่าโมเสสและอาโรนวา่ �ท่าน
ได้ประหารชวีติคนของพระเยโฮวาห ์เสีย � 42 ต่อมาเม่ือชุ มน ุมชนมาประชุมประจัญหน้าโมเสสและอาโรน
เขาหนัหน้ามาสู่ พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม และดู เถิด เมฆมาคลุมพลับพลาน้ัน และสงา่ราศีของพระเยโฮวาห ์ก็  
ปรากฏ 43 โมเสสกับอาโรนจึงมาหน้าพลับพลาแหง่ชุ มน ุม

การออ้นวอนของโมเสสชว่ยคนอสิราเอลให ้รอด 
44 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 45 �จงออกไปเสียจากท่ามกลางประชุมชนน้ี เพื่อเราจะผลาญเขา

ทัง้หลายเสียในพรบิตาเดียว� และท่านทัง้สองก็ซบหน้าลงถึ งด ิน 46 โมเสสพู ดก ับอาโรนวา่ �จงเอากระถาง
ไฟ เอาไฟจากแท่นบูชาใส่ ไว ้ แล ้วใส่เครือ่งหอมรบีนําไปท่ี ชุมนมุชน ทําการลบมลทินบาปของชุ มน ุมชนน้ัน
เสีย เพราะพระพิโรธพลุ่งออกมาจากพระเยโฮวาห ์แล้ว  ภัยพิบัติ  ได้ บังเกิดขึ้น� 47 อาโรนจึงนํากระถางไฟดัง
ท่ีโมเสสบอกวิง่เข้าไปท่ามกลางท่ี ประชุม และดู เถิด  ภัยพิบัติ  ได้ บังเกิดขึ้นแก่ประชาชนแล้ว และท่านได้ ใส่ 
เครือ่งหอมและทําการลบมลทินบาปของประชาชน 48 ท่านได้ยนือยูร่ะหวา่งคนตายกับคนเป็น และภัยพิบั ติ 
น้ั นก ็ ถู กระงบัแล้ว 49 บรรดาคนท่ีตายด้วยภัยพิบั ติ  มี  หน ึ่งหม่ืนส่ีพันเจ็ดรอ้ยคน  ไม่ นับคนท่ีตายด้วยเรือ่งของ
โคราห์ 50 เม่ือภัยพิบั ติ  ถู กระงบัแล้ว อาโรนก็ กล ับไปหาโมเสสท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม

17
 ไม้  เท ้าของอาโรนได้ งอก  มี ดอกตูมและดอกบาน

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงพู ดก ับคนอสิราเอลและเอาไม้ เท ้ามาจากเขา เรอืนบรรพบุรุษละ
อนัจากประมุขทุกคนตามเรอืนบรรพบุรุษ เป็นไม้ เท ้าสิบสองอนั  เข ียนชื่อชายเจ้าของไม้ ไว ้บนไม้ เท ้าทุ กอ 
ัน 3  เข ียนชื่อของอาโรนไว้บนไม้ เท ้าของคนเลวี เพราะจะมี ไม้  เท ้าอนัเดียวสําหรบัหวัหน้าเรอืนบรรพบุรุษ
หน่ึง 4 จงวางไม้ เท ้าเหล่าน้ันไวใ้นพลับพลาแหง่ชุ มน ุม ต่อหน้าพระโอวาทท่ี ท่ี เราพบกับเจ้าทัง้หลาย 5 และ
ต่อมาไม้ เท ้าของชายผู้ ท่ี เราโปรดเลือกน้ันจะงอก  เชน่น้ี เราจะกระทําให้เสียงบ่นของคนอสิราเอล ซ่ึงเขา
บ่นต่อเจ้าสงบลงเสียจากเรา� 6 โมเสสจึงสัง่คนอสิราเอล และประมุขของท่านทุกคนก็มอบไม้ เท ้าแก่ท่าน
คนละอนัตามเรอืนบรรพบุรุษ เป็นไม้ เท ้าสิบสองอนั และไม้ เท ้าของอาโรนก็ อยู ่ในไม้ เท ้าเหล่าน้ันด้วย 7 และ
โมเสสวางไม้ เท ้าเหล่าน้ันต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์ท่ี ในพลับพลาพระโอวาท 8  อยู ่มาว ันร ุ่งขึ้นโมเสสได้ เข 
้าไปในพลับพลาพระโอวาท  ดู  เถิด  ไม้  เท ้าของอาโรนสําหรบัวงศ์วานเลว ีได้  งอก  มี ดอกตูมและดอกบาน และ
เกิดผลอ ัลม ันด์สุ กบ ้าง 9  แล ้วโมเสสนําไม้ เท ้าทัง้หมดจากท่ีตรงพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์มาย ังคนอสิราเอล
ทัง้หมด เขาได้ ตรวจดู และทุกคนก็นําไม้ เท ้าของตนไป 10 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงนําไม้ เท ้าของ



กันดารวถีิ 17:11 125 กันดารวถีิ 18:28

อาโรนกลับไปวางไว้ต่อหน้าพระโอวาท  เก ็บไว้เป็นหมายสําคัญสําหรบัเตือนพวกกบฏ เพื่อเจ้าจะให้เขาทัง้
หลายยุ ติ การบ่ นว ่าเรา เพื่อเขาจะไม่ต้องตาย� 11 โมเสสก็กระทําเชน่น้ี พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังท่านอยา่งไร
ท่านก็กระทําอยา่งน้ัน 12 และคนอสิราเอลพู ดก ับโมเสสวา่ � ดู  เถิด เราพินาศ เราถึงหายนะ เราถึงหายนะ
หมดแล้ว 13  ผู้ ใดท่ีมาใกล้ พล ับพลาแหง่พระเยโฮวาหต้์องตาย เราจะต้องตายหมดหรอื�

18
คําสัง่สอนและคําบัญชาสําหรบัอาโรนและคนเลวี

1 ดังน้ันพระเยโฮวาหต์รสักับอาโรนวา่ � เจ้ าและบุตรชายของเจ้า และวงศ์วานบิดาของเจ้าจะต้องรบัโทษ
ความชัว่ชา้เน่ืองด้วยสถานบร ิสุทธ ์ิทัง้เจ้าและบุตรชายของเจ้าจะต้องรบัโทษความชัว่ชา้เน่ืองด้วยหน้าท่ี ปุ 
โรหติของเจ้า 2 และจงนําพี่น้องของเจ้ามาใกล้ เจ้า ซ่ึงเป็นตระกูลเลวี ตระกู ลบ ิดาของเจ้า เพื่อเขาจะสมทบ
กับเจ้า และปรนนิบั ติ  เจ้า  ขณะท่ี  เจ้ าและบุตรชายปรนนิบั ติ  อยู ่ต่อหน้าพลับพลาพระโอวาท 3 เขาทัง้หลายจะ
คอยรบัใช ้เจ้า และรบัใช้บรรดาหน้าท่ีต่างๆของพลับพลา  แต่ อยา่ให ้เข้าใกล้  เครือ่งใช ้ของสถานบร ิสุทธ ์ิหรอื
แท่นบู ชา  เกล ือกวา่เขาทัง้หลายและเจ้าจะต้องตาย 4 เขาทัง้หลายจะสมทบกับพวกเจ้า และคอยรบัใช ้อยู ่ 
ท่ี  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม ในงานปรนนิบั ติ ทัง้สิน้ของพลับพลา และอยา่ให ้ผู้ อื่นใดมาใกล้ เจ้า 5 พวกเจ้าต้อง
คอยรบัใชใ้นหน้าท่ีของสถานบร ิสุทธ ิ์ และหน้าท่ีของแท่นบู ชา เพื่อพระพิโรธจะไม่ เก ิดขึ้นแก่คนอสิราเอลอกี
6 และดู เถิด เราได้เลือกคนเลว ีพี่ น้องของเจ้าออกจากคนอสิราเอล เป็นของประทานแก่ เจ้ าถวายแด่พระเย
โฮวาห์  เพื่อให ้ ปฏิบัติ งานของพลับพลาแหง่ชุ มน ุม 7 ทัง้เจ้าและบุตรชายจงคอยรบัใช้ในหน้าท่ี ปุ โรหติ เพื่อ
งานทุกอยา่งท่ี เก ่ียวข้องกับแท่นบูชาและสิง่ท่ี อยู ่ภายในม่าน  เจ้ าต้องอยู ่ปฏิบัติงาน เราให้ตําแหน่งปุโรหติ
แก่ เจ้ าเป็นของประทานสําหรบังานปฏิบั ติ และผู้ใดอื่ นที ่ เข ้ามาใกล้ต้องให้ถึงแก่ ความตาย � 8  แล ้วพระ
เยโฮวาห์ตรสักับอาโรนวา่ � ดู  เถิด เราได้ ให ้เครือ่งบูชาของเราส่วนหน่ึงแก่ เจ้า คือบรรดาของถวายของคน
อสิราเอล เราให ้แก่  เจ้ าส่วนหน่ึงและแก่ลูกหลานของเจ้าเป็นกฎถาวรเพราะเหตุพวกเจ้าได้รบัการเจิมแล้ว
9 ในบรรดาของบร ิสุทธ ์ิ ท่ี สุดส่วนซ่ึงไม่ ได้ เผาไฟท่ีเป็นของของเจ้ามี ดังน้ี บรรดาของถวายของเขา บรรดา
ธญัญบูชาของเขา บรรดาเครือ่งบูชาไถ่บาปของเขา บรรดาเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดของเขา ซ่ึงเขาถวายแก่ 
เรา จะเป็นของบร ิสุทธ ์ิ ท่ี สุดแก่ เจ้ าและแก่ลูกหลานของเจ้า 10  เจ้ าจงรบัประทานสิง่เหล่าน้ีในท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด 
 ผู้ ชายทุกคนรบัประทานได้ เป็นของบร ิสุทธ ์ิ แก่  เจ้า 11  สิ ่งต่อไปน้ี ก็ เป็นของเจ้าด้วย คือของให ้ท่ี เขาถวาย
บรรดาเครือ่งบูชาแกวง่ถวายของคนอสิราเอล เราได้ ให ้ ไว ้ แก่  เจ้ าและแก่ บุ ตรชายหญิงซ่ึงอยู่กับเจ้าเป็นกฎ
เกณฑ์ ถาวร  ทุ กคนท่ีสะอาดอยู่ในครอบครวัของเจ้ารบัประทานได้ 12 น้ํามั นที ่ ดี  ท่ี สุดทัง้หมด และน้ําองุ ่นที ่ 
ดี  ท่ีสุด และเมล็ดพืชทัง้หมด และผลรุน่แรกท่ีเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เราให ้แก่  เจ้า 13 ผลสุ กรุ ่นแรกของ
ของทุกอยา่งซ่ึงอยูใ่นแผ่นดิน  ท่ี เขานํามาถวายพระเยโฮวาห์ จะเป็นของเจ้า  ทุ กคนท่ีสะอาดอยูใ่นครอบครวั
ของเจ้ารบัประทานได้ 14 บรรดาของมอบถวายในอสิราเอลจะเป็นของเจ้า 15 บรรดาเน้ือหนังท่ีเบิกครรภ์  ไม่ 
วา่มนษุย์หรอืสัตว์ ซ่ึงเขาถวายแด่พระเยโฮวาหจ์ะเป็นของเจ้า  แต่  อยา่งไรก็ตาม  บุ ตรหวัปีของมนษุย ์เจ้ าจะ
ต้องไถ่ ไว ้ เจ้ าต้องไถ่ ลูกหวัปี ของบรรดาสัตวทั์ง้ปวงท่ีมลทินด้วย 16 และค่าไถ่ พออายุ ได้  หน ึ่งเดือนเจ้าก็ต้อง
ไถ่  ให ้ เจ้ ากําหนดวา่เป็นเงนิหา้เชเขลตามเชเขลของสถานบร ิสุทธ ์ิซ่ึงเป็นยี ่สิ บเก-ราห์ 17  แต่  ลูกหวัปี ของววั
หรอืลู กห ัวปีของแกะ หรอืลู กห ัวปีของแพะ  เจ้ าไม่ต้องไถ่เพราะเป็นของบร ิสุทธ ์ิ เจ้ าจงเอาเลือดของมันพรม
บนแท่นบู ชา และเอาไขมันของมันเผาเป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟ  ให ้เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 18  
แต่ เน้ือของมันจะเป็นของเจ้า เชน่เดียวกับเน้ืออกท่ี แกว ่งถวายหรอืเน้ือโคนขาขวาเป็นของเจ้า 19 บรรดา
เครือ่งบูชาบร ิสุทธ ์ิ ท่ี คนอสิราเอลมอบถวายแด่พระเยโฮวาห์ เราให ้แก่  เจ้ าและแก่ บุ ตรชายหญิงซ่ึงอยู่กับ
เจ้า เป็นกฎเกณฑ์ ถาวร เป็นพันธสัญญาเกลือเป็นนิตย์ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์สําหรบัเจ้า และเชื้อสาย
ของเจ้าด้วย� 20 และพระเยโฮวาห์ตรสักับอาโรนวา่ � เจ้ าจะไม่ ได้ รบัมรดกในแผ่นดินของเขา ทัง้เจ้าจะไม่ 
มี ส่วนอนัใดกับเขาเลย เราเป็นส่วนแบ่งของเจ้าและเป็นมรดกของเจ้าท่ามกลางคนอสิราเอล 21  ดู  เถิด เรา
ให้บรรดาสิบชกัหน่ึงในอสิราเอลแก่ คนเลว ีเป็นมรดก เป็นค่าตอบแทนงานท่ีเขาปฏิบั ติ คืองานปฏิบั ติ  ท่ี  พล 
ับพลาแหง่ชุ มน ุม 22  ตัง้แต่  น้ี ต่อไปคนอสิราเอลจะมิ ได้  เข ้ามาใกล้ พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม  เกล ือกวา่เขาจะรบั
โทษบาปและจะต้องตาย 23  แต่  คนเลว ีจะต้องปฏิบั ติ งานของพลับพลาแหง่ชุ มน ุม และเขาจะต้องรบัโทษ
ความชัว่ชา้ของเขา จะเป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่อายุของเจ้า เขาจะไม่ มี ส่วนมรดกท่ามกลางคนอสิราเอล
24 เพราะวา่ส่วนสิบชกัหน่ึงของคนอสิราเอล ซ่ึงนํามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เราได้ ให ้ แก่  คนเลว ีเป็นมรดก
เพราะฉะน้ันเราจึงได้บอกเขาวา่ �เขาจะไม่ มี ส่วนมรดกท่ามกลางคนอสิราเอล� � 25 พระเยโฮวาห์ตรสักับ
โมเสสวา่ 26 � ยิง่กวา่น้ัน  เจ้ าจงกล่าวแก่ คนเลว ี วา่ �เม่ือพวกเจ้ารบัสิบชกัหน่ึงจากคนอสิราเอล ซ่ึงเราให ้
แก่  เจ้ าอนัมาจากเขาเป็นมรดกของเจ้าน้ัน  เจ้ าจงนําสิบชกัหน่ึงของสิบชกัหน่ึงท่ี เจ้ าได้ มาน ้ันถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ 27 และส่วนถวายของเจ้าน้ันจะนับเหมือนหน่ึงเป็นพืชท่ี ได้ มาจากลานนวดข้าว และเหมือนส่วนท่ี
เต็มเป่ียมจากบ่อยํ่าองุน่ 28 เพราะฉะน้ันเจ้าต้องนําของบูชาจากสิบชกัหน่ึงทัง้สิน้ของเจ้าถวายแด่พระเยโฮ
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วาห์ คือสิบชกัหน่ึงท่ี เจ้ ารบัจากคนอสิราเอลน้ัน จากส่วนได้ น้ี พวกเจ้าจงมอบของถวายแด่พระเยโฮวาห ์แด่ 
อาโรนปุโรหติ 29 จากบรรดาของท่ีพวกเจ้าได้ รบั  เจ้ าจงนําเครือ่งถวายทุกสิง่ท่ีต้องถวายแด่พระเยโฮวาห์
จากบรรดาของดี ท่ี สุดน้ันคือส่วนของท่ี บรสุิทธิ ์� 30 ฉะน้ันเจ้าจงพู ดก ับเขาวา่ �เม่ือเจ้าได้ถวายส่วนท่ี ดี  ท่ี 
สุดแล้ว  ให ้ คนเลว ีนับส่วนท่ี เหลืออยู ่เป็นเหมือนหน่ึงพืชท่ี ได้ มาจากลานนวดข้าวและเป็นผลได้จากบ่อยํ่า
องุน่ 31 และเจ้าจะรบัประทานส่วนน้ัน  ณ  ท่ี ใดๆก็ ได้ ทัง้ตัวเจ้าและครอบครวัของเจ้า เพราะวา่เป็นรางวลั
ตอบแทนงานปฏิบั ติ ของเจ้าในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม 32 เม่ือเจ้าได้ถวายส่วนท่ี ดี  ท่ี สุดแล้วเจ้าจะหามีโทษบาป
โดยของถวายน้ันไม่ และเจ้าอยา่ทําสิง่บร ิสุทธ ิ์ของคนอสิราเอลใหม้ลทินเกลือกวา่เจ้าจะต้องตาย� �

19
ววัตัวเมียสีแดงกับขี้ เถ้า 

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและอาโรนวา่ 2 � ต่อไปน้ี เป็นกฎพระราชบัญญั ติ ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรง
บัญชาวา่ จงบอกคนอสิราเอลใหนํ้าววัตัวเมียสีแดงไม่พิการซ่ึงไม่ มีตําหนิ และยงัไม่เคยเข้าเทียมแอก 3 และ
เจ้าจงให้ว ัวน ้ันแก่เอเลอาซาร ์ปุ โรหติ และให้เอาว ัวน ้ันไปนอกค่ายฆ่าเสียต่อหน้าเขา 4 และเอเลอาซาร ์ปุ 
โรหติจะเอาน้ิวมือจุ่มเลือดววัพรมท่ีข้างหน้าพลับพลาแหง่ชุ มน ุมเจ็ดครัง้ 5 และให ้มี คนเผาววัตัวเมียน้ัน
เสียในสายตาของเขา คือเขาจะต้องเผาหนัง  เน้ือ และเลื อด กับมูลของมันเสียให ้หมด 6 และปุโรหติจะเอา
ไม้สนสีดาร์  ไม้ หุสบกั บด ้ายสีแดงโยนเข้าไปในไฟท่ีเผาววัตัวเมียน้ัน 7  แล ้วปุโรหติจะซักเส้ือผ้าของตน
และชาํระรา่งกายเสียในน้ํา ภายหลังจึงเข้าไปในค่ายและปุโรห ิตน ้ันจึงเป็นมลทินอยู่จนถึงเวลาเยน็ 8  ผู้ ใด
ท่ีทําการเผาววัตัวเมียต้องซักเส้ือผ้าและชาํระรา่งกายของตนเสียในน้ํา และเขาจะเป็นมลทินอยูจ่นถึงเวลา
เยน็ 9  ให ้ชายคนท่ีสะอาดเก็บขี้เถ้าววัตัวเมียน้ัน นําไปไวน้อกค่ายในท่ี สะอาด และให ้เก ็บขี้เถ้าน้ันไวทํ้าเป็น
น้ําแหง่การแยกตัง้ไวสํ้าหร ับท ่ีชุ มน ุมชนอสิราเอลเพื่อเป็นการชาํระล้างบาปออกเสีย 10 และคนท่ี เก ็บขี้เถ้า
ของววัตัวเมียต้องซักเส้ือผ้าของตน และเขาจะเป็นมลทินอยู่จนถึงเวลาเยน็ จะเป็นอยา่งน้ี แก่ คนอสิราเอล
และแก่คนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางเขา เป็นกฎเกณฑ์ ถาวร 11  ผู้  ท่ี แตะต้องศพของผู้ใดก็ตามต้องเป็น
มลทินอยู ่เจ ็ดวนั 12 ในว ันที ่สามเขาต้องชาํระตัวด้วยน้ํา  แล ้วในว ันที ่ เจ ็ดเขาจะสะอาด  แต่ ถ้าเขาไม่ชาํระตัว
ในว ันที ่ สาม ในว ันที ่ เจ ็ดเขาจะสะอาดไม่ ได้ 13  ผู้ ใดก็ตามแตะต้องคนตาย คือรา่งกายของคนท่ีตายแล้ว และ
มิ ได้ ชาํระตนให ้บรสุิทธิ ์ ผู้ น้ั นก ็กระทําให ้พล ับพลาของพระเยโฮวาห ์มีมลทิน คนน้ันจะต้องถูกตัดขาดจาก
อสิราเอล เพราะน้ําแหง่การแยกตัง้ไว ้ไม่ได้ พรมถูกตัวเขา เขาจะเป็นมลทิน มลทินยงัค้างอยู ่ท่ี  เขา 14  ต่อไป
น้ี เป็นพระราชบัญญั ติ เรือ่งคนตายในเต็นท์  ทุ กคนท่ี เข ้ามาในเต็นท์ และสารพัดท่ี อยู ่ในเต็นท์ จะเป็นมลทิน
ไปเจ็ดวนั 15 ภาชนะทุ กล ูกท่ี ไม่มี ฝาปิดต้องเป็นมลทิน 16 คนใดท่ี อยู ่ในพื้นทุ่งไปแตะต้องคนท่ี ถู กดาบตาย
หรอืแตะต้องศพ หรอืกระดูกคน หรอืหลุมศพ จะเป็นมลทินไปเจ็ดวนั 17 สําหรบัคนท่ีเป็นมลทินน้ี จงเอาขี้
เถ้าจากการเผาววัตัวเมียในการบูชาไถ่ บาป และเอาน้ําท่ีไหลเติมเข้าไปปนในภาชนะ 18  ให ้คนสะอาดเอา
กิง่หุสบจุ่ มน ํ้าน้ันประพรมท่ี เต็นท์ และเครือ่งใชส้อยทัง้สิน้ และบนตัวคนท่ี อยู ่ ท่ี น่ันและบนตัวคนท่ีแตะต้อง
กระดูกหรอืคนถูกฆ่าหรอืคนตายหรอืหลุมศพ 19  ให ้คนสะอาดประพรมคนท่ีเป็นมลทินในว ันที ่สามและว ั
นที ่ เจ็ด  อยา่งน้ี พอว ันที ่ เจ ็ดเขาจะทําใหค้นน้ันสะอาด และเขาต้องซักเส้ือผ้าและอาบน้ํา พอถึงเวลาเยน็เขา
จะสะอาด 20  แต่  คนที ่เป็นมลทินและไม่ชาํระตัวให ้บรสุิทธิ ์คนน้ันจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางท่ี ชุมนมุ 
เพราะเขาได้กระทําใหส้ถานบร ิสุทธ ิข์องพระเยโฮวาหเ์ป็นมลทิน คือวา่น้ําแหง่การแยกตัง้ไว ้ไม่ได้ พรมถูกตัว
เขา เขาจึงเป็นมลทิน 21 และใหเ้ป็นกฎเกณฑ์ แก่ พวกเขาอยู ่เนืองนิตย ์ ผู้  ท่ี ประพรมน้ําแหง่การแยกตัง้ไวจ้ะ
ต้องซักเส้ือผ้าของตน และผู้ ท่ี แตะต้องน้ําแหง่การแยกตัง้ไวจ้ะเป็นมลทินจนถึงเวลาเยน็ 22 และสิง่ใดท่ี ผู้ 
เป็นมลทินแตะต้อง  สิ ่งน้ันจะเป็นมลทิน และผู้ ท่ี แตะต้องสิง่น้ันจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเยน็�

20
 มิ เรยีมสิน้ชวีติ ประชาชนกระหายน้ํา

1 ชุ มน ุมชนทัง้หมดของคนอสิราเอลเข้ามาในถิน่ทุ รก ันดารศินในเดือนท่ี หน่ึง ประชาชนพักอยู่ในคาเดช
 มิ เร ียมก ็ สิ ้นชวีติและฝังไว ้ท่ีน่ัน 2 ครัง้น้ันชุ มน ุมชนไม่ มีน ้ํา เขาประชุมกั นว ่าโมเสสและอาโรน 3 ประชาชน
ตัดพ้อต่อวา่โมเสสวา่ �เม่ือพี่น้องเราตายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์น้ัน เราตายเสียด้วยก็ ดี 4 ท่านพาชุ มน ุ
มชนของพระเยโฮวาห์มาในถิน่ทุ รก ันดารน้ี ให ้ตายเสียท่ี น่ี ทัง้ตัวเราและสัตวข์องเราทําไม 5 และทําไมท่าน
จึงให้เราออกจากอยีปิต์ นําเรามายงัท่ีเลวทรามน้ี เป็ นที ่ซ่ึงไม่ มี  พืช  ไม่มี มะเด่ือ องุน่หรอืทั บท ิม และไม่ มีน ํ้า
ด่ืม� 6  แล ้วโมเสสและอาโรนออกจากท่ีประชุมไปท่ี ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุมและซบหน้าลง และสงา่ราศี
ของพระเยโฮวาหป์รากฏแก่ เขา 

น้ําไหลออกจากหนิ โมเสสทําบาป
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7 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 8 �จงเอาไม้ เท ้าและเรยีกประชุมชุ มน ุมชน ทัง้เจ้าและอาโรนพี่ชายของ
เจ้า และบอกหนิต่อหน้าต่อตาประชาชนใหห้นิหลัง่น้ํา ดังน้ันเจ้าจะเอาน้ําออกจากหนิให ้เขา ดังน้ันแหละเจ้า
จะใหน้ํ้าแก่ชุ มน ุมชนและสัตว ์ด่ืม � 9 โมเสสก็นําไม้ เท ้าไปจากหน้าพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  ดังท่ี  พระองค์ ทรง
บัญชา 10 โมเสสกับอาโรนก็เรยีกชุ มน ุมชนให้ไปพรอ้มกั นที ่ หนิ โมเสสกล่าวแก่เขาวา่ � เจ้ าผู้กบฏจงฟัง  ณ 
 บัดน้ี จะใหเ้ราเอาน้ําออกจากหนิน้ี ให ้พวกเจ้าด่ืมหรอื� 11 และโมเสสก็ยกมือขึ้นตีหนิน้ันสองครั ้งด ้วยไม้ เท้า 
และน้ําก็ไหลออกมามากมาย ชุ มน ุมชนและสัตวข์องเขาก็ ได้ ด่ื มน ํ้า 12 พระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสและอาโร
นวา่ �เพราะเจ้ามิ ได้ เชื่อเราจึ งม ิ ได้ กระทําใหเ้ราเป็ นที ่ บรสุิทธิ ์ในสายตาของคนอสิราเอล เพราะฉะน้ันเจ้าจึง
จะมิ ได้ นําชุ มน ุมชนน้ี เข ้าไปในแผ่นดินซ่ึงเราได้ ให ้ แก่  เขา � 13 น้ําน้ันคือน้ําเมรบีาห์ เพราะวา่คนอสิราเอลได้
ต่อวา่พระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงสําแดงความบร ิสุทธ ิ์ท่ามกลางเขา

คนเอโดมไม่ ให ้คนอสิราเอลผ่านประเทศของเขา
14 โมเสสได้ส่งผู้ส่ือสารจากคาเดชไปถึงกษั ตร ิย ์แห ่งเอโดมวา่ � พี่ น้องซ่ึงเป็นคนอสิราเอลกล่าวดังน้ี วา่ 

ท่านก็ทราบถึงบรรดาความทุกข์ยากท่ี เก ิดขึ้นแก่เราแล้ว 15 วา่บรรพบุรุษของเราลงไปย ังอ ียปิต์ และเรา
อยู่ในอยีปิต์ ชา้นาน และชาวอยีปิต์ ได้ ข่มเหงเราและบรรพบุรุษของเรา 16 และเม่ือเรารอ้งทูลพระเยโฮวาห์
 พระองค์ ทรงสดับเสียงของเรา และได้ส่งทูตสวรรค์ องค์  หน ึ่งนําเราออกจากอยีปิต์ และดู เถิด เรามาอยูใ่นคา
เดชเป็นเมืองท่ี อยู ่ ช ิดพรมแดนของท่าน 17  ขอให ้เรายกผ่านเขตแดนของท่าน เราจะไม่ผ่านไรน่าหรอืสวน
องุน่ของท่าน เราจะไม่ด่ื มน ํ้าจากบ่อ เราจะเดินไปตามทางหลวง เราจะไม่หนัไปทางขวามือหรอืทางซ้ายมือ
จนกวา่เราจะผ่านพ้นเขตแดนของท่าน� 18  แต่ เอโดมกล่าวแก่ท่านวา่ �ท่านจะยกผ่านไปไม่ ได้  เกล อืกวา่เรา
จะยกออกมาสู้ท่านด้วยดาบ� 19 และคนอสิราเอลพู ดก ับกษั ตร ิย ์แห ่งเอโดมวา่ �เราจะขึ้นไปตามทางหลวง
ถ้าเราด่ื มน ้ําของท่านไม่วา่ตัวเราหรอืสัตว์ เราจะชาํระเงนิให้  ขอให ้เราเดินผ่านไป เราไม่ต้องการอะไรอกี�
20  แต่ ท่านตอบวา่ � เจ้ าจะยกผ่านไปไม่ ได้ �  แล ้วเอโดมก็ยกพลเป็ นอ ันมากมาต่อสู้เขาทัง้หลายด้วยมื ออ ัน
เข้มแข็ง 21  เชน่น้ี แหละเอโดมปฏิเสธไม่ ให ้อสิราเอลยกผ่านพรมแดนของท่าน ดังน้ั นอ ิสราเอลจึงหนัไปจาก
ท่าน 22 และชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมดเดินทางจากคาเดชมาถึงภูเขาโฮร์

อาโรนสิน้ชวีติ
23  ท่ี  ภู เขาโฮร ์น้ี พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและอาโรนรมิเขตแดนแผ่นดินเอโดมวา่ 24 �อาโรนจะต้อง

ถูกรวบไปอยู่กับพวกของเขา เพราะเขาจะไม่ ได้  เข ้าไปในแผ่นดินซ่ึงเรายกให ้แก่ คนอสิราเอล เพราะเจ้าทัง้
สองกบฏต่อคําสัง่ของเราท่ีน้ําเมรบีาห์ 25 จงนําอาโรนและเอเลอาซาร ์บุ ตรชายของเขา นําเขาขึ้นมาบนภู
เขาโฮร์ 26 จงถอดเส้ือของอาโรนสวมให ้แก่ เอเลอาซาร ์บุ ตรชายของเขา และอาโรนจะถูกรวบไปอยู่กับพวก
ของเขา เขาจะตายท่ี น่ัน � 27 โมเสสก็กระทําตามท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา และพวกท่านก็ขึ้นไปบนภูเขา
โฮรท่์ามกลางสายตาของชุ มน ุมชนทัง้หมด 28 และโมเสสถอดเส้ือผ้าของอาโรน และสวมให ้แก่ เอเลอาซาร ์
บุ ตรชายของเขา และอาโรนก็ สิ ้นชวีติอยู ่ท่ี ยอดภูเขาน้ัน  แล ้วโมเสสและเอเลอาซารล์งมาจากภู เขา 29 เม่ือ
บรรดาชุ มน ุมชนเห ็นว ่าอาโรนสิน้ชวีติเสียแล้ว  วงศ์ วานอสิราเอลทัง้หมดก็ รอ้งไห ้ ไวทุ้กข์  ให ้อาโรนอยูส่ามสิบ
วนั

21
 กษัตรยิ ์เมืองอาราดกับชาวคานาอนัถูกทําลาย

1 เม่ือกษั ตร ิย์เมืองอาราด ชาวคานาอนัผู้ อยู ่ทางภาคใต้  ได้ ย ินว ่าอสิราเอลกําลังยกมาตามทางท่ีพวก
สอดแนมใช ้น้ัน ท่านต่อสู้กับคนอสิราเอลและจับไปเป็นเชลยได้ บ้าง 2 และคนอสิราเอลปฏิญาณไวกั้บพระ
เยโฮวาห ์วา่ �ถ้าพระองค์จะทรงมอบชนชาติ น้ี  ไว ้ในมือข้าพระองค์ แน่  แล้ว ข้าพระองค์จะทําลายบ้านเมือง
เขาเสียให ้สิน้ � 3 และพระเยโฮวาหท์รงสดับเสียงของคนอสิราเอลและมอบชาวคานาอนัไว้ เขาก็ทําลายชาว
คานาอนัและบ้านเมืองของเขาเสียสิน้ จึงได้เรยีกชื่อตําบลน้ั นว ่าโฮรมาห์ 4 เขาทัง้หลายออกเดินจากภูเขา
โฮรต์ามทางท่ีไปทะเลแดงเพื่อจะออ้มแผ่นดินเอโดม ประชาชนท้อใจมากเพราะเหตุ หนทาง 

 งู แมวเซากับงู ทองเหลือง 
5 และประชาชนก็บ่ นว ่าพระเจ้าและวา่โมเสสวา่ �ทําไมพาเราออกจากอยีปิต์มาตายในถิน่ทุ รก ันดาร

เพราะไม่ มี อาหารและไม่ มีน ้ํา เราเบื่ออาหารอนัไร้ค่าน้ี� 6 และพระเยโฮวาห ์ก็ ทรงให ้งู แมวเซามาในหมู่ 
ประชาชน  งู  ก็ กัดประชาชน และคนอสิราเอลตายมาก 7 และประชาชนมาหาโมเสสกล่าววา่ �เราทัง้หลายได้
กระทําบาปเพราะเราทัง้หลายได้บ่ นว ่าพระเยโฮวาห์และบ่ นว ่าท่าน ขอทูลแด่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรง
นํางูไปจากเราเสีย� ดังน้ันโมเสสจึงอธษิฐานเพื่อประชาชน 8 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงทํางู
แมวเซาตัวหน่ึงติดไว ้ท่ี  เสา และต่อมาทุกคนท่ี ถู  กง ูกัดเม่ือเขามองดู เขาจะย ังม ี ช ีวติอยู ่ได้ � 9 ดังน้ันโมเสส
จึงทํางู ทองสัมฤทธิ ์ตัวหน่ึง และติดไว ้ท่ี  เสา  แล ้วต่อมาถ้างูกัดคนใด ถ้าเขามองดู งู  ทองสัมฤทธิ ์ น้ัน เขาก็ มี  ช ีวิ
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ตอยู ่ได้ 10 และคนอสิราเอลก็ยกออกเดินไปตัง้ค่ายอยู ่ท่ี โอโบท 11 และเขาออกเดินจากโอโบทไปตัง้ค่ายอยู ่
ท่ี อิเยอาบารมิ  อยู ่ในถิน่ทุ รก ันดาร ตรงข้ามโมอบั ทางทิศตะวนัขึ้น 12 เขายกออกจากท่ีน่ันมาตัง้ค่ายอยู ่ท่ี 
หุบเขาเศเรด 13 เขายกออกจากท่ีน่ันไปตัง้อยูฟ่ากแม่น้ําอารโนนข้างโน้น ซ่ึงอยูใ่นถิน่ทุ รก ันดารท่ียดืมาจาก
พรมแดนของคนอาโมไรต์ เพราะวา่แม่น้ําอารโนนเป็นพรมแดนของโมอบั ระหวา่งโมอ ับก ับคนอาโมไรต์
14 ดังน้ันในหนังสือสงครามของพระเยโฮวาหจึ์ งม ี วา่ � พระองค์ ทรงชนะท่ีทะเลแดง และลุ่มแม่น้ําอารโนน
15 และท่ีเชงิลาดของท่ี ลุ ่มเหล่าน้ันซ่ึงยดืไปจนถึงท่ีตัง้เมืองอาร์ และพาดพิงไปถึงพรมแดนโมอบั� 16 จากท่ี
น่ันเขาออกเดินต่อไปถึงเมืองเบเออร์ ซ่ึงเป็นบ่อน้ําท่ีพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงรวบรวมประชาชน
เข้าด้วยกัน เราจะให้น้ําแก่ เขา � 17  แล ้ วอ ิสราเอลจึงรอ้งเพลงน้ี วา่ � โอ  บ่อน ํ้าเอย๋ จงมีน้ําพลุ่งขึ้นมา  ให ้เรา
มารอ้งเพลงกัน 18 เป็นบ่อน้ําท่ี เจ้ านายได้ขุดไว้ เป็นบ่อท่ีขุนนางของประชาชนเจาะไว้ ด้วยคทาและไม้ เท ้า
ของผู้ทรงตัง้พระราชบัญญั ติ � และจากถิน่ทุ รก ันดารน้ันไป เขาก็มาถึ งม ัทธานาห์ 19 และจากมัทธานาหถึ์ง
ตําบลนาหะลีเอล และจากนาหะลีเอลถึงตําบลบาโมท 20 และจากบาโมทถึงหุบเขาซ่ึงอยู่ในท้องถิน่โมอบั
ข้างยอดเขาปิสกาหซ่ึ์งมองลงมาเหน็เยช ิโมน 

คนอาโมไรต์ ไม่  ให ้คนอสิราเอลผ่านประเทศของเขา อสิราเอลจึงยดึเอาแผ่นดินของเขา
21  แล ้ วอ ิสราเอลส่งผู้ส่ือสารไปหาสิโหนกษั ตร ิย์คนอาโมไรต์ กล่าววา่ 22 � ขอให ้ข้าพเจ้าผ่านแผ่นดิน

ของท่าน พวกเราจะไม่เล้ียวเข้าไปในนาหรอืในสวนองุน่ เราจะไม่ด่ื มน ํ้าจากบ่อ เราจะเดินไปตามทางหลวง
จนเราได้ผ่านพรมแดนเมืองของท่าน� 23  แต่  สิ โหนไม่ ยอมให ้อสิราเอลยกผ่านพรมแดนของท่าน  สิ โหน
รวบรวมพลทัง้หมดของท่านยกออกสู้รบกับอสิราเอลในถิน่ทุ รก ันดาร และท่านมาถึงยาฮาสรบกับอสิราเอล
ท่ี น่ัน 24 และอสิราเอลได้ประหารท่านเสียด้วยคมดาบ ยดึเอาแผ่นดินของท่านจากแม่น้ําอารโนนจนถึง
แถวยบับอก ไกลไปจนถึงแดนคนอมัโมนเพราะวา่พรมแดนของคนอมัโมนเข้มแข็ง 25 และอสิราเอลยดึ
เมืองเหล่าน้ี ทัง้หมด และอสิราเอลเข้าตัง้อยู่ในบรรดาหวัเมืองของคนอาโมไรต์ ในเฮชโบน และตามชนบท
ทัง้หมด 26 เพราะวา่เฮชโบนเป็นเมืองหลวงของสิโหนกษั ตร ิยข์องคนอาโมไรต์  ผู้  ท่ี  ต่อสู้ กับกษั ตร ิยช์าวโมอบั
องค์ ก่อน และยดึได้ แผ่ นดินของท่านทัง้สิน้ไกลไปถึงแม่น้ําอารโนน 27 เพราะฉะน้ันนั กร ้องบทสุภาษิตจึง
รอ้งวา่ �มาท่ีเฮชโบน  ให ้สรา้งและสถาปนาเมืองแหง่สิโหนขึ้น 28 เพราะวา่มีไฟออกไปจากเฮชโบน  มี เปลว
ไฟออกไปจากเมืองแหง่สิ โหน  ได้ ทําลายเมืองอารข์องโมอบั  เจ้ าของแหง่ปู ชน ียสถานสูงของแม่น้ําอารโนน
29 โมอบัเอย๋  วบิัติ  แก่  เจ้า  โอ  ชนชาติ  แห ่งพระเคโมชเอย๋  เจ้ าต้องพินาศ พระเคโมชได้มอบทั ้งบ ุตรชายของ
ตนท่ีหลบภัยแล้ วก ับบุตรสาวของตน  ให ้เป็นเชลยของสิโหนกษั ตร ิยค์นอาโมไรต์ 30 เราทัง้หลายได้ยงิเขาทัง้
ปวง เฮชโบนพนิาศจนถึ งด ีโบน เราได้กวาดล้างถึงโนฟาหเ์สียคือถึงเมเดบา� 31 ดังน้ั นอ ิสราเอลได้อาศัยอยู่
ในแผ่นดินคนอาโมไรต์

อสิราเอลยดึแผ่นดินของเมืองบาชาน
32 และโมเสสใช้คนไปสอดแนมเมืองยาเซอร์ และเขาทัง้หลายได้ยดึชนบทของเมืองน้ัน และขับไล่คนอา

โมไรต์ ท่ีอยู ่ ท่ี น่ันเสีย 33  แล ้วเขาก็เล้ียวยกเดินไปตามทางเมืองบาชาน และโอกกษั ตร ิยเ์มืองบาชานก็ ออกมา 
ทัง้ตั วท ่านกับพลไพรทั่ง้สิน้ของท่าน เพื่อสู้รบกับเขาท่ีเอเดรอี 34  แต่ พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �อยา่
กลัวเขาเลย เพราะเราได้มอบเขาไวใ้นมือของเจ้าแล้ว ทัง้บรรดาพลไพรข่องเขา และแผ่นดินของเขา และ
เจ้าจะกระทําแก่เขาอยา่งเจ้าได้กระทําแก่ สิ โหนกษั ตร ิย์คนอาโมไรต์ ผู้  อยู ่ ท่ี เฮชโบน� 35 ดังน้ันเขาทัง้หลาย
จึงฆ่าโอกและโอรสของท่านเสีย ทัง้ประชาชนทัง้สิน้ของท่าน  ไม่มี เหลือใหท่้านสักคนเดียว และเขาทัง้หลาย
ก็ เข ้ายดึแผ่นดินของท่าน

22
 กษัตรยิ ์เมืองโมอบัจ้างบาลาอมัใหส้าปแชง่คนอสิราเอล

1  แล ้วคนอสิราเอลก็ยกออกไปตัง้ค่ายอยู่  ณ  ท่ี ราบโมอบัซ่ึงอยู่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี ใกล้ เมืองเยร ีโค 
2 ฝ่ายบาลาคบุตรชายศิปโปร ์ได้  เห ็นการทัง้ปวงซ่ึ งอ ิสราเอลได้กระทําต่อคนอาโมไรต์ 3 ทัง้โมอ ับก ็ครั ่นคร 
้ามต่อชนชาติน้ันนักหนา เพราะเขามีคนมากด้วยกัน โมอบักลัวคนอสิราเอลลานที เดียว 4 โมอบัจึงพู ดก ับ
พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองมีเดียนวา่ �คนเหล่าน้ีจะมาเลี ยก ินสารพัดท่ีล้อมรอบเราอยู ่หมด เหมือนววัเลี ยก ิน
หญ้าในนา� บาลาคบุตรชายศิปโปรเ์ป็นกษั ตร ิย์เมืองโมอบัในเวลาน้ัน 5 ท่านใช ้ผู้ ส่ือสารไปยงับาลาอมับุตร
ชายเบโอร ์ท่ี เปโธร ์ใกล้  แม่น ํ้าในแผ่นดิ นอ ันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน โดยกล่าววา่ � ดู  เถิด  ชนชาติ  หน 
ึ่งออกมาจากอยีปิต์  ดู  เถิด เขาทัง้หลายเข้าแผ่คลุมพื้นแผ่นดินโลก กําลังพักอยู่ตรงข้ามข้าพเจ้า 6  ฉะน้ัน 
ขอเชญิมาเถิด  บัดน้ี ขอสาปแชง่ชนชาติ น้ี  ให ้ แก่  ข้าพเจ้า เพราะเขาเข้มแข็งกวา่ข้าพเจ้ามาก ชะรอยข้าพเจ้า
จะสามารถรบชนะเขาและขับไล่เขาออกไปจากแผ่นดินได้ เพราะข้าพเจ้าทราบอยู ่วา่ ถ้าท่านอวยพรแก่ ผู้
ใด  ผู้ น้ันจะเป็นไปตามพรน้ัน และท่านสาปแชง่ผู้ ใด  ผู้ น้ั นก ็ ถู กสาปแชง่� 7 ดังน้ันพวกผู้ ใหญ่ ของเมืองโมอ ั
บก ับพวกผู้ ใหญ่ ของเมืองมีเดียนก็ถือค่าการทําอาถรรพ์น้ันออกไป ครัน้เขาทัง้หลายมาถึงบาลาอมั  ก็ บอก
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คําของบาลาคแก่ เขา 8 บาลาอมักล่าวแก่คนเหล่าน้ั นว ่า � คืนน้ี จงค้างท่ี น่ี  ก่อน เม่ือพระเยโฮวาหต์ร ัสอย ่าง
ไรแก่ข้าแล้ว ข้าจึงจะนําคําน้ันมาแจ้งแก่ท่านทัง้หลาย� ดังน้ันเจ้าเมืองแหง่โมอบัจึงยบัยัง้อยู่กับบาลาอมั
9 และพระเจ้าเสด็จมาหาบาลาอมัตร ัสว ่า � คนที ่มาอยู่กับเจ้าคือผู้ ใด � 10 บาลาอ ัมท ูลพระเจ้าวา่ �บาลา
คบุตรชายศิปโปร ์กษัตรยิ ์เมืองโมอบัได้ ใช ้เขาทัง้หลายมาแจ้งแก่ข้าพระองค์ วา่ 11 � ดู  เถิด  ชนชาติ  หน ่ึงออก
จากอยีปิต์มาแผ่คลุมพื้นแผ่นดินโลก ขอเชญิมาเถิด ขอสาปแชง่เขาทัง้หลายให ้แก่  ข้าพเจ้า ชะรอยข้าพเจ้า
จะรบชนะเขาและขับไล่เขาออกไปได้� � 12 พระเจ้าตรสักับบาลาอมัวา่ � เจ้ าอยา่ไปกับเขาทัง้หลาย  เจ้ าอยา่
แชง่ชนชาติ น้ัน เพราะเขาทัง้หลายเป็นคนท่ี ได้ รบัพร� 13 รุง่เชา้บาลาอมัก็ ลุ กขึ้นกล่าวแก่ เจ้ านายของบาลา
ควา่ �จงกลับไปแผ่นดินของท่านเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธมิ ให ้เราไปกั บท ่าน� 14 เพราะฉะน้ัน
เจ้านายแหง่โมอ ับก ็ ลุ กขึ้นกลับไปหาบาลาคกล่าววา่ �บาลาอมัปฏิเสธไม่ยอมมากับเรา� 15 บาลาคได้ส่ง
พวกเจ้านายไปอกีครัง้หน่ึง  มี จํานวนมากกวา่ และมี เกียรติ ยศมากกวา่รุ ่นก ่อน 16 เขาทัง้หลายมาถึงบาลา
อมักล่าวแก่ท่านวา่ �บาลาคบุตรชายศิปโปร ์กล ่าวดังน้ี วา่ �ขออยา่ให ้มี อะไรขัดขวางท่านท่ีจะไปหาข้าพเจ้า
เลย 17 เพราะข้าพเจ้าจะให ้เกียรติ  แก่ ท่านอยา่งสูงแน่ ท่านจะให้ข้าพเจ้าทําอะไรให้ ข้าพเจ้าจะกระทําตาม
ขอเชญิมาสาปแชง่ชนชาติ น้ี  ให ้ แก่  ข้าพเจ้า � � 18  แต่ บาลาอมัได้ตอบคนใช้ของบาลาควา่ � แม้ว ่าบาลาคจะ
ให้เงนิและทองเต็มบ้านเต็มเรอืนของท่านแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกระทําอะไรนอกเหนือพระบัญชาของพระ
เยโฮวาหพ์ระเจ้าของข้าพเจ้าไม่ ได้  ไม่ วา่เล็กหรอืใหญ่ 19 ฉะน้ันบัดน้ีขอท่านยบัยัง้อยู ่ท่ีน่ี สั กค ืนหน่ึ งก ่อนด้วย
เพื่อข้าพเจ้าจะทราบวา่พระเยโฮวาหจ์ะตรสัเพิม่เติมประการใดแก่ข้าพเจ้าบ้าง� 20 และพระเจ้าเสด็จมาหา
บาลาอมัในกลางคืนตรสัแก่เขาวา่ �ถ้ามี ผู้ ชายมาเรยีกเจ้าจงลุกขึ้นไปกับเขา  แต่  เจ้ าจงกระทําตามท่ีเรา
สัง่เจ้าเท่าน้ัน� 21 ดังน้ั นร ุ่งเชา้บาลาอมัก็ ลุ กขึ้นผูกอานลา ไปกับเจ้านายแหง่โมอบั 22  แต่ พระเจ้าทรงกริว้
ต่อบาลาอมัเพราะเขาไป ดังน้ันทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์มาย ืนเป็นผู้สกัดทางบาลาอมัไว้ ฝ่ายบาลาอมัขี่ 
ลาม ี คนใช ้สองคนไปกับเขา 23 เม่ือลาน้ันเหน็ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาหถื์อดาบยนือยู่ในหนทาง  ลาก ็เล้ียว
ออกนอกทาง  เข ้าไปในทุ่งนา บาลาอมัจึงตีลาให ้กล ับไปทางเดิม 24  แล ้ วท ูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์มาย นือยู่
ในทางแคบระหวา่งสวนองุน่  มี กําแพงทัง้สองข้างทาง 25 เม่ือลาเหน็ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาหมั์ นก ็ดันไป
ติดกําแพง  หนี บเท้าของบาลาอมัเข้ากับกําแพง บาลาอมัก็ ตี ลาอกี 26  แล ้ วท ูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์ก็ เดิน
ไปข้างหน้ายนือยู่ในท่ี แคบ  ไม่มี ทางท่ีจะหลีกไปข้างขวาหรอืข้างซ้าย 27 เม่ือลาเหน็ทูตสวรรค์ของพระเยโฮ
วาหมั์ นก ็ หมอบลง บาลาอมัยงัคงน่ังอยู่บนหลัง บาลาอมัก็ โกรธ จึงเอาไม้ เท ้าของเขาตี ลา 28  แล ้วพระเยโฮ
วาห์เปิดปากลา มันจึงพู ดก ับบาลาอมัวา่ �ข้าพเจ้าได้กระทําอะไรแก่ ท่าน ท่านจึงได้ ตี ข้าพเจ้าถึงสามครัง้�
29 บาลาอมัพู ดก ับลาวา่ �เพราะเจ้าได้แกล้งเรา เราอยากจะมีดาบอยู่ในมือเดีย๋วน้ี เราจะได้ฆ่าเจ้าเสีย� 30  
ลาก ็ พู  ดก ับบาลาอมัวา่ �ข้าพเจ้าไม่ ใช ่ลาของท่านท่ีท่านขับขี่ อยู ่ ทุ กวนัตลอดชวีติจนบัดน้ีดอกหรอื ข้าพเจ้า
ได้เคยกระทําเชน่น้ี แก่ ท่านหรอื� บาลาอมัก็บอกวา่ � ไม่เคย � 31  แล ้วพระเยโฮวาห์ทรงเบิกตาบาลาอมั
เขาจึงเหน็ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ถือดาบยนือยู่ในหนทาง บาลาอมัก็ก้มศีรษะซบหน้าลงกราบ 32 และ
ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์พู  ดก ับบาลาอมัวา่ �ทําไมเจ้าจึงตีลาของเจ้าถึงสามครัง้  ดู  เถิด เรามาหา้มเจ้า
เพราะการประพฤติของเจ้าขัดขืนเรา 33 ลาได้ เห ็นเราและหลีกไปต่อหน้าเราถึงสามครัง้ ถ้ามั นม ิ ได้  หลี กไป
จากเรา เราจะได้ฆ่าเจ้าเสียแล้วเม่ือตะก้ี น้ี  แน่ และให้ลารอดตายไป� 34  แล ้วบาลาอมัพู ดก ั บท ูตสวรรค์ของ
พระเยโฮวาห ์วา่ �ข้าพเจ้าได้กระทําบาป เพราะข้าพเจ้าไม่ทราบวา่ท่านยนือยู่ในหนทางกัน้ข้าพเจ้า ฉะน้ัน
บัดน้ีถ้าท่านไม่ เหน็ชอบ ข้าพเจ้าจะกลับไปเสีย� 35  แล ้ วท ูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์พู  ดก ับบาลาอมัวา่ �จง
ไปกับชายเหล่าน้ันเถิด  แต่  เจ้ าจงพูดเฉพาะคําท่ีเราให ้เจ้ าพูด� ดังน้ันบาลาอมัก็ไปกับเจ้านายของบาลาค
ต่อไป 36 เม่ือบาลาคได้ย ินว ่าบาลาอมัมาแล้ว ท่านจึงออกไปรบับาลาอ ัมท ่ีเมืองโมอ ับท ่ีสุดปลายพรมแดน
ซ่ึงเกิดขึ้นด้วยแม่น้ําอารโนน 37 บาลาคพู ดก ับบาลาอมัวา่ �เราได้ อุตส่าห ์ ใช ้คนไปเชญิท่านมามิ ใช ่ หรอื  เหตุ 
ไฉนท่านไม่มาหาเราเล่า เราไม่สามารถท่ีจะให ้เกียรติ  แก่ ท่านหรอื� 38 บาลาอมัพู ดก ับบาลาควา่ � ดู  เถิด 
ข้าพเจ้ามาหาท่านแล้ว  บัดน้ี ข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรได้ เล่า คําซ่ึงพระเจ้าใส่ปากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องกล่าว�
39  แล ้วบาลาอมัไปกับบาลาคถึงตําบลคีรยิาทหโุซท 40  ณ  ท่ี น่ันบาลาคเอาววัและแกะถวายบู ชา  แล ้วส่งไปให้
บาลาอมัและเจ้านายท่ี อยู ่กับเขาบ้าง 41 ต่อมารุง่ขึ้นบาลาคก็พาบาลาอมัขึ้นไปยงัปู ชน ียสถานสูงของพระบา
อลั จากท่ีน่ั นก ็ ได้  เห ็นประชาชนส่วนท่ี อยู ่ ใกล้  ท่ีสุด 
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พระเจ้าทรงดลใจบาลาอมัใหอ้วยพรคนอสิราเอล

1 บาลาอมัพู ดก ับบาลาควา่ �ท่านจงสรา้งแท่นบูชาให้ข้าพเจ้าท่ี น่ี  เจ ็ดแท่น และจัดววัผู้ เจ ็ดตัว แกะผู้ เจ 
็ดตัวให ้ข้าพเจ้า � 2 บาลาคก็กระทําตามคําของบาลาอมั บาลาคและบาลาอมัเอาววัผู้ตัวหน่ึงแกะผู้ตัวหน่ึง
กระทําบูชาท่ีแท่นบูชาทุกแท่น 3  แล ้วบาลาอมัพู ดก ับบาลาควา่ �จงยนือยู ่ใกล้ เครือ่งเผาบูชาของท่านแล้ว
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ข้าพเจ้าจะไป ชะรอยพระเยโฮวาห์จะเสด็จมาหาข้าพเจ้า และสิง่ใดท่ี พระองค์ สําแดงแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะบอกท่าน�  แล ้วเขาก็ขึ้นไปยงัท่ี สูง 4 พระเจ้าทรงพบกับบาลาอมั และบาลาอมักราบทูลพระองค์ วา่ �ข้า
พระองค์ ได้ จัดแท่นบูชาเจ็ดแท่น ทัง้ได้จัดววัผู้ตัวหน่ึงและแกะผู้ตัวหน่ึ งบ ูชาอยู ่ทุ กแท่น� 5 พระเยโฮวาห์
ทรงใส่ถ้อยคําในปากของบาลาอมัและตร ัสว ่า �จงกลับไปหาบาลาคแล้วจงพู ดอย ่างน้ัน� 6 บาลาอมัจึงกลับ
ไปหาบาลาค และดู เถิด บาลาคกับบรรดาเจ้านายแหง่โมอบัยนือยู ่ท่ี ข้างเครือ่งเผาบูชาของท่าน 7 บาลาอมั
ได้ กล ่าวกลอนภาษิตของเขาวา่ �บาลาคได้พาข้าพเจ้ามาจากอารมั ท่านกษั ตร ิย์ของโมอบัได้พาข้าพเจ้า
มาจากภูเขาทางตะวนัออก  กล่าววา่ �มาเถิด มาแชง่ยาโคบเพื่อข้าพเจ้า มาเถิด มาประณามอสิราเอล�
8 ข้าพเจ้าจะแชง่ผู้ ท่ี พระเจ้าไม่ทรงแชง่ได้ อยา่งไร ข้าพเจ้าจะประณามผู้ ท่ี พระเยโฮวาห ์ไม่ ทรงประณามได้ 
อยา่งไร 9 เพราะข้าพเจ้าได้ ดู เขาจากยอดผา จากเนินสูงข้าพเจ้าได้ เห ็นเขาแน่ะ  ดู  เถิด  ชนชาติ  หน ึ่งอยูลํ่าพัง
และมิ ได้ นับเข้าในหมู่ ประชาชาติ 10 ใครจะนับผงคลี ดิ นของยาโคบได้ หรอืนับหน่ึงในส่ีของอสิราเอลได้  ขอ
ให ้ข้าพเจ้าตายอยา่งคนชอบธรรม และขอใหสุ้ดปลายชวีติของข้าพเจ้าเหมือนอยา่งของเขา� 11  แล ้วบาลาค
พู ดก ับบาลาอมัวา่ �ท่านได้กระทําอะไรแก่เราเล่า เราเชญิท่านให้มาแชง่พวกศั ตรู ของเรา  ดู  เถิด ท่านไม่ ได้ 
กระทําอะไรแก่เขานอกจากอวยพรเขา� 12 เขาจึงตอบวา่ �ข้าพเจ้าไม่ต้องระวงัท่ีจะกล่าวคําซ่ึงพระเยโฮ
วาห ์ใส่ ในปากข้าพเจ้าหรอื� 13 บาลาคพู ดก ับเขาวา่ �เชญิท่านไปอกีท่ี หน ่ึ งก ับข้าพเจ้าเถิด ซ่ึงท่านจะดูเขา
จากท่ีน่ันได้ ท่านจะเหน็เพียงส่วนท่ี ใกล้  ท่ีสุด และจะไม่ เห ็นคนทัง้หมด จากท่ีน่ันท่านจงแชง่เขาทัง้หลาย
ให้ข้าพเจ้าเถิด� 14  แล ้วบาลาคก็พาบาลาอมัมาถึงนาของโศฟิม ขึ้นถึงยอดเขาปิสกาห์ สรา้งแท่นบูชาเจ็ด
แท่น และจัดววัผู้ตัวหน่ึงและแกะผู้ตัวหน่ึ งบ ูชาอยู่บนทุกแท่น 15 บาลาอมัพู ดก ับบาลาควา่ �จงยนือยู่ข้าง
เครือ่งเผาบูชาของท่านเถิด  ขณะท่ี ข้าพเจ้าไปพบพระเยโฮวาหต์รงโน้น� 16  แล ้วพระเยโฮวาหท์รงพบบาลา
อมัและทรงใส่ถ้อยคําในปากของเขาตร ัสว ่า �จงกลับไปหาบาลาค และจงพู ดอย ่างน้ัน� 17 บาลาอมัก็ กล 
ับมาหาบาลาค  ดู  เถิด เขายนือยู่ข้างเครือ่งเผาบูชาของท่าน  มี  เจ้ านายแหง่โมอบัยนือยู่กั บท ่าน บาลาคจึง
ถามเขาวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่ากระไร� 18 บาลาอมัก็ ได้  กล ่าวกลอนภาษิตของเขาวา่ �บาลาค  ลุ กขึ้นเถิด
และคอยฟัง  บุ ตรชายของศิปโปร์ จงฟังข้าพเจ้าเถิด 19 พระเจ้ามิ ใช ่ มนษุย ์จึ งม ิ ได้  มุสา และมิ ได้ เป็นบุตรของ
มนษุย์จึงไม่ต้องกลับใจ  ท่ี  พระองค์ ตรสัไปแล้ว  พระองค์  ก็ จะมิทรงกระทําตามหรอื  ท่ี  พระองค์ ทรงลัน่วาจา
แล้ว จะไม่ทรงกระทําให้สําเรจ็หรอื 20  ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้รบัพระบัญชาให ้อวยพร  พระองค์  ได้ ทรงอาํนวยพร
และข้าพเจ้าจะเรยีกกลับไม่ ได้ 21  พระองค์  ได้ ทอดพระเนตรวา่ไม่ มี ความชัว่ชา้ในยาโคบ และทรงเห ็นว ่าไม่ 
มี ความชัว่รา้ยในอสิราเอล พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเขาอยู่กับเขา และเสียงโห่รอ้งถวายพรพระมหากษั ตร ิ
ย ์อยู ่ท่ามกลางเขา 22 พระเจ้าทรงนําพวกเขาออกจากอยีปิต์  พระองค์ ทรงเป็นเสมือนพลังแห ่งม ้ายูนิ คอน 
23  ไม่มี การถือลางต่อต้านยาโคบ  ไม่มี การทํานายต่อต้านอสิราเอล ถึงเวลาแล้วยาโคบและอสิราเอลก็จะได้
รบัคําบอกวา่ �พระเจ้าจะทรงกระทําอะไร� 24  ดู  เถิด  ชนชาติ  หน ่ึงซ่ึงลุกขึ้นอยา่งสิงโตผู้ ยิง่ใหญ่ และยนืขึ้น
อยา่งสิงโตหนุ่ม  ไม่ ยอมนอนจนกวา่จะกินเหยื่อเสีย และด่ืมเลือดของสิง่ท่ีฆ่าตาย� 25  แล ้วบาลาคจึงพู ดก ับ
บาลาอมั �อยา่แชง่เขาเลย ทัง้อยา่อวยพรแก่ เขา � 26  แต่ บาลาอมัตอบบาลาควา่ �ข้าพเจ้าไม่ ได้ บอกท่าน
แล้วหรอืวา่ � ทุ กสิ่งท่ีพระเยโฮวาห ์ตรสั ข้าพเจ้าจะต้องกระทําตาม� � 27 บาลาคจึงพู ดก ับบาลาอมัวา่ �มา
เถิด ข้าพเจ้าจะพาท่านไปอกีท่ี หน่ึง ชะรอยพระเจ้าจะทรงโปรดใหท่้านแชง่เขาเพื่อข้าพเจ้าจากท่ี น่ัน � 28 บา
ลาคก็พาบาลาอมัไปถึงยอดเขาเปโอร์ ซ่ึงมองลงมาเหน็เยช ิโมน 29  แล ้วบาลาอมับอกกับบาลาควา่ �จง
สรา้งแท่นบูชาท่ี น่ี  เจ ็ดแท่นให ้ข้าพเจ้า จัดววัผู้ เจ ็ดตัวและแกะผู้ เจ ็ดตัวให้ข้าพเจ้าท่ี น่ี � 30 บาลาคจึงกระทํา
ตามท่ีบาลาอมัได้ บอก และถวายบู ชาว ัวผู้ตัวหน่ึงและแกะผู้ตัวหน่ึงบนแท่นทุกแท่น

24
บาลาอมัพยากรณ์ถึงอนาคตของอสิราเอลและการเสด็จมาของพระเยซู

1 เม่ือบาลาอมัเห ็นว ่าพระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัยท่ีจะให้อวยพรแก่ อสิราเอล บาลาอมัก็หาได้ไปแสวงหา
ลางอยา่งครั ้งก ่อนๆไม่  แต่  มุ ่งหน้าตรงไปยงัถิน่ทุ รก ันดาร 2 บาลาอมัเงยหน้าดู เห ็ นอ ิสราเอลอยู่เป็นค่ายๆ
ตามตระกูล  แล ้วพระวญิญาณของพระเจ้ามาอยูบ่นเขา 3 เขาจึงกล่าวกลอนภาษิตของเขาวา่ � คําพยากรณ์ 
ของบาลาอมับุตรชายเบโอร์  คําพยากรณ์ ของชายท่ี หู ตาแจ้ง 4  คําพยากรณ์ ของผู้ ท่ี  ได้ ยนิพระวจนะของ
พระเจ้า  ผู้  เห ็นนิ มิ ตขององค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์  ได้ ล้มลงจนเกิดความมึนงง  แต่ ตาไม่ มี  สิ ่งใดบัง 5  โอ ยา
โคบเอย๋  เต็นท์ ของท่านชา่งงามเหลือเกิน  โอ อสิราเอลเอย๋ ค่ายของท่านก็ งาม 6 เหมือนหุบเขาท่ียดืไปไกล
เหมือนสวนซ่ึงอยู่ข้างแม่ น้ํา เหมือนต้นกฤษณาซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงปลูกไว้ เหมือนต้นสนสีดาร ์ท่ีอยู ่ข้าง
ลําน้ํา 7 น้ําจะไหลออกจากถังของเขา และเชื้อสายของเขาจะมี อยู ่ตามลําน้ําเป็ นอ ันมาก  กษัตรยิ ์ของเขา
จะสูงกวา่กษั ตร ิย์อากัก ราชอาณาจักรของเขาจะรุง่เรอืง 8 พระเจ้าผู้ทรงนําเขาออกมาจากอยีปิต์ ทรงเป็น
เสมือนพลังแห ่งม ้ายูนิ คอน เขาจะกินประชาชาติซ่ึงเป็นศั ตรู  เสีย และหกักระดูกของศั ตรู  เหล่าน้ัน และแทง
เขาทัง้หลายทะลุด้วยลูกศร 9 เขาหมอบลงและนอนลงอยา่งสิงโต เขาเหมือนสิงโตผู้ ยิง่ใหญ่ ใครเล่าจะมา
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ปลุกให้เขาลุกขึ้น  ผู้ ใดท่ีอวยพรแก่ ท่าน  ขอให ้เขาได้รบัพร  ผู้ ใดท่ี แช ่งท่าน  ขอให ้เขาได้รบัคําแชง่� 10 บา
ลาคก็โกรธบาลาอมั จึงตบมือ  แล ้วบาลาคพู ดก ับบาลาอมัวา่ �เราเชญิท่านมาให ้แช ่งศั ตรู ของเรา และดู 
เถิด ท่านได้อวยพรแก่เขาถึงสามครัง้ 11 ฉะน้ันบัดน้ี จงหนีไปยงัท่ี อยู ่ของท่านเถิด เราได้ กล่าววา่ เราจะให ้
เกียรติ  แก่ ท่านแน่ แท้  แต่  ดู  เถิด พระเยโฮวาห์ทรงขัดขวางมิ ให ้ท่านได้รบัเกียรติ� 12  แต่ บาลาอมัพู ดก ับบา
ลาควา่ �ข้าพเจ้ามิ ได้ บอกผู้ส่ือสารซ่ึงท่านใช ้ให ้ไปหาข้าพเจ้าน้ันแล้วหรอืวา่ 13 � แม้ว ่าบาลาคจะใหเ้งนิและ
ทองเต็มบ้านเต็มเรอืนของเขาแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกระทําอะไรนอกเหนือพระบัญชาของพระเยโฮวาห ์ไม่
ได้  ท่ี จะทําตามใจข้าพเจ้าไม่วา่ดีหรอืชัว่ พระเยโฮวาห์ตรสัประการใด ข้าพเจ้าจะพู ดอย ่างน้ัน� 14  ดู  เถิด  
บัดน้ี ข้าพเจ้าจะกลับไปสู่ ชนชาติ ของข้าพเจ้า มาเถิด ข้าพเจ้าจะสําแดงใหท่้านทราบวา่  ชนชาติ  น้ี จะกระทํา
ประการใดแก่ ชนชาติ ของท่านในวนัข้างหน้า� 15 เขาก็ กล ่าวกลอนภาษิตของเขาวา่ � คําพยากรณ์ ของบา
ลาอมับุตรชายเบโอร์  คําพยากรณ์ ของชายผู้ ท่ี  หู ตาแจ้ง 16  คําพยากรณ์ ของผู้ ท่ี  ได้ ยนิพระวจนะของพระเจ้า
และทราบถึงพระปัญญาของพระองค์ ผู้  สูงสุด  ผู้  เห ็นนิ มิ ตขององค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ได้ ล้มลงจนเกิดความ
มึนงง  แต่ ตาไม่ มี  สิ ่งใดบัง 17 ข้าพเจ้าจะเหน็เขา  แต่  ไม่ใช ่อยา่งเดีย๋วน้ี ข้าพเจ้าจะดู เขา  แต่  ไม่ใช ่อยา่งใกล้ๆน้ี
ดาวดวงหน่ึงจะเดินออกมาจากยาโคบ และธารพระกรอนัหน่ึงจะขึ้นมาจากอสิราเอล จะตีเขตแดนของโม
อบัและทําลายบรรดาลูกหลานของเชท 18 ฝ่ายเอโดมจะตกเป็นของคนอื่น เสอรีจ์ะตกเป็นของศั ตรู ของเขา
ด้วย ฝ่ายอสิราเอลได้แสดงวรีกรรมแล้ว 19  ผู้  หน ่ึงท่ีออกมาจากยาโคบจะครอบครอง และชาวเมืองท่ี รอด
ตาย  ผู้ น้ันจะทําลายเสีย� 20  แล ้วบาลาอมัมองดูคนอามาเลข และกล่าวกลอนภาษิตของเขาวา่ �อามาเลข
เป็นประชาชาติ ท่ีหน่ึง  แต่ ในท่ีสุดจะถึงซ่ึงการทําลายอนัถาวร� 21 และเขามองดูคนเคไนต์ และกล่าวกลอน
ภาษิตของเขาวา่ � ท่ี อาศัยของท่านเข้มแข็งมาก และรงัของท่านก็วางอยู่ในศิ ลา 22  แต่ อยา่งไรก็ตามคน
เคไนต์ ก็ ต้องถูกกวาดล้าง  อ ีกนานเท่าใดเล่า พวกอสัชูรจะมากวาดเจ้าไปเป็นเชลย� 23 และบาลาอมักล่าว
กลอนภาษิตของเขาวา่ �อนิจจาเอย๋ เม่ือพระเจ้าทรงกระทําเชน่น้ีใครจะมี ช ีวติอยู ่ได้ 24  แต่ กําป่ันจะมาจาก
เขตแดนเมืองคิทธมิทําลายอสัชูรและเอเบอร์ และเขาจะถูกทําลายอนัถาวรด้วย� 25  แล ้วบาลาอมัก็ ลุ กขึ้น
กลับไปท่ี อยู ่ของเขา และบาลาคก็ไปตามทางของตนด้วย

25

อสิราเอลไหว ้รู ปเคารพและเล่นชูกั้บหญิงชาวโมอบั
1 เม่ื ออ ิสราเอลพักอยู่ในเมืองชิทธิม ประชาชนก็ ได้ เริม่เล่นชู้ กับหญิงชาวโมอบั 2 หญิงเหล่าน้ี ก็ เชญิ

ประชาชนให้ไปกระทําบู ชาต ่อพระของนาง ประชาชนก็รบัประทานและกราบไหว้พระของนาง 3 ดังน้ั นอ ิส
ราเอลก็ เข ้าถือพระบาอลัแหง่เปโอร์ และพระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธต่ ออ ิสราเอล 4 และพระเยโฮวาห์
ตรสักับโมเสสวา่ �จงนําหวัหน้าทัง้หลายของประชาชนแขวนตากแดดไว้ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เพื่อ
วา่พระพิโรธอนัเกรีย้วกราดของพระเยโฮวาห์จะหนัเหไปจากอสิราเอลเสีย� 5 และโมเสสบอกพวกผู้ วนิ 
ิจฉัยของอสิราเอลวา่ �ท่านทุกคนจงฆ่าคนของท่านท่ี เข ้าถือพระบาอลัแหง่เปโอร ์เสีย � 6 และดู เถิด  มี ชาย
อสิราเอลคนหน่ึงพาหญิงคนมีเดียนคนหน่ึงเข้ามาในหมู่ พี่ น้องของเขาต่อสายตาของโมเสส และท่ามกลาง
สายตาของชุ มน ุมชนทัง้หมดของคนอสิราเอล ซ่ึงกําลังรอ้งไห ้อยู ่ หน ้าประตู พล ับพลาแหง่ท่ี ชุมนมุ 7 ครัน้
ฟีเนห ัสบ ุตรชายเอเลอาซาร์  บุ ตรชายของอาโรนปุโรหติเหน็ดังน้ั นก ็ ลุ กขึ้นไปจากชุ มน ุมชน มือถือทวน 8  ติ 
ดตามชายอสิราเอลคนน้ันเข้าไปในเต็นท์ และแทงทะลุเขาทัง้คู่ ทัง้ชายอสิราเอลและหญิงคนน้ัน ท้องของ
นางก็ ทะลุ  แล ้วภัยพิบั ติ ในคนอสิราเอลก็ สงบ 9  แต่  อยา่งไรก็ตาม  คนที ่ตายด้วยภัยพิบั ติ  มี สองหม่ืนส่ีพันคน
10 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 11 � ฟี เนหสั  บุ ตรชายเอเลอาซาร์  บุ ตรชายอาโรนปุโรหติ  ได้ ยบัยัง้ความ
กริว้ของเราต่อคนอสิราเอล ในการท่ีเขามีความกระตือรอืรน้เพราะเหน็แก่เราในท่ามกลางประชาชน ดัง
น้ันเราจึ งม ิ ได้ เผาผลาญคนอสิราเอลเสียด้วยความหงึหวงของเรา 12 ดังน้ันจงกล่าววา่ � ดู  เถิด เราให้พันธ
สัญญาสันติสุขแก่ เขา 13 พันธสัญญาน้ันจะเป็นของเขา และของเชื้อสายของเขาท่ีมาภายหลังเขา เป็นพันธ
สัญญาแหง่ตําแหน่งปุโรห ิตอ ันถาวร เพราะเขามีความกระตือรอืรน้เพื่อพระเจ้าของเขา และได้ทําการลบ
มลทินบาปคนอสิราเอล� � 14 ชื่อของชายอสิราเอลคนท่ี ถู กฆ่ารว่มกับหญิงชาวมีเดียนคนน้ัน ชื่อศิมรี  บุ 
ตรชายของสาลู  เจ้ านายของครอบครวัสําคัญในตระกูลสิเมโอน 15 และชื่อของหญิงชาวมีเดียนผู้ ถู กฆ่า คือ
คสบี  บุ ตรสาวของศูร์  ผู้ เป็นหวัหน้าตระกูลและครอบครวัสําคัญในมีเดียน 16 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสส
วา่ 17 �จงรบกวนคนมีเดียน และสู้รบกับเขา 18 เพราะเขารบกวนเจ้าด้วยอุ บาย ซ่ึงเขาล่อเจ้าในเรือ่งเปโอร์
และในเรือ่งนางคสบี  บุ ตรสาวเจ้านายแห ่งม ีเดียน  ผู้ เป็นน้องสาวของพวกเขา  ผู้  ท่ี  ถู กฆ่าตายในว ันที ่บังเกิด
ภัยพิบั ติด ้วยเรือ่งเปโอร�์
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26
การทําสํามะโนครวัคนอสิราเอลเป็ นคร ้ังท่ี สอง 

1 ต่อมาภายหลังภัยพิบั ติ น้ันพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสและเอเลอาซาร ์บุ ตรชายอาโรนปุโรหติวา่ 2 �จง
ทําสํามะโนครวัชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมด  อายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปตามเรอืนบรรพบุรุษของเขาทัง้หมดใน
อสิราเอล  ผู้  ท่ี  จะเข้ าสงครามได้� 3 โมเสสกับเอเลอาซาร ์ปุ โรหติ ปราศร ัยก ับเขาทัง้หลาย  ณ  ท่ี ราบโมอบั รมิ
แม่น้ําจอรแ์ดนใกล้เมืองเยรโีควา่ 4 �จงทําสํามะโนครวัประชาชน  อายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปี ขึ้นไป �  ตามท่ี พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาโมเสสและคนอสิราเอล  ผู้  ท่ี ออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ คือ 5  รู  เบน  บุ ตรชายหวัปีของอสิราเอล
 บุ ตรของรู เบน คือฮาโนค คนครอบครวัฮาโนค ปัลลู คนครอบครวัปัลลู 6 เฮสโรน คนครอบครวัเฮสโรน  
คารม ีคนครอบครวัคารมี 7  เหล่าน้ี เป็นครอบครวัของคนรู เบน  มี จํานวนส่ีหม่ืนสามพันเจ็ดรอ้ยสามสิบคน
8 และบุตรชายของปัลลู คือเอลี อบั 9  บุ ตรชายของเอลีอบัคือ  เนม ูเอล ดาธาน และอาบีรมั  น่ี คือดาธานและ
อาบีร ัมท ่ีเลือกจากชุ มน ุมชน เป็นผู้ขัดขวางโมเสสและอาโรนในพรรคพวกโคราห์ เม่ือเขาขัดขวางพระเยโฮ
วาห์ 10 และแผ่นธรณี ได้ อา้ปากออกกลืนเขาพรอ้มกับโคราห์ เม่ือพรรคพวกน้ันถึงตาย เม่ือไฟเผาผลาญ
เสียสองรอ้ยหา้สิบคนและเขาทัง้หลายเป็นเรือ่งเตือนใจ 11  แต่  บุ ตรของโคราห์น้ันหาได้ตายไม่ 12  บุ ตรชาย
ของสิเมโอนตามครอบครวัของเขา คือเนมูเอล คนครอบครวัเนมูเอล  ยาม ีน คนครอบครวัยามีน ยาคีน คน
ครอบครวัยาคีน 13 เศ-ราห์ คนครอบครวัเศ-ราห์ ชาอูล คนครอบครวัชาอูล 14  เหล่าน้ี เป็นครอบครวัของคน
สิเมโอน  มี จํานวนสองหม่ืนสองพันสองรอ้ยคน 15  บุ ตรของกาด ตามครอบครวัของเขา คือเศโฟน คนครอบ
ครวัเศโฟน ฮ ักก ี คนครอบครวัฮ ักก ี ชู นี คนครอบครวัชูนี 16 โอสนี คนครอบครวัโอสนี เอรี คนครอบครวัเอรี
17 อาโรด คนครอบครวัอาโรด อาเรลี คนครอบครวัอาเรลี 18  เหล่าน้ี เป็นครอบครวัของบุตรของกาด ตาม
จํานวนของเขามี สี ่หม่ืนหา้รอ้ยคน 19  บุ ตรชายของยูดาห ์คือ เอรแ์ละโอนัน เอรกั์บโอนันตายเสียในแผ่นดิน
คานาอนั 20 และบุตรชายของยูดาหต์ามครอบครวัของเขา คือเช-ลาห์ คนครอบครวัเช-ลาห์ เปเรศ คนครอบ
ครวัเปเรศ เศ-ราห์ คนครอบครวัเศ-ราห์ 21 และบุตรชายของเปเรศคือ เฮสโรน คนครอบครวัเฮสโรน  ฮาม ูล
คนครอบครวัฮามูล 22  เหล่าน้ี เป็นครอบครวัของยูดาห์ ตามจํานวนของเขามี เจ ็ดหม่ืนหกพันหา้รอ้ยคน 23  
บุ ตรชายของอสิสาคารต์ามครอบครวัของเขา คือโทลา คนครอบครวัโทลา  ปู วาห์ คนครอบครวัปูวาห์ 24 ยา
ชูบ คนครอบครวัยาชูบ  ช ิมโรน คนครอบครวัชมิโรน 25  เหล่าน้ี เป็นครอบครวัของอสิสาคาร์ ตามจํานวนของ
เขามีหกหม่ืนส่ีพันสามรอ้ยคน 26  บุ ตรชายของเศบู ลุ นตามครอบครวัของเขา คือเสเรด คนครอบครวัเส
เรด เอโลน คนครอบครวัเอโลน ยาเลเอล คนครอบครวัยาเลเอล 27  เหล่าน้ี เป็นครอบครวัของคนเศบู ลุ น
ตามจํานวนของเขามีหกหม่ืนหา้รอ้ยคน 28  บุ ตรชายของโยเซฟตามครอบครวัของเขา คือมนัสเสห์และเอ
ฟราอมิ 29  บุ ตรชายของมนัสเสห์ คือมาคีร์ คนครอบครวัมาคีร์ มาคีร ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ อก ิเลอาด กิเลอาด
คนครอบคร ัวก ิเลอาด 30  บุ ตรชายของกิเลอาด คื ออ ีเยเซอร์ คนครอบคร ัวอ ีเยเซอร์ เฮเลค คนครอบครวัเฮ
เลค 31 และอสัรเีอล คนครอบคร ัวอ ัสรเีอล เชเคม คนครอบครวัเชเคม 32 และเชมิดา คนครอบครวัเชมิดา
เฮเฟอร์ คนครอบครวัเฮเฟอร์ 33 ส่วนเศโลเฟหดับุตรชายเฮเฟอร ์ไม่มี  บุ ตรชายมี แต่  บุตรสาว ชื่ อบ ุตรสาว
ของเศโลเฟหดัคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์  มิ ลคาห์และทีรซาห์ 34  เหล่าน้ี เป็นครอบครวัของมนัสเสห์ และ
จํานวนของเขามีหา้หม่ืนสองพันเจ็ดรอ้ยคน 35  ต่อไปน้ี เป็นบุตรชายของเอฟราอมิตามครอบครวัของเขาคือ
 ชู เธลาห์ คนครอบครวัชูเธลาห์ เบเคอร์ คนครอบครวัเบเคอร์ ทาหาน คนครอบครวัทาหาน 36  บุ ตรชายของ
ชูเธลาห ์คือ เอราน คนครอบครวัเอราน 37  เหล่าน้ี เป็นครอบครวัของบุตรชายเอฟราอมิ ตามจํานวนของเขา
 มี สามหม่ืนสองพันหา้รอ้ยคน  เหล่าน้ี เป็นบุตรชายของโยเซฟตามครอบครวัของเขา 38  บุ ตรชายของเบน
ยามินตามครอบครวัของเขา  คือ เบลา คนครอบครวัเบลา อชัเบล คนครอบคร ัวอ ัชเบล อาหิรมั คนครอบ
ครวัอาหิรมั 39 เชฟู ฟาม คนครอบครวัเชฟู ฟาม หุ ฟาม คนครอบครวัหุ ฟาม 40 และบุตรชายของเบลา คือ
อารด์และนาอามาน  อาร ์ด คนครอบครวัอารด์ นาอามาน คนครอบครวันาอามาน 41  เหล่าน้ี เป็นบุตรชาย
ของเบนยามินตามครอบครวัของเขา และจํานวนของเขาเป็นส่ีหม่ืนหา้พันหกรอ้ยคน 42  ต่อไปน้ี เป็นบุตร
ชายของดานตามครอบครวัของเขา คือชู ฮมั คนครอบครวัชู ฮมั  น่ี เป็นครอบครวัของดานตามครอบครวัของ
เขา 43 ครอบคร ัวท ้ังหมดของคนชูฮมัตามจํานวนของเขา  มี หกหม่ืนส่ีพันส่ีรอ้ยคน 44  บุ ตรของอาเชอรต์าม
ครอบครวัของเขา คื ออ ิมนาห์ คนครอบคร ัวอ ิมนาห์ อิชวี คนครอบคร ัวอ ิชวี เบรยีาห์ คนครอบครวัเบรยีาห์
45  บุ ตรชายของเบรยีาห ์คือ เฮเบอร์ คนครอบครวัเฮเบอร์ มัลคีเอล คนครอบครวัมัลคีเอล 46  บุ ตรสาวของ
อาเชอร์ คือเสราห์ 47  เหล่าน้ี เป็นครอบครวัของบุตรชายอาเชอรต์ามจํานวนของเขา  มี หา้หม่ืนสามพันส่ีรอ้ย
คน 48  บุ ตรชายของนัฟทาลีตามครอบครวัของเขา คือยาเซเอล คนครอบครวัยาเซเอล  กูน ีคนครอบคร ัวก 
ูนี 49 เยเซอร์ คนครอบครวัเยเซอร์  ช ิลเลม คนครอบครวัชลิเลม 50  เหล่าน้ี เป็นครอบครวัของนัฟทาลีตาม
ครอบครวัของเขา และตามจํานวนของเขามี สี ่หม่ืนหา้พันส่ีรอ้ยคน 51 จํานวนคนอสิราเอล  มี หกแสนหน่ึง
พันเจ็ดรอ้ยสามสิบคน 52 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 53 � ให ้ แบ ่งแผ่นดินน้ันเป็นมรดกแก่คนเหล่าน้ี
ตามจํานวนรายชื่อ 54 มรดกส่วนใหญ่ ก็  ให ้ แบ ่งแก่คนตระกูลใหญ่ และมรดกส่วนน้อยก็ ให ้ แบ ่งแก่คนตระ
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กูลย ่อม  ทุ กตระกูลจะได้รบัส่วนมรดกตามจํานวนคน 55  แต่  ให ้จับสลากแบ่งแผ่นดินน้ัน  ให ้เขาได้รบัมรดก
ตามรายชื่อตระกูลของบรรพบุรุษของเขา 56  ให ้จับสลากแบ่งมรดกของเขาน้ันตามส่วนตระกูลใหญแ่ละตระ
กูลย ่อม � 57  ต่อไปน้ี เป็นคนเลว ีท่ี นับตามครอบครวัของเขา คือเกอร ์โชน คนครอบครวัเกอร ์โชน โคฮาท คน
ครอบครวัโคฮาท เมรารี คนครอบครวัเมรารี 58  ต่อไปน้ี เป็นครอบครวัของเลวี คือคนครอบครวัลิ บน ีคน
ครอบครวัเฮโบรน คนครอบครวัมาลี คนครอบครวัมู ช ีคนครอบครวัโคราห์ และโคฮาทใหกํ้าเนิดบุตรชื่ ออ ัม
ราม 59 ภรรยาของอมัรามคือโยเคเบดบุตรสาวของเลว ีเก ิดแก่ เลว ี ท่ี  อยีปิต์ และนางคลอดบุตรให้อมัรามชื่อ
อาโรนและโมเสส และมิเรยีมพี่สาวของเขาทัง้สอง 60 และอาโรนใหกํ้าเนิดบุตรชื่อนาดับ  อาบ ีฮู เอเลอาซาร์
และอธิามาร์ 61  แต่ นาดับและอาบีฮูน้ันได้ เสียชวีติ เม่ือเขาบู ชาด ้วยไฟท่ีผิดรูปแบบต่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาห์ 62 และจํานวนของเขาเป็นสองหม่ืนสามพันคน เป็นผู้ชายทุกคนอายุ ตัง้แต่  หน ่ึงเดือนขึ้นไป เพราะเขา
มิ ได้ นับรวมไวใ้นคนอสิราเอล เพราะไม่ มี มรดกให ้แก่ เขาท่ามกลางคนอสิราเอล 63 จํานวนคนเหล่าน้ีโมเสส
และเอเลอาซาร ์ปุ โรหติได้นับไว้ ครัง้เม่ือนับคนอสิราเอล  ณ  ท่ี ราบโมอบั รมิแม่น้ําจอรแ์ดนใกล้เมืองเยร ีโค 
64  แต่ ตามรายชื่อเหล่าน้ี ไม่มี ชายสักคนหน่ึงซ่ึงโมเสสและอาโรนปุโรหติได้นับไวค้รัง้เม่ือนับคนอสิราเอลใน
ถิน่ทุ รก ันดารซี นาย 65 เพราะพระเยโฮวาห์ตรสัเรือ่งเขาเหล่าน้ั นว ่า �เขาจะต้องตายแน่ในถิน่ทุ รก ันดาร�
 ไม่มี ชายสักคนหน่ึงเหลืออยูน่อกจากคาเลบบุตรชายเยฟุนเนหแ์ละโยชู วาบ ุตรชายนนู

27
 พระราชบัญญัติ เรือ่งการได้ รบัมรดก 

1 ครัง้น้ันบุตรสาวทัง้หลายของเศโลเฟหดับุตรชายของเฮเฟอร์  ผู้ เป็นบุตรชายของกิเลอาด  ผู้ เป็นบุตร
ชายของมาคีร์  ผู้ เป็นบุตรชายของมนัสเสห์ จากครอบครวัต่างๆของมนัสเสห ์บุ ตรชายของโยเซฟเข้ามาใกล้
ชื่ อบ ุตรสาวทัง้หลายของเขาคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์  มิ ลคาห์ และทีรซาห์ 2 และเขาทัง้หลายมายนือยูต่่อ
หน้าโมเสสและต่อหน้าเอเลอาซาร ์ปุ โรหติ และต่อหน้าประมุข และต่อหน้าบรรดาชุ มน ุมชนท่ี ประตู  พล ับพลา
แหง่ชุ มน ุม  กล่าววา่ 3 � บิ ดาของเราตายเสียในถิน่ทุ รก ันดาร ท่านมิ ได้  อยู ่ในพวกท่ีส้องสุมกันต่อสู้พระเยโฮ
วาห์ในพรรคพวกโคราห์  แต่ ท่านเสียชวีติเพราะบาปของตน และท่านไม่ มี  บุ ตรชายเลย 4  เหตุ ใดจึงลบชื่ อบ ิ
ดาของเราจากครอบครวัของท่าน เพราะเหตุ ท่ี ท่านไม่ มี  บุ ตรชายเลย  ขอให ้เรามี กรรมสิทธิ ์ ท่ี  ดิ นท่ามกลางพี่
น้องบิดาของเราด้วย� 5 โมเสสได้นําเรือ่งของเขากราบทูลต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 6 และพระเยโฮวาห์
ตรสักับโมเสสวา่ 7 � บุ ตรสาวของเศโลเฟหดัพูดถูกต้องแล้ว  เจ้ าจงให ้กรรมสิทธิ ์ ท่ี  ดิ นเป็นมรดกท่ามกลาง
พี่น้องบิดาของเขา และกระทําใหม้รดกบิดาของเขาตกทอดมาถึงเขา 8  เจ้ าจงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ �ถ้า
ผู้ชายคนหน่ึงตายและไม่ มี  บุตรชาย  เจ้ าจงให้มรดกของเขาตกไปย ังบ ุตรสาวของเขา 9 และถ้าเขาไม่ มี  บุตร
สาว  เจ้ าจงใหม้รดกของเขาแก่ พี่ น้องของเขา 10 และถ้าเขาไม่ มี  พี่น้อง  เจ้ าจงใหม้รดกของเขาแก่ พี่ น้องบิดา
ของเขา 11 และถ้าบิดาของเขาไม่ มี  พี่น้อง  เจ้ าจงให้มรดกของเขาแก่ ญาติ ถัดตัวเขาไปในครอบครวัของเขา
 ให ้ ผู้ น้ันถือกรรมสิทธิ ์ได้  ให ้เป็นกฎเกณฑ์ แห ่งคําตัดสินแก่ประชาชนอสิราเอล  ดังท่ี พระเยโฮวาหท์รงบัญชา
โมเสสไว�้ �

โมเสสจะสิน้ชวีติ
12 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จงขึ้นไปบนภูเขาอาบาร ิมน ้ีและมองดู แผ่ นดินซ่ึงเรามอบให ้แก่ คน

อสิราเอล 13 และเม่ือเจ้าได้ เห ็นแล้ว  เจ้ าจะถูกรวบไปอยู่กับประชาชนของเจ้า อยา่งอาโรนพี่ชายของเจ้าได้ 
ถู กรวบไปน้ัน 14 เพราะวา่เจ้าทัง้สองกบฏต่ อบ ัญชาของเราในถิน่ทุ รก ันดารศินระหวา่งท่ีชุ มน ุมชนได้ โต้  แย ้ง
ขึ้น  เจ้ ามิ ได้ นับถือเราต่อหน้าต่อตาเขาทัง้หลายท่ีน้ําน้ัน�  น่ี คือน้ําเมรบีาห ์แห ่งคาเดชในถิน่ทุ รก ันดารศิน

โยชูวาจะเป็นผู้นําคนอสิราเอลแทนโมเสส
15 โมเสสกราบทูลพระเยโฮวาห ์วา่ 16 �ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่จิตวญิญาณมนษุย์ทัง้ปวงทรงแต่ง

ตัง้ชายผู้ หน ่ึงไว้เหนือชุ มน ุมชนน้ี 17  ผู้ ซ่ึงจะเข้านอกออกในต่อหน้าเขา  ผู้ ซ่ึงจะนําเขาเข้าออก เพื่อวา่ชุ มน ุ
มชนของพระเยโฮวาห์จะมิ ได้ เหมือนกับฝูงแกะท่ี ไม่มี  ผู้  เล้ียง � 18 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ �จง
นําโยชู วาบ ุตรชายนนูผู้ มี พระวญิญาณอยู่ภายในเขามา จงเอามือของเจ้าวางบนเขา 19 ตัง้เขาไวต่้อหน้าเอ
เลอาซาร ์ปุ โรหติและต่อหน้าชุ มน ุมชนทัง้หมด และเจ้าจงกําชบัเขาท่ามกลางสายตาของชุ มน ุมชน 20  เจ้ าจง
ให ้เกียรติ ยศอยา่งของเจ้าแก่เขาบ้าง  เพื่อให ้ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมดเชื่อฟังเขา 21 และเขาจะยนือยู่ต่อ
หน้าเอเลอาซาร ์ปุ โรหติ  ผู้ ซ่ึงจะทูลถามเพื่อเขาตามหลักตัดสินของอูรมิต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และคน
ทัง้ปวงจะออกไปและเข้ามาตามคําของปุโรหติ ทัง้เขากับคนทัง้ปวงในอสิราเอลน้ันคือชุ มน ุมชนทัง้หมด�
22และโมเสสกระทําตามท่ีพระเยโฮวาหท์รงบัญชาท่าน ท่านจึงนําโยชูวาให ้มาย ืนต่อหน้าเอเลอาซาร ์ปุ โรหติ
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และต่อหน้าชุ มน ุมชนทัง้หมด 23 และท่านเอามือวางบนโยชูวา และกําชบัเขา  ตามท่ี พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ัง
ทางโมเสส

28
คําสัง่สอนเรือ่งเครือ่งบู ชาต ่างๆ

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงบัญชาคนอสิราเอลและกล่าวแก่เขาวา่ ของบูชาของเรา อาหาร
ของเราซ่ึงเป็นของบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัย  เจ้ าทัง้หลายจงเอาใจใส่ ท่ี จะถวายบูชาแก่เราตามกาล
กําหนด 3 และเจ้าจงกล่าวแก่เขาวา่  น่ี เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟซ่ึงเจ้าทัง้หลายควรถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือ
ลูกแกะอายุ หน ึ่งขวบไม่ มีตําหนิ สองตัว เป็นเครือ่งบูชาเนืองนิตย ์ทุกวนั 4  เจ้ าจงถวายลูกแกะเป็นเครือ่งบูชา
ในตอนเชา้ตัวหน่ึง และลูกแกะอกีตัวหน่ึงน้ันเจ้าจงถวายบูชาเวลาเยน็ 5และยอดแป้งหน่ึงในสิบเอฟาหเ์ป็น
ธญัญบู ชา คลุ กก ั บน ํ้ามันสกัดหน่ึงในส่ีฮนิ 6 เป็นเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ ซ่ึงได้บัญชาตัง้ไว ้ท่ี  ภู เขาซีนายเป็น
กลิ ่นที ่พอพระทัย เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 7 ส่วนเครือ่งด่ืมบูชาคู่กันน้ันใหถ้วายหน่ึงใน
ส่ีฮ ินก ับแกะตัวหน่ึง ในท่ี บรสุิทธิ ์ เจ้ าจงเทเครือ่งด่ืมบูชาซ่ึงเป็นเหล้าองุน่ถวายแด่พระเยโฮวาห์ 8 ลูกแกะอกี
ตัวหน่ึงเจ้าจงถวายบูชาเวลาเยน็  เจ้ าจงถวายบู ชาด ้วยไฟเชน่เดียวกับธญัญบูชาของเวลาเชา้ และเชน่เดียว
กับเครือ่งด่ืมบูชาท่ี คู่  กัน เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ 9 ในวนัสะบาโตลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบสองตั วท ่ี 
ไม่มี  ตําหนิ และยอดแป้งสองในสิบเอฟาหค์ลุ กก ั บน ํ้ามันให้เป็นธญัญบู ชา และเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 10  น่ี เป็น
เครือ่งเผาบูชาทุกวนัสะบาโตนอกเหนือเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์และเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 11 เวลาต้นเดือน
ทุกเดือน  เจ้ าทัง้หลายจงถวายเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ คือววัหนุ่มสองตัว แกะผูตั้วหน่ึง ลูกแกะหน่ึง
ขวบไม่ มีตําหนิ  เจ ็ดตัว 12 สําหรบัววัตัวหน่ึงจงเอายอดแป้งสามในสิบเอฟาหค์ลุ กก ั บน ้ํามันสําหรบัเป็นธญั
ญบู ชา และสําหรบัแกะผู้ตัวหน่ึงน้ันจงเอายอดแป้งสองในสิบเอฟาหค์ลุ กก ั บน ํ้ามันเป็นธญัญบู ชา 13 สําหร ั
บลู กแกะทุกตัวจงเอายอดแป้งหน่ึงในสิบเอฟาหค์ลุ กก ั บน ํ้ามันเป็นธญัญบู ชา  ให ้เป็นเครือ่งเผาบูชาเป็นกลิ ่
นที ่พอพระทัย เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 14 ส่วนเครือ่งด่ืมบูชาคู่กันน้ัน สําหรบัววัผู้ตัว
หน่ึงจงเอาน้ําองุ ่นคร ่ึงฮนิ สําหรบัแกะผู้ตัวหน่ึงจงเอาหน่ึงในสามฮนิ สําหร ับลู กแกะตัวหน่ึงจงเอาหน่ึงใน
ส่ีฮนิ  น่ี เป็นเครือ่งเผาบูชาประจําเดือน  ทุ กเดือนตลอดปี 15 และเอาลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาป
ถวายแด่พระเยโฮวาห์  ให ้นํามาบูชานอกเหนือเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตยแ์ละเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 16 เดือนท่ี หน 
ึ่งว ันที ่ สิ บส่ีเป็นปัสกาของพระเยโฮวาห์ 17 และว ันที ่ สิ บหา้ของเดือนน้ีเป็ นว ันการเล้ียง จงรบัประทานขนมปัง
ไรเ้ชื้อเจ็ดวนั 18 ในวนัต้นให ้มี การประชุมบร ิสุทธ ์ิ เจ้ าทัง้หลายอยา่กระทํางานหนักในวนัน้ัน 19  แต่ จงถวาย
บู ชาด ้วยไฟ เป็นเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ คือเอาววัหนุ่มสองตัว แกะผู้ตัวหน่ึง และลูกแกะอายุ หน ่ึง
ขวบเจ็ดตัว  ดู  ให ้ ดี วา่ไม่ มีตําหนิ 20 และเอายอดแป้งคลุกน้ํามันเป็นธญัญบูชาของสัตว ์เหล่าน้ี สําหรบัววัผูตั้ว
หน่ึงเจ้าจงถวายสามในสิบเอฟาห์ และสําหรบัแกะผู้ตัวหน่ึงสองในสิบเอฟาห์ 21 สําหร ับลู กแกะตัวหน่ึงๆใน
ลูกแกะเจ็ดตั วน ้ัน จงเอาแป้งหน่ึงในสิบเอฟาห์ 22 และเอาแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปเพื่อทําการ
ลบมลทินบาปของเจ้า 23  เจ้ าจงถวายเครือ่งบูชาเหล่าน้ี นอกเหนือเครือ่งเผาบูชาตอนเชา้ ซ่ึงเป็นเครือ่ง
บูชาเนืองนิตย ์น้ัน 24  ในทํานองเดียวกัน  เจ้ าจงถวายเครือ่งบูชาทุกวนัตลอดทัง้เจ็ดวนั คือถวายอาหารเป็น
เครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ จงถวายบูชานอกเหนือเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ และ
เครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 25 และในว ันที ่ เจ ็ดพวกเจ้าจงมีการประชุมบร ิสุทธ ์ิ เจ้ าอยา่ทํางานหนักในวนัน้ัน 26 ใน
วนัถวายผลรุน่แรก เม่ือเจ้าเอาข้าวใหม่มาเป็นธญัญบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในเทศกาลสัปดาห ์น้ัน  เจ้ า
จงมีการประชุมบร ิสุทธ ์ิ เจ้ าอยา่ทํางานหนักในวนัน้ัน 27  แต่ จงถวายเครือ่งเผาบูชาให้เป็นกลิน่พอพระทัย
แด่พระเยโฮวาห์ คือถวายววัหนุ่มสองตัว แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบเจ็ดตัว 28 และถวายยอดแป้ง
คลุกน้ํามันเป็นธญัญบู ชา คือสําหรบัววัตัวหน่ึงถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สําหรบัแกะผู้ หน ่ึงตั วน ้ันสองใน
สิบเอฟาห์ 29 สําหร ับลู กแกะเจ็ดตัวๆละหน่ึงในสิบเอฟาห์ 30  พร อ้มกั บลู กแพะผูตั้วหน่ึงสําหรบัลบมลทินของ
เจ้า 31 นอกจากเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์และธญัญบูชาคู่กันน้ัน  เจ้ าจงถวายเครือ่งบูชาเหล่าน้ีและเครือ่ง
ด่ืมบูชาคู่กันด้วย ( ดู  ให ้ ดี วา่ใหป้ราศจากตําหนิ��

29
เทศกาลเป่าแตรและการประชุมบร ิสุทธ ิ์

1 �ในว ันที ่ หน ึ่งเดือนท่ี เจ ็ดเจ้าจงมีการประชุมบร ิสุทธ ์ิ เจ้ าอยา่ทํางานหนัก เป็ นว ันให ้เจ้ าทัง้หลายเป่าแตร
2  เจ้ าจงถวายเครือ่งเผาบู ชา เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ คือถวายววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูก
แกะอายุ หน ่ึงขวบไม่ มีตําหนิ  เจ ็ดตัว 3 และถวายยอดแป้งคลุกน้ํามันเป็นธญัญบู ชา คือสําหรบัววัผู้น้ันจง
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ถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สําหรบัแกะผู้ตั วน ้ันสองในสิบเอฟาห์ 4 ลูกแกะเจ็ดตัว ตัวละหน่ึงในสิบเอฟาห์
5 และถวายลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป เพื่อลบมลทินบาปของเจ้า 6 นอกเหนือเครือ่งเผาบูชา
ในวนัข้างขึ้นและธญัญบูชาคู่กันและเครือ่งเผาบูชาประจําวนัคู่กับธญัญบู ชา และเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน ตาม
ลักษณะเครือ่งบูชาเหล่าน้ี เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัย เป็นเครือ่งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 7 ในว ันที ่ สิ 
บเดือนท่ี เจ ็ดน้ี  เจ้ าทัง้หลายจงมีการประชุมบร ิสุทธ ์ิ  เจ้ าต้องถ่อมใจลง อยา่ทําการงานสิง่ใด 8  แต่  เจ้ าจง
ถวายเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์  ให ้เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัย คือถวายววัหนุ่มตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูก
แกะอายุ หน ึ่งขวบเจ็ดตัว  เจ้ าอยา่ให ้มีตําหนิ 9 และยอดแป้งคลุกน้ํามันเป็นธญัญบู ชา สําหรบัววัตั วน ้ันถวาย
แป้งสามในสิบเอฟาห์ สําหรบัแกะผู้ตัวหน่ึงน้ันสองในสิบเอฟาห์ 10 สําหร ับลู กแกะเจ็ดตั วน ้ัน ตัวละหน่ึงใน
สิบเอฟาห์ 11 และถวายลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป นอกเหนือเครือ่งบูชาไถ่บาปลบมลทินและ
เครือ่งเผาบูชาเนืองนิตยซ่ึ์งคู่กับธญัญบู ชา และเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 12 ในว ันที ่ สิ บหา้เดือนท่ี เจ ็ดเจ้าทัง้หลาย
จงมีการประชุมบร ิสุทธ ์ิ เจ้ าอยา่ทํางานหนัก และเจ้าจงมีการเล้ียงเจ็ดวนัแด่พระเยโฮวาห์ 13  เจ้ าจงถวาย
เครือ่งเผาบู ชา เครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ คือววัหนุ่ มสิ บสามตัว แกะผู้สองตัว
ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบสิบส่ี ตัว  สัตว ์ เหล่าน้ี อยา่ให ้มีตําหนิ 14 และถวายยอดแป้งคลุกน้ํามันเป็นธญัญบูชาคู่ 
กัน สําหรบัววัสิบสามตัว ตัวหน่ึงถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สําหรบัแกะผู้สองตัว ตัวละสองในสิบเอฟาห์
15 สําหร ับลู กแกะสิบส่ี ตัว ตัวละหน่ึงในสิบเอฟาห์ 16 และถวายลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป นอก
เหนือเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ ซ่ึงคู่กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 17 ในว ันที ่สองจงถวายววัหนุ่ มสิ 
บสองตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบไม่ มีตําหนิ  สิ บส่ี ตัว 18 กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่กันน้ัน
สําหรบัววั แกะผู้ และลูกแกะน้ันตามจํานวนตามลักษณะ 19 และถวายลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ 
บาป นอกเหนือเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ ซ่ึงคู่กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 20 ในว ันที ่สามจงถวาย
ววัสิบเอด็ตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุ หน ึ่งขวบไม่ มีตําหนิ  สิ บส่ี ตัว 21 กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่กัน
น้ัน สําหรบัววั แกะผู้ และลูกแกะน้ัน ตามจํานวนตามลักษณะ 22 และถวายแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชา
ไถ่ บาป นอกเหนือเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ ซ่ึงคู่กันธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 23 ในว ันที ่ สี ่จงถวาย
ววัสิบตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบไม่ มีตําหนิ  สิ บส่ี ตัว 24 กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่กันน้ัน
สําหรบัววั แกะผู้ และลูกแกะน้ัน ตามจํานวนตามลักษณะ 25 และถวายลูกแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ 
บาป นอกเหนือเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ ซ่ึงคู่กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 26 ในว ันที ่หา้จงถวาย
ววัเก้าตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบไม่ มีตําหนิ  สิ บส่ี ตัว 27 กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่กัน
น้ัน สําหรบัววั แกะผู้ และลูกแกะน้ัน ตามจํานวนตามลักษณะ 28 และถวายแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ 
บาป นอกเหนือเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ ซ่ึงคู่กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 29 ในว ันที ่หกจงถวายววั
แปดตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบไม่ มีตําหนิ  สิ บส่ี ตัว 30 กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่กันน้ัน
สําหรบัววั แกะผู้ และลูกแกะน้ัน ตามจํานวนตามลักษณะ 31 และถวายแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 
นอกเหนือเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ ซ่ึงคู่กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 32 ในว ันที ่ เจ ็ดเจ้าจงถวายววั
เจ็ดตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุ หน ่ึงขวบไม่ มีตําหนิ  สิ บส่ี ตัว 33 กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่กันน้ัน
สําหรบัววั แกะผู้ และลูกแกะน้ัน ตามจํานวนตามลักษณะ 34 และถวายแพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 
นอกเหนือเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ ซ่ึงคู่กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน 35 ในว ันที ่แปดเจ้าจงมีการ
ประชุ มอ ันศั กด ์ิ สิทธิ ์ เจ้ าอยา่ทํางานหนัก 36  แต่  เจ้ าจงถวายเครือ่งเผาบู ชา เครือ่งบู ชาด ้วยไฟ เป็นกลิ ่นที ่พอ
พระทัยพระเยโฮวาห์ คือววัผู้ตัวหน่ึง แกะผู้ตัวหน่ึง ลูกแกะอายุ หน ึ่งขวบไม่ มีตําหนิ  เจ ็ดตัว 37 และถวายธญั
ญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาคู่กันน้ัน สําหรบัววั แกะผู้ และลูกแกะน้ัน ตามจํานวนตามลักษณะ 38 และถวาย
แพะผู้ตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป นอกเหนือเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ ซ่ึงคู่กับธญัญบูชาและเครือ่งด่ืม
บูชาคู่ กัน 39  สิ ่งเหล่าน้ี เจ้ าทัง้หลายจงถวายแด่พระเยโฮวาห์ตามเทศกาลกําหนดของเจ้า เพิม่เข้ากับการ
ถวายตามคําปฏิญาณของเจ้า และการถวายด้วยใจสมัครของเจ้า เป็นเครือ่งเผาบูชาของเจ้า เครือ่งธญัญ
บูชาของเจ้า เครือ่งด่ืมบูชาของเจ้า และเครือ่งสันติบูชาของเจ้า� 40 และโมเสสได้บอกคนอสิราเอลตามท่ี
พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงบัญชาท่านไว ้ทุ กประการ

30
 พระราชบัญญัติ เรือ่งการปฏิญาณไวกั้บพระเจ้า

1 โมเสสได้ พู  ดก ับหวัหน้าตระกูลเก่ียวกับคนอสิราเอลวา่ � น่ี เป็นสิง่ท่ีพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงบัญชา 2 เม่ือชาย
ผู้ใดปฏิญาณไวกั้บพระเยโฮวาห์ หรอืให ้สัตย ์ปฏิญาณผูกมัดตัวไวด้้วยคําสัญญาวริตัอยา่งหน่ึงอยา่งใด อยา่
ให้เขาเสียวาจา เขาต้องกระทําตามคําท่ีออกจากปากของเขาทัง้สิน้ 3 หรอืเม่ือสตรคีนหน่ึงคนใดปฏิญาณ
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ไว ้แด่ พระเยโฮวาห์ และผูกมัดตัวเองไว้ด้วยคําสัญญาว ิรตั เม่ือเธอยงัสาวอยู่ในเรอืนของบิดา 4 และบิดา
ของเธอได้ยนิคําท่ีเธอปฏิญาณไว้และคําสัญญาวริตัท่ีเธอผูกมัดตัวเอง  แต่  มิได้  พู ดอะไรกับเธอ  ก็  ให ้คําท่ี
ปฏิญาณไว้น้ันทัง้สิน้คงอยู่ และให้คําสัญญาวริตัท่ีผูกมัดเธอไว้น้ันทุกอยา่งคงอยู่ 5  แต่ ถ้าบิดาของเธอคัด
ค้านในว ันที ่เขาได้ยนิน้ัน การท่ีเธอปฏิญาณไว ้ก็ดี คําสัญญาวริตัท่ีผูกมัดเธอไว ้ก็ดี ยอ่มไม่ คงอยู ่และพระเย
โฮวาห์จะทรงอภัยให ้แก่  เธอ เพราะบิดาของเธอได้คัดค้านเธอไว้ 6 และถ้านางแต่งงานมี สามี  แล้ว  สิ ่งท่ีนาง
ปฏิญาณไว้หรอืกล่าวด้วยรมิฝีปากท่ี ไม่ ทันคิดซ่ึงผูกมัดนาง 7 ฝ่ายสามี ก็ได้ ยนิแล้ว และในว ันที ่ ได้ ยนิเขาก็ 
มิได้  พู ดอะไรกับนาง  สิ ่งท่ีนางปฏิญาณไวน้ั้นและคําสัญญาวริตัท่ีผูกมัดนางยอ่มคงอยู ่ด้วย 8  แต่ ถ้าในวนัน้ั 
นที ่ สามี มาได้ยนินางและเขาคัดค้าน  ก็  ทําให ้คําท่ีนางปฏิญาณไวน้ั้นเป็นโมฆะ ทัง้คํากล่าวด้วยรมิฝีปากท่ี ไม่ 
ทันคิดของนาง ซ่ึงผูกมัดนางน้ั นก ็เป็นโมฆะด้วย และพระเยโฮวาหจ์ะทรงอภัยให ้แก่  นาง 9  แต่ คําปฏิญาณท่ี 
แม่ ม่ายหรอืแม่รา้งกระทําไวห้รอืคําใดท่ีนางพูดผูกมัดตนเอง คําพูดน้ันยอ่มคงอยู่ 10 และถ้านางปฏิญาณ
ไวใ้นบ้านสามีของนาง หรอืให้สัญญาวริ ัตด ้วยสัตย์ปฏิญาณผูกมัดตนเองไว้ 11 และสามีของนางได้ยนิแล้ว
 แต่  ไม่ วา่อะไรแก่ นาง และไม่คัดค้านนาง คําปฏิญาณของนางทัง้สิน้ยอ่มคงอยู่ และคําสัญญาวริตัทุกอยา่ง
ซ่ึงนางผูกมัดตัวเองยอ่มคงอยู่ 12  แต่ ถ้าสามีของนางได้กระทําให ้ไม่  คงอยู ่หรอืเป็นโมฆะในว ันที ่เขาได้ยนิ
แล้ว  สิ ่งใดท่ีออกจากรมิฝีปากของนางเก่ี ยวด ้วยคําปฏิญาณหรอืเก่ี ยวด ้วยคําสัญญาวริตัของนางยอ่มไม่ คง
อยู ่ สามี ของนางได้กระทําให้เป็นโมฆะ และพระเยโฮวาห์จะทรงอภัยให ้แก่  นาง 13 คําปฏิญาณหรอืคําสัตย์
ปฏิญาณทัง้สิ ้นที ่ ทําให ้นางถ่อมใจเอง  สามี ของนางยอ่มให ้คงอยู ่หรอืใหเ้ป็นโมฆะได้ 14  แต่ ถ้าสามีของนางไม่ 
กล ่าวสิง่ใดแก่นางวนัแล้ วว ันเล่า เขายอ่มกระทําให้คําปฏิญาณและคําสัญญาวริตัทัง้สิน้ของนาง ซ่ึงจะตก
แก่นางให ้คงอยู ่เพราะเขาไม่ พู ดสิง่ใดในว ันที ่เขาได้ ยนิ เขาจึงกระทําให ้คงอยู ่15  แต่ ถ้าภายหลังท่ีเขาได้ยนิ
แล้วมากระทําให ้ไม่  คงอยู ่หรอืเป็นโมฆะ เขายอ่มต้องรบัโทษความชัว่ชา้ของนาง� 16 ข้อความเหล่าน้ีเป็น
กฎเกณฑ์ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ เป็นเรือ่งระหวา่งชายกับภรรยาของเขา เรือ่งระหวา่งบิ ดาก ับ
บุตรสาว ขณะเม่ือเธอยงัสาวอยู่ ยงัอยูใ่นเรอืนบิดาของเธอ
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การแก้แค้นคนมีเดียน

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงแก้แค้นคนมีเดียนเพื่อคนอสิราเอล  แล ้วภายหลังเจ้าจะถูกรวบ
ให้ไปอยู่กับประชาชนของเจ้า� 3 และโมเสสกล่าวกับประชาชนวา่ �จงเตรยีมคนบางคนในพวกเจ้าให ้พร 
้อมด้วยอาวุธเพื่อทําสงคราม  แล ้วยกไปสู้พวกมีเดียนเพื่อกระทําการแก้แค้นของพระเยโฮวาห์ต่อคนมี
เดียน 4  เจ้ าจงส่งคนจากตระกูลอสิราเอลทัง้หมดตระกูลละพันคนเข้าทําสงคราม� 5 ดังน้ันเขาจึงจัดคน
จากอสิราเอลท่ีนับพันๆน้ันตระกูลละพันคน เป็นคนหม่ืนสองพันสรรพด้วยอาวุธเพื่อเข้าสงคราม 6 และ
โมเสสส่งคนตระกูลละพันคนออกไปทําสงคราม ทัง้คนเหล่าน้ั นก ับฟีเนห ัสบ ุตรชายเอเลอาซาร ์ปุ โรหติไปทํา
สงคราม  พร ้อมกับเครือ่งใชอ้นับร ิสุทธ ิ์ และมีแตรปลุกอยูใ่นมือ 7 เขาทําสงครามต่อสู้คนมีเดียนดังท่ีพระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสและได้ฆ่าผู้ชายเสียทุกคน 8 เขาได้ประหารชวีติบรรดากษั ตร ิย์คนมีเดียนพรอ้มกับ
คนอื่ นที ่เขาฆ่าเสีย  มี  เอว ีเรเคม ศูร์ เฮอร์ และเรบา  กษัตรยิ ์ทัง้หา้แหง่คนมีเดียน และได้ประหารชวีติบาลา
อมับุตรชายเบโอร ์เสียด ้วยดาบ 9 และคนอสิราเอลได้จับสตรชีาวมีเดียนทัง้หมดมาเป็นเชลย  พร ้อมกับพวก
เด็กเล็กทัง้หลาย และกวาดเอาฝูงววัฝูงแพะแกะและข้าวของทัง้ปวงไปสิน้ เป็นทรพัย ์ท่ี ปล้นได้ 10 และเอา
ไฟเผาบรรดาเมืองท่ีอาศัยของเขา และเผาค่ายทัง้สิน้ของเขาเสียด้วย 11  แล ้วเก็บบรรดาของท่ีรบิได้และ
ทรพัย ์ท่ี ปล้นได้ทัง้คนและสัตว์ไปเสียสิน้ 12  แล ้วเขานําเชลยและทรพัย ์สิ  นที ่ปล้นได้กับของท่ีรบิได้ทัง้หมด
มายงัโมเสส และเอเลอาซาร ์ปุ โรหติ และชุ มน ุมชนอสิราเอลท่ี ค่าย  ณ  ท่ี ราบโมอบั รมิแม่น้ําจอรแ์ดนใกล้
เมืองเยร ีโค 13 โมเสสและเอเลอาซาร ์ปุ โรหติและบรรดาประมุขแหง่ชุ มน ุมชนออกไปต้อนรบัเขานอกค่าย
14และโมเสสโกรธพวกนายทหาร คือนายพันและนายรอ้ยผู้ กล ับจากการทําสงคราม 15 โมเสสพู ดก ับเขาทัง้
หลายวา่ �ท่านทัง้หลายได้ ไว ้ ช ีวติพวกผู้หญิงทัง้หมดหรอื 16  ดู  เถิด โดยคําปรกึษาของบาลาอมั หญิงเหล่า
น้ี ได้ กระทําให้คนอสิราเอลหลงกระทําการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ในเรือ่งเปโอร์ และภัยพิบั ติ จึงได้ เก ิดขึ้น
ท่ามกลางชุ มน ุมชนของพระเยโฮวาห์ 17 ฉะน้ันบัดน้ีจงประหารชวีติเด็กผู้ ชายเล ็กเสียทุกคน และประหาร
ชวีติผู้หญิงซ่ึงได้เคยนอนรว่มกับชายเสียทุกคน 18  แต่ จงไว ้ช ีวติเด็กผู้หญิงท่ียงัไม่เคยนอนรว่มกับชายไวสํ้า
หร ับท ่านทัง้หลายเอง 19 จงอยูภ่ายนอกค่ายเจ็ดวนั ท่านผู้ใดท่ี ได้ ฆ่าคน และท่านผูใ้ดท่ี ได้ แตะต้องผู้ ท่ี  ถู กฆ่า
จงชาํระตัวและเชลยของตัวในว ันที ่สามและว ันที ่ เจ็ด 20 ท่านต้องชาํระเครือ่งแต่งกายทุกชิน้ เครือ่งหนัง
สัตว ์ทุ กชิน้ และเครือ่งขนแพะทัง้หมดและเครือ่งท่ีทําด้วยไม้ ทุ กชิน้� 21 และเอเลอาซาร ์ปุ โรหติได้ กล ่าวแก่
ทหารผู้ออกไปทําสงครามวา่ � น่ี เป็นกฎพระราชบัญญั ติ ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ บัญชาโมเสส 22 เฉพาะทองคํา
 เงนิ  ทองสัมฤทธิ ์ เหล็ก  ดีบุก และตะกัว่ 23  ทุ กสิง่ท่ีทนไฟได้  เจ้ าทัง้หลายจงลนเสียด้วยไฟ  แล ว้จะสะอาด ถึง
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อยา่งไรก็จะต้องชาํระล้างให ้บรสุิทธิ ์ด้วยน้ําแหง่การแยกตัง้ไว้ และทุกสิง่ท่ีทนไฟไม่ ได้ ท่านต้องใหผ้่านน้ําน้ัน
24 ท่านต้องซักเส้ือผ้าของท่านในว ันที ่ เจ็ด และท่านจะสะอาด ภายหลังท่านจึงจะเข้ามาในค่ายได้� 25 พระ
เยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ 26 � เจ้ าและเอเลอาซาร ์ปุ โรห ิตก ับบรรดาหวัหน้าของชุ มน ุมชน จงนับสิง่ของท่ี ได้ 
มาทัง้คนและสัตว์ 27 และแบ่งสิง่ของเหล่าน้ันออกเป็นสองส่ วน  ให ้ทหารผู้ออกไปทําสงครามส่วนหน่ึง และ
ใหบ้รรดาชุ มน ุมชนน้ี อ ีกส่วนหน่ึง 28 และจงชกัส่วนหน่ึงจากทหารท่ีออกไปทําสงครามเป็นของถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ หา้รอ้ยชกัหน่ึง ทัง้คนและววั และลาและฝูงแพะแกะ 29 จงเอาจากครึง่ส่วนของเขา  มอบให ้ แก่ เอ
เลอาซาร ์ปุ โรหติเป็นเครือ่งบูชาแด่พระเยโฮวาห์ 30 และจากครึง่ส่วนของคนอสิราเอลน้ัน  เจ้ าจงนําหา้สิบ
ชกัหน่ึงจากคน ฝูงววั ฝูงลา และฝูงแพะแกะ และสัตว ์ทัง้หมด  มอบให ้ แก่  คนเลว ี ผู้ดู แลพลับพลาของพระ
เยโฮวาห�์ 31 และโมเสสกับเอเลอาซาร ์ปุ โรหติได้กระทําตามท่ีพระเยโฮวาหท์รงบัญชาแก่ โมเสส 32 บรรดา
ทรพัย ์ท่ี ปล้นได้อนัเหลือจากสิง่ท่ีทหารรบิมาได้ น้ัน  คือ แกะหกแสนเจ็ดหม่ืนหา้พันตัว 33 ววัเจ็ดหม่ืนสอง
พันตัว 34 ลาหกหม่ืนหน่ึงพันตัว 35 และคน คือผู้หญิงท่ียงัไม่เคยนอนรว่มกับชาย ทัง้หมดมีสามหม่ืนสอง
พันคน 36 และในครึง่ส่วนได้ของคนท่ีออกไปทําสงคราม  มี แกะสามแสนสามหม่ืนเจ็ดพันหา้รอ้ยตัว 37 และ
ส่วนแกะท่ีเป็นของพระเยโฮวาห ์มี หกรอ้ยเจ็ดสิบหา้ตัว 38  มี ววัสามหม่ืนหกพันตัว ว ัวอ ันเป็นส่วนของพระ
เยโฮวาห ์เจ ็ดสิบสองตัว 39  มี ลาสามหม่ืนหา้รอ้ยตัว ซ่ึงเป็นส่วนของพระเยโฮวาหห์กสิบเอด็ตัว 40 ส่วนคนน้ั 
นม ี หน ่ึงหม่ืนหกพัน ซ่ึงเป็นส่วนของพระเยโฮวาห์สามสิบสองคน 41 โมเสสได้มอบส่วนท่ีชกัมาซ่ึงเป็นของ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์น้ันแก่เอเลอาซาร ์ปุ โรหติตามท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไวกั้บโมเสส 42 จากครึง่ส่วน
ของคนอสิราเอลซ่ึงโมเสสได้ แบ ่งมาจากส่วนท่ีทหารไปทําสงครามได้ มาน ้ัน 43 ( คร ่ึงส่วนของชุ มน ุมชน  คือ 
แกะสามแสนสามหม่ืนเจ็ดพันหา้รอ้ยตัว 44 ววัสามหม่ืนหกพันตัว 45 ลาสามหม่ืนหา้รอ้ยตัว 46 และคนหน่ึง
หม่ืนหกพันคน� 47 จากครึง่ส่วนของคนอสิราเอลน้ันโมเสสได้เอาส่วนหา้สิบชกัหน่ึง ทัง้คนและสัตว์  มอบ
ให ้ แก่  คนเลว ี ผู้ดู แลพลับพลาของพระเยโฮวาห์  ดังท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 48  แล ้วนายทหารผู้
บังคับกองพันทัง้ปวง คือนายพันนายรอ้ยได้ เข ้ามาใกล้ โมเสส 49 และกล่าวแก่โมเสสวา่ � คนใช ้ของท่านได้
ตรวจนับทหารผู้ อยู ่ ใต้ บังคับบัญชาของข้าพเจ้าทัง้หลายแล้วไม่ มี คนหายไปสักคนเดียว 50 และข้าพเจ้าทัง้
หลายได้นําส่วนท่ีถวายแด่พระเยโฮวาห์ ซ่ึงต่างคนต่างได้ มา  คือ  สิ ่งท่ีทําด้วยทองคํา  มี กําไลขาและสรอ้ย
คอ แหวนตรา  ตุ้มหู และกําไล เพื่อทําการลบมลทินบาปของพวกเราทัง้หลายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห�์
51 โมเสสและเอเลอาซาร ์ปุ โรห ิตก ็รบับรรดาสิง่ของท่ีทําด้วยทองคําจากเขา 52 และทองคําทัง้สิน้จากเครือ่ง
ถวายซ่ึงเขาได้ถวายแด่พระเยโฮวาห์ จากนายพันและนายรอ้ย  มีน ้ําหนักหน่ึงหม่ืนหกพันเจ็ดรอ้ยหา้สิบ
เชเขล 53 (ทหารเหล่าน้ันต่างคนต่างได้ เก ็บข้าวของของข้าศึกมา� 54 โมเสสและเอเลอาซาร ์ปุ โรหติได้รบั
ทองคําจากนายพันนายรอ้ย นํามาในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม เป็ นที ่ระลึกแก่คนอสิราเอลต่อพระพักตรพ์ระเย
โฮวาห์
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ตระกูลรู เบน ตระกูลกาดและครึง่หน่ึงของตระกูลมนัสเสห์จะได้รบัแผ่นดินด้านตะวนัออกของแม่น้ํา

จอร ์แดน 
1 คนรูเบนและคนกาดมีฝูงววัเป็ นอ ันมาก เขาได้ เห ็นแผ่นดินยาเซอรแ์ละแผ่นดิ นก ิเลอาด  ดู  เถิด  ท่ี น่ันเป็ 

นที ่เหมาะแก่ฝูงสัตว์ 2 ดังน้ันคนกาดและคนรูเบนจึงมาหาโมเสสและเอเลอาซาร ์ปุ โรหติและประมุขของชุ 
มน ุมชนกล่าววา่ 3 �อาทาโรท  ดี โบน ยาเซอร์ นิมราห์ เฮชโบน เอเลอาเลห์ เสบาม เนโบ และเบโอน 4 เป็น
แผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงทําลายต่อหน้าคนอสิราเอล เป็นแผ่นดินเหมาะกับฝูงสัตว์ และข้าพเจ้าทัง้
หลายคนใช้ของท่านมีฝูงววั� 5 และเขาทัง้หลายกล่าววา่ �ถ้าข้าพเจ้าทัง้หลายได้รบัความกรุณาในสายตา
ของท่าน ขอมอบแผ่นดินน้ีเป็นกรรมสิทธิ ์แก่  คนใช ้ของท่าน ขออยา่พาข้าพเจ้าทัง้หลายข้ามแม่น้ําจอรแ์ดน
ไปเลย� 6  แต่ โมเสสพู ดก ับคนกาดและคนรูเบนวา่ �ควรให ้พี่ น้องของท่านไปทําสงคราม ฝ่ายพวกท่านจะ
ยบัยัง้อยู ่ท่ีน่ี อยา่งน้ันหรอื 7 ทําไมท่านทัง้หลายกระทําให ้จิ ตใจของคนอสิราเอลท้อถอยท่ีจะยกข้ามไปยงั
แผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงประทานแก่ เขา 8  บิ ดาของท่านทัง้หลายได้กระทําเชน่น้ี เม่ือเราใชเ้ขาไปจาก
คาเดชบารเนียให้สอดแนมดู แผ่ นดินน้ัน 9 เม่ือเขาขึ้นไปยงัหุบเขาเอชโคล์ และได้ เห ็นแผ่นดินน้ันแล้ว เขา
ก็กระทําให ้จิ ตใจคนอสิราเอลท้อถอยท่ีจะยกเข้าไปในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงประทานแก่ เขา 10 ใน
วนัน้ันพระเยโฮวาห์ทรงกริว้เขานัก  พระองค์ ทรงตัง้สัตย์ปฏิญาณไว ้วา่ 11 � แน่  ที เดียวท่ี ทุ กคนซ่ึงยกออก
จากอยีปิต์ อายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปี ขึ้นไป จะมิ ได้  เห ็นแผ่นดินซ่ึงเราได้ตัง้สัตย์ปฏิญาณท่ีจะมอบให ้อบัราฮมั อสิอคั
และยาโคบ เพราะเขาทัง้หลายมิ ได้ ตามเราด้วยใจจรงิ 12  เวน้แต่ คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์คนเคนัสและ
โยชู วาบ ุตรชายนนู เพราะวา่เขาทัง้สองตามพระเยโฮวาห ์ด้วยใจจรงิ � 13 และความกริว้โกรธของพระเยโฮ
วาห ์ก็  พลุ ่งขึ้นต่ ออ ิสราเอล  พระองค์ จึงทรงให้เขาเรร่อ่นอยู่ในถิน่ทุ รก ันดารส่ี สิ บปี จนชัว่อายุ ท่ี กระทําชัว่ใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห ์ถู กผลาญไปหมดสิน้ 14 และดู เถิด ท่านได้เติบโตขึ้นมาแทนบิดาของท่าน
เป็นเชื้อสายคนบาปท่ีจะทวีพระพิโรธของพระเยโฮวาหต่์ ออ ิสราเอลให ้มากยิง่ขึ้น 15 เพราะวา่ถ้าท่านทัง้
หลายหนัจากการตามพระองค์  พระองค์ จะทรงทอดทิง้เขาทัง้หลายในถิน่ทุ รก ันดารอกี และท่านทัง้หลายจะ
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ทําลายชนชาติทัง้หมดน้ี เสีย � 16  แล ้วเขาทัง้หลายเข้ามาใกล้ท่านกล่าววา่ �ข้าพเจ้าทัง้หลายจะสรา้งคอก
สําหรบัฝูงแพะแกะท่ี น่ี และสรา้งเมืองสําหร ับลู กเด็กเล็กๆทัง้หลาย 17  แต่ เราทัง้หลายจะถืออาวุธพรอ้มท่ี
จะไปข้างหน้าคนอสิราเอล จนกวา่เราทัง้หลายจะนําเขาไปถึงท่ีของเขา เด็กเล็กของเราจะได้ อยู ่ในเมืองท่ี 
มี กําแพงล้อมรอบเพราะกลัวชาวแผ่นดินน้ี 18 เราทัง้หลายจะไม่ยอมกลับบ้านจนกวา่คนอสิราเอลจะได้รบั
มรดกของเขาทุกคน 19 เพราะเราจะมิ ได้ รบัมรดกกับเขาซ่ึงอยู่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นและนอกออก
ไป เพราะวา่มรดกท่ีตกทอดมาถึงเราอยู่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างตะวนัออกน้ี� 20 โมเสสจึงกล่าวแก่เขาทัง้
หลายวา่ �ถ้าท่านทัง้หลายจะกระทําเชน่น้ี คือหยบิอาวุธขึ้นเข้าสู่สงครามต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 21และ
คนของท่านท่ีถืออาวุธทุกคนจะข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ จนกวา่พระองค์จะทรง
ขับไล่ ศัตรู  ให ้พ้นพระองค์ 22 และแผ่นดินน้ันจะพ่ายแพ้ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์แล้ว ภายหลังท่านจึงจะ
กลับและพ้นจากพันธะท่ี มีต ่อพระเยโฮวาห์และอสิราเอล และแผ่นดินน้ีจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านต่อ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 23  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายมิ ได้ กระทําเชน่น้ี  ดู  เถิด ท่านทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระ
เยโฮวาห์ จงรู ้แน่ เถิดวา่ บาปของท่านก็จะตามทัน 24 จงสรา้งเมืองสําหรบัเด็กเล็กๆทัง้หลายของท่าน และ
สรา้งคอกสําหรบัแพะแกะของท่าน และกระทําตามคําท่ีออกจากปากของท่าน� 25 และคนกาดกับคนรูเบน
กล่าวแก่โมเสสวา่ � คนใช ้ของท่านจะกระทําดังท่ี เจ้ านายของข้าพเจ้าบัญชา 26 เด็กเล็กๆทัง้หลาย ภรรยา
ทัง้หลาย ฝูงสัตวแ์ละสัตว ์ใช ้ทัง้หมดของเรา จะอยู ่ท่ีน่ี ในเมืองกิเลอาด 27  แต่  คนใช ้ของท่านทุกคนผู้ มี  อาว ุธ
ทําสงครามจะข้ามไปเพื่อสู้รบต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  ดังท่ี  เจ้ านายของข้าพเจ้าสัง่� 28  เก ่ียวกับเรือ่งเขา
ทัง้หลายน้ีโมเสสจึงออกคําสัง่แก่เอเลอาซาร ์ปุ โรหติและแก่โยชู วาบ ุตรชายนนู และแก่หวัหน้าตระกูลของ
คนอสิราเอล 29 และโมเสสกล่าวแก่เขาวา่ �ถ้าคนกาดและคนรู เบน  ทุ กคนผู้ มี  อาว ุธท่ีจะทําสงครามต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์ จะข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปพรอ้มกั บท ่านทัง้หลาย และแผ่นดินน้ันจะพ่ายแพต่้อหน้าท่าน
แล้ว ท่านจงมอบแผ่นดิ นก เิลอาดใหเ้ป็นกรรมสิทธิ ์แก่  เขา 30  แต่ ถ้าเขาไม่ถืออาวุธข้ามไปกั บท ่าน เขาจะต้อง
ได้ส่วนแผ่นดินคานาอ ันร ่วมกั บท ่านเป็นกรรมสิทธิ�์ 31 คนกาดกับคนรูเบนตอบวา่ �พระเยโฮวาห์ตรสักับ
คนใชข้องท่านอยา่งไร เราทัง้หลายจะกระทําอยา่งน้ัน 32 เราจะถืออาวุธข้ามไปต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์สู่  
แผ่ นดินคานาอนั และท่ี ดิ นมรดกของเราน้ันจะคงอยู่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี� 33 โมเสสได้มอบดินแดน
เหล่าน้ี แก่ คนกาด และแก่คนรู เบน และแก่ คร ่ึงหน่ึงของตระกูลมนัสเสห ์บุ ตรชายโยเซฟ คืออาณาจักรของ
สิโหนกษั ตร ิย ์แห ่งคนอาโมไรต์ และอาณาจักรของโอกกษั ตร ิย ์แห ่งบาชาน ทัง้แผ่นดินและหวัเมืองตลอด
พรมแดน คือหวัเมืองใหญ่ในแผ่นดินน้ีตลอดประเทศ 34 และคนกาดก็สรา้งเมืองดีโบน อาทาโรท อาโรเอ
อร์ 35 อทัโรท โชฟาน ยาเซอร์ โยกเบฮาห์ 36 เบธนิมราห์ และเบธฮาราน  ให ้เป็นเมืองมีกําแพงล้อมรอบ และ
สรา้งคอกให ้แกะ 37 และคนรูเบนก็สรา้งเมืองเฮชโบน เอเลอาเลห์ คีรยิาธาอมิ 38 เนโบ และบาอลัเมโอน
(ชื่อเหล่าน้ีต้องเปล่ียนใหม่� และสิบมาห์ และตัง้ชื่อใหม่ ให ้ แก่ เมืองท่ีเขาสรา้งขึ้นน้ัน 39 และคนมรคีร ์บุ ตร
ชายมนัสเสห ์เข ้าไปยดึเมืองกิเลอาด และขับไล่พวกอาโมไรต์ซ่ึงอยู่ในเมืองน้ัน 40 และโมเสสยกกิเลอาดให ้
แก่ มาคีร ์บุ ตรชายมนัสเสหแ์ละเขาก็ เข ้าตัง้อยูใ่นเมืองน้ัน 41 และยาอรี ์บุ ตรชายมนัสเสหย์กไปยดึเมืองเล็กๆ
ของเขาเหล่าน้ัน และเรยีกชื่อวา่ฮาโวทยาอรี์ 42 และโนบาหไ์ปยดึเคนาทและชนบทของเมืองน้ี และเรยีกวา่
เมืองโนบาหต์ามชื่อของเขา
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1  ต่อไปน้ี เป็นเรือ่งระยะทางเดินของคนอสิราเอล เม่ือเขาออกเดินจากแผ่นดิ นอ ียปิต์เป็นหมวดหมู่ ภาย
ใต้ การนําของโมเสสและอาโรน 2 โมเสสได้จดสถานท่ี ท่ี เขาออกเดิ นที ละระยะๆตามพระบัญชาของพระเยโฮ
วาห์  ต่อไปน้ี เป็นระยะตามสถานท่ี ท่ี เขาออกเดิน 3 เขาทัง้หลายพากันเดินจากราเมเสสในเดือนต้น ในว ันที ่ 
สิ บหา้ของเดือนต้นน้ัน ถัดวนัปัสกาไปวนัหน่ึงคนอสิราเอลก็ออกเดินด้วยชูมือแหง่ชยัชนะท่ามกลางสายตา
ของชาวอยีปิต์ ทัง้สิน้ 4 ขณะน้ันชาวอยีปิต์กําลังฝังศพลู กห ัวปีทัง้หลายของตน เป็นผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์ทรง
ประหารชวีติท่ามกลางพวกเขา พระเยโฮวาห์ทรงลงโทษพระทัง้หลายของเขาด้วย 5 ดังน้ันคนอสิราเอลจึง
ยกเดินจากราเมเสส และตัง้ค่ายท่ีสุคคท 6 และเขาทัง้หลายยกเดินจากสุคคท และตัง้ค่ายท่ีเอธามซ่ึงอยู่
ชายถิน่ทุ รก ันดาร 7 และเขาทัง้หลายยกเดินจากเอธาม หนักลับไปยงัปีหะหโิรท ซ่ึงอยูต่รงหน้าบาอลัเซโฟน
และเขาตัง้ค่ายท่ี หน ้าเมืองมิกดล 8 และเขาทัง้หลายยกเดินจากหน้าปีหะหิโรท ข้ามกลางทะเลเข้าไปในถิน่
ทุ รก ันดาร และเขาทัง้หลายเดินในถิน่ทุ รก ันดารเอธามระยะทางสามวนั และมาตัง้ค่ายท่ีมาราห์ 9 และเขา
ยกเดินจากมาราห์มาถึงเอลิม  ท่ี เอลิมมี น้ําพุ  สิ บสองแหง่และต้ นอ ินทผลัมเจ็ดสิบต้น และเขาตัง้ค่ายท่ี น่ัน 
10 เขายกเดินจากเอลิมมาตัง้ค่ายท่ีทะเลแดง 11 และเขายกเดินจากทะเลแดงมาตัง้ค่ายอยู่ในถิน่ทุ รก ันดา
รสีน 12 และเขายกเดินจากถิน่ทุ รก ันดารสีนมาตัง้ค่ายท่ีโดฟคาห์ 13 และเขายกเดินจากโดฟคาห์และตัง้
ค่ายท่ีอาลูช 14 และเขายกเดินจากอาลูชและตัง้ค่ายท่ีเรฟี ดิ ม  ท่ี น่ันไม่ มีน ้ําให้ประชาชนด่ืม 15 และเขายก
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เดินจากเรฟี ดิ มและตัง้ค่ายในถิน่ทุ รก ันดารซี นาย 16 และเขายกเดินจากถิน่ทุ รก ันดารซีนายมาตัง้ค่ายท่ี
ขิบโรทหทัธาอาวาห์ 17 และเขาออกเดินจากขิบโรทหทัธาอาวาห์มาตัง้ค่ายท่ีฮาเซโรท 18 และเขายกเดิน
จากฮาเซโรท และตัง้ค่ายท่ีรทิมาห์ 19 และเขายกเดินจากรทิมาห์ และตัง้ค่ายท่ีรมิโมนเปเรศ 20 และเขายก
เดินจากรมิโมนเปเรศ และตัง้ค่ายท่ีลิบนาห์ 21 และเขายกเดินจากลิบนาห์ และตัง้ค่ายท่ีรสิสาห์ 22 และเขา
ยกเดินจากรสิสาห์ และตัง้ค่ายท่ีเคเฮลาธาห์ 23 และเขายกเดินจากเคเฮลาธาห์และตัง้ค่ายท่ี ภู เขาเชเฟอร์
24 และเขายกเดินจากภูเขาเชเฟอร์ และตัง้ค่ายท่ีฮาราดาห์ 25 และเขายกเดินจากฮาราดาห์ และตัง้ค่ายท่ี
มักเฮโลท 26 และเขายกเดินจากมักเฮโลทและตัง้ค่ายท่ีทาหทั 27 และเขายกเดินจากทาหทั และตัง้ค่ายท่ี
เทราห์ 28 และเขายกเดินจากเทราห์ และตัง้ค่ายท่ี มิ ทคาห์ 29 และเขายกเดินจากมิทคาห์และตัง้ค่ายท่ีฮชั
โมเนาห์ 30 และเขายกเดินจากฮชัโมเนาห์ และตัง้ค่ายท่ีโมเสโรท 31 และเขายกเดินจากโมเสโรท และตัง้
ค่ายท่ีเบเนยาอะคัน 32 และเขายกเดินจากเบเนยาอะคันและตัง้ค่ายท่ีโฮรฮ์ ักก ีดกาด 33 และเขายกเดินจาก
โฮรฮ์ ักก ีดกาด และตัง้ค่ายท่ีโยทบาธาห์ 34 และเขายกเดินจากโยทบาธาห์ และตัง้ค่ายท่ีอบัโรนาห์ 35 และ
เขายกเดินจากอบัโรนาห์ และตัง้ค่ายท่ี เอซี โอนเกเบอร์ 36 และเขายกเดินจากเอซีโอนเกเบอร์ และตัง้ค่าย
ในถิน่ทุ รก ันดารศิน คือคาเดช 37 และยกเดินจากคาเดชและตัง้ค่ายท่ี ภู เขาโฮร์ รมิแผ่นดินเอโดม 38 และ
อาโรนปุโรหติได้ขึ้นบนภูเขาโฮรต์ามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์และสิน้ชวีติท่ี น่ัน ในว ันที ่ หน ่ึงเดือนท่ีหา้ปี 
ท่ีส่ี  สิ  บน ับตัง้แต่ วนัท่ี คนอสิราเอลยกออกจากประเทศอยีปิต์ 39 เม่ืออาโรนสิน้ชวีติท่ี ภู เขาโฮร ์น้ัน  มีอายุ  หน ึ่ง
รอ้ยยี ่สิ บสามปี 40 และกษั ตร ิย์เมืองอาราด ชาวคานาอนั  ผู้  ท่ีอยู ่ทางภาคใต้ในแผ่นดินคานาอนั  ได้ ยนิข่าว
วา่คนอสิราเอลยกมา 41 และเขายกเดินจากภูเขาโฮรแ์ละตัง้ค่ายท่ีศัลโมนาห์ 42 และเขายกเดินจากศัลโม
นาห์ และตัง้ค่ายท่ี ปู โนน 43 และเขายกเดินจากปูโนน และตัง้ค่ายท่ีโอโบท 44 และเขายกเดินจากโอโบท มา
ตัง้ค่ายท่ีอิเยอาบารมิ ในดินแดนโมอบั 45 และเขาออกเดินจากไอยมิ และตัง้ค่ายท่ี ดี โบนกาด 46 และเขา
ยกเดินจากดีโบนกาด และตัง้ค่ายท่ีอลัโมนดิบลาธาอมิ 47 และเขายกเดินจากอลัโมนดิบลาธาอมิ และตัง้
ค่ายในภูเขาอาบารมิหน้าเนโบ 48 และเขายกเดินจากภูเขาอาบารมิ และตัง้ค่าย  ณ  ท่ี ราบโมอบั รมิแม่น้ํา
จอรแ์ดนใกล้เมืองเยร ีโค 49 เขาตัง้ค่ายอยูร่มิแม่น้ําจอรแ์ดนตัง้แต่เบธเยชโิมท ไกลไปจนถึงอาเบลชทิธมิ  ณ 
 ท่ี ราบโมอบั 50 และพระเยโฮวาหต์รสักับโมเสส  ณ  ท่ี ราบโมอบั รมิแม่น้ําจอรแ์ดนใกล้เมืองเยรโีควา่ 51 �จง
กล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ เม่ือเจ้าข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนเข้าไปในแผ่นดินคานาอนั 52  เจ้ าจงขับไล่ชาวเมืองน้ัน
ออกเสียทัง้หมดให้พ้นหน้าเจ้า และทําลายศิลารูปแกะสลักของเขาเสียให ้สิน้ และทําลายรูปเคารพท่ีหล่อ
ของเขาเสียให ้สิน้ และทําลายบรรดาปู ชน ียสถานสูงของเขาเสีย 53 และเจ้าจงขับชาวแผ่นดินน้ันออก และ
เข้าไปตัง้อยู่ในน้ัน เพราะเราได้ ให ้ แผ่ นดินน้ันให ้เจ้ าถือกรรมสิทธิ์ 54  เจ้ าทัง้หลายจงจับสลากมรดกท่ี ดิ นน้ัน
ตามครอบครวัของเจ้า ครอบคร ัวท ่ี ใหญ่  เจ้ าจงให้มรดกส่วนใหญ่ ครอบคร ัวท ่ียอ่มเจ้าจงให้มรดกส่วนน้อย
 ดิ นผืนใดท่ีสลากตกแก่คนใดก็เป็นของคนน้ัน  เจ้ าจงรบัมรดกตามตระกูลของบรรพบุรุษของเจ้า 55  แต่ ถ้า
เจ้าทัง้หลายมิ ได้  ขับไล่ ชาวเมืองน้ันออกเสียใหพ้้นหน้าเจ้า ต่อมาผู้ ท่ี  เจ้ าให ้เหลืออยู ่น้ั นก จ็ะเป็นอยา่งเส้ียนใน
นัยน์ตาของเจ้า และเป็นอยา่งหนามอยู ่ท่ี  สี ข้างของเจ้า และเขาทัง้หลายจะรบกวนเจ้าในแผ่นดิ นที ่ เจ้ าเข้า
อาศัยอยู ่น้ัน 56 และต่อมาเราจะกระทําแก่ เจ้ าทัง้หลายดังท่ีเราคิดจะกระทําแก่เขาทัง้หลายน้ัน�
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การเตรยีมท่ีจะแบ่งแผ่นดินคานาอนั

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 2 �จงบัญชาคนอสิราเอลวา่ เม่ือเจ้าเข้าไปในแผ่นดินคานาอนั (อนัเป็น
แผ่นดิ นที ่เราให ้แก่  เจ้ าเป็นมรดก คือแผ่นดินคานาอนัตามเขตพรมแดนทัง้หมด�  น้ัน 3 เขตด้านใต้ของเจ้า
นับจากถิน่ทุ รก ันดารศินตามด้านเอโดม และอาณาเขตด้านใต้ของเจ้าน้ันนับจากปลายทะเลเกลือทางด้าน
ตะวนัออก 4 และอาณาเขตของเจ้าจะเล้ียวไปทางใต้เนินสูงอาครบับิม ข้ามไปยงัศิน ไปสุดลงท่ีด้านใต้คา
เดชบารเนีย เรือ่ยไปถึงฮาซารดัดารผ์่านเรือ่ยไปถึ งอ ัสโมน 5 และอาณาเขตจะเล้ียวจากอสัโมนถึงแม่น้ํา
อยีปิต์ไปสิน้สุดลงท่ี ทะเล 6 อาณาเขตตะวนัตกเจ้าจะได้ทะเลใหญ่และฝ่ังทะเลน้ัน  น่ี จะเป็นเขตด้านตะวนั
ตกของเจ้า 7  ต่อไปน้ี เป็นอาณาเขตด้านเหนือของเจ้า คือจากทะเลใหญ่ เจ้ าจงทําเครือ่งหมายเรือ่ยไปถึงภู
เขาโฮร์ 8 จากภูเขาโฮร ์เจ้ าจงทําเครือ่งหมายเรือ่ยไปจนถึงทางเข้าเมืองฮามัท และปลายสุดของอาณาเขต
ด้านน้ีคือเศดัด 9  แล ้วอาณาเขตจะยื่นไปถึงศิโฟรน ไปสิน้สุดท่ีฮาซาเรนัน  น่ี เป็นอาณาเขตด้านเหนือของ
เจ้า 10  เจ้ าจงทําเครือ่งหมายอาณาเขตด้านตะวนัออกของเจ้าจากฮาซาเรนันถึงเชฟาม 11 และอาณาเขตจะ
ลงมาจากเชฟามถึงรบิลาหข์้างตะวนัออกของเมืองอายนิ และอาณาเขตจะลงมาถึงไหล่ทะเลคินเนเรททาง
ด้านตะวนัออก 12 และอาณาเขตจะลงมาถึงแม่น้ําจอรแ์ดนสุดลงท่ีทะเลเกลือ  น่ี เป็นแผ่นดินของเจ้าตาม
อาณาเขตโดยรอบ� 13 โมเสสบัญชาคนอสิราเอลกล่าววา่ � น่ี เป็นแผ่นดิ นที ่ เจ้ าทัง้หลายจะได้จับสลากรบั
เป็นมรดก ซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงบัญชาวา่  ให ้ยกให ้แก่ ทัง้เก้าตระกู ลก ับอกีครึง่ตระกูล 14 เพราะวา่ตระกูลคน
รูเบนตามเรอืนบรรพบุรุษ และตระกูลคนกาดตามเรอืนบรรพบุรุษได้รบัมรดกของเขาแล้ว คนครึง่ตระกูล
มนัสเสห ์ก็ได้ รบัมรดกของเขาแล้วด้วย 15 ทัง้สองตระกูลและครึง่ตระกู ลน ัน้ได้รบัมรดกของเขาท่ีฟากแม่น้ํา
จอรแ์ดนข้างน้ี ใกล้ เมืองเยรโีคด้านตะวนัออก ทางดวงอาทิตย ์ขึ้น � 16 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 17 � 
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ต่อไปน้ี เป็นชื่ อบ ุคคลท่ีจะแบ่ งด ินแดนแก่ เจ้ าทัง้หลาย คือเอเลอาซาร ์ปุ โรหติ และโยชู วาบ ุตรชายนนู 18 ท่าน
จงนําประมุขของคนทุกตระกูลไป  แบ ่ งด ินแดนเพื่อเป็นมรดก 19  ต่อไปน้ี เป็นชื่อของประมุขเหล่าน้ัน คาเลบ
บุตรชายเยฟุนเนห์ จากตระกูลยูดาห์ 20 เชมูเอลบุตรชายอมัมีฮูด จากตระกูลคนสิเมโอน 21 เอลีดาดบุตร
ชายคิสโลน จากตระกูลเบนยามิน 22 จากตระกูลคนดานมีประมุขคนหน่ึง ชื่ อบ ุ คค ี บุ ตรชายโยกลี 23 จาก
ลูกหลานของโยเซฟ จากตระกูลคนมนัสเสห์  มี ประมุขชื่อฮนันีเอลบุตรชายเอโฟด 24 และจากตระกูลคนเอ
ฟราอมิมีประมุขคนหน่ึงชื่อเคมูเอลบุตรชายชฟิทาน 25 จากตระกูลคนเศบู ลุ  นม ีประมุขคนหน่ึงชื่อเอลีซา
ฟานบุตรชายปารนาค 26 จากตระกูลคนอสิสาคาร์  มี ประมุขคนหน่ึงชื่อปัลทีเอลบุตรชายอสัซาน 27 และจาก
ตระกูลคนอาเชอร ์มี ประมุขคนหน่ึงชื่ออาหฮูิดบุตรชายเชโลมี 28 จากตระกูลคนนัฟทาลี มี ประมุขคนหน่ึงชื่อ
เปดาเฮลบุตรชายอมัมีฮูด� 29  บุ คคลเหล่าน้ีเป็นคนท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให ้แบ ่งมรดกให้คนอสิราเอล
ในแผ่นดินคานาอนั
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เมืองล้ี ภัย 

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสส  ณ  ท่ี ราบโมอบั รมิแม่น้ําจอรแ์ดนใกล้เมืองเยรีโควา่ 2 �จงบัญชาคน
อสิราเอล  ให ้เขายกเมืองให ้คนเลว ี ได้ อาศัยอยูจ่ากมรดกท่ีเขาได้ร ับน ้ันบ้าง และยกทุ่งหญ้ารอบๆเมืองน้ันให ้
คนเลว ี ด้วย 3  ให ้เมืองน้ันเป็นของเขาเพื่อจะได้อาศัยอยู่  ให ้ ทุ ่งหญ้าเพื่อฝูงสัตว์และทรพัย ์สิ ่งของและสัตว์
ทัง้สิน้ของเขา 4  ทุ ่งหญ้าของเมืองท่ี เจ้ ายกให ้แก่  คนเลว ีน้ันให ้มี เขตจากกําแพงเมืองและหา่งออกไปหน่ึงพัน
ศอกโดยรอบ 5 และเจ้าจงวดัภายนอกเมืองสองพันศอกเป็นด้านตะวนัออก สองพันศอกเป็นด้านใต้ สอง
พันศอกเป็นด้านตะวนัตก สองพันศอกเป็นด้านเหนือ  ให ้ตัวเมืองอยู ่กลาง  น่ี เป็นทุ่งหญ้าประจําเมืองเหล่า
น้ัน 6 เมืองซ่ึงเจ้าจะยกให ้แก่  คนเลว ี คือ เมืองล้ีภัยหกเมือง ซ่ึงเจ้าจะอนญุาตให้คนฆ่าคนหนีไปอยู่ และเจ้า
จงเพิม่ให้เขาอกีส่ี สิ บสองเมือง 7 เมืองทัง้หมดท่ี เจ้ ายกให ้คนเลว ีเป็นส่ี สิ บแปดหวัเมือง  มี  ทุ ่งหญ้าตามเมือง
ด้วย 8 และหวัเมืองท่ี เจ้ าจะให้เขาจากกรรมสิทธิ์ของคนอสิราเอลน้ัน จากตระกูลใหญ่ เจ้ าก็เอาเมืองมาก
หน่อย จากตระกูลยอ่มเจ้าก็เอาเมืองน้อยหน่อย  ทุ กตระกูลตามส่วนของมรดกซ่ึงเขาได้ รบั  ให ้ยกให ้แก่  คน
เลว ี� 9 พระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ 10 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ เม่ือเจ้าทัง้หลายข้ามแม่น้ําจอร ์แดน 
 เข ้าในแผ่นดินคานาอนั 11  เจ้ าจงเลือกเมืองใหเ้ป็นเมืองล้ีภัยสําหรบัเจ้า เพื่อคนท่ี ได้ ฆ่าคนด้วยมิ ได้ เจตนาจะ
หลบหนีไปอยู ่ท่ี น่ั นก ็ ได้ 12  ให ้เมืองเหล่าน้ันเป็นเมืองล้ีภัยจากผู้ ท่ี  อาฆาต เพื่ อม ิ ให ้คนฆ่าคนจะต้องตายก่อน
ท่ีเขาจะยนืต่อหน้าชุ มน ุมชนเพื่อรบัการพิพากษา 13 และเมืองท่ี เจ้ ายกไวน้ั้นใหเ้ป็นเมืองล้ีภัยหกเมือง 14  เจ้ 
าจงใหท้างฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ีสามเมือง และอกีสามเมืองในแผ่นดินคานาอนั  ให ้เป็นเมืองล้ี ภัย 15 ทัง้
หกเมืองน้ี ให ้เป็นเมืองล้ีภัยของคนอสิราเอลและสําหรบัคนต่างด้าว และสําหรบัคนท่ีอาศัยอยูท่่ามกลางเขา
เพื่อคนหน่ึงคนใดท่ี ได้ ฆ่าเขาโดยมิ ได้ เจตนาจะได้ หลบหนี ไปท่ี น่ัน 16 ถ้าผู้ใดตีเขาด้วยเครือ่งมือเหล็กจนคน
น้ันถึงตาย  ผู้ น้ันเป็นฆาตกร  ให ้ประหารชวีติฆาตกรน้ันเสียเป็นแน่ 17  ผู้ ใดทุบเขาใหล้้มลงด้วยก้อนหนิในมือ
ขนาดฆ่าคนได้ และเขาถึงตาย  ผู้ น้ันเป็นฆาตกร  ให ้ประหารชวีติฆาตกรน้ันเสียเป็นแน่ 18 หรอืผู้ใดใช ้อาว ุธ
ไม้ ท่ีอยู ่ในมือขนาดฆ่าคนได้ ตี เขาล้มลงและคนน้ันถึงตาย  ผู้ น้ันเป็นฆาตกร  ให ้ประหารชวีติฆาตกรน้ันเสีย
เป็นแน่ 19  ให ้ ผู้ อาฆาตโลหติเองเป็นผูป้ระหารชวีติฆาตกรน้ัน ถ้าผู้อาฆาตพบเขาเม่ือใดก็ ให ้ประหารชวีติเสีย
20  แต่ ถ้าผู้ใดแทงเขาด้วยความเกลียดชงั หรอืซุ่มคอยขวา้งเขาจนเขาตาย 21 หรอืเพราะเป็นศั ตรู กันชกเขา
ล้มลง จนเขาตาย  ให ้ประหารชวีติผู้ ท่ี ชกเขาน้ันเสียเป็นแน่ ด้วยวา่เขาเป็นฆาตกร เม่ือผูอ้าฆาตโลหติพบเขา
เม่ือใด  ก็  ให ้ประหารชวีติฆาตกรน้ันเสีย 22  แต่ ถ้าผู้ใดโดยมิ ได้ เป็นศั ตรู กันแทงเขาทั นที หรอืเอาอะไรขวา้ง
เขาโดยมิ ได้ คอยซุ่ มด ักอยู่ 23 หรอืใชก้้อนหนิขนาดฆ่าคนได้ขวา้งถูกเขาเข้าโดยมิ ได้  เหน็ และเขาถึงตาย และ
เขามิ ได้ เป็นศั ตรู และมิ ได้  มุ ่งทํารา้ยเขา 24  ก็  ให ้ชุ มน ุมชนตัดสินความระหวา่งผู้ฆ่าและผู้อาฆาตโลหติตาม
คําตัดสินน้ี 25  ให ้ชุ มน ุมชนชว่ยผู้ฆ่าให้พ้นจากมือผู้อาฆาตโลหติ  ให ้ชุ มน ุมชนพาตัวเขากลับไปถึงเมืองล้ีภัย
ซ่ึงเขาได้ หนี ไปอยู ่น้ัน  ให ้เขาอยู ่ท่ี น่ันจนกวา่มหาปุโรหติผู้ ได้  ถู กเจิมไวด้้วยน้ํามันบร ิสุทธ ์ิถึงแก่ ความตาย 26  
แต่ ถ้าผู้ฆ่าคนออกไปพ้นเขตเมืองล้ี ภัย ซ่ึงเขาหนี เข ้าไปอยู่ในเวลาใด 27 และผู้อาฆาตโลหติพบเขานอกเขต
เมืองล้ี ภัย และผู้อาฆาตโลหติได้ฆ่าผู้ฆ่าคนน้ันเสีย  ผู้ อาฆาตโลหติจะไม่ มี ความผิดเน่ืองด้วยโลหติตกของ
เขา 28 เพราะวา่ชายผู้น้ันต้องอยู่ในเขตเมืองล้ีภัยจนมหาปุโรหติถึงแก่ ความตาย ภายหลังเม่ือมหาปุโรหติ
ถึงแก่ความตายแล้ว  ผู้ ฆ่าคนน้ันจะกลับไปยงัแผ่นดิ นที ่เขาถือกรรมสิทธิ ์อยู ่ ก็ได้ 29  สิ ่งเหล่าน้ีควรเป็นกฎ
เกณฑ์ แห ่งคําตัดสินของเจ้าตลอดชัว่อายุของเจ้าในท่ีอาศัยทัง้ปวงของเจ้า 30  ผู้ ใดฆ่าเขาตาย  ให ้ประหาร
ชวีติฆาตกรน้ันเสียตามปากของพยาน  แต่ อยา่ประหารชวีติผู้ใดด้วยมีพยานปากเดียว 31 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  เจ้ 
าอยา่รบัค่าไถ่ ช ีวติของฆาตกรผู้ มี ความผิดถึงตายน้ัน  แต่ เขาต้องตายแน่ 32 และเจ้าอยา่รบัค่าไถ่ คนที ่ หลบ
หนี ไปยงัเมืองล้ีภัยเพื่อให ้กล ับมาอยู่ในแผ่นดินของเขาก่อนท่ีมหาปุโรหติสิน้ชวีติ 33 ดังน้ันเจ้าจึงไม่กระทํา
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ให ้แผ่ นดิ นที ่ เจ้ าทัง้หลายอาศัยอยู ่มีมลทิน เพราะวา่โลหติทําให ้แผ่ นดินเป็นมลทิน และไม่ มี  สิ ่งใดท่ีจะชาํระ
แผ่นดินให้หมดมลทิ นที ่ เก ิดขึ้นเพราะโลหติตกในแผ่นดินน้ันได้ นอกจากโลหติของผู้ ท่ี  ทําให ้โลหติตก 34  
เจ้ าอยา่กระทําให ้เก ิดมลทินในแผ่นดิ นที ่ เจ้ าอาศัยอยู่  ท่ี เราอยู ่ท่ามกลาง เพราะวา่เราคือพระเยโฮวาห ์อยู ่
ท่ามกลางคนอสิราเอล�

36
กฎต่างๆเรือ่งมรดก

1 หวัหน้าครอบครวัคนกิเลอาด  บุ ตรชายของมาคีร์  ผู้ เป็นบุตรชายของมนัสเสห์ ครอบครวัต่างๆของบุตร
ชายโยเซฟ  เข ้ามาใกล้และพูดต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าประมุข คือบรรดาหวัหน้าคนอสิราเอล 2 เขาพูดวา่
�พระเยโฮวาห ์ได้ บัญชาเจ้านายของข้าพเจ้าให้จับสลากยกแผ่นดินให้เป็นมรดกแก่คนอสิราเอล และเจ้า
นายของข้าพเจ้าได้รบับัญชาจากพระเยโฮวาห ์ให ้ยกมรดกของเศโลเฟหดัพี่น้องของเราแก่ บุ ตรสาวของเขา
3 ถ้าเธอทัง้หลายแต่งงานกับบุตรชายทัง้หลายของคนอสิราเอลตระกูลอื่นแล้ว ส่วนมรดกของบรรพบุรุษ
ของเราจะเพิม่ให้กับมรดกของคนตระกูลท่ีเธอไปอยู ่ด้วย เพราะฉะน้ันจึงเป็นการท่ีนํามรดกไปจากส่วนท่ี
เป็นของเรา 4 และเม่ือถึงปีเสียงแตรของคนอสิราเอล มรดกท่ีเป็นส่วนของเธอก็จะถูกยกไปเพิม่เข้ากับ
ส่วนของตระกูลท่ีเธอไปอยู ่ด้วย จึงเป็นการท่ีนําส่วนมรดกของเธอไปจากส่วนมรดกของตระกู ลบ ิดาของ
เรา� 5 และโมเสสบัญชาคนอสิราเอลตามพระดํารสัของพระเยโฮวาห ์วา่ �ตระกูลคนโยเซฟพูดถูกต้องแล้ว
6  น่ี คือสิง่ท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเก่ียวกับบุตรสาวของเศโลเฟหดั ซ่ึงวา่ �จงให้เธอแต่งงานกับใครท่ี
เธอพอใจ  แต่ เธอต้องแต่งงานกับคนภายในครอบครวัตระกู ลบ ิดาของเธอ 7  ดังน้ี แหละส่วนมรดกของคน
อสิราเอลจะไม่ ถู กโยกยา้ยจากตระกูลหน่ึงไปให ้อ ีกตระกูลหน่ึง คนอสิราเอลทุกคนต้องอยู่ในท่ีมรดกแหง่
ตระกูลบรรพบุรุษของตน 8 และบุตรสาวทุกคนผู้รบักรรมสิทธิ์มรดกในตระกูลคนอสิราเอลตระกูลใด  ให ้
เป็นภรรยาของคนใดคนหน่ึงในครอบครวัในตระกู ลบ ิดาของตน เพื่อคนอสิราเอลทุกคนจะถือกรรมสิทธิ์
มรดกของบิดาของเขา 9 ดังน้ันจะไม่ มี มรดกท่ี ถู กโยกยา้ยจากตระกูลหน่ึงไปย ังอ ีกตระกูลหน่ึง เพราะวา่
คนอสิราเอลแต่ละตระกูลควรคงอยู่ในท่ีมรดกของตน� � 10 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสอยา่งไร  บุ ต
รสาวทัง้หลายของเศโลเฟห ัดก ็กระทําอยา่งน้ัน 11 เพราะวา่มาลาห์  ที รซาห์ โฮกลาห์  มิ ลคาห์ และโนอาห์
 บุ ตรสาวของเศโลเฟหดั  ได้  แต่ งงานกับบุตรชายทัง้หลายของพี่น้องแห ่งบ ิดาของตน 12 เธอได้ แต่ งงานกับ
ครอบครวัคนมนัสเสห ์บุ ตรชายของโยเซฟ และส่วนมรดกของเธอก็ คงอยู ่ในตระกูลแหง่ครอบครวับิดา
ของเธอ 13 ข้อความเหล่าน้ีเป็นบทบัญญั ติ และคําตัดสินซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงบัญชาทางโมเสสแก่คน
อสิราเอล  ณ  ท่ี ราบโมอบั รมิแม่น้ําจอรแ์ดนใกล้เมืองเยร ีโค 
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 ประวติั ความเป็นมาของ
 หน ังสือพระราชบัญญั ติ 

เล่ มน ้ีเป็นเล่ มท ่ีหา้ในหา้เล่ มท ่ีโมเสสเขียนขึ้น หา้เล่ มน ้ีเราเรยีกกั นว ่า เพ็นทะทูก เล่ มน ้ี ได้ บันทึกพระ
บัญญั ติ  สิ บประการของพระเจ้าไว้เป็ นคร ้ังท่ี สอง คือครัง้แรกอยู่ในหนังสืออพยพ บทท่ี 20 และครัง้ท่ีสอง
อยู่ในหนังสือพระราชบัญญั ติ บทท่ี 5  หน ังสือพระราชบัญญั ติ  ส่วนใหญ่  ได้ บันทึกและอธบิายข้อกล่าวจาก
หนังสืออพยพ  หน ังสือเลว ีนิติ และหนังสื อก ันดารวถีิ ซ้ํา 

เล่ มน ้ีบันทึกการปรกึษาของโมเสส และวจิารณ์ถึงการเดินทางของชาวอสิราเอลและคําสัง่ของพระเจ้าต่ 
ออ ิสราเอล  หน ังสือพระราชบัญญั ติ  กล ่าวถึงตอนท่ีพระเจ้าทรงทําสัญญาไมตร ีไว ้กับอสิราเอลเป็ นคร ้ังท่ีสอง
ท่ีราบของโมอบัซ่ึงเกิดขึ้ นก ่อนท่ีอสิราเอลจะเข้าแผ่นดิ นที ่พระเจ้าทรงสัญญาไว้  โมเสส ซ่ึงตอนน้ี อายุ 120
 ปี  ได้  กล ่าวคําอาํลาแก่ ประชาชน  ช ีวติของโมเสสได้ประสบความสําเรจ็อยา่งดี เขาอาศัยอยู่ในพระราชวงัขอ
งกษั ตร ิย ์ฟาโรห ์ เป็นเวลา 40  ปี  แล ้วเขาอาศัยอยู ่ท่ี  แผ่ นดิ นม ีเดียนเป็นเวลา 40  ปี และอกี 40  ปี เขานําพวก
อสิราเอลในป่าซี นาย คือเขาได้นําสามล้านคนใหย้า้ยจากประเทศอยีปิต์ไปยงัแผ่นดิ นอ ิสราเอล

พระคัมภีร ์ใหม่ อา้งถึงหนังสือพระราชบัญญั ติ  มากกวา่ 80  ครัง้ 
�บางข้อในหนังสือพระราชบัญญั ติ แสดงความหมายอยา่งลึกซ้ึ งด ีกวา่คําเขียนของเดมอสแตนีส์  ซี  ซี  โร 

พิท หรอืเวบเสตอร�์ ( จาก Halley's Bible Handbook,  หน้า 150)

โมเสสทบทวนเรือ่งการเดินทางในถิน่ทุ รก ันดารกับคนอสิราเอล
1 ข้อความต่อไปน้ีเป็นคําท่ีโมเสสกล่าวแก่คนอสิราเอลทัง้ปวงท่ีในถิน่ทุ รก ันดารฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้าง

น้ี คือในท่ีราบข้างหน้าทะเลแดงระหวา่งปารานและโทเฟล ลาบาน ฮาเซโรท และดีซาหบั 2 (หนทางจากโฮ
เรบตามทางภูเขาเสอรีจ์นถึงคาเดชบารเนียน้ันเป็นทางเดินสิบเอด็วนั� 3  อยู ่มาในว ันที ่ หน ่ึงเดือนท่ี สิ บเอด็
ปี ท่ีส่ี  สิ บโมเสสได้ กล ่าวแก่คนอสิราเอล ตามบรรดาพระดํารสัท่ีพระเยโฮวาห์ทรงประทานแก่ ท่าน เป็นพระ
บัญญั ติ  ให ้ แก่  เขาทัง้หลาย 4  หลังจากท่ี ท่านได้ฆ่าสิโหนกษั ตร ิย์คนอาโมไรต์  ท่ีอยู ่เมืองเฮชโบน และโอกกษั 
ตร ิยเ์มืองบาชาน  ผู้ ซ่ึงอยูใ่นอชัทาโรท  ณ ตําบลเอเดรอน้ัีนแล้ว 5 โมเสสได้เริม่อธบิายพระราชบัญญั ติ  น้ี  ท่ี ใน
แผ่นดินโมอบัฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี วา่ 6 �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ตร ัสส ่ังเราทัง้หลายท่ีโฮเรบ
วา่ � เจ้ าทัง้หลายได้พักท่ี ภู เขาน้ีนานพอแล้ว 7  เจ้ าทัง้หลายจงหนัไปเดินตามทางท่ีไปยงัแดนเทือกเขาของ
คนอาโมไรต์ และท่ี ใกล้ เคียงกันในท่ี ราบ และในแดนเทือกเขา และในหุบเขา ในทางใต้ และท่ี ฝ่ังทะเล  แผ่ 
นดินของคนคานาอนั และท่ี เลบานอน จนถึงแม่น้ําใหญ่ คือแม่น้ํายูเฟรติส 8  ดู  เถิด เราได้ตัง้แผ่นดินน้ันไว้
ตรงหน้าเจ้าทัง้หลาย  เจ้ าทัง้หลายจงเข้าไปยดึครองแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของ
เจ้า คื ออ ับราฮมั อสิอคั และยาโคบ วา่จะให ้แก่ เขาทัง้หลายและแก่เชื้อสายของเขาท่ีมาภายหลังเขาด้วย�
9 ครัง้น้ันข้าพเจ้าได้บอกท่านทัง้หลายวา่ �ข้าพเจ้าผู้เดียวแบกพวกท่านทัง้หลายไม่ ไหว 10 พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านได้ทรงให้ท่านทัง้หลายทว ีมากขึ้น และดู เถิด  ทุกวนัน้ี พวกท่านทัง้หลายมีจํานวนมากดุจ
ดวงดาวทัง้หลายในท้องฟ้า 11 (ขอพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของท่านทัง้หลายทรงกระทําใหท่้าน
ทัง้หลายทวีขึ้นพันเท่าและทรงอาํนวยพระพรแก่ ท่าน  ดังท่ี  พระองค์  ได้ ทรงสัญญาไว ้แก่ ท่านทัง้หลายแล้ 
วน ้ัน� 12 ข้าพเจ้าคนเดียวจะแบกท่านทัง้หลายผู้เป็นภาระและเป็นความยากลําบากและการทุ่มเถียงของ
ท่านทัง้หลายอยา่งไรได้ 13 จงเลือกคนท่ี มี  ปัญญา  มี ความเข้าใจและมีชื่อตามตระกูลของท่านทัง้หลาย และ
ข้าพเจ้าจะตัง้เขาใหเ้ป็นหวัหน้าของท่านทัง้หลาย� 14 ท่านทัง้หลายได้ตอบข้าพเจ้าวา่ � สิ ่งท่ีท่านกล่าวน้ันดี 
แล้ว ควรท่ีข้าพเจ้าทัง้หลายจะกระทํา� 15 ข้าพเจ้าจึงได้เลือกหวัหน้าจากทุกตระกูล ซ่ึงเป็นคนมีปัญญาและ
มี ชื่อ ตัง้ไว ้เป็นใหญ่ เหนือท่านทัง้หลาย  ให ้เป็นนายพัน  นายรอ้ย นายหา้สิบ นายสิบ และพนักงานต่างๆตาม
ตระกูลของท่าน 16 ครัง้น้ันข้าพเจ้าได้ กล ่าวกําชบัพวกตุลาการของท่านทัง้หลายวา่ �จงพิจารณาคดีของ
พี่น้องและตัดสินความตามยุ ติ ธรรมระหวา่งชายคนหน่ึงและพี่น้องของตน หรอืคนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่กั 
บท ่าน 17 ท่านทัง้หลายอยา่ลําเอยีงในการพิพากษา จงฟังผู้น้อยและผู้ ใหญ่  ให ้ เหมือนกัน ท่านทัง้หลายอยา่
กลัวหน้ามนษุย ์เลย เพราะการพิพากษาน้ันเป็นการของพระเจ้า และคดีใดท่ียากเกินไปสําหร ับท ่านจงนํา
มาให ้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะพิจารณาเอง� 18 ครัง้น้ันข้าพเจ้าได้สัง่ท่านทัง้หลายถึงบรรดาสิง่ท่ีท่านทัง้หลาย
ควรกระทํา 19 เราได้ออกไปจากโฮเรบเดินทะลุถิน่ทุ รก ันดารใหญ่อนัเป็ นที ่น่ากลัวตามท่ีท่านทัง้หลายได้ เห 
็นน้ัน เดินไปตามแดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์  ดังท่ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ตร ัสส ่ังเราไว้ และเรา
มาถึงคาเดชบารเนีย 20 และข้าพเจ้าได้ กล ่าวแก่ท่านทัง้หลายวา่ �ท่านทัง้หลายมาถึงแดนเทือกเขาของคน
อาโมไรต์ แล้ว เป็ นที ่ซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเราประทานแก่เราทัง้หลาย 21  ดู  เถิด พระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของพวกท่านได้ทรงตัง้แผ่นดินน้ันไวต้รงหน้าท่านแล้ว จงขึ้นไปยดึแผ่นดินน้ัน  ดังท่ี พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของบรรพบุรุษของพวกท่านได้ตร ัสส ่ังไว้ อยา่กลัวหรอือยา่ตกใจไปเลย� 22  แล ้ วท ่านทัง้หลายทุกคนได้ เข ้า
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มาหาข้าพเจ้าพูดวา่ � ให ้เราทัง้หลายใช้คนไปก่อนเราและสอดแนมดู แผ่ นดินน้ันแทนเรา นําข่าวเรือ่งทาง
ท่ีเราจะต้องขึ้นไป และเรือ่งหวัเมืองท่ีเราจะไปน้ันมาให ้เรา � 23 เรือ่งน้ันข้าพเจ้าเหน็ดี ด้วย ข้าพเจ้าจึงได้
เลือกสิบสองคนมาจากท่านทัง้หลายตระกูลละคน 24  แล ้วคนเหล่าน้ันได้หนัไปขึ้นแดนเทือกเขา มาถึงหุบ
เขาเอชโคล์ และสอดแนมดู ท่ีน่ัน 25 เขาทัง้หลายได้ เก ็บผลไม้เมืองน้ันติ ดม ือมาให้เราทัง้หลายและนําข่าว
มาให้เราวา่ � ท่ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราประทานแก่เราน้ันเป็นแผ่นดิ นที ่ ดี � 26  แต่ กระน้ันท่านทัง้
หลายก็ ไม่ ยอมขึ้นไป  กล ับขัดขืนพระบัญชาของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทัง้หลาย 27 และท่านทัง้หลาย
ได้บ่นอยู่ในเต็นท์ของตน และวา่ �เพราะพระเยโฮวาห์ทรงชงัพวกเรา  พระองค์ จึงทรงพาเราทัง้หลายออก
มาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ จะได้มอบเราไวใ้นมือคนอาโมไรต์เพื่อจะทําลายเราเสีย 28 เราทัง้หลายจะขึ้นไปท่ีไหน
เล่า พวกพี่น้องของเราได้ทําอกใจของเราให้ฝ่อท้อถอยไปโดยท่ี วา่ �คนเหล่าน้ันใหญ่กวา่และสูงกวา่พวก
เราอกี เมืองเหล่าน้ั นก ็ ใหญ่  มี กําแพงสูงเทียมฟ้า และยิง่กวา่น้ันเราได้ เห ็นพวกคนอานาคอยู ่ท่ี น่ันด้วย� �
29  แล ้วข้าพเจ้าจึงได้ พู  ดก ั บท ่านทัง้หลายวา่ �อยา่ครั ่นคร ้ามหรอืกลัวเขาเลย 30 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านผู้นําหน้าท่านทัง้หลาย  พระองค์ จะทรงต่อสู้เผื่อท่านทัง้หลาย  ดังท่ี  พระองค์  ได้ ทรงกระทําให ้แก่ ท่านทัง้
หลายในอยีปิต์ต่อหน้าต่อตาท่านทัง้หลาย 31 และในถิน่ทุ รก ันดาร ซ่ึงในท่ีน้ันพวกท่านได้ เห ็นพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทรงอุม้ชูพวกท่าน ดังพ่ ออ ุ้ มล ูกชายของตน ตลอดทางท่ีท่านได้ไปน้ัน จนท่านทัง้หลายได้
มาถึงท่ี น่ี � 32  แต่  อยา่งไรก็ตาม ท่านทัง้หลายมิ ได้ เชื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย 33  ผู้  ได้ ทรง
นําทางข้างหน้าท่าน เพื่อจะหาท่ี ให ้ท่านทัง้หลายตัง้เต็นท์ของท่าน เป็นไฟในกลางคืน เพื่อโปรดให้ท่านทัง้
หลายเหน็ทางท่ีควรจะไป และเป็นเมฆในกลางวนั 34 พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงสดับเสียงคําพูดของท่านทัง้หลาย
จึงทรงกริว้และปฏิญาณวา่ 35 � แท้  จร ิงจะไม่ มี  ผู้ ใดในยุคท่ีชั ่วน ้ีสักคนเดียวท่ีจะได้ เห ็นแผ่นดินดี น้ัน  ท่ี เรา
ได้ปฏิญาณวา่จะให ้แก่ บรรพบุรุษของเจ้าทัง้หลาย 36  เวน้แต่ คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ เขาจะเหน็แผ่นดิน
น้ัน และเราจะให ้แผ่ นดิ นที ่เขาได้ เหย ียบน้ันแก่เขาและแก่ ลูกหลาน เพราะเขาได้ตามพระเยโฮวาห์อยา่ง
สุดใจ� 37 เพราะเหตุท่านทัง้หลายพระเยโฮวาห ์ก็ ทรงพิโรธเราด้วย ตร ัสว ่า � เจ้ าจะไม่ ได้  เข ้าไปในท่ีน้ันด้วย
เหมือนกัน 38  แต่ โยชู วาบ ุตรชายนนูผู้ยนือยู่ตรงหน้าเจ้า จะได้ เข้าไป จงสนับสนนุเขาเพราะเขาจะพาคน
อสิราเอลไปถือกรรมสิทธิพ์ื้นดินน้ัน 39 ยิง่กวา่น้ันเด็กเล็กของเจ้าทัง้หลายท่ี เจ้ าทัง้หลายวา่จะตกเป็นเหยื่อ
และบุตรของเจ้าท่ีในวนัน้ียงัไม่ รู ้จักผิดและชอบ จะได้ เข ้าไปท่ี น่ัน เราจะให ้แผ่ นดินน้ันแก่ เขา และเขาจะ
ถือกรรมสิทธิ ์อยู ่ ท่ีน่ัน 40  แต่ ฝ่ายเจ้าทัง้หลายจงกลับเดินเข้าถิน่ทุ รก ันดาร ตามทางท่ีไปสู่ทะเลแดงเถิด�
41 ครัง้น้ันท่านทัง้หลายได้ตอบข้าพเจ้าวา่ �เราทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห ์แล้ว เราทัง้หลายจะ
ขึ้นไปสู้รบตามบรรดาพระดํารสัท่ีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้หลายได้ตร ัสส ่ังน้ัน� และท่านทัง้หลาย
ได้คาดอาวุธเตรยีมตัวไว ้ทุกคน คิดวา่ท่ีจะขึ้นไปยงัแดนเทือกเขาน้ันเป็นเรือ่งงา่ย 42 พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ัง
ข้าพเจ้าวา่ �จงกล่าวแก่คนทัง้หลายน้ั นว ่า อยา่ขึ้นไปสู้รบเลย เกรงวา่เจ้าทัง้หลายจะแพ้ ศัตรู เพราะเรามิ 
ได้  อยู ่ท่ามกลางเจ้าทัง้หลาย� 43 ข้าพเจ้าจึงได้ กล ่าวแก่ท่านดังน้ัน และท่านทัง้หลายไม่ ฟัง  แต่  ได้ ขัดขืนพระ
บัญชาของพระเยโฮวาห์  มี ใจองอาจและได้ขึ้นไปท่ีแดนเทือกเขาน้ัน 44 และคนอาโมไรต์ ท่ีอยู ่ในแดนเทือก
เขาน้ัน  ได้ ออกมาต่อสู้และไล่ ตี ท่านทัง้หลายดุจฝูงผึ้งไล่ และได้ฆ่าท่านทัง้หลายในตําบลเสอรีจ์นถึงโฮรมาห์
45 และท่านทัง้หลายกลับมารอ้งไห้ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  แต่ พระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงฟังเสียงรอ้งหรอื
เงีย่พระกรรณสดั บท ่านทัง้หลาย 46 ท่านทัง้หลายจึงพักอยู ่ท่ี คาเดชหลายวนัตามว ันที ท่่านทัง้หลายได้ อยู ่ น้ัน 
�

2
โมเสสทบทวนต่อไปเรือ่งการเดินทางในถิน่ทุ รก ันดาร

1 �ครัง้ น้ันเราทัง้หลายได้ กล ับเดินเข้าถิน่ทุ รก ันดารตามทางท่ีไปสู่ทะเลแดงตามท่ีพระเยโฮวาห์สัง่
ข้าพเจ้า และเราทัง้หลายได้เดินเวยีนภูเขาเสอรีห์ลายวนั 2  แล ้วพระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังข้าพเจ้าวา่ 3 � เจ้ าทัง้
หลายได้เดินเวยีนท่ีแดนเทือกเขาน้ีนานพอแล้ว จงหนัไปเดินทางทิศเหนือเถิด 4 และจงบัญชาคนทัง้ปวง
วา่  เจ้ าทัง้หลายจวนจะเดินผ่านเขตแดนเมืองพี่น้องของเจ้า คือลูกหลานของเอซาวท่ี อยู ่ตําบลเสอรี ์แล้ว 
และเขาทัง้หลายจะกลัวพวกเจ้า ฉะน้ันเจ้าทัง้หลายจงระวงัตัว 5 อยา่ต่อสู้ เขา เพราะเราจะไม่ ให ้ ท่ี ของเขา
แก่ เจ้ าเลย จะไม่ ให ้ ท่ี  ดิ นแม้เพียงฝ่าเท้าเหยยีบได้ ด้วยวา่ภูเขาเสอรีน้ั์นเราได้ ให ้เอซาวยดึครองแล้ว 6  เจ้ า
ทัง้หลายจงเอาเงนิซ้ือเสบียงอาหารจากเขาเพื่อจะได้ กิน และจงเอาเงนิซ้ือน้ําจากเขาด้วยเพื่อจะได้ ด่ืม 7 เพ
ราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้าได้อาํนวยพระพรแก่บรรดาการท่ีมือของพวกเจ้าได้ กระทํา  พระองค์ 
ทรงทราบทางท่ี เจ้ าได้เดินในถิน่ทุ รก ันดารใหญ่ น้ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้าได้ อยู ่กับเจ้าส่ี สิ บปี น้ี มา
แล้ว พวกเจ้ามิ ได้ ขัดสนสิง่ใดเลย� 8  แล ้วเราทัง้หลายได้เดินเลยไปจากพี่น้องของเราพวกลูกหลานเอซาวผู้ 
อยู ่ ท่ี เสอรี์ ไปจากทางท่ีราบจากเอลัทและจากเอซีโอนเกเบอร์ และเราได้เล้ียวไปเดินตามทางถิน่ทุ รก ันดาร
โมอบั 9 และพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าทัง้หลายอยา่ราวพีวกโมอบัหรอืสู้รบกับเขาเลย เพราะ
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เราจะไม่ ให ้ ท่ี ของเขาแก่ เจ้ าเพื่อยดึครอง ด้วยเราได้ ให ้ ท่ี ตําบลอารน้ั์นแก่ลูกหลานของโลทใหป้กครองแล้ว�
10  แต่ ก่อนคนเอมิมอยู ่ท่ี น่ันเป็นชนชาติ ใหญ่ และมากและสูงอยา่งคนอานาค 11 คนเหล่าน้ี ได้ นับวา่เป็นพวก
มนษุย ์ยกัษ์ เหมือนคนอานาค  แต่ คนโมอบัเรยีกชื่อพวกน้ีวา่เอมิม 12 เม่ื อก ่อนพวกโฮร ีได้  อยู ่ ท่ี เสอรี ์ด้วย 
 แต่ ลูกหลานเอซาวได้มาอยู่แทนเขา และได้ทําลายเขาเสียให้พ้นหน้า และได้อาศัยอยู่ในท่ีของเขาเหมือน
พวกอสิราเอลได้กระทําแก่เมืองท่ีพระเยโฮวาหป์ระทานใหเ้ขายดึครองน้ัน 13 ข้าพเจ้ากล่าววา่ � บัดน้ี  เจ้ าทัง้
หลายจงยกเดินข้ามลําธารเศเรด� เราทัง้หลายจึงข้ามลําธารเศเรด 14 และนับตัง้แต่เรามาจากคาเดชบาร
เนีย จนถึงได้ข้ามลําธารเศเรดน้ันได้สามสิบแปดปีจนสิน้ยุ คน ้ัน คือคนทัง้หลายท่ีจะออกทัพได้น้ันตายหมด
จากท่ามกลางค่าย  ตามท่ี พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับเขาไว้ 15  แท้  จร ิงพระหตัถ์พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงต่อสู้ 
เขา เพื่อทรงทําลายเขาจากท่ามกลางค่ายจนเขาทัง้หลายสูญเสียหมด 16 ต่อมาเม่ือคนท่ีออกทัพได้มาตาย
เสียหมดจากท่ามกลางคนเหล่าน้ันแล้ว 17 พระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแก่ข้าพเจ้าวา่ 18 � วนัน้ี  เจ้ าทัง้หลายจะเดิน
ข้ามตําบลอารเ์ขตแดนของคนโมอบั 19 และเม่ือเข้าใกล้แนวหน้าของคนอมัโมนอยา่ราวหีรอืรบกับเขาเลย
เพราะเราจะไม่ ให ้ ท่ีอยู ่ของลูกหลานคนอมัโมนแก่ เจ้ าให้ยดึครองเลย ด้วยเราได้ ให ้ ท่ี น่ันแก่ลูกหลานของ
โลทเป็นผู้ยดึครองแล้ว� 20 ( ทัง้ท่ี น่ั นก ็นับวา่เป็นแผ่นดินของพวกมนษุย ์ยกัษ์  แต่ ก่อนมนษุย ์ยกัษ์  ได้  อยู ่ใน
น้ัน  แต่ คนอมัโมนได้เรยีกชื่อของเขาวา่ศัมซุมมิม 21 คนเหล่าน้ันใหญ่และมากและสูงอยา่งคนอานาค  แต่ 
พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงทําลายเขาเสียใหพ้้นหน้า และพวกอมัโมนได้ เข ้ายดึท่ีของเขาและตัง้อยู ่แทน 22 เหมือน
พระองค์ ได้ ทรงกระทําให ้แก่ พวกลูกหลานเอซาวผู้ อยู ่ ท่ี เสอรี์ เม่ือพระองค์ทรงทําลายพวกโฮรเีสียใหพ้้นหน้า
และเขาได้ยดึท่ีของพวกโฮร ีแล ้วตัง้อยูแ่ทนจนทุกวนัน้ี 23 ส่วนชาวอฟิวาห ์ท่ีอยู ่ในเฮเซรมิจนถึงกาซา คนคัฟ
โทรซ่ึ์งมาจากตําบลคัฟโทร์  ก็ได้ ทําลายเขาและตัง้อยู ่แทน ) 24 �พวกเจ้าจงลุกเดินทางไปข้ามลุ่มแม่น้ําอาร
โนน  ดู  เถิด เราได้มอบสิโหนชาวอาโมไรต์ ผู้ เป็นกษั ตร ิย์เมืองเฮชโบน และเมืองของเขาไวใ้นมือของพวกเจ้า
 เจ้ าทัง้หลายจงตัง้ต้นยดึเมืองน้ันและสู้รบกับเขา 25  ตัง้แต่  วนัน้ี ไปเราจะให ้ชนชาติ ทัง้หลายทัว่ใต้ฟ้าครั ่นคร 
้ามต่อพวกเจ้าและกลัวเจ้า คนประเทศผู้จะได้ยนิข่าวเรือ่งเจ้าจะกลัวตัวสัน่และมีความระทมเพราะเจ้า�
26 ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงใช ้ผู้ ส่ือสารจากถิน่ทุ รก ันดารเคเดโมทไปเฝ้าสิโหนกษั ตร ิย์เมืองเฮชโบนน้ัน ทูลถ้อยคํา
อนัสันติ วา่ 27 � ขอให ้ข้าพเจ้าเดินข้ามแผ่นดินของท่าน ข้าพเจ้าจะเดินไปตามทางหลวง จะไม่เล้ียวไปทาง
ขวามือหรอืซ้ายมือเลย 28 ขอท่านได้ขายเสบียงเอาเงนิของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ กิน และขอขายน้ําเอา
เงนิของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ ด่ืม  ขอให ้ข้าพเจ้าเดินเท้าข้ามประเทศของท่านเท่าน้ัน 29 ( ดุ จพวกลูก
หลานเอซาวท่ี อยู ่ตําบลเสอรี์ และพวกโมอ ับท ี่ อยู ่ตําบลอาร์  ได้ กระทําแก่ข้าพเจ้าน้ัน� จนข้าพเจ้าข้ามแม่น้ํา
จอรแ์ดนเข้าไปในแผ่นดิ นที ่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้หลายได้ทรงประทานแก่ ข้าพเจ้า � 30  แต่  สิ 
โหนกษั ตร ิย์เมืองเฮชโบน  ไม่  ยอมให ้เราทัง้หลายข้ามประเทศของท่าน เพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของพวก
ท่านได้ทรงกระทําจิตใจของสิโหนให ้กระด้าง กระทําใจของท่านให ้แข ็งไป เพื่อจะได้ทรงมอบเขาไวใ้นมือของ
พวกท่าน ดังเป็นอยู ่ทุกวนัน้ี 31 และพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � ดู  เถิด เราได้เริม่มอบสิโหนและเมือง
ของเขาไวกั้บเจ้า จงตัง้ต้นเข้ายดึครองท่ีน่ันเพื่อเจ้าจะได้ แผ่ นดินของเขาเป็นกรรมสิทธิ�์ 32  แล ้วสิโหนยก
ออกมาต่อสู้กับเรา ทัง้ท่านและพลโยธาทัง้หลายของท่านท่ีตําบลยาฮาส 33 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เราทัง้หลายได้ทรงมอบท่านไว้ต่อหน้าเรา และเราได้ ตี ทําลายท่านกับโอรสและพลโยธาทัง้หลายของท่าน
เสีย 34 ครัง้น้ันเราได้ยดึเมืองทัง้ปวงของท่าน และเราได้ทําลายเสียสิน้ คือผู้ชายผู้หญิงและเด็กทัง้หลายใน
ทุกเมือง  ไม่  ให ้ มี เหลือเลย 35  แต่ ฝูงสัตวเ์ราได้ยดึมาเป็นของเรา ทัง้ของรบิได้ในเมืองเหล่าน้ั นที ่เราตี มา 36  
ตัง้แต่ อาโรเออร ์ท่ีอยู ่ร ิมล ุ่มแม่น้ําอารโนนและตัง้แต่เมืองท่ี อยู ่ในลุ่มแม่น้ําน้ันจนถึงเมืองกิเลอาด  ไม่มี เมือง
ใดท่ีต่อต้านเราได้ พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเราได้ทรงมอบทัง้หมดไว ้แก่  เรา 37  แต่ ท่านทัง้หลายมิ ได้  เข้าใกล้  
แผ่ นดินคนอมัโมน คือฝ่ังแม่น้ํายบับอกและเมืองท่ี อยู ่บนภู เขา และท่ีใดๆซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
ตรสัหา้มเราน้ัน�

3
อสิราเอลยดึแผ่นดินของโอกกษั ตร ิยเ์มืองบาชาน

1 �เราทัง้หลายจึงได้หนัไปขึ้นทางสู่เมืองบาชาน  แล ้วโอกกษั ตร ิย์เมืองบาชานก็ออกมาสู้รบกับเรา ตัว
โอกเองและพลโยธาทัง้หมดของท่านมารบกับเราท่ีตําบลเอเดรอี 2  แต่ พระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � 
เจ้ าอยา่กลัวเขาเลย เพราะเราจะมอบเขากับพลโยธาทัง้หมดของเขาและแผ่นดินของเขาไว้ในมือของเจ้า
 เจ้ าจะกระทําแก่เขาเหมือนเจ้าได้กระทําแก่ สิ โหนกษั ตร ิย์ของคนอาโมไรต์ซ่ึงอยู่ตําบลเฮชโบนน้ัน� 3 พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเราจึงได้ทรงมอบไว้ในมือของเรา ทัง้โอกกษั ตร ิย์เมืองบาชาน และพลโยธาทัง้หลาย
ของท่าน และเราทัง้หลายได้ฆ่าตีเขาจนไม่ มี  เหลือ 4 ครัง้น้ันเราทัง้หลายได้ ตี เอาบ้านเมืองทัง้หลายของเขา
จนไม่ มี เหลือสักเมืองเดียวซ่ึงเราไม่ ได้ ยดึมารวมหกสิบเมือง  ดิ นแดนอารโกบทัง้หมด ซ่ึงเป็นราชอาณาจักร
ของโอกกษั ตร ิยเ์มืองบาชาน 5 บรรดาเมืองเหล่าน้ีเป็นเมืองท่ี มี กําแพงสูงโดยรอบ  มี  ประตู  มี ดาลประตู และ
ย ังม ีเมืองอกีมากท่ี ไม่มี  กําแพง 6 เราได้ ตี ทําลายสิน้  ได้ ทําลายทุกๆเมืองเสียสิน้ รวมทัง้ผู้ชายผู้หญิงและ
เด็กทัง้หลาย เหมือนเราได้กระทํากับสิโหนกษั ตร ิย์เมืองเฮชโบนน้ัน 7  แต่ ฝูงสัตว ์ทัง้หมด และของรบิได้ใน
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เมืองเหล่าน้ันเราได้ยดึมาเป็นของเรา 8 ครัง้น้ันเราได้ยดึแผ่นดินเสียจากมือของกษั ตร ิย์ทัง้สองของคนอา
โมไรต์  ผู้  อยู ่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี  ตัง้แต่  ลุ ่มแม่น้ําอารโนนถึงภูเขาเฮอร ์โมน 9 ( ภู เขาเฮอรโ์มนน้ันชาว
ไซดอนเรยีกชื่อวา่สี ร ี ออน และชาวอาโมไรต์เรยีกชื่อวา่เสนีร�์ 10 คือเมืองทัง้หลายในท่ีราบสูง และกิเลอาด
ทัง้หมด และบาชานทัง้หมด จนถึงสาเลคาห์และเอเดรอี ซ่ึงเป็นหวัเมืองแหง่ราชอาณาจักรโอกในเมืองบา
ชาน 11 ด้วยยงัเหลืออยู ่แต่ โอกกษั ตร ิยเ์มืองบาชานซ่ึงเป็นพวกมนษุย ์ยกัษ์  ดู  เถิด เตียงนอนของท่านทําด้วย
เหล็ก เตียงนอนน้ันไม่ อยู ่ ท่ี เมืองรบับาห ์แห ่งคนอมัโมนดอกหรอื ยาวตัง้เก้าศอก กวา้งส่ีศอกขนาดศอกคน
เรา 12  แผ่ นดินน้ี ท่ี เรายดึครองได้ ครัง้น้ัน คือตัง้แต่อาโรเออร์ ซ่ึงอยูร่ ิมล ุ่มแม่น้ําอารโนน และแดนเทือกเขา
กิเลอาดครึง่หน่ึง กับหวัเมืองทัง้หลายเหล่าน้ัน เราก็ ได้  ให ้ แก่ คนรูเบนและคนกาด 13 ส่วนกิเลอาดท่ียงัเหลือ
อยู่กับเมืองบาชานทัง้หมด ซ่ึงเป็นราชอาณาจักรของโอก คื อด ินแดนอารโกบทัง้หมด เราก็ ได้  ให ้ ไว ้กับครึง่
หน่ึงของคนตระกูลมนัสเสห์ ทัง้หมดเมืองบาชานน้ันเรยีกวา่ดินแดนของพวกมนษุย ์ยกัษ์ 14 ยาอรีค์นมนัส
เสห ์ก็  ตี  ได้  ดิ นแดนอารโกบทัง้หมด จนถึงเขตแดนเมืองชาวเกชูร์ และเมืองมาอาคาห์ และได้เรยีกชื่อเมือง
เหล่าน้ันตามชื่อของตนวา่ บาชานฮาโวทยาอรี์ จนถึงทุกวนัน้ี 15 เมืองกิเลอาดน้ันเราให ้แก่ มาคีร์ 16  แก่ คน
รูเบนและคนกาดน้ันเราให้ตําบลตัง้แต่กิเลอาดถึงลุ่มแม่น้ําอารโนน ถือเอากลางลุ่ มน ้ําเป็นแดนเรือ่ยมา
ถึงแม่น้ํายบับอกอนัเป็นแดนของคนอมัโมน 17 ทัง้แถบท่ีราบด้วย  มี  แม่น ้ําจอรแ์ดนเป็นพรมแดน  ตัง้แต่ 
ทะเลคินเนเรทจนถึงทะเลแหง่ท่ี ราบ คือทะเลเค็ม  ท่ี อชัโดดปิสกาห์ ซ่ึงอยู ่ทิศตะวนัออก 18 ครัง้น้ันข้าพเจ้า
ได้บัญชาท่านทัง้หลายวา่ �พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านได้ทรงใหท่้านทัง้หลายยดึครองแผ่นดินน้ี ทแกล้ว
ทหารทัง้สิน้ของท่าน จงถืออาวุธยกข้ามไปก่อนคนอสิราเอลผู้เป็นพี่น้องของท่าน 19  แต่ ภรรยาของท่าน  บุ 
ตรเล็กๆทัง้หลายของท่านกับฝูงสัตวข์องท่าน (เพราะข้าพเจ้าทราบอยู ่แล ้ วว ่า ท่านทัง้หลายมีฝูงสัตว ์เป็นอนั
มาก ) จงอยู่ในเขตเมืองท่ีเรายกใหน้ั้ นก ่อน 20 กวา่พระเยโฮวาหจ์ะโปรดให ้พี่ น้องของท่านได้หยุดพักเหมือน
ได้ประทานแก่ท่านแล้ว จนเขาทัง้หลายจะยดึครองแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่
เขาท่ีฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นแล้ว ท่านทัง้หลายต่างจึงจะกลับมายงัท่ี อยู ่ของตน ซ่ึงข้าพเจ้าได้ ให ้ แก่ 
ท่านทัง้หลาย� 21 ครัง้น้ันข้าพเจ้าได้สัง่โยชู วาว ่า � นัยน์ ตาของท่านได้ เห ็นบรรดากิจการซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านได้ทรงกระทําแก่ กษัตรยิ ์ทัง้สองน้ันแล้ว ดังน้ันพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําแก่อาณาจักร
ทัง้ปวงซ่ึงท่านจะข้ามไปอยู ่เชน่เดียวกัน 22 ท่านอยา่ได้ กล ัวเขาเลย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  
พระองค์ น้ันทรงสู้รบเพื่อท่าน� 23 ครัง้น้ันข้าพเจ้าได้ออ้นวอนพระเยโฮวาห ์วา่ 24 � โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้า  พระองค์ เพิง่ทรงสําแดงอานภุาพและฤทธิพ์ระหตัถ์ของพระองค์ แก่  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ เพราะ
มีพระเจ้าองค์ไหนเล่าในสวรรค์หรอืในแผ่นดินโลกซ่ึงสามารถกระทําตามการสําคัญ และการอทิธ ิฤทธิ ์ดัง
พระองค์ ได้ 25 ขอพระองค์ทรงโปรดอนญุาตให้ข้าพระองค์ข้ามไปดู แผ่ นดิ นอ ันดี ท่ีอยู ่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดน
ข้างโน้น  ดู แดนเทือกเขางดงามและเลบานอนด้วย� 26  แต่ พระเยโฮวาห ์ได้ พระพิโรธต่อข้าพเจ้า เพราะท่าน
ทัง้หลายเป็นเหตุ  พระองค์ จึ งม ิ ได้ ทรงโปรดฟังข้าพเจ้า และพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � พอแล้ว  เจ้ า
อยา่ได้ พู  ดก ับเราด้วยเรือ่งน้ีต่อไปเลย 27  เจ้ าจงขึ้นไปถึงยอดเขาปิสกาห์ และเพ่งตาของเจ้าดู ทิศตะวนัตก 
 ทิศเหนือ  ทิศใต้ และทิศตะวนัออก และดู แผ่ นดินน้ันด้วยนัยน์ตาของเจ้า เพราะเจ้าจะข้ามแม่น้ําจอรแ์ดน
น้ีไปไม่ ได้  เลย 28  แต่  เจ้ าจงกําชบัโยชูวา จงสนับสนนุและชูใจของเขาให ้เข้มแข็ง เพราะเขาจะต้องนําหน้า
ชนชาติ น้ี ข้ามไป และจะให้เขาทัง้หลายเข้าถือกรรมสิทธิใ์นแผ่นดิ นที ่ เจ้ าแลเหน็น้ัน� 29 ฉะน้ันเราทัง้หลาย
จึงยบัยัง้อยูใ่นหุบเขาตรงหน้าเบธเปโอร�์

4
คําสัง่สอนและคําตักเตือน

1 �ฉะน้ันบัดน้ี  โอ คนอสิราเอลทัง้หลาย จงฟังกฎเกณฑ์และคําตัดสินซ่ึงข้าพเจ้าสอนท่านทัง้หลาย
จงประพฤติตามเพื่อท่านทัง้หลายจะมี ช ีวิตอยู่ และเข้าไปยดึครองแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่
บรรพบุรุษของท่านประทานแก่ ท่าน 2 ท่านทัง้หลายอยา่เสรมิเติมคําท่ีข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไวแ้ละอยา่ตัด
ออก เพื่อท่านทัง้หลายจะรกัษาพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน 3  
นัยน์ ตาของท่านทัง้หลายได้ เห น็การซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงกระทํา เพราะเหตุพระบาอลัเปโอร ์แล้ว ด้วยวา่พระ
เยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทัง้หลายได้ทรงทําลายบรรดาคนท่ี ติ ดตามพระบาอลัเปโอรจ์ากท่ามกลางท่าน

ชื่อของเมืองล้ีภัยต่างๆ
4  แต่ ท่านทัง้หลายผู้ ได้ ยดึพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายมัน่คงอยู่  ทุ กคนได้ มี  ช ีวิตอยู่ถึงวนั

น้ี 5  ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้สัง่สอนกฎเกณฑ์และคําตัดสินแก่ ท่าน  ดังท่ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าได้
ทรงบัญชาข้าพเจ้าไว้ เพื่อท่านทัง้หลายจะกระทําตามในแผ่นดินซ่ึงท่านทัง้หลายกําลังเข้าไปยดึครองน้ัน
6 จงรกัษากฎเหล่าน้ันและกระทําตาม เพราะน่ีเป็นสติปัญญาของท่านทัง้หลายและความเข้าใจของท่าน
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ทัง้หลายท่ามกลางสายตาของชนชาติ ทัง้หลาย ซ่ึงจะได้ยนิถึงกฎเกณฑ์ เหล่าน้ี  แล ้วเขาจะกล่าววา่ � แน่  ที 
เดียวประชาชาติ ใหญ่  น้ี เป็นชนชาติ ท่ี  มี ปัญญาและความเข้าใจ� 7 เพราะมี ประชาชาติ  ใหญ่  ชาติ ใดเล่าซ่ึ งม 
ีพระเจ้าอยู ่ใกล้  ตน อยา่งกับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเราทรงอยู ่ใกล้ เราในสิง่สารพัดเม่ือเรารอ้งทูล
ต่อพระองค์ 8 และมี ประชาชาติ  ใหญ่  ชาติ ใดเล่า ซ่ึ งม ี กฎเกณฑ์ และคําตัดสิ นอ ันชอบธรรมอยา่งกับพระราช
บัญญั ติ ทัง้หมดน้ี ซ่ึงข้าพเจ้าได้ตัง้ไว้ต่อหน้าท่านทัง้หลายในวนัน้ี 9  แต่ จงระวงัตัว และรกัษาจิตวญิญาณ
ของตัวให ้ดี เกรงวา่พวกท่านจะลื มสิ ่งซ่ึงนัยน์ตาได้ เห ็นน้ัน และเกรงวา่สิง่เหล่าน้ันจะหนัไปเสียจากใจของ
ท่านตลอดวนัคืนแหง่ชวีติของพวกท่าน จงสอนเรือ่งเหล่าน้ี ให ้ แก่ ลูกของพวกท่านและหลานของพวกท่าน
วา่ 10 ในวนัน้ั นที ่พวกท่านได้ยนือยู่ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านท่ีโฮเรบ พระเยโฮวาห์
ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงรวบรวมประชาชนให ้เข ้ามาต่อหน้าเรา เพื่อเราจะให้เขาได้ยนิคําของเรา เพื่อเขาทัง้
หลายจะได้ฝึกตนท่ีจะยาํเกรงเราตลอดวนัคื นที ่เขามี ช ีวติอยู่ในโลก และเพื่อวา่เขาจะได้สอนลูกหลานของ
เขาด้วย� 11 ท่านทัง้หลายได้ เข ้ามาใกล้ยนือยู ่ท่ี เชงิภู เขา และภูเขาน้ั นม ี เพล ิงลุกขึ้นถึงท้องฟ้า  มี  ความมืด 
 เมฆ และความมืดคลุ้มคลุมอยู่ 12  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักั บท ่านทัง้หลายออกมาจากท่ามกลางเพลิง ท่าน
ทัง้หลายได้ยนิสําเนียงพระวจนะ  แต่  ไม่  เห ็ นร ูปสัณฐาน  มี  แต่  ได้ ยนิพระสุรเสียงเท่าน้ัน 13 และพระองค์ทรง
ประกาศพันธสัญญาของพระองค์ แก่  ท่าน ซ่ึงพระองค์ทรงบัญชาใหท่้านทัง้หลายปฏิบั ติ ตามคือ พระบัญญั ติ  
สิ บประการ และพระองค์ทรงจารกึพระบัญญั ติ น้ันไวบ้นศิลาสองแผ่น 14 ในครัง้น้ันพระเยโฮวาหท์รงบัญชา
ให้ข้าพเจ้าสัง่สอนกฎเกณฑ์และคําตัดสินแก่ท่านทัง้หลาย เพื่อท่านทัง้หลายจะได้กระทําตามในแผ่นดิน
ซ่ึงท่านกําลังจะข้ามไปยดึครองน้ัน 15  เหตุ ฉะน้ันท่านทัง้หลายจงระวงัตัวให ้ดี เพราะในวนัน้ันพวกท่านไม่ 
เห ็นสัณฐานอนัใด เม่ือพระเยโฮวาห์ตรสักั บท ่านทัง้หลายท่ีโฮเรบจากท่ามกลางเพลิง 16 เกรงวา่ท่านทัง้
หลายจะหลงทํารูปเคารพแกะสลักสําหรบัตั วท ่านทัง้หลายเป็นสัณฐานสิง่หน่ึงสิง่ใด เป็ นร ูปตัวผูห้รอืตัวเมีย
17 เหมือนสัตว์เดียรจัฉานอยา่งใดในโลก เหมือนนกท่ี มี  ปี  กบ ินไปในอากาศ 18 เหมือนสิง่ใดๆท่ีคลานอยู่บน
ดิน เหมือนปลาอยา่งใดท่ี อยู ่ในน้ําใต้ แผ่ นดินโลก 19 เกรงวา่พวกท่านเงยหน้าขึ้นดูท้องฟ้าและเม่ือท่านเหน็
ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร ์และดวงดาว คือบรวิารของท้องฟ้า พวกท่านจะถูกเหน่ียวรัง้ให ้นม ัสการและปรน
นิบั ติ  สิ ่งเหล่าน้ัน เป็นสิง่ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านทรงแบ่งแก่ ชนชาติ ทัง้หลายทัว่ใต้ฟ้าทัง้สิน้
20  แต่ พระเยโฮวาหท์รงเลือกท่านทัง้หลายและนําท่านออกมาจากเตาเหล็ก คือจากอยีปิต์  ให ้เป็นประชาชน
ในกรรมสิทธิข์องพระองค์ อยา่งท่ี เป็นอยู ่ ทุกวนัน้ี 21  ยิง่กวา่น้ัน เพราะท่านทัง้หลายเป็นเหตุ พระเยโฮวาห์
ทรงพระพิโรธต่อข้าพเจ้า และทรงปฏิญาณวา่ข้าพเจ้าจะไม่ ได้ ข้ามแม่น้ําจอร ์แดน และข้าพเจ้าจะไม่ ได้  เข 
้าไปในแผ่นดินดีซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายประทานแก่ท่านให้เป็นมรดก 22  แต่ ข้าพเจ้าจะ
ตายเสียในแผ่นดินน้ี ข้าพเจ้าจะไม่ ได้ ข้ามแม่น้ําจอร ์แดน  แต่ ท่านทัง้หลายจะได้ข้ามไป และถือแผ่นดินดี
น้ันเป็นกรรมสิทธิ์ 23 จงระวงัตัวให ้ดี เกรงวา่ท่านทัง้หลายจะลืมพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านทัง้หลาย ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําไว ้แก่  ท่าน และสรา้งรูปเคารพสลักเป็นสัณฐานสิง่หน่ึงสิง่ใดซ่ึงพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายทรงหา้มไว ้น้ัน 24 เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นเพลิงท่ี เผา
ผลาญ เป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหน 25 เม่ือพวกท่านมีลูกและมีหลานและได้ อยู ่ในแผ่นดินน้ันมาชา้นาน และ
ท่านกระทําตัวใหเ้ส่ือมทรามโดยการทํารูปเคารพสลักเป็นสัญฐานสิง่ใด และกระทําชัว่ในสายพระเนตรพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย ซ่ึงเป็นการยัว่ยุ ให ้ พระองค์ ทรงกริว้โกรธ 26 ข้าพเจ้าขออญัเชญิฟ้าและ
ดินมาเป็นพยานกล่าวโทษท่านในวนัน้ี วา่ ท่านทัง้หลายจะพินาศอยา่งสิน้เชงิจากแผ่นดิน ซ่ึงท่านทัง้หลาย
กําลังจะข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปยดึครองน้ัน ท่านจะไม่ ได้  อยู ่ในแผ่นดินน้ันนาน  แต่ ท่านจะถูกทําลายอยา่ง
สิน้เชงิ 27 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้ท่านทัง้หลายกระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย 
และท่านทัง้หลายจะเหลือจํานวนน้อยในท่ามกลางประชาชาติซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ ให ้ท่านเข้าไปอยู ่
น้ัน 28  ณ  ท่ี น่ันท่านทัง้หลายจะปรนนิบั ติ พระท่ีทําด้วยไม้และศิ ลา เป็นงานท่ีมือคนทําไว้ ซ่ึงไม่ ดู  ไม่  ฟัง  
ไม่  รบัประทาน  ไม่  ดมกลิน่ 29  แต่  ณ  ท่ี น่ันแหละท่านทัง้หลายจะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ถ้า
พวกท่านค้นหาพระองค์ด้วยสุดจิตและสุดใจ พวกท่านจะพบพระองค์ 30 เม่ือพวกท่านมี ความทุกข์  ลําบาก 
ซ่ึงสิง่สารพัดเหล่าน้ีมาถึงท่าน ในกาลภายหลัง ถ้าพวกท่านจะกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 31 (เพราะวา่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทัง้หลายเป็นพระเจ้าผู้ทรง
กอปรด้วยพระเมตตา�  พระองค์ จะไม่ทรงละทิง้หรอืทําลายท่านทัง้หลาย หรอืลืมพันธสัญญาซ่ึงพระองค์
ทรงกระทําไว้กับบรรพบุรุษของท่านโดยการปฏิ ญาณ 32 เพราะบัดน้ีจงถามดูเถอะวา่ ในกาลว ันที ่ล่วงมา
แล้ วน ้ัน คือว ันที ่ อยู ่ก่อนท่านทัง้หลาย  ตัง้แต่  วนัท่ี พระเจ้าทรงสรา้งมนษุย ์ไว ้บนโลก และถามดูจากฟ้าข้าง
น้ีถึงฟ้าข้างโน้ นว ่า เคยมี เรือ่งใหญ่ โตอยา่งน้ี เก ิดขึ้นบ้างหรอื หรอืเคยได้ยนิถึงเรือ่งอยา่งน้ีบ้างหรอื 33  มี  
ชนชาติ ใดได้ยนิพระสุรเสียงของพระเจ้าตรสัออกมาจากท่ามกลางเพลิง  ดังท่ี ท่านได้ยนิและย ังม ี ช ีวิตอยู ่
ได้ 34 หร ือม ีพระเจ้าองค์ใดได้ทรงเพียรพยายามไปนําประชาชาติ หน ่ึงจากท่ามกลางอกีประชาชาติ หน ่ึ งด ้ว
ยการลองใจ ด้วยการทําหมายสําคัญ ด้วยการมหศัจรรย์ ด้วยการสงคราม ด้วยพระหตัถ์ทรงฤทธิ์ และด้วย
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พระกรท่ีทรงเหยยีดออก และด้วยเหตุน่ากลัวยิง่ ตามสิง่สารพัดซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย
ทรงกระทําเพื่อท่านในอยีปิต์ต่อหน้าต่อตาท่าน 35  ท่ี  ได้ ทรงสําแดงแก่ท่านทัง้หลายน้ั นก เ็พื่อท่านจะได้ทราบ
วา่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า นอกจากพระองค์ แล้ว  ไม่มี พระเจ้าอื่นใดอกีเลย 36  พระองค์ ทรงโปรดให้
พวกท่านได้ยนิพระสุรเสียงของพระองค์จากฟ้าสวรรค์ เพื่อวา่ท่านจะอยูใ่นวนัิยปกครอง  พระองค์ ทรงโปรด
ให้ท่านเหน็เพลิงใหญ่ของพระองค์ในโลก และพวกท่านได้ยนิพระวจนะของพระองค์จากกองเพลิง 37 และ
เพราะพระองค์ทรงรกับรรพบุรุษของพวกท่าน จึงทรงเลือกเชื้อสายของเขาท่ีมาภายหลังเขา และทรงพา
ท่านออกจากอยีปิต์ท่ามกลางสายพระเนตรของพระองค์ ด้วยเดชานภุาพยิง่ใหญ่ของพระองค์ 38 ทรงขับไล่ 
ประชาชาติ  ท่ี  ใหญ่ กวา่และมีกําลังมากกวา่พวกท่านเสียใหพ้้นหน้าท่าน และนําท่านเข้ามา และทรงประทาน
แผ่นดินของเขาให ้แก่ ท่านเป็นมรดกดังทุกวนัน้ี 39  เหตุ ฉะน้ันจงทราบเสียในวนัน้ีและตรกึตรองอยู่ในใจ
วา่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์เบื้องบนและบนแผ่นดินเบื้องล่าง  หาม ีพระเจ้าอื่นใดอกีไม่ 
เลย 40 เพราะฉะน้ันพวกท่านจงรกัษากฎเกณฑ์และพระบัญญั ติ ของพระองค์ ซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่าน
ในวนัน้ี เพื่อท่านและลูกหลานท่ี เก ิดมาภายหลังท่านจะไปดี มาด ีและวนัคืนของท่านจะยนืนานอยู่ในแผ่น
ดิน ซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของพวกท่านประทานแก่ท่านเป็นนิตย ์น้ัน � 41  แล ้วโมเสสกําหนดหวัเมืองทาง
ดวงอาทิตย์ขึ้นฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ีสามหวัเมือง 42 เพื่อผู้ใดท่ีฆ่าคนจะได้ หลบหนี ไปอยู ่ท่ีน่ัน คือผู้ ท่ี 
ฆ่าเพื่อนบ้านโดยมิ ได้  เจตนา โดยมิ ได้  เกล ียดชงัเขาแต่ ก่อน และเม่ือหนีไปอยู่ในเมืองน้ีเมืองใดเมืองหน่ึ งก ็
จะรอดชวีติ 43 หวัเมืองเหล่าน้ีคือเมืองเบเซอร ์อยู ่ในถิน่ทุ รก ันดารบนท่ีราบสูงสําหรบัคนรู เบน และเมืองรา
โมทท่ีกิเลอาดสําหรบัคนกาด และเมืองโกลานในบาชานสําหรบัคนมนัสเสห์ 44  ต่อไปน้ี เป็นพระราชบัญญั 
ติ  ท่ี โมเสสได้ตัง้ไวต่้อหน้าคนอสิราเอล 45  เหล่าน้ี เป็นพระโอวาท เป็นกฎเกณฑ์และคําตัดสินซ่ึงโมเสสกล่าว
แก่คนอสิราเอลเม่ือเขาออกจากอยีปิต์ แล้ว 46 ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี ท่ี หุบเขาตรงข้ามเบธเปโอร์ ในแผ่น
ดินของสิโหนกษั ตร ิย์คนอาโมไรต์  ผู้  อยู ่ ท่ี เฮชโบนซ่ึงโมเสสและคนอสิราเอลได้ ตี พ่ายไปครัง้เม่ือออกมาจาก
อยีปิต์ แล้ว 47 คนอสิราเอลได้ เข ้ายดึแผ่นดินของท่านและแผ่นดินของโอกกษั ตร ิย์เมืองบาชาน เป็นกษั ตร ิ
ย์สององค์ของคนอาโมไรต์  ผู้  อยู ่ทางดวงอาทิตย์ขึ้นฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี 48  ตัง้แต่ อาโรเออร ์ท่ีอยู ่ร ิมล 
ุ่มแม่น้ําอารโนน ไปจนถึงภูเขาสี ออน คือเฮอร ์โมน 49 รวมกั บท ่ีราบทัง้หมด ซ่ึงอยู่ฟากตะวนัออกของแม่น้ํา
จอรแ์ดนข้างน้ี จนถึงทะเลแหง่ท่ี ราบ  ท่ี  น้ําพุ  แห ่งปิสกาห์

5
พันธสัญญาท่ีโฮเรบ

1 โมเสสได้เรยีกคนอสิราเอลทัง้หมดเข้ามาแล้วกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ � โอ คนอสิราเอลทัง้หลาย จง
ฟังกฎเกณฑ์และคําตัดสิน ซ่ึงข้าพเจ้ากล่าวให ้เข้าหู ของท่านทัง้หลายในวนัน้ี เพื่อท่านทัง้หลายจะได้ เรยีน
รู ้รกัษาไวแ้ละกระทําตาม 2 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทรงกระทําพันธสัญญากับเราทัง้หลายท่ีโฮเรบ 3  
มิใช ่พระเยโฮวาหจ์ะทรงกระทําพันธสัญญาน้ีกับบรรพบุรุษของเราทัง้หลาย  แต่ ทรงกระทํากับเรา คือเราทัง้
หลายผู้ มี  ช ีวติอยู ่ท่ีน่ี ในวนัน้ี 4 พระเยโฮวาห์ตรสักั บท ่านทัง้หลายท่ี ภู เขาน้ันจากท่ามกลางเพลิงหน้าต่อหน้า
5 (ครัง้น้ันข้าพเจ้ายนือยู่ระหวา่งพระเยโฮวาหกั์ บท ่านทัง้หลาย เพื่อจะประกาศพระวจนะของพระเยโฮวาห ์
แก่ ท่านทัง้หลาย เพราะท่านทัง้หลายกลัวเพลิง จึ งม ิ ได้ ขึ้นไปบนภู เขา )  พระองค์ ตร ัสว ่า 6 �เราคือพระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของเจ้า  ผู้  ได้ นําเจ้าออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ออกจากเรอืนทาส

การกล่าวซ้ําถึงพระบัญญั ติ  สิ บประการ
7 อยา่มีพระอื่นใดนอกเหนือจากเรา 8 อยา่ทํารูปเคารพสลักสําหรบัตนเป็ นร ูปสิง่หน่ึงสิง่ใด ซ่ึ งม ี อยู ่ใน

ฟ้าเบื้องบน หรอืซ่ึ งม ี อยู ่ ท่ี  แผ่ นดินเบื้องล่าง หรอืซ่ึ งม ี อยู ่ในน้ําใต้ แผ่นดิน 9 อยา่กราบไหวห้รอืปรนนิบั ติ  รู ป
เหล่าน้ัน เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าท่ี หวงแหน  ให ้โทษเพราะความชัว่ชา้ของ
บิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ ท่ี ชงัเราจนถึงสามชัว่ส่ี ชัว่อายุคน 10  แต่ แสดงความเมตตาต่อคนท่ีรกัเรา
และรกัษาบัญญั ติ ของเรา จนถึงพันชัว่อายุ คน 11 อยา่ออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอยา่งไร ้
ประโยชน์ เพราะผู้ ท่ี ออกพระนามพระองค์ อยา่งไร ้ ประโยชน์  น้ัน พระเยโฮวาหจ์ะทรงถือวา่ไม่ มี โทษก็ หามิได้ 
12 จงถือวนัสะบาโต ถือเป็ นว ันบร ิสุทธ ์ิ ดังท่ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาไว ้แก่  เจ้า 13 จงทําการ
งานทัง้สิน้ของเจ้าหกวนั 14  แต่  วนัท่ี  เจ ็ดน้ันเป็นสะบาโตของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ในวนัน้ันอยา่
กระทําการงานใดๆ  ไม่ วา่เจ้าเอง หร ือบ ุตรชาย  บุ ตรสาวของเจ้า หรอืทาสทาสีของเจ้า หรอืววัของเจ้า หรอื
ลาของเจ้า หรอืสัตว ์ใช ้งานของเจ้า หรอืแขกท่ีอาศัยอยูใ่นประตูเมืองของเจ้า เพื่อทาสทาสีของเจ้าจะได้หยุด
พักอยา่งเจ้า 15 จงระลึกวา่เจ้าเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าได้พาเจ้า
ออกมาจากท่ีน่ันด้วยพระหตัถ์อนัทรงฤทธิ์ และด้วยพระกรท่ี เหย ียดออก  เหตุ  ฉะน้ี พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
เจ้าได้ทรงบัญชาให ้เจ้ ารกัษาวนัสะบาโต 16 จงให ้เกียรติ  แก่  บิ ดามารดาของเจ้า  ดังท่ี พระเยโฮวาห์พระเจ้า
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ของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้ เพื่อเจ้าจะมี ช ีวิตยนืนาน และเจ้าจะไปดี มาด ีในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้าประทานให ้แก่  เจ้า 17 อยา่ฆ่าคน 18 อยา่ล่วงประเวณีผัวเมียเขา 19 อยา่ลักทรพัย์ 20 อยา่เป็นพยาน
เท็จใส่รา้ยเพื่อนบ้าน 21 อยา่อยากได้ภรรยาของเพื่อนบ้าน และอยา่โลภครวัเรอืนของเพื่อนบ้าน คือไรน่า
ของเขา หรอืทาสทาสีของเขา หรอืววั ลาของเขา หรอืสิง่ใดๆซ่ึงเป็นของของเพื่อนบ้าน� 22 พระวจนะเหล่าน้ี
พระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแก่ชุ มน ุมชนทัง้ปวงของท่านท่ี ภูเขา ออกมาจากท่ามกลางเพลิง เมฆและความมืดคลุ้ม
หนาทึบ ด้วยพระสุรเสียงอนัดัง และมิ ได้ ทรงเพิม่เติ มสิ ่งใดอกี และพระองค์ทรงจารกึไว้บนแผ่นศิลาสอง
แผ่นและประทานแก่ ข้าพเจ้า 23 ต่อมาเม่ือท่านทัง้หลายได้ยนิพระสุรเสียงออกมาจากท่ามกลางความมืด
น้ัน (ขณะเม่ือภูเขาน้ั นม ี เพล ิงลุกอยู�่ ท่านทัง้หลายเข้ามาใกล้ ข้าพเจ้า คือหวัหน้าตระกูลของท่านทัง้หมด
และพวกผู้ ใหญ่ ของท่าน 24 และท่านทัง้หลายกล่าววา่ � ดู  เถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ทรงสําแดง
สงา่ราศีและความใหญ่ยิง่ของพระองค์ และเราได้ยนิพระสุรเสียงของพระองค์จากท่ามกลางเพลิง ในวนัน้ี
เราได้ เห น็พระเจ้าตรสักับมนษุย์ และมนษุยย์งัคงชวีติอยู ่ได้ 25 ฉะน้ันบัดน้ีเราทัง้หลายจะต้องตายเสียทําไม
เพราะเพลิงใหญ่ยิง่น้ีจะเผาผลาญเรา ถ้าเราได้ยนิพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราอกี เราก็
จะต้องตาย 26 เพราะในบรรดามนษุย์ทัง้หลายใครเล่า  ผู้  ได้ ยนิพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ตรสั
ออกมาจากท่ามกลางเพลิงอยา่งท่ีเราได้ยนิและย ังม ี ช ีวติอยู ่ได้ 27 ท่านจงเข้าไปใกล้ และฟังทุกสิง่ซ่ึงพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเราตรสั และนําพระวจนะทัง้สิ ้นที ่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราตรสัแก่ท่านน้ันมากล่าว
แก่เราทัง้หลาย และเราทัง้หลายจะฟังและกระทําตาม� 28 เม่ือท่านทัง้หลายพู ดก ับข้าพเจ้าน้ัน พระเยโฮ
วาห์ทรงสดับเสียงแหง่ถ้อยคําของท่านทัง้หลาย และพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �เราได้ยนิเสียงแหง่
ถ้อยคําของชนชาติซ่ึงเขาพู ดก ับเจ้าแล้ว สารพัดซ่ึงเขาพู ดก ับเจ้าเชน่น้ั นก ็ ดี  อยู ่29  โอ อยากให ้มี  จิ ตใจเชน่น้ี 
อยู ่เสมอไปหนอ คือท่ีจะยาํเกรงเราและรกัษาบัญญั ติ ทัง้สิน้ของเรา เขาทัง้หลายก็จะสุขเจรญิอยู่ตลอดชัว่
ลูกหลานของเขาเป็นนิตย์ 30 จงกลับไปบอกแก่เขาวา่ � เจ้ าจงกลับไปเต็นท์ของเจ้าทุกคนเถิด� 31  แต่ ตัว
เจ้าจงยนือยู ่ท่ีน่ี  ใกล้  เรา และเราจะบอกข้ อบ ัญญั ติ และกฎเกณฑ์และคําตัดสินทัง้สิน้แก่ เจ้า ซ่ึงเจ้าจะต้อง
สอนเขาทัง้หลายเพื่อเขาทัง้หลายจะกระทําตามในแผ่นดินซ่ึงเราให้เขายดึครองน้ัน� 32  เหตุ ฉะน้ันท่านทัง้
หลายจงระวงัท่ีจะกระทําดังท่ีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายได้ทรงบัญชาไว ้น้ัน ท่านทัง้หลายอยา่
หนัไปทางขวามือหรอืทางซ้ายเลย 33 ท่านจงดําเนินตามวถีิทางทัง้สิน้ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้
ทรงบัญชาท่านไว้ เพื่อท่านจะมี ช ีวติอยู่และเพื่อท่านจะไปดี มาด ีและมี ช ีวติยนืนานอยู่ในแผ่นดินซ่ึงท่านจะ
ยดึครองน้ัน�

6
พระบัญญั ติ  ท่ี  ใหญ่  ท่ีสุด 

1 � ต่อไปน้ี เป็นพระบัญญั ติ  กฎเกณฑ์ และคําตัดสินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายทรงบัญชา
ใหส้อนท่าน เพื่อท่านทัง้หลายจะได้กระทําตามในแผ่นดินซ่ึงท่านจะข้ามไปยดึครองน้ัน 2 เพื่อวา่พวกท่านจะ
ได้ยาํเกรงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านโดยรกัษากฎเกณฑ์และพระบัญญั ติ ของพระองค์ ทัง้สิน้ ซ่ึงข้าพเจ้า
บัญชาท่าน ทัง้ตั วท ่านและลูกหลานของท่าน ตลอดวนัคืนแหง่ชวีติของท่านเพื่อวา่วนัคืนของพวกท่านจะได้ 
ยนืยาว 3  โอ คนอสิราเอลทัง้หลาย  เหตุ ฉะน้ันขอจงฟัง และจงระวงัท่ีจะกระทําตามเพื่อพวกท่านจะไปดี มาด ี
และเพื่อท่านทัง้หลายจะทวมีากยิง่นักในแผ่นดิ นที ่ มีน ํ้านมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์  ดังท่ี พระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
แหง่บรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญากั บท ่าน 4  โอ คนอสิราเอล จงฟังเถิด พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเราทัง้
หลายเป็นพระเยโฮวาห ์เดียว 5 พวกท่านจงรกัพระเยโฮวาห ์ผู้ เป็นพระเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน
และด้วยสิน้สุดกําลังของท่าน

จงอุตส่าหส์อนพระวจนะของพระเจ้าแก่ลูกหลานของตน
6 และจงให้ถ้อยคําท่ีข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวนัน้ี อยู ่ในใจของท่าน 7 และพวกท่านจงอุตส่าห์สอน

ถ้อยคําเหล่าน้ี แก่ ลูกหลานของท่าน เม่ือท่านน่ังอยู่ในเรอืน เดินอยู่ตามทาง และนอนลงหรอืลุกขึ้น จงพูด
ถึงถ้อยคําน้ี 8 จงเอาถ้อยคําเหล่าน้ีพันไว ้ท่ี มือของท่านเป็นหมายสําคัญ และจงเป็นดังเครือ่งหมายระหวา่ง
นัยน์ตาของท่าน 9 และเขียนไว ้ท่ี เสาประตู เรอืน และท่ี ประตู ของท่าน 10 เม่ือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวก
ท่านจะพาท่านมาถึงแผ่นดินซ่ึงพระองค์ทรงปฏิญาณไวกั้บบรรพบุรุษของท่าน คือแก่ อบัราฮมั อสิอคั และ
ยาโคบ วา่จะให ้แก่  ท่าน  มี หวัเมืองใหญ่โตและดีซ่ึงท่านไม่ ได้  สรา้ง 11 และเรอืนท่ี มี  ของดี  เต็ม ซ่ึงพวกท่านมิ 
ได้ สะสมไว้ และบ่อขังน้ํา  ท่ี ท่านมิ ได้  ขุด และสวนองุ ่นก ับต้นมะกอกเทศ ซ่ึงท่านมิ ได้ ปลูกไว้ และเม่ือท่านได้
รบัประทานก็ อิม่หนํา 12  แล ้วจงระวงักลั วว ่าพวกท่านจะลืมพระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงพาท่านออกจากแผ่นดิ นอ 
ียปิต์ออกจากเรอืนทาสน้ัน 13 พวกท่านจงยาํเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านจงปรนนิบั ติ  พระองค์ 
และปฏิญาณโดยออกพระนามของพระองค์ 14 ท่านทัง้หลายอยา่ติดตามพระอื่น ซ่ึงเป็นพระของชนชาติ
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ทัง้หลายท่ี อยู ่ล้อมรอบท่าน 15 (เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน  ผู้ ทรงสถิตท่ามกลางท่าน เป็น
พระเจ้าหวงแหน�  กล ั วว ่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะทรงพิโรธต่อท่าน และทําลายท่านเสียจาก
พื้นแผ่นดินโลก 16 อยา่ทดลองพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย  ดังท่ี  ได้ ทดลองพระองค์ ท่ี มัสสาห์
17 ท่านทัง้หลายจงอุตส่าหร์กัษาพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน และพระโอวาทของพระองค์
และกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้ 18 พวกท่านจงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องและท่ีประเสรฐิ
ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ เพื่อพวกท่านจะมี สวสัดิภาพ และเพื่อท่านจะได้ เข ้าไปครอบครองแผ่นดิ นที 
่ ดี ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไวกั้บบรรพบุรุษของท่าน 19 โดยขับไล่ ศัตรู ทัง้สิน้ของท่านออกไปให้พ้นหน้า
พวกท่าน  ดังท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้ 20 เม่ือเวลาต่อไปบุตรชายของท่านจะถามท่านวา่ �พระโอวาท
 กฎเกณฑ์ และคําตัดสินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้หลาย  ได้ บัญชาท่านทัง้หลายไวน้ั้ นม ีความหมาย
วา่กระไร� 21  แล ้ วท ่านจะตอบบุตรชายของท่านวา่ �เราเป็นทาสของฟาโรห ์อยู ่ในอยีปิต์ และพระเยโฮวาห ์
ได้ ทรงพาเราออกมาจากอยีปิต์ด้วยพระหตัถ์อนัทรงฤทธิ์ 22 และพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงหมายสําคัญและ
การมหศัจรรย ์ทัง้ท่ี  ใหญ่ โตและท่ีรา้ยเหนื ออ ียปิต์และเหนือฟาโรห์ ตลอดจนทัง้ราชวงศ์ของท่าน ต่อหน้า
ต่อตาเราทัง้หลาย 23  แล ้วพระองค์ ได้ ทรงพาเราออกมาจากท่ี น่ัน เพื่อจะทรงนําเราเข้าไปในแผ่นดิน ซ่ึง
พระองค์ทรงปฏิญาณวา่จะประทานแก่บรรพบุรุษของเรา และประทานแผ่นดินน้ันแก่ เรา 24 พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาให้เรากระทําตามกฎเกณฑ์ เหล่าน้ี  ทัง้สิน้ คือให้ยาํเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา เพื่อเป็นผล
ดี แก่ เราเสมอ เพื่อพระองค์จะทรงรกัษาชวีติของเราไว ้ให ้ คงอยู ่ดังทุกวนัน้ี 25 ถ้าเราทัง้หลายจะระวงัท่ีจะ
กระทําตามพระบัญญั ติ ทัง้สิน้น้ีต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเรา  ดังท่ี  พระองค์ ทรงบัญชาเราไว้  ก็ 
จะเป็นความชอบธรรมแก่เราทัง้หลาย� �

7
หา้มแต่งงานหรอืนมัสการกับคนต่างความเชื่อ

1 �เม่ือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายจะทรงพาท่านเข้าในแผ่นดินซ่ึงท่านทัง้หลายกําลังจะเข้า
ยดึครอง และกวาดไล่ ประชาชาติ หลายชาติ ให ้ออกไปพ้นหน้าท่าน คือคนฮติไทต์ คนเกอรก์าชี คนอาโมไรต์
คนคานาอนั คนเปรสิซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส เป็นเจ็ดประชาชาติซ่ึงใหญ่โตกวา่และมีกําลังมากกวา่ท่าน
2 และเม่ือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเขาทัง้หลายไว้ต่อหน้าท่าน พวกท่านจะต้องตีเขาให ้
พ่ายแพ้ ไปน้ัน และทําลายเขาให ้สิ ้ นที  เดียว อยา่ได้กระทําพันธสัญญาใดๆกับเขาเลยและอยา่มีความเมตตา
ต่อเขาด้วย 3 พวกท่านอยา่ทําการแต่งงานกับพวกเขา อยา่ยกบุตรสาวของท่านให ้แก่  บุ ตรชายของเขา หรอื
รบับุตรสาวของเขามาให ้แก่  บุ ตรชายของท่าน 4 เพราะวา่พวกเขาจะทําให ้บุ ตรชายของพวกเจ้าหนัเหไปจาก
การติดตามเรา ไปปฏิบั ติ พระอื่นๆ พระเยโฮวาห์จะทรงพระพิโรธต่อท่านทัง้หลายและจะทรงทําลายท่าน
เสียโดยเรว็ 5  แต่ จงกระทําแก่เขาทัง้หลายอยา่งน้ี ท่านทัง้หลายจงทําลายแท่นบูชาของเขาเสีย และหกัทํา
ลายเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์ของเขาเสีย จงโค่นเสารูปเคารพของเขาลงเสีย และเผารูปเคารพแกะสลักของเขาเสีย
ด้วยไฟ 6 เพราะวา่พวกท่านเป็นชนชาติ บรสุิทธิ ์สําหรบัพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติทัง้หลายท่ี อยู ่บนพื้นโลก  ให ้มาเป็นชนชาติในกรรมสิทธิข์องพระองค์
7  ท่ี พระเยโฮวาหท์รงรกัและทรงเลือกท่านทัง้หลายน้ัน  มิใช ่เพราะท่านทัง้หลายมีจํานวนมากกวา่ประชาชน
ชาติ อื่น ด้วยวา่ในบรรดาชนชาติ ทัง้หลาย ท่านเป็นจํานวนน้อยท่ี สุด 8  แต่ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงรกัท่าน
ทัง้หลาย และพระองค์ทรงรกัษาคําปฏิญาณซ่ึงพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านทัง้หลาย
พระเยโฮวาห์จึงทรงพาท่านทัง้หลายออกมาด้วยพระหตัถ์อนัทรงฤทธิ์ และทรงไถ่ท่านทัง้หลายให้พ้นจาก
เรอืนทาส จากหตัถ์ ฟาโรห ์ กษัตรยิ ์ อยีปิต์ 9  เหตุ  ฉะน้ี พึงทราบเถิดวา่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านเป็น
พระเจ้า เป็นพระเจ้าสัตย ์ซ่ือ  ผู้ ทรงรกัษาพันธสัญญาและความเมตตาต่อบรรดาผู้ ท่ี รกัพระองค์และรกัษา
พระบัญญั ติ ของพระองค์ถึงพันชัว่อายุ คน 10 และทรงตอบแทนผู้ ท่ี  เกล ียดชงัพระองค์ต่อหน้าตัวเขาเองด้วย
ทรงทําลายเขาเสีย  พระองค์ จะไม่ทรงลดหยอ่นโทษผู้ ท่ี  เกล ียดชงัพระองค์  พระองค์ จะทรงตอบแทนต่อหน้า
ตัวเขาเอง 11  เหตุ  ฉะน้ี พวกท่านจงระวงัท่ีจะกระทําตามพระบัญญั ติ  กฎเกณฑ์ และคําตัดสินซ่ึงข้าพเจ้าได้
บัญชาท่านในวนัน้ี

ผลของการเชื่อฟังพระเจ้าคือจะมีชยัและรบัพระพร
12 ต่อมาถ้าท่านทัง้หลายเชื่อฟังคําตัดสินเหล่าน้ี รกัษาและกระทําตาม พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวก

ท่านจะทรงกระทําตามพันธสัญญาและความเมตตากั บท ่าน ซ่ึงพระองค์ทรงปฏิญาณไวกั้บบรรพบุรุษของ
ท่าน 13  พระองค์ จะทรงรกัท่าน อวยพระพรแก่ท่านให้จําเรญิยิง่ทว ีขึ้น  พระองค์ จะทรงอาํนวยพระพรผู้
บังเกิดจากครรภ์ของพวกท่าน และผลแหง่พื้นดินของท่าน ทัง้ข้าว น้ําองุน่ และน้ํามันของท่านทัง้หลาย  ให ้
ลูกววัและลูกแพะแกะของท่านทวขีึ้นในแผ่นดิน ซ่ึงพระองค์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านท่ีจะให ้แก่  
ท่าน 14 ท่านทัง้หลายจะได้รบัพระพรเหนือชนชาติทัง้หลายหมด จะไม่ มี ชายหรอืหญิงเป็นหมันท่ามกลาง
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ท่าน หรอืในหมู่ สัตว ์เล้ียงของท่านด้วย 15และพระเยโฮวาหจ์ะทรงยกความเจ็บไขทั้ง้สิน้ไปเสียจากพวกท่าน
และโรครา้ยอยา่งในอยีปิต์ซ่ึงท่านได้ทราบน้ัน  พระองค์ จะไม่ทรงให ้เก ิดแก่ ท่าน  แต่ จะทรงให ้เก ิดแก่ ทุ กคน
ท่ี เกล ียดชงัพวกท่าน 16 พวกท่านจงทําลายชนชาติทัง้หลายซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะทรง
มอบให ้ท่าน อยา่ให ้นัยน์ ตาของท่านมีเมตตาต่อเขาเลย พวกท่านอยา่ปฏิบั ติ พระของเขา เพราะการอยา่ง
น้ันจะเป็นบ่วงดักท่านทัง้หลาย 17 ถ้าท่านทัง้หลายจะนึกในใจวา่ � ประชาชาติ  เหล่าน้ี โตกวา่เรา เราจะขับไล่
เขาอยา่งไรได้� 18 ท่านทัง้หลายอยา่กลัวเขาเลย  แต่ จงระลึกถึงการท่ีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านกระทํา
ต่อฟาโรหแ์ละต่อชาวอยีปิต์ทัง้สิน้น้ัน 19 การทดลองใหญย่ิง่ซ่ึงนัยน์ตาท่านได้ เห ็นแล้ว ทัง้หมายสําคัญ การ
มหศัจรรย์ พระหตัถ์ทรงฤทธิ์ และพระกรท่ี เหย ียดออก ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงใช ้พาท ่า
นทัง้หลายออกมา พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทัง้หลายจะทรงกระทําต่อชนชาติทัง้หลายท่ีท่านกลัวอยา่ง
น้ันแหละ 20 ยิง่กวา่น้ั นอ ีกพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายจะทรงใช้ฝูงต่อมาท่ามกลางเขา จนกวา่
ผู้ ท่ี  เหลืออยู ่และซ่อนตัวหลบจากท่านจะถูกทําลายสิน้ 21 พวกท่านอยา่วติกเพราะเขา ด้วยวา่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของพวกท่านอยู่ท่ามกลางท่าน ทรงเป็นพระเจ้ายิง่ใหญ่ ท่ี  น่ากลัว 22 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวก
ท่านจะกวาดไล่ ประชาชาติ  เหล่าน้ี  ให ้พ้นหน้าท่านทีละเล็กทีละน้อย ท่านอยา่กําจัดเขาเสียทั นที  กล ั วว ่าสัตว ์
ทุ ่งจะเพิม่แก่ท่านขึ้นมากไป 23  แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเขาไว ้ให ้ท่านทัง้หลาย และจะ
กระทําให้เขาเกิดโกลาหลใหญ่จนเขาทัง้หลายจะพินาศ 24 และพระองค์จะทรงมอบกษั ตร ิย์ของเขาไวใ้นมือ
ของท่าน และท่านทัง้หลายจะกระทําให้ชื่อของเขาพินาศไปจากใต้ ฟ้า จะไม่ มี  ผู้ ใดต่อต้านท่านทัง้หลายได้
จนกวา่ท่านจะทําลายเขาเสีย 25 ท่านทัง้หลายจงเผารูปแกะสลั กอ ันเป็ นร ูปพระทัง้หลายของเขาเสียด้วยไฟ
ท่านทัง้หลายอยา่ปรารถนาอยากได้เงนิหรอืทองซ่ึงปิดรูปพระอยู ่น้ัน หรอืนําไปเป็นของท่าน เกรงวา่ท่านจะ
ติ ดก ั บด ักอยู่ภายในน้ันเอง เพราะวา่น่ันเป็นสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน 26 พวก
ท่านอยา่นําสิง่พึงรงัเกียจเข้าไปในเรอืนของท่าน  กล ั วว ่าท่านจะเป็ นที ่ต้องหา้มเหมือนของน้ัน พวกท่านจง
รงัเกียจและเกลียดมันอยา่งท่ี สุด ด้วยเป็นของท่ี ต้องหา้ม �
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คําตักเตือนและคําเตือนใจ

1 � บัญญัติ ทัง้สิน้ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่านในวนัน้ี น้ัน ท่านทัง้หลายจงระวงักระทําตาม เพื่อท่านทัง้หลาย
จะมี ช ีวติและทว ีมากขึ้น และเข้าไปยดึครองแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของท่าน
2 ท่านทัง้หลายจงระลึกถึงทางซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงนําท่านอยู่ในถิน่ทุ รก ันดารถึงส่ี สิ บปี
เพื่อพระองค์จะทรงกระทําให้ท่านถ่อมใจและทดลองให้ทราบวา่จิตใจของท่านเป็นอยา่งไร  ดู วา่ท่านจะ
รกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ หรอืไม่ 3  พระองค์ ทรงกระทําให้ท่านถ่อมใจ และปล่อยท่านให ้หวิ และเล้ียง
ท่านด้วยมานา ซ่ึงท่านเองหรอืบรรพบุรุษของท่านก็ ไม่ ทราบวา่เป็นอะไร เพื่อพระองค์จะทรงกระทําให้ท่าน
ตระหนักแก่ใจวา่  มนษุย ์จะบํารุงชีว ิตด ้วยอาหารสิง่เดียวก็ หามิได้  แต่  มนษุย ์จะมี ช ีวิตอยู ่ได้ ด้วยพระวจนะ
ทุกคําซ่ึงออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ 4 ในเวลาส่ี สิ บปี น้ัน เส้ือผ้าของท่านก็ ไม่  ขาดวิน่ และเท้า
ของท่านก็ ไม่  บวม 5 ท่านทัง้หลายจงพิจารณาอยู่ในใจเถอะวา่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายทรง
ตีสอนท่าน เหมือนกับบิดาตีสอนบุตรของตนเช ่นก ัน 6  เหตุ ฉะน้ันท่านจงรกัษาพระบัญญั ติ ของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน โดยดําเนินตามพระมรรคาของพระองค์และเกรงกลัวพระองค์ 7 เพราะพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านจะทรงพาท่านเข้าไปในแผ่นดิ นที ่ ดี เป็นแผ่นดิ นที ่ มี ธารน้ํา  น้ําพุ และน้ําบาดาลไหลออก
มากลางหุบเขาและเนินเขา 8  แผ่ นดิ นที ่ มี  ข้าวสาลี และข้าวบาร ์เลย ์ เถาองุน่ ต้นมะเด่ือ ต้นทั บท ิม เป็นแผ่นดิ 
นที ่ มีน ้ํามันมะกอกเทศและน้ําผึ้ง 9 เป็นแผ่นดิ นที ่ท่านจะรบัประทานอาหารอยา่งอุดมซ่ึงท่านจะไม่ขาดสิง่
ใดเลย เป็นแผ่นดิ นที ่ศิลาเป็นเหล็ก และท่านจะขุดทองสัมฤทธิ ์ได้ จากภู เขา 10 เม่ือท่านได้รบัประทานอิม่
หนําแล้ว ท่านจงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านในเรือ่งแผ่นดิ นอ ันดี ซ่ึงพระองค์ประทานแก่
ท่านน้ัน 11 ท่านทัง้หลายจงระวงัตัวอยา่ลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ด้วยไม่รกัษาพระบัญญั ติ และคํา
ตัดสินและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวนัน้ี 12 เกรงวา่เม่ือท่านได้รบัประทานอิม่หนํา
 ได้ สรา้งบ้านเรอืนดีๆและได้อาศัยอยู่ในน้ัน 13 และเม่ือฝูงววัและฝูงแพะแกะของท่านทว ีขึ้น  มี เงนิทองมาก
ขึ้น และบรรดาซ่ึงท่านมี อยู ่ ก็  ทว ี ขึ้น 14  จิ ตใจของท่านทัง้หลายจะผยองขึ้น และท่านทัง้หลายก็ลืมพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย  ผู้ ทรงนําท่านทัง้หลายออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ ออกจากเรอืนทาส 15  ผู้ ทรง
นําท่านมาตลอดถิน่ทุ รก ันดารใหญ่ น่ากลัว ซ่ึ งม ี งู แมวเซาและแมลงป่อง และดินแหง้แล้งไม่ มีน ้ํา  ผู้ ทรง
ประทานน้ําจากหนิแข็งให ้แก่  ท่าน 16  ผู้ ทรงเล้ียงท่านทัง้หลายด้วยมานาในถิน่ทุ รก ันดาร ซ่ึงบรรพบุรุษของ
ท่านไม่ ทราบ เพื่อวา่พระองค์จะทรงกระทําให้ท่านถ่อมใจและทดลองท่าน เพื่อกระทําให ้เก ิดประโยชน์ แก่ 
ท่านในบัน้ปลาย 17 เกรงวา่ท่านจะนึกในใจวา่ �กําลังและเรีย่วแรงของข้านําทรพัย ์มี ค่าน้ีมาให�้ 18 ท่าน
ทัง้หลายจงจําพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย เพราะวา่พระองค์ทรงเป็นผู้ ให ้กําลังแก่ท่านท่ีจะได้ 
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ทรพัย์สมบัติ  น้ี เพื่อวา่พระองค์จะทรงดํารงพันธสัญญาซ่ึงพระองค์ทรงกระทําโดยปฏิญาณต่อบรรพบุรุษ
ของท่าน ดังวนัน้ี 19 และถ้าท่านลืมพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน ไปดําเนินตามพระอื่นและปฏิบั ติ  นม ัสการ
พระเหล่าน้ัน ข้าพเจ้าขอเตือนท่านจรงิๆในวนัน้ีวา่ท่านจะต้องพินาศเป็นแน่ 20 อยา่งกับบรรดาประชาชาติ
ซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงกระทําใหพ้ินาศไปต่อหน้าท่าน ท่านทัง้หลายจะพินาศอยา่งน้ันแหละ เพราะท่านไม่เชื่อ
ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทัง้หลาย�

9
 รู ปววัทองคําและแผ่นศิลาท่ี แตก 

1� โอ คนอสิราเอล จงฟังเถิด ท่านกําลังจะข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปในวนัน้ี เพื่อจะเข้าไปยดึครองประชาชาติ 
ท่ี  ใหญ่ กวา่และมีกําลังมากกวา่ท่าน ทัง้เมืองท่ี ใหญ่  มี กําแพงสูงเทียมฟ้า 2 ประชาชนท่ี สูงใหญ่ เป็นลูกหลาน
ของคนอานาค  ผู้  ท่ี ท่านทัง้หลายรูจั้กแล้ว และผู้ ท่ี ท่านได้ยนิเขาพูดวา่ �ใครจะยนืหยดัต่อสู้กั บลู กหลานของ
อานาคได้� 3  วนัน้ี ท่านทัง้หลายจงเข้าใจเถอะวา่  ผู้  ท่ี ไปข้างหน้าท่านน้ันคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
 พระองค์ จะทรงทําลายเขาดังเพลิงเผาผลาญและทรงกระทําให้เขาพ่ายแพ้ต่อหน้าท่าน ดังน้ันท่านจะได้ 
ขับไล่ เขาออกไป กระทําให้เขาพินาศโดยเรว็  ดังท่ี พระเยโฮวาห์ทรงตรสัไว้กั บท ่านทัง้หลายแล้ วน ้ัน 4 เม่ือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ ขับไล่ เขาออกไปต่อหน้าท่านทัง้หลายแล้ว ท่านทัง้หลายอยา่นึกในใจวา่
�เพราะความชอบธรรมของข้าพระเยโฮวาห์จึงทรงนําข้ามาให้ยดึครองแผ่นดินน้ี�  แต่ เพราะความชัว่ของ
ประชาชาติ เหล่าน้ี พระเยโฮวาห์จึงทรงขับไล่เขาออกไปต่อหน้าท่าน 5 ซ่ึงท่านทัง้หลายกําลังเข้าไปยดึครอง
แผ่นดินน้ี น้ัน  มิใช ่เพราะความชอบธรรมของท่านหรอืความสัตย์ธรรมในใจของท่าน  แต่ เป็นเพราะความ
ชัว่ของประชาชาติ น้ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านต้องขับไล่เขาออกเสียต่อหน้าท่านทัง้หลาย และเพื่อ
วา่พระองค์จะทรงให้เป็นจรงิตามพระวจนะซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่าน คือต่ ออ ับ
ราฮมั ต่ ออ ิสอคั และต่อยาโคบ 6 เพราะฉะน้ันท่านทัง้หลายจงเข้าใจเถิดวา่ ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านประทานแผ่นดินดี น้ี  ให ้ท่านยดึครองน้ัน  มิใช ่เพราะความชอบธรรมของท่าน เพราะวา่ท่านทัง้หลายเป็น
ชนชาติ คอแข็ง 7 จงจําไว้และอยา่ลืมเสียวา่พวกท่านได้กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพิโรธท่ีใน
ถิน่ทุ รก ันดาร  ตัง้แต่  วนัท่ี ท่านออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ กระทัง่ท่านมาถึงท่ี น่ี ท่านมักกบฏต่อพระเยโฮวาห ์อยู ่
8  แม้ว ่าท่ีโฮเรบท่านก็กระทําใหพ้ระเยโฮวาหท์รงพิโรธ และพระเยโฮวาห ์ก็ ทรงกริว้มากถึ งก ับจะทําลายท่าน
ทัง้หลายเสีย 9 เม่ือข้าพเจ้าขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะรบัแผ่นศิ ลา เป็นแผ่นศิลาพันธสัญญาซ่ึงพระเยโฮวาหก์ระ
ทําไว้กั บท ่าน ข้าพเจ้าอยู่บนภูเขาส่ี สิ บวนัส่ี สิ บคืน ข้าพเจ้าไม่ ได้ รบัประทานอาหารหร ือด ่ื มน ้ํา 10 และพระ
เยโฮวาห ์ได้ ประทานแผ่นศิลาสองแผ่ นที ่ จาร ึ กด ้วยน้ิวพระหตัถ์ของพระเจ้าให ้แก่  ข้าพเจ้า บนศิ ลาน ้ั นม ีพระ
วจนะทัง้สิน้ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสักั บท ่านทัง้หลายบนภูเขาจากท่ามกลางเพลิงในว ันที ่ประชุมกันอยู่ 11 ต่อ
มาเม่ือสิน้ส่ี สิ บวนัส่ี สิ บคืนแล้ว พระเยโฮวาห์ประทานแผ่นศิลาสองแผ่น เป็นแผ่นศิลาพันธสัญญา 12  แล ้ว
พระเยโฮวาหต์รสักับข้าพเจ้าวา่ �จงลุกขึ้นลงไปจากท่ี น่ี โดยเรว็เถิด เพราะชนชาติของเจ้าซ่ึงเจ้านําออกจาก
อยีปิต์ ได้ หลงกระทําผิด เขาได้หนัเสียจากทางซ่ึงเราบัญชาเขาไว้น้ันอยา่งรวดเรว็ เขาได้หล่อรูปเคารพไว้
สําหรบัตัวเขาทัง้หลาย� 13ยิง่กวา่น้ั นอ ีกพระเยโฮวาหย์งัตรสักับข้าพเจ้าวา่ �เราได้ เห ็นชนชาติ น้ี  แล้ว และดู 
เถิด เขาทัง้หลายเป็นชนชาติ คอแข็ง 14 ขออยา่ทักท้วงเรา  ให ้เราทําลายเขา และลบชื่อของเขาเสียจากใต้ ฟ้า 
และเราจะตัง้เจ้าใหเ้ป็นประชาชาติ ท่ี  มี กําลังกวา่และใหญ่กวา่เขา� 15 ข้าพเจ้าจึงกลับลงมาจากภู เขา และภู
เขาน้ั นก ็ มี  เพล ิงลุกอยู่ และศิลาพันธสัญญาสองแผ่นน้ั นก ็ อยู ่ในมือทัง้สองของข้าพเจ้า 16  ดู  เถิด เม่ือข้าพเจ้า
มองดู ก็ แลเหน็ท่านทัง้หลายกระทําบาปต่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทัง้หลายแล้ว ท่านทัง้หลายได้หล่อ
รูปลูกววัไวสํ้าหร ับท ่าน ท่านได้หนัจากพระมรรคาซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ บัญชาแก่ท่านอยา่งรวดเรว็ 17 ข้าพเจ้า
จึงยกศิลาทัง้สองแผ่นเหวีย่งเสียจากมือทัง้สองของข้าพเจ้าและทําศิลาให้แตกต่อหน้าต่อตาของท่านทัง้
หลาย 18  แล ้วข้าพเจ้าก็ทรุดกราบลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์อยา่งครั ้งก ่อนส่ี สิ บวนัส่ี สิ บคืน  มิได้ รบั
ประทานอาหารหร ือด ื่ มน ํ้า เพราะเหตุบาปทัง้สิ ้นที ่ท่านทัง้หลายได้ กระทํา คือได้ ประพฤติ อยา่งชัว่ชา้ในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงเป็นการยัว่ยุ ให ้ พระองค์ ทรงกริว้โกรธ 19 เพราะข้าพเจ้ากลัวพระพิโรธและ
ความไม่พอพระทัยอยา่งรุนแรงซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงมีต่อท่าน  พระองค์  ก็ จะทรงทําลายท่านอยู ่แล้ว  แต่ พระ
เยโฮวาห์ทรงฟังข้าพเจ้าในครัง้น้ันด้วย 20 พระเยโฮวาห์ทรงพิโรธต่ออาโรนมากจะทําลายเขาอยู ่แล้ว ใน
ครัง้น้ันข้าพเจ้าก็อธษิฐานเผื่ออาโรนด้วย 21  แล ้วข้าพเจ้าจึงเอาสิง่ท่ีบาปหนาน้ัน คือรูปลูกววัซ่ึงท่านสรา้ง
ขึ้นน้ันเผาเสียด้วยไฟ  แล ้ วท ุบแล้วบดใหเ้ป็นผงละเอยีดอยา่งกับฝุ่น  แล ้วข้าพเจ้าก็โยนผงน้ันลงไปในลําธาร
ซ่ึงไหลลงมาจากภู เขา 22 ท่านทัง้หลายได้กระทําให้พระเยโฮวาห์ทรงพิโรธท่ีทาเบราห์ และท่ีมัสสาห์ และท่ี
ขิบโรทหทัธาอาวาห์ 23 และเม่ือพระเยโฮวาห์ทรงใช้ท่านไปจากคาเดชบารเนีย ตร ัสว ่า �จงขึ้นไปยดึครอง
แผ่นดินน้ันซ่ึงเราได้ ให ้ แก่  เจ้า � และท่านก็กบฏต่อพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  ไม่ ยอม
เชื่อพระองค์ หรอืเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 24 ท่านทัง้หลายได้กบฏต่อพระเยโฮวาหเ์สมอตัง้แต่ วนัท่ี 
ข้าพเจ้ารูจั้กท่านทัง้หลาย 25 ข้าพเจ้าจึงกราบลงต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์สี ่ สิ บวนัส่ี สิ บคืนน้ี อยา่งข้าพเจ้า
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กราบลงครั ้งก ่อนน้ัน เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ตร ัสว ่าจะทรงทําลายท่านทัง้หลายเสีย 26 ข้าพเจ้าได้อธษิฐาน
ต่อพระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ขออยา่ทรงทําลายประชาชนของพระองค์ และ
มรดกของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงไถ่เขาทัง้หลายมาด้วยความยิง่ใหญ่ของพระองค์ เป็นคนท่ี พระองค์ ทรง
นําออกมาจากอยีปิต์ด้วยพระหตัถ์อนัทรงฤทธิ์ 27 ขอทรงระลึกถึงบรรดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์ คื ออ ับราฮมั
อสิอคั และยาโคบ ขออยา่ทรงใส่พระทัยในความด้ื อด ึงความชัว่รา้ย หรอืบาปของชนชาติ น้ี 28  กล ั วว ่าชาว
แผ่นดินซ่ึงพระองค์ทรงพาข้าพระองค์ทัง้หลายจากมาน้ันจะวา่ เพราะพระเยโฮวาห ์ไม่ สามารถจะพาเขาทัง้
หลายเข้าไปในแผ่นดินซ่ึงพระองค์ทรงสัญญากับเขาไว้ และเพราะวา่พระองค์ทรงเกลียดชงัเขา  พระองค์ 
จึงทรงพาเขาออกมาฆ่าเสียในถิน่ทุ รก ันดาร 29 เพราะวา่เขาทัง้หลายเป็นประชาชนของพระองค์และเป็น
มรดกของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงนําเขาออกมาด้วยเดชานภุาพยิง่ใหญ่และด้วยพระกรท่ี เหย ียดออกของ
พระองค์� �

10
 ไม่มี พระอื่นใดเหมือนพระเยโฮวาห์

1 �ครัง้น้ันพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงสกัดศิลาสองแผ่นให้เหมือนอยา่งเดิม และขึ้นมาหาเรา
ท่ีบนภูเขาและทําหบีไม้ ไว ้ ด้วย 2 และเราจะจารกึถ้อยคําท่ี อยู ่ในแผ่นศิลาแผ่นเดิ มท ่ี เจ้ าทําแตกเสียน้ัน จง
เก็บศิ ลาน ้ันไวใ้นหบีไม้� 3 ข้าพเจ้าจึงทําห ีบด ้วยไม้กระถินเทศ และสกัดศิลาสองแผ่นเหมือนอยา่งเดิม ขึ้น
ไปบนภู เขา  มี ศิลาสองแผ่นอยู่ในมือของข้าพเจ้า 4  แล ้วพระองค์จึงทรงจารกึพระบัญญั ติ  สิ บประการลงบน
แผ่นศิลาอยา่งครั ้งก ่อน ซ่ึงเป็นพระวจนะท่ีพระเยโฮวาห์ตรสักั บท ่านบนภูเขาจากท่ามกลางเพลิงในว ันที ่
ประชุ มน ัน้ และพระเยโฮวาหท์รงประทานแผ่นศิ ลาน ัน้แก่ ข้าพเจ้า 5  แล ้วข้าพเจ้าก็ กล ับลงมาจากภู เขา และ
เก็บแผ่นศิ ลาน ้ันไว้ในหบีซ่ึงข้าพเจ้าได้ทําขึ้นและแผ่นศิ ลาก ็ยงัอยู่ในห ีบน ้ัน  ดังท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
ข้าพเจ้าไว้ 6 คนอสิราเอลเดินทางจากเบเอโรทของคนยาอาคัน มาถึงโมเสราห์ อาโรนก็ สิ ้นชวีติและฝังไว ้
ท่ีน่ัน และเอเลอาซาร ์บุ ตรชายของเขาจึงปฏิบั ติ  หน้าท่ี  ปุ โรหติแทนเขา 7 เขาทัง้หลายเดินทางออกจากท่ี
น่ันมาถึ งก ุดโกดาห์ และจากกุดโกดาห์ถึงโยทบาธาห์เป็นแผ่นดิ นที ่ มี  แม่น ้ําลําธารมาก 8 ครัง้น้ันพระเยโฮ
วาห ์ได้ แยกตระกูลเลวี  ให ้หามหบีพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห์  ให ้เฝ้าพระเยโฮวาห์เพื่อปรนนิบั ติ  พระองค์ 
และให้อาํนวยพรในพระนามของพระองค์ จนถึงทุกวนัน้ี 9  เหตุ  ฉะน้ี  คนเลว ีจึงหามีส่วนแบ่งหรอืมรดกกับ
พวกพี่น้องของตนไม่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็นส่วนมรดกของเขา  ดังท่ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย
ทรงสัญญากับเขาน้ัน 10 ข้าพเจ้าก็ อยู ่บนภูเขาอยา่งครั ้งก ่อนส่ี สิ บวนัส่ี สิ บคืน ครัง้น้ันพระเยโฮวาห์ทรงฟัง
ข้าพเจ้าด้วย พระเยโฮวาห ์ไม่ พอพระทัยท่ีจะทําลายท่านทัง้หลาย 11 พระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จง
ลุกขึ้นเดินทางนําหน้าประชาชนต่อไปเถิด เพื่อเขาทัง้หลายจะได้ เข ้าไปยดึแผ่นดินซ่ึงเราปฏิญาณไว ้แก่ 
บรรพบุรุษวา่จะให ้แก่ เขาน้ัน� 12 และบัดน้ี คนอสิราเอล พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทรงประสงค์ ให ้ท่าน
กระทําอยา่งไร คือให้ยาํเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  ให ้ดําเนินตามพระมรรคาทัง้ปวงของพระองค์
 ให ้รกัพระองค์  ให ้ ปรนนิบัติ พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านทัง้หลาย 13 และใหร้กัษา
พระบัญญั ติ และกฎเกณฑ์ของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่านในวนัน้ี เพื่อประโยชน์ของท่านทัง้หลาย
14  ดู  เถิด ฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อนัสูงสุด และโลกกับบรรดาสิง่สารพัดท่ี อยู ่ในโลกเป็นของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน 15  แต่ พระเยโฮวาหท์รงฝังพระทัยในบรรพบุรุษของท่านและทรงรกัเขา และทรงเลือกเชื้อ
สายของเขาท่ีมาภายหลังเขาคือ ท่านทัง้หลายจากชนชาติ ทัง้หลาย อยา่งเป็นอยู ่ทุกวนัน้ี 16 เพราะฉะน้ันจง
ตัดหนังปลายหวัใจของท่านเสีย อยา่คอแข็ งอ ีกต่อไป 17 เพราะวา่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้า
ของพระทัง้หลาย และเป็นจอมของเจ้าทัง้ปวง เป็นพระเจ้าท่ี ยิง่ใหญ่ ทรงฤทธิ์และน่ากลัว ทรงปราศจาก
อคติ และมิ ได้ ทรงเหน็แก่อามิษสินบน 18  พระองค์ ประทานความยุ ติ ธรรมแก่ลูกกําพรา้พ่อและแม่ ม่าย และ
ทรงรกัคนต่างด้าวประทานอาหารและเครือ่งนุ่งหม่แก่ เขา 19 เพราะฉะน้ันท่านจงมีความรกัต่อคนต่างด้าว
เพราะท่านทัง้หลายก็เป็นคนต่างด้าวในแผ่นดิ นอ ียปิต์ 20 ท่านทัง้หลายจงยาํเกรงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
ท่าน จงปรนนิบั ติ  พระองค์ และติดพันอยูกั่บพระองค์ จงปฏิญาณด้วยออกพระนามของพระองค์ 21  พระองค์ 
ทรงเป็ นที ่สรรเสรญิของท่านทัง้หลาย  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของท่าน  ผู้ ทรงกระทําการใหญ่และน่ากลัว
ซ่ึงนัยน์ตาของท่านได้ เห ็นน้ี 22 บรรพบุรุษของท่านลงไปในอยีปิต์ เจ ็ดสิบคน และบัดน้ีพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทรงกระทําใหท่้านทัง้หลายมีมากดังดวงดาวในท้องฟ้า�

11
บทเรยีนต่างๆจากการอพยพและภัยพิบั ติ  ทัง้หลาย 

1 � เหตุ  ฉะน้ี พวกท่านจงรกัพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน จงรกัษาพระดําร ัสส ่ัง  กฎเกณฑ์ และคําตัดสิน
และพระบัญญั ติ ของพระองค์ เสมอไป 2 ท่านทัง้หลายจงทราบในวนั น้ี เพราะข้าพเจ้ามิ ได้  กล ่าวกั บลู ก
หลานของท่านทัง้หลาย  ผู้  ไม่ได้  รู ้เรือ่งหรอืเหน็ถึงวนัิยของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  ความยิง่ใหญ่ ของ
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พระองค์ พระหตัถ์อนัทรงฤทธิ์ และพระกรท่ี เหย ียดออกของพระองค์ 3 ถึงการอศัจรรย์และถึงพระราชกิจ
ของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําในอยีปิต์ต่อฟาโรห ์กษัตรยิ ์ อยีปิต์ และต่อแผ่นดินทัง้สิน้ของท่าน 4 และ
ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําต่อกองทั พอ ียปิต์  ต่อม ้าของเขา และต่อรถรบของเขา และท่ี พระองค์ ทรงกระทําให้
น้ําในทะเลแดงท่วมเขาเม่ือเขาไล่ ติ ดตามท่านทัง้หลาย และท่ีพระเยโฮวาห์ทรงทําลายเขาทัง้หลายจนทุก
วนัน้ี 5 และท่ี พระองค์ ทรงกระทําแก่ท่านทัง้หลายในถิน่ทุ รก ันดาร จนท่านทัง้หลายมาถึงท่ี น่ี 6 และท่ีทรง
กระทําต่อดาธาน และอาบีรมับุตรชายของเอลี อบั  บุ ตรชายของรู เบน คือแผ่นดินได้อา้ปากกลืนเขาเข้าไป
ทัง้ครวัเรอืน  เต็นท์ และสิ ่งม ี ช ีวติทุกอยา่งท่ี ติ ดตามเขาไป ในท่ามกลางคนอสิราเอลทัง้ปวง 7 เพราะนัยน์ตา
ของท่านทัง้หลายได้ เห ็นพระราชกิ จอ ันยิง่ใหญ่ทัง้หมดของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําน้ัน 8  เหตุ  
ฉะน้ี ท่านทัง้หลายจงรกัษาบัญญั ติ ทัง้สิน้ซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านทัง้หลายในวนัน้ี เพื่อท่านทัง้หลายจะ
เข้มแข็ง และเข้าไปยดึครองแผ่นดินซ่ึงท่านทัง้หลายกําลังจะข้ามไปครอบครองน้ันมาเป็นกรรมสิทธิ์ 9 และ
เพื่อท่านจะมี ช ีวติยนืนานในแผ่นดิน ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษวา่จะให ้แก่ เขาและแก่เชื้อ
สายของเขา เป็นแผ่นดิ นที ่ มีน ้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์10 เพราะวา่แผ่นดินซ่ึงท่านทัง้หลายกําลังเข้าไป
ยดึครองน้ัน  ไม่ เหมือนแผ่นดิ นอ ียปิต์ ซ่ึงท่านได้จากมา ในท่ีน้ันท่านหวา่นพืชและเอาเท้ารดน้ําเหมือนเป็น
สวนผัก 11  แต่  แผ่ นดินซ่ึงท่านจะไปยดึครองน้ัน เป็นแผ่นดิ นที ่ มี เนินเขาและหุบเขา ซ่ึ งม ีน้ําฝนจากฟ้ารด
อยู่ 12 เป็นแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายทรงดู แล พระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านอยู่เหนือแผ่นดินน้ันเสมอ  ตัง้แต่  ต้นปี จนถึงสิน้ปี 13 ต่อมาถ้าท่านทัง้หลายจะเชื่อฟั งบ ัญญั ติ ของ
ข้าพเจ้าซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่านไวใ้นวนัน้ี  ให ้รกัพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทัง้หลายและปรนนิบั ติ  พระองค์ 
ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน 14 �เราจะใหฝ้นตกบนแผ่นดินของเจ้าตามฤดู กาล คือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลาย
ฤดู เพื่อเจ้าทัง้หลายจะได้ เก ็บพืชผล น้ําองุน่ และน้ํามัน 15 และเราจะให้หญ้าในทุ่งสําหรบัฝูงสัตว์ของเจ้า
และเจ้าจะได้รบัประทานอิม่หนํา� 16 จงระวงัตัวอยา่ให ้จิ ตใจของท่านทัง้หลายลุ่มหลงและหนัเหไปปรนนิบั 
ติ  นม ัสการพระอื่น 17 และพระเยโฮวาห์จึงทรงกริว้ต่อท่าน ปิดฟ้าสวรรค์ ไม่  ให ้ ฝนตก และแผ่นดิ นก ็ ไม่ งอก
พืชผล และท่านทัง้หลายจะพินาศจากแผ่นดินดีซ่ึงพระเยโฮวาห์ประทานแก่ท่านน้ันเสียอยา่งรวดเรว็ 18  
เหตุ ฉะน้ันท่านทัง้หลายจงจดจําถ้อยคําเหล่าน้ีของข้าพเจ้าไว้ในจิตในใจของท่านทัง้หลาย จงเอาถ้อยคํา
เหล่าน้ีพันไว ้ท่ี มือของท่านเป็นหมายสําคัญ จงเป็นดังเครือ่งหมายระหวา่งนัยน์ตาของท่าน 19 และท่านจง
สอนถ้อยคําเหล่าน้ี แก่ ลูกหลานของท่านทัง้หลาย จงพูดถึงถ้อยคําเหล่าน้ีเม่ือท่านน่ังอยู่ในเรอืน และเม่ือ
ท่านเดินอยู่ตามทาง เม่ือท่านนอนลงหรอืลุกขึ้น 20 ท่านจงเขียนคําเหล่าน้ี ไว ้ ท่ี เสาประตู เรอืน และท่ี ประตู 
ของท่าน 21 เพื่ออายุของท่านและอายุของลูกหลานของท่านจะได้ยนืนานในแผ่นดิน ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรง
ปฏิญาณท่ีจะประทานแก่บรรพบุรุษของท่าน ตราบเท่าบรรดาว ันที ่ฟ้าสวรรค์ อยู ่เหนือโลก 22 เพราะถ้าท่าน
ระวงัท่ีจะกระทําตามบัญญั ติ ทัง้ปวงซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน คือรกัพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ดําเนิน
ในพระมรรคาทัง้สิน้ของพระองค์ และติดสนิ ทอย ู่กับพระองค์ แล้ว 23 พระเยโฮวาห์จะทรงขับไล่บรรดา
ประชาชาติ เหล่าน้ี  ให ้ออกไปพ้นหน้าท่านทัง้หลาย  แล ้ วท ่านจะเข้ายดึครองแผ่นดินของประชาชาติ ท่ี  ใหญ่ 
กวา่และมีกําลังมากกวา่ท่าน 24 ฝ่าเท้าของท่านทัง้หลายจะเหยยีบลงท่ี ใด  ท่ี น่ันจะเป็นของท่าน อาณาเขต
ของท่านจะเริม่จากถิน่ทุ รก ันดารไปจนถึงเลบานอน และจากแม่น้ําคือแม่น้ํายูเฟรติสไปจนถึงทะเลตะวนั
ตก 25 จะไม่ มี  ผู้ ใดสามารถต่อต้านท่านได้ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทําให้ท่านทัง้
หลายเป็ นที ่ เกรงขาม และตกใจกลัวของแผ่นดิ นที ่ท่านทัง้หลายจะเหยยีบยํ่าไป  ตามท่ี  พระองค์ ทรงสัญญา
ไวกั้ บท ่าน 26  ดู  เถิด  วนัน้ี ข้าพเจ้าได้นําคําอวยพรและคําสาปแชง่มาไวต้รงหน้าท่านทัง้หลาย 27 ถ้าท่านเชื่อ
ฟังพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่านในวนัน้ี ท่านก็จะเป็นไปตามพรน้ัน
28 ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  แต่ หนัเหไปเสียจากทางซ่ึงข้าพเจ้าได้
บัญชาท่านในวนัน้ี ไปติดตามพระอื่นซ่ึงท่านไม่ รูจั้ก ท่านก็จะเป็นไปตามคําสาปแชง่น้ัน 29 และต่อมาเม่ือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านนําท่านเข้าไปในแผ่นดินซ่ึงท่านจะเข้าไปยดึครองน้ัน ท่านจงตัง้คําอวยพร
ไว้บนภูเขาเกร ิซิม และตัง้คําสาปแชง่ไว้บนภูเขาเอบาล 30  ภู เขาเหล่าน้ี อยู ่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น ไป
ตามทางท่ี ดวงอาทิตย ์ตกในแผ่นดินคนคานาอนั  ผู้ อาศัยอยู่ในท่ีราบตรงหน้ากิลกาลข้างท่ีราบโมเรห ์มิใช ่ 
หรอื 31 เพราะท่านทัง้หลายจะต้องข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปยดึครองแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน
ประทานแก่ ท่าน และท่านจะยดึครองและอาศัยอยู่ในแผ่นดินน้ัน 32 ท่านจงระวงัท่ีจะรกัษากฎเกณฑ์และ
คําตัดสินทัง้ปวงซ่ึงข้าพเจ้าตัง้ไวต่้อหน้าท่านทัง้หลายในวนัน้ี�

12
 กฎเกณฑ์ และคําตัดสินต่างๆสําหรบัอสิราเอลในแผ่นดินคานาอนั

1 � ต่อไปน้ี เป็นกฎเกณฑ์และคําตัดสินซ่ึงท่านจะต้องระวงัท่ีจะกระทําตามในแผ่นดิน ซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของท่านประทานให้ท่านยดึครองตลอดวนัคืนซ่ึงท่านมี ช ีวิตอยู่ในโลก 2 ท่านทัง้
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หลายจงทําลายบรรดาสถานท่ีซ่ึงประชาชาติ ท่ี ท่านจะยดึครองน้ันใช้เป็ นที ่ ปรนนิบัติ พระของเขา ซ่ึงอยู่บน
ภูเขาสูงและบนเนินเขา และใต้ ต้นไม้  เข ียวสดทุกต้น 3 ท่านจงรือ้แท่นบูชาของเขา และทุ่มเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์
ของเขาให้แตกเป็นชิน้ๆ และเผาเสารูปเคารพของเขาเสียด้วยไฟ ท่านจงฟันทําลายรูปแกะสลั กอ ันเป็ นร 
ูปพระของเขาเสีย และลบชื่อของพระเหล่าน้ันออกเสียจากท่ี น่ัน 4 ท่านทัง้หลายอยา่กระทําดังน้ันแก่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 5 ท่านจงแสวงหาสถานท่ีจากเขตแดนของบรรดาตระกูลของท่าน ซ่ึงพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายจะทรงเลื อก เพื่อสถาปนาพระนามของพระองค์ ไว ้คือให้เป็ นที ่ประทับของ
พระองค์ ท่านทัง้หลายจงไปเฝ้าพระองค์ ท่ีน่ัน 6 และท่านทัง้หลายจงนําเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งสัตวบูชา
ของท่านไปท่ี น่ัน ทัง้สิบชกัหน่ึง และเครือ่งบูชาท่ีจะยื่นถวาย ทัง้เครือ่งบูชาปฏิ ญาณ เครือ่งบูชาตามใจสมัคร
และผลรุน่แรกท่ี ได้ จากฝูงววัและฝูงแพะแกะ 7 ท่านทัง้หลายจงรบัประทานท่ีน่ันต่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน ทัง้ท่านและครอบครวัของท่านจงปี ติ รา่เรงิในบรรดากิจการซ่ึ งม ือท่านได้กระทําน้ัน
ซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านอวยพระพรแก่ท่านทัง้หลาย 8 ท่านทัง้หลายอยา่กระทําตามบรรดากิจการ
ท่ีเรากระทําอยู ่ท่ีน่ี  ทุกวนัน้ี คือทุกคนทําตามอะไรก็ ตามท่ี  ถู กต้องในสายตาของตนเอง 9 เพราะวา่ท่านทัง้
หลายยงัไปไม่ ถึงท่ี หยุดพักและถึงมรดก ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน 10  แต่ เม่ือท่าน
ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปแล้ว และอาศัยอยู่ในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายประทานเป็น
มรดกแก่ ท่าน และเม่ือพระองค์โปรดให้ท่านพักพ้นศั ตรู รอบข้างของท่านทัง้สิน้ ท่านจึงอยู ่อยา่งปลอดภัย 
11  แล ้วจงไปยงัสถานท่ีซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้  ให ้พระนามของพระองค์ประทั บท ี่ น่ัน 
จงนําบรรดาสิง่ต่างๆไปด้วยซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่านทัง้หลาย คือเครือ่งเผาบู ชา และเครือ่งสัตวบูชาของ
ท่าน ทัง้สิบชกัหน่ึง และเครือ่งบูชาท่ีจะยื่นถวาย ทัง้บรรดาเครือ่งบูชาปฏิญาณท่ี ดี  ท่ี สุดซ่ึงท่านได้ปฏิญาณ
ไว้ต่อพระเยโฮวาห์ 12 และท่านทัง้หลายจงปี ติ รา่เรงิต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ทัง้ตั วท ่า
นทัง้หลายและบุตรชายบุตรสาวของท่าน ทัง้ทาสชายหญิงของท่านและคนเลวซ่ึีงอยู่ภายในประตูเมืองของ
ท่าน เพราะเขาไม่ มี ส่วนแบ่งหรอืส่วนมรดกกั บท ่าน 13 ท่านทัง้หลายจงระวงัให ้ดี อยา่ถวายเครือ่งเผาบูชา
ตามท่ี ทุ กแหง่ซ่ึงท่านเหน็ 14  แต่ จงถวายในสถานท่ีซ่ึงพระเยโฮวาห์จะทรงเลือกในท่ามกลางตระกูลหน่ึง
ของท่าน ท่านจงถวายเครือ่งเผาบูชาของท่านท่ี น่ัน และท่ีน่ันท่านจงกระทําทุกสิง่ท่ีข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้
15  อยา่งไรก็ตาม ท่านจะฆ่าสัตว์และรบัประทานเน้ือในประตูเมืองทัง้หลายของท่านตามท่ีท่านปรารถนาก็ 
ได้ ตามซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านอาํนวยพระพรประทานแก่ท่านทัง้หลาย ทัง้ผู้ ท่ี สะอาดและผู้ ท่ี มลทิ 
นก ็รบัประทานได้ อยา่งท่ีรบัประทานเน้ือละมัง่และเน้ือกวาง 16  แต่ ท่านทัง้หลายอยา่รบัประทานเลือดสัตว ์
เลย ท่านจงเทลงบนพื้นดินเหมือนเทน้ํา 17 ส่วนสิบชกัหน่ึงของพืช หรอืน้ําองุน่ หรอืน้ํามัน หรอืลูกคอกรุน่
แรกจากฝูงววัหรอืฝูงแพะแกะ หรอืของถวายปฏิญาณตามท่ีท่านปฏิญาณไว้ หรอืของถวายตามใจสมัคร
หรอืของท่ีท่านนํามายื่นถวาย ท่านทัง้หลายอยา่รบัประทานภายในประตูเมืองของท่าน 18  แต่ วา่ท่านจงรบั
ประทานของเหล่าน้ีต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน ในสถานท่ีซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน
จะทรงเลือกไว้ ทัง้ตั วท ่านและบุตรชายบุตรสาวของท่าน ทาสชายหญิงของท่าน และคนเลว ีผู้  อยู ่ภายใน
ประตูเมืองของท่าน และท่านจงปี ติ รา่เรงิต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ในบรรดากิจการซ่ึ 
งม ือท่านได้กระทําน้ัน 19 ท่านจงระวงัอยา่ทอดทิง้คนเลวีตราบเท่าว ันที ่ท่านอาศัยอยู่ในโลก 20 เม่ือพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงขยายอาณาเขตของท่าน  ดังท่ี  พระองค์ ทรงสัญญาไว้กั บท ่านแล้ วน ้ัน และ
ท่านกล่าววา่ �เราจะกินเน้ือสัตว�์ เพราะพวกท่านอยากรบัประทานเน้ือสัตว์ ท่านจะรบัประทานเน้ือตามใจ
ปรารถนาของท่านได้ 21 ถ้าสถานท่ีซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ เพื่อสถาปนาพระนามของ
พระองค์ ท่ี น่ันน้ันหา่งจากท่านเกินไป ท่านจงฆ่าสัตว์จากฝูงววัฝูงแพะแกะของท่านเถอะ ซ่ึงพระเยโฮวาห์
ทรงประทานแก่ ท่าน  ดังท่ี ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว ้แล ้ วน ้ัน ท่านจงรบัประทานในประตูเมืองของท่านตามท่ีใจ
ของท่านปรารถนาเถิด 22 ท่านจะรบัประทานได้อยา่งท่ีท่านรบัประทานเน้ือละมัง่หรอืเน้ือกวาง ทัง้ผู้ ท่ี มลทิน
และผู้ ท่ี สะอาดด้วยก็รบัประทานได้ 23  แต่ พึงแน่ใจวา่ท่านไม่รบัประทานเลือดสัตว ์เลย เพราะวา่เลือดเป็น
ชวีติของมัน ท่านอยา่รบัประทานชวีติพรอ้มกับเน้ือ 24 ท่านอยา่รบัประทานเลื อด  แต่ ท่านจงเทเลือดลงบน
ดินอยา่งเทน้ํา 25 ท่านอยา่รบัประทานเลื อด เพื่อท่านเองและลูกหลานของท่านท่ีมาภายหลังท่านจะจําเรญิ
เป็นสุข เม่ือท่านกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องตามสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 26  แต่  สิ ง่บร ิสุทธ ิซ่ึ์งเป็นส่วนกําหนด
จากท่านและของปฏิญาณของท่านน้ัน ท่านจงนําไปยงัสถานท่ีซ่ึงพระเยโฮวาหจ์ะทรงเลือกไว้ 27 และถวาย
เครือ่งเผาบูชาทัง้เน้ือและเลือดบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านจงเทเลือดแหง่เครือ่ง
สัตวบูชาลงบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  แต่ ส่วนเน้ือน้ันท่านรบัประทานได้ 28 จงระวงัท่ี
จะฟังบรรดาถ้อยคําเหล่าน้ีซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ เพื่อท่านเองและลูกหลานของท่านท่ีมาภายหลังท่าน
จะจําเรญิเป็นนิตย์ เม่ือท่านกระทําสิง่ท่ีประเสรฐิและถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
ท่าน 29 เม่ือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะขจัดประชาชาติซ่ึงท่านเข้าไปยดึครองน้ันออกไปให้พ้นหน้า
ท่าน และท่านก็ยดึครองเข้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินน้ัน 30 จงระวงัตั วว ่าท่านจะไม่หลงติดตามเขา ภายหลัง
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จากท่ีเขาถูกทําลายต่อหน้าท่านแล้ วน ้ัน และจะไม่ ไต่ ถามเรือ่งพระของเขาโดยกล่าววา่ � ประชาชาติ  น้ี  นม 
ัสการพระของเขาอยา่งไร เพื่อเราจะกระทําด้วย� 31 ท่านอยา่กระทําอยา่งน้ันแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านทัง้หลาย เพราะวา่สิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนทุกอยา่งซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงเกลียดชงั พวกเขากระทําสิง่น้ัน
ต่อพระทัง้หลายของเขา  แม้แต่  บุ ตรชายและบุตรสาวของเขา เขาก็เผาด้วยไฟบูชาแด่พระของเขา 32  ทุ กสิ่
งท่ีข้าพเจ้าบัญชาท่านไว ้น้ัน จงระวงัท่ีจะกระทําตาม ท่านอยา่เพิม่อะไรเข้าหรอืตัดอะไรออกไปจากสิง่เหล่า
น้ัน�

13
คําตักเตือนเรือ่งผู้ พยากรณ์  เท็จ 

1 �ถ้าในหมู่พวกท่านเกิ ดม ี ผู้  พยากรณ์ หรอื ผู้ฝันเหน็เหตุ การณ์  ขึ้น และสําแดงหมายสําคัญหรอืการ
มหศัจรรย ์แก่  ท่าน 2 และหมายสําคัญหรอืการมหศัจรรย์ซ่ึงเขาบอกท่านน้ันสําเรจ็จรงิ ถ้าเขากล่าววา่ � ให ้
เราติดตามพระอื่ นก ันเถิด� ซ่ึงเป็นพระท่ีท่านไม่ รูจั้ก �และให้เรามาปรนนิบั ติ พระน้ัน� 3 ท่านอยา่เชื่อฟัง
คําของผู้ พยากรณ์ หรอืผู้ฝันเหน็เหตุ การณ์ คนน้ัน เพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านลองใจท่านดู  เพื่อให ้
ทรงทราบวา่ ท่านทัง้หลายรกัพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านหรอืไม่ 4 ท่านทัง้หลาย
จงดําเนินตามพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน และยาํเกรงพระองค์ และรกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ และ
เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และท่านจงปรนนิบั ติ  พระองค์ และติดสนิ ทอย ูกั่บพระองค์ 5  แต่  ผู้  พยากรณ์ 
หรอืผูฝั้นเหน็เหตุ การณ์ คนน้ันต้องมีโทษถึงตาย เพราะวา่เขาได้สัง่สอนใหก้บฏต่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
ท่าน  ผู้ ทรงนําท่านออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ และทรงไถ่ท่านออกจากเรอืนทาส เขากระทําให้ท่านทิง้หนทาง
ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านบัญชาให้ท่านดําเนินตามเสีย ดังน้ันแหละท่านจะต้องล้างความชัว่เชน่น้ี
จากท่ามกลางท่าน 6 ถ้าพีช่ายน้องชายของท่านมารดาเดียวกั นก ั บท ่าน หร ือบ ุตรชายบุตรสาวของท่าน หรอื
ภรรยาท่ี อยู ่ในออ้มอกของท่าน หร ือม ิตรสหายรว่มใจของท่าน ชกัชวนท่านอยา่งลับๆวา่ � ให ้เราไปปรนนิบั 
ติ พระอื่ นก ันเถิด� ซ่ึงเป็นพระท่ีท่านเองหรอืบรรพบุรุษของท่านไม่ รูจั้ก 7 เป็นพระบางองค์ของชนชาติทัง้
หลายซ่ึงอยูร่อบท่าน  ไม่ วา่ใกล้หรอืไกล จากสุดปลายแผ่นดินโลกข้างน้ี ถึงท่ี สุดปลายโลกข้างโน้น 8 ท่านอยา่
ยอมตามหรอืเชื่อฟังเขา อยา่ให ้นัยน์ ตาของท่านเมตตาปรานี เขา ท่านอยา่ไว ้ช ีวติเขา หรอือยา่ซ่อนเขาไว ้
เลย 9 ท่านจงประหารชวีติเขาเสียเป็นแน่ ท่านควรลงมื อก ่อนในการทําโทษเขาถึงตาย และต่อไปให้บรรดา
ประชาชนรว่มมื อด ้วย 10 ท่านจงเอาหนิขวา้งเขาให ้ตาย เพราะเขาแสวงหาชอ่งท่ีจะพาท่านไปจากพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน  ผู้ ทรงพาท่านออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ออกจากเรอืนทาส 11 และคนอสิราเอลทัง้ปวง
จะฟังและยาํเกรง  ไม่ กระทําความชัว่เชน่น้ีท่ามกลางท่านทัง้หลายอกีเลย 12 ถ้าท่านทัง้หลายได้ย ินว ่า ใน
หวัเมืองหน่ึงหวัเมืองใดซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านอาศัยอยู ่น้ัน 13  มี บางคนท่ีเป็นคน
อนัธพาลได้ออกไปจากท่ามกลางท่าน ชกัชวนชาวเมืองน้ั นว ่า � ให ้เราไปปรนนิบั ติ พระอื่ นก ันเถิด� ซ่ึงเป็น
พระท่ีท่านไม่ รูจั้ก 14 ท่านทัง้หลายจงสอบถามและอุตสาห์ค้นหาและถามดูอยา่งขะมักเขม้น และดู เถิด ถ้า
เป็นความจรงิและเป็นเรือ่งแน่นอนวา่  สิ ่งท่ีน่าสะอดิสะเอยีนน้ั นม ีคนกระทํากันอยู่ในหมู่พวกท่าน 15 ท่าน
จงฆ่าชาวเมืองน้ันเสียด้วยคมดาบ ทําลายเสียให ้สิ ้นเช ิงด ้วยคมดาบ ทัง้คนทัง้หลายท่ีอาศัยในเมืองน้ันและ
ฝูงสัตว ์ด้วย 16 ท่านจงเก็บข้าวของทัง้สิน้ในเมืองน้ันไปกองไว ้ท่ี กลางถนน และเผาเมืองน้ั นก ับบรรดาข้าว
ของในเมืองน้ันเสียด้วยไฟ เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  ให ้เมืองน้ั นร ้างอยู ่เป็นนิตย ์อยา่สรา้งขึ้นมา
ใหม่ อ ีกเลย 17 อยา่ใหข้องต้องหา้มน้ันมาติดพั นม ือของท่าน เพื่อวา่พระเยโฮวาหจ์ะทรงหนัจากพระพิโรธยิง่
ของพระองค์ และทรงสําแดงพระกรุณาคุณต่อท่าน และทรงเมตตาท่าน  ให ้ท่านทว ีมากขึ้น  ดังท่ี  พระองค์ 
ปฏิญาณไวกั้บบรรพบุรุษของท่านน้ัน 18 เม่ือท่านทัง้หลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
ท่าน คือรกัษาพระบัญญั ติ ทัง้สิน้ของพระองค์ ดังท่ี ข้าพเจ้าบัญชาท่านไวใ้นวนัน้ี และกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องตาม
สายพระเนตรพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน�

14
คําสัง่สอนเรือ่งอาหาร

1 �ท่านทัง้หลายเป็นบุตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านอยา่เชอืดเน้ือตัวเองหรอืกระทําหน้า
ผากให ้โล้ นเพื่อคนตาย 2 เพราะท่านทัง้หลายเป็นชนชาติ บรสุิทธิ ์ แด่ พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน และพระ
เยโฮวาห์ทรงเลือกจากประชาชาติทัง้หลายท่ี อยู ่บนพื้นโลกให้เป็นชนชาติในกรรมสิทธิข์องพระองค์ 3 ท่าน
ทัง้หลายอยา่รบัประทานสิง่พึงรงัเกียจใดๆเลย 4  สัตว ์ ท่ี รบัประทานได้ มีด ังต่อไปน้ี  คือ  ววั  แกะ  แพะ 5  กวาง 
 ละมัง่  อเีก้ง แพะป่า  สม ัน โคป่า และแกะป่า 6 ท่านรบัประทานสัตว ์ทุ กชนิดท่ีแยกกีบและกีบผ่าออกเป็นสอง
และเค้ียวเอื้องน้ันได้ 7 อยา่งไรก็ตามในจําพวกสัตวทั์ง้หลายท่ีเค้ียวเอื้องหร ือม ีกีบผ่า ท่านอยา่รบัประทาน
สัตว ์ต่อไปน้ี  คือ  อูฐ  กระต่าย ตัวกระจงผา เพราะวา่สัตว ์เหล่าน้ี เค้ียวเอื้องแต่กีบไม่ ผ่า จึงเป็นสัตวม์ลทินแก่ 
ท่าน 8 และหมูด้วยเพราะหมู มี กีบผ่าแต่ ไม่  เค้ียวเอื้อง จึงเป็นสัตว์มลทินแก่ ท่าน ท่านอยา่รบัประทานเน้ือ
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ของมัน และซากของมันท่านก็อยา่แตะต้อง 9 ในบรรดาสัตว์น้ําทัง้สิน้ท่านรบัประทานสัตว ์เหล่าน้ี  ได้  คือ  
สัตว ์ใดๆท่ี มี ครบีและเกล็ด ท่านรบัประทานได้ 10  แต่  สัตว ์ใดๆท่ี ไม่มี ครบีและเกล็ดท่านอยา่รบัประทาน เป็น
สัตว์มลทินแก่ ท่าน 11 นกสะอาดทุกชนิดท่านรบัประทานได้ 12  แต่ นกเหล่าน้ีท่านอยา่รบัประทานคือ นก
อนิทรี นกแรง้หนวดแพะ นกออก 13 นกเหยีย่วหางยาว นกเหยีย่วดํา นกแรง้ตามชนิดของมัน 14 บรรดานก
แกตามชนิดของมัน 15 นกเค้าแมว นกเค้าโมง นกนางนวล  เหย ่ียวนกเขาตามชนิดของมัน 16 นกเค้าแมว
เล็ก นกทึดทือ นกอ ีโก้ ง 17 นกกระทุง  แร ้ง และนกอา้ยงัว่ 18 นกกระสาดํา นกกระสาตามชนิดของมัน นก
หวัขวาน และค้างคาว 19 แมลงมี ปี กทุกชนิดเป็นสัตว์มลทินแก่ ท่าน อยา่รบัประทานเลย 20  สัตว ์ มี  ปี กท่ี
สะอาดทุกชนิดท่านรบัประทานได้ 21 ท่านอยา่รบัประทานสัตว ์ชน ิดใดท่ีตายเอง ท่านจะให ้แก่ คนต่างด้าวท่ี 
อยู ่ภายในประตูเมืองของท่านรบัประทานก็ ได้ หรอืท่านจะขายให ้แก่ คนต่างประเทศก็ ได้ เพราะวา่ท่านเป็น
ชนชาติ ท่ี  บรสุิทธิ ์ แด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย ท่านอยา่ต้ มล ูกแพะด้วยน้ํานมแม่ของมันเลย
22  ผลได้ เป็นปีๆจากพืชในนาของท่านน้ัน ท่านจงถวายสิบชกัหน่ึง 23 ท่านจงรบัประทานสิบชกัหน่ึงท่ี ได้ จาก
ข้าวหรอืน้ําองุน่ของท่าน หรอืน้ํามันของท่าน และผลรุน่แรกจากฝูงววั และฝูงแพะแกะของท่าน ต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านในสถานท่ีซ่ึงพระองค์จะทรงเลือกไว้  เพื่อให ้พระนามของพระองค์สถิต
ท่ี น่ัน เพื่อท่านทัง้หลายจะได้ เรยีนรู ้ ท่ี จะยาํเกรงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทัง้หลายเสมอ 24 ถ้าระยะทาง
ไกลเกินไป ท่านไม่สามารถนําสิบชกัหน่ึงมาได้ ในเม่ือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอวยพรแก่ ท่าน เพราะ
วา่สถานท่ีซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกเพื่อเป็ นที ่ตัง้พระนามของพระองค์ น้ัน  อยู ่หา่งไกล
จากท่านเกินไป 25 ท่านจงขายของน้ันเอาเงนิ และหอ่เงนิถือไว้ และไปยงัสถานท่ีซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านจะทรงเลือกไว้ 26และเอาเงนิน้ันซ้ือสิง่ใดๆท่ีท่านปรารถนา จะเป็ นว ัว  แกะ หรอืน้ําองุน่หรอืสุราและ
สิง่ใดๆท่ีท่านปรารถนา และท่านจงรบัประทานท่ีน่ันต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และจงปี 
ติ รา่เรงิทัง้ตั วท ่านและครอบครวัของท่านด้วย 27 ท่านทัง้หลายอยา่ทอดทิง้คนเลวซ่ึีงอยู่ภายในประตูเมือง
ของท่าน เพราะเขาไม่ มี ส่วนแบ่งหรอืมรดกกั บท ่าน 28 พอครบสามปี ทุกที ท่านทัง้หลายจงนําสิบชกัหน่ึงจาก
พืชผลท่ี ได้ ในปี น้ัน มาสะสมไวภ้ายในประตูเมืองของท่าน 29  คนเลว ี (เพราะเขาไม่ มี ส่วนแบ่งหรอืมรดกกั บท 
่าน� และคนต่างด้าวและลูกกําพรา้พ่อและแม่ ม่าย  ผู้ ซ่ึงอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน จะได้ มาร ับประทาน
อยา่งอิม่หนํา เพื่อวา่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านจะทรงอาํนวยพระพรแก่บรรดากิจการซ่ึ งม ือของท่านทัง้
หลายได้กระทําน้ัน�

15
การปลดปล่อยทุกๆเจ็ดปี

1 � ทุ กๆสิน้เจ็ดปีท่านทัง้หลายต้องมี การปลดปล่อย 2  ให ้กระทําการปลดปล่อยดังน้ี  เจ้าหน้ี  ทุ กคนจะต้อง
ยกสิง่ท่ีตนให้เพื่อนบ้านยมืไปน้ันเสีย อยา่ทวงสิง่น้ันคืนจากเพื่อนบ้านหรอืพี่น้องของตนเลย เพราะวา่ได้
ประกาศการปลดปล่อยของพระเยโฮวาห ์แล้ว 3 ท่านทัง้หลายจะทวงจากคนต่างประเทศคืนได้  แต่ ถ้ามี สิ 
่งใดของท่านซ่ึงอยู่กับพี่น้องก็ ให ้มือของท่านปล่อยไป 4 ยกเวน้เม่ือไม่ มี คนยากจนในหมู่พวกท่านทัง้หลาย
เพราะวา่พระเยโฮวาห์จะทรงอาํนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดิน ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทาน
ให้ท่านเป็นมรดกยดึครองน้ัน 5 ถ้าท่านเพียงแต่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พึง
ระวงัท่ีจะกระทําตามพระบัญญั ติ ทัง้หลายซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวนัน้ี 6 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านจะทรงอาํนวยพระพรท่านดังท่ี พระองค์ สัญญาต่อท่านน้ัน ท่านทัง้หลายจะให ้ประชาชาติ หลายชาติ
ยมืของของท่าน  แต่ ท่านอยา่ยมืของเขาเลย ท่านทัง้หลายจะปกครองอยู่เหนือหลายประชาชาติ  แต่ เขา
ทัง้หลายจะไม่ปกครองเหนือท่าน 7 ถ้าในท่ามกลางท่านทัง้หลายมีคนจนสักคนหน่ึงเป็นพี่น้องของท่านอยู่
ภายในประตูเมืองใดๆ ในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน ท่านอยา่มีใจแข็งหดมือ
ของท่านไวเ้สียต่อหน้าพี่น้องของท่านท่ียากจนน้ัน 8  แต่ ท่านทัง้หลายจงยื่ นม ือของท่านอยา่งใจกวา้งให ้เขา 
และใหเ้ขายมืข้าวของพอแก่ความต้องการของเขา  ไม่ วา่เป็นข้าวของสิง่ใดๆ 9 จงระวงัให ้ดี เกรงวา่จะมีความ
คิดในจิตใจชัว่ของท่านวา่ � ปี  ท่ี  เจ็ด  ปี  ท่ี จะต้องปลดปล่อยมาถึงแล้ว� และตาท่านก็รษิยาต่อพี่น้องของท่าน
ท่านจึงไม่ ยอมให ้อะไรเขาเลย และเขาจะรอ้งทูลพระเยโฮวาหเ์รือ่งท่าน บาปก็จะตกแก่ ท่าน 10 ท่านจงให ้เขา 
และเม่ือให้เขาแล้วอยา่มี จิ ตคิดเสียดาย  เพราะเหตุน้ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอาํนวยพระพร
แก่ท่านในบรรดากิจการทัง้สิน้ของท่าน  ไม่ วา่ท่านจะลงมือกระทําสิง่ใด 11 เพราะวา่คนจนจะไม่หมดไปจาก
แผ่นดิน เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจึ งบ ัญชาท่านวา่ �ท่านต้องยื่ นม ือให้อยา่งใจกวา้งต่อพี่น้องของท่าน คือต่อ
คนยากจนคนขัดสนซ่ึงอยู่ในแผ่นดินของท่าน� 12 ถ้าพี่น้องของท่านซ่ึงเป็นคนฮบีรู ไม่ วา่ชายหรอืหญิง  ท่ี 
เขาขายไว ้แก่  ท่าน จงให ้ปรนนิบัติ ท่านหกปี เม่ือถึงปี ท่ี  เจ ็ ดก ็ ให ้ปล่อยเขาเป็ นอ สิระพ้นไปจากท่าน 13 และเม่ือ
ท่านปล่อยเขาเป็ นอ ิสระไปจากท่าน ท่านอยา่ปล่อยเขาไปมือเปล่า 14 ท่านจงมีใจกวา้งขวางจัดของให ้แก่  
เขา เป็นของจากฝูงแพะแกะของท่าน จากลานนวดข้าวของท่าน และจากบ่อยํ่าองุน่ของท่าน ท่านจงให ้แก่ 
เขาตามสมควรตามท่ีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงอาํนวยพระพรแก่ ท่าน 15 ท่านจงจําไว้วา่ท่านเคย
เป็นทาสในแผ่นดิ นอ ียปิต์และพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านได้ทรงไถ่ท่านไว้ เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจึ งบ ัญชา
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เรือ่งน้ี แก่ ท่านในวนัน้ี 16  แต่ ถ้าทาสน้ันจะกล่าวแก่ท่านวา่ �ข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่าน� เพราะเขารกัท่าน
และครอบครวัของท่าน เพราะเขาอยู่กั บท ่านสบายดี 17 จงเอาเหล็กแทงใบหูของเขาให ้ทะลุ ไปติ ดก ับประตู 
เรอืน  ดังน้ี เขาจะเป็นทาสของท่านตลอดไป ท่านจงกระทําเชน่น้ี แก่ ทาสหญิ งด ้วย 18 เม่ือท่านปล่อยเขาใหเ้ป็ 
นอ ิสระน้ันท่านอยา่รูสึ้กหนักอกหนักใจ เพราะวา่เขาได้ รบัใช ้ท่านมาหกปีด้วยมีค่าแรงมากกวา่ลูกจ้างเป็น
สองเท่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอาํนวยพระพรแก่ท่านในการทัง้ปวงท่ีท่านได้กระทําน้ัน 19  
สัตว ์ ตัวผู้  หวัปี ซ่ึงเกิดในฝูงววัหรอืฝูงแพะแกะน้ัน ท่านทัง้หลายจงถวายไว ้แด่ พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน
ท่านอยา่ใช้ววัหวัปี ทํางาน หรอืตัดขนจากแกะหวัปี 20 ท่านและครอบครวัของท่านจงรบัประทานสัตว ์หวัปี 
น้ันต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทุกๆปี ในสถานท่ีซ่ึงพระเยโฮวาหจ์ะทรงกําหนดไว ้น้ัน 21  แต่ 
ถ้าสัตวน้ั์ นม ี ตําหนิ ใดๆคือขาเกหรอืตาบอด หร ือม ี ตําหนิ เลวรา้ยอยา่งใด ท่านอยา่ถวายบูชาแด่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน 22 ท่านจงรบัประทานสัตวน้ั์นภายในประตูเมืองของท่าน ทัง้ผู้ ท่ี มลทินและผู้ ท่ี สะอาดด้วย
ก็รบัประทานได้ ดังวา่เป็นละมัง่หรอืกวาง 23  เพียงแต่ ท่านอยา่รบัประทานเลือดของมันเท่าน้ัน ท่านจงเท
ออกทิง้บนดินเหมือนเทน้ํา�

16
เทศกาลปัสกาและขนมปังไร ้เชื้อ 

1 �ท่านจงถือเดือนอาบีบ ท่านทัง้หลายจงถือปัสกาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพราะวา่ในเดือน
อาบี บน ้ันพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงนําท่านออกจากอยีปิต์ในเวลากลางคืน 2 และท่านจงถวายปัส
กา เป็นเครือ่งบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน จากฝูงแพะแกะหรอืฝูงววั  ณ  ท่ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์จะ
ทรงเลือกไว้  ให ้พระนามของพระองค์ประทั บท ่ี น่ัน 3 อยา่รบัประทานขนมปั งม ีเชื้ อก ับปัสกา ตลอดเจ็ดวนั
ท่านจงรบัประทานขนมปังไร ้เชื้อ เป็นขนมปังแหง่ความทุกข์ ใจ เพราะท่านรบีหนีออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์
เพื่อท่านจะระลึกถึงว ันที ่ท่านออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์น้ันตลอดชวีติของท่าน 4 ตลอดเจ็ดวนัน้ันอยา่ให ้เห ็น
เชื้อขนมภายในอาณาเขตประเทศของท่าน หรอืเน้ือสัตว์ซ่ึงท่านได้บูชาในเวลาเย ็นว ันแรกเหลืออยู่ตลอด
คืนจนเชา้ว ันร ุ่งขึ้น 5 ท่านทัง้หลายอยา่ถวายปัสกาภายในประตูเมืองใดๆซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ทรงประทานแก่ ท่าน 6  แต่ ท่านจงถวายปัสกา  ณ  สถานท่ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว ้
ให ้พระนามของพระองค์ประทั บท ่ี น่ัน ในเวลาเยน็เม่ือดวงอาทิตย์ตกแล้ว ในเวลาเดียวกั บท ่ีท่านออกจาก
อยีปิต์ 7 ท่านจงทําให้สุกและรบัประทานในสถานท่ีซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ พอรุง่
เชา้ท่านจงกลับไปสู่ เต็นท์ ของท่าน 8 ท่านจงรบัประทานขนมปังไรเ้ชื้อหกวนั  แต่ ในว ันที ่ เจ ็ดเป็นประชุ มอ ันศั 
กด ์ิ สิทธิ ์ถวายแด่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน ในวนัน้ันอยา่กระทําการงานใดๆ

เทศกาลสัปดาห์
9 ท่านทัง้หลายจงนับให้ครบเจ็ดสัปดาห์ จงตัง้ต้นนับให้ครบเจ็ดสัปดาห์เริ ่มด ้วยวนัแรกท่ีท่านเอาเคียว

เก่ียวข้าว 10 ท่านทัง้หลายจงถือเทศกาลสัปดาห์ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ด้วยการถวาย
ตามใจสมัครจากมือของท่าน ซ่ึงท่านจะถวายแด่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน  ตามท่ี พระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของท่านทรงอาํนวยพระพรแก่ ท่าน 11 ท่านจงปี ติ รา่เรงิต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน ทัง้ตั วท 
่านและบุตรชายหญิงของท่าน ทัง้ทาสชายหญิงของท่าน ทัง้คนเลวซ่ึีงอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน ทัง้คน
ต่างด้าว เด็กกําพรา้พ่อและแม่ม่ายซ่ึงอยู่ท่ามกลางท่าน  ณ  สถานท่ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรง
เลือกไว ้ให ้พระนามของพระองค์ประทั บท ่ี น่ัน 12 ท่านพึงจําไวว้า่ท่านเคยเป็นทาสในอยีปิต์ ท่านพึงระวงัท่ีจะ
ปฏิบั ติ ตามกฎเกณฑ์ เหล่าน้ี 

เทศกาลอยู ่เพิง 
13 ท่านจงถือเทศกาลอยูเ่พิงเจ็ดวนั เม่ือท่านเก็บรวบรวมพืชผลของท่านจากลานนวดข้าวและจากบ่อยํ่า

องุน่ของท่านแล้ว 14 ในการเล้ียงน้ันท่านจงปี ติ  รา่เรงิ ทัง้ท่านและบุตรชายหญิงของท่าน และทาสชายหญิง
ของท่าน ทัง้คนเลวแีละคนต่างด้าว ทัง้เด็กกําพรา้พ่อและแม่ม่ายซ่ึงอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน 15 ท่าน
จงถือเทศกาลน้ันแด่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านเจ็ดวนั  ณ  สถานท่ี ซ่ึงพระเยโฮวาหจ์ะทรงเลือกไว้ เพราะ
วา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอาํนวยพระพรแก่พืชผลทัง้หลายของท่าน และแก่ผลงานทัง้สิ ้นที ่
มือท่านกระทํา เพื่อวา่ท่านจะมี แต่ ความปี ติ  ยนิดี 

บรรดาผู้ชายจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าปีละสามครัง้
16 บรรดาผู้ชายทัง้สิน้จะต้องเข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านปีละสามครัง้  ณ  สถานท่ี ซ่ึงพระองค์

จะทรงเลือกไว้  คือ  ณ เทศกาลกินขนมปังไร ้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู ่เพิง อยา่ให้เขาไปเฝ้าพระ
เยโฮวาห์มือเปล่าๆ 17  ให ้ ทุ กคนถวายตามความสามารถของเขา ตามส่วนพระพรท่ีพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทัง้หลายประทานแก่ ท่าน 

 ผู้ พิพากษาและเจ้าหน้าท่ี ต่างๆ 
18 ท่านทัง้หลายจงเลือกตัง้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าท่ีตามบรรดาประตูเมืองของท่าน ซ่ึงพระเยโฮวาห์

พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน ตามตระกูลคนของท่าน  ให ้เขาพิพากษาประชาชนตามความยุ ติ  ธรรม 



 หน ังสือพระราชบัญญั ติ 16:19 158  หน ังสือพระราชบัญญั ติ 17:20

19 ท่านอยา่กระทําใหเ้สียความยุ ติ  ธรรม อยา่ลําเอยีง อยา่รบัสินบน เพราะวา่สินบนทําใหต้าของคนมีปัญญา
มื ดม ัวไป และกลับคดีของคนชอบธรรมเสีย 20 ท่านจงติดตามความยุ ติ ธรรมเท่าน้ัน เพื่อท่านจะมี ช ีวติและ
สืบมรดกในแผ่นดิน ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน 21 ท่านทัง้หลายอยา่ปลูกต้นไม้ใดๆ
ใช้เป็นเสารูปเคารพข้างแท่นบูชาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซ่ึงท่านจะสรา้งไว้ 22 และท่านอยา่ตัง้เสาศั 
กด ์ิ สิทธิ ์เป็ นร ูปเคารพ ซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทรงรงัเกียจ�

17
จงถวายเฉพาะสิ ่งด ี ท่ี สุดแด่ พระเจ้า 

1 �ท่านทัง้หลายอยา่นําววั ผู้หรอืแกะท่ี มี ตําหนิ หรอืความพิการใดๆเป็นเครือ่ง บูชาแด่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน เพราะเป็นสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน

จงเอาหนิขวา้งคนไหว ้รู ปเคารพเสียให ้ตาย 
2 ภายในประตูเมืองใดๆของท่านทัง้หลายซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านน้ัน ถ้าพบวา่

ในท่ามกลางพวกท่านมีชายหรอืหญิงคนใดกระทําความชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน โดยละเมิดพันธสัญญาของพระองค์ 3 และไปปรนนิบั ติ พระอื่น และนมัสการพระเหล่าน้ัน หรอืดวง
อาทิตย์  ดวงจันทร ์หร ืออ ันใดท่ีเป็นบรวิารท้องฟ้า ซ่ึงข้าพเจ้าได้หา้มไว้ 4  มี คนมาบอกท่านแล้วและท่านก็ 
ได้ยนิ และได้สอบถามอยา่งขะมักเขม้น และดู เถิด ถ้าเป็นความจรงิและเป็นเรือ่งแน่นอนวา่  สิ ่งท่ีน่าสะอดิ
สะเอยีนน้ั นม ีคนกระทํากันในอสิราเอล 5 ท่านจงนําชายหรอืหญิงผู้กระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยน้ันมาท่ี ประตูเมือง 
และท่านจงเอาหนิขวา้งชายหรอืหญิงน้ันเสียให ้ตาย 6  ผู้  ท่ี  ถู กกล่าวโทษถึงตายน้ัน  ให ้ มี พยานสองหรอืสาม
ปากยนืย ันว ่าผู้น้ั นม ี ความผิด จึงใหป้รบัโทษถึงตายได้ อยา่ลงโทษผูใ้ดถึงตายด้วยพยานปากเดียว 7  ผู้  ท่ี เป็น
พยานต้องลงมื อก ่อนในการทําโทษเขาถึงตาย ต่อไปคนทัง้ปวงจึงรว่มมื อด ้วยกัน  ทัง้น้ี เพื่อท่านทัง้หลายจะ
กําจัดความชัว่เสียจากท่ามกลางท่าน

จงให ้คนเลว ีซ่ึงเป็นปุโรหติพิพากษาเรือ่งต่างๆ
8 ถ้าคดีใดเกิดขึ้นเป็นเรือ่งยากท่ีจะตัดสินได้ วา่  เป็นคดี ฆ่าคนตายโดยเจตนาหรอืไม่  เป็นคดี  เก ี่ ยวด ้วยการ

เก่ียงกรรมสิทธิใ์นทรพัย์  เป็นคดี  ทํารา้ยรา่งกาย  เป็นคดี ใดๆซ่ึงโต้ แย ้ งก ันภายในประตูเมืองของท่าน ท่าน
จงลุกขึ้นพากันไปยงัสถานท่ีซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ 9 จงไปหาคนเลวีซ่ึงเป็นปุโรหติ
และไปหาผู้พิพากษาประจําการในสมัยน้ัน ท่านจงปรกึษาหาร ือก ับเขา และเขาจะชีแ้จงใหท่้านทราบถึงคํา
ตัดสิน 10  แล ้ วท ่านจงกระทําตามคําแนะนําซ่ึงเขาชีแ้จงแก่ ท่าน จากสถานท่ีซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงเลือกน้ัน
และท่านจงระวงักระทําตามทุกสิง่ซ่ึงเขาแนะนําท่าน 11 ท่านจงกระทําตามคําแนะนําจากพระราชบัญญั ติ 
ซ่ึงเขาให ้แก่  ท่าน และกระทําตามคําตัดสินซ่ึงเขาได้สัง่ท่าน ท่านทัง้หลายอยา่หนัเหไปจากคําตัดสินซ่ึงเขา
ชีแ้จงแก่ ท่าน อยา่หนัไปทางขวามือหรอืซ้ายมือ 12  ผู้ ใดท่ีบังอาจมิ ได้ กระทําตาม คือไม่ ได้ เชื่อฟังปุโรหติผู้ ท่ี 
ยนืปรนนิบั ติ ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านท่ี น่ัน หรอืเชื่อฟังผู้ พิพากษา  ผู้ น้ันต้องตาย  ทัง้น้ี 
เพื่อท่านทัง้หลายจะกําจัดความชัว่เสียจากอสิราเอล 13 และประชาชนทัง้หลายจะได้ยนิและยาํเกรง และมิ 
ได้ ขัดขืนต่อไปอกี

การเลือกกษั ตร ิยสํ์าหรบัคนอสิราเอล
14 เม่ือท่านมาถึงแผ่นดิ นที ่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน และท่านถือกรรมสิทธิอ์าศัย

อยู่ในแผ่นดินน้ัน  แล ้ วท ่านจะกล่าววา่ �เราจะตัง้กษั ตร ิย ์ไว ้เหนือเราเหมือนประชาชาติอื่นซ่ึงอยู่รอบเรา�
15  ก็ จงตัง้ผู้ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว ้ให ้เป็นกษั ตร ิย์เหนือท่าน คือตัง้ผู้ หน ่ึงผู้ใดในพวก
พี่น้องของท่านให้เป็นกษั ตร ิย์เหนือท่าน ท่านอยา่ตัง้คนต่างด้าวซ่ึ งม ิ ใช ่ พี่ น้องของท่านให ้อยู ่เหนือท่าน 16  
แต่ วา่อยา่ให ้ผู้ น้ั นม ีม้าของตนเองมากเกินไป หรอืเป็นเหตุ ให ้ประชาชนกลับไปอยีปิต์เพื่อจะมีม้ามากๆ เพ
ราะพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสักั บท ่านทัง้หลายแล้ วว ่า � เจ้ าทัง้หลายจะไม่ ได้  กล ับไปทางน้ั นอ ีกเลย� 17 และอยา่
ให ้ผู้ น้ั นม ีภรรยามาก เกรงวา่จิตใจของเขาจะหนัเหไปเสีย หรอือยา่ให ้มี เง ินม ีทองเป็นของตนอยา่งมากมาย
18 เม่ือผู้น้ันน่ั งบ ัลลั งก ์ในราชอาณาจั กร  ก็  ให ้ ผู้ น้ันคัดลอกพระราชบัญญั ติ  น้ี  ไว ้ในหนังสือเพื่อประโยชน์ แก่  
ตนเอง จากหนังสือซ่ึงอยู่ตรงหน้าพวกปุโรหติท่ีเป็นคนเลวี 19  ให ้ พระราชบัญญัติ น้ันอยู่กับผู้ น้ัน และให้เขา
อา่นอยู่เสมอตลอดชวีติของตน เพื่อเขาจะได้ เรยีนรู ้ ท่ี จะยาํเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา โดยรกัษา
บรรดาถ้อยคําในพระราชบัญญั ติ  น้ี และกฎเกณฑ์ เหล่าน้ี และกระทําตาม 20 เพื่อวา่จิตใจของเขาจะมิ ได้ พอง
ขึ้นสูงกวา่พีน้่องของตน และเพื่อเขาเองจะมิ ได้ หนัเหจากพระบัญญั ติ ไปทางขวามือหรอืทางซ้ายมือ เพื่อเขา
จะได้ปกครองราชอาณาจักรของเขาอยู ่ได้  นาน ทัง้ตนเองและลูกหลานของตนในอสิราเอล�

18
มรดกสําหรบัคนเลวแีละพวกปุโรหติ
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1 � คนเลว ีซ่ึงเป็นปุโรหติและตระกูลเลว ีทัง้หมด จะไม่ มี ส่วนแบ่งหรอืมรดกรว่มกับคนอสิราเอล เขาจะรบั
ประทานเครือ่งบูชาท่ีถวายด้วยไฟแด่พระเยโฮวาหแ์ละส่วนท่ีตกเป็นของพระองค์ 2 ฉะน้ันเขาจะไม่ มี มรดก
ในหมู่พวกพี่น้องของเขา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นมรดกของเขา  ตามท่ี  พระองค์ ทรงสัญญาไว ้แก่ เขาแล้ วน ้ัน
3  ให ้ส่วนต่อไปน้ีเป็นส่วนท่ี ปุ โรหติได้อนัตกจากประชาชน คือส่วนท่ี ได้ จากผู้ ท่ี ถวายสัตวบู ชา  ไม่ วา่จะเป็ นว ัว
ผู้หรอืแกะ  ก็  ให ้เขามอบเน้ือสันขาหน้า เน้ือแก้ มท ้ังสองข้าง และเน้ือท้องให ้แก่  ปุ โรหติ 4 ผลรุน่แรกของท่าน
คือ ผลข้าว ผลน้ําองุน่ ผลน้ํามัน และขนแกะรุน่แรกท่ี ได้ จากแกะของท่าน จงมอบให ้แก่  ปุ โรหติ 5 เพราะวา่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้เลือกเขาจากตระกูลชนทัง้สิน้ของท่าน  ให ้ยนืปรนนิบั ติ ในพระนามพระเย
โฮวาห์ ทัง้ตัวเขาและลูกหลานของเขาสืบต่ อก ันไปเป็นนิตย์ 6 ถ้าคนเลวคีนใดมาจากประตูเมืองใดในอสิรา
เอลอนัเป็ นที ่ อยู ่ของเขา จะมายงัสถานท่ีซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว ้ก็  ให ้เขามาได้ตามใจปรารถนา 7  แล ้ว
เขาจะปรนนิบั ติ ในพระนามพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเขา เชน่เดียวกับบรรดาคนเลว ีพี่ น้องของเขา  ผู้ ยนืปรน
นิบั ติ ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์อยู ่ ท่ีน่ัน 8  ให ้เขาได้ส่วนท่ีจะรบัประทานเท่าๆกัน นอกเหนือจากส่วนท่ีเขาได้ 
มาด ้วยการขายทรพัย ์สิ นของเขาเอง

คําตักเตือนเรือ่งการไหว ้รู ปเคารพ การเป็นคนทรง การเป็นพ่อมดแม่มดและการเป็นหมอดู
9 เม่ือท่านทัง้หลายเข้าไปในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน ท่านอยา่เรยีนรู ้ท่ี 

จะกระทําตามสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนของประชาชาติ เหล่าน้ัน 10 อยา่ให ้มี คนหน่ึงคนใดในหมู่พวกท่านซ่ึงให ้
บุ ตรชายหร ือบ ุตรสาวของเขาลุยไฟ อยา่ให ้ผู้ ใดเป็นคนทํานาย เป็นหมอดู เป็นหมอจับยามดู เหตุการณ์ หรอื
เป็นนักวทิยาคม 11 เป็นหมอผี เป็นคนทรง เป็นพ่อมดแม่ มด หรอืเป็นหมอพราย 12 เพราะทุกคนท่ีกระทํา
สิง่เหล่าน้ียอ่มเป็ นที ่สะอดิสะเอยีนแด่พระเยโฮวาห์ และด้วยเหตุจากการกระทําท่ีน่าสะอดิสะเอยีนเหล่าน้ี
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายจึงทรงขับไล่เขาออกไปจากเบื้องหน้าท่าน 13 ท่านทัง้หลายจงเป็น
คนปราศจากตําหนิต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน 14 เพราะวา่ประชาชาติ เหล่าน้ี ซ่ึงท่านกําลัง
จะยดึครองน้ันเชื่อฟังหมอดูและพวกโหร  แต่ ส่วนตั วท ่านน้ัน พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านไม่ทรงยนิยอม
ใหท่้านกระทําเชน่น้ัน

 คําพยากรณ์ ถึงพระเยซู ครสิต์  ผู้ เป็นผู้ พยากรณ์  ยิง่ใหญ่ 
15 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะโปรดให ้ผู้  พยากรณ์ อยา่งข้าพเจ้าน้ี เก ิดขึ้นในหมู่พวกท่านจากพี่น้อง

ของท่าน ท่านทัง้หลายจงเชื่อฟังเขา 16 อยา่งท่ีท่านปรารถนาจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านท่ีโฮเรบใน
วนัประชุมเม่ือท่านกล่าววา่ �อยา่ให้ข้าพเจ้าได้ยนิพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า หรอื
ได้ เห ็นเพลิงมห ึมานี ้ อ ีกเลย เกรงวา่ข้าพเจ้าจะตายเสีย� 17 และพระเยโฮวาหต์รสักับข้าพเจ้าวา่ �ซ่ึงเขาพูด
มาเชน่น้ั นก ็ ดี  อยู ่18 เราจะโปรดใหบ้ังเกิดผู้ พยากรณ์ อยา่งเจ้าในหมู่พวกพี่น้องของเขา และเราจะใส่ถ้อยคํา
ของเราในปากของเขา และเขาจะกล่าวบรรดาสิง่ท่ีเราบัญชาเขาไวน้ั้นแก่ประชาชนทัง้หลาย 19 ต่อมาผู้ใด
ไม่เชื่อฟังถ้อยคําของเรา ซ่ึงผู้ พยากรณ์  กล ่าวในนามของเรา เราจะกําหนดโทษผู้ น้ัน 

คําตักเตือนเรือ่งผู้ พยากรณ์  เท็จ (มธ 7:15-16)
20  แต่  ผู้  พยากรณ์ คนใดบังอาจกล่าวคําในนามของเราซ่ึงเรามิ ได้ บัญชาให ้กล ่าวหรอืผู้น้ันกล่าวในนามของ

พระอื่น  ผู้  พยากรณ์ น้ันต้องมีโทษถึงตาย� 21 และถ้าท่านนึกในใจวา่ �ทําอยา่งไรเราจึงจะรูพ้ระวจนะท่ีพระ
เยโฮวาหย์ ังม ิ ได้ ตร ัสน ้ันได้� 22 เม่ือผู้ พยากรณ์  กล ่าวคําในพระนามของพระเยโฮวาห์ ถ้ามิ ได้ เป็นไปจรงิตาม
ถ้อยคําของผู้ กล่าว ถ้อยคําน้ั นม ิ ได้ เป็นพระวจนะท่ีพระเยโฮวาห ์ตรสั  ผู้  พยากรณ์ น้ันบังอาจกล่าวเอง ท่าน
ทัง้หลายอยา่เกรงกลัวเขาเลย�

19
เมืองล้ี ภัย 

1 �เม่ือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายทรงขจัดบรรดาประชาชาติ  ผู้ ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านประทานแผ่นดินของเขาแก่ ท่าน และท่านทัง้หลายยดึครองและเข้าไปอาศัยอยู่ในหวัเมืองและในบ้าน
เรอืนของเขาเหล่าน้ัน 2 ท่านจงแยกเมืองไว้สามเมืองสําหรบัพวกท่านทัง้หลายในท่ามกลางแผ่นดิน ซ่ึง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นกรรมสิทธิ ์น้ัน 3 ท่านจงจัดเตรยีมให ้มีทาง และจงแบ่ง
อาณาเขตแผ่นดิน ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นกรรมสิทธิ์น้ันออกเป็นสามส่ วน 
เพื่อวา่ผู้ใดท่ี ได้ ฆ่าคนแล้วจะหลบหนีไปอยู่ในเมืองเหล่าน้ันได้ 4  ต่อไปน้ี เป็นเรือ่งของคนฆ่าคนผู้ ท่ี  หนี ไปอยู่
ในเมืองเหล่าน้ันได้และรอดชวีติอยู่ คือผู้ใดท่ี ได้ ฆ่าเพื่อนบ้านของตนโดยมิ ได้  เจตนา โดยมิ ได้  เกล ียดชงัเขา
แต่ ก่อน 5  อาทิเชน่ ชายคนหน่ึงเข้าไปในป่าพรอ้มกับเพื่อนบ้านของเขาเพื่อจะตัดไม้ เม่ือเขาเหวีย่งขวาน
เพื่อจะโค่นต้นไม้ ลง หวัขวานหลุดจากด้ามถูกเพื่อนบ้านของเขาและคนน้ั นก ็ ถึงตาย  ก็  ให ้เขาหนีไปยงัเมือง
เหล่าน้ีเมืองใดเมืองหน่ึงและรอดตายได้ 6 ด้วยเกรงวา่ผู้อาฆาตโลหติกําลังโกรธจัดจะไล่ตามชายผู้ฆ่าคน
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คนน้ันทัน เพราะหนทางไกลแล้วฆ่าเขาเสีย  แม้ว ่าชายผู้น้ันไม่ มี โทษถึงตาย เพราะเขามิ ได้  เกล ียดชงัเพื่อน
บ้านของเขาแต่ ก่อน 7 เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจึ งบ ัญชาท่านวา่  ให ้ท่านจัดแยกหวัเมืองไวส้ามหวัเมือง 8 และ
ถ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านขยายอาณาเขตของท่าน  ดังท่ี  พระองค์  ได้ ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษ
ของท่าน และประทานแผ่นดินทัง้สิน้ซ่ึงพระองค์ทรงสัญญาจะประทานแก่บรรพบุรุษของท่านให ้แก่  ท่าน 
9 ถ้าท่านได้ระวงัท่ีจะรกัษาบัญญั ติ ทัง้หมดน้ีซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวนัน้ี โดยท่ีท่านทัง้หลายรกัพระเย
โฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน และดําเนินอยู่ในพระมรรคาของพระองค์ เสมอ  แล ้ วท ่านจงเพิม่หวัเมืองอกีสามหวั
เมืองนอกจากสามหวัเมืองเหล่าน้ัน 10 ด้วยเกรงวา่โลหติท่ี ไร ้ความผิดจะตกในแผ่นดินของท่าน ซ่ึงพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดก และท่านทัง้หลายจึงต้องรบัผิดชอบโลห ิตน ้ัน 11  แต่ ถ้า
ผู้ใดเกลียดชงัเพื่อนบ้านของตน และซุ่มคอยดักเขาอยู่และได้ลอบตีเขาถึงแก่ ความตาย  แล ้วชายผู้น้ั นก ็ 
หนี  เข ้าไปในหวัเมืองเหล่าน้ันเมืองใดเมืองหน่ึง 12  แล ้วพวกผู้ ใหญ่ ในเมืองของชายผู้น้ันจะส่งคนให้ไปรบั
ตัวชายผู้น้ันมาจากท่ี น่ัน และส่งตัวเขาไวใ้นมือผู้อาฆาตโลหติ เพื่อเขาจะต้องถูกโทษถึงตาย 13 อยา่ให ้นัยน์ 
ตาของท่านเมตตาสงสารเขาเลย  แต่ ท่านจงกําจัดความผิดอนัเน่ืองจากโลหติท่ี ไร ้ความผิดน้ันให ้สิ ้นไปจาก
อสิราเอล เพื่อท่านทัง้หลายจะได้ไปดี มาด ี

จงรกัษาเสาเขตของเพื่อนบ้านของตน
14 ในเรือ่งมรดกซ่ึงท่านจะรบัในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นกรรมสิทธิ ์

น้ัน ท่านอยา่ยา้ยเสาเขตของเพื่อนบ้านของท่าน ซ่ึงคนโบราณได้ปักไว้
การพิพากษาพยานเท็จ

15 อยา่ให้พยานปากเดียวยนืยนักล่าวโทษผู้ หน ่ึงผู้ ใด  ไม่ วา่ในเรือ่งความชัว่ชา้ หรอืในเรือ่งความผิดใดๆ
ซ่ึงเขาได้กระทําผิดไป  แต่ ต้องมีพยานสองหรอืสามปาก คําพยานน้ันจึงจะเป็ นที ่ เชื่อถือได้ 16 ถ้ามีพยาน
เท็จกล่าวปรกัปราํความผิดของคนหน่ึงคนใด 17  ก็  ให ้ทัง้สองฝ่ายท่ี ต่อสู้  คดี กันน้ันเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ ต่อ
หน้าปุโรหติและผู้พิพากษาซ่ึงประจําหน้าท่ี อยู ่ในกาลน้ันๆ 18 พวกผู้พิพากษาจะอุตส่าห ์ไต่สวน และดู เถิด 
ถ้าพยานน้ันเป็นพยานเท็จกล่าวปรกัปราํพี่น้องของตนเป็นความเท็จ 19 ท่านจงกระทําต่อพยานคนน้ันดัง
ท่ีเขาตัง้ใจจะกระทําแก่ พี่ น้องของตน  ดังน้ี แหละท่านจะกําจัดความชัว่จากท่ามกลางท่านเสีย 20 คนอื่นๆ
จะได้ยนิได้ฟังและยาํเกรงไม่กระทําผิดเชน่น้ันท่ามกลางพวกท่านทัง้หลายอกี 21 อยา่ให ้นัยน์ ตาของท่าน
เมตตาสงสาร ควรให ้ช ีวติแทนชวีติ ตาแทนตา ฟันแทนฟัน มือแทนมือ  เท ้าแทนเท้า�

20
กฎต่างๆเรือ่งสงคราม

1 �เม่ือท่านทัง้หลายจะยกไปทําสงครามกับพวกศั ตรู ของท่าน  เห ็ นม ้า รถรบ และกองทัพมากมายใหญ่
โตกวา่ของท่าน ท่านอยา่กลัวเขาเลย เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสถิตอยู่กั บท ่าน  ผู้ ทรงนํา
ท่านขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ 2 และเม่ือใกล้จะรบกัน  ปุ โรหติจะออกมาอยู่ข้างหน้าและกล่าวแก่ ประชาชน 
3 และจะกล่าววา่ � โอ  อสิราเอล จงฟังเถิด  วนัน้ี ท่านมาใกล้ จะสู้รบกับศั ตรู ของท่าน อยา่ให้ใจของท่าน
ทัง้หลายว ิตก อยา่กลัวหรอืหวาดหวัน่ หรอืครั ่นคร ้ามต่อศั ตรู  เลย 4 เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
เสด็จไปกั บท ่าน ทรงต่อสู้ ศัตรู ของท่านเพื่อท่าน จะประทานชยัชนะแก่ ท่าน � 5  แล ้วนายทหารจะพู ดก ับ
ประชาชนวา่ �ใครท่ีสรา้งบ้านใหม่ และยงัไม่ ได้  ทําพิธ ีถวายบ้านน้ัน  ให ้ ผู้ น้ันกลับไปบ้านของตน เกรงวา่
เขาจะตายเสียในสงคราม และคนอื่นจะถวายบ้านน้ัน 6 ใครท่ีปลูกสวนองุน่และย ังม ิ ได้ รบัประทานผลจาก
สวนองุน่น้ัน  ให ้ ผู้ น้ันกลับไปบ้าน เกรงวา่เขาจะตายเสียในสงคราม และคนอื่นจะรบัประทานผลองุน่น้ัน 7  
ผู้ ใดท่ีหมัน้หญิงไว้เป็นภรรยาแล้ว  แต่ ยงัไม่ ได้  แต่ งงานกัน  ให ้ ผู้ น้ันกลับไปบ้านของตน เกรงวา่เขาจะตาย
เสียในสงคราม และชายอื่นจะได้นางไปเสีย� 8 และนายทหารจะพู ดก ับประชาชนต่อไปอ ีกวา่ � ผู้ ใดท่ี อยู ่ 
ท่ีน่ี  มี  จิ ตใจกลัวและว ิตก  ให ้ ผู้ น้ันกลับไปบ้านของตนเสีย เกรงวา่จิตใจพี่น้องของเขาจะละลายไปเหมือน
กับจิตใจของเขา� 9 เม่ือนายทหารพู ดก ับประชาชนจบลงแล้ว  ก็  ให ้เลือกตัง้ผู้บังคับบัญชากองต่างๆให้เป็น
หวัหน้าประชาชน 10 เม่ือพวกท่านเข้าไปใกล้เมืองซ่ึงท่านจะไปสู้รบน้ัน จงเสนอหลักสันติภาพแก่เมืองน้ั นก 
่อน 11 ถ้าเขาตอบท่านอยา่งสันติและเปิดประตูเมืองให ้แก่  ท่าน  ก็  ให ้ประชาชนทัง้ปวงท่ีพบอยู่ในเมืองน้ัน
ทํางานโยธาให ้แก่ ท่านและปรนนิบั ติ  ท่าน 12 ถ้าเมืองน้ันไม่รว่มสันติกั บท ่าน  แต่  กล ับออกมารบ  ก็  ให ้ท่านเข้า
ล้อมตีเมืองน้ันได้ 13 เม่ือพระเยโฮวาห์พระเจ้าประทานเมืองน้ันไวใ้นมือท่านแล้ว ท่านจงฆ่าชายทุกคนเสีย
ด้วยคมดาบ 14  แต่  ผู้ หญิงและเด็ก  สัตว ์และทุกสิง่ในเมืองน้ัน คือของท่ีรบิไว ้ทัง้หมด ท่านจงยดึเอาเป็นของ
ตัว ท่านจงอิม่ใจในของท่ีรบิมาจากศั ตรู ของท่าน ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน 15 ท่าน
ทัง้หลายจงกระทําเชน่น้ี แก่  ทุ  กห ัวเมืองท่ี อยู ่ไกลจากท่าน ซ่ึงไม่ ใช ่หวัเมืองของประชาชาติ ใกล้ ๆ น้ี 16  แต่ ใน
หวัเมืองของชนชาติทัง้หลายน้ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดก ท่านอยา่ไว ้ช ี
วติสิง่ใดๆท่ีหายใจได้ เลย 17  แต่ จงทําลายเขาเสียให ้สิน้เชงิ คือคนฮติไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอนั คนเปริ
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สซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส  ดังท่ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชาไว้ 18 เพื่อวา่เขาจะมิ ได้ สอนท่าน
ให้กระทําสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเขาซ่ึงเขาได้กระทําต่อพวกพระของเขา เพราะการกระทําเชน่น้ัน
เป็นการกระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 19 เม่ือท่านล้อมหวัเมืองหน่ึงอยู ่ชา้นาน เพื่อจะสู้รบ
เอาหวัเมืองน้ัน อยา่ใช้ขวานฟันทําลายต้นไม้ของเมืองน้ันเสีย เพราะท่านทัง้หลายจะรบัประทานผลจาก
ต้นไม้ น้ัน อยา่โค่นลงเพื่อใช้ในการล้อมเมืองน้ันเลย (เพราะต้นไม้ในทุ่งนาเป็นชวีติมนษุย�์ 20 เฉพาะต้นไม้ 
ท่ี ท่านทราบวา่ไม่ ใช ้เป็นอาหาร ท่านจะทําลายและโค่นลงก็ ได้ เพื่อจะใช้สรา้งเครือ่งล้อมเมืองซ่ึงสู้รบกั บท 
่าน จนกวา่เมืองน้ันจะแตก�
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การสอบสวนคดี ฆาตกรรม 

1 �ในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านเป็นกรรมสิทธิ ์น้ัน ถ้าพบศพคนท่ี ถู กฆ่า
ทิง้อยู ่กลางแจ้ง  ไม่ ทราบวา่ผู้ใดฆ่าเขาตาย 2  ก็  ให ้พวกผู้ ใหญ่ และผู้พิพากษาของท่านออกมาวดัดูระยะทาง
ถึงเมืองต่างๆท่ี อยู ่รอบๆศพผู้ตายน้ัน 3  แล ้วเมืองท่ี อยู ่ ใกล้  ท่ี สุ ดก ับศพผู้ตายน้ัน  ให ้พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองน้ัน
นําววัตัวเมียตัวหน่ึงซ่ึงยงัไม่เคยใช ้งาน และยงัไม่เคยเทียมแอก 4 และให้พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองน้ันนําววัเมีย
ตั วน ้ันไปท่ีหุบเขาซ่ึ งม ีน้ําไหล ซ่ึงไม่ มี ใครไถหรอืหวา่นเลย และให้หกัคอววัเมียท่ีหุบเขาน้ัน 5 และปุโรหติผู้
เป็นลูกหลานของเลวีจะต้องเข้ามาใกล้ ด้วยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงเลือกเขาไว ้ให ้ ปรนนิบัติ  
พระองค์ และให้อวยพรในพระนามของพระเยโฮวาห์  ให ้การววิาทและการทํารา้ยทุกเรือ่งสิน้สุดลงด้วยคํา
ของปุโรหติเหล่าน้ี 6 และพวกผู้ ใหญ่  ทุ กคนของเมืองท่ี อยู ่ ใกล้  ท่ี สุดผู้ ถู กฆ่าน้ันจะล้างมือของเขาทัง้หลาย
เหนือววัเมียซ่ึงถู กห ักคอท่ีในหุบเขาน้ัน 7 และเขาจะเป็นพยานวา่ �มือของเราทัง้หลายมิ ได้ กระทําให้โลหติ
ของชายผู้ น้ี  ตก และตาของเราทัง้หลายก็ มิได้ แลเหน็โลหติของเขาตก 8  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลบ
มลทินบาปของประชาชนชาวอสิราเอลของพระองค์  ผู้ ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงไถ่ ไว ้ขออยา่ทรงถือโทษประชาชน
ชาวอสิราเอลของพระองค์เน่ืองด้วยโลหติท่ี ไร ้ ความผิด � และจะทรงอภัยโทษอนัเน่ืองจากโลห ิตน ้ี ให ้ แก่  
เขา 9  ดังน้ี แหละท่านจะกําจัดความผิดอนัเน่ืองจากโลหติท่ี ไร ้ความผิดน้ันเสียจากท่ามกลางท่าน เม่ือท่าน
กระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์

การแต่งงานกับเชลย จงรกัษาสิทธ ิบุ ตรหวัปี ไว ้
10 เม่ือท่านออกไปสู้รบกับศั ตรู ของท่าน และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงมอบเขาไวใ้นมือของท่าน

แล้ว และท่านจับเขามาเป็นเชลย 11 และท่านเหน็หญิงงามคนหน่ึงในหมู่เชลยน้ัน และปรารถนาอยากได้
มาเป็นภรรยาของท่าน 12 ท่านจงพาหญิงมาไว ้ท่ี เรอืนของท่าน  ให ้นางโกนศีรษะและตัดเล็บมือเสีย 13 และ
ให้นางเปล้ืองเครือ่งแต่งกายอยา่งเชลยออกและให ้อยู ่ในเรอืนของท่าน  ให ้ ไว้ทุกข์ ถึ งบ ิดามารดาของนาง
หน่ึงเดือนเต็ม หลังจากน้ันท่านจึงจะเข้าไปหานางและเป็นสามีของนางได้ และให้นางเป็นภรรยาของท่าน
14 ภายหลังถ้าท่านไม่พอใจนางน้ันเสียแล้ว จงปล่อยนางไปตามแต่นางจะพอใจไปไหน อยา่ขายนางเอาเงนิ
อยา่กระทําให้นางเป็นสินค้า เพราะท่านได้หยามเกียรตินางแล้ว 15 ถ้าชายคนหน่ึ งม ีภรรยาสองคน รกัคน
หน่ึง ช ังอ ีกคนหน่ึง ภรรยาทัง้สองคือทัง้คนท่ีรกัและคนท่ีช ังก กํ็าเนิดบุตรด้วยกัน และบุตรชายหวัปีเป็นบุตร
ของภรรยาคนท่ีตนชงั 16 เม่ือถึงวนัแบ่งทรพัย ์สิ นให ้แก่  บุ ตรชายเป็นมรดกน้ัน อยา่ใหเ้ขากระทําแก่ บุ ตรชาย
ของภรรยาคนท่ีตนรกัน้ันอยา่งกับเป็นบุตรหวัปี แทนบุตรชายของภรรยาท่ีตนชงั ซ่ึงเป็นบุตรหวัปี 17  แต่ เขา
ต้องยอมรบับุตรหวัปีคื อบ ุตรชายของภรรยาคนท่ีตนชงั โดยแบ่งข้าวของให ้แก่  บุ ตรหวัปี สองเท่า เพราะวา่
คนน้ีเป็นต้นกําลังของบิดา  สิทธ ิของบุตรหวัปีเป็นของเขา

 บุ ตรชายท่ีด้ือและไม่ อยูใ่นโอวาท 
18 ถ้าชายคนใดมี บุ ตรชายท่ีด้ือและไม่ อยู่ในโอวาท  ไม่ เชื่อฟังเสียงของบิดาของตน หรอืเสียงของมารดา

ของตน  แม้ว ่าบิดามารดาจะได้ ตี  สอน เขาก็ ไม่ ยอมฟัง 19  ให ้ บิ ดามารดาจับตัวเขาให้ออกมาหาพวกผู้ ใหญ่ 
ของเมืองน้ัน  ณ  ประตู เมืองท่ีเขาอาศัยอยู่ 20 และเขาจะพู ดก ับพวกผู้ ใหญ่ ของเมืองน้ั นว ่า � บุ ตรชายของ
เราคนน้ีเป็นคนด้ื อด ึงและไม่ อยูใ่นโอวาท  ไม่ เชื่อฟังเสียงเรา เป็นคนตะกละและขี้ เมา � 21  แล ้วบรรดาผู้ชาย
ในเมืองน้ันจะเอาหนิขวา้งเขาให ้ตาย ดังน้ันท่านจะได้กําจัดความชัว่เสียจากท่ามกลางท่าน คนอสิราเอล
ทัง้ปวงจะได้ยนิและยาํเกรง 22 ถ้าคนใดได้กระทําความผิดอ ันม ีโทษถึงตาย และเขาถูกประหารชวีติ และ
แขวนเขาไว ้ท่ี  ต้นไม้ 23 อยา่ใหศ้พค้างอยู ่ท่ี  ต้นไม้  ข้ามคืน ท่านจงฝังเขาเสียในวนัเดียวกันน้ัน (ด้วยวา่ผู้ ท่ี ต้อง
ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ ก็ ต้องถูกสาปแชง่โดยพระเจ้า� ท่านอยา่กระทําให ้แผ่ นดินของท่านซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านใหเ้ป็นมรดกน้ันเป็นมลทิน�
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1 �เม่ือท่านทัง้หลายเห ็นว ัวหรอืแกะของพี่น้องของท่านหลงมาอยา่น่ิงเฉยเสีย จงพาสัตว ์เหล่ าน้ันกลับ
ไปให ้พี่ น้องของท่าน 2 ถ้าบ้านเขาอยู ่ไม่  ใกล้ หรอืท่านไม่ รู ้จักตัวเขา จงนําสัตว์น้ันมาไว ้ท่ี บ้านของท่านและ
ให ้อยู ่กั บท ่านจนพี่น้องมาเท่ียวหา  แล ้ วท ่านจงมอบคืนให้เขาไป 3 ลาของพี่น้องท่านก็จงคืนให ้เหมือนกัน 
เส้ือผ้าของพี่น้องท่านก็จงคืนให ้เหมือนกัน  สิ ่งใดของพี่น้องท่ีหายไป และท่ีท่านพบเข้าท่านจงคืนให ้เหมือน
กัน ท่านอยา่น่ิงเฉยเสีย 4 ถ้าท่านเหน็ลาหรอืววัของพี่น้องล้มอยู่ตามทาง อยา่น่ิงเฉยเสีย ท่านจงชว่ยพยุง
สัตว ์เหล่ าน้ันขึ้ นอ ีก

 วธิ ี แต่ งตั วท ี่ ถู กต้องสําหรบัชายและหญิง
5 อยา่ให ้ผู้ หญิงสวมใส่ สิ ่งท่ีเป็นของผู้ ชาย และอยา่ให ้ผู้ ชายคนใดคนหน่ึงสวมใส่เส้ือผ้าของผู้ หญิง เพราะ

ทุกคนท่ีกระทําเชน่น้ั นก ็เป็ นที ่สะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 6 ถ้าท่านเผอญิไปพบรงันก
อยู่ตามทาง บนต้นไม้หรอืพื้นดิน  มี ลูกนกหรอืไข่และแม่นกกกอยู่บนลูกนกหรอืไข่ น้ัน ท่านอยา่เอาแม่นกกั 
บลู กนกไป 7 ท่านจงปล่อยแม่นกไปเสีย  แต่ ลูกนกน้ันท่านจะเอาไปเป็นของท่านก็ ได้ เพื่อท่านจะไปดี มาด ี
และท่านจะมี อายุ  ยนืนาน 8 เม่ือท่านก่อเรอืนใหม่ จงก่อขอบขึ้ นก ันไว ้ท่ี ดาดฟ้าหลังคา เพื่อท่านจะมิ ได้ นํา
โทษเน่ืองด้วยโลหติตกมาสู่เรอืนน้ัน เพราะมีคนพลัดตกลงมาจากหลังคาตาย

 พระราชบัญญัติ ของโมเสสสอนเรือ่งการแยกออกจากความชัว่
9 อยา่เอาเมล็ดพืชสองชนิดหวา่นลงในสวนองุน่ของท่าน เกรงวา่ทัง้พืชผลท่ีท่านหวา่นและผลองุน่ของ

สวนน้ันเป็นมลทิน 10 ท่านอยา่เอาววัและลาเข้าเทียมไถด้วยกัน 11 ท่านอยา่สวมเครือ่งแต่งกายท่ี ทอด ้วย
ขนสัตวป์นด้วยป่าน 12 ท่านจงทําพู่หอ้ยไว ้ท่ี  มุ  มท ัง้ส่ีของชายเส้ือคลุมของท่าน ซ่ึงท่านใชค้ลุมตัว

จงลงโทษผู้ชายท่ี กล ่าวรา้ยเรือ่งภรรยาท่ี ไร ้ ความผิด 
13 ถ้าชายคนใดได้ ภรรยา และได้ สมสู่  อยู ่กับนาง  แล ้วเกิดเกลียดชงันาง 14และหาเหตุวา่หญิงน้ันประพฤติ 

สิ ่งน่าอาย กระทําให้ชื่อเสียงของนางเสียหาย โดยกล่าววา่ �ข้ารบัหญิงคนน้ีมาเป็นภรรยา ครัน้ข้าเข้าสมสู่
กับนางก็ เห ็ นว ่านางมิ ได้ เป็นพรหมจาร�ี 15  บิ ดาของหญิงสาวคนน้ันและมารดาจะต้องนําของสําคัญอนัเป็น
พยานวา่ หญิงน้ันเป็นพรหมจารมีาให้พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองน้ั นที ่ ประตูเมือง 16 และบิดาของหญิงสาวน้ันจะ
บอกกับพวกผู้ ใหญ่  วา่ �ข้าได้ยกลูกสาวของข้าใหเ้ป็นภรรยาชายคนน้ี และเขากลับเกลียดชงั 17  ดู  เถิด ชายผู้ 
น้ี  หาเหตุ  กล ่าวติเตียนวา่ �ข้าพเจ้าไม่ เห ็ นว ่าบุตรสาวของท่านเป็นพรหมจาร ีเลย �  น่ี แหละเป็นของสําคัญวา่
ลูกสาวของข้าเป็นหญิงพรหมจาร�ี  แล ้วเขาจะคล่ีผ้าน้ันออกต่อหน้าพวกผู้ ใหญ่ ของเมืองน้ันให้เป็นพยาน
18  ให ้พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองน้ันจับชายคนน้ันมาเฆ่ียน 19 และปรบัเขาเป็นเงนิหน่ึงรอ้ยเชเขล และมอบเงนิน้ัน
ให ้แก่  บิ ดาของหญิงสาว เพราะเขาทําให้หญิงพรหมจารอีสิราเอลคนหน่ึงเสียชื่อ หญิงน้ันจะเป็นภรรยาของ
เขาต่อไป เขาจะหยา่รา้งไม่ ได้ เลยตลอดชวีติ

จงเอาหนิขวา้งคนผิดประเวณี ให ้ตายเสีย
20  แต่ ถ้าเรือ่งน้ันเป็นความจรงิ และหาของสําคัญอนัเป็นพยานวา่ หญิงน้ันเป็นพรหมจารสํีาหรบัหญิง

สาวน้ันไม่ ได้ 21 เขาจะพาหญิงสาวน้ันออกมานอกประตูเรอืนบิดาของเธอ  แล ้วพวกผู้ชายในเมืองของเธอจะ
เอาหนิขวา้งเธอให ้ตาย เพราะเธอได้กระทําความโงเ่ขลาในอสิราเอล คือเป็นหญิงโสเภณีในเรอืนของบิดา
 ดังน้ี แหละท่านจะกําจัดความชัว่ออกจากท่ามกลางท่าน 22 ถ้าพบชายคนหน่ึงไปรว่มกับภรรยาของคนอื่น
ทัง้สองคน คือชายท่ีไปรว่มกับหญิงและหญิงคนน้ันจะต้องมีโทษถึงตาย  ดังน้ี แหละท่านจะกําจัดความชัว่
จากอสิราเอล 23 ถ้ามีหญิงพรหมจารคีนหน่ึงหมัน้ไวกั้บสามี แล้ว และมีชายคนหน่ึงไปพบเธอในเมือง และ
ได้รว่มกับเธอ 24 ท่านจงพาเขาทัง้สองออกไปยงัประตูเมืองน้ัน และท่านจงขวา้งเขาทัง้สองด้วยหนิให้ตาย
เสีย หญิงสาวคนน้ันเพราะมิ ได้ รอ้งโวยวายขึ้นแม้วา่จะอยู่ในเมือง ชายคนน้ันเพราะวา่เขาได้หยามเกียรติ
ภรรยาของเพื่อนบ้าน  ดังน้ี แหละท่านทัง้หลายจะขจัดความชัว่เสียจากท่ามกลางท่าน 25  แต่ ถ้าชายคนหน่ึง
ไปพบหญิงสาวท่ีคนอื่นหมัน้ไว ้แล ้ วท ่ีกลางทุ่ง ชายคนน้ันจับตัวหญิงคนน้ันและได้รว่มกับเธอ เฉพาะผู้ชาย
คนท่ีรว่มกับเธอเท่าน้ันจะต้องมีโทษถึงตาย 26  แต่ ท่านอยา่ทําโทษหญิงสาวน้ันเลย ฝ่ายหญิงสาวน้ันไม่ มี 
ความผิดสิง่ใดท่ีจะต้องมีโทษถึงตาย เพราะคดีเรือ่งน้ี ก็ เหมือนกับคดีเรือ่งชายคนหน่ึงเข้าต่อสู้และฆ่าเพื่อน
บ้านของตน 27 เพราะชายน้ันพบเธอท่ีกลางทุ่ง  แม้ว ่าหญิงสาวท่ีเขาหมัน้ไวค้นน้ันจะรอ้งขอความชว่ยเหลื 
อก ็ ไม่มี  ผู้ ใดมาชว่ยได้ 28 ถ้าชายคนหน่ึงพบหญิงพรหมจารยีงัไม่ มี คนหมัน้ เขาจึงจับตัวเธอและได้รว่มกับ
เธอมี ผู้รูเ้หน็ 29  แล ้วชายผู้ ท่ี  ได้ รว่มกับเธอน้ันจะต้องมอบเงนิหา้สิบเชเขลให ้แก่  บิ ดาของหญิงสาวคนน้ัน
และเธอจะตกเป็นภรรยาของเขา เพราะเขาได้หยามเกียรติ เธอ เขาจะหยา่รา้งเธอไม่ ได้ ตลอดชวีติของเขา
30 หา้มมิ ให ้ ผู้ ชายคนใดเอาภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาของตน และหา้มมิ ให ้เปิดผ้าของนางผู้เป็นของ
บิดา�
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23
บางคนเข้าในชุ มน ุมชนของพระเยโฮวาห ์ไม่ได้ 

1 �ชายคนใดได้รบับาดเจ็ บท ่ีลู กอ ัณฑะหรอือวยัวะสืบพันธุ ์ถู กตัดออก อยา่ให ้เข ้าในท่ีชุ มน ุมของพระเยโฮ
วาห์ 2 หา้มลูกนอกกฎหมายเข้าในชุ มน ุมชนของพระเยโฮวาห์ อยา่ให้ลูกหลานของเขาเข้าในชุ มน ุมชนของ
พระเยโฮวาหจ์นถึงสิบชัว่อายุ คน 3อยา่ใหค้นอมัโมนหรอืคนโมอบัเข้าในชุ มน ุมชนของพระเยโฮวาห์  บุ คคลท่ี
เป็นลูกหลานของคนทัง้สองตระกู ลน ้ีหา้มเข้าในชุ มน ุมชนของพระเยโฮวาหเ์ลยจนถึงสิบชัว่อายุ คน 4 เพราะ
วา่คนเหล่าน้ี มิได้ มาต้อนร ับท ่านทัง้หลายตามทางด้วยขนมปังและน้ําเม่ือท่านออกจากอยีปิต์ และเพราะวา่
เขาได้จ้างบาลาอมับุตรชายเบโอรม์าจากเปโธร ์แห ่งเมโสโปเตเมียให้สาปแชง่ท่านทัง้หลาย 5  อยา่งไรก็ดี 
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านมิ ได้ ฟังบาลาอมั  แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเปล่ียนคําสาปแชง่ให้
เป็นคําอวยพรท่าน เพราะวา่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทรงรกัท่าน 6 ท่านอยา่เสรมิสันติภาพหรอืความ
เจรญิใหเ้ขาตลอดชวีติของท่านทัง้หลายเป็นนิตย์ 7 ท่านทัง้หลายอยา่เกลียดคนเอโดม เพราะเขาเป็นพีน้่อง
ของท่าน ท่านอยา่เกลียดคนอยีปิต์ เพราะท่านทัง้หลายเป็นคนต่างด้าวอยู่ในแผ่นดินของเขาน้ัน 8 เด็กๆชัว่
อายุ ท่ี สามซ่ึงเกิ ดก ับคนเหล่าน้ี จะเข้ าในชุ มน ุมชนของพระเยโฮวาห ์ก็ได้ 

การชาํระตัว
9 เม่ือท่านออกไปสู้รบกับศั ตรู ของท่าน ท่านจงระวงัตัวให้พ้นจากสิ่งชั ่วท ุกอยา่ง 10 ถ้าคนใดในพวกท่าน

ไม่สะอาดด้วยเหตุ การณ์  ท่ี  เก ิดขึ้นในเวลากลางคืน เขาต้องไปอยู่นอกค่าย อยา่ให้เขาเข้ามาในค่าย 11  แต่ 
เม่ือถึงเวลาเยน็แล้วใหเ้ขาอาบน้ําชาํระตัว และเม่ือดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาจะกลับเข้ามาในค่ายก็ ได้ 12 ท่าน
ทัง้หลายต้องมี ท่ี ภายนอกค่าย เพื่อจะออกไปถึงได้ 13 และท่านต้องมี ไม้ เส้ียมรวมไวกั้บเครือ่งอาวุธ และเม่ือ
ท่านน่ังลงในท่ีข้างนอกน้ัน ท่านจงใช ้ไม้ ขุดหลุมไว้ และหนัไปกลบสิง่ปฏิ กู ลของท่านเสีย 14 เพราะวา่พระเย
โฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทรงดําเนินอยู่ท่ามกลางค่ายของท่าน เพื่อจะชว่ยท่านให ้พ้น และมอบศั ตรู ของท่าน
ไวต่้อหน้าท่าน เพราะฉะน้ันค่ายของท่านต้องบร ิสุทธ ิ์ เพื่อพระองค์จะไม่ทอดพระเนตรสิง่โสโครกในหมู่พวก
ท่าน และเสด็จไปเสียจากท่าน

เรือ่งทาสท่ี หนี  ไป หา้มเป็นหญิงโสเภณี กะเทยหรอืเอาดอกเบี้ย
15 ถ้ามีทาสหนีจากนายของเขามาอยู่กั บท ่าน อยา่จับทาสน้ันไปส่งนายของเขา 16 จงให้ทาสน้ันอยู่กั 

บท ่าน  อยู ่ในหมู่พวกท่าน  ให ้ อยู ่ในท่ีซ่ึงเขาจะเลือกในประตูเมืองหน่ึงประตูเมืองใดตามความพอใจของ
เขา อยา่กดขี่ข่มเหงเขาเลย 17  ผู้ หญิงชาวอสิราเอลน้ัน อยา่ให้คนหน่ึงคนใดเป็นหญิงโสเภณี อยา่ให ้บุ ตร
ชายอสิราเอลคนหน่ึงคนใดเป็นกะเทย 18 ท่านอยา่นําค่าจ้างของหญิงโสเภณี หรอืค่าซ้ือขายสุนัข มาใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพื่อกระทําตามคําสัตย์ปฏิญาณใดๆ เพราะของทัง้สองอยา่ง
น้ีเป็นสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 19 ท่านอยา่ให ้พี่ น้องของท่านยมืเงนิเพื่อเอา
ดอกเบี้ย  ไม่ วา่ดอกเบี้ยเง ินก ู้หรอืดอกเบี้ยเครือ่งบร ิโภค หรอืดอกเบี้ยของสิง่ใดๆท่ี ให ้ยมืเพื่อเอาดอกเบี้ย
20 ท่านจะให้คนต่างด้าวยมืเพื่อเอาดอกเบี้ ยก ็ ได้  แต่ สําหรบัพี่น้องของท่าน ท่านอยา่ให้ยมืเพื่อเอาดอกเบี้ย
เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอาํนวยพระพรแก่ท่านในทุกสิ่งซ่ึ งม ือท่านกระทําในแผ่นดิน ซ่ึง
ท่านกําลังจะเข้าไปยดึครองน้ัน 21 เม่ือท่านปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ท่านอยา่ละเลยไม่
ทําตามคําปฏิญาณน้ัน เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเรยีกเอาจากท่านเป็นแน่ และท่าน
จะมี บาป 22  แต่ ถ้าท่านงดไม่ ปฏิญาณ ท่านก็จะไม่ มี  บาป 23 ท่านจงระวงัท่ีจะกระทําตามถ้อยคําท่ีผ่านออก
มาจากรมิฝีปากของท่าน  ตามท่ี ท่านได้ สม ัครใจปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซ่ึงท่านสัญญา
ด้วยปากของท่านแล้ว 24 เม่ือท่านเข้าไปในสวนองุน่แหง่เพื่อนบ้านของท่าน ท่านจะรบัประทานผลองุน่ให้
อิม่หนําตามท่ีท่านปรารถนาก็ ได้  แต่ อยา่ใส่ในภาชนะของท่านไป 25 เม่ือท่านเข้าไปในนาของเพื่อนบ้านของ
ท่าน ท่านจะเอามือเด็ดรวงข้าวมาก็ ได้  แต่ ท่านจะใชเ้คียวเก่ียวข้าวของเพื่อนบ้านของท่านไม่ ได้ �

24
 พระราชบัญญัติ ของโมเสสอนญุาตใหห้ยา่กัน

1 �เม่ือชายคนใดคนหน่ึ งม ีภรรยาแต่งงานอยู่กินด้วยกั นก ับนาง และต่อมานางไม่เป็ นที ่ชอบในสายตา
ของสามีเพราะเขาพบสิง่มลทินในตัวนาง  ก็  ให ้เขาทําหนังสือหยา่ใส่มือนาง  แล ้วไล่ออกจากเรอืนไป 2 และ
นางก็ออกจากเรอืนไปเสีย และถ้านางไปเป็นภรรยาของชายอกีคนหน่ึง 3 และสามีคนหลังน้ีชงันางจึงทํา
หนังสือหยา่ใส่มือนางแล้วไล่นางออกจากเรอืน หรอืสามีคนหลังน้ี ท่ี  ได้ นางเป็นภรรยาถึงแก่ ความตาย 4  
สามี คนเดิ มท ่ี ได้  ไล่ นางไปน้ันจะรบันางหลังจากท่ีนางเป็นมลทินแล้วกลับมาเป็นภรรยาอกีไม่ ได้ เพราะ
เป็นสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ท่านทัง้หลายอยา่กระทําให ้แผ่ นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านใหเ้ป็นมรดกน้ั นม ี บาป 

กฎต่างๆเรือ่งชวีติประจําวนั การเป็นเพื่อนบ้านท่ี ดี และการชว่ยเหลือคนอื่น
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5 เม่ือชายคนใดมีภรรยาใหม่ ๆ  อยา่ให ้ผู้ น้ันต้องไปทัพ หรอืทําราชการอยา่งใด  ให ้เขาอยู่บ้านปี หน ่ึงเพื่อ
เขาจะใหภ้รรยาซ่ึงเขาได้ มาน ้ั นม ี ความสุข 6 อยา่ให ้ผู้ ใดยดึโม่หรอืหนิโม่ลูกปฏิญาณไวเ้ป็นประกัน เพราะสิง่
ท่ียดึเป็นประกันน้ันเขาใช้เล้ียงชพีของเขา 7 ถ้าชายคนใดถูกเขาจับได้วา่ได้ลักพี่น้องคนอสิราเอลคนหน่ึง
คนใดไปใช้เป็นทาสหรอืขายเสีย ขโมยคนน้ันจะต้องมีโทษถึงตาย  ดังน้ี แหละท่านจะกําจัดความชัว่เสียจาก
ท่ามกลางท่าน 8 ท่านทัง้หลายจงระวงัเรือ่งโรคเรือ้น จงระวงัท่ีจะกระทําตามคําชีแ้จงของปุโรหติคนเลวี  
ดังท่ี ข้าพเจ้าได้บัญชาเขาไว้ ท่านจงระวงัท่ีจะทําตามอยา่งน้ัน 9 จงระลึกถึงเรือ่งท่ีพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
ท่านกระทําแก่ มิ เรยีมตามทาง เม่ือท่านทัง้หลายออกจากอยีปิต์ แล้ว 10 เม่ือท่านทัง้หลายให ้พี่ น้องขอย ืมสิ 
่งใด อยา่เข้าไปในเรอืนของเขาและเอาสิง่ท่ีเขาใช้เป็นประกัน 11 ท่านจงยนือยู ่ภายนอก และคนท่ีย ืมน ้ันจะ
นําของประกันออกมาให้ท่านเอง 12 ถ้าเขาเป็นคนยากจน อยา่เอาของประกันน้ันเก็บไว้จนข้ามคืน 13 เม่ือ
ดวงอาทิตย์ตกท่านจงเอาของประกันน้ันมาคืนให ้เขา เพื่อเขาจะมีของคลุมตัวเม่ือเวลานอน และอวยพร
แก่ ท่าน  น่ี จะเป็นความชอบธรรมแก่ ท่าน  เฉพาะพระพักตร ์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 14 ท่านอยา่ข่มขี่
ลูกจ้างท่ีเป็นคนยากจนและขัดสน  ไม่ วา่เขาจะเป็นพี่น้องของท่าน หรอืคนต่างด้าวอยู่ในแผ่นดินภายใน
ประตูเมืองของท่าน 15 ท่านจงจ่ายเงนิค่าจ้างวนัน้ันให ้แก่  เขา ก่อนดวงอาทิตย ์ตก เพราะเขาเป็นคนยากจน
และมีใจจดจ่ออยู ่ท่ี ค่าจ้างน้ัน ด้วยเกรงวา่เขาจะกล่าวหาท่านต่อพระเยโฮวาห์ และจะเป็นความบาปแก่ 
ท่าน 16 อยา่ให ้บิ ดาต้องรบัโทษถึงตายแทนบุตรของตน หรอืให ้บุ ตรต้องรบัโทษถึงตายแทนบิดาของตน  ให ้ 
ทุ กคนรบัโทษถึงตายเน่ืองด้วยบาปของคนน้ันเอง 17 ท่านทัง้หลายอยา่ให้เสียความยุ ติ ธรรมซ่ึงควรได้ แก่  
คนต่างด้าว หรอืควรได้ แก่ ลูกกําพรา้พ่อ และอยา่รบัเส้ือผ้าของแม่ม่ายไวเ้ป็นประกัน 18  แต่ ท่านพึงจําไว ้วา่ 
ท่านเคยเป็นทาสอยู่ในอยีปิต์ และพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านไถ่ท่านออกจากท่ี น่ัน เพราะฉะน้ันข้าพเจ้า
จึ งบ ัญชาท่านให้กระทําเชน่น้ี 19 เม่ือท่านเก่ียวข้าวในนาของท่าน และลืมฟ่อนข้าวไว้ในนาฟ่อนหน่ึง อยา่
กลับไปเอามาเลย  ให ้เป็นของคนต่างด้าว ลูกกําพรา้พ่อและแม่ ม่าย เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะ
อวยพระพรแก่กิจการทัง้หลายแห ่งม ือของท่าน 20 เม่ือท่านฟาดต้นมะกอกเทศ ท่านอยา่เก็ บท ่ีกิง่เดิมซ้ํา
ครัง้ท่ี สอง  ให ้เหลือไวสํ้าหรบัคนต่างด้าว ลูกกําพรา้พ่อและแม่ ม่าย 21 เม่ือท่านเก็บผลองุน่จากสวนองุน่ของ
ท่าน ท่านอยา่ไปเก็บเล็ มอ ีก จงเหลือไวสํ้าหรบัคนต่างด้าว ทัง้ลูกกําพรา้พ่อและแม่ ม่าย 22 ท่านจงจําไว ้วา่ 
ท่านเคยเป็นทาสอยูใ่นแผ่นดิ นอ ียปิต์ เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจึ งบ ัญชาท่านใหก้ระทําเชน่น้ี�

25
กฎต่างๆเรือ่งความสัมพันธกั์บคนอื่น

1 �ถ้าสองคนเป็นความกันถึงโรงศาล เม่ือพวก ผู้พิพากษาพิจารณาความของเขาทัง้สองแล้ว และ
ประกาศความบร ิสุทธ ิข์องฝ่ายถูก และกล่าวโทษฝ่ายผิด 2 ถ้าผู้ผิดสมควรถูกโบยก็ ให ้ ผู้ พิพากษาใหเ้ขานอน
ลง  แล ้วกําหนดให้โบยต่อหน้ามากน้อยตามความผิดของผู้ น้ัน 3  ให ้โบยเขาส่ี สิ  บท ี ก็ได้  แต่ อยา่ให ้เก ินน้ันไป
เลย เกรงวา่ถ้าโบยเขาเกินน้ัน  พี่ น้องของท่านก็เป็ นที ่ ดู  ถู กของท่าน 4 อยา่เอาตะกรา้ครอบปากววั เม่ื อม ัน
กําลังนวดข้าวอยู่ 5 ถ้าพี่น้องอยู ่ด้วยกัน และคนหน่ึงตายเสียหามี บุ ตรไม่ ภรรยาของผู้ ท่ี ตายน้ันจะออกไป
เป็นภรรยาของคนนอกไม่ ได้  ให ้ พี่ น้องของสามีนางเข้าไปหานางและรบัหญิงน้ันมาเป็นภรรยา และทําหน้าท่ี
ของสามี แก่  นาง 6  บุ ตรหวัปี ท่ี  เก ิดมากับหญิงคนน้ันใหสื้บชื่อพี่น้องคนท่ีตายไปน้ัน เพื่อชื่อของเขาจะมิ ได้ ลบ
ไปจากอสิราเอล 7 ถ้าชายคนน้ันไม่ ประสงค์ จะรบัภรรยาของพี่น้องของเขา  ก็  ให ้ภรรยาของพี่น้องของเขาไป
หาพวกผู้ ใหญ่  ท่ี  ประตู เมืองและกล่าววา่ � พี่ น้องของสามี ดิ ฉันไม่ยอมสืบชื่อของพี่น้องของเขาในอสิราเอล
เขาไม่ยอมรบัหน้าท่ีของสามีของดิ ฉัน � 8  แล ้วพวกผู้ ใหญ่ ของเมืองน้ันจะเรยีกชายคนน้ันมาพู ดก ับเขา ถ้า
เขายงัยนืยนัโดยกล่าววา่ �ข้าพเจ้าไม่ ประสงค์ จะรบันาง� 9  แล ้วนางน้ันจะเข้าไปใกล้ชายคนน้ันต่อหน้า
พวกผู้ ใหญ่ ดึงเอารองเท้าของชายคนน้ันออกมาข้างหน่ึง และถ่ มน ํ้าลายรดหน้าชายน้ันแล้วกล่าววา่ �ต้อง
กระทําเชน่น้ีกับผู้ชายท่ี ไม่ ยอมสรา้งครอบครวัของพีน้่องของตน� 10 ในอสิราเอลเขาจะเรยีกชื่อครอบคร ัวน ี้ 
วา่ � วงศ์ วานท่ีรองเท้าถู กด ึงออก� 11 ถ้าชายสองคนววิาททุบตีกันและภรรยาของชายคนหน่ึงเข้ามาใกล้
จะชว่ยสามีของตนใหพ้้นจากมือของผู้ ท่ี  ตี และนางยื่ นม ือออกเค้นของลับของผู้ชายคนน้ัน 12 ท่านจงตั ดม ือ
ของนางทิง้เสีย อยา่ให้ตาของท่านสงสารนางเลย 13 ท่านอยา่มีลูกตุ้มสําหรบัตาชัง่ต่างกันไวใ้นถุง อนัหน่ึง
หนั กอ ันหน่ึงเบา 14 ในเรอืนของท่านอยา่ให ้มี เครือ่งตวงสองชนิด  ใหญ่ อนัหน่ึงเล็ กอ ันหน่ึง 15 ท่านจงมีลูกตุ้ 
มอ ันสมบู รณ ์และเท่ียงตรงและมีถังตวงอนัสมบู รณ ์และเท่ียงตรง เพื่อวา่วนัคืนของท่านจะยนืนานในแผ่น
ดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน 16 เพราะวา่ทุกคนท่ีกระทําสิง่เหล่าน้ัน และทุกคนท่ี
กระทําสิง่ต่างๆอยา่งไม่ชอบธรรมก็เป็นผู้ ท่ี น่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน

การทําลายคนอามาเลข
17 จงระลึกถึงการท่ีคนอามาเลขกระทําแก่ท่านทัง้หลายตามทางท่ีท่านออกจากอยีปิต์ 18 เขาได้ออกมา

พบท่านตามทาง และโจมตีพวกท่ี อยู ่ รัง้ท้าย คือบรรดาคนท่ีออ่นกําลังท่ี อยู ่ รัง้ท้าย เม่ือท่านออ่นเพลียเม่ือย
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ล้า เขามิ ได้ ยาํเกรงพระเจ้า 19 เพราะฉะน้ันเม่ือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านหยุดพักจาก
บรรดาศั ตรู  ท่ีอยู ่รอบข้างแล้ว ในแผ่นดิ นที ่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดกให้เป็น
กรรมสิทธิ ์น้ัน ท่านทัง้หลายจงทําลายล้างคนอามาเลขเสียจากความทรงจําภายใต้ ฟ้า ท่านทัง้หลายอยา่ลืม
เสีย�

26
การถวายผลรุน่แรก

1 �เม่ือท่านทัง้หลายเข้าไปในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดก และ
ท่านเข้ายดึเป็นกรรมสิทธิ์ และอาศัยอยูใ่นแผ่นดินน้ันแล้ว 2 ท่านจงเอาผลแรกทัง้หมดจากดินซ่ึงท่านเก่ียว
เก็บมาจากแผ่นดินของท่าน ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน จงนําผลน้ันใส่ กระจาด นํา
ไปยงัท่ีซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้  เพื่อให ้พระนามของพระองค์ประทั บท ี่ น่ัน 3 ท่านจงไป
หาปุโรหติผู้ประจําเวรอยู ่ในเวลาน้ัน และกล่าวแก่เขาวา่ �ข้าพเจ้ายอมรบัในวนัน้ี แด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านวา่ ข้าพเจ้าได้ เข ้ามาในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษวา่จะประทานแก่เราทัง้
หลาย� 4  แล ้วปุโรหติจะรบักระจาดไปจากมือของท่าน และวางไว ้ท่ี  หน ้าแท่นบูชาแหง่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน 5 และท่านจงตอบสนองต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านวา่ � บิ ดาของข้าพระองค์เป็น
ชาวซีเรยีท่ีกําลังพินาศอยู่ ท่านลงไปในอยีปิต์และอาศัยอยู ่ท่ี น่ั นม ี แต่ จํานวนน้อย  ท่ี น่ันท่านก็กลายเป็น
ประชาชาติ หน ่ึงใหญ่โตแข็งแรงและมีพลเมืองมาก 6 และชาวอยีปิต์ทําแก่เราอยา่งเลวทราม และข่มใจเรา
และทําใหเ้ราทํางานหนัก 7  แล ้วเม่ือเรารอ้งทูลต่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเรา พระเยโฮวาห์
ทรงสดับเสียงของเรา ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของเรา การลําบากของเรา  การถู  กบ ีบคัน้ของเรา 8 และ
พระเยโฮวาห์ทรงนําเราทัง้หลายออกจากอยีปิต์ด้วยพระหตัถ์อนัทรงฤทธิ์และด้วยพระกรท่ี เหย ียดออก
ด้วยความน่ากลัวยิง่ ด้วยหมายสําคัญและการมหศัจรรย ์ต่างๆ 9  พระองค์ ทรงนําเรามาท่ี น่ี และประทาน
แผ่นดินน้ี แก่  เรา เป็นแผ่นดิ นที ่ มีน ํ้านมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์10  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห ์เจ้าข้า  ดู  เถิด  บัดน้ี 
ข้าพระองค์นําผลรุน่แรกมาจากแผ่นดินน้ันซ่ึงพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์� และท่านจงวางสิง่ของ
น้ันต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และกราบนมัสการต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน 11 ท่านจงปี ติ รา่เร ิงด ้วยของดี ทุ กสิ่งซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน  แก่ ครอบครวั
ของท่าน  แก่ ตั วท ่านเอง และคนเลวี และคนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ในหมู่พวกท่าน 12 เม่ือท่านถวายสิบชกัหน่ึง
ทัง้หลายจากผลไม้ของท่านเสรจ็แล้วในปี ท่ี สามอนัเป็นปี สิ บชกัหน่ึง คือให ้สิ บชกัหน่ึงน้ันแก่ คนเลว ีและ
คนต่างด้าว ลูกกําพรา้พ่อและแม่ ม่าย เพื่อเขาจะได้รบัประทานให้อิม่หนําภายในประตูเมืองของท่าน 13  
แล ้ วท ่านจงทูลต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านวา่ �ข้าพระองค์ยกส่วนศั กด ์ิ สิทธิ ์ออกจากบ้าน
ของข้าพระองค์ แล้ว และยิง่กวา่น้ันข้าพระองค์ ได้  ให ้ แก่  คนเลว ีและคนต่างด้าว ลูกกําพรา้พ่อและแม่ ม่าย 
ตามพระบัญญั ติ ซ่ึงพระองค์ทรงบัญชาไว ้แก่ ข้าพระองค์ ทุ กประการ ข้าพระองค์ มิได้ ละเมิดพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ในข้อใดเลย และข้าพระองค์ มิได้ ลืมเลย 14 ข้าพระองค์ มิได้ รบัประทานสิบชกัหน่ึงเม่ือข้าพระองค์ ไว้
ทุกข์ หรอืยกส่วนใดออกไปเม่ือข้าพระองค์เป็นมลทิน หร ืออ ุทิศส่วนใดเพื่อผู้ ตาย  แต่ ข้าพระองค์ ได้ เชื่อฟัง
พระสุรเสียงของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ได้ กระทําตามทุกสิง่ท่ี พระองค์ ทรงบัญชา
ไว้ 15 ขอพระองค์ทอดพระเนตรจากสถานประทับบร ิสุทธ ์ิของพระองค์คือจากสวรรค์ และขอทรงอาํนวย
พระพรแก่อสิราเอลประชาชนของพระองค์ และแก่ ท่ี  ดิ นซ่ึงพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ ทัง้หลาย  ดังท่ี  
พระองค์ ทรงปฏิญาณไวกั้บบรรพบุรุษของข้าพระองค์ เป็นแผ่นดิ นที ่ มีน ํ้านมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์� 16  วนั
น้ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชาท่าน  ให ้กระทําตามกฎเกณฑ์และคําตัดสินเหล่าน้ี ฉะน้ันท่านจง
ระวงัท่ีจะกระทําตามด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน 17 ในวนัน้ีท่านได้ยอมรบัแล้ วว ่า พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้า
ของท่าน และท่านจะดําเนินตามพระมรรคาของพระองค์ และรกัษากฎเกณฑ์ พระบัญญั ติ และคําตัดสิน
ของพระองค์ และจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 18 และในวนัน้ีพระเยโฮวาห์ทรงรบัวา่ ท่านทัง้หลาย
เป็นชนชาติในกรรมสิทธิข์องพระองค์  ดังท่ี  พระองค์ ทรงสัญญาไวกั้ บท ่าน และวา่ท่านจะรกัษาพระบัญญั ติ 
ทัง้สิน้ของพระองค์ 19 และวา่พระองค์จะทรงตัง้ท่านให้สูงเหนือบรรดาประชาชาติซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงสรา้ง
ในเรือ่งสรรเสรญิ ชื่อเสียงและเกียรติ ยศ และวา่ท่านจะเป็นชนชาติ ท่ี  บรสุิทธิ ์ แด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน  ดังท่ี  พระองค์ ตรสัแล้ว�

27
จงจารกึพระราชบัญญั ติ บนศิ ลาก ้อนใหญแ่ละตัง้ไวบ้นภูเขาเอบาล

1 โมเสสและพวกผู้ ใหญ่ ของคนอสิราเอลได้บัญชาประชาชนวา่ �จงรกัษาพระบัญญั ติ ทัง้สิน้ซ่ึงข้าพเจ้า
บัญชาท่านทัง้หลายในวนัน้ี 2 ในว ันที ่ท่านทัง้หลายจะข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนเข้าสู่ แผ่ นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน ท่านจงตัง้ศิ ลาก ้อนใหญ่ๆขึ้น เอาปูนโบกเสีย 3  แล ้ วท ่านจงจารกึบรรดา
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ถ้อยคําของพระราชบัญญั ติ  น้ี  ไว ้บนน้ัน เม่ือท่านข้ามไปเพื่อเข้าแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ประทานแก่ ท่าน เป็นแผ่นดินซ่ึ งม ีน้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์ ดังท่ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษ
ของท่านได้ทรงสัญญาไวกั้ บท ่าน 4 ฉะน้ันเม่ือท่านข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปแล้ว บนภูเขาเอบาลท่านจงตัง้ศิลา
เหล่าน้ีตามเรือ่งท่ีข้าพเจ้าบัญชาท่านในวนัน้ี  แล ้วจงโบกเสียด้วยปูน 5 และท่านจงสรา้งแท่นบูชาแด่พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านท่ี น่ัน เป็นแท่นศิ ลา อยา่ใช้เครือ่งมือเหล็กสกัดศิ ลาน ้ัน 6 ท่านจงสรา้งแท่นบูชาแด่
พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านด้วยศิลาท่ี ไม่ ต้องตกแต่ง และท่านจงถวายเครือ่งเผาบูชาบนแท่นน้ันแด่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 7 และท่านจงถวายสันติ บูชา และรบัประทานเสียท่ี น่ัน และท่านจงปี ติ รา่เรงิต่อ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 8 และท่านจงจารกึบรรดาถ้อยคําของพระราชบัญญั ติ  น้ี บนศิ ลาน ้ั
นอยา่งชดัเจน�

การกล่าวถึงพระพรและคําสาปแชง่ต่างๆบนภูเขาเกร ิซิ มและภูเขาเอบาล
9 โมเสสและปุโรหติคนเลว ีได้  กล ่าวแก่คนอสิราเอลทัง้หลายวา่ � โอ  อสิราเอล จงเงยีบและสดับตรบัฟัง

 วนัน้ี ท่านทัง้หลายได้เป็นประชาชนของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 10 เพราะฉะน้ันท่านจงเชื่อฟังพระ
สุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน คือรกัษาพระบัญญั ติ และกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซ่ึงข้าพเจ้า
บัญชาท่านไวใ้นวนัน้ี� 11 ในวนัเดียวกันน้ันโมเสสได้กําชบัประชาชนวา่ 12 �เม่ือท่านทัง้หลายยกข้ามแม่น้ํา
จอรแ์ดนน้ันแล้ว  ให ้คนต่อไปน้ียนืบนภูเขาเกร ิซิ มกล่าวคําอวยพรแก่ ประชาชน คือสิเมโอน  เลว ี ยู ดาห์ อสิ
สาคาร์ โยเซฟและเบนยามิน 13 และใหค้นต่อไปน้ียนืแชง่อยู่บนภูเขาเอบาล คือรู เบน กาด อาเชอร์ เศบู ลุ น
ดานและนัฟทาลี 14 และให ้คนเลว ี กล ่าวประกาศแก่คนอสิราเอลทัง้ปวงด้วยเสียงดังวา่ 15 � ผู้  ท่ี กระทํารูป
เคารพเป็ นร ูปสลักหรอืรูปหล่อ ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์ เป็นสิง่ท่ีทําด้วยฝีมือชา่ง และ
ตัง้ไวใ้นท่ีลั บก ็ ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวงตอบและกล่าววา่ �เอเมน� 16 � ผู้ ใดหมิน่ประมาท
บิดาของตนหรอืมารดาของตน  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน� 17 � ผู้ ใดท่ี
ยกัยา้ยเสาเขตของเพื่อนบ้าน  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน� 18 � ผู้ ใดทําให้
คนตาบอดหลงทาง  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน� 19 � ผู้ ใดทําใหเ้สียความยุ ติ 
ธรรมอนัควรได้ แก่  คนต่างด้าว ลูกกําพรา้พ่อและแม่ ม่าย  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่
�เอเมน� 20 � ผู้ ใดสมสู่กับภรรยาของบิดาตน เพราะเขาได้เปิดผ้าของนางผู้เป็นของบิดา  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาป
แชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน� 21 � ผู้ ใดสมสู่กับสัตว์เดียรจัฉานชนิดใดๆก็ ตาม  ให ้ ผู้ น้ันถูก
สาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน� 22 � ผู้ ใดท่ี สมสู่ กับพีส่าวหรอืน้องสาว จะเป็นบุตรสาวของ
บิดา หร ือบ ุตรสาวของมารดาของตนก็ ตาม  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน�
23 � ผู้ ใดสมสู่กับแม่ยายของตน  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน� 24 � ผู้ ใดฆ่า
เพื่อนบ้านของตนอยา่งลับๆ  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน� 25 � ผู้ ใดรบัสินบน
ให้ฆ่าบุคคลท่ี มิได้ กระทําผิด  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน� 26 � ผู้ ใดไม่ดํารง
บรรดาถ้อยคําแหง่พระราชบัญญั ติ  น้ี โดยการกระทําตาม  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่�  ให ้ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่
�เอเมน� �

28
 คนที ่เชื่อฟังพระเจ้าจะได้รบัพระพรยิง่ใหญ่

1 �ต่อมาถ้าท่านทัง้หลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน และระวงัท่ีจะกระทําตาม
บรรดาพระบัญญั ติ ของพระองค์ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่านในวนัน้ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตัง้ท่าน
ไว ้ให ้สูงกวา่บรรดาประชาชาติทัง้หลายทัว่โลก 2 บรรดาพระพรเหล่าน้ีจะตามมาทันท่าน ถ้าท่านทัง้หลาย
เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 3 ท่านทัง้หลายจะรบัพระพรในเมือง ท่านทัง้หลาย
จะรบัพระพรในทุ่งนา 4 ผลแหง่ตัวของท่าน ผลแหง่พื้นดินของท่านและผลแหง่สัตวข์องท่านจะรบัพระพร
คือฝูงววัของท่านท่ี เพิม่ขึ้น ฝูงแกะของท่านท่ีเพิ ่มล ูกขึ้น 5 กระจาดของท่าน และรางนวดแป้งของท่านจะ
รบัพระพร 6 ท่านจะรบัพระพรเม่ือท่านเข้ามา และท่านจะรบัพระพรเม่ือท่านออกไป 7 พระเยโฮวาห์จะทรง
กระทําให ้ศัตรู  ผู้  ลุ กขึ้นต่อสู้ท่านพ่ายแพต่้อหน้าท่าน เขาจะออกมาต่อสู้ท่านทางหน่ึง และหนี ให ้พ้นหน้าท่าน
เจ็ดทาง 8 พระเยโฮวาห์จะทรงบัญชาพระพรให ้แก่ ฉางของท่าน และบรรดากิจการท่ีมือท่านกระทํา และ
พระองค์จะทรงอาํนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน 9 พระ
เยโฮวาห์จะทรงตัง้ท่านให้เป็นชนชาติ บรสุิทธิ ์ แด่  พระองค์  ดังท่ี  พระองค์ ทรงปฏิญาณแก่ท่านแล้ว ถ้าท่าน
รกัษาพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และดําเนินในพระมรรคาของพระองค์ 10 และชนชาติ
ทัง้หลายในโลกจะเห ็นว ่าเขาเรยีกท่านตามพระนามพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้หลายจะเกรงกลั วท ่าน 11 พระ
เยโฮวาห์จะทรงกระทําให้ท่านทัง้หลายอุดมสมบู รณ ์ไปด้วยผลแหง่ตัวของท่าน ผลของฝูงสัตว์ของท่าน
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และผลแหง่พื้นดินของท่าน ในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษวา่จะให ้ท่าน 12 พระเย
โฮวาห์จะทรงเปิดคลังฟ้าอนัดีของพระองค์ ประทานฝนแก่ แผ่ นดินของท่านตามฤดู กาล และทรงอาํนวย
พระพรแก่กิจการน้ํามือของท่าน และท่านจะให ้ประชาชาติ หลายประชาชาติ ขอยมื  แต่ ท่านจะไม่ขอยมืเขา
13 ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่านในวนัน้ี และระวงัท่ี
จะกระทําตาม พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้ท่านเป็นหวั  ไม่ใช ่เป็นหาง กระทําให้สูงขึ้นทางเดียว  มิใช ่ ให ้ต่ํา
ลง 14 และท่านจะไม่หนัเหไปจากถ้อยคําซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่านในวนัน้ี โดยหนัไปทางขวามือหรอืทางซ้าย
ไปติดตามปรนนิบั ติ พระอื่น

 ชนชาติ  ท่ี  ไม่ เชื่อฟังพระเจ้าจะถูกสาปแชง่และภัยพิบั ติ  ต่างๆ 
15  แต่ ต่อมาถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และไม่ระวงัท่ีจะกระทํา

ตามพระบัญญั ติ และกฎเกณฑ์ทัง้สิน้ของพระองค์ ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่านในวนัน้ี  แล ้วบรรดาคําสาปแชง่
เหล่าน้ีจะตามมาทันท่าน 16 ท่านทัง้หลายจะรบัคําสาปแชง่ในเมือง ท่านทัง้หลายจะรบัคําสาปแชง่ในทุ่ง
นา 17 กระจาดของท่านและรางนวดแป้งของท่านจะรบัคําสาปแชง่ 18 ผลแหง่ตัวของท่าน ผลแหง่พื้นดิน
ของท่าน ฝูงววัของท่านท่ี เพิม่ขึ้น ฝูงแกะของท่านท่ีเพิม่จะรบัคําสาปแชง่ 19 ท่านจะรบัคําสาปแชง่เม่ือ
ท่านเข้ามา และท่านจะรบัคําสาปแชง่เม่ือท่านออกไป 20 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาลให ้คําสาปแชง่  ความ
วุน่วาย และการตําหนิ มี ขึ้นแก่บรรดากิจการท่ีมือท่านกระทําจนท่านจะถูกทําลายและพินาศอยา่งรวดเรว็
เน่ืองด้วยความชัว่ซ่ึงท่านได้กระทําเพราะท่านได้ทอดทิง้เราเสีย 21 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาลให้โรครา้ย
ติดพันท่าน จนพระองค์จะทรงเผาผลาญท่านให ้สิ ้นเสียจากแผ่นดิน ซ่ึงท่านเข้าไปยดึครองน้ัน 22 พระเยโฮ
วาห์จะทรงเฆ่ียนตีท่านด้วยความซูบผอม และด้วยความไข้ ความอกัเสบ ความรอ้นอยา่งรุนแรง ด้วยดาบ
ด้วยพายุรอ้นกล้า ด้วยราขึ้น และสิง่เหล่าน้ีจะติดตามท่านไปจนท่านพินาศ 23 และฟ้าสวรรค์ ท่ีอยู ่เหนือ
ศีรษะของท่านจะเป็นทองสัมฤทธิ์ และแผ่นดิ นที ่ อยู ่ ใต้ ท่านจะเป็นเหล็ก 24 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาล
ให้ฝนในแผ่นดินของท่านเป็นฝุ่นและละออง ลงมาจากอากาศอยู่เหนือท่านทัง้หลายจนกวา่ท่านจะถูก
ทําลาย 25 พระเยโฮวาหจ์ะทรงกระทําใหท่้านพ่ายแพ้ต่อหน้าศั ตรู ของท่าน ท่านจะออกไปต่อสู้เขาทางเดียว
 แต่ จะหนี ให ้พ้นหน้าเขาเจ็ดทาง และท่านทัง้หลายจะถูกถอนออกไปอยู่ตามบรรดาราชอาณาจักรทัว่โลก
26ซากศพของท่านทัง้หลายจะเป็นอาหารของนกทัง้หลายในอากาศ และสําหรบัสัตวป่์าในโลก และไม่ มี  ผู้ ใด
ขับไล่ฝูงสัตว ์เหล่ าน้ันไป 27 พระเยโฮวาหจ์ะทรงเฆ่ียนตีท่านด้วยฝี อยีปิต์ ด้วยรดิสีดวงทวารขั ้นร ุนแรง ด้วย
โรคลักปิ ดล ักเปิด และด้วยโรคคัน ซ่ึงจะรกัษาไม่ ได้ 28 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆ่ียนตีท่านด้วยโรควกิลจรติ
โรคตาบอด และให ้จิ ตใจยุง่เหยงิ 29 ท่านจะต้องคลําไปในเวลาเท่ียง เหมือนคนตาบอดคลําไปในความมืด
และท่านจะไม่ มี ความเจรญิในหนทางของท่าน ท่านจะถู กบ ีบคัน้และถูกปล้นอยู ่เสมอ และจะไม่ มี ใครชว่ย
ท่านได้ เลย 30 ท่านจะหมัน้หญิงคนหน่ึงไวเ้ป็นภรรยา และชายอื่นจะเข้าไปสมสู่กับนาง ท่านจะก่อสรา้งเรอืน
 แต่ จะไม่ ได้ อาศัยอยู่ในน้ัน ท่านจะปลูกสวนองุน่  แต่ ท่านจะไม่ ได้  เก ็บผลองุน่น้ันเข้ามา 31 คนจะฆ่าววัของ
ท่านต่อหน้าต่อตาท่าน ท่านจะมิ ได้ รบัประทานเน้ือว ัวน ้ัน เขาจะมาแยง่ชงิลาไปต่อหน้าต่อตาท่าน และเขา
จะไม่เอากลับคืนมาให ้ท่าน ฝูงแพะแกะของท่านจะต้องเอาไปให ้ศัตรู ของท่าน และจะไม่ มี ใครชว่ยท่านได้ 
เลย 32 เขาจะเอาบุตรชายและบุตรสาวของท่านไปให ้แก่  ประชาชาติ  อื่น ส่วนตาของท่านจะมองดูและมื ดม ัว
ลงด้วยความอาลัยอาวรณ์ ตลอดเวลา อาํนาจน้ํามือของท่านก็ ไม่ สามารถจะป้องกันได้ 33  ชนชาติ  ท่ี ท่านไม่
เคยรูจั้กมาแต่ก่อนจะมารบัประทานพืชผลแหง่แผ่นดินของท่าน และกินผลงานทัง้ปวงของท่าน เขาจะบีบ
คัน้และเหยยีบยํ่าท่านเสมอไป 34 ดังน้ันภาพท่ีท่านเหน็จึงจะกระทําให้ท่านบ้าคลัง่ไป 35 พระเยโฮวาห์จะ
ทรงเฆ่ียนตีท่านด้วยฝีรา้ยท่ี หวัเข่า และท่ี ขา ซ่ึงท่านจะรกัษาใหห้ายไม่ ได้ เป็นตัง้แต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อม
ของท่าน 36 พระเยโฮวาห์จะทรงนําท่าน และกษั ตร ิย ์ผู้  ท่ี ท่านแต่งตัง้ไว้เหนือท่านน้ัน ไปยงัประชาชาติซ่ึง
ท่านและบรรพบุรุษของท่านไม่ รู ้จักมาก่อน  ณ  ท่ี น้ันท่านจะปรนนิบั ติ พระอื่ นที ทํ่าด้วยไม้และด้วยหนิ 37 ท่าน
จะเป็ นที ่น่าตกตะลึง เป็นคําภาษิต เป็ นที ่คําครหาท่ามกลางชนชาติทัง้ปวงท่ีพระเยโฮวาหท์รงนําท่านไปน้ัน
38 ท่านจะต้องเอาพืชไปหวา่นไวใ้นนามากและเก็บผลเข้ามาแต่ น้อย เพราะตัก๊แตนจะกั ดก ินเสีย 39 ท่านจะ
ปลูกและแต่งต้ นอง ุ่น  แต่ ท่านจะไม่ ได้ ด่ื มน ํ้าองุน่หรอืเก็บผลเข้ามา เพราะตัวหนอนจะกิ นม ันเสีย 40 ท่านจะ
มีต้นมะกอกเทศอยู่ทัว่อาณาเขตของท่าน  แต่ ท่านจะไม่ ได้ น้ํามันมาชโลมตั วท ่าน เพราะวา่ผลมะกอกเทศ
ของท่านจะรว่งหล่นเสีย 41 ท่านจะใหกํ้าเนิดบุตรชายและบุตรสาว  แต่ จะไม่เป็นของท่าน เพราะเขาจะตกไป
เป็นเชลย 42  ต้นไม้ ทัง้หลายของท่านและผลจากพื้นดินของท่านน้ัน ตัก๊แตนจะถือกรรมสิทธิ์ 43 คนต่างด้าว
ซ่ึงอยู่ท่ามกลางท่าน จะสูงขึ้นไปเหนือท่านทุกที ๆ  และท่านจะต่ําลงทุกที ๆ  44 เขาจะให้ท่านทัง้หลายยมืของ
ของเขาได้ และท่านจะไม่ มี  ให ้เขายมื เขาจะเป็นหวั และท่านจะเป็นหาง 45 ยิง่กวา่น้ันคําสาปแชง่ทัง้หมด
น้ีจะตามหาท่าน และตามทันท่านจนกวา่ท่านจะถูกทําลาย เพราะวา่ท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน  ท่ี จะรกัษาพระบัญญั ติ และกฎเกณฑ์ของพระองค์ซ่ึงพระองค์บัญชาท่านไว้ 46  สิ ่ง
เหล่าน้ีจะเป็นหมายสําคัญและการมหศัจรรย ์อยู ่เหนือท่าน และเหนือเชื้อสายของท่านเป็นนิตย์ 47 เพราะ



 หน ังสือพระราชบัญญั ติ 28:48 168  หน ังสือพระราชบัญญั ติ 29:5

ท่านมิ ได้  ปรนนิบัติ พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านด้วยความรา่เรงิและใจยนิดี เพราะเหตุ มี  สิ ่งสารพัดบรบูิ รณ ์
48 เพราะฉะน้ันท่านจึงต้องปรนนิบั ติ  ศัตรู ของท่าน ซ่ึงพระเยโฮวาหจ์ะทรงใช้มาต่อสู้ ท่าน ด้วยความหวิและ
กระหาย  เปล ือยกายและขัดสนทุกอยา่ง และพระองค์จะทรงวางแอกเหล็กบนคอของท่าน จนกวา่พระองค์
จะทําลายท่านเสียสิน้ 49 พระเยโฮวาหจ์ะทรงนําประชาชาติ หน ึ่งมาต่อสู้กั บท ่านจากทางไกล จากท่ีสุดปลาย
แผ่นดินโลก เรว็เหมือนนกอนิทร ีบิ นมา เป็นประชาชาติ ท่ี ท่านไม่ รู ้จักภาษาของเขา 50 เป็นประชาชาติ ท่ี  มี  หน 
้าตาดุ รา้ย คือผู้ซ่ึงไม่เคารพคนแก่ และไม่โปรดปรานคนหนุ่มสาว 51 และจะรบัประทานผลของฝูงสัตวข์อง
ท่าน และพืชผลจากพื้นดินของท่าน จนท่านจะถูกทําลาย ทัง้เขาจะไม่เหลือข้าว น้ําองุน่หรอืน้ํามัน ลูกววั
หรอืลูกแกะออ่นไว ้ให ้ ท่าน จนกวา่เขาจะกระทําให้ท่านพินาศ 52 เขาจะล้อมท่านไว ้ทุ กประตูเมืองจนกําแพง
สูงและเข้มแข็งซ่ึงท่านไวว้างใจน้ันพังทลายลงทัว่แผ่นดินของท่าน คือเขาจะล้อมท่านไว ้ทุ กประตูเมืองทัว่
แผ่นดินของท่านซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน 53 ท่านจะต้องรบัประทานผลแหง่ตัว
ของท่านเป็นอาหาร คือเน้ื อบ ุตรชายและบุตรสาวของท่าน  ผู้ ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ 
ท่าน ในการล้อมและในความทุกข์ลําบากซ่ึงศั ตรู ของท่านมาทําให้ท่านทัง้หลายทุกข์ลําบากน้ัน 54  ผู้ ชาย
สํารวยและสําอางเหลือเกินในหมู่พวกท่านทัง้หลาย ตาเขาจะชัว่รา้ยต่อพี่น้องของตน ต่อภรรยาท่ี อยู ่ใน
ออ้มอกของตนและต่อลูกๆคนสุดท้ายท่ี เหลืออยู ่กับตน 55 จนเขาจะไม่ ยอมให ้ใครกินเน้ือลูกของตนซ่ึงกําลั 
งก ินอยู่ เพราะไม่ มี อะไรเหลือให้เขาอกีแล้วในการล้อมและในความทุกข์ ลําบาก ซ่ึงศั ตรู ของท่านมาทําให้
ท่านทัง้หลายทุกข์ลําบากทุกประตู เมือง 56  ผู้ หญิงสํารวยและสําอางเหลือเกินในหมู่พวกท่าน ซ่ึงไม่เคยยา่ง
เท้าลงท่ีพื้นดินเพราะเป็นคนสําอางและสํารวยอยา่งน้ัน ตาเขาจะชัว่รา้ยต่อสามีในออ้มอกของเธอ และ
ต่ อบ ุตรชายและบุตรสาวของเธอ 57 ต่อรกซ่ึงเพิง่ออกมาจากหวา่งขาของเธอ และต่อลูกแดงท่ีเพิง่คลอด
เพราะวา่เธอจะกินเป็นอาหารเงยีบๆเพราะขัดสนทุกอยา่ง ในการถู กล ้อมและในความทุกข์ ลําบาก ซ่ึงศั ตรู 
ของท่านมาทําใหท่้านทัง้หลายทุกขลํ์าบากทุกประตู เมือง 58 ถ้าท่านทัง้หลายไม่ระวงัท่ีจะกระทําตามถ้อยคํา
ทัง้สิน้ของพระราชบัญญั ติ ซ่ึงเขียนไว้ในหนังสื อม ้วนน้ี  ท่ี จะให้ยาํเกรงพระนามท่ีทรงสงา่ราศีและท่ีน่าสะ
พรงึกลั วน ้ีคือพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 59  แล ้วพระเยโฮวาห์จะทรงนํามาสู่ท่านและเชื้อสาย
ของท่านด้วยภัยพิบั ติ อยา่งผิดธรรมดา  ภัยพิบัติ รา้ยแรงและชา้นาน และความเจ็บไขต่้างๆท่ีรา้ยแรงและชา้
นาน 60 ยิง่กวา่น้ันพระองค์จะทรงนําโรคทัง้หลายแห ่งอ ียปิต์ ซ่ึงท่านกลั วน ัน้มาสู่ ท่าน และมันจะติดพันท่าน
อยู่ 61 เชน่เดียวกันโรคทุกอยา่งและภัยพิบั ติ  ทุกอยา่ง ซ่ึ งม ิ ได้  ระบุ  ไว ้ในหนังสือพระราชบัญญั ติ  น้ี พระเยโฮ
วาห์จะทรงนํามายงัท่าน จนกวา่ท่านทัง้หลายจะถูกทําลาย 62 ซ่ึงพวกท่านทัง้หลายมีมากอยา่งดวงดาวใน
ท้องฟ้าน้ัน ท่านก็จะเหลือแต่จํานวนน้อย เพราะวา่ท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
ท่าน

 คําพยากรณ์ ถึงการกระจัดกระจายไปทัว่โลก
63 และต่อมาซ่ึงพระเยโฮวาห์พอพระทัยท่ีจะทรงกระทําดีต่อท่านและอาํนวยพระพรใหท่้านทวีมากขึ้น

น้ัน พระเยโฮวาห ์ก็ จะทรงพอพระทัยท่ีจะทรงทําใหท่้านพินาศและทําลายท่านเสียเชน่เดียวกัน ท่านจะต้อง
ถูกเด็ดทิง้ไปเสียจากแผ่นดินซ่ึงท่านกําลังจะเข้าไปยดึครองน้ัน 64 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้ท่าน
ทัง้หลายกระจัดกระจายไปท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย  ตัง้แต่  ท่ี สุดปลายโลกข้างน้ีไปถึงข้างโน้น  ณ  ท่ี น้ันท่าน
จะปรนนิบั ติ พระอื่นๆ ซ่ึงท่านและบรรพบุรุษของท่านไม่ รู ้จั กค ือ พระซ่ึงทําด้วยไม้และศิ ลา 65 เม่ือท่านอยู่
ท่ามกลางประชาชาติต่างๆน้ัน ท่านจะไม่พบความสบายเลย ฝ่าเท้าของท่านจะไม่ มี  ท่ี  หยุดพัก เพราะพระเย
โฮวาหจ์ะประทานใหท่้านมี จิ ตใจท่ี หวาดหวัน่  มี ตาท่ีมื ดม ัวลงและมี ช ีวติท่ีค่อยๆวอดลง 66 และชวีติของท่าน
ก็จะแขวนอยูข่้างหน้าท่านอยา่งสงสัย ท่านจะครั ่นคร ้ามอยูทั่ง้กลางวนัและกลางคืน  ไม่มี ความแน่ใจในชวีติ
ของท่านเลย 67 ในเวลาเชา้ท่านจะกล่าววา่ �ถ้าเป็นเวลาเย ็นก ็จะดี� และในเวลาเยน็ท่านจะกล่าววา่ �ถ้า
เป็นเวลาเชา้ก็จะดี� เพราะความครั ่นคร ้ามซ่ึ งม ี อยู ่ในจิตใจท่านน้ัน และเพราะสิง่ท่ีตาท่านจะเหน็ 68 และ
พระเยโฮวาห์จะนําท่านกลับมาทางเรอืถึ งอ ียปิต์ เป็นการเดินทางซ่ึงข้าพเจ้าได้ กล่าววา่ ท่านจะไม่พบเห ็นอ 
ีกเลย  ณ  ท่ี น่ันท่านจะต้องมอบตัวขายให ้ศัตรู เป็นทาสชายและทาสหญิง  แต่ จะไม่ มี  ผู้ ใดซ้ือท่าน�
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1  ต่อไปน้ี เป็นถ้อยคําในพันธสัญญาซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงบัญชาโมเสสใหก้ระทํากับคนอสิราเอลในแผ่นดิน
โมอบั นอกเหนือพันธสัญญาซ่ึงพระองค์ทรงกระทํากับพวกเขาท่ีโฮเรบ 2 โมเสสเรยีกบรรดาคนอสิราเอลมา
และกล่าวแก่เขาวา่ �ท่านทัง้หลายได้ เห ็นทุกสิง่ซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงกระทําต่อหน้าต่อตาของท่านในแผ่นดิ 
นอ ียปิต์ ต่อฟาโรห์และต่อบรรดาข้าราชบรพิารของท่าน และต่อประเทศของท่านทัง้สิน้ 3 ทัง้การทดลอง
ใหญ่ซ่ึงนัยน์ตาของท่านได้ เหน็ ทัง้หมายสําคัญและการอศัจรรย ์ยิง่ใหญ่  เหล่าน้ัน 4  แต่ จนกระทัง่วนัน้ีพระ
เยโฮวาห ์มิได้ ประทานจิตใจท่ี เข้าใจ ตาท่ีมองเหน็ได้ และหู ท่ี ยนิได้ ให ้ แก่  ท่าน 5 �เราได้นําเจ้าอยู่ในถิน่ทุ รก ัน
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ดารส่ี สิ บปี เส้ือผ้าของเจ้ามิ ได้ ขาดวิน่ไปจากเจ้า และรองเท้ามิ ได้ ขาดหลุดไปจากเท้าของเจ้า 6  เจ้ าทัง้หลาย
มิ ได้ รบัประทานขนมปัง  เจ้ ามิ ได้ ด่ื มน ํ้าองุน่หรอืสุ รา เพื่อเจ้าจะได้ รู ้ วา่ เราเป็นพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า�
7 และเม่ือท่านมาถึงท่ี น้ี  สิ โหนกษั ตร ิยเ์มืองเฮชโบน และโอกกษั ตร ิยเ์มืองบาชาน ออกมาทําสงครามกับเรา
 แต่ เราทัง้หลายก็ ได้ กระทําให้เขาพ่ายแพ้ ไป 8 เรารบิแผ่นดินของเขาและมอบให้เป็นมรดกแก่คนรู เบน คน
กาด และคนครึง่ตระกูลมนัสเสห์ 9 เพราะฉะน้ันจงระวงัท่ีจะกระทําตามถ้อยคําแหง่พันธสัญญาน้ี เพื่อท่าน
ทัง้หลายจะจําเรญิในบรรดากิจการซ่ึงท่านกระทํา 10 ในวนัน้ีท่านทัง้หลายทุกคนยนือยู่ต่อพระพักตรพ์ระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน คือบรรดาผู้หวัหน้าตระกูลทัง้หลาย พวกผู้ ใหญ่ ของท่าน และเจ้าหน้าท่ีของท่าน
บรรดาผู้ชายของอสิราเอล 11 เด็กๆของท่าน ภรรยาของท่าน และคนต่างด้าวท่ี อยู ่ในค่ายของท่าน ทัง้คนท่ี
ตัดฟืนให ้ท่าน และคนท่ีตักน้ําให ้ท่าน 12 เพื่อท่านจะได้ เข ้ามาในพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน คือในพันธสัญญาท่ีปฏิญาณไว้ ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงกระทํากั บท ่านในวนัน้ี 13 เพื่อ
พระองค์จะทรงแต่งตัง้ท่านทัง้หลายในวนัน้ี ให ้เป็นประชาชนของพระองค์ และเพื่อพระองค์จะเป็นพระเจ้า
ของท่าน  ดังท่ี  พระองค์ ทรงตรสักั บท ่านน้ัน และดังท่ี พระองค์ ทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของท่าน คื อก ับ
อบัราฮมั กับอสิอคัและกับยาโคบ 14 ข้าพเจ้ามิ ได้ กระทําพันธสัญญากับคําปฏิญาณน้ีกั บท ่านเท่าน้ัน 15  
แต่ กับผู้ ท่ี ยนือยู่กับเราทัง้หลายในวนัน้ี ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และกับผู้ ท่ี  ไม่ได้  อยู ่ ท่ี
น่ี กับเราในวนัน้ี 16 (ท่านทราบอยู ่แล ้ วว ่า เราอาศัยอยู่ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ อยา่งไร และเราทัง้หลายได้ผ่าน
ท่ามกลางประชาชาติ ซ่ึงท่านทัง้หลายผ่านพ้นอยา่งไร 17 ท่านทัง้หลายได้ เห ็นสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนของเขา
ทัง้หลายแล้ว คือเห ็นร ูปเคารพท่ีทําด้วยไม้ ด้วยหนิ และด้วยเงนิและทอง ซ่ึงอยู่ท่ามกลางเขาทัง้หลาย�
18 จงระวงัให ้ดี เกรงวา่จะมีชายหรอืหญิงคนใด หรอืครอบครวัใด หรอืตระกูลใด ซ่ึงในวนัน้ี จิ ตใจของเขา
หนัไปจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราไปปรนนิบั ติ พระของประชาชาติ เหล่าน้ัน เกรงวา่ท่ามกลางท่านจะ
มีรากซ่ึงเกิดเป็นดี หมี และบอระเพ็ด 19 และต่อมาเม่ือคนน้ันได้ยนิถ้อยคําแหง่คําสาปแชง่น้ี จะนึกอวยพร
ตัวเองในใจวา่ � แม้ ข้าจะเดินด้วยความด้ื อด ึงตามใจของข้า ข้าก็จะเป็นสุข  ไม่ วา่จะเอาการเมาเหล้าซ้อน
ความกระหายน้ํา� 20 พระเยโฮวาห์จะมิ ได้ ทรงให้อภัยแก่คนน้ัน  แต่ พระพิโรธของพระเยโฮวาห์และความ
หวงแหนของพระองค์จะพลุ่งขึ้นต่อชายคนน้ัน และคําสาปแชง่ทัง้สิน้ซ่ึงเขียนไวใ้นหนังสื อม ้วนน้ีจะตกอยู่
เหนือเขา และพระเยโฮวาหจ์ะทรงลบชื่อของเขาเสียจากใต้ ฟ้า 21  แล ้วพระเยโฮวาหจ์ะทรงแยกเขาออกจาก
ตระกูลคนอสิราเอลทัง้ปวงให้ประสบหายนะตามคําสาปแชง่ทัง้สิน้ของพันธสัญญา ซ่ึงจารกึไว้ในหนังสือ
พระราชบัญญั ติ  น้ี 22 และคนชัว่อายุต่อมาคือลูกหลานซ่ึงเกิดมาภายหลังท่าน และชนต่างด้าวซ่ึงมาจาก
แผ่นดิ นที ่ อยู ่ หา่งไกล จะกล่าวเม่ือเขาเหน็ภัยพิบั ติ ต่างๆของแผ่นดินน้ันและโรคภัยซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรง
บันดาลให ้เป็น 23 คือแผ่นดินทัง้หมดเป็นกํามะถันและเป็นเกลือ และถูกเผาไฟ  ไม่มี ใครปลูกหวา่น และไม่ 
มี อะไรงอกขึ้น เป็ นที ่ ท่ี หญ้าไม่ งอก เป็นการท่ี ถู กควํา่อยา่งโสโดมและโกโมราห์ เมืองอดัมาห์ เมืองเศโบอมิ
ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงควํา่ด้วยความกริว้และพระพิโรธ 24  เออ  ประชาชาติ ทัง้หลายจะกล่าววา่ �ทําไมพระเย
โฮวาหท์รงกระทําเชน่น้ี แก่  แผ่ นดินน้ี พระพิโรธมากมายเชน่น้ีหมายความวา่กระไร� 25  แล ้วคนจะพู ดก ั นว ่า
�เพราะเขาทอดทิง้พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขา ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําไว้
กับเขาเม่ือพระองค์ทรงพาเขาออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ 26 ไปปรนนิบั ติ  นม ัสการพระอื่น เป็นพระซ่ึงเขาไม่เคย
รู ้จัก และซ่ึงพระองค์ มิได้ ประทานแก่ เขา 27 เพราะฉะน้ันพระพิโรธของพระเยโฮวาหจึ์งพลุ่งขึ้นต่อแผ่นดินน้ี
นําเอาบรรดาคําสาปแชง่ซ่ึงจารกึไวใ้นหนังสือน้ี มาถึง 28 และพระเยโฮวาหจึ์งทรงถอนรากเขาเสียจากแผ่น
ดินด้วยความกริว้ พระพิโรธและความเดือดดาลอนัมากมาย และทิง้เขาไปในอกีแผ่นดินหน่ึง  ดังท่ี  เป็นอยู ่ 
วนัน้ี � 29  สิ ่งล้ีลั บท ้ังปวงเป็นของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเราทัง้หลาย  แต่  สิ ่งทรงสําแดงน้ันเป็นของเราทัง้
หลาย และของลูกหลานของเราเป็นนิตย์ เพื่อเราจะกระทําตามถ้อยคําทัง้สิน้ของพระราชบัญญั ติ  น้ี �

30
 คําพยากรณ์ เรือ่งการรวบรวมคนอสิราเอลเม่ือพระเยซูเสด็จกลับมา

1 �ต่อมาเม่ือบรรดาเหตุ การณ์  เหล่าน้ี คือพระพรและคําสาปแชง่ซ่ึงข้าพเจ้ากล่าวไว้ต่อหน้าท่านมาถึง
ท่านทัง้หลายแล้ว และท่านทัง้หลายระลึกขึ้นได้ในเม่ือท่านทัง้หลายอยูท่่ามกลางบรรดาประชาชาติ ซ่ึงพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงขับไล่ท่านไปน้ัน 2 และท่านก็หนักลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ทัง้
ตั วท ่านและลูกหลานของท่าน และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในทุกสิง่ทุกอยา่งซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชา
ท่านในวนัน้ีด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน 3  แล ้วพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทัง้หลายจะทรงใหท่้านคืนสู่สภาพ
เดิมและทรงพระกรุณาต่อท่าน และจะรวบรวมพวกท่านทัง้หลายอกีจากชนชาติทัง้หลายซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทรงให้ท่านทัง้หลายกระจายไปอยู ่น้ัน 4 ถ้ามีคนของท่านท่ี ถู กขับไล่ไปอยู่สุดท้ายปลาย
สวรรค์ จากท่ีน่ันพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงรวบรวมท่านให ้มา จากท่ีน่ันพระองค์จะทรงนําท่าน
กลับ 5 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะนําท่านเข้ามาในแผ่นดิน ซ่ึงบรรพบุรุษของท่านยดึครองเพื่อ
ท่านจะได้ ยดึครอง และพระองค์จะทรงกระทําดี แก่  ท่าน และทวีมากขึ้นยิง่กวา่บรรพบุรุษของท่าน 6  แล ้ว
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พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านจะทรงตัดใจของท่าน และใจของเชื้อสายของท่าน เพื่อท่านจะได้รกัพระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน เพื่อท่านทัง้หลายจะมี ช ีวติอยู ่ได้ 7 และพระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของท่านจะทรงใหคํ้าสาปแชง่เหล่าน้ีตกอยู่บนข้าศึกและผู้ ท่ี  เกล ียดชงัท่าน คือผู้ข่มเหงท่านทัง้หลาย 8 และ
ท่านทัง้หลายจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห ์อกี และกระทําตามพระบัญญั ติ ทัง้สิน้ของพระองค์ ซ่ึง
ข้าพเจ้าบัญชาท่านทัง้หลายในวนัน้ี 9 พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านจะทรงกระทําใหท่้านจําเรญิมัง่คัง่อยา่ง
ยิง่ในบรรดากิจการท่ีมือท่านกระทํา ในผลแหง่ตัวของท่าน และในผลแหง่ฝูงสัตวข์องท่าน และในผลแหง่
พื้นดินของท่าน เพราะพระเยโฮวาหจ์ะทรงปล้ืมปี ติ  ท่ี จะใหท่้านจําเรญิมัง่คั ่งอ ีก  ดังท่ี  พระองค์ ทรงปล้ืมปี ติ ใน
บรรพบุรุษของท่าน 10 ถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงแหง่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน โดยรกัษาพระบัญญั ติ 
และกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซ่ึงจารกึไว้ในหนังสือของพระราชบัญญั ติ  น้ี ถ้าท่านทัง้หลายหนักลับมาหาพระ
เยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน

คําตักเตือนวา่จงเลือกชวีติหรอืความตาย
11 เพราะวา่พระบัญญั ติ ซ่ึงข้าพเจ้าบัญชาท่านในวนัน้ี  ไม่ได้ ปิดบังไวจ้ากท่าน และไม่ หา่งเห ินเกินไปด้วย

12  มิใช ่พระบัญญั ติ น้ันอยู่บนสวรรค์ แล ้ วท ่านจะกล่าววา่ �ใครจะแทนเราขึ้นไปบนสวรรค์และนํามาให ้เรา 
และกระทําใหเ้ราได้ฟังและประพฤติ ตาม � 13  มิใช ่ อยู ่พ้นทะเล ซ่ึงท่านจะกล่าววา่ �ใครจะข้ามทะเลไปแทน
เราและนํามาให ้เรา และกระทําให้เราได้ฟังและประพฤติ ตาม � 14  แต่ ถ้อยคําน้ันอยู ่ใกล้ ท่านทัง้หลายมาก
 อยู ่ในปากของท่าน และอยู่ในใจของท่าน ฉะน้ันท่านจึงกระทําตามได้ 15  จงดู  เถิด ในวนัน้ีข้าพเจ้าได้วาง
ชวีติและสิ ่งด ีความตายและสิง่รา้ยไว้ต่อหน้าท่าน 16 คือในการท่ีข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวนัน้ี  ให ้รกัพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  ให ้ดําเนินในพระมรรคาทัง้หลายของพระองค์ และให้รกัษาพระบัญญั ติ และกฎ
เกณฑ์และคําตัดสินของพระองค์  แล ้ วท ่านจะมี ช ีวิตอยู่และทว ีมากขึ้น และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
จะอาํนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซ่ึงท่านเข้าไปยดึครองน้ัน 17  แต่ ถ้าใจของท่านหนัเหไป และท่านมิ ได้  
ฟัง  แต่  ถู กลวงให้ไปนมัสการพระอื่นและปรนนิบั ติ พระน้ัน 18 ข้าพเจ้าขอประกาศแก่ท่านทัง้หลายในวนัน้ี 
วา่ ท่านทัง้หลายจะพินาศเป็นแน่ ท่านจะไม่ มี  ช ีวติอยู่นานในแผ่นดินซ่ึงท่านกําลังจะยกข้ามแม่น้ําจอรแ์ดน
เข้าไปยดึครองน้ัน 19 ข้าพเจ้าขออญัเชญิสวรรค์และโลกใหเ้ป็นพยานต่อท่านในวนัน้ี วา่ ข้าพเจ้าตัง้ชวีติและ
ความตาย พระพรและคําสาปแชง่ไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะน้ันท่านจงเลือกเอาข้างชวีติเพื่อท่านและเชื้อ
สายของท่านจะได้ มี  ช ีวิตอยู่ 20 ด้วยมีความรกัต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เชื่อฟังพระสุรเสียงของ
พระองค์ และติดพันอยู่กับพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นชวีติและความยนืนานของท่าน เพื่อท่านจะได้ 
อยู ่ในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาห์ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่าน คือแก่ อบัราฮมั  แก่ อสิอคั และแก่ยาโคบ วา่
จะประทานแก่ท่านเหล่าน้ัน�
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1 โมเสสยงักล่าวถ้อยคําเหล่าน้ี แก่ คนอสิราเอลทุกคน 2 และท่านกล่าวแก่เขาวา่ � วนัน้ี ข้าพเจ้ามี อายุ  หน 
ึ่งรอ้ยยี ่สิ บปี แล้ว ข้าพเจ้าจะออกไปและเข้ามาอกีไม่ไหวแล้ว พระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าจะไม่ ได้ 
ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนน้ี� 3 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะข้ามไปข้างหน้าท่านเอง  พระองค์ จะทรงทําลาย
ประชาชาติ เหล่าน้ี  ให ้พ้นหน้าท่าน เพื่อวา่ท่านจะยดึครองเขาน้ัน โยชูวาจะข้ามไปนําหน้าท่านทัง้หลาย  ดัง
ท่ี พระเยโฮวาห์ตรสัไว ้แล้ว 4 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําแก่เขาอยา่งท่ี พระองค์  ได้ ทรงกระทําแก่ สิ โหนและ
โอกกษั ตร ิย์ของคนอาโมไรต์ และแก่ แผ่ นดินของเขา  ผู้  ท่ี  พระองค์ ทรงทําลายแล้ว 5  แล ้วพระเยโฮวาห์จะ
ทรงมอบเขาไวต่้อหน้าท่าน และท่านทัง้หลายจะกระทําแก่เขาตามบัญญั ติ ทัง้สิน้ซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว ้
แล้ว 6 จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อยา่กลัวหรอือยา่ครั ่นคร ้ามเขาเลย เพราะวา่ผู้ ท่ี ไปกั บท ่านคือพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน  พระองค์ จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรอืทอดทิง้ท่านเสีย� 7  แล ้วโมเสสเรยีก
โยชูวาเข้ามาและกล่าวแก่ท่านท่ามกลางสายตาของบรรดาคนอสิราเอลวา่ �จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด
เพราะท่านจะต้องไปกับชนชาติ น้ี  เข ้าไปในแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษวา่จะประทาน
แก่ เขา ท่านจงกระทําใหเ้ขาได้ แผ่ นดินน้ันมาเป็นมรดก 8  ผู้  ท่ี ไปข้างหน้าคือพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงสถิต
อยู ่ด้วย  พระองค์ จะไม่ทรงปล่อยท่านใหล้้มเหลวหรอืทอดทิง้ท่านเสีย อยา่กลัวและอยา่ขยาดเลย� 9 โมเสส
ได้ เข ียนพระราชบัญญั ติ  น้ี และมอบให ้แก่  ปุ โรหติลูกหลานของเลวี  ผู้ ซ่ึงหามหบีพันธสัญญาของพระเยโฮ
วาห์ และแก่พวกผู้ ใหญ่ ทัง้ปวงของคนอสิราเอล 10 และโมเสสบัญชาเขาวา่ �เม่ือครบทุกๆเจ็ดปี ตามเวลา
กําหนดปี ปลดปล่อย  ณ เทศกาลอยู ่เพิง 11 เม่ือคนอสิราเอลทัง้หลายมาประชุมพรอ้มกันต่อพระพักตรพ์ระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  ณ  สถานท่ี ซ่ึงพระองค์จะทรงเลือกไว ้น้ัน ท่านทัง้หลายจงอา่นพระราชบัญญั ติ  น้ี  
ให ้คนอสิราเอลทัง้ปวงฟัง 12 จงเรยีกประชาชนใหม้าประชุมกัน ทัง้ชาย  หญิง และเด็ก ทัง้คนต่างด้าวภายใน
ประตูเมืองของท่าน  เพื่อให ้เขาได้ยนิและเรยีนรู ้ท่ี จะยาํเกรงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน และใหร้ะวงัท่ีจะ
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กระทําตามถ้อยคําทัง้สิน้ของพระราชบัญญั ติ  น้ี 13 และเพื่อลูกหลานทัง้หลายของเขา  ผู้ ยงัไม่ทราบจะได้ยนิ
และเรยีนรู ้ท่ี จะยาํเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ตราบเท่าเวลาซ่ึงท่านอยู่ในแผ่นดิน ซ่ึงท่านกําลังจะ
ยกข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปยดึครองน้ัน�

โมเสสจะสิน้ชวีติ โยชูวาได้รบัพระบัญชา บทเพลงของโมเสส
14 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสวา่ � ดู  เถิด วนัซ่ึงเจ้าต้องตายก็ ใกล้  เข ้ามาแล้ว จงเรยีกโยชูวามา และ

เจ้าทัง้สองจงมาเฝ้าเราในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม เพื่อเราจะได้กําชบัเขา� โมเสสและโยชู วาก ็ เข ้าไปและเข้า
เฝ้าพระองค์ในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม 15 และพระเยโฮวาหท์รงปรากฏในเสาเมฆในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม และ
เสาเมฆน้ันอยู ่ท่ี  ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม 16 และพระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสวา่ � ดู  เถิด ตัวเจ้าจวนจะต้อง
หลั บอย ู่กับบรรพบุรุษของเจ้าแล้ว และชนชาติ น้ี จะลุกขึ้นและเล่นชู้กับพระของคนต่างด้าวแหง่แผ่นดินน้ี
ในท่ี ท่ี เขาไปอยูท่่ามกลางน้ัน เขาทัง้หลายจะทอดทิง้เราเสียและหกัพันธสัญญาซ่ึงเราได้กระทําไวกั้บเขา 17  
แล ้วในวนัน้ันเราจะกริว้ต่อเขา และเราจะทอดทิง้เขาเสียและซ่อนหน้าของเราเสียจากเขา เขาทัง้หลายจะ
ถูกกลืน และสิง่รา้ยกับความลําบากเป็ นอ ันมากจะมาถึงเขา ในวนัน้ันเขาจึงจะกล่าววา่ � สิ ่งรา้ยเหล่าน้ีตก
แก่ เรา เพราะพระเจ้าไม่ทรงสถิตท่ามกลางเราไม่ ใช ่ หรอื � 18 ในวนัน้ันเราจะซ่อนหน้าของเราเสียจากเขา
เป็นแน่ ด้วยเหตุความชั ่วท ้ังหลายซ่ึงเขาได้ กระทํา เพราะเขาได้หนัไปหาพระอื่น 19 เพราะฉะน้ันบัดน้ี เจ้ าทัง้
สองจงเขียนบทเพลงน้ี และสอนคนอสิราเอลใหร้อ้งจนติดปาก เพื่อบทเพลงน้ีจะเป็นพยานของเราปรกัปราํ
คนอสิราเอล 20 เพราะวา่เม่ือเราจะได้นําเขาเข้ามาในแผ่นดินซ่ึ งม ีน้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์ซ่ึงเราได้
ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของเขา และเขาได้รบัประทานอิม่หนําและอว้นพี เขาจะหนัไปปรนนิบั ติ พระอื่น และ
หมิน่ประมาทเรา และผิดพันธสัญญาของเรา 21 และต่อมาเม่ือสิง่รา้ยและความลําบากหลายอยา่งมาถึง
เขาแล้ว เพลงบทน้ีจะเผชญิหน้าเป็นพยาน เพราะวา่เพลงน้ีจะอยู ่ท่ี ปากเชื้อสายของเขาไม่ มี วนัลืม เพราะ
แม้ แต่  เวลาน้ี เองเรารูถึ้งความมุ่งหมายท่ีเขากําลังจะก่อขึ้นมาแล้ว  ก่อนท่ี เราจะนําเขาเข้าไปในแผ่นดินซ่ึง
เราปฏิญาณไว ้น้ัน � 22 โมเสสจึงได้ เข ียนบทเพลงน้ีในวนัเดียวกันน้ัน และสอนให ้แก่ ประชาชนอสิราเอล 23  
พระองค์ ตร ัสส ่ังโยชู วาบ ุตรชายน ูนว ่า �จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะเจ้าจะนําคนอสิราเอลเข้าไปใน
แผ่นดินซ่ึงเราปฏิญาณวา่จะให ้แก่  เขา เราจะอยูกั่บเจ้า�

โมเสสเขียนหนังสือจบแล้ว อสิราเอลจะประพฤติหลงผิดไป
24 ต่อมาเม่ือโมเสสเขียนถ้อยคําของพระราชบัญญั ติ  น้ี ลงในหนังสือจนจบแล้ว 25 โมเสสก็บัญชาคนเลว ีผู้ 

หามหบีพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห ์วา่ 26 �จงรบัหนังสือพระราชบัญญั ติ  น้ี วางไวข้้างหบีพันธสัญญาแหง่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  ให ้ อยู ่ ท่ี น่ันเพื่อเป็นพยานปรกัปราํท่าน 27 เพราะข้าพเจ้ารู ้วา่ ท่านทัง้หลาย
เป็นคนมักกบฏและคอแข็ง  ดู  เถิด เม่ือข้าพเจ้าย ังม ี ช ีวิตอยู่กั บท ่านวนัน้ี ท่านก็ยงักบฏต่อพระเยโฮวาห์
เม่ือข้าพเจ้าตายแล้วจะรา้ยกวา่น้ีสักเท่าใด 28 ท่านจงเรยีกประชุมพวกผู้ ใหญ่ ของทุกตระกูล และเจ้าหน้าท่ี 
ทัง้หมด เพื่อข้าพเจ้าจะได้ กล ่าวถ้อยคําเหล่าน้ี ให ้เขาฟัง และอญัเชญิสวรรค์และโลกให้เป็นพยานปรกัปราํ
เขา 29 เพราะข้าพเจ้าทราบวา่เม่ือข้าพเจ้าตายแล้ว ท่านจะประพฤติตัวเส่ือมทรามอยา่งท่ี สุด และหนัเหไป
จากทางซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ ความชัว่รา้ยจะตกแก่ท่านในวนัข้างหน้า เพราะวา่ท่านจะกระทําสิง่ท่ีชัว่
รา้ยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงเป็นการยัว่ยุ ให ้ พระองค์ ทรงกริว้โกรธด้วยการท่ีมือท่านกระทํา�
30 โมเสสก็ ได้  กล ่าวถ้อยคําในบทเพลงต่อไปน้ี ให ้ เข้าหู ประชุมชนอสิราเอลทัง้หมดจนจบ

32
บทเพลงของโมเสส

1 � โอ ฟ้าสวรรค์ จงเงีย่หู ฟัง ข้าพเจ้าจะพูด  โอ พิภพโลก ขอจงสดับถ้อยคําจากปากของข้าพเจ้า 2  ขอให ้
คําสอนของข้าพเจ้าหยดลงอยา่งเม็ดฝน และคําปราศรยัของข้าพเจ้ากลัน่ตัวลงอยา่งน้ําค้าง อยา่งฝนตก
ปรอยๆอยู่เหนือหญ้าออ่น อยา่งหา่ฝนตกลงเหนือผักสด 3 เพราะข้าพเจ้าจะประกาศพระนามของพระเยโฮ
วาห์ จงถวายความยิง่ใหญ่ แด่ พระเจ้าของเรา 4  พระองค์ ทรงเป็นศิ ลา พระราชกิจของพระองค์ ก็  สมบูรณ์ 
พระมรรคาทัง้หลายของพระองค์ ก็  ยุติธรรม พระเจ้าท่ี เท ่ียงธรรมและปราศจากความชัว่ชา้  พระองค์ ทรงยุ 
ติ ธรรมและเท่ียงตรง 5 เขาทัง้หลายประพฤติชัว่ชา้แล้ว  ตําหนิ ของเขาทัง้หลายหาใช่เป็นตําหนิของบุตรของ
พระองค์ เขาเป็นยุควปิลาสและคดโกง 6  โอ  ชนชาติ โฉดเขลาและเบาความเอย๋ ท่านจะตอบสนองพระเย
โฮวาห ์อยา่งน้ี ละหรอื  พระองค์  มิใช ่พระบิดา  ผู้ ทรงไถ่ท่านไว้ดอกหรอื  ผู้ ทรงสรรค์ ท่าน และตัง้ท่านไว ้แล้ว 
7 จงระลึกถึงโบราณกาล จงพิจารณาถึงจํานวนปี ท่ี ผ่านมาหลายชัว่อายุคนแล้ วน ้ัน จงถามบิดาของท่าน
 แล ้วเขาจะสําแดงใหท่้านทราบ จงถามพวกผู้ ใหญ่ ของท่าน  แล ้วเขาจะบอกท่าน 8 เม่ือผู้สูงสุดประทาน
มรดกแก่บรรดาประชาชาติ เม่ือพระองค์ทรงแยกลูกหลานของอาดัม  พระองค์ ทรงกัน้เขตของชนชาติทัง้
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หลายตามจํานวนคนอสิราเอล 9 เพราะวา่ส่วนของพระเยโฮวาห์คือประชาชนของพระองค์ ยาโคบเป็นส่วน
มรดกของพระองค์ เอง 10  พระองค์ ทรงพบเขาในแผ่นดินทุ รก ันดาร ในท่ี เปล ่ียวเปล่าซ่ึ งม ี แต่ เสียงเหา่หอน
 พระองค์ ทรงนําเขาไปทัว่ และทรงสอนเขาอยู่ ทรงรกัษาเขาไวดั้งแก้วพระเนตรของพระองค์ 11 เหมือนนก
อนิทร ีท่ี กวนรงัของมัน กระพือปีกอยู่เหนือลูกโต กางปีกออกรองร ับลู กไว ้ให ้เกาะอยู่บนปีก 12 พระเยโฮวาห ์
องค์ เดียวก็ทรงนําเขามา  ไม่มี พระต่างด้าวองค์ใดอยู่กับเขา 13  พระองค์ ทรงโปรดเขาให ้ขี่ ไปบนโลกส่วน
สูง  ให ้เขากินพืชผลท่ี ได้ จากนา  พระองค์ ทรงให้เขาดูดน้ําผึ้งจากศิ ลา และให้ด่ื มน ้ํามันจากหนิแข็งกล้า 14  
ให ้ ได้ นมเปรีย้วจากววั และให ้ได้ น้ํานมจากแพะแกะ  ได้ ไขมันจากลูกแกะ และแกะผู้ พันธุ ์บาชาน และฝูง
แพะ กับข้าวสาลี อยา่งดี  ท่ีสุด และท่านได้ด่ืมเลือดขององุน่ คือน้ําองุน่ 15  แต่ เยชุ รู  นอ ้วนพีขึ้นแล้ วก ็ มี  พยศ 
พอเจ้าอว้นใหญ่ เน้ือหนานุ่ มน ่ิม เขาทอดทิง้พระเจ้าผู้สรา้งเขามา  แล ้วดูหมิน่ศิลาแหง่ความรอดของเขา
16 เขายัว่ยุ ให ้ พระองค์ ทรงอจิฉาด้วยพระต่างด้าว ด้วยสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนทัง้หลายเขาก็ ยัว่ยุ  ให ้ พระองค์ 
ทรงกริว้ 17 เขาบูชาพวกปีศาจแทนพระเจ้า บูชาพระซ่ึงเขาไม่ รู ้จักมาก่อน บูชาพระใหม่ๆซ่ึงเกิดมาเรว็ๆน้ี
ซ่ึงบรรพบุรุษของท่านไม่ เกรงกลัว 18 ท่านมิ ได้  ใส่ ใจในศิลาท่ี ให ้กําเนิดท่านมา ท่านหลงลืมพระเจ้าซ่ึงทรง
ป้ันท่าน 19 พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรและทรงชงัเขา เพราะเหตุ บุ ตรชายหญิงของพระองค์ ได้ ยัว่พระองค์
20 และพระองค์ตร ัสว ่า �เราจะซ่อนหน้าของเราเสียจากเขา เราจะคอยดูวา่ปลายทางของเขาจะเป็นอยา่งไร
เพราะเขาเป็นยุคท่ี ด้ือรัน้ เป็นลูกเต้าท่ี ไม่มี  ความเชื่อ 21 เขาทําให้เราอจิฉาด้วยสิง่ท่ี ไม่ใช ่ พระเจ้า เขาได้ยัว่
โทสะเราด้วยความไร ้ประโยชน์ ของเขา ดังน้ันเราจึงทําให้เขาอจิฉาผู้ ท่ี  ไม่ใช ่ ชนชาติ และจะยัว่โทสะเขาด้วย
ประชาชาติ ท่ี เขลาชาติ หน่ึง 22 เพราะมีไฟก่อขึ้นด้วยเหตุความกริว้ของเราน้ัน ไฟก็ ไหม้  ลุ กลามไปจนถึ งก ้น
ลึกของนรก เผาแผ่นดินโลกและพืชผลในน้ัน และก่อเพลิงติดรากภู เขา 23 เราจะสุ มสิ ่งรา้ยไว้บนเขาทัง้
หลาย และปล่อยลูกธนขูองเรามายงิเขา 24 เขาจะซูบผอมไปเพราะความหวิ ความรอ้นอนัแรงกล้าและการ
ทําลายอนัขมขื่นจะเผาผลาญเขาเสีย เราจะส่งฟันสัตว์รา้ยให้มาขบกับพิษของสัตว์เล้ือยคลานในผงคลี
25 ภายนอกจะมีดาบและภายในจะมีความกลัวมาทําลายทัง้ชายหนุ่มและหญิงพรหมจารี ทัง้เด็กท่ีย ังด ูดนม
และคนท่ี ผมหงอก 26 เราพูดแล้ วว ่า �เราจะให้เขากระจัดกระจายไปถึ งม ุมต่างๆ เราจะให้ชื่อของเขาสูญไป
จากความทรงจําของมนษุย�์ 27 ถ้าหากวา่เราไม่ กล ัวความกริว้โกรธของศั ตรู เกรงวา่ศั ตรู จะประพฤติผิดไป
 กล ั วว ่าศั ตรู ทัง้หลายจะพูดวา่ �กําลั งม ือของเราจะมี ชยั พระเยโฮวาห์หาได้ทรงกระทํากิจการทัง้ปวงน้ี ไม่ 
� 28 เพราะวา่เขาทัง้หลายเป็นประชาชาติ ท่ี  ไม่ ยอมฟังคําปรกึษา ในพวกเขาไม่ มี  ความเข้าใจ 29  โอ ถ้าเขา
ฉลาดแล้วเขาจะเข้าใจเรือ่งน้ีและทราบเรือ่งสุดท้ายปลายมือ 30 คนเดียวจะไล่พันคนอยา่งไรได้ สองคนจะ
ทําให้หม่ืนคนหนี ได้  อยา่งไร นอกจากศิลาของเขาได้ขายเขาเสียแล้ว และพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงทอดทิง้เขา
เสีย 31 เพราะศิลาของเขาไม่เหมือนศิลาของเรา  แม้  ศัตรู ของเราก็ตัดสินอยา่งน้ัน 32 เพราะวา่เถาองุน่ของ
เขามาจากเถาเมืองโสโดม มาจากไรเ่มืองโกโมราห์ ผลองุน่ของเขาเป็นดี หมี และองุ ่นที ่เป็นพวงๆก็ ขมขื่น 
33 น้ําองุน่ของเขาเป็นพิษของมังกร เป็นพิษอาํมหติของงู เหา่ 34 เรือ่งน้ี มิได้ สะสมไวกั้บเราดอกหรอื ประทับ
ตราไว้ในคลังของเรา 35 การแก้แค้นและการตอบสนองเป็นของเรา  เท ้าของเขาจะล่ืนไถลไปตามกําหนด
เวลา เพราะวา่วนัแหง่หายนะของเขาอยู ่ใกล้  แค่  เอ ื้อมแล้ว และสิง่ต่างๆท่ีจะเกิดขึ้ นก ับเขาก็จะมาโดยพลัน
36 เพราะพระเยโฮวาหจ์ะทรงพิพากษาประชาชนของพระองค์ และทรงเมตตาปรานีต่อผู้ รบัใช ้ของพระองค์
เม่ือทอดพระเนตรกําลังของเขาสิน้ลง  ไม่มี ใครยงัอยู่หรอืเหลืออยู่ 37  แล ้วพระองค์จะตร ัสว ่า �พระของ
เขาอยู ่ท่ีไหน ศิลาท่ีเขาพึ่งพาน้ันอยู ่ท่ี ไหนเล่า 38 คือผู้ ท่ี รบัประทานไขมันของเครือ่งสัตวบูชาของเขา และ
ด่ื มน ้ําองุ ่นที ่เป็นเครือ่งด่ืมบูชาของเขา  ให ้บรรดาพระเหล่าน้ันลุกขึ้นชว่ย  ให ้พระเหล่าน้ันเป็นผู้ป้องกันเจ้า
ซิ 39  จงดู  เถิด  ตัวเรา คือเราน่ีแหละเป็นผู้ น้ัน นอกจากเราไม่ มี พระเจ้าอื่นใด เราฆ่าให ้ตาย และเราก็ ให ้ มี  
ช ีวิตอยู่ เราทําให ้บาดเจ็บ และเราก็รกัษาให ้หาย  ไม่มี  ผู้ ใดจะชว่ยให้พ้ นม ือเราได้ 40 เพราะเราชูมือขึ้นถึง
สวรรค์ และปฏิญาณวา่  ดังท่ี เราดํารงอยู ่เป็นนิตย ์41 ถ้าเราลับดาบอนัวาววบัของเรา และมือของเรายดึ
การพิพากษาไว้ เราจะแก้แค้นศั ตรู ของเรา และตอบแทนผู้ ท่ี  เกล ียดเรา 42 เราจะให ้ลูกธน ูของเราเมาโลหติ
และดาบของเราจะกินเน้ือหนัง ด้วยโลหติของผู้ ท่ี  ถู กฆ่าและของเชลย  ตัง้แต่ เริม่แก้แค้นต่อศั ตรู � � 43  โอ 
 ประชาชาติ  ทัง้หลาย จงชื่นชมยนิดีกับประชาชนของพระองค์ เพราะพระองค์จะแก้แค้นโลหติแหง่พวกผู้ รบั
ใช ้ของพระองค์ แล้ว และจะทรงทําการแก้แค้นศั ตรู ของพระองค์ และจะทรงเมตตาปรานีทัง้แผ่นดินและ
ประชาชนของพระองค์� 44 โมเสสได้มาเล่าบรรดาถ้อยคําของเพลงบทน้ี ให ้ประชาชนฟัง ทัง้ตั วท ่านพรอ้ม
กับโยชู วาบ ุตรชายนนู

โมเสสจะสิน้ชวีติบนยอดเขาเนโบ
45 และเม่ือโมเสสเล่าคําเหล่าน้ีทัง้หมดแก่บรรดาคนอสิราเอลจบแล้ว 46 ท่านก็ กล ่าวแก่เขาวา่ �จงใส่ใจ

ในถ้อยคําทัง้หลายซ่ึงข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านในวนัน้ี เพื่อท่านจะได้บัญชาแก่ลูกหลานของท่าน เพื่อเขาจะได้
ระวงัท่ีจะกระทําตามถ้อยคําแหง่พระราชบัญญั ติ  น้ี  ทัง้สิน้ 47 เรือ่งน้ี ไม่ใช ่เรือ่งเล็กน้อยสําหร ับท ่านทัง้หลาย
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 แต่ เป็นเรือ่งชวีติของท่านทัง้หลาย และเรือ่งน้ีจะกระทําให้ท่านทัง้หลายมี ช ีวิตยนืนานในแผ่นดิน ซ่ึงท่าน
ทัง้หลายกําลังจะข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปยดึครองน้ัน� 48 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสในวนัน้ันเองวา่
49 �จงขึ้นไปบนภูเขาอาบารมิ ถึงยอดเขาเนโบ ซ่ึงอยู่ในแผ่นดินโมอบั ตรงข้ามเมืองเยร ีโค และดู แผ่ นดิน
คานาอนั ซ่ึงเราให ้แก่ ประชาชนอสิราเอลเป็นกรรมสิทธิ์ 50 และสิน้ชวีติเสียบนภูเขาซ่ึงเจ้าขึ้นไปน้ัน และถูก
รวบไปอยูกั่บญาติ พี่ น้องของเจ้า ดังอาโรนพีช่ายของเจ้าได้ สิ ้นชวีติท่ี ภู เขาโฮร์ และถูกรวบไปอยูกั่บประชาชน
ของเขา 51 เพราะเจ้าทัง้สองได้ละเมิดต่อเราท่ามกลางคนอสิราเอลท่ีน้ําเมรบีาห ์แห ่งคาเดชในถิน่ทุ รก ันดาร
ศิน เพราะเจ้ามิ ได้ เคารพเราวา่บร ิสุทธ ์ิในหมู่คนอสิราเอล 52 เพราะเจ้าจะได้ เห ็นแผ่นดินซ่ึงอยู่ต่อหน้าเจ้า
 แต่  เจ้ าไม่ ได้  เข ้าไปในแผ่นดินซ่ึงเราให ้แก่ คนอสิราเอล�

33
พระพรสําหรบัตระกูลต่างๆ

1  ต่อไปน้ี เป็นพรซ่ึงโมเสสบุรุษของพระเจ้าได้อวยพรแก่คนอสิราเอลก่อนท่ีท่านสิน้ชวีติ 2 ท่านกล่าววา่
�พระเยโฮวาห์เสด็จจากซี นาย และทรงรุง่แจ้งจากเสอรี ์มาย ังเขาทัง้หลาย  พระองค์ ทรงฉายรงัสีจากภูเขา
ปาราน  พระองค์ เสด็จพรอ้มกับว ิสุทธ ิชนนับหม่ืนๆ  ท่ี พระหตัถ์เบื้องขวามีไฟเป็นพระราชบัญญั ติ  แก่  เขา 3  
แท้จรงิ  พระองค์ ทรงรกัประชาชนของพระองค์ บรรดาว ิสุทธ ิชนของพระองค์ ก็  อยู ่ในพระหตัถ์ของพระองค์
และเขาทัง้หลายกราบลงท่ีพระบาทของพระองค์รบัพระดํารสัของพระองค์ 4 โมเสสบัญชาพระราชบัญญั ติ  
ไว ้ แก่  เรา เป็นกรรมสิทธิข์องชุ มน ุมชนยาโคบ 5  พระองค์ ทรงเป็นกษั ตร ิย์ในเยชู รู น เม่ือหวัหน้าชนชาติชุ มน ุ
มกับคนอสิราเอลทุกตระกูล 6  ขอให ้ รู เบนดํารงชวีติอยู่ อยา่ให ้ตาย อยา่ให ้ผู้ คนของเขามี น้อย � 7 ท่านกล่าว
ถึงพรสําหรบัยูดาห ์ดังน้ี  วา่ �ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับเสียงของยูดาห์ ขอทรงนําเขาเข้ากับชนชาติ
ของเขา มือของเขาได้ ต่อสู้ เพื่อตนเอง และพระองค์ทรงชว่ยเขาให้พ้นจากปรปั กษ ์ของเขา� 8 ท่านกล่าว
ถึงเลว ีวา่ � ขอให ้ทูมมีมและอู ร ีมของพระองค์ อยู ่กับผู้ บรสุิทธิ ์ของพระองค์  ผู้  ท่ี  พระองค์ ทรงทดลองแล้ วท ่ี
ตําบลมัสสาห์  ผู้  ท่ี  พระองค์  ได้  ต่อสู้  แล ้ วท ่ีน้ําเมรบีาห์ 9  ผู้  กล ่าวถึ งบ ิดามารดาของเขาวา่ �ข้าพเจ้ามิ ได้  เห ็น
เขา� เขาไม่จําพี่น้องของเขา และไม่ รู ้จั กล ูกของตนเอง เพราะวา่เขาปฏิบั ติ ตามพระวจนะของพระองค์ และ
รกัษาพันธสัญญาของพระองค์ 10 เขาทัง้หลายจะสอนคําตัดสินของพระองค์ แก่ ยาโคบ และสอนพระราช
บัญญั ติ ของพระองค์ แก่  อสิราเอล เขาจะวางเครือ่งหอมต่อพระพักตร ์พระองค์ และถวายเครือ่งเผาบูชาทัง้
สิน้บนแท่นบูชาของพระองค์ 11 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงอาํนวยพระพรแก่ข้าวของของเขา และ
โปรดการงานท่ีมือเขาทํา ขอทรงตีทําลายบัน้เอวแหง่ศั ตรู ของเขา คือผู้ ท่ี  เกล ียดชงัเขา อยา่ให ้ลุ กขึ้ นอ ีกได้�
12 ท่านกล่าวเรือ่งเบนยามิ นว ่า � คนที ่พระเยโฮวาห์ทรงรกัจะอาศัยอยู่กับพระองค์ อยา่งปลอดภัย พระเย
โฮวาห์จะทรงปกเขาไว ้วนัยงัค่ํา และจะทรงประทั บอย ู่ระหวา่งบ่าของเขา� 13 และท่านกล่าวถึงโยเซฟวา่
� ขอให ้ แผ่ นดินของเขาได้รบัพระพรจากพระเยโฮวาห์  ให ้ ได้ รบัของประเสรฐิท่ีสุดจากฟ้าสวรรค์ ทัง้น้ําค้าง
และจากบาดาลซ่ึงหมอบอยู ่ข้างล่าง 14  ให ้ ได้ รบัผลประเสรฐิท่ีสุดของดวงอาทิตย์ และพืชผลประเสรฐิท่ีสุด
ท่ี ดวงจันทร ์ ให ้ บังเกิด 15  พร ้อมกับผลอยา่งงามท่ีสุดจากภูเขาดึกดําบรรพ์ และผลประเสรฐิท่ีสุดจากเนิน
เขาท่ี อยู ่ ตลอดกาล 16 และผลประเสรฐิท่ีสุดของพิภพและสิง่ท่ี อยู ่ในน้ัน และพระกรุณาคุณของพระองค์ซ่ึง
ประทั บท ่ี พุ่มไม้  ขอให ้พรเหล่าน้ีลงมาเหนือศีรษะของโยเซฟ และเหนือกระหม่อมของผู้ ท่ี  ถู กแยกจากพี่น้อง
ของตน 17 สงา่ราศีของเขาเหมือนลูกววัหวัปีของเขา เขาของเขาเหมือนเขาม้ายูนิ คอน และด้วยเขาน้ันเขา
จะดันชนชาติทัง้หลายออกไปจนสุดปลายพิ ภพ คนเอฟราอ ิมน ับหม่ืนเป็นเชน่น้ี คนมนัสเสหนั์บพั นก ็ เหมือน
กัน � 18 ท่านกล่าวถึงเศบู ลุ  นว ่า �เศบู ลุ นเอย๋ จงปี ติ รา่เรงิเม่ือท่านออกไป และอสิสาคาร ์เอย๋ จงปี ติ รา่เรงิ
ในเต็นท์ของตน 19 เขาจะเรยีกชนชาติทัง้หลายมาท่ี ภูเขา และถวายเครือ่งสัตวบูชาแหง่ความชอบธรรมท่ี 
น่ัน เพราะเขาจะดูดความอุดมจากทะเลและได้ ขุมทรพัย ์ ท่ี ซ่อนอยู่ในทราย� 20 ท่านกล่าวถึงกาดวา่ � สาธุ 
การแด่ พระองค์  ผู้ ทรงขยายกาด กาดหมอบอยู่เหมือนกับสิงโต เขาท้ึงแขนและกระหม่อมบนศีรษะ 21 เขา
เลือกแผ่นดินส่วนดี ท่ี สุดเป็นของตน เพราะส่วนของผู้ทรงตัง้พระราชบัญญั ติ  ได้  มี  เก ็บไว ้ท่ี น่ันแล้ว และเขา
มาถึงหวัหน้าของชนชาติ น้ี เขาได้กระทําตามความเท่ียงธรรมของพระเยโฮวาหแ์ละตามคําตัดสินซ่ึ งม ีต่ ออ 
ิสราเอล� 22 และท่านกล่าวถึงดานวา่ �ดานเป็นลูกสิงโตท่ีกระโดดมาจากเมืองบาชาน� 23 และท่านกล่าว
ถึงนัฟทาลี วา่ � โอ นัฟทาลี  ผู้ อิ ่มด ้วยพระคุณและหนําด้วยพระพรของพระเยโฮวาห์ จงยดึครองทางตะวนั
ตกและทางใต้� 24 และท่านกล่าวถึงอาเชอร ์วา่ � ขอให ้อาเชอร ์ได้ รบัพระพรคือให ้มี  บุ ตรมากมาย  ให ้เขา
เป็ นที ่โปรดปรานของพี่น้องของเขา และให้เขาจุ่มเท้าเขาลงในน้ํามัน 25 รองเท้าของท่านจะเป็นเหล็กและ
ทองสัมฤทธิ์ วนัคืนของท่านเป็นอยา่งไร  ขอให ้กําลังของท่านเป็นอยา่งน้ัน 26  ไม่มี  ผู้ ใดเหมือนพระเจ้าของเย
ชู รู น  พระองค์ เสด็จมาทางฟ้าสวรรค์เพื่อชว่ยท่าน เสด็จมาเป่ียมด้วยความโออ่า่ตระการของพระองค์ตาม
ท้องฟ้า 27 พระเจ้าผู้ดํารงเป็นนิตย์เป็ นที ่ ล้ี ภัยของท่าน และพระกรนิรนัดรร์บัรองท่านอยู่  พระองค์ จะทรง
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ผลักศั ตรู  ให ้ออกไปพ้นหน้าท่าน และจะตร ัสว ่า �ทําลายเสียเถอะ� 28 ดังน้ันแหละ อสิราเอลจึงจะอยู่อยา่ง
ปลอดภัยแต่ฝ่ายเดียว  น้ําพุ  แห ่งยาโคบจะอยู่ในแผ่นดิ นที ่ มี ข้าวและน้ําองุน่  เออ ท้องฟ้าของพระองค์จะ
โปรยน้ําค้างลงมา 29  โอ  อสิราเอล ท่านทัง้หลายเป็นสุขแท้ ๆ  ใครเหมือนท่านบ้าง  โอ  ชนชาติ  ท่ี รอดมาด้วย
พระเยโฮวาห์ทรงชว่ย เป็นโล่ชว่ยท่าน เป็นดาบแหง่ความยอดเยีย่มของท่าน ท่านจะพบวา่พวกศั ตรู เป็นผู้ 
มุ สาทัง้สิน้ ท่านจะเหยยีบยํ่าไปบนปู ชน ียสถานสูงของเขา�

34
โมเสสได้ เห ็นแผ่นดินคานาอนั  แล ้วสิน้ชวีติบนภูเขาเนโบ

1 และโมเสสก็ขึ้นไปจากราบโมอบัถึงภูเขาเนโบ ถึงยอดเขาปิสกาห์ ซ่ึงอยูต่รงข้ามเมืองเยร ีโค และพระเย
โฮวาห์ทรงสําแดงให้ท่านเหน็แผ่นดินน้ันทัง้หมด คื อก ิเลอาดจนถึงดาน 2 ทัง้นัฟทาลีทัว่หมด  เห ็นแผ่นดิน
เอฟราอมิ และมนัสเสห์ ทัว่แผ่นดินยูดาห์ ไกลไปถึงทะเลท่ี อยู ่ไกลออกไป 3 ทัง้ทางใต้และท่ี ลุ ่มในหุบเขาแหง่
เมืองเยร ีโค เมืองต้ นอ ินทผลัม ไกลไปจนถึงโศอาร์ 4 และพระเยโฮวาหต์รสักั บท ่านวา่ � น่ี คือแผ่นดินซ่ึงเรา
ได้ปฏิญาณต่ ออ ับราฮมั ต่ ออ สิอคั และต่อยาโคบ  วา่ �เราจะให ้แก่ เชื้อสายของเจ้า� เราให ้เจ้ าเห ็นก ับตา  แต่  
เจ้ าจะไม่ ได้  เข ้าไปในแผ่นดินน้ัน� 5  เหตุ ฉะน้ันโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์จึงสิน้ชวีติท่ีน่ันในแผ่นดินโม
อบั ตามพระดํารสัของพระเยโฮวาห์ 6 และพระองค์ทรงฝังท่านไวใ้นหุบเขาในแผ่นดินโมอบั ตรงข้ามเบธเป
โอร์ จนถึงทุกวนัน้ี หาม ี ผู้ ใดรูจั้กท่ีฝังศพของท่านไม่ 7 เม่ือโมเสสสิน้ชีว ิตน ้ันท่านมี อายุ  หน ่ึงรอ้ยยี ่สิ บปี  นัยน์ 
ตาของท่านมิ ได้ มัวไป หรอืกําลังของท่านก็ ไม่  ถอย 8 และคนอสิราเอลรอ้งไหถึ้งโมเสสท่ีราบโมอบัสามสิบวนั
 แล ้ วว ั นที ่ รอ้งไห ้ ไวทุ้กข์ ถึงโมเสสก็ สิ ้นลง

โยชูวา  ผู้ ประกอบด้วยพระวญิญาณ จะนําคนอสิราเอลแทนโมเสส
9 โยชู วาบ ุตรชายน ูนม ี จิ ตใจอนัประกอบด้วยสติ ปัญญา เพราะโมเสสได้เอามือของท่านวางบนเขา ดัง

น้ันประชาชนอสิราเอลจึงเชื่อฟังเขา และได้กระทําดังท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 10  ตัง้แต่ วนัน้ัน
มาก็ ไม่มี  ผู้  พยากรณ์ คนใดเกิดขึ้นในอสิราเอลเสมอโมเสส  ผู้ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงรูจั้กหน้าต่อหน้า 11  ไม่มี  ผู้ 
ใดเสมอเหมือนท่านในเรือ่งหมายสําคัญและการมหศัจรรย์ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงใช้ท่านให้กระทําในแผ่นดิ 
นอ ียปิต์ ต่อฟาโรห์และต่อบรรดาข้าราชบรพิารของฟาโรห์ และต่อแผ่นดินของท่านทัง้สิน้ 12 และในเรือ่ง
อาํนาจยิง่ใหญ่และกิจการอนัน่าเกรงกลัวและใหญ่โตทัง้สิน้ซ่ึงโมเสสกระทําในสายตาของคนอสิราเอลทัง้
ปวง
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
โยชูวา

 หน ังสือเล่ มน ้ี ได้ รบัชื่อจากผู้นําของอสิราเอล คือโยชูวา  บุ ตรนนู โยชูวาเป็นผู้นําของชาวอสิราเอลหลัง
จากท่ีโมเสสได้ เสียชวีติ เล่ มน ้ี เก ่ียวกับการท่ี ชนชาติ อสิราเอลได้ชนะแผ่นดิ นที ่พระเจ้าทรงสัญญาไว ้แก่  เขา 
เพื่อพระเจ้าจะทรงชว่ยเหลือชาวอสิราเอล  พระองค์ ต้องการสองสิง่จากพวกเขา คือเขาต้องมีความเชื่อใน
พระเจ้า และเขาต้องเชื่อฟังพระเจ้า  แล ้วพระเยโฮวาห ์ได้  ต่อสู้ เพื่อเขา และโดยพระหตัถ์อนัทรงฤทธิ์ของ
พระองค์ พวกเขาได้ชนะแผ่นดินน้ัน

ตามลําดับวนั  เดือน  ปี ของอารช์บิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ ระยะเวลาท่ีโยชูวาเป็นผู้นําของประเทศอสิราเอล
น้ัน  คือ 26  ปี โยชูวาเป็นผู้นําตัง้แต่ ปีก่อน  ค�ศ� 1451 ตอนน้ันโยชู วาก ับคาเลบเป็นคนมี อายุ มากท่ีสุดใน
ชาวอสิราเอล ทัง้สองคนน้ี มีอายุ  ประมาณ 80  ปี 

โยชูวาได้ รบัหน้าท่ี  ใหม่ 
1  อยู ่มาเม่ือโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์สิ ้นชวีติแล้ว พระเยโฮวาห์ตรสักับโยชู วาบ ุตรชายนนูผู้ รบัใช ้

ของโมเสสวา่ 2�โมเสสผู้ รบัใช ้ของเราสิน้ชวีติแล้ว ฉะน้ันบัดน้ีจงลุกขึ้น ยกข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนน้ี ทัง้เจ้าและ
ชนชาติ น้ี ทัง้หมดไปยงัแผ่นดินซ่ึงเรายกให ้แก่  เขาทัง้หลาย คือแก่คนอสิราเอล 3  ทุ กๆตําบลถิ ่นที ่ฝ่าเท้าของ
เจ้าทัง้หลายจะเหยยีบลง เราได้ยกให ้แก่  เจ้ าทัง้หลาย  ดังท่ี เราได้ตรสัไวกั้บโมเสส 4  ตัง้แต่ ถิน่ทุ รก ันดารและ
ภูเขาเลบานอนน้ีไกลไปจนถึงแม่น้ําใหญ่ คือแม่น้ํายูเฟรติส  แผ่ นดินทัง้หมดของคนฮติไทต์ ถึงทะเลใหญ่
ทางทิศตะวนัตก จะเป็นอาณาเขตของเจ้า 5  ไม่มี  ผู้ ใดจะยนืหยดัต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชวีติของเจ้า เราอยู่กับ
โมเสสมาแล้วฉันใด เราจะอยูกั่บเจ้าฉันน้ัน เราจะไม่ละเลยหรอืละทิง้เจ้าเสีย 6จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด
เพราะเจ้าจะกระทําให ้ชนชาติ  น้ี  แบ ่งมรดกในแผ่นดินน้ัน ซ่ึงเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย
วา่จะยกให ้เขา 7  เพียงแต่ จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิง่เถิด ระวงัท่ีจะกระทําตามพระราชบัญญั ติ ทัง้หมดซ่ึง
โมเสสผู้ รบัใช ้ของเราได้บัญชาเจ้าไว ้น้ัน อยา่หลีกเล่ียงจากพระราชบัญญั ติ น้ันไปทางขวามือหรอืทางซ้าย
เพื่อวา่เจ้าจะไปในถิน่ฐานใด  เจ้ าจะได้รบัความสําเรจ็อยา่งดี 8 อยา่ให ้หน ังสือพระราชบัญญั ติ  น้ี  หา่งเห ินไป
จากปากของเจ้า  แต่  เจ้ าจงตรกึตรองตามน้ันทัง้กลางวนัและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวงัท่ีจะกระทําตาม
ข้อความท่ี เข ียนไวน้ั้นทุกประการ  แล ้วเจ้าจะมี ความจําเรญิ และเจ้าจะสําเรจ็ผลเป็นอยา่งดี 9 เราสัง่เจ้าไว ้
แล ้วมิ ใช ่ หรอืวา่ จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อยา่ตกใจหรอืครา้มกลัวเลย เพราะวา่เจ้าไปในถิน่ฐานใด พระ
เยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้าทรงสถิ ตก ับเจ้า�

โยชูวาเตรยีมประชาชนท่ีจะข้ามแม่น้ําจอร ์แดน 
10  แล ้วโยชู วาบ ัญชาเจ้าหน้าท่ีทัง้ปวงของประชาชนวา่ 11 �จงไปในค่ายสัง่ประชาชนวา่ จงเตรยีมเสบียง

อาหารไว้ เพราะวา่ภายในสามวนัท่านทัง้หลายจะต้องยกข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนน้ี เพื่อเข้าไปยดึครองแผ่นดิน
ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให ้ยดึครอง � 12  แล ้วโยชูวาพู ดก ับคนรู เบน คนกาด และ
คนตระกูลมนัสเสห ์คร ่ึงหน่ึงวา่ 13 �จงจําคําท่ีโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์บัญชาท่านทัง้หลายไว ้วา่ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายจัดท่ีพักให ้ท่าน และประทานแผ่นดินน้ี แก่  ท่าน 14 จงให้ภรรยาของท่าน
ทัง้หลาย ลูกเล็กของท่าน และฝูงสัตว์ของท่านอยู่ในแผ่นดินซ่ึงโมเสสยกให ้ท่ี ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี  
แต่  ผู้ ชายท่ีชาํนาญศึกทัง้หลายในพวกท่านต้องถืออาวุธข้ามไปเป็นทัพหน้า เพื่อชว่ยพี่น้องของตน 15 จน
กวา่พระเยโฮวาห์จะประทานท่ีพักให ้แก่  พี่ น้องของท่าน  ดังท่ี ประทานแก่ ท่าน ทัง้ให้เขาได้ยดึครองแผ่นดิน
ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ เขา  แล ้ วท ่านจึงจะกลับไปยงัแผ่นดิ นที ่ท่านยดึครองและถือ
ไวเ้ป็นกรรมสิทธิ์ คือแผ่นดินซ่ึงโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์ได้  ให ้ แก่ พวกท่านฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี
ทางดวงอาทิตย ์ขึ้น � 16 เขาทัง้หลายจึงตอบโยชู วาว ่า � สิ ่งสารพัดซ่ึงท่านบัญชาแก่ พวกเรา เราจะกระทํา
ตาม ท่านจะให้พวกเราไปในท่ี ใดๆ เราจะไป 17 เราเชื่อฟังโมเสสในเรือ่งทัง้ปวงอยา่งไร เราจะเชื่อฟังท่าน
อยา่งน้ัน ขอเพียงวา่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทรงสถิ ตก ั บท ่าน  ดังท่ี  พระองค์  ได้ สถิ ตก ับโมเสสก็ แล้วกัน 
18  ผู้ ใดท่ีขัดขืนคําบัญชาของท่าน และไม่เชื่อฟังถ้อยคําของท่าน  ไม่ วา่ท่านจะบัญชาเขาอยา่งไร  ผู้ น้ันจะต้อง
ถึงตาย ขอเพียงให ้เข ้มแข็งและกล้าหาญเถิด�

2
นางราหบัชว่ยผู้ สอดแนม 

1 ต่อมาโยชู วาบ ุตรชายนนูได้ ใช ้ชายสองคนจากเมืองชิทธิมเป็นการลับให้ไปสอดแนม  กล่าววา่ �จงไป
ตรวจดู แผ่ นดินน้ัน และเมืองเยรีโคด้วย� คนทัง้สองก็ ไป  เข ้าไปในเรอืนของหญิงโสเภณีคนหน่ึงชื่อรา



โยชูวา 2:2 176 โยชูวา 3:10

หบั และพักอยู ่ท่ีน่ัน 2  มี คนทูลกษั ตร ิย์เมืองเยรีโควา่ � ดู  เถิด  มี ชายอสิราเอลบางคนเข้ามาคืนน้ี เพื่อจะ
สอดแนมดู แผ่นดิน � 3 ฝ่ายกษั ตร ิย์เมืองเยรโีคจึงใช้คนไปสัง่ราหบัวา่ �จงส่งคนเหล่าน้ันซ่ึงมาหาเจ้าใน
บ้านของเจ้าออกมาให ้เรา เพราะเขามาเพื่อจะสอดแนมดูทัว่แผ่นดินของเรา� 4  แต่ หญิงน้ันได้ซ่อนชายทัง้
สองเสียแล้วจึงกล่าววา่ � มี  ผู้ ชายมาหาข้าพเจ้าจรงิ  แต่ เขามาจากไหนข้าพเจ้าไม่ ทราบ 5 ต่อมาเม่ือจะปิด
ประตูเมืองในเวลาพลบค่ํา คนเหล่าน้ั นก ็ออกไปแล้ว เขาไปทางไหนข้าพเจ้าไม่ ทราบ จงรบีตามเขาไปเถิด
คงทันเขา� 6  แต่ หญิงน้ันได้พาคนทัง้สองขึ้นบนหลังคาแล้วซ่อนตัวเขาไว ้ใต้ ต้นป่านซ่ึงวางลําดับตากไว ้ท่ี 
ดาดฟ้าบนหลังคาน้ัน 7 เขาทัง้หลายก็ ไล่ ตามคนทัง้สองไปทางแม่น้ําจอรแ์ดนจนถึงท่าข้าม พอคนท่ี ไล่ ตาม
น้ันออกไปแล้วเขาก็ ปิดประตู  เมือง 8 เม่ือชายทัง้สองคนยงัไม่นอนหญิงน้ั นก ็ขึ้นไปหาเขาบนหลังคา 9  กล ่าว
แก่ชายน้ั นว ่า � ดิ ฉันทราบแล้ วว ่า พระเยโฮวาห์ประทานแผ่นดินน้ี แก่ พวกท่าน ความครา้มกลัวต่อท่านได้
ตกอยู่บนเราทัง้หลาย และบรรดาชาวแผ่นดิ นก ็ครั ่นคร ้ามต่อท่าน 10 เพราะเราทัง้หลายได้ยนิเรือ่งท่ีพระเย
โฮวาห์ทรงกระทําให้ทะเลแดงแหง้ไปต่อหน้าท่านเม่ือท่านออกจากอยีปิต์ และเรือ่งการท่ีท่านได้กระทําแก่ 
กษัตรยิ ์ทัง้สองของคนอาโมไรต์ ซ่ึงอยู่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น คือกษั ตร ิย ์สิ โหนและโอก  ผู้ ซ่ึงท่านทัง้
หลายได้ทําลายเสียสิน้ 11 เพราะเรือ่งท่านน้ี แหละ พอเราได้ยนิข่าวน้ี  จิ ตใจของเราก็ละลายไป  ไม่มี ความ
กล้าหาญเหลืออยู่ในสักคนหน่ึงเลย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบน
และโลกเบื้องล่าง 12 ฉะน้ันบัดน้ีขอท่านปฏิญาณให ้ดิ ฉันในพระนามพระเยโฮวาห ์วา่ เม่ื อด ิฉันได้สําแดง
ความเมตตาต่อท่านแล้ว ท่านจะแสดงความเมตตาต่อเรอืนบิดาของดิฉันและให ้มี หมายสําคัญอนัแน่นอน
ต่ อก ัน 13 และขอไว ้ช ีว ิตบ ิดามารดา  พี่ น้องชายหญิง และทุกคนท่ีเป็นของวงศ์ ญาติ  น้ี  ให ้ ช ีวติเรารอดจาก
ตาย� 14 ชายน้ันจึงตอบนางวา่ � ช ีวติของเราเพื่อชวีติของเจ้าน่ะหรอื ถ้าเจ้าไม่ แพร ่งพรายธุ รก ิ จน ้ี แก่  ผู้ใด 
เราจะมีความเมตตาและจรงิใจต่อเจ้า เม่ือพระเยโฮวาหป์ระทานแผ่นดินน้ี แก่  เรา � 15  แล ้วนางจึงเอาเชอืก
หยอ่นเขาทัง้สองลงทางหน้าต่าง เพราะบ้านของนางตัง้อยู ่ท่ี  กําแพงเมือง นางอาศัยอยูใ่นกําแพง 16 นางจึง
บอกเขาวา่ �จงขึ้นไปบนภู เขา ด้วยเกรงวา่ผู้ ท่ี  ไล่ ตามจะพบเข้า จงซ่อนตัวอยู่สามวนัจนกวา่ผู้ ท่ี  ไล่ ตามจะ
กลับ  แล ้วจึงค่อยออกเดินต่อไป� 17 ชายน้ันจึงพู ดก ับนางวา่ �ฝ่ายเราจะไม่ ให ้ผิดคําปฏิญาณซ่ึงเจ้าได้ ให ้
เราปฏิญาณน้ัน 18  ดู  เถิด เม่ือเรายกเข้ามาในแผ่นดินน้ี  เจ้ าจงเอาด้ายแดงน้ีผูกไว ้ท่ี  หน ้าต่างซ่ึงเจ้าหยอ่น
เราลงไปน้ัน และเจ้าจงรวบรวมบิดามารดา  พีน้่อง และครวัเรอืนของบิดาทัง้สิน้เข้ามาไวใ้นบ้าน 19 ถ้ามี ผู้ ใด
ออกไปท่ีถนนนอกประตู บ้าน  ให ้โลหติของผู้น้ันตกบนศีรษะของผู้น้ันเอง ฝ่ายเราไม่ มีความผิด  แต่ ถ้ามีคน
หน่ึงคนใดยกมือขึ้นทํารา้ยผู้ใดท่ี อยู ่กับเจ้าในเรอืน  ให ้โลหติของคนน้ันตกบนศีรษะของเราเถิด 20  แต่ ถ้าเจ้า
แพรง่พรายธุ รก ิจของเราแก่ ผู้ใด เราก็พ้นจากคําปฏิญาณซ่ึงเจ้าให้เราปฏิญาณไว ้น้ัน � 21 นางจึงกล่าววา่
� ให ้เป็นไปตามคําของท่านเถิด�  แล ้วนางก็ส่งคนทัง้สองน้ันไป เขาก็ ไป นางจึงเอาด้ายแดงผูกไว ้ท่ี  หน้าต่าง 
22 คนทัง้สองออกไปแล้วปีนขึ้นไปบนภูเขาพักอยู ่ท่ี น่ันสามวนั จนผู้ ท่ี  ไล่ ตามกลับ เพราะผู้ ท่ี  ไล่ ตามน้ันได้
ค้นหาอยู่ตลอดทางก็ ไม่  พบ 23 ชายทัง้สองก็ลงจากภูเขาอกี และข้ามไปหาโยชู วาบ ุตรชายนนู  แล ้วเล่าเหตุ 
การณ์ ทัง้สิน้ซ่ึงเกิดแก่ตนให ้ฟัง 24 และเขากล่าวแก่โยชู วาว ่า �พระเยโฮวาหท์รงมอบแผ่นดินน้ันทัง้หมดไว้
ในมือเราแน่นอนแล้ว และยิง่กวา่น้ั นอ กีบรรดาชาวบ้านชาวเมืองในแผ่นดินน้ี  ก็  มี ใจครั ่นคร ้ามไป เพราะเรา
เป็นเหตุ�

3
คนอสิราเอลข้ามแม่น้ําจอร ์แดน 

1 ฝ่ายโยชู วาก ต่ื็นแต่ เชา้ เขาทัง้หลายยกออกจากชทิธมิมาถึงแม่น้ําจอร ์แดน ทัง้ตั วท ่านและคนอสิราเอล
ทัง้หมด เขาพักอยู ่ท่ี น่ั นก ่อนจะข้ามไป 2 ครัน้ล่วงมาได้สามวนั พวกเจ้าหน้าท่ี ก็ ไปทัว่ค่าย 3  แล ้วบัญชา
ประชาชนวา่ �เม่ือ ท่านเหน็หบีพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และเหน็คนเลวี ซ่ึง เป็น
ปุโรหติหามไป  ก็  ให ้ยกออกจากท่ีของท่านตามห ีบน ้ันไป 4 ทิง้ระยะของท่านไว ้ให ้หา่งจากหบีประมาณสอง
พันศอก อยา่เข้าไปใกล้ ห ี บน ้ัน เพื่อท่านทัง้หลายจะได้ รู ้จักทางท่ีจะไป เพราะท่านยงัไม่เคยมาทางน้ี ก่อน �
5 ฝ่ายโยชูวาจึงกล่าวแก่ประชาชนวา่ �จงชาํระตัวให ้บรสุิทธิ ์ เถิด เพราะวา่พรุง่น้ีพระเยโฮวาหจ์ะทรงกระทํา
การมหศัจรรย์ท่ามกลางท่าน� 6 โยชูวาสัง่พวกปุโรหติวา่ �จงยกหบีพันธสัญญาข้ามไปข้างหน้าประชาชน
ทัง้ปวง� เขาก็ยกหบีพันธสัญญาเดินไปข้างหน้าประชาชน 7 พระเยโฮวาห์ตรสักับโยชู วาว ่า � วนัน้ี เราจะ
เริม่ยกยอ่งเจ้าท่ามกลางสายตาของบรรดาอสิราเอล เพื่อเขาจะทราบวา่ เราอยู่กับโมเสสมาแล้วอยา่งไร
เราจะอยู่กับเจ้าอยา่งน้ัน 8 และเจ้าจงสัง่ปุโรหติผู้หามหบีพันธสัญญาวา่ �เม่ือท่านทัง้หลายมารมิแม่น้ํา
จอรแ์ดนจงหยุดยนือยู่ในแม่น้ําจอร ์แดน � � 9 และโยชูวากล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ �จงมาท่ี น่ี  เถิด และฟัง
พระดํารสัของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน� 10 และโยชูวากล่าววา่ � โดยเหตุ  น้ี ท่านทัง้หลายจะได้ทราบวา่
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ได้ ประทั บอย ูท่่ามกลางท่านทัง้หลาย และวา่พระองค์จะทรงขับไล่คนคานาอนั คนฮติ
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ไทต์ คนฮีไวต์ คนเปรสิซี คนเกอรก์าชี คนอาโมไรต์ และคนเยบุสให้พ้นหน้าท่านทัง้หลายอยา่งแน่ นอน 11  
ดู  เถิด  ห ีบพันธสัญญาแหง่องค์พระผู้เป็นเจ้าป่ินสากลพิภพจะข้ามไปข้างหน้าท่านลงไปในแม่น้ําจอร ์แดน 
12 ฉะน้ันบัดน้ีจงเลือกคนสิบสองคนออกจากตระกูลอสิราเอลตระกูลละคน 13 และต่อมาทั นที  ท่ี เม่ือฝ่าเท้า
ของปุโรหติผู้หามหบีแหง่พระเยโฮวาห ์องค์ พระผู้เป็นเจ้าแหง่แผ่นดินโลกทัง้สิน้ จะลงไปยนือยู่ในแม่น้ํา
จอร ์แดน น้ําในแม่น้ําจอรแ์ดนจะถูกตัดขาดจากน้ําท่ีไหลมาจากข้างบน น้ําน้ันจะหยุดตัง้ขึ้นเป็นกองเดียว�
14 ดังน้ันเม่ือประชาชนยกจากเต็นท์ของเขาทัง้หลาย เพื่อจะข้ามแม่น้ําจอร ์แดน  พร ้อมกับปุโรหติหามหบี
พันธสัญญาไปข้างหน้าประชาชน 15 เม่ือคนหามหบีมาถึงแม่น้ําจอรแ์ดนและเท้าของปุโรหติผู้หามห ีบก ้าว
ลงในรมิแม่น้ําแล้ว ( แม่น ้ําจอรแ์ดนขึ้นท่วมฝ่ังตลอดฤดู เก ่ียวข้าวเสมอ� 16 น้ําท่ีไหลมาจากข้างบนก็หยุด
ตัง้ขึ้นและนนูขึ้นเป็นกองไกลออกไปยิง่นักตัง้แต่เมืองอาดัม ซ่ึงเป็นเมืองอยู่ข้างๆเมืองศาเรธาน และน้ํา
ท่ีไหลลงสู่ทะเลแหง่ท่ี ราบ คือทะเลเค็ มน ้ั นก ็ขาดกันสิน้  แล ้วประชาชนก็ข้ามไปท่ีฝ่ังตรงข้ามเมืองเยร ีโค 
17 และปุโรหติผู้หามหบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาหย์ ืนม ่ันอยู่บนดินแดนแหง้กลางแม่น้ําจอร ์แดน คน
อสิราเอลทัง้หมดก็เดินข้ามไปบนดินแหง้ จนประชาชนข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปหมด

4

 ท่ี ระลึกท่ีทําด้วยศิลาสองแหง่
1 ต่อมาเม่ือประชาชนน้ันได้ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนเสรจ็หมดแล้ว พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโยชู วาว ่า 2 �จงเลือก

ชายสิบสองคนจากประชาชนตระกูลละคน 3 และบัญชาเขาวา่ �จงไปเอาศิลาสิบสองก้อนจากท่ี น่ี  ท่ี กลาง
แม่น้ําจอร ์แดน ตรงท่ีซ่ึงเท้าของปุโรหติย ืนม ัน่อยู ่น้ัน ขนมาวางไวใ้นท่ีซ่ึงท่านทัง้หลายจะนอนในคื นว ันน้ี� �
4  แล ้วโยชู วาก ็เลือกชายสิบสองคน ซ่ึงท่านจัดตัง้จากประชาชนอสิราเอลตระกูลละคน 5 โยชูวาจึงสัง่เขาวา่
�จงผ่านไปข้างหน้าหบีของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านลงไปกลางแม่น้ําจอร ์แดน  แล ้วแบกศิลามาคนละ
ก้อนตามจํานวนตระกูลคนอสิราเอล 6 เพื่อวา่สิง่น้ีจะเป็นหมายสําคัญในหมู่พวกท่านทัง้หลาย ในเม่ือลูก
หลานของท่านจะถามบิดาในเวลาต่อไปวา่ �ศิลาเหล่าน้ี มี ความหมายอะไร� 7  แล ้ วท ่านจงตอบพวกเขาวา่
�น้ําท่ีจอรแ์ดนขาดจากกันต่อหน้าหบีพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห์ เม่ือห ีบน ้ันข้ามแม่น้ําจอร ์แดน น้ําใน
แม่น้ําจอรแ์ดนก็ขาดจากกัน ศิลาเหล่าน้ีจะเป็ นที ่ราํลึกแก่ลูกหลานอสิราเอลเป็นนิตย�์ � 8 คนอสิราเอล
เหล่าน้ั นก ็กระทําตามท่ีโยชู วาบ ัญชา และขนหนิสิบสองก้อนมาจากกลางจอร ์แดน ตามจํานวนตระกูลคน
อสิราเอล  ดังท่ี พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโยชูวา และเขาก็แบกมายงัท่ีซ่ึงเขาพักอยู่ วางไว ้ท่ีน่ัน 9 และโยชูวาได้
ตัง้ศิลาสิบสองก้อนไวก้ลางแม่น้ําจอร ์แดน ตรงท่ี ท่ี  เท ้าของปุโรหติผู้หามหบีพันธสัญญายนือยู่ และศิลาเห
ล่าน้ั นก ็ยงัอยู่จนทุกวนัน้ี 10 เพราะวา่ปุโรหติผู้หามห ีบน ้ันได้ยนือยู ่ท่ี กลางจอรแ์ดนกวา่สิง่สารพัดจะสําเรจ็
ตามซ่ึงพระเยโฮวาห์บัญชาโยชูวาให้บอกประชาชน ตามซ่ึงโมเสสได้บัญชาไว้กับโยชู วาท ุกประการ  แล ้ว
ประชาชนก็ ร ีบข้ามไป 11 ต่อมาเม่ือประชาชนข้ามไปหมดแล้ว  ห ีบแหง่พระเยโฮวาห์และปุโรห ิตก ็ข้ามไปต่อ
หน้าประชาชน 12 คนรู เบน คนกาด และคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูลถืออาวุธนําหน้าคนอสิราเอลข้ามไปตามท่ี
โมเสสได้สัง่เขาไว้ 13  มี คนถืออาวุธไว ้พร ้อมท่ี จะเข้ าสงครามประมาณส่ีหม่ืนคนได้ข้ามไปต่อพระพักตรพ์ระ
เยโฮวาหเ์พื่อทําศึก ไปถึงท่ีราบเขตเมืองเยร ีโค 14 ในวนัน้ันพระเยโฮวาหท์รงยกยอ่งโยชู วาท ่ามกลางสายตา
ของคนอสิราเอลทัง้ปวง เขาทัง้หลายก็ยาํเกรงท่าน  ดังท่ี เขาเคยยาํเกรงโมเสสตลอดชวีติของท่าน 15 พระ
เยโฮวาหต์รสักับโยชู วาว ่า 16 �จงบัญชาปุโรหติผูห้ามหบีพระโอวาทใหข้ึ้นมาจากจอร ์แดน � 17 โยชูวาจึ งบ ัญ
ชาแก่ ปุ โรหติวา่ �จงขึ้นมาจากจอรแ์ดนเถิด� 18 ต่อมาเม่ือปุโรหติผู้หามหบีพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห์
ขึ้นมาจากกลางจอร ์แดน เม่ือฝ่าเท้าของปุโรหติยกขึ้นเหยยีบแผ่นดินแหง้ น้ําในจอรแ์ดนก็ กล ับมายงัท่ี เก ่า
ไหลท่วมฝ่ังอยา่งเดิม

กิลกาลคือค่ายแหง่แรกในคานาอนั
19 ประชาชนได้ขึ้นจากจอรแ์ดนในว ันที ่ สิ บเดือนท่ี หน่ึง ไปตัง้ค่ายอยู ่ท่ี กิลกาล รมิเขตเมืองเยรีโคข้าง

ทิศตะวนัออก 20 และศิลาสิบสองก้อนซ่ึงเขานําออกมาจากจอรแ์ดนน้ัน โยชู วาก ็ ได้ ตัง้ไว ้ท่ี กิลกาล 21 ท่าน
จึงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ �เวลาภายหน้าเม่ือลูกหลานจะถามบิดาของเขาวา่ �ศิลาเหล่าน้ี มี ความหมาย
อะไร� 22  แล ้ วท ่านจงตอบแก่ลูกหลานให้ทราบวา่ �อสิราเอลได้ข้ามจอรแ์ดนน้ีบนดินแหง้� 23 เพราะวา่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายกระทําให ้แม่น ้ําจอรแ์ดนแหง้ไปเพื่อท่าน จนท่านข้ามไปได้ หมด  ดัง
ท่ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านกระทําแก่ทะเลแดง ทรงกระทําให ้แห ้งเพื่อเราทัง้หลาย จนเราข้ามไปหมด
24 เพื่อชนชาติทัง้หลายทัว่พิภพจะได้ทราบวา่พระหตัถ์พระเยโฮวาห์น้ันทรงฤทธิ์ เพื่อท่านทัง้หลายจะยาํเก
รงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านเป็นนิตย�์
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1 ต่อมาเม่ือบรรดากษั ตร ิย์ของคนอาโมไรต์ซ่ึงอยู่ฟากจอรแ์ดนข้างตะวนัตก และบรรดากษั ตร ิย์ของคน

คานาอนั ซ่ึงอยู ่ใกล้  ทะเล  ได้ ย ินว ่าพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้น้ําในจอรแ์ดนแหง้ไปต่อหน้าคนอสิราเอล  ให ้
เราข้ามฟากไปได้หมดแล้ว  จิ ตใจของเขาก็ละลายไป  ไม่มี กําลังใจในตั วอ ีกต่อไปเหตุเพราะคนอสิราเอล

คนอสิราเอลรุน่ใหม่ เข้าสุหนัต 
2 คราวน้ัน พระเยโฮวาห์ตรสักับโยชู วาว ่า �จงทํามีดด้วยหนิคมและให้คนอสิราเอลเข้าสุ หน ัตเป็ นคร 

ัง้ท่ี สอง � 3 โยชูวาจึงทํามีดด้วยหนิคมและให้คนอสิราเอลเข้าสุ หน ัตท่ีเนินเขาแหง่หนังหุม้ปลายองคชาต
4  น่ี แหละเป็นเหตุซ่ึงโยชูวาให้เขาเข้าสุ หน ัต ในบรรดาประชาชนผู้ออกมาจากอยีปิต์พวกผู้ ชาย คือทหาร
ทัง้หมดสิน้ชวีติเสียตามทางในถิน่ทุ รก ันดารหลังจากท่ีออกจากอยีปิต์ 5  แม้ว ่าประชาชนผู้ออกมาเหล่าน้ัน
ได้ เข ้าสุ หน ัตหมดทุกคนแล้ว  แต่ ประชาชนทุกคนท่ี เก ิดมาใหม่ตามทางท่ีในถิน่ทุ รก ันดารหลังจากท่ีออกมา
จากอยีปิต์ น้ัน ยงัไม่ ได้  เข้าสุหนัต 6 เพราะวา่คนอสิราเอลเดินทางส่ี สิ บปี อยู ่ในถิน่ทุ รก ันดารจนประชาชนทัง้
สิน้ คือทหารท่ีออกมาจากอยีปิต์ สิ ้นชวีติเสียหมด เพราะเขามิ ได้ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์  ผู้ ซ่ึง
พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับเขาวา่  พระองค์ จะไม่ทรงยอมให้เขาเหน็แผ่นดิน ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ปฏิญาณ
แก่บรรพบุรุษวา่จะประทานแก่เราทัง้หลาย เป็นแผ่นดิ นที ่ มีน ํ้านมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์7  แต่  บุ ตรของเขา
ซ่ึงพระองค์ทรงให้แทนเขาน้ัน โยชู วาก ็ ได้  ให ้ เข้าสุหนัต เพราะวา่เขายงัไม่ เข้าสุหนัต เพราะวา่เขาไม่เคยได้ 
เข ้าสุ หน ัตเม่ือมาตามทาง 8 ต่อมาเม่ือได้ ให ้ประชาชนเข้าสุ หน ัตเสรจ็หมดแล้ว เขาก็พักอยู่ในท่ีอาศัยใน
ค่ายจนกวา่จะหายเป็นปกติ 9 พระเยโฮวาห์ตรสักับโยชู วาว ่า � วนัน้ี เราได้ กล ้ิงความอดสูเพราะอยีปิต์ไปให้
พ้นเจ้าแล้ว� จึงเรยีกชื่อตําบลน้ั นว ่ากิลกาลจนทุกวนัน้ี 10 ฝ่ายคนอสิราเอลได้ตัง้ค่ายท่ีกิลกาล เขาถือเท
ศกาลปัสกาในว ันที ่ สิ บส่ีของเดือนน้ันเวลาเยน็  ณ  ท่ี ราบเมืองเยร ีโค 

มานาขาดไป
11 ว ันร ุ่งขึ้นหลังวนัเทศกาลปัสกา วนัน้ันเองเขาก็รบัประทานผลอนัเกิดจากแผ่นดิน คือขนมไรเ้ชื้อและ

ข้าวคัว่ 12  ตัง้แต่ ว ันร ุ่งขึ้นมานาก็ขาดไป คือเม่ือเขาได้รบัประทานผลจากแผ่นดิน คนอสิราเอลไม่ มี มานาอกี
เลย ในปีน้ันเขารบัประทานผลจากแผ่นดินคานาอนั

จอมพลโยธาของพระเยโฮวาหป์รากฏแก่โยชูวา
13 ต่อมาเม่ือโยชูวาอยูข่้างเมืองเยร ีโค ท่านก็เงยหน้าขึ้นมองดู และดู เถิด  มี ชายคนหน่ึงชกัดาบออกมาถือ

ยนือยู่ตรงหน้าท่าน โยชูวาเข้าไปหาชายน้ัน  กล ่าวแก่เขาวา่ �ท่านอยู่ฝ่ายเราหรอือยู่ฝ่ายศั ตรู � 14  ผู้ น้ันจึง
ตอบวา่ � มิใช ่ ท่ี เรามาน้ี ก็ มาเป็นจอมพลโยธาของพระเยโฮวาห�์ ฝ่ายโยชู วาก ็กราบลงถึ งด ินนมัสการแล้ว
ถามวา่ � เจ้ านายของข้าพเจ้าท่านจะให ้ผู้รบัใช ้ของท่านกระทําอะไร� 15 และจอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์
จึงสัง่โยชู วาว ่า �จงถอดรองเท้าออกจากเท้าของเจ้าเสีย เพราะวา่ท่ีซ่ึงเจ้ายนือยู ่น้ี เป็ นที ่ บรสุิทธิ ์� โยชู วาก ็
กระทําตาม

6
พระเจ้าทรงชนะเมืองเยร ีโค 

1 เพราะเหตุคนอสิราเอลเมืองเยรโีคต้องถูกปิดไว้  ไม่มี คนเข้าออกได้ เลย 2 พระเยโฮวาห์ตรสักับโยชู วาว 
่า � ดู  แน่ะ เราได้มอบเมืองเยรโีคไวใ้นมือเจ้าแล้ว ทัง้กษั ตร ิย์และทแกล้วทหาร 3  เจ้ าทัง้หลายจงเดินขบวน
รอบเมือง คือให้บรรดาทหารไปรอบเมืองครัง้หน่ึง  เจ้ าจงทําเชน่น้ีหกวนั 4  ให ้ ปุ โรหติเจ็ดคนถือแตรเขาแกะ
ตัวผู้ เจ ็ดคันนําหน้าหบี และในว ันที ่ เจ ็ดน้ันเจ้าทัง้หลายจงเดินรอบเมืองเจ็ดครัง้  ให ้ ปุ โรหติเป่าแตรไปด้วย
5 และต่อมาเม่ือเขาเป่าเขาแกะตัวผู้เป็นเสียงยาว พอเจ้าได้ยนิเสียงแตรน้ัน  ก็  ให ้ประชาชนทัง้ปวงโห่รอ้ง
ขึ้นด้วยเสียงอนัดัง กําแพงเมืองน้ั นก ็จะพังลงราบ และประชาชนจะขึ้นไปทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตน�
6 ฝ่ายโยชู วาบ ุตรชายนนูจึงเรยีกปุโรหติมาสัง่วา่ �จงยกหบีพันธสัญญาขึ้นหามไป  ให ้ ปุ โรหติเจ็ดคนถือแตร
เขาแกะตัวผู้ เจ ็ดคันเดินนําหน้าหบีแหง่พระเยโฮวาห�์ 7 และท่านสัง่ประชาชนวา่ �จงออกเดินรอบเมือง
น้ัน  ให ้ทหารถืออาวุธเดินข้างหน้าหบีแหง่พระเยโฮวาห�์ 8 ต่อมาเม่ือโยชู วาบ ัญชาแก่ประชาชนแล้ว  ปุ โรหติ
เจ็ดคนท่ีถือเขาแกะตัวผู้ เจ ็ดคั นก ็เดินผ่านไปข้างหน้าต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์และเป่าแตรไปด้วย และ
มี ห ีบพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห์ตามเขามา 9 และทหารถืออาวุธเดินอยู ่หน ้าปุโรหติผู้ เป่าแตร และกอง
ระวงัหลั งก ็เดินตามหบี ฝ่ายปุโรห ิตน ้ั นก ็เดินเรือ่ยไปเป่าแตรอยู่ 10  แต่ โยชู วาบ ัญชาประชาชนวา่ �ท่าน
อยา่โห ่รอ้ง อยา่ให้ใครได้ยนิเสียงของท่าน อยา่ให้ถ้อยคําหลุดจากปากของท่านทัง้หลายเลย จนกวา่จะถึงว ั
นที ่ข้าพเจ้าบอกให้ท่านโห ่รอ้ง ท่านจึงโห่รอ้งกัน� 11  ห ีบแหง่พระเยโฮวาห์จึงเวยีนรอบเมืองดังน้ี แหละ คือ
เวยีนรอบหน่ึงเท่ียว เขาก็ กล ับเข้าค่าย นอนค้างคืนอยู่ในค่ายน้ัน 12 โยชูวาต่ืนขึ้นแต่เชา้และปุโรห ิตก ็ยก
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หบีแหง่พระเยโฮวาหข์ึ้นหาม 13 และปุโรหติเจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัวผู้ เจ ็ดคันเดินนําหน้าหบีแหง่พระเยโฮ
วาห์เรือ่ยไปและเป่าแตรไปด้วย และทหารถืออาวุธก็เดินอยู่ข้างหน้าเขา และกองหลั งก ็เดินอยู่ข้างหลังหบี
แหง่พระเยโฮวาห์ ฝ่ายปุโรห ิตน ้ั นก ็เดินเป่าแตรไปเรือ่ยๆ 14 และในว ันที ่สองเขาก็เดินรอบเมืองน้ั นคร ้ังหน่ึง
แล้วกลับเข้าค่ายอกี เขาทําเชน่น้ี อยู ่หกวนั 15 ต่อมาในว ันที ่ เจ ็ดเขาลุกขึ้นแต่ เชา้ตรู ่เดินกระบวนรอบเมือง
อยา่งเคยเจ็ดครัง้ เฉพาะวนัเดียวน้ันเขาได้เดินกระบวนรอบเมืองเจ็ดครัง้ 16  อยู ่มาในครัง้ท่ี เจ็ด เม่ือปุโรหติ
เป่าแตร โยชูวาบอกแก่ประชาชนวา่ �จงโห่รอ้งขึ้นเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมอบเมืองให ้แก่ ท่านแล้ว
17 เมืองน้ันและสารพัดในเมืองน้ันจะถูกสาปแชง่ต่อพระเยโฮวาห์  เวน้แต่ ราหบัหญิงโสเภณีกับคนทัง้หลาย
ท่ี อยู ่ในเรอืนของนางจะรอดชวีติ เพราะวา่นางได้ซ่อนผู้ส่ือสารท่ีพวกเราใช ้ไป 18  แต่ ส่วนท่านทัง้หลาย จง
หา่งไกลจากของท่ี ถู กสาปแชง่น้ัน เกรงวา่เม่ือท่านทัง้หลายจะเก็บสิง่ท่ี ถู กสาปแชง่แล้ วน ้ันไว ้บ้าง ท่านเอง
จะต้องถูกสาปแชง่ ทัง้จะทําให้ค่ายของคนอสิราเอลเป็นสิง่ท่ี ถู กสาปแชง่ และนําความทุกข์ลําบากมาสู่ 19  
แต่ บรรดาเงนิและทอง และเครือ่งใช ้ท่ี ทําด้วยทองสัมฤทธิแ์ละเหล็กเป็นของถวายแด่พระเยโฮวาห์  ให ้นํา
เข้าไปไวใ้นคลังของพระเยโฮวาห�์ 20  เหตุ ฉะน้ันประชาชนก็ โห ่รอ้งเม่ือปุโรหติเป่าแตร ดังน้ันพอประชาชน
ได้ยนิเสียงแตร เขาก็ โห ่รอ้งดังและกําแพงก็พังลงราบ ประชาชนจึงขึ้นไปในเมืองทุกคนต่างตรงไปข้างหน้า
ตนและเข้ายดึเมืองน้ัน 21  แล ้วเขาก็ทําลายสารพัดท่ี อยู ่ในเมืองน้ันเสียสิน้ด้วยคมดาบ ทัง้ชายและหญิง  หน 
ุ่มและแก่ ทัง้ววั แกะและลา 22  แต่ โยชูวาได้สัง่ชายสองคนผู้ ท่ี ไปสอดแนมแผ่นดินน้ั นว ่า �จงเข้าไปในเรอืน
ของหญิงโสเภณี และนําหญิงน้ั นก ับสารพัดซ่ึงหญิงน้ั นม ี อยู ่ออกมาดังท่ีท่านได้ปฏิญาณแก่นางไว�้ 23 ดัง
น้ันชายหนุ่ มท ่ีเป็นผู้สอดแนมก็ เข ้าไปนําราหบัออกมา กับบิดามารดาและพี่น้องและสารพัดซ่ึงเป็นของนาง
และเขานําญาติ พี่ น้องทัง้หมดของนางออกมาใหไ้ปพักอยูน่อกค่ายของอสิราเอล 24 ส่วนเมืองน้ันเขาก็ จุ ดไฟ
เผาเสียทัง้สารพัดท่ี อยู ่ในเมืองน้ัน นอกจากเงนิและทองและเครือ่งใช ้ท่ี ทําด้วยทองสัมฤทธิแ์ละด้วยเหล็ก
น้ัน เขานํามาไวใ้นคลังในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 25 ส่วนราหบัหญิงโสเภณี และครอบครวับิดาของนาง
และสารพัดท่ีเป็นของนาง โยชูวาได้ ไวช้วีติ และนางก็อาศัยอยู่ในอสิราเอลจนทุกวนัน้ี เพราะวา่นางซ่อนผู้ 
ส่ือสาร ซ่ึงโยชูวาส่งไปสอดแนมเมืองเยร ีโค 26 ในคราวน้ันโยชูวาให้คนทัง้หลายปฏิญาณวา่ � ผู้ ใดท่ี ลุ กขึ้น
สรา้งเมืองน้ี ใหม่ คือเมืองเยร ีโค  ก็  ให ้ ผู้ น้ันได้รบัคําสาปแชง่เฉพาะพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  ผู้ ใดวางรากลงก็ 
ให ้ ผู้ น้ันเสียบุตรหวัปี  ผู้ ใดตัง้ประตูเมืองขึ้ นก ็ ให ้ เสียบ ุตรสุดท้อง� 27 ดังน้ันแหละพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่
กับโยชูวา และชื่อเสียงของท่านเล่ืองลือไปตลอดแผ่นดิน

7
อาคานถูกประหารชวีติเพราะบาปของเขา

1  แต่ คนอสิราเอลได้ละเมิดในเรือ่งของท่ี ถู กสาปแชง่น้ัน เพราะอาคานบุตรชายคารมี  ผู้ เป็นบุตรชายศั 
บด ี ผู้ เป็นบุตรชายเศ-ราห์ ตระกูลยูดาห์  ได้ นําของท่ี ถู กสาปแชง่บางส่วนไปเป็นของตน และพระพิโรธของ
พระเยโฮวาห ์ก็  พลุ ่งขึ้นต่อคนอสิราเอล 2 ฝ่ายโยชูวาให้คนออกจากเยรโีคไปยงัเมืองอยั ซ่ึงอยู ่ใกล้ เบธาเวน
ข้างทิศตะวนัออกของเมืองเบธเอล บอกเขาวา่ �จงขึ้นไปและสอดแนมดูเมืองน้ัน� คนเหล่าน้ั นก ็ขึ้นไปและ
สอดแนมดู ท่ี เมืองอยั 3 และเขากลับมารายงานแก่โยชู วาว ่า � ไม่ ต้องให้ประชาชนทัง้หมดขึ้นไป  ให ้สักสอง
สามพันคนขึ้นไปตีเมืองอ ัยก ็ พอ  ไม่ ต้องให้ประชาชนทัง้หมดลําบากท่ีน่ันเลย เพราะเขามีคนน้อย� 4 เพราะ
ฉะน้ันจึ งม ีประชาชนขึ้นไปท่ีน่ันเพียงสามพันคน  แต่ ต้องแตกหนี ให ้พ้นหน้าชาวเมืองอยั 5 ฝ่ายชาวเมืองอ ั
ยก ็ฆ่าฟันคนเหล่าน้ันตายประมาณสามสิบหกคน โดยขับไล่คนเหล่าน้ันจากตรงหน้าประตูเมืองไปยงัเชบา
รมิฟันเขาตามทางลง และจิตใจของประชาชนก็ละลายไปอยา่งน้ํา 6 ฝ่ายโยชู วาก ็ฉีกเส้ือผ้าของตนซบหน้า
ลงถึ งด ินหน้าหบีแหง่พระเยโฮวาหจ์นถึงเวลาเยน็ ทัง้ท่านกับพวกผู้ ใหญ่ ของคนอสิราเอล ต่างก็เอาผงคลี ดิ 
นใส่ศีรษะของตน 7 โยชูวากราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่ องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้า อนิจจาเอย๋ เป็นไฉนพระองค์จึง
ทรงนําชนชาติ น้ี ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนมา เพื่อจะมอบเราทัง้หลายไวใ้นมือของคนอาโมไรต์ ให ้ทําลายเสีย พวก
ข้าพระองค์ มี ความเสียดายท่ี ไม่ พอใจอยู่เพียงฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น 8  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ข้า
พระองค์จะทูลประการใดได้เล่าเม่ื ออ ิสราเอลหนัหลังหนี ให ้พ้นหน้าศั ตรู เสียแล้ว 9 เพราะวา่คนคานาอ ันก 
ับผู้ ท่ี อาศัยอยู่ในแผ่นดินน้ันคงจะได้ ยนิ  แล ้วคงจะยกมาตัง้ล้อมพวกข้าพระองค์ และตัดชื่อของบรรดาข้า
พระองค์เสียจากแผ่นดินโลก และพระองค์จะทรงกระทําประการใดต่อพระนามอนัยิง่ใหญ่ของพระองค์�
10 ฝ่ายพระเยโฮวาหต์รสักับโยชู วาว ่า �จงลุกขึ้นเถิด ไฉนเจ้าจึงซบหน้าลงดังน้ี เล่า 11 คนอสิราเอลได้กระทํา
บาป เขาได้ละเมิดพันธสัญญาซ่ึงเราได้บัญชาเขาไว้ เขาได้ยกัยอกของท่ี ถู กสาปแชง่ เขาได้ขโมยและปิดบัง
และได้เอาของรวมไว้กับข้าวของของตน 12 เพราะฉะน้ันคนอสิราเอลจึงยนืหยดัต่อสู้ ศัตรู ของตนไม่ ได้  ได้ 
หนัหลังหนีต่อหน้าศั ตรู เพราะเขากลายเป็นสิง่ท่ี ถู กสาปแชง่ เราจะไม่ อยู ่กับเจ้าทัง้หลายอกีต่อไป  เวน้แต่  
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เจ้ าจะทําลายสิง่ของท่ี ถู กสาปแชง่เหล่าน้ันเสียจากท่ามกลางพวกเจ้า 13 จงลุกขึ้นชาํระประชาชนให ้บรสุิทธิ ์
และกล่าววา่ �จงชาํระตัวเสียเพื่อวนัพรุง่น้ี เพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของคนอสิราเอลกล่าวเชน่น้ี วา่ � โอ 
อสิราเอลเอย๋  มี  สิ ่งของท่ี ถู กสาปแชง่อยูใ่นหมู่พวกเจ้า  เจ้ าจะยนืหยดัต่อสู้ ศัตรู ของเจ้าไม่ ได้ จนกวา่เจ้าจะนํา
สิง่ของท่ี ถู กสาปแชง่น้ันออกเสียจากหมู่พวกเจ้า� � 14 พอรุง่เชา้เจ้าทัง้หลายจงเข้ามาทีละตระกูล ตระกูล
ใดท่ีพระเยโฮวาห์ทรงเลือกจับไว ้ก็ ต้องเข้ามาทีละครอบครวั ครอบครวัใดท่ีพระเยโฮวาห์ทรงเลือกจับไว ้ก็  
ให ้ เข ้ามาที ละคร ัวเรอืน ครวัเรอืนใดท่ีพระเยโฮวาห์ทรงเลือกจับไว้  ก็  ให ้ เข ้ามาทีละคน 15  ผู้ ใดถูกจับวา่มี
ของท่ี ถู กสาปแชง่น้ัน  ก็ ต้องถูกเผาเสียด้วยไฟ ทัง้ตัวเขาและสารพัดท่ีเป็นของเขา เพราะเขาได้ละเมิดพันธ
สัญญาของพระเยโฮวาห์ และเพราะเขาได้กระทําความโง่เขลาในอสิราเอล� 16 โยชูวาจึงลุกขึ้นแต่ เชา้ตรู ่
และนําคนอสิราเอลเข้ามาทีละตระกูล และตระกูลยูดาห ์ถู กทรงเลื อก 17 จึงนําครอบครวัของยูดาห ์เข้ามา 
และทรงเลือกครอบครวัเศ-ราห์ และนําครอบครวัเศ-ราห์มาทีละคน และศั บด ี ถู กทรงเลื อก 18 และนําครวั
เรอืนของท่านเข้ามาทีละคน และคนท่ี ถู กทรงเลือกคืออาคานบุตรชายคารมี  ผู้ เป็นบุตรชายศั บด ี  ผู้ เป็นบุตร
ชายเศ-ราห์ ตระกูลยูดาห์ 19 ฝ่ายโยชูวาจึงกล่าวแก่อาคานวา่ �ลูกเอย๋ จงถวายสงา่ราศี แด่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอสิราเอล และจงสารภาพต่อพระองค์ จงบอกข้ามาวา่เจ้าได้กระทําอะไรไป อยา่ปิดบังไวจ้ากข้า
เลย� 20 และอาคานตอบโยชู วาว ่า �เป็นความจรงิแล้ วท ีข่้าพเจ้าได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
อสิราเอล ข้าพเจ้าได้กระทําดังน้ี 21 ในหมู่ของท่ีรบิมาข้าพเจ้าได้ เห ็นเส้ือคลุมงามตัวหน่ึงของเมืองบาบิ โลน 
กับเงนิสองรอ้ยเชเขล และทองคําแท่งหน่ึงหนั กห ้าสิบเชเขล ข้าพเจ้าก็โลภอยากได้ของเหล่าน้ัน ข้าพเจ้า
จึงเอามา  ดู  เถิด ของเหล่าน้ันซ่อนอยู ่ใต้  ดิ นในเต็นท์ของข้าพเจ้า เงนิน้ันอยู ่ข้างล่าง � 22 ฝ่ายโยชู วาก ็ ให ้ ผู้ 
ส่ือสารออกไปและเขาทัง้หลายก็วิง่ไปท่ี เต็นท์  ดู  เถิด ของน้ันซ่อนอยูใ่นเต็นท์ของเขา  มี เงนิอยู ่ข้างล่าง 23 เขา
ก็เอาออกมาจากกลางเต็นท์นําไปให้โยชูวาและคนอสิราเอลทัง้ปวง  แล ้วเขาก็วางของเหล่าน้ันลงต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์ 24 และโยชู วาก ับบรรดาคนอสิราเอลจึงพาอาคานบุตรชายเศ-ราห์  พร ้อมกับเงนิ เส้ือ
คลุมตั วน ้ัน และทองแท่งน้ัน ทั ้งบ ุตรชายหญิงของเขา ทัง้ววั  ลา แพะแกะ และเต็นท์ของเขา  ทุ กสิ่งท่ีเขามี 
อยู ่และนําคนกับของทัง้หมดไปยงัหุบเขาอาโคร์ 25 และโยชูวากล่าววา่ �ทําไมเจ้าจึงนําความยากรา้ยมา
ให ้เรา พระเยโฮวาหจ์ะทรงนําความยากรา้ยมาถึงเจ้าในวนัน้ี� และบรรดาคนอสิราเอลก็เอาหนิขวา้งเขาให ้
ตาย เผาเขาทัง้หลายด้วยไฟ เม่ือขวา้งเขาด้วยก้อนหนิแล้ว 26  แล ้วเอาหนิถมกองทับเขาไวเ้ป็นกองใหญ่ยงั
อยูจ่นทุกวนัน้ี และพระเยโฮวาห ์ก็ ทรงหนักลับจากพระพิโรธอนัแรงกล้าของพระองค์ เพราะฉะน้ันจนถึงทุก
วนัน้ีเขายงัเรยีกท่ีน้ั นว ่าหุบเขาอาโคร์
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คนอสิราเอลชนะและเผาเมืองอยั

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับโยชู วาว ่า �อยา่กลัวหรอืขยาดเลย จงนําทหารทัง้หมดไปกับเจ้า  ลุ กขึ้นไปยงัเมือ
งอยัเถิด  ดู  เถิด เราได้มอบกษั ตร ิย์เมืองอยัไว้ในมือเจ้าแล้ว  พร ้อมทัง้ประชาชนของเขา เมืองของเขาและ
แผ่นดินของเขาด้วย 2  เจ้ าจงกระทําแก่เมืองอยัและกษั ตร ิย์ของเมืองน้ันเชน่เดียวกั บท ่ี เจ้ ากระทํากับเมือง
เยรโีคและกษั ตร ิย์ของเมืองน้ัน  แต่ ข้าวของและสัตว ์ท่ี รบิมาน้ัน ตกเป็นของเจ้าได้ จงตัง้ซุ่มไว ้ท่ี ข้างหลัง
เมือง� 3 โยชูวาจึงลุกขึ้นพรอ้มกับบรรดาทหารไปยงัเมืองอยั และโยชูวาได้คัดทแกล้วทหารสามหม่ืนคนให้
ยกไปในเวลากลางคืน 4 และท่านบัญชาเขาวา่ � ดู  เถิด ท่านจงซุ่มอยูข่้างหลังเมือง อยา่ใหห้า่งไกลจากเมือง
นัก และใหเ้ตรยีมตัวไว ้พร อ้มทุกคน 5 ส่วนตัวเราและประชาชนทัง้หมดท่ี อยู ่กับเราจะเข้าไปถึงตัวเมือง และ
ต่อมาเม่ือเขาออกมาต่อสู้เราอยา่งคราวก่อน เราก็จะถอยหนี ให ้พ้นหน้าเขา 6 (เขาจะตามเราออกมา� จน
เราจะได้ลวงเขาให้ออกมาหา่งจากตัวเมือง เพราะเขาจะพูดวา่ �เขาทัง้หลายกําลังหนีจากเราอยา่งคราว
ก่อน�  ฉะน้ี เราจะหนี ให ้พ้นหน้าเขาเรือ่ยมา 7  แล ้ วท ่านทัง้หลายจงลุกจากท่ีซุ่มซ่อนเข้ายดึเมืองน้ันไว้ เพราะ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเมืองน้ันไวใ้นมือท่าน 8 และเม่ือท่านทัง้หลายเข้ายดึเมืองได้ แล้ว 
ท่านจงจุดไฟเผาเมืองเสีย จงกระทําตามท่ีพระเยโฮวาหต์ร ัสส ัง่  ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว ้แล้ว � 9  แล ้ว
โยชู วาก ็ ให ้เขาไป เขาก็ออกไปยงัท่ีซุ่มอยู่ระหวา่งเบธเอลกับเมืองอยั ทางทิศตะวนัตกของเมืองอยั  แต่ คื นว 
ันน้ันโยชูวานอนค้างอยู่กับประชาชน 10 โยชูวาต่ืนขึ้นแต่ เชา้ตรู ่ ก็ ออกตรวจประชาชน  แล ้วขึ้นไปพรอ้มกับ
พวกผู้ ใหญ่ ของอสิราเอลนําหน้าประชาชนไปเมืองอยั 11 และบรรดาประชาชน คือทหารท่ี อยู ่กั บท ่านทุกคน
 ก็ ขึ้นไปแล้วรุกใกล้ตรงหน้าตัวเมืองเข้าไป และตัง้ค่ายอยู่ด้านเหนือของเมืองอยั  มี หุบเขาคัน่ระหวา่งเขากับ
เมืองอยั 12 และท่านจัดคนประมาณหา้พันคน  ให ้เขาแอบซุ่มอยู่ระหวา่งเมืองเบธเอลกับเมืองอยั ทางทิศ
ตะวนัตกของตัวเมือง 13 ดังน้ันเขาทัง้หลายก็วางกําลังรบใหก้องหลวงอยูด้่านเหนือของเมือง และกองระวงั
หลังอยู่ด้านตะวนัตกของเมือง ในคื นว ันน้ันโยชูวานอนอยู่ในหุบเขา 14 ต่อมาเม่ือกษั ตร ิย์เมืองอยัเหน็ดัง
น้ัน ชาวเมืองก็ ร ีบลุกขึ้นแต่ เชา้ตรู ่ออกไปสู้รบกับอสิราเอล  ณ  ท่ี ปะทะกันหน้าท่ี ราบ ทัง้ท่านและประชาชน
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ทัง้หมดของท่าน  แต่ ท่านไม่ทราบวา่มีกองซุ่มคอยอยู ่ต่อสู้ ท่านข้างหลังเมือง 15 โยชู วาก ับอสิราเอลทัง้ปวง
จึงแสรง้ทําเป็นแพ้ ฝี มือต่อหน้าเขาแล้ว  หนี ตรงไปยงัทางถิน่ทุ รก ันดาร 16 คนในเมืองอยัทัง้หมดก็ ถู กเรยีก
ให้ตามออกไป เม่ือเขาไล่ตามโยชูวาไปน้ัน เขาก็ออกหา่งจากเมืองไปทุกที 17  ไม่มี ชายสักคนหน่ึงท่ี เหลือ
อยู ่ในเมืองอยัหรอืเมืองเบธเอล  ท่ี  มิได้ ออกไปไล่ตามอสิราเอล เขาปล่อยให้เมืองเปิ ดอย ู่ ไล่ ตามอสิราเอลไป
18  แล ้วพระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโยชู วาว ่า �จงยื่นหอกซ่ึงอยู่ในมือของเจ้าออกตรงไปยงัเมืองอยั เพราะเราจะ
มอบเมืองน้ันไวใ้นมือของเจ้า�  แล ้วโยชู วาก ็ยื่นหอกซ่ึงอยู่ในมือออกไปยงัเมืองน้ัน 19 ทหารท่ีซุ่มอยู ่ก็  ลุ กอ
อกจากท่ีซ่อนอยา่งรวดเรว็ พอโยชู วาย ่ื นม ือของท่านออก ทหารก็วิง่ตรงเข้าไปในเมืองและยดึเมืองไว้  แล 
้วเขาก็ ร ีบจุดไฟเผาเมือง 20 เม่ือชาวเมืองอยัเหลียวหลังมาดู  ดู  เถิด ควนัไฟท่ี ไหม้ เมืองพลุ่งขึ้นไปยงัท้องฟ้า
เขาก็หมดกําลังท่ีจะหนีไปทางน้ีหรอืทางน้ัน เพราะวา่ประชาชนท่ี หนี ไปทางถิน่ทุ รก ันดารหนักลับมาต่อสู้กับ
ผู้ ท่ี  ไล่ตาม 21 และเม่ือโยชู วาก ับบรรดาอสิราเอลเห ็นว ่ากองซุ่มยดึเมืองได้ แล้ว และควนัไฟท่ี ไหม้ เมืองพลุ่ง
ขึ้น เขาก็หนักลับมาโจมตีชาวเมืองอยั 22 คนอื่นๆก็ออกมาจากเมืองสู้รบกับเขา กระทําให้เขาอยู่ระหวา่ง
กลางอสิราเอล  ผู้  อยู ่ข้างน้ีบ้างข้างโน้นบ้าง และคนอสิราเอลก็ โจมตี เขาจนไม่ มี สักคนหน่ึงรอดชวีติหรอืหนี
ไปได้ 23  แต่  กษัตรยิ ์เมืองอยัยงัเป็นอยู่  ได้  ถู กจับและคุมตัวมาหาโยชูวา 24 ต่อมาเม่ื ออ ิสราเอลไล่ฆ่าฟันชาว
เมืองอยัทัง้หมดในทุ่งในถิน่ทุ รก ันดารท่ีเขาไล่ตามไปน้ัน และคนเหล่าน้ันล้มตายหมดด้วยคมดาบจนคน
สุดท้าย บรรดาคนอสิราเอลก็ กล ับเข้าเมืองอยัโจมตีคนในเมืองด้วยคมดาบ 25  คนที ่ล้มตายทัง้หมดวนัน้ัน
ทัง้ชายและหญิงจํานวนหม่ืนสองพันคน คือชาวเมืองอยัทัง้หมด 26 เพราะโยชู วาม ิ ได้ หดมือท่ีถือหอกยื่นอยู ่
น้ัน จนกวา่จะได้ผลาญชาวเมืองอยัพินาศสิน้ 27  แต่ คนอสิราเอลได้รบิเอาฝูงสัตวแ์ละข้าวของของเมืองน้ัน
เป็นของตน ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงทรงบัญชาไวกั้บโยชูวา 28  ดังน้ี แหละโยชูวาจึงเผาเมืองอยั
เสีย กระทําใหเ้ป็นกองซากปร ักห ักพังอยู ่เป็นนิตย ์คือเป็ นที ร่กรา้งอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี 29 และท่านแขวนกษั ตร ิ
ย์เมืองอยัไว ้ท่ี  ต้นไม้ จนถึงเวลาเยน็ เม่ือดวงอาทิตย์ตกโยชูวาจึ งบ ัญชาและเขาก็ปลดศพลงจากต้นไม้นําไป
ทิง้ไว ้ท่ี ทางเข้าประตู เมือง  แล ้วเอาหนิถมทับไวเ้ป็นกองใหญ่ซ่ึงยงัอยูจ่นทุกวนัน้ี

การกล่าวซ้ําถึงพระพรและการสาปแชง่ต่างๆ
30  แล ้วโยชูวาได้สรา้งแท่นบูชาในภูเขาเอบาลถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอล 31  ดังท่ี โมเสส

ผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์บัญชาประชาชนอสิราเอล  ตามท่ี  จาร ึกไว้ในหนังสือพระราชบัญญั ติ ของโมเสสวา่
�แท่นบูชาทําด้วยห ินม ิ ได้  ตกแต่ง ซ่ึงไม่ มี  ผู้ ใดใช้เครือ่งมือเหล็กถูกต้องเลย�  แล ้วเขาก็ถวายเครือ่งเผา
บูชาแด่พระเยโฮวาห์บนแท่นน้ัน และถวายสันติ บูชา 32  ณ  ท่ี น้ันท่านคัดลอกพระราชบัญญั ติ ของโมเสส
บนหนิ ซ่ึงท่านได้ เข ียนไว้ต่อหน้าประชาชนอสิราเอล 33 คนอสิราเอลทัง้หมด ทัง้คนต่างด้าวและคนท่ี เก ิด
ในอสิราเอล  พร ้อมทัง้พวกผู้ ใหญ่  เจ้าหน้าท่ี และผู้ พิพากษา ยนือยู่ทัง้สองข้างของหบีต่อหน้าคนเลว ีท่ี เป็น
ปุโรหติ  ผู้  ท่ี หามหบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์  คร ่ึงหน่ึงยนือยู่ข้างหน้าภูเขาเกร ิซิม  อ ีกครึง่หน่ึงข้าง
หน้าภูเขาเอบาล  ดังท่ี โมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์ได้ บัญชาไว้ในครัง้แรกให้เขาทัง้หลายอวยพรแก่คน
อสิราเอล 34 ภายหลังท่านจึ งอ ่านบรรดาถ้อยคําในพระราชบัญญั ติ เป็นคําอวยพรและคําสาปแชง่  ตามท่ี  มี  
จาร ึกไว้ในหนังสือพระราชบัญญั ติ  ทุ กประการ 35  ไม่มี คําซ่ึงโมเสสได้บัญชาไว้สักคําเดียวท่ีโยชู วาม ิ ได้ อา่น
ต่อหน้าบรรดาชุมชนอสิราเอลพรอ้มกับผู้หญิ งก ับเด็กๆ และคนต่างด้าวซ่ึงอยูใ่นหมู่ พวกเขา 
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1 ต่อมาเม่ือกษั ตร ิย์ทัง้หลายท่ี อยู ่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี คือท่ี อยู ่ในแดนเทือกเขา และในหุบเขา และ
ตามฝ่ังทะเลใหญ่ไปทัว่จนถึงภูเขาเลบานอน เป็นคนฮติไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอนั คนเปรสิซี คนฮีไวต์
และคนเยบุสได้ยนิข่าวน้ี 2 จึงพรอ้มใจรว่มกําลั งก ันจะต่อสู้โยชูวาและอสิราเอล 3  แต่ เม่ือชาวกิเบโอนได้ยนิ
ข่าวการซ่ึงโยชูวากระทําแก่เมืองเยรโีคและเมืองอยั 4 ฝ่ายเขาจึงทําอยา่งฉลาด ทําเป็นทูต เอากระสอบท่ี 
เก ่าบรรทุกบนลาของเขา กับถุงหนังท่ี เก ่าขาดและปะไว ้บรรจุ น้ําองุน่ 5 สวมรองเท้าเก่าและปะไว้ และสวม
เส้ือผ้าเก่า ส่วนเสบียงอาหารทัง้สิ ้นก ็ แห ้ งม ีราขึ้น 6 เขาเดินทางมาหาโยชู วาที ่ ค่าย  ณ เมืองกิลกาล  กล ่าว
แก่ท่านและคนอสิราเอลวา่ �พวกข้าพเจ้ามาจากประเทศท่ี หา่งไกล ฉะน้ันบัดน้ีขอทําพันธสัญญากับพวก
ข้าพเจ้าเถิด� 7  แต่ คนอสิราเอลกล่าวแก่คนฮีไวต์ เหล่ าน้ั นว ่า �ชะรอยเจ้าอาศัยอยู่ในหมู่ พวกเรา เราจะทํา
พันธสัญญากับเจ้าได้ อยา่งไร � 8 เขากล่าวแก่โยชู วาว ่า �ข้าพเจ้าทัง้หลายเป็นผู้ รบัใช ้ของท่าน� และโยชู
วากล่าวแก่เขาวา่ �พวกเจ้าเป็นใครกัน และมาจากท่ี ไหน � 9 เขาตอบท่านวา่ �เน่ืองด้วยพระนามอุโฆษ
แหง่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  ผู้รบัใช ้ของท่านมาจากประเทศท่ีไกลมาก เราได้ยนิถึ งก ิตติ ศัพท์ ของ
พระองค์ และถึงบรรดาพระราชกิจท่ี พระองค์ ทรงกระทําในอยีปิต์ 10 และได้ทราบถึงบรรดาสิง่ท่ี พระองค์ 
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ทรงกระทําต่อกษั ตร ิย์คนอาโมไรต์ทัง้สองพระองค์ ผู้  อยู ่ทางฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น คือสิโหนกษั ตร ิย์
เมืองเฮชโบน และโอกกษั ตร ิย์เมืองบาชานผู้ อยู ่ ท่ี อชัทาโรท 11  เหตุ  ฉะน้ี พวกผู้ ใหญ่ และชาวเมืองทัง้หลาย
ของเมืองข้าพเจ้าได้ กล ่าวแก่พวกข้าพเจ้าวา่ �จงเอาเสบียงสําหรบัเดินทางไปหาพวกเขาเรยีนเขาวา่ �พวก
ข้าพเจ้าทัง้หลายเป็นผู้ รบัใช ้ของท่าน ฉะน้ันบัดน้ีขอทําพันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าเถิด� � 12 ขนมปังของ
พวกข้าพเจ้าน้ีในว ันที ่ข้าพเจ้าออกมาหาท่าน ข้าพเจ้าเอาออกจากบ้านเม่ือยงัรอ้นๆ  อยู ่เพื่อใชเ้ป็นอาหารรบั
ประทานตามทาง  แต่  บัดน้ี  ดู  เถิด  แห ้งและราขึ้นแล้ว 13 ถุงน้ีเม่ือข้าพเจ้าเติ มน ํ้าองุ ่นก ็ยงัใหม่ อยู ่ แต่  ดู  เถิด 
มันขาดออก เส้ือผ้าและรองเท้าของข้าพเจ้าก็ เก่า เพราะหนทางไกลมาก� 14 ฝ่ายคนเหล่าน้ั นก ็รบัเสบียง
ของเขาบ้าง  แต่ หาได้ทูลขอการแนะนําจากพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห ์ไม่ 15 และโยชู วาก ็กระทําสัญญา
สันติภาพกับเขา และทําพันธสัญญากับเขา  ให ้ ไว ้ ช ีวติพวกเขา และพวกประมุขของชุ มน ุมชนก็ปฏิญาณต่อ
เขา 16 ต่อมาเม่ือได้กระทําพันธสัญญากับเขาล่วงมาได้สามวนั  ก็ได้ ย ินว ่าพวกเหล่าน้ันเป็นชาวเมืองอยู่ใน
หมู่พวกตน 17 และคนอสิราเอลก็ออกเดินไปถึงเมืองของเขาในว ันที ่ สาม เมืองของเขาน้ันคือเมืองกิเบโอน
เคฟีราห์ เบเอโรท และคีรยิาทเยอารมิ 18  แต่ คนอสิราเอลไม่ ได้ ฆ่าเขา เพราะวา่พวกประมุขของชุ มน ุมชนได้
ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลแล้ว บรรดาชุ มน ุมชนก็บ่นต่อวา่พวกประมุข
19  แต่ บรรดาประมุขได้ กล ่าวแก่ชุ มน ุมชนทัง้ปวงวา่ �เราได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของอสิราเอล ฉะน้ันบัดน้ีเราจะแตะต้องเขาไม่ ได้ 20 เราต้องกระทําแก่เขาอยา่งน้ันโดยให้เขามี ช ีวิตอยู ่ได้ 
เกรงวา่พระพิโรธจะตกลงเหนือเรา ตามคําปฏิญาณซ่ึงเราได้ปฏิญาณแก่เขาน้ัน� 21 และพวกประมุขก็ กล 
่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ � ให ้เขามี ช ีวติอยู ่เถิด  แต่  ให ้เขาเป็นคนตัดฟืนและเป็นคนตักน้ําให้บรรดาชุ มน ุมชน�
 ดังท่ี พวกประชุมได้สัญญาไว้กับเขาแล้ว 22 โยชูวาจึงเรยีกคนเหล่าน้ันมาและท่านกล่าวแก่เขาวา่ � เหตุ 
ไฉนเจ้าทัง้หลายจึงหลอกลวงเราโดยกล่าววา่ �ข้าพเจ้าทัง้หลายอยู่หา่งไกลจากท่านมาก� ในเม่ือเจ้าทัง้
หลายอยู่ท่ามกลางเรา 23 ฉะน้ันบัดน้ี เจ้ าทัง้หลายต้องรบัคําสาปแชง่และพวกเจ้าจะไม่ขาดท่ีต้องเป็นทาส
อยู่ เป็นคนตัดฟืนและเป็นคนตักน้ําสําหรบัพระนิเวศของพระเจ้าของเรา� 24 เขาทัง้หลายตอบโยชู วาว ่า
�เพราะเขาได้บอกผู้ รบัใช ้ของท่านอยา่งแน่นอนวา่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้บัญชาโมเสสผู้ รบัใช ้
ของพระองค์ ให ้มอบแผ่นดินน้ีทัง้หมดแก่ ท่าน และใหทํ้าลายชาวแผ่นดินใหพ้้นหน้าท่าน  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้า
ทัง้หลายก็วติกกลั วท ่านทัง้หลายจะทําอนัตรายแก่ ช ีวติของข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้าจึงกระทําอยา่งน้ี 25  ดู  เถิด 
 บัดน้ี ข้าพเจ้าทัง้หลายอยู่ในกํามือของท่าน จงกระทําแก่ข้าพเจ้าทัง้หลายตามท่ีท่านเหน็ชอบเหน็ควรเถิด�
26 โยชูวาจึงกระทําเชน่น้ัน คือให้เขารอดจากมือคนอสิราเอล  ไม่  ให ้ประหารชวีติเขาเสีย 27 ในวนัน้ันโยชูวา
ได้ตัง้เขาให้เป็นคนตัดฟืน และคนตักน้ําสําหรบัชุ มน ุมชน และสําหรบัแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์สืบมาจน
ทุกวนัน้ี ซ่ึงอยูใ่นสถานท่ีซ่ึงพระองค์ทรงเลื อก 

10
การได้ชยัชนะท่ีเมืองกิเบโอน

1 ต่อมาเม่ืออาโดนีเซเดกกษั ตร ิย์เมืองเยรูซาเล็มได้ย ินว ่า โยชูวาได้ยดึเมืองอยั และทําลายเมืองน้ันเสีย
อยา่งสิน้เชงิแล้ว ท่านได้กระทําต่อเมืองอยัและกษั ตร ิย์ของเมืองน้ีอยา่งเดียวกั บท ่ี ได้ กระทําต่อเมืองเย
รโีคและกษั ตร ิย์ของเมืองน้ัน และทราบด้วยวา่ ชาวเมืองกิเบโอนได้กระทําสันติภาพกับอสิราเอลและอยู่
ท่ามกลางพวกเขาแล้ว 2 ท่านก็ครา้มกลัวเป็นอยา่งยิง่ เพราะวา่กิเบโอนเป็นเมืองใหญเ่สมอเมืองหลวงและ
ใหญ่กวา่เมืองอยั และบุรุษชาวเมืองน้ั นก ็ ล้วนแต่  ฉกรรจ์ 3  เหตุ  ฉะน้ี อาโดนีเซเดกกษั ตร ิยเ์มืองเยรูซาเล็มจึง
ใหไ้ปหาโฮฮมักษั ตร ิย์เมืองเฮโบรนและปิรามกษั ตร ิย์เมืองยารมูท และยาเฟียกษั ตร ิย์เมืองลาคีช และเดบีร ์
กษัตรยิ ์เมืองเอกโลน เรยีนวา่ 4 �ขอเชญิท่านมาหาข้าพเจ้า และชว่ยข้าพเจ้าตีเมืองกิเบโอนเถิด เพราะวา่
เมืองน้ันได้กระทําสันติภาพกับโยชูวาและคนอสิราเอล� 5 ฝ่ายกษั ตร ิย์ของอาโมไรต์ทัง้หา้องค์  คือ  กษัตรยิ ์
เมืองเยรูซาเล็ม  กษัตรยิ ์เมืองเฮโบรน  กษัตรยิ ์เมืองยารมูท  กษัตรยิ ์เมืองลาคีช และกษั ตร ิยเ์มืองเอกโลน  ได้ 
รวบรวมกําลังของตน และยกขึ้นไปพรอ้มกับกองทัพทัง้หลาย ตัง้ค่ายต่อสู้เมืองกิเบโอน 6 ฝ่ายชาวเมืองกิเบ
โอนจึงใช้คนไปหาโยชู วาที ่ค่ายในกิลกาล  กล่าววา่ �ขอท่านอยา่ได้หยอ่นมือจากผู้ รบัใช ้ของท่านเลย ขอเรง่
ขึ้นมาชว่ยข้าพเจ้าให้รอดและชว่ยข้าพเจ้าทัง้หลาย เพราะวา่บรรดากษั ตร ิย์ของคนอาโมไรต์ ซ่ึงอยู่ในแดน
เทือกเขา  ได้ รวมกําลั งก ันต่อสู้ข้าพเจ้าทัง้หลาย� 7 ฝ่ายโยชูวาจึงขึ้นไปจากกิลกาล ทัง้ท่านและบรรดาพล
รบด้วย และทแกล้วทหารทัง้หมด 8 พระเยโฮวาห์ตรสัแก่โยชู วาว ่า �อยา่กลัวเขาเลย เพราะเราได้มอบเขา
ไวใ้นมือเจ้าแล้ว จะไม่ มี  ผู้ ใดในพวกเขาสักคนเดียวท่ีจะยนืหยดัต่อสู้ เจ้ าได้� 9  เหตุ ฉะน้ันโยชูวายกเข้าโจมตี
พวกน้ันทั นที โดยขึ้นไปตลอดคืนจากกิลกาล 10 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้เขาสะดุ้งแตกต่ืนต่อหน้าพวก
อสิราเอล  พระองค์  ได้ ทรงฆ่าเขาเสียมากมายท่ีกิเบโอน และไล่ ติ ดตามเขาไปในทางท่ีขึ้นไปถึงเบธโฮโรน
และตามฆ่าเขาจนถึงเมืองอาเซคาห์ และเมืองมักเคดาห์
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 ดวงอาทิตย ์ หยุดน่ิง 
11 ต่อมาขณะเม่ือเขาหนีไปข้างหน้าพวกอสิราเอลลงไปตามทางเบธโฮโรนน้ัน พระเยโฮวาห์ทรงโยนลูก

เหบ็ใหญ่ๆลงมาจากฟ้า ตลอดถึงเมืองอาเซคาห์ เขาทัง้หลายก็ ตาย  ผู้  ท่ี ตายด้วยลูกเห ็บน ้ั นก ็มากกวา่ผู้ ท่ี 
คนอสิราเอลฆ่าเสียด้วยดาบ 12  แล ้วโยชู วาก ็กราบทูลพระเยโฮวาห์ในว ันที ่พระเยโฮวาห์ทรงมอบคนอาโม
ไรต์ต่อหน้าคนอสิราเอลน้ัน และท่านได้ กล ่าวท่ามกลางสายตาของคนอสิราเอลวา่ � ดวงอาทิตย ์ เอย๋  เจ้ าจง
หยุดน่ิงตรงเมืองกิเบโอน และดวงจันทร ์เอย๋  เจ้ าจงหยุ ดอย ู่ตรงหุบเขาอยัยาโลน� 13  ดวงอาทิตย ์ ก็  หยุดน่ิง 
และดวงจันทร ์ก็ ตัง้เฉยอยู่จนประชาชนได้ แก้ แค้นศั ตรู ของเขาเสรจ็ เรือ่งน้ี มิได้  จาร ึกไว้ในหนังสือยาชาร์
ดอกหรอื  ดวงอาทิตย ์หยุดน่ิงอยู่กลางท้องฟ้า หาได้ ร ีบตกไปตามเวลาประมาณวนัหน่ึงไม่ 14  วนัท่ี พระเยโฮ
วาห์ทรงสดับฟังเสียงของมนษุย์อยา่งกับวนัน้ันทัง้ในสมั ยก ่อนหรอืในสมัยต่อมาไม่ มี  อกีแล้ว เพราะวา่พระ
เยโฮวาหท์รงต่อสู้เพื่ ออ ิสราเอล 15  แล ้วโยชู วาก ับบรรดาคนอสิราเอลก็ กล ับมาสู่ค่ายท่ีกิลกาล 16  กษัตรยิ ์ทัง้
หา้น้ันหนีไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ํามักเคดาห์ 17  มี คนไปบอกโยชู วาว ่า � มี คนพบกษั ตร ิย์ทัง้หา้ซ่อนตัวอยู่ในถ้ําท่ี
มักเคดาห�์ 18 โยชูวาจึงกล่าววา่ �จงกลิ ้งก ้อนหนิใหญปิ่ดปากถ้ําเสีย และวางยามใหเ้ฝ้ารกัษาไว้ 19  แต่ ท่าน
ทัง้หลายอยา่คอยอยู ่เลย จงติดตามศั ตรู ของท่านเถิด จงเข้าโจมตีกองระวงัหลัง อยา่ให ้กล ับเข้าในเมืองของ
เขาได้ เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้มอบเขาทัง้หลายไวใ้นมือของท่านแล้ว� 20 ต่อมาเม่ือโยชู 
วาก ับคนอสิราเอลฆ่าพวกเหล่าน้ันเสียเป็ นอ ันมากจนหมดแล้ว ส่วนผู้ ท่ี  เหลืออยู ่ ก็  หนี  กล ับเข้าไปในเมืองท่ี มี 
กําแพงล้ อม 21 ประชาชนทัง้ปวงก็ กล ับมาหาโยชูวา  ณ ค่ายท่ีมักเคดาห์โดยสันติภาพทุกคน  หาม ี ผู้ ใดกล้า
กระดิ กล ้ินถึงคนอสิราเอลต่อไปไม่ 22  แล ้วโยชูวาจึงวา่ �จงเปิดปากถ้ําคุมกษั ตร ิย์ทัง้หา้น้ันออกจากถ้ํามา
หาเรา� 23 เขาก็กระทําตาม จึงคุมกษั ตร ิย์ทัง้หา้ออกจากถ้ํามาหาท่าน  มี  กษัตรยิ ์เมืองเยรูซาเล็ม  กษัตรยิ ์
เมืองเฮโบรน  กษัตรยิ ์เมืองยารมูท  กษัตรยิ ์เมืองลาคีช และกษั ตร ิย์เมืองเอกโลน 24 ต่อมาเม่ือเขาพากษั ตร ิ
ย ์เหล่ าน้ันมายงัโยชูวา โยชูวาจึงเรยีกบรรดาคนอสิราเอลมาและสัง่หวัหน้าของทหารผู้ ท่ี ออกไปรบพรอ้มกั 
บท ่านวา่ �จงเข้ามาใกล้ เถิด เอาเท้าเหยยีบคอกษั ตร ิย ์เหล่าน้ี �  แล ้วเขาก็ เข ้ามาใกล้และเอาเท้าเหยยีบท่ี คอ 
25 และโยชูวากล่าวแก่เขาวา่ �อยา่กลัวหรอืขยาดเลย จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะวา่พระเยโฮวาห์
จะทรงกระทําแก่บรรดาศั ตรู ของท่านซ่ึงท่านสู้รบอยา่งน้ี แหละ � 26 ภายหลังโยชู วาก ็ ได้ ประหารชีวติกษั ตร ิ
ย์ทัง้หา้เสีย  แล ้วแขวนไว ้ท่ี  ต้นไม้ หา้ต้น และแขวนอยู่บนต้นไม้เชน่น้ันจนเวลาเยน็ 27 ต่อมาเม่ือถึงเวลาดวง
อาทิตย ์ตก โยชูวาได้บัญชาและเขาก็ปลดศพลงจากต้นไม้และทิง้ไวใ้นถ้ําซ่ึงกษั ตร ิย ์เหล่ าน้ันได้ซ่อนตัวอยู่
และเอาหนิใหญ่ๆปิดปากถ้ําน้ันไว้ ซ่ึงยงัอยูจ่นกระทัง่วนัน้ี

 การสู้ รบอกีต่อไป
28 ในวนัน้ันโยชู วาย ึดเมืองมักเคดาห ์ได้  ได้ ประหารเมืองน้ันเสียด้วยคมดาบ ทัง้กษั ตร ิยข์องเมืองน้ัน ท่าน

ได้ทําลายเขาเสียอยา่งสิน้เชงิ รวมทุกชวีติท่ี อยู ่ในเมือง  ไม่มี เหลือสักคนเดียว และท่านได้กระทําแก่ กษัตรยิ ์
มักเคดาห์อยา่งท่ีท่านได้กระทําแก่ กษัตรยิ ์เมืองเยร ีโค 29  แล ้วโยชูวาและบรรดาคนอสิราเอลก็ยกกองทัพ
จากเมืองมักเคดาห์มาถึงลิบนาห์ และเข้าสู้รบกับเมืองลิบนาห์ 30 พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงมอบเมืองน้ันและ
กษั ตร ิย์ของเมืองไวใ้นมือคนอสิราเอล และท่านได้ประหารเมืองน้ันด้วยคมดาบและทุกคนท่ี อยู ่ในเมืองน้ัน
ท่านไม่ ให ้เหลือสักคนเดียวในเมืองน้ัน และท่านได้กระทําต่อกษั ตร ิย์ของเมืองน้ันอยา่งท่ีท่านได้กระทําต่อ
กษั ตร ิย์เมืองเยร ีโค 31 และโยชูวาออกจากเมืองลิบนาห ์พร ้อมกับอสิราเอลทัง้หมดไปยงัลาคีช  แล ้วล้อม
เมืองไวแ้ละเข้าโจมตีเมืองน้ัน 32 และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเมืองลาคีชไวใ้นมือคนอสิราเอล และท่านก็ ได้ 
ยดึเมืองน้ันในว ันที ่ สอง และประหารเสียด้วยคมดาบ  ทุ กคนท่ี อยู ่ในเมืองน้ัน  ดังท่ี ท่านได้กระทําแก่เมือง
ลิบนาห์ 33 ครัง้น้ันโฮรามกษั ตร ิย์เมืองเกเซอร ์ได้ ขึ้นมาชว่ยเมืองลาคีช และโยชูวาได้ประหารเขาและคน
ของเขาเสีย จนไม่เหลือให้เขาสักคนเดียว 34 โยชู วาก ับคนอสิราเอลทัง้ปวงได้ยกออกจากลาคีชไปยงัเมือง
เอกโลน  ได้  เข ้าล้อมและโจมตีเมืองน้ัน 35 และเขาก็ ตี  ได้ ในวนัน้ันเองและฆ่าฟันทุกคนเสียด้วยคมดาบ จน
ทําลายเขาเสียสิน้ในวนัน้ัน  ดังท่ี ท่านได้กระทําแก่เมืองลาคีช 36 โยชู วาก ับคนอสิราเอลทัง้ปวงก็ขึ้นจากเมือง
เอกโลนไปยงัเมืองเฮโบรน  เข ้าโจมตีเมืองน้ัน 37 ยดึเมืองน้ันแล้ วก ็ประหารกษั ตร ิย์และชนบททัง้หมดของ
เมืองน้ัน กั บท ุกคนท่ี อยู ่ในเมืองน้ันเสียด้วยคมดาบ ท่านไม่ ให ้เหลือสักคนเดียว  ดังท่ี ท่านได้กระทําต่อเมือง
เอกโลน และได้ทําลายเมืองน้ัน และทุกคนท่ี อยู ่ในเมืองน้ันเสียสิน้ 38  แล ้วโยชู วาก ับคนอสิราเอลทัง้ปวง
กลับมายงัเมืองเดบีร์  เข ้าโจมตีเมืองน้ัน 39 ท่านได้ยดึเมืองน้ันรวมทัง้กษั ตร ิย์และชนบททัง้หมดของเมือง
และได้ไปประหารเขาทัง้หลายเสียด้วยคมดาบ และได้ทําลายทุกคนท่ี อยู ่ในเมืองน้ันเสียอยา่งสิน้เชงิ ท่าน
ไม่ ให ้เหลือสักคนเดียว ท่านได้กระทําแก่เมืองเฮโบรนอยา่งไร ท่านก็ ได้ กระทําแก่เมืองเดบีรแ์ละแก่ กษัตรยิ ์
ของเมืองอยา่งน้ัน ดังทําแก่เมืองลิบนาห์และแก่ กษัตรยิ ์ของเมืองเช ่นก ัน 40 โยชู วาก ็ ตีแผ่ นดินน้ันให ้พ่าย
แพ้ ไปหมด คือแดนเทือกเขา ในภาคใต้ ในหุบเขา และท่ี ลาด ทัง้กษั ตร ิยทั์ง้หมดของเมืองเหล่าน้ันด้วย ท่าน
ไม่ ให ้เหลือสักคนเดียว  แต่  ได้ ทําลายทุกสิง่ท่ีหายใจเสีย  ดังท่ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอสิราเอลได้ทรง
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บัญชาไว้ 41 โยชูวาได้กระทําให้เขาพ่ายแพ้ ตัง้แต่ เมืองคาเดชบารเนียจนถึงเมืองกาซา และทัว่ประเทศโก
เชนจนถึงเมืองกิเบโอน 42 โยชู วาก ็ยดึตัวกษั ตร ิย ์เหล่าน้ี  พร ้อมทัง้พื้นดินของเขาทัง้หมดในคราวเดียวกัน
เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอสิราเอลได้ทรงสู้รบเพื่ ออ ิสราเอล 43  แล ้วโยชูวาพรอ้มกับบรรดาคน
อสิราเอลก็ยกกลับมายงัค่ายท่ีกิลกาล

11
การชนะแผ่นดินคานาอ ันคร ัง้สุดท้าย

1 ต่อมาเม่ือยาบินกษั ตร ิย์เมืองฮาโซร ์ได้ ยนิข่าวน้ี จึงใช้คนไปหาโยบับกษั ตร ิย์เมืองมาโดนและไปหาก
ษั ตร ิย์เมืองชมิโรน และกษั ตร ิย์เมืองอคัชาฟ 2 และกษั ตร ิย์ซ่ึงอยู่ในแดนเทือกเขาตอนเหนือ และท่ี อยู ่ใน
ท่ีราบใต้เมืองคินเนเรท และในหุบเขา และในบรเิวณชายแดนของโดรท์างทิศตะวนัตก 3 และไปหาคนคา
นาอนัทางทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก คนอาโมไรต์ คนฮติไทต์ คนเปรสิซี และคนเยบุสในแดนเทือกเขา
และคนฮีไวต์ อยู ่เชงิเขาเฮอรโ์มนในแผ่นดิ นม ิสปาห์ 4  กษัตรยิ ์ เหล่าน้ี  ก็ ยกออกมากับบรรดาพลโยธาเป็นก
องทัพมห ึมา  มี จํานวนดังเม็ดทรายท่ี ชายทะเล  มี ม้าและรถรบมากมายด้วย 5  กษัตรยิ ์ เหล่าน้ี  ได้ รว่มกําลั งก 
ันเข้าและมาตัง้ค่ายอยู ่ท่ี ลําหว้ยเมโรม เพื่อจะสู้รบกับอสิราเอล 6 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโยชู วาว ่า �อยา่
กลัวเขาเลย เพราะวา่พรุง่น้ีในเวลาเดียวกันน้ี เราจะมอบเขาไว้หมดต่อหน้าอสิราเอลให ้ถู กประหาร  เอ ็น
น่องม้าของเขาให ้เจ้ าตัดเสีย และรถรบของเขา  เจ้ าจงเผาไฟเสีย� 7 ฝ่ายโยชู วาก ็ยกพลทัง้หลายเข้าโจม
ตีเขาทั นที  ท่ี หว้ยน้ําเมโรม 8 และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมื ออ ิสราเอล  ผู้ ประหารเขาและไล่ตามเขา
ไปจนถึงมหาซีโดนและถึ งม ิสเรโฟทมาอมิ และถึงหุบเขามิสปาห์ด้านตะวนัออก  ได้ ประหารเขาเสียจนไม่ ให ้
เหลือสักคนเดียว 9 โยชูวาได้กระทําแก่เขาตามท่ีพระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังไว้ คือได้ตัดเอน็น่องม้าและเผารถรบ
เสียด้วยไฟ 10 ขณะน้ันโยชูวากลับมายดึเมืองฮาโซร์ และประหารกษั ตร ิย์เมืองน้ันเสียด้วยดาบ เพราะวา่
แต่ก่อนน้ีฮาโซรเ์ป็นหวัหน้าแหง่ราชอาณาจักรเหล่าน้ันทัง้หมด 11 เขาได้ประหารบรรดาชาวเมืองน้ันเสีย
ด้วยคมดาบ และทําลายเสียสิน้  สิ ่งท่ีหายใจได้ ไม่มี เหลือเลย และท่านก็เผาเมืองฮาโซร ์เสียด ้วยไฟ 12 โยชู 
วาย ึดบรรดาหวัเมืองของกษั ตร ิย ์เหล่ าน้ันพรอ้มกับกษั ตร ิย ์ทัง้หมด และประหารเสียด้วยคมดาบ ทําลายเขา
สิน้  ดังท่ี โมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์ได้ บัญชาไว้ 13  แต่ เมืองต่างๆท่ี อยู ่บนเนินเขา อสิราเอลมิ ได้  เผา  เวน้
แต่ เมืองฮาโซรเ์มืองเดียวท่ีโยชูวาเผาเสีย 14  สิ ่งของต่างๆท่ีรบิได้จากเมืองเหล่าน้ี ทัง้ฝูงสัตว์ คนอสิราเอล
ได้ยดึเป็นของของตน  แต่ เขาได้ประหารมนษุย ์ทุ กคนเสียด้วยคมดาบ จนทําลายเสียสิน้  สิ ่งใดท่ีหายใจได้
เขาไม่ ให ้ เหลืออยู ่ เลย 15 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระองค์ อยา่งไร โมเสสก็บัญชาโยชูวา
อยา่งน้ัน และโยชู วาก ็กระทําตาม ท่านไม่ ได้ เว ้นที ่จะทําทุกอยา่งซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงบัญชาโมเสสไว้ 16 โยชู 
วาย ึดแผ่นดินน้ันทัง้สิน้คือแดนเทือกเขา และภาคใต้ ทัง้หมด และแผ่นดินโกเชนทัง้หมด และในหุบเขา ใน
ท่ี ราบ และแดนเทือกเขาของอสิราเอล และในหุบเขาของมัน 17  ตัง้แต่  ภู เขาฮาลักท่ีสูงเรือ่ยขึ้นไปถึงเสอรี์
ไกลไปจนถึงบาอลักาดในหุบเขาเลบานอนเชงิภูเขาเฮอร ์โมน ท่านได้จับบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งเมืองเหล่าน้ัน
มาประหารชวีติเสีย 18 โยชูวาทําศึกสงครามกับบรรดากษั ตร ิย ์เหล่าน้ี  อยู ่เป็นเวลานาน 19  ไม่มี สักเมืองหน่ึง
ท่ีกระทําสันติภาพกับคนอสิราเอล นอกจากคนฮีไวต์ ซ่ึงเป็นชาวเมืองกิเบโอน เขาต้องทําศึกสงครามตีมา
ทัง้น้ัน 20 เพราะเป็นมาจากพระเยโฮวาห ์ท่ี ทรงใหเ้ขามีใจแข็งกระด้างเข้าต่อสู้ทําสงครามกับอสิราเอล เพื่อ
พระองค์จะได้ทรงทําลายเขาเสียสิน้ และเขาไม่ ได้ รบัความกรุณา  แต่  พระองค์ ต้องทําลายล้างเขาเสียสิน้  ดัง
ท่ี พระเยโฮวาห์บัญชาไวกั้บโมเสส 21 คราวน้ันโยชูวาได้มาขจัดคนอานาคออกจากแดนเทือกเขา จากเฮโบ
รน จากเดบีร์ จากอานาบ และจากทัว่แดนเทือกเขาแหง่ยูดาห์ และจากทัว่แดนเทือกเขาแห ่งอ ิสราเอล โย
ชูวาได้ทําลายคนเหล่าน้ีเสียสิน้พรอ้มทัง้เมืองทัง้หลายของพวกเขาด้วย 22  ไม่มี คนอานาคเหลืออยู่ในแผ่น
ดินของประชาชนอสิราเอล  เวน้แต่ ในกาซา กัทและอชัโดด  ท่ี ย ังม ี เหลืออยู ่ บ้าง 23 ดังน้ันแหละ โยชูวาได้ยดึ
แผ่นดินทัง้สิน้ตามสารพัดท่ีพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไวกั้บโมเสส และโยชูวาให้เป็นมรดกแก่คนอสิราเอลตาม
ส่วนแบ่งของแต่ละตระกูล และแผ่นดินน้ั นก ็สงบจากการศึกสงคราม

12
 กษัตรยิ ์ แผ่ นดินคานาอนัพ่ายแพ้

1  ต่อไปน้ี เป็นกษั ตร ิย ์แห ่งแผ่นดินน้ันซ่ึงประชาชนอสิราเอลได้กระทําให ้แพ้  ไป และได้ยดึครองแผ่นดิน
ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นทางดวงอาทิตย ์ขึ้น จากท่ี ลุ ่มแม่น้ําอารโนนถึงภูเขาเฮอร ์โมน และท่ีราบซ่ึงอยู่
ด้านตะวนัออกทัง้หมด 2 คือสิโหนกษั ตร ิย์คนอาโมไรต์ ผู้  อยู ่ ท่ี เฮชโบน และปกครองจากอาโรเออร์ ซ่ึงอยู่
 ณ ร ิมล ุ่มแม่น้ําอารโนน และจากกลางท่ี ลุ ่มไกลไปจนถึงแม่น้ํายบับอก เขตแดนคนอมัโมน คือครึง่หน่ึงขอ
งกิเลอาด 3 และแถบท่ีราบถึงทะเลคินเนเรทข้างตะวนัออก และตรงทางไปยงัเบธเยชิโมทไปถึงทะเลแหง่ท่ี 
ราบ คือทะเลเค็มข้างตะวนัออก จากด้านใต้มาจนถึงท่ีอชัโดดปิสกาห์ 4 และเขตแดนของโอกกษั ตร ิย์เมือง
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บาชาน เป็นพวกมนษุย ์ยกัษ์  ท่ี  เหลืออยู ่ อยู ่ ท่ี อชัทาโรท และเอเดรอี 5 และปกครองท่ี ภู เขาเฮอร ์โมน และสา
เลคาห์ และทัว่บาชาน ถึงเขตแดนคนเกชูรแ์ละคนมาอาคาห์ และปกครองครึง่หน่ึงของแดนกิเลอาด ถึง
เขตแดนของสิโหนกษั ตร ิย์เมืองเฮชโบน 6 โมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์และคนอสิราเอลได้กระทําให้เขา
พ่ายแพ้ ไป และโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์ได้ มอบแผ่นดินตอนน้ี ให ้ แก่ คนรู เบน คนกาด และคนครึง่
ตระกูลมนัสเสห์ 7  ต่อไปน้ี เป็นกษั ตร ิย ์แห ่งแผ่นดินซ่ึงโยชู วาก ับคนอสิราเอลได้ ทําให ้ พ่ายแพ้  อยู ่ฟากแม่น้ํา
จอรแ์ดนข้างน้ีทางทิศตะวนัตก  ตัง้แต่ บาอลักาดในหุบเขาเลบานอน ถึงภูเขาฮาลัก  ท่ี สูงเรือ่ยขึ้นไปถึงเสอรี์
ซ่ึงโยชูวามอบให ้แก่ ตระกูลคนอสิราเอลให้ถือเป็นกรรมสิทธิต์ามส่วนแบ่งของเขา 8 คือท่ี ดิ นในแดนเทือก
เขา ในหุบเขา ในท่ี ราบ ในท่ี ลาด ในถิน่ทุ รก ันดารและในภาคใต้ เป็นแผ่นดินของคนฮติไทต์ คนอาโมไรต์
คนคานาอนั คนเปรสิซี คนฮีไวต์และคนเยบุส 9 คือกษั ตร ิย์เมืองเยรโีคองค์ หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองอยัท่ี อยู ่ข้าง
เบธเอลองค์ หน่ึง 10  กษัตรยิ ์เมืองเยรูซาเล็มองค์ หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองเฮโบรนองค์ หน่ึง 11  กษัตรยิ ์เมืองยารมู
ทองค์ หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองลาคีชองค์ หน่ึง 12  กษัตรยิ ์เมืองเอกโลนองค์ หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองเกเซอร ์องค์  หน่ึง 13  
กษัตรยิ ์เมืองเดบีร ์องค์  หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองเกเดอร ์องค์  หน่ึง 14  กษัตรยิ ์เมืองโฮรมาห ์องค์  หน่ึง  กษัตรยิ ์เมือง
อาราดองค์ หน่ึง 15  กษัตรยิ ์เมืองลิบนาห ์องค์  หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองอดุลลัมองค์ หน่ึง 16  กษัตรยิ ์เมืองมักเคดาห ์
องค์  หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองเบธเอลองค์ หน่ึง 17  กษัตรยิ ์เมืองทัปปูวาห ์องค์  หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองเฮเฟอร ์องค์  หน่ึง 18  
กษัตรยิ ์เมืองอาเฟกองค์ หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองลาชาโรนองค์ หน่ึง 19  กษัตรยิ ์เมืองมาโดนองค์ หน่ึง  กษัตรยิ ์เมือง
ฮาโซร ์องค์  หน่ึง 20  กษัตรยิ ์เมืองชมิโรนเมโรนองค์ หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองอคัชาฟองค์ หน่ึง 21  กษัตรยิ ์เมืองทาอา
นาคองค์ หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองเมกิดโดองค์ หน่ึง 22  กษัตรยิ ์เมืองเคเดชองค์ หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองโยกเนอัมในคา
รเมลองค์ หน่ึง 23  กษัตรยิ ์เมืองโดรใ์นบรเิวณชายแดนของโดร ์องค์  หน่ึง  กษัตรยิ ์ของประชาชาติต่างๆในกิล
กาลองค์ หน่ึง 24  กษัตรยิ ์เมืองทีรซาห ์องค์  หน่ึง รวมทัง้หมดเป็นกษั ตร ิยส์ามสิบเอด็องค์ ด้วยกัน 

13
 แผ่ นดินส่วนท่ียงัไม่ ชนะ 

1 เม่ือโยชูวาชราลงมี อายุ มากแล้ว พระเยโฮวาห ์ก็ ตรสักั บท ่านวา่ � เจ้ าชราลงมี อายุ มากแล้ว  แต่  แผ่ นดิ 
นที ่จะต้องยดึครองน้ันย ังม ี อ ีกมาก 2  ต่อไปน้ี เป็นแผ่นดิ นที ่ยงัเหลืออยู่  คือ ท้องถิน่ฟีลิสเตียทัง้หมด และ
ท้องถิน่ของคนเกชูร ์ทัง้หมด 3  ตัง้แต่  ช ิ โหร ์ซ่ึงอยู ่หน ้าอยีปิต์ เหนือขึ้นไปถึงเขตแดนเอโครน นั บก ั นว ่าเป็น
ของคนคานาอนั  ผู้ ครอบครองฟีลิสเตี ยม ี อยู ่หา้คนด้วยกัน  คือ  ผู้ ครอบครองเมืองกาซา เมืองอชัโดด เมือ
งอชัเคโลน เมืองกัท และเมืองเอโครน และเมืองของคนอฟิวาห ์ด้วย 4 ซ่ึงอยู ่ทิศใต้ คือแผ่นดินทัง้สิน้ของคน
คานาอนั และเขตเมอาราห์ ซ่ึงเป็นของชาวไซดอนถึงเมืองอาเฟก ถึงเขตแดนของคนอาโมไรต์ 5 และแผ่น
ดินของชาวเกบาลและเลบานอนทัง้หมด ไปทางท่ี ดวงอาทิตย ์ ขึ้น จากบาอลักาดท่ี อยู ่เชงิภูเขาเฮอร ์โมน ถึง
ทางเข้าเมืองฮามัท 6 ชาวแดนเทือกเขาทัง้หมดจากเลบานอนจนถึ งม ิสเรโฟทมาอมิ และคนไซดอนทัง้หมด
เราจะขับไล่เขาทัง้หลายออกไปใหพ้้นหน้าคนอสิราเอลเอง  เพียงแต่  เจ้ าจงจับสลากแบ่ งด ินแดนเหล่าน้ันให้
เป็นมรดกแก่ อสิราเอล  ดังท่ี เราบัญชาเจ้าไว้

การแบ่งมรดก
7 ฉะน้ันบัดน้ีจงแบ่งแผ่นดินน้ีออกให้เป็นมรดกแก่คนเก้าตระกูลรวมกับคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกู ลด ้วย�

8 ส่วนมนัสเสห ์อ ีกครึง่ตระกูล คนรู เบน และคนกาดได้รบัส่วนมรดกของเขา ซ่ึงโมเสสได้ มอบให ้ทางฟาก
แม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นด้านตะวนัออก ส่วนท่ีโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์มอบให ้เขาคือ 9  ตัง้แต่ อาโรเอ
อร์ ซ่ึงอยู่ร ิมล ุ่มแม่น้ําอารโนน และเมืองท่ี อยู ่กลางลุ่มแม่น้ําน้ี และท่ีราบเมเดบาตลอดจนถึ งด ีโบน 10 และ
หวัเมืองทัง้สิน้ของสิโหนกษั ตร ิย์คนอาโมไรต์  ผู้ ซ่ึงครอบครองอยู่ในเฮชโบน ไกลออกไปจนถึงเขตแดนคน
อมัโมน 11 กับเขตกิเลอาดและท้องถิน่ของคนเกชูรแ์ละคนมาอาคาห์ และภูเขาเฮอรโ์มนทัง้หมด และเมือง
บาชานทัง้สิน้จนถึงเมืองสาเลคาห์ 12 ตลอดราชอาณาจักรของโอกในบาชาน  ผู้ ครอบครองอยู่ในอชัทาโรท
และในเอเดรอี ท่านเป็นพวกมนษุย ์ยกัษ์  ท่ี  เหลืออยู ่เมืองเหล่าน้ีโมเสสรบชนะ และได้ ขับไล่  ให ้ออกไป 13  แต่ 
คนอสิราเอลยงัหาได้ ขับไล่ คนเกชูรห์รอืคนมาอาคาห ์ให ้ออกไปไม่  แต่ คนเกชูรกั์บคนมาอาคาห์ยงัอาศัยอยู่
ในหมู่คนอสิราเอลจนทุกวนัน้ี 14 เฉพาะตระกูลเลวีตระกูลเดียวโมเสสหาได้มอบมรดกให ้ไม่ ของบู ชาด ้วย
ไฟท่ีถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลเป็นมรดกของเขา  ดังท่ี  พระองค์ ตรสัไว ้แก่ เขาแล้ว 15 และ
โมเสสได้มอบส่วนมรดกให ้แก่ ตระกูลคนรูเบนตามครอบครวัของเขา 16 ดังน้ันเขตแดนของเขาจึงตัง้แต่อา
โรเออรซ่ึ์งอยู่ร ิมล ุ่มแม่น้ําอารโนนและเมืองซ่ึงอยู่กลางลุ่มแม่น้ําน้ันและท่ีราบเมืองเมเดบาทัง้สิน้ 17 ทัง้
เมืองเฮชโบน รวมกับหวัเมืองทัง้สิน้ซ่ึงอยู่บนท่ีราบน้ัน คื อด ีโบน และบาโมทบาอลั และเบธบาอลัเมโอน
18 กับยาฮาส และเคเดโมท และเมฟาอาท 19 และคีรยิาธาอมิ และสิบมาห์และเศเรทชาหารซ่ึ์งอยู่บนเนิน
เขาแหง่หุบเขา 20 กับเบธเปโอร์ และท่ีอชัโดดปิสกาห์ และเมืองเบธเยชิโมท 21 คือหวัเมืองทัง้สิน้ซ่ึงอยู่บน
ท่ี ราบ และทัง้ราชอาณาจักรทัง้หมดของสิโหนกษั ตร ิย์คนอาโมไรต์ ผู้ ครอบครองอยู่ในเฮชโบน ซ่ึงโมเสสได้
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กระทําให ้พ่ายแพ้  พร ้อมกับเจ้านายของมีเดียน  คือ  เอว ีเรเคม ศูร์ และเฮอร์ กับเรบา เป็นเจ้านายซ่ึงขึ้นแก่ 
กษัตรยิ ์ สิ โหนผู้พํานักอยู่ในแผ่นดินน้ัน 22 อน่ึงคนอสิราเอลได้ฆ่าบาลาอมับุตรชายเบโอร ์ผู้ เป็นคนทํานาย
เสียด้วยดาบพรอ้มกับคนอื่ นที ่เขาได้ฆ่าน้ัน 23 อาณาเขตของคนรูเบนคือแม่น้ําจอรแ์ดนเป็นพรมแดน  น่ี 
เป็นมรดกของคนรูเบนตามครอบครวั รวมทัง้หวัเมืองและชนบทด้วย 24 โมเสสได้มอบมรดกให ้แก่ ตระกูล
กาด คือคนกาดตามครอบครวัของเขาด้วย 25 อาณาเขตของเขาคือยาเซอร์และหวัเมืองกิเลอาดทัง้หมด
และครึง่หน่ึงของแผ่นดินคนอมัโมนถึงอาโรเออรซ่ึ์งอยู ่หน ้าเมืองรบับาห์ 26  ตัง้แต่ เมืองเฮชโบน จนถึงเมือง
รามั ทม ิสเปห์และเบโทนิม และตัง้แต่มาหะนาอมิจนถึงเขตแดนเดบีร์ 27 ในหวา่งเขา  มี เมืองเบธฮารมั เบ
ธนิมราห์ สุคคทและซาโฟน ราชอาณาจักรส่วนท่ีเหลือของสิโหนกษั ตร ิยเ์มืองเฮชโบนน้ัน  มี  แม่น ํ้าจอรแ์ดน
เป็นพรมแดน จดทะเลคินเนเรทตอนปลายข้างล่าง ด้านตะวนัออกของแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น 28  น่ี เป็น
มรดกของคนกาดตามครอบครวัของเขา รวมทัง้หวัเมืองและชนบทด้วย 29 อน่ึงโมเสสได้มอบมรดกให ้แก่ 
คนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูล เป็นส่วนแบ่งท่ี ได้ กับคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูลตามครอบครวัของเขา 30 อาณาเขต
ของเขาทัง้หลายเริม่ตัง้แต่มาหะนาอมิตลอดบาชานทัง้สิน้ คือราชอาณาจักรทัง้สิน้ของโอกกษั ตร ิย์เมืองบา
ชาน และหวัเมืองทัง้หมดของยาอรี์  มี หกสิบหวัเมืองด้วยกันอยู่ในบาชาน 31 และกิเลอาดครึง่หน่ึง และเมือ
งอชัทาโรทกับเมืองเอเดรอี หวัเมืองของราชอาณาจักรโอกในบาชาน หวัเมืองเหล่าน้ีเป็นส่วนแบ่งของคน
มาคีร ์บุ ตรชายมนัสเสห์ เป็นของครึง่หน่ึงของคนมาคีร์ ตามครอบครวัของเขา 32  เหล่าน้ี เป็นดินแดนต่างๆ
ซ่ึงโมเสสได้ แบ ่งปันให้เป็นมรดก  ณ  ท่ี ราบโมอบั ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นทิศตะวนัออกของเมืองเยร ีโค 
33  แต่ โมเสสมิ ได้ มอบมรดกให ้แก่ คนตระกูลเลวี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลเป็นมรดกของเขา  ดังท่ี  
พระองค์ ตรสัไวกั้บเขา

14
 แผ่ นดินส่วนท่ีสัญญาไว ้แก่ คาเลบ

1  ต่อไปน้ี เป็นดินแดนต่างๆซ่ึงประชาชนอสิราเอลได้รบัเป็นมรดกในแผ่นดินคานาอนั ซ่ึงเอเลอาซาร ์ปุ 
โรหติและโยชู วาบ ุตรชายนนู และหวัหน้าบรรพบุรุษของตระกูลต่างๆแหง่คนอสิราเอลได้แจกจ่ายให้เป็น
มรดกแก่ เขา 2 มรดกน้ีเขาจับสลากแบ่ งก ันในระหวา่งคนเก้าตระกูลครึง่  ตามท่ี พระเยโฮวาหท์รงบัญชาทาง
โมเสส 3 เพราะโมเสสได้ ให ้มรดกแก่คนสองตระกูลครึง่ทางฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นแล้ว  แต่ ท่านหาได้ 
แบ ่งส่วนมรดกให ้แก่ พวกเลว ีไม่ 4 เพราะวา่ลูกหลานของโยเซฟมีสองตระกูล คือมนัสเสห์และเอฟราอมิ
และพวกเลวีหาได้ มี ส่วนแบ่งในแผ่นดินน้ันไม่  ได้  แต่ หวัเมืองท่ี จะเข้ าอาศัยอยู่ กับลานทุ่งหญ้ารอบเมือง
สําหรบัฝูงสัตว์และทรพัย ์สิ นของเขาเท่าน้ัน 5 คนอสิราเอลได้กระทําตามท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้กับ
โมเสส เขาแบ่งท่ี ดิ  นก ัน 6 ขณะน้ันคนยูดาหม์าหาโยชูวา  ณ เมืองกิลกาล และคาเลบบุตรชายเยฟุนเนหช์าว
เคนัสได้ กล ่าวแก่ท่านวา่ �ท่านทราบเรือ่งซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสักับโมเสสบุรุษของพระเจ้าท่ีคาเดชบารเนีย
เก่ียวกั บท ่านและข้าพเจ้าแล้ว 7 เม่ือโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์ใช ้ ให ้ข้าพเจ้าไปจากคาเดชบารเนีย เพื่อ
สอดแนมดู แผ่นดิน ข้าพเจ้ามี อายุ  สี ่ สิ บปี ข้าพเจ้าได้นําข่าวมาแจ้งแก่ท่านตามความคิดเหน็ของข้าพเจ้า
8  แต่ ส่วนพี่น้องซ่ึงขึ้นไปพรอ้มกับข้าพเจ้าได้กระทําให ้จิ ตใจของประชาชนละลายไป  แต่ ข้าพเจ้าได้ ติ ดตาม
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอยา่งสุดใจ 9 ในวนัน้ันโมเสสได้ปฏิญาณวา่ � แท้  จร ิงแผ่นดินซ่ึงเท้าของ
ท่านได้ เหย ียบยํ่าไปน้ันจะตกเป็นมรดกของท่าน และของลูกหลานของท่านสืบไปเป็นนิตย์ เพราะวา่ท่านได้ 
ติ ดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอยา่งสุดใจ� 10 และบัดน้ี  ดู  เถิด พระเยโฮวาห์ยงัทรงให้ข้าพเจ้ามี 
ช ีวิตอยู่ตลอดส่ี สิ บหา้ปี น้ี  ดังท่ี  พระองค์  ตรสั  ตัง้แต่ พระเยโฮวาห์ตรสัเชน่น้ี แก่  โมเสส เม่ือคนอสิราเอลเดิน
ทางอยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร และบัดน้ี  ดู  เถิด  วนัน้ี ข้าพเจ้ามี อายุ แปดสิบหา้ปี แล้ว 11  วนัน้ี ข้าพเจ้าย ังม ีกําลัง
แข็งแรงเชน่เดียวกับว ันที โ่มเสสใช ้ให ้ข้าพเจ้าไป กําลังของข้าพเจ้าในการทําศึกสงครามหรอืออกไปและเข้า
มาเดีย๋วน้ี ก็ เป็นเหมือนครัง้น้ัน 12 ฉะน้ันบัดน้ีขอมอบแดนเทือกเขาน้ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสัในวนัน้ันให ้แก่  
ข้าพเจ้า เพราะท่านได้ยนิในวนัน้ันแล้ วว ่าคนอานาคอยู ่ท่ีน่ัน  มี หวัเมืองใหญ่ ท่ี  มี กําแพงล้อมอยา่งเข้มแข็ง
ชะรอยพระเยโฮวาห์จะทรงสถิ ตก ับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะขับไล่เขาออกไปได้  ดังท่ี พระเยโฮวาห์ตรสัไว ้แล้ว �
13  แล ้วโยชู วาก ็อวยพรแก่ท่านและยกเมืองเฮโบรนใหค้าเลบบุตรชายเยฟุนเนหเ์ป็นมรดก 14 เฮโบรนจึงตก
เป็นมรดกแก่คาเลบบุตรชายเยฟุนเนหค์นเคนัสจนทุกวนัน้ี เพราะวา่ท่านติดตามพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
อสิราเอลอยา่งสุดใจ 15 เมืองเฮโบรนน้ันแต่เดิมมีชื่อวา่คีรยิาทอารบา อารบาคนน้ีเป็นคนใหญ่โตในคนอา
นาค  แผ่ นดินจึงได้สงบจากการศึกสงคราม

15
 แผ่ นดินส่วนของตระกูลยูดาห์

1  ท่ี  ดิ นส่วนของตระกูลคนยูดาห์ตามครอบครวัของเขาน้ัน ด้านใต้ถึงพรมแดนเมืองเอโดม คือถึงถิน่ทุ 
รก ันดารศินเป็ นที ่สุดปลายเขตด้านใต้ 2 พรมแดนทางทิศใต้น้ันตัง้แต่ต้นจากปลายทะเลเค็ม คือตัง้แต่อา่ว
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ซ่ึงไปทางทิศใต้ 3 ยื่นไปทางด้านใต้ของมาอาเลอัครบับิม ผ่านเรือ่ยไปถึงศิน  แล ้วขึ้นไปทางด้านใต้เมืองคา
เดชบารเนีย ตามทางเมืองเฮชโรน ขึ้นไปถึงเมืองอดัดารเ์ล้ียวไปถึงคารคา 4 ผ่านเรือ่ยไปถึ งอ ัสโมนยื่นออก
ไปถึงแม่น้ําอยีปิต์มาสิน้สุดลงท่ี ทะเล  ท่ี  กล ่าวน้ีจะเป็นพรมแดนด้านใต้ของท่าน 5 พรมแดนด้านตะวนัออก
คือทะเลเค็มขึ้นไปถึงปากแม่น้ําจอร ์แดน และพรมแดนด้านเหนือตัง้แต่อา่วท่ีทะเลตรงปากแม่น้ําจอร ์แดน 
6 และพรมแดนน้ันยื่นไปถึงเบธฮกลาห์ผ่านไปตามด้านเหนือของเมืองเบธอาราบาห์ และพรมแดนยื่นต่อ
ไปถึ งก ้อนหนิโบฮนับุตรชายรู เบน 7 และพรมแดนยื่นไปถึงเดบีรจ์ากหุบเขาอาโคร์ ตรงไปทางทิศเหนือเล้ียว
ไปหาเมืองกิลกาล ซ่ึงอยู่ตรงข้ามทางข้ามเขาท่ีชื่ออาดุมมิม ซ่ึงอยู่ทางด้านใต้ของแม่ น้ํา และพรมแดนก็
ผ่านไปถึงน้ําพุเอนเชเมช ไปสิน้สุดลงท่ีเอนโรเกล 8  แล ้วพรมแดนก็ยื่นไปตามหุบเขาบุตรชายของฮินโนม
ถึงไหล่เขาด้านใต้ของเมืองคนเยบุส คือเยรูซาเล็ม  แล ้วพรมแดนก็ยื่นไปถึงยอดภูเขาซ่ึงอยู ่หน ้าหุบเขาฮิน
โนมทางด้านตะวนัตก  ท่ี หุบเขาแหง่พวกมนษุย ์ยกัษ์ ด้านเหนือสุด 9  แล ้วพรมแดนก็ยื่นไปจากยอดภูเขาถึง
น้ําพุ แห ่งลําหว้ยเนฟโทอาห์ จากท่ีน่ั นก ม็าถึงหวัเมืองแหง่ภูเขาเอโฟรน  แล ้วพรมแดนก็เล้ียวโค้งไปหาเมือง
บาอาลาห์ คือเมืองคีรยิาทเยอารมิ 10  แล ้วพรมแดนก็เล้ียวโค้งจากบาอาลาหไ์ปทางทิศตะวนัตกถึงภูเขาเส
อรี์ ผ่านไปตามไหล่เขายาอาร ิมด ้านเหนือ คือเคสะโลน ลงไปถึงเมืองเบธเชเมชผ่านเมืองทิมนาห ์ไป 11  แล ้ว
พรมแดนก็ยื่นออกไปจากทางไหล่เนินเขาด้านเหนือของเมืองเอโครน  แล้วก็  โค ้งไปหาเมืองชกิเคโรนผ่านไป
ถึงภูเขาบาอาลาห์ ออกไปถึงเมืองยบัเนเอล และพรมแดนก็มาสิน้สุดลงท่ี ทะเล 12 พรมแดนด้านตะวนัตก
คือทะเลใหญ่ตามฝ่ังทะเล  น่ี เป็นพรมแดนล้อมรอบคนยูดาห์ตามครอบครวัของเขา 13 ตามพระดํารสัของ
พระเยโฮวาห ์ท่ี ตรสัแก่โยชูวา ท่านยกท่ี ดิ นส่วนหน่ึงในเขตของคนยูดาห ์ให ้ แก่ คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ คือ
เมืองอารบาท่ีเรยีกเมืองเฮโบรน อารบาเป็นบิดาของอานาค 14 และคาเลบได้ ขับไล่  บุ ตรชายทัง้สามของอา
นาคออกจากท่ี น่ัน คือเชชยั อาหมิานและทั ลม ัย  ผู้ เป็นบุตรของอานาค 15 และท่านขึ้นไปจากท่ีน่ันจะต่อสู้
กับชาวเมืองเดบีร์ เมืองเดบีรเ์ดิมมี ชื่อวา่ คีรยิาทเสเฟอร์ 16 และคาเลบกล่าววา่ � ผู้ ใดโจมตีเมืองคีรยิาทเส
เฟอรแ์ละยดึได้ เราจะยกอคัสาห ์บุ ตรสาวของเราให้เป็นภรรยา� 17 และโอทนีเอลบุตรชายเคนัส น้องชาย
ของคาเลบตีเมืองน้ันได้ ท่านจึงยกอคัสาห ์บุ ตรสาวของตนให้เป็นภรรยา 18  อยู ่มาเม่ือแต่งงานกันแล้วนาง
จึงชวนสามี ให ้ ขอที ่นาต่ อบ ิดา นางก็ลงจากหลังลา และคาเลบถามนางวา่ � เจ้ าต้องการอะไร� 19 นางตอบ
วา่ �ขอของขวญัให้ลูกสักอยา่งหน่ึงเถิด เม่ือพ่อให้ลูกมาอยู่ในแผ่นดินภาคใต้ แล้ว ลูกขอน้ําพุ ด้วย � คาเล
บก็ยกน้ําพุบนและน้ําพุล่างให ้แก่  นาง 20  ต่อไปน้ี เป็นมรดกของตระกูลคนยูดาหต์ามครอบครวัของเขา 21 หวั
เมืองท่ีเป็นของตระกูลคนยูดาห์ ซ่ึงอยู ่ทางทิศใต้ สุดทางพรมแดนเอโดม คือเมืองขับเซเอล เอเดอร์ และยา
กูร 22 คีนาห์  ดี โมนาห์ อาดาดาห์ 23 เคเดช ฮาโซร์ อิทนาน 24 ศิฟ เทเลม เบอาโลท 25 ฮาโซร ฮาดัททาห์ เค
รโิอท เฮสโรน คือเมืองฮาโซร์ 26 อามัม เชมา โมลาดาห์ 27 ฮาซารกัดดาห์ เฮชโมน เบธเปเลท 28 ฮาซารชู
อาล เบเออรเ์ชบา  บิ  ซิ โอธยิาห์ 29 บาอาลาห์ อ ิยมิ เอเซม 30 เอลโทลัด  เคส ีล โฮรมาห์ 31 ศิ กลาก มั ดม ันนาห์
สันสันนาห์ 32 เลบาโอท  ช ิลฮมิ  อาย ินและเมืองรมิโมน รวมทัง้หมดเป็นยี ่สิ บเก้าหวัเมืองกับชนบทของเมือง
น้ันๆด้วย 33 ในหุบเขามีเมืองเอชทาโอล โศราห์ อชันาห์ 34 ศาโนอาห์ เอนกันนิม ทัปปูวาห์ เอนาม 35 ยารมูท
 อด ุลลัม โสโคห์ อาเซคาห์ 36 ชาอาราอมิ  อด ีธาอมิ เกเดราห์ เกเดโรธาอมิ รวมเป็นสิบส่ีหวัเมืองกับชนบท
ของเมืองน้ันๆด้วย 37 เมืองเศนัน ฮาดัสสาห์  มิ  กด ัลกาด 38  ดิ  เลอ ัน  มิ สเปห์ โยกเธเอล 39 ลาคีช โบสคาท
เอกโลน 40 คับโบน  ลาม ัม คิทลิช 41 เกเดโรท เบธดาโกน นาอามาห์และเมืองมักเคดาห์ รวมเป็นสิบหกหวั
เมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 42 ลิบนาห์ เอเธอร์ อาชนั 43 ยฟิทาห์ อชันาห์ เนซีบ 44 เคอีลาห์ อคัซิบ
มาเรชาห์ รวมเป็นเก้าหวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 45 เอโครน กับหวัเมืองและชนบทของเมืองน้ัน
46 จากกรุงเอโครนถึงทะเล และบรรดาเมืองท่ี อยู ่รมิเมืองอชัโดดกับชนบทของเมืองน้ันๆ 47 อชัโดด กับหวั
เมืองและชนบทของเมืองน้ัน กาซา กับหวัเมืองและชนบทของเมืองน้ันจนถึงแม่น้ําอยีปิต์ และทะเลใหญ่ พร ้
อมกับฝ่ังชายทะเล 48 และในแดนเทือกเขา  คือ  ชาม ีร์ ยาททีร์ โสโคห์ 49 ดานนาห์ คีรยิาทสันนาห์ คือเมือง
เดบีร์ 50 อานาบ เอชเทโมห์  อาน ิม 51 โกเชน โฮโลน กิโลห์ รวมเป็นสิบเอด็หวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆ
ด้วย 52 อาหรบั  ดู  มาห ์เอชาน 53  ยาน ิม เบธทัปปูวาห์ อาเฟคาห์ 54 ฮุมทาห์ คีรยิาทอารบา คือเมืองเฮโบรน
และเมืองศิโยร์ รวมเป็นเก้าหวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 55 มาโอน คารเมล ศิฟ  ยุ ทธาห์ 56 ยสิเร
เอล โยกเดอมั ศาโนอาห์ 57 คาอนิ กิเบอาห์ และทิมนาห์ รวมเป็นสิบหวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย
58 ฮลัฮูล เบธซูร์ เกโดร์ 59 มาอาราท เบธาโนท และเมืองเอลเทโคน รวมเป็นหกหวัเมืองกับชนบทของเมือง
น้ันๆด้วย 60 คีรยิาทบาอลั คือเมืองคีรยิาทเยอารมิ และรบับาห์ รวมเป็นสองหวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆ
ด้วย 61 เมืองท่ีในถิน่ทุ รก ันดาร คือเบธอาราบาห์  มิ ดดีน เสคะคาห์ 62 นิบชาน เมืองเกลือ และเอนเกดี รวม
เป็นหกหวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 63  แต่ คนเยบุสซ่ึงเป็นชาวเมืองเยรูซาเล็ มน ้ัน ประชาชนยูดาห์
หาได้ ขับไล่ ไปไม่ ดังน้ันแหละคนเยบุสจึงอาศัยอยูกั่บประชาชนยูดาห ์ท่ี เมืองเยรูซาเล็มจนถึงทุกวนัน้ี

16
 แผ่ นดินส่วนของตระกูลมนัสเสหแ์ละตระกูลเอฟราอมิ
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1  ท่ี  ดิ นตามสลากของลูกหลานโยเซฟน้ันเริม่จากแม่น้ําจอรแ์ดนใกล้ๆเมืองเยร ีโค ทิศตะวนัออกของน้ํา
แหง่เยรโีคเข้าไปในถิน่ทุ รก ันดารขึ้นไปจากเยรโีคเข้าไปในแดนเทือกเขาเบธเอล 2 จากเมืองเบธเอลไปยงั
เมืองลูส ผ่านเรือ่ยไปถึงเมืองอาทาโรท ยงัเขตของคนอารคี 3  แล ้วลงไปทางทิศตะวนัตกถึงเขตของคนยาฟ
เลที ไกลไปจนเขตเมืองเบธโฮโรนล่างถึงเมืองเกเซอรไ์ปสิน้สุดลงท่ี ทะเล 4 ลูกหลานของโยเซฟ คือคนมนัส
เสหแ์ละคนเอฟราอมิ  ได้ รบัมรดกของเขา 5 เขตของคนเอฟราอมิตามครอบครวัของเขาเป็นดังน้ี พรมแดน
มรดกของเขาด้านตะวนัออก เริม่แต่เมืองอาทาโรทอดัดาร์ ไกลไปจนถึงเบธโฮโรนบน 6 และพรมแดนยื่นไป
ถึงทะเลทางทิศเหนือคือเมืองมิคเมธทั ทางด้านตะวนัออกพรมแดนโค้งมาหาเมืองทาอานั ทช ีโลห์  แล ้วผ่าน
พ้นเมืองน้ีไปทางตะวนัออกของเมืองยาโนอาห์ 7  แล ้วลงไปจากยาโนอาห์ ถึงเมืองอาทาโรทและเมืองนาอา
ราห์ ไปจดเมืองเยรโีคสิน้สุดลงท่ี แม่น ้ําจอร ์แดน 8 จากทัปปูวาห์พรมแดนลงไปทางทิศตะวนัตกถึงแม่น้ํา
คานาห์ไปสิน้สุดลงท่ี ทะเล  น่ี เป็นดินแดนมรดกของตระกูลคนเอฟราอมิตามครอบครวัของเขา 9 รวมทัง้หวั
เมืองซ่ึงแบ่งแยกไว ้ให ้คนเอฟราอมิในดินแดนมรดกของคนมนัสเสห์ คือบรรดาหวัเมืองเหล่าน้ั นก ับชนบท
ของเมืองน้ันๆด้วย 10 ถึงอยา่งไรก็ตามเขาหาได้ ขับไล่ คนคานาอนัซ่ึงอาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร ์ให ้ออกไปไม่
ดังน้ันคนคานาอนัจึงอาศัยอยูใ่นหมู่คนเอฟราอมิถึงทุกวนัน้ี  แต่  ก็ ตกเป็นทาสถูกเกณฑ์ ให ้ทํางานโยธา
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 แผ่ นดินส่วนของตระกูลคนมนัสเสห ์ท่ีอยู ่ฟากทิศตะวนัตกของแม่น้ําจอร ์แดน 

1  ท่ี  ดิ นตามสลากเป็นอยา่งน้ี ท่ี ตกแก่ตระกูลมนัสเสห์ เพราะเป็นบุตรหวัปีของโยเซฟ ส่วนมาคีร ์บุ ตรหวัปี
ของมนัสเสห์  บิ ดาของกิเลอาด  ได้ รบัเมืองกิเลอาดและเมืองบาชานเป็นส่วนแบ่ง เพราะวา่เขาเป็นทหาร
2 และท่ี ดิ นตามสลากตกแก่คนมนัสเสห ์ท่ี  เหลืออยู ่ตามครอบครวั คือคนอาบีเยเซอร์ คนเฮเลค คนอสัรเีอล
คนเชเคม คนเฮเฟอร์ และคนเชมีดา  บุ คคลเหล่าน้ีเป็นบุตรชายของมนัสเสห์  ผู้ เป็นบุตรชายของโยเซฟ ตาม
ครอบครวัของเขา 3 ฝ่ายเศโลเฟหดับุตรชายของเฮเฟอร์  บุ ตรชายของกิเลอาด  บุ ตรชายของมาคีร์  บุ ตรชาย
ของมนัสเสห ์ไม่มี  บุ ตรผู้ ชาย  มี  แต่  บุตรสาว และต่อไปน้ีเป็นชื่ อบ ุตรสาวของเขาคือ มาลาห์ โนอาห์ ฮกลาห์
 มิ ลคาห์ และทีรซาห์ 4 เขาเข้ามาหาเอเลอาซาร ์ปุ โรหติและโยชู วาบ ุตรชายนนูและต่อหน้าบรรดาประมุข
แล้วกล่าววา่ �พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงบัญชาโมเสสไว ้วา่  ให ้ข้าพเจ้าทัง้หลายรบัส่วนมรดกในหมู่ ญาติ  พี่ น้อง
ของข้าพเจ้าทัง้หลายได้� ดังน้ันท่านจึงใหม้รดกแก่คนเหล่าน้ีในหมู่ พี่ น้องของบิดาของเขา ตามพระบัญญั ติ  
แห ่งพระเยโฮวาห์ 5  ดังน้ี แหละส่วนท่ีตกแก่คนมนัสเสหจึ์ งม ี สิ บส่ วน นอกเหนื อด ินแดนกิเลอาดและบาชาน
ซ่ึงอยูฟ่ากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น 6 เพราะวา่บุตรสาวของมนัสเสห ์ก็ได้ รบัมรดกพรอ้มกับบุตรชายของท่าน
ด้วย  แผ่ นดิ นก ิเลอาดน้ันได้ตกเป็นส่วนของบุตรชายมนัสเสห ์ท่ี  เหลืออยู ่7 เขตแดนของมนัสเสห์ตัง้ต้นจาก
อาเชอรจ์นถึ งม ิคเมธัท ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวนัออกของเมืองเชเคมแล้ว พรมแดนก็ยื่นไปทางมือขวาถึงท่ีของ
ชาวเมืองเอนทัปปูวาห์ 8  แผ่ นดินเมืองทัปปูวาหเ์ป็นของมนัสเสห์  แต่ ตัวเมืองทัปปูวาหซ่ึ์งอยู ่ท่ี พรมแดนของ
มนัสเสห์น้ันเป็นของคนเอฟราอมิ 9  แล ้วพรมแดนก็ลงไปถึงแม่น้ําคานาห์ หวัเมืองเหล่าน้ีซ่ึงอยู ่ทางทิศใต้  
แม่น ํ้าในท่ามกลางหวัเมืองของมนัสเสห์น้ันเป็นของเอฟราอมิ  แล ้วพรมแดนของมนัสเสห ์ก็ ขึ้นไปทางด้าน
เหนือของแม่น้ําไปสิน้สุดลงท่ี ทะเล 10  แผ่ นดินทางด้านใต้เป็นของเอฟราอมิ และแผ่นดินทางด้านเหนือ
เป็นของมนัสเสห์  มี ทะเลเป็นพรมแดน ทางเหนือจดดินแดนอาเชอร์ และทางทิศตะวนัออกจดอสิสาคาร์
11 ในเขตอสิสาคารแ์ละในอาเชอร ์น้ัน  มน ัสเสหย์ ังม ีเมืองเบธชานกับชนบทของเมืองน้ัน และเมืองอบิเลอั
มกับชนบทของเมืองน้ัน และชาวเมืองโดรกั์บชนบทของเมืองน้ัน และชาวเมืองเอนโดรกั์บชนบทของเมือง
น้ัน และชาวเมืองทาอานาคกับชนบทของเมืองน้ัน และชาวเมืองเมกิดโดกับชนบทของเมืองน้ัน คือภูเขาทัง้
สามยอด 12  แต่ คนมนัสเสห์ยงัขับไล่ชาวเมืองเหล่าน้ันไม่ ได้ ด้วยคนคานาอนัยงัขืนอาศัยอยู่ในแผ่นดินน้ัน
13 ต่อมาเม่ือคนอสิราเอลเข้มแข็งขึ้นแล้ว  ก็ได้  เกณฑ์ คนคานาอนัใหทํ้างานโยธา และมิ ได้  ขับไล่  ให ้เขาออกไป
เสียที เดียว 14 คนโยเซฟได้ พู  ดก ับโยชู วาว ่า � เหตุ ไฉนท่านจึงแบ่งใหข้้าพเจ้ามี แต่ ส่วนเดียวเป็นมรดก  แม้ว ่า
ข้าพเจ้ามีคนมากมาย เพราะวา่พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงอวยพระพรแก่พวกข้าพเจ้ามาจนบัดน้ี แล้ว � 15 ฝ่ายโย
ชูวาตอบเขาวา่ �ถ้าเจ้ามีคนมากมาย และถ้าแดนเทือกเขาของคนเอฟราอมิเป็ นที ่แคบไปสําหรบัเจ้า พวก
เจ้าจงเข้าไปในป่าแผ้วถางเอาเอง  ท่ี ในแผ่นดินของคนเปริสซีและพวกมนษุย ์ยกัษ์ � 16 คนโยเซฟพูดวา่
�แดนเทือกเขาน้ี ไม่ พอสําหรบัพวกเรา บรรดาคนคานาอนัซ่ึงอยู่ในบรเิวณหุบเขามีรถรบทําด้วยเหล็ก  ทัง้ท่ี  
อยู ่ในเบธชานกับชนบทของเมืองน้ัน กั บท ่ี อยู ่ในหุบเขายสิเรเอล� 17  แล ้วโยชูวาจึงกล่าวแก่ วงศ์ วานโยเซฟ
คือเอฟราอมิและมนัสเสห ์วา่ �ท่านทัง้หลายเป็นพวกท่ี มี คนมากและมีกําลังมหาศาล ท่านจะมีส่วนแบ่งแต่
ส่วนเดียวก็ หามิได้ 18 แดนเทือกเขาเหล่าน้ันจะเป็นของพวกท่าน  ถึงแม้ วา่เป็นป่าดอนท่านจงแผ้วถางและ
ยดึครองไปจนสุดเขตเถิด  แม้ว ่าคนคานาอนัจะมีรถรบทําด้วยเหล็กและเป็นคนเข้มแข็ง ท่านทัง้หลายก็จะ
ขับไล่เขาออกไปได้�
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1 ฝ่ายชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้สิ ้นก ็มาประชุมกั นที ่ ช ีโลห์ และตัง้พลับพลาแหง่ชุ มน ุมขึ้ นที ่ น่ัน  แผ่ นดินน้ั นก ็
ตกอยูใ่นครอบครองของเขา

 แผ่ นดินส่วนของเจ็ดตระกูลท่ี เหลือ 
2 ย ังม ีประชาชนอสิราเอลอกีเจ็ดตระกูลท่ีย ังม ิ ได้ รบัมรดกเป็นส่วนแบ่ง 3 ดังน้ันโยชูวาจึงกล่าวแก่คน

อสิราเอลวา่ �ท่านทัง้หลายจะรอชา้อยู ่อ ีกเท่าใด จึงจะเข้าไปยดึครองท่ี ดิ นซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
บรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่านทัง้หลาย 4 จงเลือกคนตระกูลละสามคน  แล ้วข้าพเจ้าจะใช้คนเหล่าน้ัน
ไปท่องเท่ียวขึ้นล่องอยู ่ท่ี  แผ่ นดินน้ัน  ให ้ เข ียนแนวเขตท่ี ดิ  นที ่จะมอบเป็นมรดก และกลับมาหาข้าพเจ้า 5  ให ้
เขาแบ่งออกเป็นเจ็ดส่ วน  ให ้คนยูดาห ์คงอยู ่ในดินแดนของเขาทางภาคใต้ และวงศ์วานโยเซฟให ้คงอยู ่ใน
ดินแดนของเขาทางภาคเหนือ 6  ให ้ท่านทัง้หลายเขียนแนวเขตท่ี ดิ นเป็นเจ็ดส่ วน  แล ้วนําแนวเขตท่ี ดิ นน้ัน
มาให้ข้าพเจ้าท่ี น่ี และข้าพเจ้าจะจับสลากให้ท่านท่ี น่ี ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา 7  แต่  คน
เลว ี ไม่มี ส่วนแบ่งในหมู่พวกท่านทัง้หลาย ด้วยตําแหน่งปุโรหติของพระเยโฮวาห์เป็นมรดกของเขาแล้ว คน
กาด และคนรู เบน กับตระกูลมนัสเสห ์คร ่ึงหน่ึ งก ็ ได้ รบัมรดกของเขาทางฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นด้าน
ตะวนัออก ซ่ึงโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์ได้  มอบให ้ แก่ เขาทัง้หลายแล้ว� 8 ฝ่ายคนเหล่าน้ั นก ็ขึ้นออกไป
เดินทาง และโยชูวากําชบัพวกท่ีจะเขียนแนวเขตท่ี ดิ  นว ่า �จงเท่ียวขึ้นเท่ียวล่องในแผ่นดิน และเขียนแนว
เขตท่ี ดิ นน้ันแล้วกลับมาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะจับสลากใหท่้านต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์ท่ี  ช ีโลห�์ 9 ดังน้ัน
คนเหล่าน้ั นก ็ท่องเท่ียวไปมาท่ี แผ่นดิน  แล ้วเขียนเป็นหนังสือแนวเขตเมืองต่างๆแบ่งเป็นเจ็ดส่วนแล้วกลับ
มาหาโยชูวา  ณ ค่ายท่ี ช ีโลห์ 10  แล ้วโยชู วาก จั็บสลากใหเ้ขาท่ี ช ีโลหต่์อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ โยชู วาก ็ ได้ จัด
แบ่งท่ี ดิ นให ้แก่ ประชาชนอสิราเอลท่ีน่ันตามส่วนแบ่งของแต่ละตระกูล 11  จับได้ สลากของตระกูลคนเบน
ยามินตามครอบครวัของเขาขึ้นมา และอาณาเขตท่ีเป็นส่วนของเขาอยู่ระหวา่งคนยูดาห์ และคนโยเซฟ
12 ทางด้านเหนือพรมแดนของเขาเริม่ต้ นที ่ แม่น ้ําจอร ์แดน และพรมแดนก็ยื่นขึ้นไปถึงไหล่เขาตอนเหนือ
ของเมืองเยร ีโค  แล ้วขึ้นไปทางแดนเทือกเขาทางทิศตะวนัตก และไปสิน้สุดท่ีถิน่ทุ รก ันดารเบธาเวน 13 จาก
ท่ีน่ันพรมแดนก็ยื่นไปทางทิศใต้ตรงไปเมืองลูสไปยงัไหล่เขาท่ีเมืองลูส คือเมืองเบธเอล  แล ้วพรมแดนก็ลง
ไปถึงอาทาโรทอดัดารบ์นภูเขาซ่ึงอยู ่ทางทิศใต้ ของเมืองเบธโฮโรนล่าง 14  แล ้วพรมแดนก็ยื่นไปอกีทิศหน่ึง
โค้งไปทางทิศใต้ด้านทะเล จากภูเขาซ่ึงอยู ่ทิศใต้ ตรงข้ามเมืองเบธโฮโรน และไปสิน้สุดลงท่ีคีรยิาทบาอลั
คือคีรยิาทเยอารมิ เป็นเมืองท่ีเป็นของคนยูดาห์  น่ี แหละเป็นพรมแดนด้านตะวนัตก 15 และด้านใต้น้ันเริม่
ต้ นที ่ชานเมืองคีริยาทเยอารมิ และพรมแดนก็ยื่นจากท่ีน่ันไปยงัทางตะวนัตกถึงน้ําพุเนฟโทอาห์ 16  แล 
้วพรมแดนก็ยื่นลงไปสุดเขตภูเขาซ่ึงอยู่ตรงหน้าหุบเขาแห ่งบ ุตรชายของฮินโนม ซ่ึงอยู่ทางปลายเหนือสุด
ของหุบเขาแหง่พวกมนษุย ์ยกัษ์  แล้วก็ ลงไปท่ีหุบเขาฮินโนมใต้ ไหล่ เขาของคนเยบุสแล้วลงไปถึงเมืองเอน
โรเกล 17  แล ้วโค้งไปทางทิศเหนือตรงไปถึงเอนเชเมช จากท่ีน่ั นก ็ตรงไปยงัเกลีโลท ซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับทาง
ข้ามเขาชื่ ออด ุมมิม  แล ้วลงไปย ังก ้อนหนิโบฮนับุตรชายของรู เบน 18  แล ้วผ่านไปทางทิศเหนือถึงไหล่เขา
ตรงข้ามอาราบาห ์แล ้วลงไปสู่อาราบาห์ 19  แล ้วพรมแดนก็ผ่านไปทางทิศเหนือถึงไหล่เขาท่ีเบธฮกลาห์
และพรมแดนไปสิน้สุดลงท่ีอา่วด้านเหนือของทะเลเค็ มท ่ีปลายใต้ของแม่น้ําจอร ์แดน  น่ี เป็นพรมแดนด้าน
ใต้ 20  แม่น ้ําจอรแ์ดนกัน้เป็นพรมแดนทางตะวนัออก  น่ี เป็นมรดกของคนเบนยามินตามครอบครวัของเขา
 มี พรมแดนดังน้ี ล้อมรอบ 21 ฝ่ายหวัเมืองของตระกูลคนเบนยามินตามครอบครวัของเขา คือเมืองเยร ีโค 
เบธฮกลาห์ หุบเขาเคซีส 22 เบธอาราบาห์ เศมาราอมิ เบธเอล 23 อฟัวมิ ปาราห์ โอฟราห์ 24 เคฟารมัโมนี
โอฟนี เกบา รวมเป็นสิบสองหวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 25 กิเบโอน รามาห์ เบเอโรท 26  มิ สเปห์
เคฟีราห์ โมซาห์ 27 เรเคม อริเปเอล ทาระลาห์ 28 เศลา เอเลฟ เยบุส คือเยรูซาเล็ม กิเบอาหแ์ละคีรยิาท รวม
เป็นสิบส่ีหวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย  น่ี เป็นมรดกของคนเบนยามินตามครอบครวัของเขา

19
1 สลากท่ีสองออกมาเป็นของสิเมโอน เพื่อคนตระกูลสิเมโอนตามครอบครวัของเขา มรดกของเขาอยู่

ท่ามกลางมรดกของคนยูดาห์ 2  มี เมืองเหล่าน้ีเป็นมรดก คือเบเออรเ์ชบา เชบา โมลาดาห์ 3 ฮาซารชูอาล
บาลาห์ เอเซม 4 เอลโทลัด เบธูล โฮรมาห์ 5 ศิ กลาก เบธมารคาโบท ฮาซารสูสาห์ 6 เบธเลบาโอท และเมือง
ชารุเฮน รวมเป็นสิบสามหวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 7  อาย ิน รมิโมน เอเธอร์  อาชาน รวมเป็นส่ีหวั
เมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 8 รวมทัง้บรรดาชนบทท่ี อยู ่รอบหวัเมืองเหล่าน้ีไกลออกไปจนถึงเมืองบา
อาลัทเบเออร์ เมืองรามาห ์ท่ี  ภาคใต้  เหล่าน้ี เป็นมรดกของตระกูลคนสิเมโอนตามครอบครวัของเขา 9 มรดก
ของคนสิเมโอนเป็นดินแดนในส่วนแบ่งของคนยูดาห์ เพราะวา่ส่วนของคนยูดาห์น้ันใหญ่ เกินไป คนสิเม
โอนจึงได้รบัมรดกอยู่ท่ามกลางมรดกของคนยูดาห์ 10 สลากท่ีสามขึ้นมาเป็นของคนเศบู ลุ นตามครอบครวั
ของเขา และอาณาเขตท่ีเป็นมรดกของเขาก็ยื่นออกไปถึงสารดิ 11  แล ้วพรมแดนของเขายื่นออกไปทางด้าน
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ทะเล เรือ่ยไปจนถึงมาราลาห์ และมาจดเมืองดับเบเชท  แล ้วมาถึงแม่น้ําท่ี อยู ่ตรงหน้าโยกเนอัม 12 จากสา
รดิพรมแดนยื่นไปอกีทิศหน่ึงทางด้านตะวนัออกตรงทางดวงอาทิตย ์ขึ้น ถึงพรมแดนเมืองคิสโลททาโบร์
 แล ้วยื่นไปถึงเมืองดาเบรทั  แล ้วขึ้นไปถึงเมืองยาเฟีย 13 จากท่ีน่ันพรมแดนผ่านไปทางตะวนัออกถึงเมือ
งกัธเฮเฟอร์ และถึงเมืองเอทคาซิน เรือ่ยไปจนถึงรมิโมน พรมแดนก็ โค ้งเข้าหาเมืองเนอาห์ 14 และทางทิศ
เหนือพรมแดนโค้งเข้ามาถึงเมืองฮนันาโธน และสิน้สุดลงท่ีหุบเขายฟิทาห์เอล 15 และเมืองขัทตาท นาหะ
ลาล  ช ิมโรน อดิาลาห์ และเมืองเบธเลเฮม รวมเป็นสิบสองหวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 16  น่ี เป็น
มรดกของคนเศบู ลุ นตามครอบครวัของเขา คือหวัเมืองต่างๆกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 17 สลากท่ี สี ่ออก
มาเป็นของอสิสาคาร์ เพื่อคนอสิสาคารต์ามครอบครวัของเขา 18 อาณาเขตของเขารวมเมืองยสิเรเอล  เคส 
ุลโลท  ชู  เนม 19 ฮาฟาราอมิ  ช ิ โยน อานาหะราท 20 รบับีท คี ช ิ โอน เอเบส 21 เรเมท เอนกันนิม เอนหดัดาห์
เบธปัสเซส 22 และพรมแดนยงัจดเมืองทาโบร์ ชาหะซุ มาห ์เบธเชเมช และพรมแดนน้ีไปสิน้สุดลงท่ี แม่น ้ํา
จอร ์แดน รวมเป็นสิบหกหวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 23  น่ี เป็นมรดกของตระกูลคนอสิสาคารต์าม
ครอบครวัของเขา คือทัง้หวัเมืองและชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 24 สลากท่ีหา้ออกมาเป็นของตระกูลคนอา
เชอรต์ามครอบครวัของเขา 25 อาณาเขตของเขารวมเมืองเฮลขัท ฮาลี เบเทน อคัชาฟ 26 อาลัมเมเลค อา
มาด  มิ ชอาล ทางทิศตะวนัออกจดคารเมล และเมืองช ิโหล ิบนาท 27  แล ้วเล้ียวไปทางดวงอาทิตย์ขึ้นไปยงั
เบธดาโกนจดเขตเศบู ลุ นและหุบเขายฟิทาห์เอล ไปทางด้านเหนือถึงเมืองเบธเอเมคและเนอีเอลเรือ่ยไป
ทางด้านซ้ายถึงเมืองคาบูล 28 เฮโบรน เรโหบ ฮมัโมน คานาห์ ไกลไปถึงมหาไซดอน 29  แล ้วพรมแดนก็เล้ียว
ไปถึงรามาห์ ไปถึงเมืองท่ี มี กําแพงล้อมรอบชื่อไทระ  แล ้วพรมแดนก็เล้ียวไปถึงเมืองโฮสาห์ไปสิน้สุดลงท่ี 
ทะเล จากฝ่ังทะเลไปถึ งอ ัคซีบ 30  อุ มมาห์ อาเฟก และเรโหบ รวมเป็นยี ่สิ บสองหวัเมืองกับชนบทของเมือง
น้ันๆด้วย 31  น่ี เป็นมรดกของตระกูลคนอาเชอรต์ามครอบครวัของเขา ทัง้หวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆ
ด้วย 32 สลากท่ีหกออกมาเป็นของคนนัฟทาลี เพื่อคนนัฟทาลีตามครอบครวัของเขา 33 อาณาเขตของเขา
เริม่จากเฮเลฟ จากอาโลนไปถึงศานันนิม และอาดามี เนเขบ และยบัเนเอลไกลไปจนถึงเมืองลั คค ูม และ
สิน้สุดลงท่ี แม่น ้ําจอร ์แดน 34  แล ้วพรมแดนก็เล้ียวไปทางด้านตะวนัตกถึงเมืองอสัโนททาโบร์ จากท่ีน่ันไป
ถึงหุกกอกจดเขตเศบู ลุ นทางทิศใต้ และเขตอาเชอรท์างทิศตะวนัตก และเขตยูดาห์ทางดวงอาทิตยข์ึ้ นที ่ 
แม่น ํ้าจอร ์แดน 35 เมืองท่ี มี กําแพงล้อมคือเมืองศิดดิม เศอร์ ฮมัมัท ร ัคค ัท คินเนเรท 36 อาดามาห์ รามาห์
ฮาโซร์ 37 คาเดช เอเดรอี เอนฮาโซร์ 38 ยโิรน  มิ  กด ัลเอล โฮเรม เบธานาท และเบธเชเมช รวมเป็นสิบเก้าหวั
เมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 39  น่ี เป็นมรดกของตระกูลคนนัฟทาลีตามครอบครวัของเขา ทัง้หวัเมือง
กับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 40 สลากท่ี เจ ็ ดก ็ออกมาเป็นของตระกูลคนดานตามครอบครวัของเขา 41 และ
อาณาเขตท่ีเป็นมรดกของเขา รวมเมืองโศราห์ เอชทาโอล อริเชเมช 42 ชาอาลับบิน อยัยาโลน ยทิลาห์ 43 เอ
โลน ทิมนาห์ เอโครน 44 เอลเทเคห์ กิบเบโธน และบาอาลัท 45 เยฮุด เบเนเบราค กัทรมิโมน 46 เมยารโคน
และรคัโคนและพรมแดนตรงเมืองยฟัฟา 47 อาณาเขตคนดานน้อยไปสําหรบัพวกเขา คนดานจึงขึ้นไปสู้
รบกับเมืองเลเชม  เม่ือย ึดได้ ก็ ประหารเสียด้วยคมดาบ จึงยดึครองท่ี ดิ นและตัง้อยู ่ท่ีน่ัน เรยีกเมืองเลเชม
วา่ดาน ตามชื่อของดานบรรพบุรุษของตน 48  น่ี เป็นมรดกของตระกูลคนดานตามครอบครวัของเขา ทัง้หวั
เมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 49 เม่ือได้ แบ ่ งด ินแดนส่วนต่างๆของแผ่นดินน้ันเป็นมรดกเสรจ็สิน้แล้ว
คนอสิราเอลก็ ได้ มอบส่วนมรดกในหมู่พวกเขาให ้แก่ โยชู วาบ ุตรชายนนู 50 ตามบัญชาของพระเยโฮวาห์เขา
ก็ ได้ ยกเมืองท่ีท่านขอไว ้ให ้ แก่  ท่าน คือเมืองทิมนาทเสราห์ในแดนเทือกเขาแหง่เอฟราอมิ ท่านก็เสรมิสรา้ง
เมืองน้ันเสียใหม่และเข้าอยู ่ท่ีน่ัน 51  ท่ี  กล ่าวมาน้ีเป็นมรดกท่ีเอเลอาซาร ์ปุ โรห ิตก ับโยชู วาบ ุตรชายนนู และ
หวัหน้าบรรพบุรุษของตระกูลต่างๆแหง่คนอสิราเอลจับสลากแบ่งให้เป็นมรดกท่ี ช ีโลห์ต่อพระพักตรพ์ระเย
โฮวาห์  ณ  ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม  ดังน้ี แหละเขาทัง้หลายก็ทําการแบ่งปันแผ่นดินสําเรจ็ลง

20
การแต่งตัง้เมืองล้ี ภัย 

1  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักับโยชู วาว ่า 2 �จงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ �จงกําหนดตัง้เมืองล้ี ภัย ซ่ึงเราได้ พู  
ดก ับเจ้าทัง้หลายทางโมเสสแล้ วน ้ัน 3 เพื่อวา่ผู้ฆ่าคนท่ี ได้ ฆ่าคนใดด้วยมิ ได้ เจตนาหรอืไม่จงใจจะได้ หนี ไป
อยู ่ท่ีน่ัน เมืองเหล่าน้ีจะได้เป็ นที ่ ล้ี ภัยของเจ้าเพื่อให้พ้นจากผู้อาฆาตโลหติ 4  ให ้ ผู้ น้ันหนีไปยงัเมืองเหล่าน้ี
เมืองใดเมืองหน่ึง และยนือยู ่ท่ี ทางเข้าประตูเมืองน้ัน และอธบิายเรือ่งของตนให ้แก่ พวกผู้ ใหญ่ ในเมืองน้ัน
ให ้ทราบ  แล ้วเขาทัง้หลายจะนําผู้น้ันเข้าไปในเมือง กําหนดท่ี ให ้ อยู ่ แล ้วผู้น้ันจะอยู ่ท่ี น่ันในหมู่พวกเขาทัง้
หลาย 5 และถ้าผู้อาฆาตโลหติไล่ตามเขาไป  ผู้ใหญ่ จะไม่มอบผู้ฆ่าคนน้ันไวใ้นมือของผู้อาฆาตโลหติ เพราะ
วา่ผูน้ั้นได้ฆ่าเพื่อนบ้านของตนด้วยไม่ มี  เจตนา  มิได้  เกล ียดชงัเขาแต่ ก่อน 6 และผู้น้ันจะอาศัยอยูใ่นเมืองน้ัน
จนกวา่เขาจะยนืต่อหน้าชุ มน ุมชนเพื่อรอรบัการพิพากษา จนกวา่มหาปุโรหติในเวลาน้ันสิน้ชวีติ  ผู้ ฆ่าคนน้ัน
จึงจะกลับไปยงัเมืองของตน ไปบ้านของตน ไปยงัเมืองท่ีเขาจากมาน้ันได้� � 7 ดังน้ันเขาจึงกําหนดตัง้เมือง
เคเดชในกาลิลีในแดนเทือกเขานัฟทาลี และเมืองเชเคมในแดนเทือกเขาของเอฟราอมิ และคีรยิาทอารบา
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คือเฮโบรน ในแดนเทือกเขายูดาห์ 8 และทางฟากตะวนัออกของแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นตรงเมืองเยร ีโคน ้ัน
เขาได้กําหนดเมืองเบเซอรใ์นถิน่ทุ รก ันดารบนท่ีราบจากท่ี ดิ นคนตระกูลรู เบน และเมืองราโมทในกิเลอาด
จากท่ี ดิ นคนตระกูลกาด และเมืองโกลานในบาชานจากท่ี ดิ นคนตระกูลมนัสเสห์ 9 หวัเมืองเหล่าน้ีเป็นเมือง
ท่ีกําหนดไว ้ให ้คนอสิราเอลทัง้หมด และให้คนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ในหมู่ พวกเขา เพื่อวา่ถ้าผู้ใดได้ฆ่าคนด้วย
มิ ได้ เจตนาจะได้ หนี ไปท่ีน่ันได้ เพื่อวา่เขาจะไม่ต้องตายด้วยมือของผู้อาฆาตโลหติ จนกวา่เขาจะได้ยนืต่อ
หน้าชุ มน ุมชน

21
เมืองต่างๆสําหรบัคนตระกูลเลวี

1 ขณะน้ันหวัหน้าบรรพบุรุษของคนเลวีมาหาเอเลอาซาร ์ปุ โรหติและโยชู วาบ ุตรชายนนู และหวัหน้า
บรรพบุรุษของตระกูลต่างๆของคนอสิราเอล 2 และเขาได้ กล ่าวแก่ท่านเหล่าน้ันในเมืองชีโลห์ในแผ่นดินคา
นาอ ันว ่า �พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโดยทางโมเสสวา่  ให ้มอบหวัเมืองแก่เราทัง้หลายเพื่อจะได้อาศัยอยู่ ทัง้
ทุ่งหญ้าสําหรบัฝูงสัตวข์องข้าพเจ้าทัง้หลาย� 3 ดังน้ันแหละตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ คนอสิราเอล
จึงได้มอบเมืองและทุ่งหญ้าต่อไปน้ีจากมรดกของเขาให ้แก่  คนเลว ี4 สลากออกมาเป็นของครอบครวัคนโค
ฮาท ดังน้ันแหละ  คนเลว ซ่ึีงเป็นลูกหลานของอาโรนปุโรหติ  ได้ รบัหวัเมืองโดยจับสลากสิบสามหวัเมือง จาก
ตระกูลยูดาห์ ตระกูลสิเมโอน และตระกูลเบนยามิน 5 ส่วนคนโคฮาทท่ี เหลืออยู ่ ได้ รบัหวัเมืองโดยจับสลาก
สิบหวัเมือง จากครอบครวัของตระกูลเอฟราอมิ จากตระกูลดาน และจากครึง่ตระกูลมนัสเสห์ 6 คนเกอร์
โชนได้รบัหวัเมืองโดยจับสลากสิบสามหวัเมือง จากครอบครวัของตระกูลอสิสาคาร์ จากตระกูลอาเชอร์
จากตระกู ลน ัฟทาลี และจากครึง่ตระกูลมนัสเสหใ์นบาชาน 7 คนเมรารตีามครอบครวัของเขา  ได้ รบัหวัเมือง
สิบสองหวัเมือง จากตระกูลรู เบน ตระกูลกาด และตระกูลเศบู ลุ น 8 หวัเมืองและทุ่งหญ้าเหล่าน้ีคนอสิราเอล
ได้จับสลากให ้แก่  คนเลว ี ดังท่ี พระเยโฮวาห ์ได้ บัญชาโดยทางโมเสส 9 เขาใหห้วัเมืองต่อไปน้ีจากตระกูลยูดาห์
และตระกูลสิเมโอน ตามชื่ อด ังน้ี 10 เมืองเหล่าน้ีตกเป็นของคนอาโรนคือ ครอบครวัโคฮาทครอบครวัหน่ึง
ซ่ึงเป็นคนเลวีเพราะสลากตกเป็นของเขาก่อน 11 เขาทัง้หลายให้เมืองอารบาแก่ เขา อารบาเป็นบิดาของ
อานาค คือเมืองเฮโบรน  อยู ่ในแดนเทือกเขาของยูดาห์ รวมทัง้ทุ่งหญ้ารอบเมืองน้ันด้วย 12  แต่  ทุ ่งนาและ
ชนบทของเมืองน้ี ได้ ยกให ้แก่ คาเลบบุตรชายเยฟุนเนหเ์ป็นกรรมสิทธิ์ 13 เขาได้ ให ้เมืองเฮโบรนแก่ลูกหลาน
ของอาโรนปุโรหติ อนัเป็นเมืองล้ีภัยสําหรบัผู้ฆ่าคนพรอ้มทัง้ทุ่งหญ้ารอบเมือง เมืองลิบนาห ์พร ้อมทุ่งหญ้า
14 เมืองยาททีร ์พร ้อมทุ่งหญ้า เมืองเอชเทโมอาพรอ้มทุ่งหญ้า 15 เมืองโฮโลนพรอ้มทุ่งหญ้า เมืองเดบีร ์พร ้
อมทุ่งหญ้า 16 เมืองอายนิพรอ้มทุ่งหญ้า เมืองยุทธาห ์พร อ้มทุ่งหญ้า เมืองเบธเชเมชพรอ้มทุ่งหญ้า รวมเป็น
เก้าหวัเมืองจากสองตระกู ลน ้ี17 จากตระกูลเบนยามิน  มี เมืองกิเบโอนพรอ้มทุ่งหญ้า เมืองเกบาพรอ้มทุ่ง
หญ้า 18 เมืองอานาโธทพรอ้มทุ่งหญ้า เมืองอลัโมนพรอ้มทุ่งหญ้า รวมส่ี หวัเมือง 19 หวัเมืองท่ีเป็นของลูก
หลานอาโรนปุโรหติ รวมกันสิบสามหวัเมือง  พร ้อมกั บท ุ่งหญ้ารอบทุกเมือง 20 ส่วนคนโคฮาทท่ี เหลืออยู ่ซ่ึง
เป็นครอบครวัคนโคฮาทของคนเลว ีน้ัน หวัเมืองท่ีเขาได้รบัโดยสลากมาจากตระกูลเอฟราอมิ 21 เมืองท่ีเขา
ให้ คือเมืองเชเคม เป็นเมืองล้ีภัยของผู้ฆ่าคนพรอ้มทุ่งหญ้าในแดนเทือกเขาของเอฟราอมิ เมืองเกเซอร ์พร ้
อมทุ่งหญ้า 22 เมืองขิบซาอมิพรอ้มทุ่งหญ้า เมืองเบธโฮโรนพรอ้มทุ่งหญ้า รวมเป็นส่ี หวัเมือง 23 และจาก
ตระกูลดาน  มี เมืองเอลเทเคพรอ้มทุ่งหญ้า กิบเบโธนพรอ้มทุ่งหญ้า 24 อยัยาโลนพรอ้มทุ่งหญ้า กัทรมิโม
นพรอ้มทุ่งหญ้า รวมส่ี หวัเมือง 25 และจากคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูล  มี เมืองทาอานาคพรอ้มทุ่งหญ้า และกัท
รมิโมนพรอ้มทุ่งหญ้า รวมเป็นสองหวัเมือง 26 หวัเมืองซ่ึงเป็นของครอบครวัคนโคฮาทท่ี เหลืออยู ่ น้ัน  มี  สิ บ
หวัเมืองด้วยกัน  พร ้อมกั บท ุ่งหญ้ารอบทุกเมือง 27 เขาให้เมืองจากคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูลแก่คนเกอร ์โชน 
ครอบครวัหน่ึงของคนเลวี คือเมืองโกลานในบาชาน เป็นเมืองล้ีภัยของผู้ฆ่าคน  พร ้อมทุ่งหญ้า และเมือง
เบเอชเท-ราห ์พร ้อมทุ่งหญ้า รวมเป็นสองหวัเมือง 28 และจากตระกูลอสิสาคาร์  มี เมืองคี ช ิโอนพรอ้มทุ่ง
หญ้า ดาเบรทัพรอ้มทุ่งหญ้า 29 เมืองยารมูทพรอ้มทุ่งหญ้า เอนกันนิมพรอ้มทุ่งหญ้า รวมส่ี หวัเมือง 30 และ
จากตระกูลอาเชอร์  มี เมืองมิชอาลพรอ้มทุ่งหญ้า อบัโดนพรอ้มทุ่งหญ้า 31 เมืองเฮลขัทพรอ้มทุ่งหญ้า เมือง
เรโหบพรอ้มทุ่งหญ้า รวมส่ี หวัเมือง 32 และจากตระกู ลน ัฟทาลี เมืองคาเดชในกาลิลี เป็นเมืองล้ีภัยของผู้
ฆ่าคน  พร ้อมทุ่งหญ้า เมืองฮมัโมทโดร ์พร ้อมทุ่งหญ้า และเมืองคารทานพรอ้มทุ่งหญ้า รวมสามหวัเมือง
33 หวัเมืองท่ีเป็นของคนเกอรโ์ชนตามครอบคร ัวน ัน้ รวมกั นม ี สิ บสามหวัเมืองพรอ้มกั บท ุ่งหญ้ารอบทุกเมือง
34 เขาให้หวัเมืองจากตระกูลเศบู ลุ นแก่ครอบครวัคนเมรารี คือคนเลว ีท่ี  เหลืออยู ่ มี เมืองโยกเนอัมพรอ้มทุ่ง
หญ้า เมืองคารทาห ์พร ้อมทุ่งหญ้า 35 เมืองดิมนาห ์พร ้อมทุ่งหญ้า เมืองนาหะลาลพรอ้มทุ่งหญ้า รวมส่ี หวั
เมือง 36 และจากตระกูลรู เบน  มี เมืองเบเซอร ์พร ้อมทุ่งหญ้า เมืองยาฮาสพรอ้มทุ่งหญ้า 37 เมืองเคเดโมท
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พรอ้มทุ่งหญ้า เมืองเมฟาอทัพรอ้มทุ่งหญ้า รวมส่ี หวัเมือง 38 และจากตระกูลกาด  มี เมืองราโมทในกิเลอาด
เป็นเมืองล้ีภัยของผู้ฆ่าคน  พร ้อมทุ่งหญ้า เมืองมาหะนาอมิพรอ้มทุ่งหญ้า 39 เมืองเฮชโบนพรอ้มทุ่งหญ้า
เมืองยาเซอร ์พร ้อมทุ่งหญ้า รวมทัง้หมดเป็นส่ี หวัเมือง 40 เมืองซ่ึงเป็นของคนเมรารตีามครอบครวั ซ่ึงเป็น
ครอบครวัคนเลว ีท่ี  เหลืออยู ่ น้ัน เมืองท่ีเป็นส่วนแบ่งของเขาทัง้หมดมี สิ บสองหวัเมือง 41 หวัเมืองของคนเลวี
ซ่ึงอยู่ท่ามกลางกรรมสิทธิข์องคนอสิราเอลน้ันรวมทัง้หมดมี สี ่ สิ บแปดหวัเมืองพรอ้มทุ่งหญ้าประจําเมือง
42 เมืองเหล่าน้ี แต่ ละเมืองมี ทุ ่งหญ้าล้อมรอบ  ทุ กเมืองก็ มี  อยา่งน้ี 43  ดังน้ี แหละพระเยโฮวาห์ประทานแผ่น
ดินทัง้สิน้แก่คนอสิราเอลดังท่ี พระองค์ ทรงปฏิญาณวา่จะให ้แก่ บรรพบุรุษของเขา เม่ือเขาทัง้หลายยดึแล้ 
วก ็ เข ้าไปตั ้งบ ้านเมืองอยู ่ท่ีน่ัน 44 และพระเยโฮวาหป์ระทานใหเ้ขามีความสงบอยู ่ทุ  กด ้าน  ดังท่ี  พระองค์ ทรง
ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขา  ไม่มี  ศัตรู สักคนเดียวยนืหยดัต่อสู้เขาได้ พระเยโฮวาห์ทรงมอบศั ตรู ของ
เขาให ้อยู ่ในกํามือของเขาทัง้สิน้แล้ว 45 สรรพสิ ่งอ ันดี ทุ กอยา่งซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงตรสักับวงศ์วานอสิราเอ
ลน้ั นก ็ ไม่ ขาดสักสิง่เดียว สําเรจ็ทัง้สิน้
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ตระกูลต่างๆท่ี อยู ่ฟากทิศตะวนัออกของแม่น้ําจอรแ์ดนได้สรา้งแท่นบูชาเป็ นที ่ ระลึก 

1 คราวน้ันโยชูวาได้เรยีกคนรู เบน คนกาด คนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูลมา 2 และกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่
�ท่านทัง้หลายได้ทําทุกอยา่ง ซ่ึงโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์บัญชาท่านไว้ และได้เชื่อฟังเสียงของ
ข้าพเจ้าในสารพัดซ่ึงข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน 3 นานวนัแล้วจนบัดน้ี ท่านมิ ได้ ทอดทิง้ญาติ พี่ น้องของท่าน  แต่  
ได้ ระมัดระวงัท่ีจะกระทําตามพระบัญชาของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน 4  บัดน้ี พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
ท่านได้โปรดให ้พี่ น้องของท่านหยุดพักแล้ว  ดังท่ี  พระองค์ ทรงสัญญาไว้กับเขา ฉะน้ันบัดน้ีท่านจงกลับไปสู่ 
เต็นท์ ของท่านเถิด ไปสู่ แผ่ นดินซ่ึงท่านถือกรรมสิทธิ์ ซ่ึงโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์ยกให้ท่านท่ีฟาก
แม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นน้ัน 5  แต่ จงระวงัให้มากท่ีจะปฏิบั ติ ตามพระบัญญั ติ และพระราชบัญญั ติ ซ่ึงโมเสสผู้ 
รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์บัญชาท่านไว้ คือท่ีจะรกัพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และดําเนินในพระมรรคาทัง้
สิน้ของพระองค์ และรกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ และติดพันอยู่กับพระองค์ และปรนนิบั ติ  พระองค์ ด้วย
สุดจิตสุดใจของท่าน� 6 โยชูวาจึงได้อวยพรเขาและส่งเขากลับไปยงัเต็นท์ของเขาทุกคน 7 ส่วนคนมนัสเสห ์
คร ่ึงตระกู ลน ้ันโมเสสได้ มอบให ้เขาถือกรรมสิทธิใ์นเมืองบาชาน  แต่  อ ีกครึง่ตระกู ลน ้ันโยชูวามอบให้เขามี 
กรรมสิทธิ ์ข้างเคียงกับพี่น้องของเขาท่ีฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างด้านตะวนัตกน้ี และเม่ือโยชูวาส่งเขากลับไป
ยงัเต็นท์ของตน ท่านได้อวยพรเขา 8  กล ่าวแก่เขาวา่ �จงกลับไปยงัเต็นท์ของท่านทัง้หลายพรอ้มกับทรพัย ์
สมบัติ มัง่คั ่งม ีฝูงสัตว ์มากมาย  มีเงนิ  ทองคํา  ทองสัมฤทธิ ์และเหล็ก และเส้ือผ้าเป็ นอ ันมาก จงแบ่งของท่ี
รบิมาจากศั ตรู ของท่านให ้แก่  พี่ น้องของท่าน� 9 คนรู เบน คนกาดและคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูลได้แยกจาก
คนอสิราเอลท่ี ช ีโลห์ ซ่ึงอยูใ่นแผ่นดินคานาอนักลับไปอยูใ่นแผ่นดิ นก เิลอาด เป็นแผ่นดิ นที เ่ขาถือกรรมสิทธิ์
ซ่ึงเขาได้ เข ้าตัง้อยู่ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์โดยทางโมเสส 10 และเม่ือเขาทัง้หลายมาถึงท้องถิ ่นที 
่ ใกล้  แม่น ้ําจอรแ์ดนท่ี อยู ่ในแผ่นดินคานาอนั คนรู เบน คนกาด และคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูล  ได้ สรา้งแท่น
บูชาแท่นหน่ึงท่ี ใกล้  แม่น ํ้าจอร ์แดน เป็นแท่นขนาดมห ึมา 11 และคนอสิราเอลได้ยนิคนพู ดก ัน � ดู  เถิด คนรู 
เบน คนกาดและคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูล  ได้ สรา้งแท่นบูชาท่ีพรมแดนแผ่นดินคานาอนัในท้องถิน่ใกล้ แม่น 
ํ้าจอรแ์ดนในด้านท่ีเป็นของคนอสิราเอล� 12 และเม่ือคนอสิราเอลได้ยนิเชน่น้ัน ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมด
ก็ไปรวมกั นที ่เมืองชีโลห์ เพื่อจะขึ้นไปทําสงครามกับเขา 13  แล ้วคนอสิราเอลจึงใช ้ฟี เนห ัสบ ุตรชายเอเลอา
ซาร ์ปุ โรหติไปยงัคนรู เบน คนกาด และคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูลในแผ่นดิ นก ิเลอาด 14  พร ้อมกับประมุขสิบ
คน คนหน่ึงจากแต่ละตระกูลในอสิราเอล  ทุ กคนเป็นหวัหน้าเรอืนบรรพบุรุษในคนอสิราเอลท่ีนับเป็นพันๆ
15 เม่ือเขามาถึงคนรู เบน คนกาด และคนมนัสเสห ์คร ึ่งตระกูลในแผ่นดิ นก เิลอาด เขาก็ กล ่าวแก่พวกเหล่าน้ั 
นว ่า 16 �ชุ มน ุมชนทัง้สิน้ของพระเยโฮวาห ์กล ่าวดังน้ี วา่ �ท่านทัง้หลายได้กระทําการละเมิดอะไรเชน่น้ีต่อ
พระเจ้าของอสิราเอลหนอ ซ่ึงในวนัน้ีท่านทัง้หลายได้หนักลับจากติดตามพระเยโฮวาห์ โดยท่านได้สรา้ง
แท่นบูชาสําหรบัตัว เป็นการกบฏต่อพระเยโฮวาห์ในวนัน้ี 17 ความชัว่ชา้ซ่ึงเราทําท่ีเมืองเปโอรน้ั์นยงัไม่พอ
เพียงหรอื ซ่ึงจนกระทัง่วนัน้ีเรายงัชาํระตัวของเราให้สะอาดไม่หมดเลย และซ่ึงเป็นเหตุ ให ้ ภัยพิบัติ  เก ิดแก่
ชุ มน ุมชนของพระเยโฮวาห์ 18 ในวนัน้ีท่านทัง้หลายจะหนัไปเสียจากการติดตามพระเยโฮวาห ์หรอื ถ้าท่าน
ทัง้หลายกบฏต่อพระเยโฮวาห์ในวนัน้ี ในวนัพรุง่น้ี พระองค์ จะทรงกริว้ต่อชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมด 19  แต่ 
ถ้าแผ่นดิ นที ่เป็นกรรมสิทธิข์องท่านไม่ สะอาด จงข้ามไปในแผ่นดิ นที ่เป็นกรรมสิทธิข์องพระเยโฮวาห์ซ่ึงเป็ 
นที ่ตัง้แหง่พลับพลาของพระเยโฮวาห์ และมาถือกรรมสิทธิ ์อยู ่ท่ามกลางพวกเราเถิด ขอแต่เพียงอยา่กบฏ
ต่อพระเยโฮวาห์ หรอืกบฏต่อเรา โดยท่ีท่านทัง้หลายสรา้งแท่นบูชาสําหรบัตัว นอกจากแท่นบูชาแหง่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้หลาย 20 อาคานบุตรชายเศ-ราห ์ได้ กระทําการละเมิดในเรือ่งของท่ี ถู กสาปแชง่
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น้ันไม่ ใช ่ หรอื พระพิโรธก็ตกเหนือชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้สิน้ เขามิ ได้ พินาศแต่คนเดียวในเรือ่งความชัว่ชา้
ของเขา� � 21 ขณะน้ันคนรู เบน คนกาดและคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูลได้ตอบผู้หวัหน้าของคนอสิราเอลท่ีนับ
เป็นพันๆวา่ 22 �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระทัง้หลาย พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระทัง้หลาย  พระองค์ 
ทรงทราบ และอสิราเอลจะทราบเสียด้วย ถ้าวา่เป็นการกบฏหรอืละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ ( ก็ ขออยา่ไว ้ช ีวติ
พวกเราในวนัน้ี เลย ) 23  ท่ี วา่เราได้สรา้งแท่นบู ชาน ้ันเพื่อหนัจากติดตามพระเยโฮวาห์ หรอืพวกเราได้สรา้ง
ไว้เพื่อถวายเครือ่งเผาบู ชา หรอืธญัญบูชาหรอืถวายสันติบูชาบนแท่นน้ัน ขอพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษเถิด
24  เปล ่าเลย  แต่ พวกเราได้สรา้งไว้ด้วยเกรงวา่ ในเวลาต่อไปภายหน้าลูกหลานของท่านอาจจะกล่าวต่อ
ลูกหลานของเราวา่ � เจ้ ามีส่วนเก่ียวพันอะไรกับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอล 25 เพราะวา่พระเยโฮ
วาห์ทรงกําหนดแม่น้ําจอรแ์ดนเป็นพรมแดนระหวา่งเรากับเจ้าทัง้หลายนะ คนรูเบนและคนกาดเอย๋ พวก
เจ้าไม่ มี ส่วนในพระเยโฮวาห�์ ดังน้ันแหละลูกหลานของท่านอาจกระทําให้ลูกหลานของเราทัง้หลายหยุด
เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ 26 เพราะฉะน้ันเราจึงวา่ � ให ้เราสรา้งแท่นบัดน้ี  มิใช ่สําหรบัถวายเครือ่งเผาบูชาหรอื
เครือ่งสัตวบูชาใดๆ 27  แต่ เพื่อเป็นพยานระหวา่งเรากั บท ่านทัง้หลาย และระหวา่งคนชัว่อายุต่อจากเราวา่
เราทัง้หลายจะกระทําการปรนนิบั ติ พระเยโฮวาหต่์อพระพักตรข์องพระองค์ ด้วยเครือ่งเผาบู ชา และเครือ่ง
สัตวบู ชา และเครือ่งสันติ บูชา ด้วยเกรงวา่ลูกหลานของท่านจะกล่าวแก่ลูกหลานของเราในเวลาต่อไปวา่
� เจ้ าไม่ มี ส่วนในพระเยโฮวาห�์ � 28 และเราคิดวา่ ถ้ามีใครพูดเชน่น้ีกับเราหร ือก ับเชื้อสายของเราในเวลา
ข้างหน้า เราก็จะกล่าววา่ � ดู  เถิด น่ันเป็นแท่นจําลองของแท่นแหง่พระเยโฮวาห์ บรรพบุรุษของเรากระทํา
ไว้  มิใช ่เพื่อถวายเครือ่งเผาบูชาหรอืเครือ่งสัตวบู ชา  แต่ เพื่อเป็นพยานระหวา่งเรากั บท ่าน� 29 ขอพระเจ้า
อยา่ยอมให้เรากบฏต่อพระเยโฮวาห ์เลย และหนัจากติดตามพระเยโฮวาห์เสียในวนัน้ี โดยสรา้งแท่ นอ ่ืน
สําหรบัเครือ่งเผาบู ชา ธญัญบู ชา เครือ่งสัตวบู ชา นอกจากแท่นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราซ่ึงตัง้อยู ่ท่ี  หน 
้าพลับพลาของพระองค์� 30 เม่ือฟีเนหสัปุโรหติและประมุขของชุ มน ุมชน และหวัหน้าคนอสิราเอลท่ีนับเป็น
พันๆท่ี อยู ่ด้วยกันน้ันได้ยนิถ้อยคําท่ีคนรู เบน คนกาด และคนมนัสเสห ์กล่าว  ก็  รู ้สึกเป็ นที ่พอใจมาก 31  ฟี 
เนห ัสบ ุตรชายของเอเลอาซาร ์ปุ โรหติจึงกล่าวแก่คนรู เบน คนกาด และคนมนัสเสห ์วา่ � วนัน้ี เราทราบแล้ 
วว ่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตท่ามกลางพวกเรา เพราะท่านทัง้หลายมิ ได้ กระทําการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์
ท่านได้ชว่ยให้ชนอสิราเอลพ้นจากพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห�์ 32  แล ้วฟีเนห ัสบ ุตรชายเอเลอาซาร ์ปุ โรหติ
และประมุขทัง้หลายก็ กล ับจากคนรู เบน และคนกาด จากแผ่นดิ นก ิเลอาดไปยงัแผ่นดินคานาอนั ไปหาคน
อสิราเอลแจ้งข่าวให้เขาทราบ 33 รายงานน้ันเป็ นที ่พอใจคนอสิราเอล และคนอสิราเอลก็สรรเสรญิพระเจ้า
และไม่ พู ดถึงเรือ่งท่ีจะกระทําสงครามกับเขา เพื่อทําลายแผ่นดินซ่ึงคนรูเบนและคนกาดได้อาศัยอยู่น้ั นอ ีก
เลย 34 คนรูเบนและคนกาดเรยีกแท่นน้ั นว ่า  แอด  เพราะวา่ แท่นน้ันเป็นพยานในระหวา่งเราวา่ พระเยโฮ
วาหเ์ป็นพระเจ้า
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1 ต่อมาอกีนานเม่ือพระเยโฮวาห์โปรดให้อสิราเอลสงบจากการศึกศั ตรู ทัง้หลายท่ี ล้อมรอบ และโยชู วาม ี 
อายุ ชราลงมาก 2 โยชู วาก ็เรยีกบรรดาคนอสิราเอล ทัง้พวกผู้ ใหญ่  ผู้  หวัหน้า  ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าท่ีและ
กล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �ข้าพเจ้าแก่และมี อายุ มากแล้ว 3 ท่านทัง้หลายได้ เห ็นสารพัดซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านได้กระทําต่อบรรดาประชาชาติ เหล่าน้ี เพื่อเหน็แก่ ท่าน เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านได้ทรงสู้รบเพื่อท่าน 4  ดู  เถิด  ประชาชาติ  ท่ี  เหลืออยู ่ น้ัน ข้าพเจ้าได้จับสลากแบ่งให้เป็นมรดกแก่ตระกูล
ของท่าน รวมกับประชาชาติทัง้สิน้ซ่ึงข้าพเจ้าได้ขจัดออกเสีย  ตัง้แต่  แม่น ํ้าจอรแ์ดนจนถึงทะเลใหญ่ทางทิศ
ตะวนัตก 5 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงผลั กด ันเขาออกไปให้พ้นหน้าท่าน และทรงขับไล่เขาให้
ออกไปพ้นสายตาของท่าน และท่านจะได้ยดึครองแผ่นดินของเขา  ดังท่ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรง
สัญญาไว้ต่อท่าน 6 เพราะฉะน้ันจงมีความกล้าในการท่ีจะรกัษาและกระทําตามสิง่สารพัดซ่ึงเขียนไว้ใน
หนังสือพระราชบัญญั ติ ของโมเสส เพื่อจะไม่ ได้ หนัไปทางขวามือหรอืทางซ้ายมือ 7 เพื่อวา่ท่านจะมิ ได้ ปะปน
กับประชาชาติ เหล่าน้ี ซ่ึงเหลืออยู่ท่ามกลางท่าน หรอืออกชื่อพระของเขา หรอืปฏิญาณในนามพระของเขา
หรอืปรนนิบั ติ พระน้ัน หรอืกราบลงนมัสการพระน้ัน 8  แต่ ท่านจงติดพันอยูกั่บพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน
ดังท่ีกระทําอยู่จนทุกวนัน้ี 9 เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ ประชาชาติ  ท่ี  ใหญ่ โตและแข็งแรงออกไปให้พ้น
หน้าท่าน ส่วนท่านเองก็ยงัไม่ มี  ผู้ ใดต่อต้านท่านได้จนถึงวนัน้ี 10 พวกท่านคนเดียวจะขับไล่ หน ึ่งพันคนให ้หนี  
ไป เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านต่อสู้เพื่อท่านดังท่ี พระองค์ ทรงสัญญาไว้ 11 เพราะฉะน้ันจงระวงั
ตัวให ้ดี  ท่ี จะรกัพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน 12 เพราะวา่ถ้าท่านหนักลับและเข้ารว่มกับประชาชาติ เหล่าน้ี  ท่ี  
เหลืออยู ่ในหมู่พวกท่านโดยแต่งงานกับเขา คือท่านแต่งงานกับหญิงของเขา และเขาแต่งงานกับหญิงของ
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ท่าน 13 ท่านจงทราบเป็นแน่เถิดวา่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะไม่ทรงขับไล่ ประชาชาติ  เหล่าน้ี ออกไป
ให้พ้นหน้าท่าน  แต่ เขาจะเป็นบ่วงและเป็ นก ั บด ักท่าน เป็นหอกข้างแครเ่ป็นหนามยอกตา จนกวา่ท่านจะ
พินาศไปจากแผ่นดิ นที ่ ดีน ี้ ซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน 14  ดู  เถิด  วนัน้ี ข้าพเจ้ากําลังจะ
เป็นไปตามทางของโลกแล้ว ท่านทุกคนได้ทราบอยา่งสุดจิตสุดใจของท่านแล้ วว ่า  ไม่มี สักสิง่เดียวซ่ึงพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านตรสัเก่ียวกั บท ่านแล้วล้มเหลวไป สําเรจ็หมดทุกอยา่ง  ไม่มี สักอยา่งเดียวท่ี ล้มเหลว 
15  สิ ่งสารพัดท่ี ดี ซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านสัญญาเก่ียวกั บท ่านได้สําเรจ็เพื่อท่านฉันใด พระเยโฮวาห ์
ก็ จะทรงนําสิง่สารพัดท่ีรา้ยมาถึงท่าน จนกวา่พระองค์จะทําลายท่านเสียจากแผ่นดิ นอ ันดี น้ี ซ่ึงพระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเชน่เดียวกัน 16 ถ้าท่านทัง้หลายละเมิดพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน ซ่ึงพระองค์ทรงบัญชาท่านไวแ้ละไปปรนนิบั ติ พระอื่น และกราบลงนมัสการพระน้ัน  แล ้ว
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์จะพลุ่งขึ้นต่อท่าน  แล ้ วท ่านจะพินาศไปอยา่งรวดเรว็จากแผ่นดิ นที ่ ดี ซ่ึงพระเย
โฮวาหพ์ระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน �
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1  แล ้วโยชู วาก ็รวบรวมบรรดาตระกูลคนอสิราเอลมาท่ีเชเคม  แล ้วเรยีกพวกผู้ ใหญ่  ผู้  หวัหน้า  ผู้พิพากษา 
และเจ้าหน้าท่ีของอสิราเอล  แล ้วเขาก็มาปรากฏตัวต่อพระพักตร ์พระเจ้า 2  แล ้วโยชูวากล่าวกับประชาชน
ทัง้สิ ้นว ่า �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ �ในกาลดึกดําบรรพ์บรรพบุรุษของเจ้าอยู่ฟาก
แม่น้ําข้างโน้น คือเทราห์  บิ ดาของอบัราฮมัและของนาโฮร์ และเขาปรนนิบั ติ พระอื่น 3  แล ้วเราได้นําบิดา
ของเจ้าคื ออ ับราฮมัมาจากฟากแม่น้ําข้างโน้น และนําเขามาตลอดแผ่นดินคานาอนั กระทําให้เชื้อสายของ
เขามี มากมาย เราให้อสิอคัแก่ เขา 4 เราให้ยาโคบและเอซาวแก่อสิอคั และเราได้ ให ้แดนเทือกเขาเสอรี ์แก่ 
เอซาวเป็นกรรมสิทธิ์  แต่ ยาโคบและลูกหลานของเขาได้ลงไปในอยีปิต์ 5 และเราได้ ใช ้โมเสสกับอาโรนมา
และเราได้ ให ้ ภัยพิบัติ  เก ิดแก่ อยีปิต์ ด้วยสิง่ท่ีเรากระทําท่ามกลางเขาน้ัน และภายหลังเราได้นําเจ้าทัง้หลาย
ออกมา 6  แล ้วเราก็นําบรรพบุรุษของเจ้าออกจากอยีปิต์และเจ้าทัง้หลายมาถึงทะเล และชาวอยีปิต์ ได้  ไล่ 
ตามบรรพบุรุษของเจ้าทัง้หลายด้วยรถรบและพลม้ามาถึงทะเลแดง 7 และเม่ือเขารอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์
 พระองค์  ก็ บันดาลให้ความมืดเกิดขึ้นระหวา่งเจ้าทัง้หลายและชาวอยีปิต์ และกระทําให้ทะเลท่วมมิดเขา  
นัยน์ ตาของเจ้าทัง้หลายได้ เห ็นสิง่ท่ีเรากระทําในอยีปิต์ และเจ้าทัง้หลายอยู่ในถิน่ทุ รก ันดารชา้นาน 8 และ
เราก็นําเจ้าทัง้หลายมาท่ี แผ่ นดินของคนอาโมไรต์ซ่ึงอยู ่ท่ี ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น เขาสู้รบกับเจ้าทัง้
หลาย และเราได้มอบเขาไวใ้นมือของเจ้า และเจ้าทัง้หลายยดึครองแผ่นดินของเขาและเราก็ทําลายเขาให้
พ้นหน้าเจ้า 9 คราวน้ันบาลาคบุตรชายศิปโปร ์กษัตรยิ ์เมืองโมอบัได้ ลุ กขึ้นต่อสู้กับอสิราเอล เขาใช ้ให ้ไปตาม
บาลาอมับุตรชายเบโอรม์าให ้แช ่งเจ้าทัง้หลาย 10  แต่ เราไม่ฟังบาลาอมั เพราะฉะน้ันเขาจึงอวยพรเจ้าทัง้
หลายเรือ่ยไป ดังน้ันเราจึงชว่ยเจ้าให้พ้ นม ือของเขา 11 และเจ้าทัง้หลายข้ามแม่น้ําจอร ์แดน มาท่ีเมืองเยร ี
โค และชาวเมืองเยรโีคต่อสู้กับเจ้า และคนอาโมไรต์ คนเปรสิซี คนคานาอนั คนฮติไทต์ คนเกอรก์าชี คนฮี
ไวต์ และคนเยบุส และเราได้มอบเขาไวใ้นมือของเจ้าทัง้หลาย 12 และเราได้ ใช ้ตัวต่อไปข้างหน้าเจ้าทัง้หลาย
ซ่ึงขับไล่ กษัตรยิ ์ทัง้สองของชาวอาโมไรต์ไปเสียใหพ้้นหน้าเจ้า  ไม่ใช ่ด้วยดาบหร ือด ้วยธนขูองเจ้า 13 เราได้ยก
แผ่นดินซ่ึงเจ้าไม่ ได้ เหน่ือยกายบนน้ัน และยกเมืองซ่ึงเจ้าทัง้หลายไม่ต้องสรา้งให ้แก่  เจ้ าและเจ้าทัง้หลาย
ได้ เข ้าอยู่  เจ้ าได้กินผลของสวนองุน่และสวนมะกอกเทศซ่ึงเจ้าไม่ต้องปลูก� 14  เหตุ  ฉะน้ัน  บัดน้ี จงยาํเกรง
พระเยโฮวาห์และปรนนิบั ติ  พระองค์ ด้วยความจรงิใจและด้วยความจรงิ จงทิง้พระเหล่าน้ันซ่ึงบรรพบุรุษ
ของท่านได้เคยปรนนิบั ติ  ท่ี ฟากแม่น้ําข้างโน้น และในอยีปิต์ เสีย และท่านทัง้หลายจงปรนนิบั ติ พระเยโฮ
วาห์ 15 และถ้าท่านไม่เต็มใจท่ีจะปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์ ท่านทัง้หลายจงเลือกเสียในวนัน้ีวา่ท่านจะปรน
นิบั ติ  ผู้ใด จะปรนนิบั ติ พระซ่ึงอยู่ฟากแม่น้ําข้างโน้ นที ่บรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนนิบั ติ หรอืพระของคน
อาโมไรต์ในแผ่นดินซ่ึงท่านอาศัยอยู่  แต่ ส่วนข้าพเจ้าและครอบครวัของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบั ติ พระเยโฮ
วาห�์ 16 ฝ่ายประชาชนทัง้หลายจึงตอบวา่ �ขอพระเจ้าอยา่ยอมให้ข้าพเจ้าทัง้หลายละทิง้พระเยโฮวาห์ไป
ปรนนิบั ติ พระอื่นเลย 17 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้หลาย  พระองค์ น้ันทรงนําข้าพเจ้าทัง้
หลายและบรรพบุรุษของข้าพเจ้าขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ และออกจากเรอืนทาสน้ัน และเป็นผู้ทรงกระทํา
หมายสําคัญยิง่ใหญทั่ง้หลายท่ามกลางสายตาของพวกข้าพเจ้า และทรงคุ้มครองข้าพเจ้าทัง้หลายไวต้ลอด
ทางท่ีข้าพเจ้าได้เดินไป และท่ามกลางชนชาติทัง้หลายซ่ึงพวกข้าพเจ้าผ่านไป 18 และพระเยโฮวาห์ทรงขับ
ไล่ ชนชาติ ทัง้หลายออกไปให้พ้นหน้าข้าพเจ้า คือคนอาโมไรต์ ผู้ ซ่ึงอยู่ในแผ่นดินน้ัน เพราะฉะน้ันข้าพเจ้า
ทัง้หลายจะปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห ์ด้วย เพราะวา่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้หลาย� 19  แต่ โย
ชูวากล่าวแก่ประชาชนวา่ �ท่านทัง้หลายจะปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห ์ไม่ได้ ด้วยวา่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
บร ิสุทธ ์ิ พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าหวงแหน  พระองค์ จะไม่ทรงอภัยการละเมิดหรอืความบาปของท่าน 20 ถ้า
ท่านทัง้หลายละทิง้พระเยโฮวาห์ไปปรนนิบั ติ พระอื่น  แล ้วพระองค์จะทรงหนักลับและกระทําอนัตรายแก่ 
ท่าน และผลาญท่านเสีย  หลังจากท่ี  พระองค์ ทรงกระทําดีต่อท่านแล้ว� 21 และประชาชนกล่าวแก่โยชู วาว 
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่า � หามิได้  แต่ ข้าพเจ้าทัง้หลายจะปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห�์ 22  แล ้วโยชูวากล่าวแก่ประชาชนวา่ �ท่านทัง้
หลายเป็นพยานปรกัปราํตนเองวา่ ท่านได้เลือกพระเยโฮวาห์ เพื่อปรนนิบั ติ  พระองค์  นะ � และเขากล่าววา่
�ข้าพเจ้าทัง้หลายเป็นพยาน� 23 ท่านจึงกล่าววา่ � เพราะฉะน้ัน  บัดน้ี จงทิง้พระอื่นซ่ึงอยูใ่นหมู่พวกท่านน้ัน
เสีย และโน้มจิตใจของท่านเข้าหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอล� 24 และประชาชนกล่าวแก่โยชู วาว 
่า �ข้าพเจ้าทัง้หลายจะปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์�
25 ดังน้ันโยชู วาก ็ ได้ กระทําพันธสัญญากับประชาชน และวางกฎเกณฑ์และกฎให ้แก่ เขาในวนัน้ั นที ่เมือง
เชเคม 26 และโยชู วาก ็ จาร ึกถ้อยคําเหล่าน้ี ไว ้ในหนังสือพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า และท่านได้เอาก้อนหนิ
ใหญ่ตัง้ไว ้ท่ี  ใต้ ต้นโอก๊ท่ีในสถานบร ิสุทธ ์ิ แห ่งพระเยโฮวาห์ 27 และโยชูวากล่าวแก่ประชาชนทัง้ปวงวา่ � ดู  
เถิด ศิ ลาก ้อนน้ีจะเป็นพยานปรกัปราํเรา เพราะศิ ลาน ี้ ได้ ยนิพระวจนะทัง้สิน้แหง่พระเยโฮวาหซ่ึ์งตรสัแก่ เรา 
จึงจะเป็นพยานปรกัปราํท่าน  เกล ือกวา่ท่านจะปฏิเสธพระเจ้าของท่าน� 28  แล ้วโยชู วาก ็ปล่อยใหป้ระชาชน
กลับไปยงัท่ีมรดกของตนทุกคน

ความตายและการฝังศพของโยชูวา
29  อยู ่มาภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี โยชู วาบ ุตรชายนนูผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์ก็  สิน้ชวีติ  มีอายุ  หน ่ึงรอ้ย

สิบปี 30 และเขาก็ฝังท่านไวใ้นท่ี ดิ นมรดกของท่านท่ีเมืองทิมนาทเสราห์ ซ่ึงอยู่ในแดนเทือกเขาแหง่เอฟรา
อมิ ทิศเหนือของยอดเขากาอชั 31 คนอสิราเอลได้ ปรนนิบัติ พระเยโฮวาห์ตลอดสมัยของโยชูวา และตลอด
สมัยของพวกผู้ ใหญ่  ผู้มีอายุ ยนืนานกวา่โยชูวา  ผู้ ซ่ึงได้ทราบถึงบรรดาพระราชกิจซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงกระ
ทําเพื่ ออ ิสราเอล 32 กระดูกของโยเซฟซ่ึงชนอสิราเอลนํามาจากอยีปิต์ น้ัน เขาฝังไว ้ท่ี เมืองเชเคม ในส่วนท่ี 
ดิ นซ่ึงยาโคบซ้ือไว้จากลูกหลานของฮาโมร ์บิ ดาของเชเคมเป็นเงนิหน่ึงรอ้ยแผ่น  ท่ี  น้ี ตกเป็นมรดกของลูก
หลานโยเซฟ 33 และเอเลอาซาร ์บุ ตรชายของอาโรนก็ สิน้ชวีติ และเขาฝังศพท่านไว้ในเนินเขาซ่ึงเป็นของ
ฟีเนห ัสบ ุตรชายของท่าน ซ่ึงได้มอบไว ้ให ้เขาในแดนเทือกเขาเอฟราอมิ
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หลังจากโยชูวาเสียชวีติไปแล้ว พระเจ้าทรงใชพ้วกผู้ วนิ ิจฉัยใหนํ้าประเทศอสิราเอลต่อไป คือทรงใช ้ผู้ ชาย
สิบสองคนกับผู้หญิงหน่ึงคน ซ่ึงทัง้สิบสามคนน้ี อยู ่ ใกล้  ช ิ ดก ับพระเจ้า พวกน้ีครอบครองเพื่อพระเจ้า และ
ส่วนมากเขาสามารถชว่ยชาวอสิราเอลให้พ้นจากการกดขี่  ผู้  วนิ ิจฉัยคนสุดท้ายคือซามูเอล ซ่ึงซามูเอลน้ัน
เป็นมหาปุโรห ิตด ้วย � หน ังสือเล่ มน ้ีบันทึกเจ็ดครัง้ท่ีอสิราเอลทิง้พระเจ้า  เจ ็ดครัง้ท่ีอสิราเอลอยู ่ใต้ อาํนาจ
ของประเทศเจ็ดประเทศท่ี ไม่รู ้จักพระเจ้า และเจ็ดครัง้ ท่ีพระเจ้าทรงชว่ยอสิราเอลให้พ้นจากอาํนาจของ
ประเทศเหล่าน้ัน� (จากคํานําถึงหนังสือผู้ วนิ ิจฉัยของอ . โสกฟี ลด ์� เล่ มน ้ีพรรณนาถึงสภาพของอสิราเอล
วา่ �ในสมัยน้ันไม่ มี  กษัตรยิ ์ ใน อสิราเอลทุกคนทําตามอะไรก็ ตามท่ี  ถู กต้องในสายตาของตนเอง� (21:25)
 สม ัยน้ันประชาชนไม่แสวงหาพระเจ้าและไร ้ศีลธรรม 

 อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่ระยะเวลาของหนังสือเล่ มน ้ี คือ 305  ปี 

คนยูดาหกั์บคนสิเมโอนชนะกษั ตร ิยอ์าโดนีเบเซกและคนคานาอนั
1  อยู ่มาเม่ือโยชูวาสิน้ชพีแล้ว คนอสิราเอลทูลถามพระเยโฮวาห ์วา่ �ใครในพวกข้าพระองค์ทัง้หลายจะ

ขึ้นไปก่อนเพื่อสู้รบกับคนคานาอนั� 2 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ยู ดาหจ์ะขึ้นไป  ดู  เถิด เราได้มอบแผ่นดินน้ันไว้
ในมือเขาแล้ว� 3  ยู ดาห์จึงพู ดก ับสิเมโอนพี่ของตนวา่ �จงขึ้นไปกับฉันในเขตแดนท่ี กําหนดให ้ แก่  ฉัน เพื่อ
เราจะได้รบสู้กับคนคานาอนั และฉันจะไปรว่มรบในเขตแดนท่ี กําหนดให ้ แก่ ท่านน้ันด้วย�  สิ เมโอนก็ไปกับ
เขา 4  แล ้วยูดาห ์ก็  ขึ้นไป และพระเยโฮวาห์ทรงมอบคนคานาอนัและคนเปรสิซี ไว ้ในมือของเขา และเขาก็
ประหารคนท่ีเมืองเบเซกหน่ึงหม่ืนคน 5 และเขาทัง้หลายพบอาโดนีเบเซกในเมืองเบเซก และสู้รบกั บท ่าน
เขาได้ประหารคนคานาอนัและคนเปรสิซี 6 อาโดนีเบเซกหนี ไป  แต่ พวกเขาตามจับได้และได้ตัดน้ิวหวัแม่ มือ 
และน้ิวหวัแม่ เท ้าของท่านออกเสีย 7 อาโดนีเบเซกกล่าววา่ � มี  กษัตรยิ ์ เจ ็ดสิบองค์ ท่ี หวัแม่มือและหวัแม่ เท 
้าของเขาถูกตัดออก  เก ็บเศษอาหารอยู ่ใต้  โต ๊ะของเรา เรากระทําแก่เขาอยา่งไร พระเจ้าก็ทรงกระทําแก่เรา
อยา่งน้ัน� เขาทัง้หลายก็ คุ มตั วท ่านมาท่ี กรุ งเยรูซาเล็ม และท่านก็ สิ ้นชวีติท่ี น่ัน 8 และคนยูดาห ์ได้  เข ้าโจมตี
เมืองเยรูซาเล็มและยดึเมืองได้ จึงฆ่าฟันชาวเมืองเสียด้วยคมดาบ และเอาไฟเผาเมืองเสีย 9 ภายหลังคน
ยูดาห ์ได้ ลงไปสู้รบกับคนคานาอนัผู้ซ่ึงตัง้อยู่ในแดนเทือกเขา ในภาคใต้ และในหุบเขา 10 และยูดาห ์ได้ ไป
สู้รบกับคนคานาอนัผู้ อยู ่ในเฮโบรน (เมืองเฮโบรนน้ันแต่ก่อนมีชื่อวา่คีรยิาทอารบา� และเขาทัง้หลายได้
ประหารเชชยั อาห ิมาน และทั ลม ัย 11 เขาทัง้หลายยกจากท่ีน่ันไปสู้รบกับชาวเมืองเดบีร์ เมืองเดบีรน้ั์นแต่
ก่อนมีชื่อวา่คีรยิาทเสเฟอร์ 12 และคาเลบกล่าววา่ �ใครโจมตีเมืองคีรยิาทเสเฟอรแ์ละยดึได้ เราจะยกอคั
สาห ์บุ ตรสาวของเราให้เป็นภรรยา� 13 และโอทนีเอลบุตรชายเคนัส น้องชายของคาเลบตีเมืองน้ันได้ ท่าน
จึงยกอคัสาห ์บุ ตรสาวของตนให้เป็นภรรยา 14  อยู ่มาเม่ือแต่งงานกันแล้วนางจึงชวนสามี ให ้ ขอที ่นาต่ อบ ิดา
นางก็ลงจากหลังลา และคาเลบถามนางวา่ � เจ้ าต้องการอะไร� 15 นางจึงตอบท่านวา่ �ขอของขวญัให้ลูก
สักอยา่งหน่ึงเถิด เม่ือพ่อให้ลูกมาอยู่ในแผ่นดินภาคใต้ แล้ว ลูกขอน้ําพุ ด้วย � และคาเลบก็ยกน้ําพุบนและ
น้ําพุล่างให ้แก่  นาง 16 คนเคไนต์พ่อตาของโมเสสได้ขึ้นไปจากเมืองดงอนิทผลัม  พร ้อมกับคนยูดาห์มาถึง
ถิน่ทุ รก ันดารยูดาหซ่ึ์งอยูใ่นภาคใต้ ใกล้ อาราด และเขาก็ เข ้าไปตัง้อยูกั่บชนชาติ น้ัน 17 และยูดาห ์ก็ ยกไปรว่ม
กับสิเมโอนพี่ของเขาประหารคนคานาอนัซ่ึงอยู่ในเมืองเศฟัทและทําลายเมืองน้ันเสียอยา่งสิน้เชงิ ชื่อเมือง
น้ันจึงเรยีกวา่โฮรมาห์ 18  ยู ดาห ์ได้ ยดึเมืองกาซาพรอ้มทัง้อาณาเขต และเมืองอชัเคโลนพรอ้มทัง้อาณาเขต
และเมืองเอโครนพรอ้มทัง้อาณาเขตไว ้ด้วย 19 และพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับยูดาห์ เขาจึงขับไล่ชาวแดน
เทือกเขาออกไป  แต่ จะขับไล่ชาวเมืองท่ี อยู ่ในหุบเขาน้ันไม่ ได้ เพราะพวกเหล่าน้ั นม ีรถรบเหล็ก 20 เมืองเฮโบ
รนน้ันเขายกใหค้าเลบดังท่ีโมเสสได้ กล ่าวไว้ คาเลบจึงขับไล่ บุ ตรชายทัง้สามคนของอานาคออกไปเสีย

คนเบนยามิ นม ิ ได้  ขับไล่ คนเยบุสออกจากกรุงเยรูซาเล็ม
21  แต่ คนเบนยามิ นม ิ ได้  ขับไล่ คนเยบุ สผ ู้ อยู ่ในเยรูซาเล็มให้ออกไป ดังน้ันคนเยบุสจึงอาศัยอยู่กับคน

เบนยามินในเยรูซาเล็มจนถึงทุกวนัน้ี 22 อน่ึงวงศ์วานของโยเซฟได้ขึ้นไปสู้รบเมืองเบธเอลด้วย และพระเย
โฮวาห์ทรงสถิ ตก ับพวกเขา 23  วงศ์ วานโยเซฟได้ ใช ้คนไปสอดแนมเมืองเบธเอล ( แต่ ก่อนเมืองน้ี ชื่อ ลูส�
24 และผู้สอดแนมเหน็ชายคนหน่ึงเดินออกมาจากเมือง จึงพู ดก ับเขาวา่ �ขอชีท้างเข้าเมืองน้ี ให ้ แก่  เรา และ
เราจะปรานี เจ้า � 25 ชายคนน้ั นก ็ ชี ้ทางเข้าเมืองให้และเขาประหารเมืองน้ัน ทําลายเสียด้วยคมดาบ  แต่ เขา
ปล่อยใหช้ายคนน้ันและครอบคร ัวท ้ังสิน้ของเขารอดไป 26 ชายคนน้ั นก ็ เข ้าไปในแผ่นดินของคนฮติไทต์และ
สรา้งเมืองขึ้นเมืองหน่ึง เรยีกชื่อวา่เมืองลูส ซ่ึงเป็นชื่ออยูจ่นทุกวนัน้ี
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คนมนัสเสหกั์บตระกูลอื่นๆมีชยัชนะในบางแหง่
27  มน ัสเสห ์มิได้  ขับไล่ ชาวเมืองเบธชานและชาวชนบทของเมืองน้ันให้ออกไป หรอืชาวเมืองทาอานาคกับ

ชาวชนบทของเมืองน้ัน หรอืชาวเมืองโดรกั์บชาวชนบทของเมืองน้ัน หรอืชาวเมืองอบิเลอัมกับชาวชนบท
ของเมืองน้ัน หรอืชาวเมืองเมกิดโดกับชาวชนบทของเมืองน้ัน  แต่ คนคานาอนัยงัขืนอาศัยอยูใ่นแผ่นดินน้ัน
28  อยู ่มาเม่ือคนอสิราเอลมีกําลังเข้มแข็งขึ้ นก ็บังคับคนคานาอนัให้ทํางานโยธา  แต่  มิได้  ขับไล่  ให ้เขาออกไป
เสียอยา่งสิน้เชงิ 29 และเอฟราอมิมิ ได้  ขับไล่ คนคานาอนัผู้อาศัยอยูใ่นเมืองเกเซอร ์ให ้ออกไป  แต่ คนคานาอนั
ยงัอาศัยอยู่ในเมืองเกเซอรท่์ามกลางเขา 30 เศบู ลุ  นม ิ ได้  ขับไล่ ชาวเมืองคิทโรน หรอืชาวเมืองนาหะโลล  แต่ 
คนคานาอนัได้อาศัยอยูท่่ามกลางเขาและถูกเกณฑ์ ให ้ทํางานโยธา 31 อาเชอร ์มิได้  ขับไล่ ชาวเมืองอคัโค หรอื
ชาวเมืองไซดอน หรอืชาวเมืองอคัลาบ หรอืชาวเมืองอคัซิบ หรอืชาวเมืองเฮลบาห์ หรอืชาวเมืองอาฟิก หรอื
ชาวเมืองเรโหบ 32  แต่ คนอาเชอร ์ได้ อาศัยอยู่ท่ามกลางคนคานาอนัชาวแผ่นดินน้ัน เพราะวา่เขาทัง้หลายมิ 
ได้  ขับไล่  ให ้ออกไปเสีย 33 นัฟทาลี มิได้  ขับไล่ ชาวเมืองเบธเชเมช หรอืชาวเมืองเบธานาท  แต่ อาศัยอยู่ในหมู่
คนคานาอนัชาวแผ่นดินน้ัน  แต่  อยา่งไรก็ดี ชาวเมืองเบธเชเมช และชาวเมืองเบธานาทก็ ถู กเกณฑ์ ให ้ทํางาน
โยธา 34 คนอาโมไรต์ ได้ ขั บด ันคนดานให ้กล ับเข้าไปในแดนเทือกเขา  ไม่  ยอมให ้ลงมายงัหุบเขา 35 คนอาโม
ไรต์ยงัขืนอาศัยอยู ่ท่ี  ภู เขาเฮเรสในเมืองอยัยาโลน และในเมืองชาอ ัลบ ิม  แต่ มือของวงศ์วานโยเซฟเหนือ
กวา่มือเขาทัง้หลาย เขาจึงถูกเกณฑ์ ให ้ทํางานโยธา 36 อาณาเขตของคนอาโมไรต์ตัง้ต้นแต่ทางข้ามเขาอคัรั
บบมิตัง้แต่ศิลาเรือ่ยขึ้นไป

2
 ชนชาติ ต่างๆในแผ่นดินคานาอ ันที ่ ไม่ เชื่อวา่มีพระเจ้าเป็นบ่วงแรว้ต่อคนอสิราเอล

1 ฝ่ายทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงของพระเยโฮวาห ์ได้ ขึ้นไปจากกิลกาลถึงโบคิม และกล่าววา่ �เราได้ ให ้ เจ้ าทัง้
หลายขึ้นไปจากอยีปิต์ และได้นําเจ้าเข้ามาในแผ่นดินซ่ึงเราปฏิญาณไว ้แก่ บรรพบุรุษของเจ้า และเรากล่าว
วา่ �เราจะไม่หกัพันธสัญญาท่ีเราได้ มี  ไว ้กับเจ้าเลย 2 และเจ้าทัง้หลายอยา่ทําพันธสัญญากับชาวแผ่นดิน
น้ี  เจ้ าต้องทําลายแท่นบูชาของเขาเสีย�  แต่  เจ้ ามิ ได้ เชื่อฟังเสียงของเรา  เจ้ าทําอะไรเชน่น้ี เล่า 3 ฉะน้ันเรา
กล่าวด้วยวา่ �เราจะไม่ ขับไล่ เขาเหล่าน้ันออกไปให้พ้นหน้าเจ้า  แต่ เขาจะเป็นเชน่หนามอยู ่ท่ี  สี ข้างของเจ้า
และพระของเขาจะเป็นบ่วงดักเจ้า� � 4  อยู ่มาเม่ือทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์กล ่าวคําเหล่าน้ี แก่ บรรดา
คนอสิราเอลแล้วประชาชนก็ส่งเสียงรอ้งไห้ 5 และเขาเรยีกท่ีตําบลน้ั นว ่า โบคิม และเขาทัง้หลายได้ถวาย
สัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห ์ท่ีน่ัน 6 เม่ือโยชูวาปล่อยประชาชนไปแล้วคนอสิราเอลต่างก็ เข ้าไปอยู่ในมรดกท่ี ดิ 
นของตนเพื่อยดึครอง 7 ประชาชนทัง้หลายได้ ปรนนิบัติ พระเยโฮวาห์ตลอดสมัยของโยชูวา และตลอดสมัย
ของพวกผู้ ใหญ่  ผู้มีอายุ ยนืนานกวา่โยชูวา  ผู้ ซ่ึงได้ เห ็นปวงมหกิจซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทําเพื่ ออ ิสราเอล
8 โยชู วาบ ุตรชายนนูผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์สิ ้นชวีติเม่ืออายุ ได้  หน ่ึงรอ้ยสิบปี 9 และเขาทัง้หลายก็ฝังท่าน
ไวใ้นท่ี ดิ นมรดกของท่านท่ีเมืองทิมนาทเฮเรส ในแดนเทือกเขาแหง่เอฟราอมิ ทิศเหนือของยอดเขากาอชั
10 และยุ ครุ ่นน้ันทัง้สิ ้นก ็ ถู กรวบไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขา  อ ีกยุคหน่ึ งก ็ เก ิดขึ้นตามมา เขาไม่ รู ้จักพระเย
โฮวาห์หรอืรูพ้ระราชกิจซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทําเพื่ ออ ิสราเอล 11 คนอสิราเอลก็กระทําชัว่ในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ และปรนนิบั ติ พระบาอลั 12 เขาได้ละทิง้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขา  ผู้ 
ทรงนําเขาออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ และเขาทัง้หลายติดตามพระอื่นซ่ึงเป็นพระของชนชาติทัง้หลายท่ี อยู ่
ล้อมรอบเขา  กราบไหว ้พระเหล่าน้ัน กระทําให้พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ 13 เขาทัง้หลายละทิง้พระเยโฮ
วาห์ไปปรนนิบั ติ พระบาอลั และพวกพระอชัทาโรท 14 ดังน้ันพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงพลุ่งขึ้นต่ ออ ิสรา
เอล  พระองค์ จึงทรงมอบเขาไวใ้นมือพวกปล้นผู้ปล้นเขา และทรงขายเขาไวใ้นมือของบรรดาศั ตรู  ท่ีอยู ่รอบ
เขาทัง้หลาย ดังน้ันเขาทัง้หลายจึงต่อต้านพวกศั ตรู ของเขาทัง้หลายต่อไปไม่ ได้ 15 เขาทัง้หลายออกไปรบ
เม่ือไร พระหตัถ์ของพระเยโฮวาห ์ก็ ต่อต้านเขา กระทําให้เขาพ่ายแพ้  ดังท่ี พระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไว ้แล้ว และ
ดังท่ีพระเยโฮวาหท์รงปฏิญาณไวกั้บเขา และเขาทัง้หลายก็ มี  ความทุกข์  ยิง่นัก 

พระเจ้าทรงให ้เก ิดผู้ วนิ ิจฉัยเพื่อติเตียนและชว่ยคนอสิราเอลให ้รอด 
16 อยา่งไรก็ตามพระเยโฮวาหท์รงให ้เก ิดผู้ วนิิจฉัย  ผู้ ชว่ยเขาทัง้หลายใหพ้้ นม ือของผู้ ท่ี ปล้นเขา 17  แต่ เขา

ทัง้หลายก็ยงัไม่เชื่อฟังผู้ วนิ ิจฉัยทัง้หลายของเขา เพราะเขาทัง้หลายเล่นชู้กับพระอื่นและกราบไหวพ้ระอื่น
 ไม่ ชา้เขาก็หนัไปเสียจากทางซ่ึงบรรพบุรุษของเขาได้ ดําเนิน  ผู้  ได้ เชื่อฟังพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์  แต่ 
เขาทัง้หลายมิ ได้ กระทําตาม 18 พระเยโฮวาหท์รงตัง้ผู้ วนิ ิจฉัยขึ้นเม่ือไร พระเยโฮวาห ์ก็ ทรงสถิ ตก ับผู้ วนิ ิจฉัย
น้ันเม่ือน้ัน และพระองค์ทรงชว่ยเขาทัง้หลายให้พ้นจากเงื้อมมือของศั ตรู ตลอดชวีติของผู้ วนิ ิจฉัยน้ัน เพ
ราะพระเยโฮวาหท์รงกลับพระทัยสงสารเขาทัง้หลาย เม่ือทรงฟังเสียงครํา่ครวญของเขาเน่ืองด้วยผู้ข่มเหง
และบีบบังคับ 19  แต่  อยู ่มาเม่ือผู้ วนิ ิจฉัยน้ันสิน้ชวีติ เขาทัง้หลายก็หนักลับประพฤติชัว่รา้ยเสียยิง่กวา่บิดา
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ของเขา หลงไปติดตามปรนนิบั ติ และกราบไหว้พระอื่น เขามิ ได้ เคยงดเวน้การกระทําของเขาหรอืหายจาก
ทางด้ื อด ึงของเขา

 ชนชาติ ต่างๆท่ี ไม่ เชื่อวา่มีพระเจ้าได้ทดสอบความสัตยซ่ื์อของคนอสิราเอล
20 ดังน้ันพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงพลุ่งขึ้นต่ ออ ิสราเอล และพระองค์ตร ัสว ่า �เพราะประชาชนน้ี ได้ 

ละเมิดต่อพันธสัญญา ซ่ึงเราได้บัญชาไวกั้บบรรพบุรุษของเขา และไม่ยอมฟังเสียงของเรา 21 ดังน้ันตัง้แต่ 
น้ี ต่อไปเราจะไม่ ขับไล่  ประชาชาติ ใดในบรรดาประชาชาติซ่ึงโยชู วาท ้ิงไวเ้ม่ือเขาสิน้ชวี ิตน ้ันใหพ้้นหน้า 22 เพื่อ
เราจะใช ้ประชาชาติ  เหล่ าน้ันทัง้สิน้ทดสอบอสิราเอลวา่ เขาจะรกัษาพระมรรคาของพระเยโฮวาหแ์ละดําเนิน
ตามอยา่งบรรพบุรุษของเขาหรอืไม่� 23 ดังน้ันพระเยโฮวาหท์รงปล่อยประชาชาติ เหล่ าน้ันไว้  ไม่ ทรงขับไล่ ให ้
ออกไปเสียโดยเรว็ และพระองค์ มิได้ ทรงมอบเขาทัง้หลายไวใ้นมือของโยชูวา

3
1  ต่อไปน้ี เป็นประชาชาติ ท่ี พระเยโฮวาหท์รงใหเ้หลือไว้ เพื่อใชท้ดสอบบรรดาคนอสิราเอล คือคนอสิราเอล

คนใดซ่ึงยงัไม่เคยประสบสงครามทัง้หลายในคานาอนั 2  แต่ เพียงทรงให้เชื้อสายคนอสิราเอลเข้าใจเรือ่ง
การสงคราม เพื่ออยา่งน้อยพระองค์จะได้ทรงสอนแก่ ผู้  ท่ี ยงัไม่ทราบมาก่อน 3 คือเจ้านายทัง้หา้ของคนฟีลิส
เตีย คนคานาอนัทัง้หมด ชาวไซดอน และคนฮไีวต์ ผู้ อาศัยอยูบ่นภูเขาเลบานอน  ตัง้แต่  ภู เขาบาอลัเฮอรโ์มน
จนถึงทางเข้าเมืองฮามัท 4 เหลือคนเหล่าน้ี อยู ่เพื่อทดสอบคนอสิราเอลเพื่อให้ทราบวา่ อสิราเอลจะเชื่อฟัง
พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงพระองค์ทรงบัญชาไวกั้บบรรพบุรุษของเขาโดยโมเสสน้ันหรอืไม่ 5 ดังน้ัน
แหละคนอสิราเอลจึงอาศัยอยู่ในหมู่คนคานาอนั คนฮติไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปรสิซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส
6 เขาไปสู่ ขอบ ุตรสาวชนเหล่าน้ันมาเป็นภรรยา และยกบุตรสาวของตนให ้แก่  บุ ตรชายของคนเหล่าน้ัน และ
ได้ ปรนนิบัติ พระของเขาเหล่าน้ัน 7 คนอสิราเอลได้กระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ลืมพระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของตนเสีย ไปปรนนิบั ติ พระบาอลัและเสารูปเคารพ 8 เพราะฉะน้ันพระพิโรธของพระเยโฮวาห ์
ก็  พลุ ่งขึ้นต่ ออ ิสราเอล และพระองค์ทรงขายเขาไวใ้นมือคูช ันร ิชาธาอิมกษั ตร ิย์เมืองเมโสโปเตเมีย และคน
อสิราเอลได้ ปฏิบัติ  คู ช ันร ิชาธาอมิแปดปี

 ผู้  วนิ ิจฉัยโอทนีเอลได้ชว่ยคนอสิราเอลให ้รอด 
9  แต่ เม่ือคนอสิราเอลรอ้งทูลพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาหท์รงให ้เก ิดผู้ชว่ยแก่คนอสิราเอล  ผู้  ได้ ชว่ยเขาทัง้

หลายให ้รอด คือโอทนีเอลบุตรชายเคนัส น้องชายของคาเลบ 10 พระวญิญาณของพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก 
ับโอทนีเอล และท่านจึงวนิิจฉัยคนอสิราเอล และออกไปกระทําสงคราม และพระเยโฮวาห์ทรงมอบคูช ันร ิ
ชาธาอิมกษั ตร ิย์เมืองเมโสโปเตเมียไวใ้นมือของท่าน และมือของท่านชนะคูช ันร ิชาธาอมิ 11 ดังน้ันแผ่นดิน
จึงได้หยุดพักสงบอยู ่สี ่ สิ บปี  แล ้วโอทนีเอลบุตรชายเคนัสก็ สิน้ชวีติ 

เอฮูดได้ชว่ยคนอสิราเอลใหร้อดจากคนโมอบั
12 และคนอสิราเอลกระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห ์อกี พระเยโฮวาห์จึงทรงเสรมิกําลังเอก

โลนกษั ตร ิย์เมืองโมอบัเพื่อต่อสู้ อสิราเอล เพราะวา่เขาทัง้หลายได้ ประพฤติ ชัว่ในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ 13 ท่านจึงได้ ให ้คนอมัโมนและคนอามาเลขมาสมทบ ยกไปโจมตี อสิราเอล และได้ยดึเมืองดง
อนิทผลัมไว้ 14 และคนอสิราเอลจึงปฏิบั ติ เอกโลนกษั ตร ิยเ์มืองโมอ ับอย ูถึ่งสิบแปดปี 15  แต่ เม่ือคนอสิราเอล
รอ้งทูลพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาหท์รงให ้เก ิดผูช้ว่ยคนหน่ึงแก่ เขาทัง้หลาย ชื่อเอฮูด  บุ ตรชายเก- รา คนเบน
ยามิน คนถนั ดม ือซ้าย คนอสิราเอลใหท่้านเป็นผู้นําส่วยไปมอบแก่เอกโลนกษั ตร ิยเ์มืองโมอบั 16 เอฮูดได้ทํา
ดาบสองคมไวป้ระจําตัวเล่มหน่ึงยาวศอกหน่ึง เหน็บไว ้ใต้ ผ้าท่ีต้นขาขวา 17 เขาก็นําส่วยไปมอบแก่เอกโลน
กษั ตร ิยเ์มืองโมอบั ฝ่ายเอกโลนเป็นคนอว้นมาก 18 และเม่ือเอฮูดมอบส่วยเสรจ็แล้ว ท่านจึงไปส่งคนท่ีหาบ
หามส่วยน้ัน 19  แล ้วตั วท ่านกลับไปจากรูปเคารพสลักท่ี อยู ่ ใกล้ กิลกาลทูลวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ข้าพระองค์ 
มี ข้อราชการลั บท ่ีจะกราบทูลให้ทรงทราบ�  กษัตรยิ ์จึ งม ีบัญชาวา่ � เงยีบๆ � บรรดามหาดเล็กท่ีเฝ้าอยู ่ก็ ทูล
ลาออกไปหมด 20 และเอฮู ดก ็ เข ้าไปเฝ้าท่าน ขณะน้ันท่านประทั บอย ู่ลําพังในหอ้งเยน็ชัน้บนของท่าน และ
เอฮูดทูลวา่ �ข้าพระองค์ มี พระดํารสัจากพระเจ้าถวายพระองค์� ท่านจึงลุกขึ้นจากพระท่ี น่ัง 21 เอฮู ดก ็ยื่ นม 
ือซ้ายชกัดาบน้ันออกจากต้นขาขวาแทงเข้าไปในท้องของเอกโลน 22 ดาบจมเข้าไปหมดทั ้งด ้าม ไขมันหุม้
ดาบไว้ ท่านก็ชกัดาบออกจากท้องของท่านไม่ ได้  แล ้วของโสโครกออกมา 23  แล ้วเอฮูดออกไปท่ีเฉลียงปิด
ทวารหอ้งชัน้บน ลั ่นก ุญแจเสีย 24 เม่ือเอฮูดไปแล้วมหาดเล็ กก ็ เข้ามา  ดู  เถิด เม่ือเขาเห ็นว ่าทวารหอ้งชัน้
บนปิดใส่ กุ ญแจอยู่ เขาทัง้หลายคิดวา่ � พระองค์ ท่านกําลังทรงส่งทุกข์ อยู ่ ท่ี ในหอ้งเยน็� 25 เม่ือคอยอยู่ชา้
นานจนราํคาญ  ดู  เถิด  ไม่  เห ็ นม ีใครเปิดทวารหอ้งชัน้บน เขาจึงเอากุญแจมาไขเปิดออก  ดู  เถิด  เห ็นเจ้านาย
ของตนนอนสิน้ชวีติอยู่บนพื้น 26 เม่ือเขาต่างก็คอยกันอยู่น้ันเอฮู ดก ็ หนี ไปพ้ นร ูปเคารพหนิสลักรอดมาได้
ถึงเสอีราห์ 27 ต่อมาเม่ือท่านมาถึงแล้วจึงเป่าแตรขึ้นในแดนเทือกเขาเอฟราอมิ  แล ้วคนอสิราเอลก็ยกลง
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ไปกั บท ่านจากแดนเทือกเขาและท่านนําเขา 28 ท่านจึงสัง่เขาวา่ �จงตามเรามาเถิด เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงมอบศั ตรู ของท่าน คือชนโมอบัไว้ในมือของท่านแล้ว� เขาทัง้หลายจึงลงตามท่านไป และยดึท่าข้าม
แม่น้ําจอรแ์ดนสกัดคนโมอบัไว ้ไม่  ยอมให ้ใครข้ามไปได้สักคนเดียว 29 ในคราวน้ันเขาประหารคนโมอบัเสีย
ประมาณหน่ึงหม่ืนคนล้วนแต่คนฉกรรจ์และล่ําสันทัง้สิน้  ไม่ พ้นไปได้สักคนเดียว 30 โมอบัจึงพ่ายแพ้ อยู ่ ใต้ 
มือของอสิราเอลในวนัน้ัน และแผ่นดินน้ั นก ็ ได้ หยุดพักสงบอยูแ่ปดสิบปี

 ผู้  วนิ ิจฉัยชมัการ ์ได้ ชว่ยคนอสิราเอลใหร้อดจากคนฟีลิสเตีย
31 ภายหลังเอฮูด  มี ชมัการ ์บุ ตรชายอานาทผู้ ใช ้ประตักววัฆ่าคนฟีลิสเตียเสียหกรอ้ยคน ท่านก็เป็นผู้ชว่ย

อสิราเอลใหร้อดด้วยเหมือนกัน

4
 ยาบ ินกษั ตร ิยเ์มืองคานาอนัได้ กดขี่ คนอสิราเอล

1 ครัน้เอฮูดสิน้ชวีติแล้ว คนอสิราเอลก็ ประพฤติ ชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห ์อกี 2 พระเยโฮวาห์
จึงทรงขายเขาไวใ้นมือของยาบินกษั ตร ิยเ์มืองคานาอนั  ผู้ ครอบครองอยู่  ณ  กรุ งฮาโซร์  แม่ ทัพของท่านชื่อสิ
เสรา  ผู้ ซ่ึงอาศัยอยู ่ท่ี เมืองฮาโรเชธของคนต่างชาติ 3  แล ้วคนอสิราเอลก็ รอ้งทุกข์ ถึงพระเยโฮวาห์ เพราะวา่
กษั ตร ิย ์ยาบ ิ นม ีรถรบเหล็กเก้ารอ้ยคัน และได้บีบบังคับคนอสิราเอลอยา่งรา้ยถึงยี ่สิ บปี

 ผู้  พยากรณ์ หญิงเดโบราห ์ขอให ้บาราคชว่ยสู้รบกับสิเสราท่ี ภู เขาทาโบร์
4 คราวน้ันผู้ พยากรณ์ หญิงคนหน่ึงชื่อเดโบราห์ ภรรยาของลัปปิโดท เป็นผู้ วนิ ิจฉัยคนอสิราเอลสมัยน้ัน

5 นางเคยน่ังอยู ่ใต้ ต้ นอ ินทผลัมเดโบราห ์ท่ีอยู ่ระหวา่งรามาห์และเบธเอลในแดนเทือกเขาเอฟราอมิ และ
คนอสิราเอลก็ขึ้นมาหานางท่ีน่ันเพื่อให ้ชาํระความ 6 นางใช้คนไปเรยีกบาราคบุตรชายอาบีโนอมั  ให ้มาจาก
เคเดชในนัฟธาลีและกล่าวแก่เขาวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลมิ ได้ ทรงบัญชาท่านหรอืวา่ �ไปซิ
รวบรวมพลไว ้ท่ี  ภู เขาทาโบร์ จงเกณฑ์จากคนนัฟทาลีและคนเศบู ลุ นหน่ึงหม่ืนคน 7 และเราจะชกันําสิเสรา
แม่ทัพของยาบินให้มาพบกับเจ้าท่ี แม่น ้ําคี โชน  พร ้อมกับรถรบและกองทหารของเขา และเราจะมอบเขา
ไวใ้นมือของเจ้า� � 8 บาราคจึงตอบนางวา่ � ถ้าแม้ นางไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไป  แต่  ถ้าแม้ นางไม่ไปกับ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ ไม่  ไป � 9 นางจึงตอบวา่ � ดิ ฉันจะไปกั บท ่านแน่  แต่ วา่ทางท่ีท่านไปน้ันจะไม่นําท่านไปถึง
ศั กด ์ิ ศร ีเพราะวา่พระเยโฮวาห์จะขายสิเสราไวใ้นมือของหญิงคนหน่ึง�  แล ้วนางเดโบราห ์ก็  ลุ กขึ้นไปกับบา
ราคถึงเมืองเคเดช 10 บาราคจึงเรยีกเศบู ลุ  นก ั บน ัฟทาลี ให ้ไปท่ีเคเดช  มี คนหน่ึงหม่ืนเดินตามขึ้นไป และ
นางเดโบราห ์ก็ ไปด้วย 11  มี ชายคนหน่ึงชื่อเฮเบอรค์นเคไนต์ คือจากลูกหลานของโฮบับพ่อตาของโมเสส  ได้ 
แยกออกจากคนเคไนต์ ทัง้หลาย มาตัง้เต็นท์ อยู ่ไกลออกไปถึงท่ีราบศานันนิม ซ่ึงอยู ่ใกล้ เมืองเคเดช 12 เม่ื 
อม ีคนไปแจ้งแก่ สิ เสราวา่บาราคบุตรชายอาบีโนอมัขึ้นไปท่ี ภู เขาทาโบร ์แล้ว 13  สิ เสราก็เรยีกรถรบทัง้หมด
ของท่านออกมา เป็นรถเหล็กเก้ารอ้ยคัน รวมกับเหล่าทหารทัง้หมดท่ีไปด้วย ยกไปจากเมืองฮาโรเชทของ
คนต่างชาติไปถึงแม่น้ําคี โชน 14 นางเดโบราห์จึงกล่าวแก่บาราควา่ � ลุ กขึ้นเถิด เพราะวา่น่ีเป็ นว ั นที ่พระ
เยโฮวาห์ทรงมอบสิเสราไวใ้นมือของท่าน พระเยโฮวาห์เสด็จนําหน้าท่านไปมิ ใช ่ หรอื � บาราคจึงลงไปจาก
ภูเขาทาโบร ์พร ้อมกับทหารหน่ึงหม่ืนคนติดตามท่านไป 15 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให ้สิ เสราพรอ้มกับรถ
รบทัง้สิน้ของท่านและกองทัพทัง้หมดของท่าน แตกต่ืนพ่ายแพ้ด้วยคมดาบต่อหน้าบาราค  แล ้วสิเสราก็ลง
จากรถรบวิง่หนี ไป 16 และบาราคได้ ไล่  ติ ดตามรถรบทัง้หลายและกองทัพไปจนถึงฮาโรเชทของคนต่างชาติ
และกองทัพทัง้หมดของสิเสราก็ล้มตายด้วยคมดาบ  ไม่ เหลือสักคนเดียว

ยาเอลภรรยาของเฮเบอรฆ่์าสิเสรา
17 ฝ่ายสิเสราวิง่หนีไปถึงเต็นท์ของยาเอล ภรรยาของเฮเบอรค์นเคไนต์ เพราะวา่ยาบินกษั ตร ิย์เมืองฮา

โซรเ์ป็นไมตรกัี นก ับวงศ์วานเฮเบอรค์นเคไนต์ 18 ยาเอลจึงออกไปต้อนรบัสิเสรา เรยีนวา่ � เจ้ านายของดิฉัน
เจ้าข้า เชญิแวะเข้ามา เชญิแวะเข้ามาพั กก ั บด ิ ฉัน อยา่กลัวอะไรเลย�  สิ เสราจึงแวะเข้าไปในเต็นท์ และนาง
ก็เอาผ้าหม่มาคลุมตัวให้ 19 ท่านจึงพู ดก ับนางวา่ � ขอน ้ําให้เรากินสักหน่อยเพราะเรากระหายน้ํา� นางก็
เปิดถุงน้ํานมใหท่้านด่ืม และเอาผ้าคลุ มท ่านไว้ 20  สิ เสราจึงบอกแก่นางอ ีกวา่ �ขอยนืเฝ้าท่ี ประตู  เต็นท์ ถ้ามี 
ผู้ ใดมาถามวา่ � มี ใครมาพักท่ี น่ี บ้างหรอื� จงบอกวา่ � ไม่มี � � 21  แต่ ยาเอลภรรยาของเฮเบอรห์ยบิหลักขึง
เต็นท์ ถือค้อนเดินยอ่งเข้ามา ตอกหลักเข้าท่ี ขม ับของสิเสราทะลุ ติ ดดิน ขณะเม่ือสิเสรากําลังหลับสนิ ทอย ู่
เพราะความเหน็ดเหน่ือย  แล ้วสิเสราก็ สิน้ชวีติ 22 และดู เถิด บาราคไล่ ติ ดตามสิเสรามาถึง ยาเอลก็ออกไป
ต้อนรบัเรยีนท่านวา่ �เชญิเข้ามาเถิด  ดิ ฉันจะชี ้ให ้ท่านเหน็คนท่ีท่านค้นหาอยู ่น้ัน � พอบาราคก็ เข ้าไปใน
เต็นท์ แล้ว  ดู  เถิด  สิ เสรานอนสิน้ชวีติอยู่  มี หลักเต็นท์ในขมับ 23  ดังน้ี แหละในวนัน้ันพระเจ้าทรงกระทําให ้
ยาบ ินกษั ตร ิย์คานาอนันอบน้อมต่อหน้าคนอสิราเอล 24 และมือของคนอสิราเอลก็กระทําต่อยาบินกษั ตร ิย์
เมืองคานาอนัหนักขึ้นทุกที จนเขาทัง้หลายได้ทําลายยาบินกษั ตร ิยเ์มืองคานาอนัเสีย
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5
บทเพลงของนางเดโบราหกั์บบาราค

1  แล ้วนางเดโบราห์กับบาราคบุตรชายอาบีโนอมัจึงรอ้งเพลงในวนัน้ั นว ่า 2 �จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์
เพราะพระองค์ทรงแก้แค้นคนอสิราเอลเม่ือประชาชนสมัครใจชว่ย 3  โอ บรรดากษั ตร ิย์ ขอทรงสดับ  โอ  เจ้ 
านายทัง้หลาย ขอจงเงีย่หู ฟัง ข้าพเจ้าน่ีแหละจะรอ้งเพลงถวายพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะรอ้งเพลงสรรเส
รญิพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอล 4 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เม่ือพระองค์เสด็จออกจากเสอรี์ เม่ือพระองค์
เสด็จจากท้องถิน่เอโดม  แผ่ นดิ นก ็หวาดหวัน่ไหว ท้องฟ้าก็ปล่อยลงมา  เออ เมฆก็ปล่อยฝนลงมา 5  ภู เขาก็
ละลายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ รวมทัง้ภูเขาซีนายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของอสิราเอล 6 ใน
สมัยชมัการ ์บุ ตรชายอานาท  สม ัยยาเอล ทางหลวงก็ หยุดชะงกั  ผู้ สัญจรไปมาก็หลบไปเดินตามทางซอย
7  ชาวไร ่ชาวนาในอสิราเอลก็ หยุดยัง้ เขาหยุดยัง้จนดิฉันเดโบราห์ขึ้นมา จนดิฉันขึ้นมาเป็นอยา่งมารดา
อสิราเอล 8 เม่ือเลือกนับถือพระใหม่ สงครามก็ประชดิเข้ามาถึงประตู เมือง  เห ็ นม ี โล่ หรอืหอกสั กอ ันหน่ึงใน
พลอสิราเอลส่ีหม่ืนคนหรอื 9  จิ ตใจของข้าพเจ้านิยมชมชอบในบรรดาเจ้าเมืองของอสิราเอล  ผู้ อาสาสมัคร
ท่ามกลางประชาชน จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ 10 บรรดาท่านผู้ ท่ี  ขี่ ลาเผื อก จงบอกกล่าวให้ทราบ
เถิด ทัง้ท่านผู้ ท่ี น่ังพิพากษาและท่านท่ีสัญจรไปมา 11  คนที ่รอดพ้นจากเสียงนักธนู  ณ  ท่ี ตักน้ํา เขากล่าวถึ 
งก ิจการอนัชอบธรรมของพระเยโฮวาห์ คื อก ิจการอนัชอบธรรมต่อชาวไรช่าวนาในอสิราเอล  แล ้วชนชาติ
ของพระเยโฮวาห ์ก็ เดินไปท่ี ประตูเมือง 12 ต่ืนเถิด ต่ืนเถิด เดโบราห ์เอย๋ ต่ืนเถิด ต่ืนมารอ้งเพลง  ลุ กขึ้น
เถิด บาราค  บุ ตรชายอาบีโนอมัเอย๋ พาพวกเชลยของท่านไป 13 ครัง้น้ันพระองค์ทรงกระทําให ้ผู้  ท่ี  เหลืออยู ่
ปกครองพวกขุนนางของประชาชน พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าปกครองผู้ มี  กําลัง 14  ผู้  ท่ี  มี รากอยู่
ในอามาเลขได้ลงมาจากเอฟราอมิ เขาเดินตามท่านนะ เบนยามินท่ามกลางประชาชนของท่าน  ผู้ บังคับ
บัญชาเดินลงมาจากมาคีรแ์ละผู้บันทึกรายงานของจอมพลออกมาจากเศบู ลุ น 15  เจ้ านายทัง้หลายของอสิ
สาคาร ์มาก ับเดโบราห์ และอสิสาคารกั์บบาราคด้วย เขาเรง่ติดตามท่านไปในหุบเขา  มี ความตัง้ใจอยา่งยิง่
เพื่อกองพลคนรู เบน 16 ไฉนท่านจึงรัง้รออยู ่ท่ี คอกแกะเพื่อจะฟังเสียงป่ี ท่ี เขาเป่าให้แกะฟัง เพื่อกองพลคน
รูเบนมีการพิจารณาความมุ่งหมายของจิตใจ 17 กิเลอาดอยู่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น ส่วนดานอาศัยอยู่
กับเรอืกําป่ันทําไมเล่า อาเชอรน่ั์งเฉยอยู ่ท่ี ฝ่ังทะเลตั ้งบ ้านเรอืนอยู่ตามท่าจอดเรอืของเขา 18 เศบู ลุ  นก ั บน 
ัฟทาลีเป็นคนท่ีเส่ียงชวีติเข้าสู่ ความตาย  ณ  ท่ี สูงในสนามรบ 19 พอบรรดากษั ตร ิย์มาถึ งก ็รบกัน บรรดากษั 
ตร ิยค์านาอ ันก ็รบท่ีทาอานาครมิหว้งน้ําเมกิดโดโดยมิ ได้ รบิเงนิเลย 20 ดวงดาวก็ สู้ รบจากสวรรค์จากวถีิของ
มัน มันทัง้หลายรบกับสิเสรา 21  แม่น ้ําคีโชนพัดกวาดเขาไปเสีย คือแม่น้ําคี โชน  แม่น ้ําโบราณน้ัน  โอ  จิ ต
ของข้าพเจ้าเอย๋  เจ้ าได้ เหย ียบยํ่าด้วยกําลังแข็งขัน 22  แล ้วเสียงกีบม้าก็กระทบแรงโดยม้าของเขาวิง่ควบไป
ม้าท่ี มี อาํนาจใหญ่โตวิง่ควบไป 23  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห ์กล่าววา่ �จงสาปแชง่เมโรสเถิด จงสาปแชง่
ชาวเมืองให ้หนัก เพราะเขาไม่ ได้ ออกมาชว่ยพระเยโฮวาห์ คือชว่ยพระเยโฮวาห ์สู้  ผู้  มี กําลังมาก� 24 หญิงท่ี
น่าสรรเสรญิมากท่ีสุ ดก ็คือยาเอลภรรยาของเฮเบอรค์นเคไนต์ เป็นหญิงท่ีน่าสรรเสรญิมากท่ีสุดท่ี อยู ่ เต็นท์ 
25 เขาขอน้ํา นางก็ ให ้ น้ํานม นางเอานมข้นใส่ชามหลวงมายื่นให้ 26 นางเอื้อมมือหยบิหลักเต็นท์ ข้างมือขวา
ของนางฉวยตะลุมพุก นางตอกสิเสราเข้าที หน่ึง นางบี้ศีรษะของสิเสรา นางตี ทะลุ  ขม ับของเขา 27 เขาจมลง
เขาล้ม เขานอนท่ี เท ้าของนาง  ท่ี  เท ้าของนางเขาจมลง เขาล้ม เขาจมลงท่ี ไหน  ท่ี น่ันเขาล้มลงตาย 28 มารดา
ของสิเสรามองออกไปตามชอ่งหน้าต่าง นางมองไปตามบานเกล็ด รอ้งวา่ �ทําไมหนอ รถรบของเขาจึงมา
ชา้เหลือเกิน ทําไมล้อรถรบของเขาจึงเน่ินชา้อยู�่ 29 บรรดาสตร ีผู้ ฉลาดของนางจึงตอบนาง  เปล ่าดอก นาง
นึกตอบเอาเองวา่ 30 �เขาทัง้หลายยงัไม่พบและยงัไม่ แบ ่งของท่ีรบิมาได้ หรอื หญิงคนหน่ึงหรอืสองคนได้ 
แก่ ชายคนหน่ึง  สิ ่งของยอ้มสี ท่ี รบิมาเป็นของสิเสรา ของยอ้มสี ท่ี ปักลวดลาย ของยอ้มสี ท่ี ปักลวดลายสอง
หน้าสําหรบัพันคอของข้าเป็นของท่ี รบิ � 31  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอศั ตรู ทัง้ปวงของพระองค์พินาศสิน้ดังน้ี
 แต่  ขอให ้ ผู้  ท่ี รกัพระองค์เปรยีบดังดวงอาทิตย์เม่ือโผล่ขึ้นด้วยอาน ุภาพ � และแผ่นดิ นก ็หยุดพักสงบอยู ่สี ่ สิ 
บปี

6
คนมีเดียนกดขีค่นอสิราเอล

1 และคนอสิราเอลก็ ได้ กระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ใน
มือของคนมีเดียนเจ็ดปี 2 และมือของคนมีเดียนก็ มี ชยัชนะต่ ออ ิสราเอล เพราะเหตุคนมีเดียน ประชาชน
อสิราเอลจึงต้องทํา ท่ีหลบซ่อนซ่ึงอยู่ ในภูเขาให ้แก่  ตนเอง คือ ถ้ํา และท่ี กําบัง ท่ี เข้มแข็ง 3 เพราะวา่คน
อสิราเอลหวา่นพืชเม่ือไร คนมีเดียนและคนอามาเลขและชาวตะวนัออกก็ขึ้นมาสู้รบกับเขา 4 เขามาตัง้ค่าย
ไว ้แล ้วทําลายพืชผลแหง่แผ่นดินเสีย ไกลไปถึงเมืองกาซา  ไม่  ให ้ มี เครือ่งบรโิภคเหลือในอสิราเอลเลย  ไม่ 
วา่แกะ หรอืววั หรอืลา 5 เพราะวา่คนเหล่าน้ันจะขึ้นมาพรอ้มทัง้ฝูงสัตว์และเต็นท์ เขามาเหมือนตัก๊แตน
เป็นฝูงๆ ทัง้คนและอูฐก็ นับไม่ถ้วน เม่ือเขาเข้ามา เขาก็ทําลายแผ่นดินเสียอยา่งน้ี แหละ 6 พวกอสิราเอลจึง
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ตกต่ําลงมากเพราะคนมีเดียน คนอสิราเอลก็ รอ้งทุกข์ ถึงพระเยโฮวาห์ 7 ต่อมาเม่ือคนอสิราเอลรอ้งทุกข์ถึง
พระเยโฮวาห์ เพราะคนมีเดียน 8 พระเยโฮวาห ์ก็ ทรงใช ้ผู้  พยากรณ์ คนหน่ึงใหม้าหาคนอสิราเอล  ผู้ น้ันพู ดก ับ
เขาทัง้หลายวา่ �พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของอสิราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ �เราได้นําพวกเจ้าขึ้นมาจากอยีปิต์ นําเจ้า
ออกมาจากเรอืนทาส 9 และเราได้ชว่ยเจ้าใหพ้้นจากเงื้อมมือของชาวอยีปิต์ และใหพ้้นจากมือของบรรดาผู้ 
ท่ี บีบบังคับเจ้า และขับไล่เขาใหอ้อกไปเสียใหพ้้นหน้าเจ้า และมอบแผ่นดินของเขาให ้แก่  เจ้า 10 และเราบอก
กับเจ้าวา่ �เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  เจ้ าอยา่เกรงกลัวพระของคนอาโมไรต์ ในแผ่นดินของเขา
ซ่ึงเจ้าอาศัยอยู ่น้ัน �  แต่  เจ้ าทัง้หลายหาได้เชื่อฟังเสียงของเราไม่� �

ทรงเรยีกกิเดโอนมาชว่ยคนอสิราเอลให ้รอด 
11 ฝ่ายทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงของพระเยโฮวาห ์มาน ่ังอยู ่ท่ี  ใต้ ต้นโอก๊ท่ีตําบลโอฟราห์ ซ่ึงเป็นของโยอาช

คนอาบีเยเซอร์ ฝ่ายกิเดโอนบุตรชายของท่านกําลังนวดข้าวสาลี อยู ่ในบ่อยํ่าองุน่เพื่อซ่อนให้พ้นตาคนมี
เดียน 12  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่กิเดโอนพู ดก ับเขาวา่ � เจ้ าบุรุษผู้ กล ้าหาญเอย๋ พระเยโฮ
วาห์ทรงสถิ ตก ับเจ้า� 13 กิเดโอนจึงทูลท่านผู้น้ั นว ่า � โอ ท่านเจ้าข้า ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับพวกเรา
แล้ว ไฉนเหตุ เหล่าน้ี จึงเกิดขึ้นแก่เราเล่า และการอศัจรรยทั์ง้หลายของพระองค์ซ่ึงบรรพบุรุษเคยเล่าใหเ้รา
ฟังวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงนําเราออกจากอยีปิต์ มิใช ่ หรอื �  แต่  สมัยน้ี พระเยโฮวาห์ทรงทอดทิง้เราเสียแล้ว
และทรงมอบเราไว้ในมือของพวกมีเดียน� 14 และพระเยโฮวาห์ทรงหนัมาหาเขาตร ัสว ่า �จงไปชว่ยคน
อสิราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือพวกมีเดียนด้วยกําลังของเจ้าน่ี แหละ เราใช ้เจ้ าให้ไปแล้ว  มิใช ่ หรอื � 15 กิเด
โอนจึงกราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะชว่ยอสิราเอลได้ อยา่งไร  ดู  เถิด ครอบครวั
ของข้าพระองค์ต่ําต้อยท่ีสุดในคนมนัสเสห์ และตัวข้าพระองค์ ก็ เป็นคนเล็กน้อยท่ีสุดในวงศ์วานบิดาของข้า
พระองค์� 16 พระเยโฮวาห์ตรสักับเขาวา่ � แต่ เราจะอยู่กับเจ้าแน่ และเจ้าจะได้ โจมตี คนมีเดียนอยา่งกับ
ตีคนคนเดียว� 17 เขาก็ทูลพระองค์ วา่ �ถ้าบัดน้ีข้าพระองค์ ได้ รบัพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์
ขอทรงโปรดสําแดงหมายสําคัญอยา่งหน่ึงแก่ข้าพระองค์ วา่  พระองค์ เองตรสักับข้าพระองค์ 18 ขอพระองค์
อยา่เสด็จไปเสียจากท่ี น่ี จนกวา่ข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์ และนําของมาตัง้ถวายต่อพระพักตร�์
และพระองค์ตร ัสว ่า �เราจะคอยอยู่จนกวา่เจ้าจะกลับมาอกี� 19 กิเดโอนก็ กล ับเข้าบ้าน จั ดล ูกแพะตัว
หน่ึ งก ับแป้งเอฟาห ์หน ่ึงทําขนมไร ้เชื้อ เขาเอาเน้ือใส่ กระจาด ส่วนน้ําแกงใส่ในหม้อ นําสิง่เหล่าน้ีมาถวาย
พระองค์ ท่ี  ใต้ ต้นโอก๊ 20 และทูตสวรรค์ของพระเจ้าบอกเขาวา่ �จงเอาเน้ือและขนมไรเ้ชื้อวางไว้บนศิ ลาน ้ี
เทน้ําแกงราดของเหล่าน้ัน� กิเดโอนก็กระทําตาม 21  แล ้ วท ูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์ก็ เอาปลายไม้ ท่ี ถืออยู่
แตะต้องเน้ือและขนมไร ้เชื้อ และมีไฟลุกขึ้นมาจากศิลาไหม้เน้ือและขนมไรเ้ชื้อจนหมด และทูตสวรรค์ของ
พระเยโฮวาห ์ก็ หายไปพ้นสายตาของเขา 22 กิเดโอนก็ทราบวา่เป็นทูตสวรรค์ องค์  หน ึ่งของพระเยโฮวาห ์จรงิ 
และกิเดโอนพูดวา่ � โอ  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเจ้าข้า  บัดน้ี ข้าพระองค์ ได้  เห น็ทูตสวรรค์ องค์  หน ึ่งของพระ
เยโฮวาห ์ต่อหน้าต่อตา อนิจจาเอย๋� 23  แต่ พระเยโฮวาห์ตรสักั บก ิเดโอนวา่ � สันติ ภาพจงมี อยู ่ แก่  เจ้า  เจ้ า
อยา่กลัวเลย เพราะเจ้าจะไม่ ตาย � 24 ฝ่ายกิเดโอนก็สรา้งแท่นบูชาแท่นหน่ึงถวายพระเยโฮวาห ์ท่ีน่ัน และ
เรยีกตําบลน้ั นว ่า พระเยโฮวาห์ชาโลม  ทุกวนัน้ี แท่นน้ั นก ็ยงัอยู ่ท่ี โอฟราห์ ซ่ึงเป็นของคนอาบีเยเซอร์ 25  อยู ่
มาในคื นว ันน้ันพระเยโฮวาหต์ร ัสส ั ่งก ิเดโอนวา่ �จงเอาววัหนุ่มของบิดา คือววัผูตั้ วท ีส่องท่ี มีอายุ  เจ ็ดปี มา ไป
พังแท่นพระบาอลัซ่ึ งบ ิดาของเจ้ามี อยู ่น้ันลงเสีย จงโค่นเสารูปเคารพซ่ึงอยูข่้างๆแท่นเสียด้วย 26 และสรา้ง
แท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้าท่ีบนป้อมน้ี  ใช ้ก้อนห ินก ่อให ้เป็นระเบียบ  แล ้วนําววัตั วท ี่สอง
น้ันฆ่าเสียถวายเป็นเครือ่งเผาบู ชา เผาด้วยไม้เสารูปเคารพซ่ึงเจ้าโค่นมาน้ัน� 27 กิเดโอนจึงนําคนใช ้สิ บคน
ไปกระทําตามท่ีพระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังแก่ เขา  แต่ เพราะกิเดโอนกลัวครอบครวับิดาของตนและกลัวชาวเมือง
จนไม่ กล ้าทํากลางวนัจึงกระทําในเวลากลางคืน 28 เม่ือชาวเมืองต่ืนขึ้นในเชา้ตรู ่วนัรุง่ขึ้น  ดู  เถิด แท่นบูชา
พระบาอ ัลพ ังทลาย และเสารูปเคารพท่ี อยู ่ข้างๆก็ ถู กโค่นลง และมีววัผู้ตั วท ่ีสองวางบูชาอยู่บนแท่ นที ่สรา้ง
ขึ้นใหม่ น้ัน 29 เขาจึงพู ดก ันและกั นว ่า �ใครทําอยา่งน้ี นะ � เม่ือเขาได้สืบถามแล้ว เขาทัง้หลายจึงกล่าววา่
�กิเดโอนบุตรชายของโยอาชได้กระทําสิง่น้ี� 30  แล ้วชาวเมืองจึงบอกโยอาชวา่ �จงมอบลูกของเจ้าน้ันมา
ใหป้ระหารชวีติเสีย เพราะเขาได้พังแท่นของพระบาอลัและโค่นเสารูปเคารพท่ี อยู ่ข้างแท่นน้ัน� 31  แต่ โยอา
ชได้ตอบคนท่ีมาฟ้องน้ั นว ่า �ท่านทัง้หลายจะเป็นพยานแทนพระบาอลัหรอื จะสู้ความแทนหรอื  ผู้ ใดท่ีเป็น
ทนายแทนพระบาอลัจะต้องถูกประหารชวีติเชา้น้ี แหละ ถ้าพระบาอลัเป็นพระแท้ ก็  ให ้ สู้คดี เองเถิด เพราะมี
คนมาพังแท่นของท่านลง� 32 วนัน้ันเขาจึงตัง้ชื่อท่านวา่ เยรุบบาอลั ใจความวา่ � ให ้บาอลัสู้ คดี  เอง � เพราะ
เขาพังแท่นของท่าน 33 ครัง้น้ันบรรดาคนมีเดียน และคนอามาเลข และชาวตะวนัออกก็รวมกันยกทัพข้าม
ไปตัง้ค่ายอยู่ในหุบเขายสิเรเอล 34  แต่ พระวญิญาณของพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ั บก ิเดโอน ท่านก็ เป่าแตร 
เรยีกคนอาบีเยเซอร ์ให ้มาติดตามท่าน 35 และท่านส่งผู้ส่ือสารไปทัว่มนัสเสห์ เรยีกให้เขายกติดตามท่าน
ไปด้วย และท่านส่งผู้ส่ือสารไปยงัอาเชอร์ เศบู ลุ น และนัฟทาลี คนเหล่าน้ี ก็ ขึ้นมาปะทะข้าศึ กด ้วย 36 กิเด
โอนจึงทูลพระเจ้าวา่ �ถ้าพระองค์จะชว่ยอสิราเอลให้พ้นด้วยมือของข้าพระองค์  ดังท่ี  พระองค์ ตรสัแล้ วน ้ัน
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37  ดู  เถิด ข้าพระองค์ ได้ วางกลุ่มขนแกะไว ้ท่ี ลานนวดข้าว  แม้  มีน ้ําค้างเฉพาะท่ี กล ุ่มขนแกะเท่าน้ัน ส่วนท่ี
พื้นดินโดยรอบน้ันแหง้ ข้าพระองค์ ก็ จะทราบวา่  พระองค์ จะทรงชว่ยอสิราเอลใหพ้้นด้วยมือของข้าพระองค์
 ดังท่ี  พระองค์ ตร ัสน ้ัน� 38  ก็ เป็นไปดังน้ัน เม่ื อก ิเดโอนต่ืนขึ้นในว ันร ุ่งเชา้ก็บีบกลุ่มขนแกะ เขาบีบได้น้ําค้าง
จากกลุ่มขนแกะจนเต็มชาม 39  แล ้ วก ิเดโอนจึงทูลพระเจ้าวา่ �ขออยา่ให้พระพิโรธพลุ่งขึ้นต่อข้าพระองค์
ขอข้าพระองค์ทูลอกีสักครัง้เดียว ขอข้าพระองค์ทดลองด้วยกลุ่มขนแกะน้ี อ ีกครัง้หน่ึงเถิด  คราวน้ี  ขอให ้ แห 
้งเฉพาะท่ี กล ุ่มขนแกะ ส่วนท่ีพื้นดินน้ันให ้มีน ํ้าค้างโดยทัว่ไป� 40 ในคื นว ันน้ันพระเจ้าก็ทรงกระทําตามท่ี ขอ 
คือกลุ่มขนแกะน้ันแหง้อยู่  แต่  มีน ํ้าค้างอยูทั่ว่พื้นดิน

7
พระเจ้าทรงบัญชาใหล้ดจํานวนทหารน้อยลง

1 เยรุบบาอลั คื อก ิเดโอน และบรรดาคนท่ี อยู ่กั บท ่านก็ ลุ กขึ้นตัง้แต่ เชา้ตรู ่ไปตัง้ค่ายอยู ่ท่ี ร ิมน ้ําพุฮาโรด
ฝ่ายค่ายของพวกมีเดียนอยู่ทางเหนือของเขา  อยู ่ในหุบเขาท่ี ภู เขาโมเรห์ 2 พระเยโฮวาห์ตรสักั บก ิเดโอนวา่
� คนที ่ อยู ่กับเจ้าย ังม ีมากเกิ นที ่เราจะมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเขา เกรงวา่อสิราเอลจะทะนงตัวต่อเรา
โดยกล่าววา่ �มือของเราเองได้ชว่ยเราให ้พ้น � 3 เพราะฉะน้ันบัดน้ีจงประกาศให ้เข้าหู คนทัง้ปวงวา่ � ผู้ ใดท่ี 
กล ัวและสัน่เทิม้อยู่  ก็  ให ้ ผู้ น้ันกลับเสีย และไปจากภูเขากิเลอาดโดยเรว็� � และมีคนกลับไปสองหม่ืนสอง
พันคน และยงัเหลืออยู ่หน ึ่งหม่ืนคน 4 พระเยโฮวาหต์รสักั บก ิเดโอนวา่ �ประชาชนยงัมากอยู่ จงพาเขาลงไป
ท่ีน้ําและเราจะทําการทดสอบเขาให ้เจ้าท่ี  น่ัน  ผู้  ท่ี เราจะบอกเจ้าวา่ � ให ้คนน้ีไปกับเจ้า�  ผู้ น้ันต้องไปกับเจ้า
 ผู้  ท่ี เราบอกวา่ �คนน้ีอยา่ให ้ไป �  ผู้ น้ันไม่ต้องไป� 5 ท่านจึงพาประชาชนลงไปท่ี น้ํา พระเยโฮวาหต์รสักั บก ิเด
โอนวา่ � ทุ กคนท่ี ใช ้ลิน้เลียน้ําดังสุนัข จงรวมเขาไวพ้วกหน่ึง  ทุ กคนท่ี คุ กเข่าลงด่ื มน ้ํา จงรวมไว ้อ ีกพวกหน่ึ 
งด ุจกัน� 6 จํานวนคนท่ี ใช ้มือวกัน้ําขึ้นเลี ยม ีสามรอ้ยคน  แต่ ประชาชนนอกน้ันคุกเข่าลงด่ื มน ํ้า

กิเดโอนได้รบักําลังใจเพิม่ขึ้น พระเจ้าทรงใหค้วามกลัวของคนมีเดียนปรากฏ
7 พระเยโฮวาหต์รสักั บก ิเดโอนวา่ �เราจะชว่ยเจ้าทัง้หลายใหพ้้นด้วยจํานวนคนสามรอ้ยท่ี เลียน ํ้าน้ัน และ

มอบคนมีเดียนไว้ในมือของเจ้า นอกน้ันให ้กล ับไปบ้านเมืองของตนทุกคน� 8 ประชาชนจึงถือเสบียงและ
แตรไว้ และท่านสัง่ให้อสิราเอลท่ี เหลืออยู ่ กล ับไปยงัเต็นท์ของตนทุกคน  แต่  ให ้สามรอ้ยคนน้ันอยู่ และค่าย
ของมีเดียนก็ อยู ่ข้างล่างท่านในหุบเขา 9  อยู ่มาในคื นว ันน้ันพระเยโฮวาหต์รสักั บท ่านวา่ �จงลุกขึ้น ลงไปยงั
ค่ายเถิด ด้วยเรามอบเขาไวใ้นมือของเจ้าแล้ว 10  แต่ ถ้าเจ้ากลัวไม่ กล ้าลงไป จงพาปูราห ์คนใช ้ของเจ้าไปด้วย
ให้ถึงค่ายน้ัน 11  เจ้ าจะได้ย ินว ่าเขาพูดอะไรกัน ภายหลั งม ือของเจ้าจะมีกําลังขึ้ นที ่จะลงไปตีค่ายน้ัน� ท่าน
จึงไปกับปูราห ์คนใช ้ของท่าน ไปถึงทหารถืออาวุธด้านนอกซ่ึงอยูใ่นค่าย 12 ฝ่ายคนมีเดียน และคนอามาเลข
กับบรรดาชาวตะวนัออก นอนอยูต่ามหุบเขาเหมือนตัก๊แตนเป็นฝูงๆ ฝู งอ ูฐของเขาก็ นับไม่ถ้วน มากดุจเม็ด
ทรายท่ี ฝ่ังทะเล 13 ครั ้นก ิเดโอนแอบมา  ดู  เถิด  มี ชายคนหน่ึงเล่าความฝันใหเ้พื่อนฟังวา่ � ดู  เถิด เราฝันเรือ่ง
หน่ึง  ดู  เถิด  มี ขนมข้าวบาร ์เลย ์ก้อนหน่ึงกลิง้เข้ามาในค่ายของพวกมีเดียน มาถึงเต็นท์โดนเต็นท์ ทําให ้ เต็นท์ 
ล้มลง  พล ิกขึ้น  แล้วก็ ราบไป� 14 เพื่อนของเขาจึงตอบวา่ � น่ี  ไม่ใช ่อื่นไกลเลย นอกจากดาบของกิเดโอน
บุตรชายโยอาชบุรุษของอสิราเอล พระเจ้าได้ทรงมอบพวกมีเดียน และกองทัพทัง้สิน้ไวใ้นมือของเขาแล้ว�
15 เม่ื อก ิเดโอนได้ยนิเขาเล่าความฝันและคําแก้ฝันเชน่น้ันแล้ว ท่านก็ นมัสการ และกลับไปสู่ค่ายอสิราเอล
สัง่วา่ �จงลุกขึ้นเถิด เพราะวา่พระเยโฮวาหท์รงมอบกองทัพคนมีเดียนไวใ้นมือของท่านทัง้หลายแล้ว�

คนอสิราเอลชนะโดยใช ้แตร หม้อเปล่าและคบเพลิง
16 ท่านจึงแบ่งคนสามรอ้ยน้ันออกเป็นสามกองให้ถือแตรทุกคน และถือหม้อเปล่า  มี คบเพลิงอยู่ข้างใน

หม้อน้ัน 17 และท่านสัง่เขาวา่ �จงคอยดู เรา  แล ้วใหทํ้าเหมือนกัน และดู เถิด เม่ือเราไปถึงค่ายด้านนอกแล้ว
เรากระทําอยา่งไรก็จงกระทําอยา่งน้ัน 18 ขณะเม่ือเราเป่าแตร คือตัวเรากับบรรดาคนท่ี อยู ่กับเรา  เจ้ าจง
เป่าแตรรบัให้รอบค่ายทัง้หมดแล้วรอ้งวา่ �ดาบของพระเยโฮวาห์และของกิเดโอน� � 19 กิเดโอนกับทหาร
หน่ึงรอ้ยคนท่ี อยู ่กั บท ่านก็มาถึ งด ้านนอกค่ายในเวลาต้นยามกลาง พึ่งพลัดเวรยามใหม่ เขาก็เป่าแตรขึ้น
และต่อยหม้อซ่ึงอยู่ในมือให ้แตก 20 ทหารทัง้สามกองก็เป่าแตรและต่อยหม้อ มือซ้ายถือคบเพลิง มือขวา
ถือแตรจะเป่า และเขารอ้งขึ้ นว ่า �ดาบของพระเยโฮวาห์และของกิเดโอน� 21 ต่างก็ยนือยู ่ตามท่ี ของตน
เรยีงรายรอบค่าย บรรดากองทั พก ็รอ้งอื้ ออ ึงวิง่หนี ไป 22 เม่ือเขาเป่าแตรทัง้สามรอ้ยอนัน้ัน พระเยโฮวาห์
ทรงบันดาลใหเ้ขาฆ่าฟั นก ันทั ่วท ุกกอง กองทั พก ็แตกต่ืนหนีไปถึงตําบลเบธชทิธาหท์างไปเมืองเศเรราหไ์กล
ไปจนถึงเขตเมืองอาเบลเมโฮลาห ์ท่ี ตําบลทับบาท 23 คนอสิราเอลถูกเรยีกออกมาจากนัฟทาลี และจากอา
เชอร์ และจากทัว่มนัสเสห์ และพรอ้มกันติดตามพวกมีเดียนไป 24 และกิเดโอนก็ ใช ้ ผู้ ส่ือสารออกไปทัว่แดน
เทือกเขาเอฟราอมิ ประกาศวา่ �จงลงมารบพวกมีเดียน และยดึแควทัง้หลาย ไกลไปถึงตําบลเบธบาราห์
และแม่น้ําจอรแ์ดนด้วย� เขาก็เรยีกบรรดาทหารเอฟราอิมออกมา เขาทัง้หลายยดึแควถึงเบธบาราห์ และ



 ผู้  วนิิจฉัย 7:25 203  ผู้  วนิิจฉัย 8:31

แม่น้ําจอรแ์ดนไว้ 25 จับโอเรบและเศเอบเจ้านายสองคนของพวกมีเดียนได้ เขาฆ่าโอเรบเสียท่ีศิลาโอเรบ
และฆ่าเศเอบเสียท่ี บ่อย ํ่าองุน่ชื่อเศเอบ  แล้วก็  ไล่  ติ ดตามพวกมีเดียนไป และเขานําเอาศีรษะโอเรบและเศเอ
บมาใหกิ้เดโอนท่ีฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น

8
กิเดโอนไล่ ตาม จับและฆ่ากษั ตร ิย ์แห ่งพวกมีเดียน

1 คนเอฟราอมิจึงพู ดก ั บท ่านวา่ �ทําไมท่านจึงกระทําแก่เราอยา่งน้ี คือเม่ือท่านยกไปต่อสู้พวกมีเดียน
น้ัน ท่านก็ ไม่ได้ เชญิเราให้ไปรบด้วย� และเขาทัง้หลายก็ต่อวา่ท่านอยา่งรุนแรง 2 ท่านจึงตอบเขาทัง้หลาย
วา่ � สิ ่งท่ีเราทํามาแล้วจะเปรยีบเทียบกับสิง่ท่ีท่านทัง้หลายทําแล้วได้ หรอื ผลองุ ่นที ่ชาวเอฟราอมิเก็บเล็ม
ก็ย ังด ีกวา่ผลองุ ่นที ่ อาบ ีเยเซอร ์เก ็บเก่ียวมิ ใช ่ หรอื 3 พระเจ้าประทานโอเรบและเศเอบ  เจ้ านายมีเดียนไวใ้น
มือของท่าน ข้าพเจ้าสามารถกระทําอะไรท่ีจะเทียบกั บท ่านได้ เล่า � เม่ือท่านพู ดอย ่างน้ี เขาทัง้หลายก็ หาย
โกรธ 4 กิเดโอนก็มาท่ี แม่น ้ําจอรแ์ดนและข้ามไป ทัง้ท่านและทหารสามรอ้ยคนท่ี อยู ่ ด้วย ถึงจะออ่นเปล้ีย
แต่ ก็ ยงัติดตามไป 5 ท่านจึงพู ดก ับชาวเมืองสุคคทวา่ �ขอขนมปังให ้คนที ่ ติ ดตามเรามาบ้าง เพราะเขาออ่น
เปล้ีย เรากําลังไล่ ติ ดตามเศบาห์และศั ลม ุนนากษั ตร ิย ์แห ่ งม ีเดียน� 6  เจ้ านายของเมืองสุคคทจึงตอบวา่
�มือของเศบาหแ์ละของศั ลม ุนนาอยูใ่นมือเจ้าแล้วหรอื เราจึงจะเอาขนมปังมาเล้ียงกองทัพของเจ้า� 7 กิเด
โอนจึงกล่าววา่ �ถ้าอยา่งน้ันเม่ือพระเยโฮวาห์มอบเศบาห์และศั ลม ุนนาไว้ในมือเราแล้ว เราจะเอาหนาม
ใหญ่ แห ่งถิน่ทุ รก ันดาร และหนามยอ่ยมานวดเน้ือเจ้าทัง้หลาย� 8 ท่านก็ออกจากท่ีน่ันขึ้นไปยงัเมืองเปนู
เอล และพู ดก ับเขาในทํานองเดียวกัน ชาวเมืองเปนูเอลก็ตอบท่านอยา่งเดียวกั บท ่ีชาวเมืองสุคคทตอบ
9 ท่านจึงพู ดก ับชาวเมืองเปนูเอลด้วยวา่ �เม่ือเรากลับมาด้วยสันติ ภาพ เราจะพังป้อมน้ีลงเสีย� 10 ฝ่าย
เศบาห์และศั ลม ุนนาอาศัยอยู ่ท่ี คารโครกับกองทัพมีทหารหน่ึงหม่ืนหา้พันคน เป็นกองทัพชาวตะวนัออก
ท่ี เหลืออยู ่ ทัง้หมด เพราะวา่ผู้ ท่ี ถือดาบล้มตายเสียหน่ึงแสนสองหม่ืนคน 11 กิเดโอนขึ้นไปตามทางสัญจร
ของคนท่ีอาศัยในเต็นท์ ทิศตะวนัออกของเมืองโนบาห์และเมืองโยกเบฮาห ์เข ้าโจมตีกองทัพได้ แล้ว เพราะ
วา่กองทัพคิดวา่พ้นภัย 12 เศบาห์และศั ลม ุนนาก็ หนี  ไป กิเดโอนก็ ไล่  ติ ดตามไปจับเศบาห์กับศั ลม ุนนากษั 
ตร ิย์พวกมีเดียนทัง้สององค์ ได้ และทํากองทัพทัง้หมดให ้แตกต่ืน 13 ฝ่ายกิเดโอนบุตรชายโยอาชก็ กล ับจา
กการศึ กก ่อนดวงอาทิตย ์ขึ้น 14 จับชายหนุ่มชาวเมืองสุคคทได้คนหน่ึง จึงซักถามเขา ชายคนน้ี ก็  เข ียนชื่อ
เจ้านายและพวกผู้ ใหญ่ ของเมืองสุคคทให้ รวมเจ็ดสิบเจ็ดคนด้วยกัน 15 กิเดโอนจึงมาหาชาวเมืองสุคคทก
ล่าววา่ �จงมาดูเศบาห์และศั ลม ุนนา ซ่ึงเม่ื อก ่อนเจ้าเยาะเยย้เราวา่ �มือของเศบาห์และของศั ลม ุนนาอยู่
ในมือเจ้าแล้วหรอื เราจะได้เล้ียงทหารท่ีเหน็ดเหน่ือยของเจ้าด้วยขนมปัง� � 16 กิเดโอนก็จับพวกผู้ ใหญ่ ใน
เมืองเอาหนามใหญ่ แห ่งถิ ่นก ันดาร และหนามยอ่ยด้วย มาสัง่สอนชาวเมืองสุคคท 17 ท่านก็พังป้อมเมือง
เปนูเอล และประหารชวีติชาวเมืองเสีย 18 ท่านจึงถามเศบาห์และศั ลม ุนนาวา่ � คนที ่ เจ้ าฆ่าเสียท่ีทาโบร์
เป็นคนแบบไหน� เขาตอบวา่ �ท่านเป็นอยา่งไร เขาก็เป็นอยา่งน้ัน เป็นเหมือนราชบุตรทุกคน� 19 กิเดโอน
จึงกล่าววา่ �คนเหล่าน้ันเป็นพี่น้องท้องเดียวกั นก ับเรา พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด ถ้าเจ้าไว ้
ช ีวติเขา เราก็จะไม่ประหารชวีติเจ้าแน่ ฉันน้ัน � 20  แล ้ วท ่านสัง่เยเธอร ์บุ ตรหวัปีของท่านวา่ �จงลุกขึ้นฆ่า
เขาทัง้สองเสีย�  แต่  หน ุ่มคนน้ันไม่ยอมชกัดาบออก ด้วยวา่เขากลัว เพราะเขายงัหนุ่มอยู่ 21 ฝ่ายเศบาห์กับ
ศั ลม ุนนาจึงวา่ �ท่านลุกขึ้นฟันเราเองซิ  เป็นผู้ใหญ่  เท่ าใดกําลั งก ็ แข ็งเท่าน้ัน� กิเดโอนก็ ลุ กขึ้นฆ่าเศบาห์
และศั ลม ุนนาเสีย  แล ้วเก็บเครือ่งประดั บท ่ีคออูฐของเขาไว้ 22 ครัง้น้ันคนอสิราเอลก็เรยีนกิเดโอนวา่ �ขอ
จงปกครองพวกข้าพเจ้าทัง้หลายเถิด ทัง้ตั วท ่านและลูกหลานของท่านสืบไปด้วย เพราะวา่ท่านได้ชว่ยเรา
ทัง้หลายใหพ้้นจากมือของมีเดียน� 23 กิเดโอนจึงตอบเขาทัง้หลายวา่ �เราจะไม่ปกครองท่านทัง้หลาย และ
บุตรชายของเราก็จะไม่ปกครองท่านทัง้หลาย พระเยโฮวาห์จะทรงปกครองท่านทัง้หลายเอง� 24 กิเดโอน
ก็บอกคนเหล่าน้ั นว ่า �เราจะขอสิง่หน่ึงจากท่านทัง้หลาย คือขอให ้ทุ กคนถวายตุ้มหูซ่ึงรบิมาได้ น้ัน � (ด้วย
วา่คนเหล่าน้ั นม ี ตุ้มหู ทองคําเพราะเป็นชนอิชมาเอล� 25 เขาก็เรยีนตอบท่านวา่ �เราทัง้หลายเต็มใจจะให�้
เขาก็ ปู ผ้าลง วางตุ้มหซ่ึูงรบิมาได้น้ันไว ้ท่ีน่ัน 26  ตุ้มหู ทองคําซ่ึงท่านขอได้น้ั นม ีน้ําหนักหน่ึงพันเจ็ดรอ้ยเชเขล
ทองคํา  นอกจากน้ี ย ังม ี เครือ่งประดับ  จ้ี และฉลององค์ สี ม่วงซ่ึงกษั ตร ิย์พวกมีเดียนทรง ทัง้เครือ่งผูกคออูฐ
ด้วย 27 กิเดโอนก็เอาทองคําน้ีทําเป็ นร ูปเอโฟดเก็บไว ้ท่ี เมืองของท่านคือโอฟราห์ และบรรดาคนอสิราเอลก็ 
เล่นชู ้กับรู ปน ีก้ระทําใหเ้ป็นบว่งดั กก ิเดโอนและวงศ์วานของท่าน 28  ดังน้ี แหละพวกมีเดียนก็ พ่ายแพ้ ต่อหน้า
คนอสิราเอล  ไม่ อาจยกศีรษะขึ้ นอ ีกได้ เลย และแผ่นดิ นก ็พักสงบอยู่ในสมัยของกิเดโอนถึงส่ี สิ บปี 29 ฝ่ายเย
รุบบาอ ัลบ ุตรชายของโยอาชก็ไปอาศัยอยู่ในบ้านของตน 30 กิเดโอนมี บุ ตรชายเกิดจากบัน้เอวของท่านเจ็ด
สิบคน เพราะท่านมีภรรยาหลายคน 31 เมียน้อยของกิเดโอนท่ี อยู ่ ณ เมืองเชเคมก็คลอดบุตรชายใหท่้านคน
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หน่ึ งด ้วย ท่านตัง้ชื่อวา่อาบีเมเลค 32 กิเดโอนบุตรชายของโยอาชมี อายุ ชราลงมากก็ สิน้ชวีติ เขาฝังท่านไว ้ท่ี 
เมืองโอฟราหข์องคนอาบีเยเซอร์ ในอุโมงค์ฝังศพโยอาชบิดาของท่าน

คนอสิราเอลไหว ้รู ปเคารพ
33  อยู ่มาเม่ื อก ิเดโอนสิน้ชวีติแล้ว คนอสิราเอลก็หนักลับอกี และเล่นชูกั้บพระบาอลั ถือวา่บาอลัเบรทีเป็น

พระของเขาทัง้หลาย 34 คนอสิราเอลมิ ได้ ระลึกถึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตน  ผู้ ทรงชว่ยเขาให้พ้ นม ือศั 
ตรู ทัง้หลายรอบด้าน 35 เขามิ ได้ แสดงความเมตตาแก่ครอบครวัเยรุบบาอลั คื อก ิเดโอน เป็นการตอบแทน
ความดีทัง้สิน้ซ่ึ งก ิเดโอนได้กระทําแก่คนอสิราเอล

9
 อาบ ีเมเลคฆ่าบุตรชายทัง้หลายของกิเดโอน

1 ฝ่ายอาบีเมเลคบุตรชายเยรุบบาอ ัลก ็ขึ้นไปหาญาติของมารดาท่ีเมืองเชเคม  แล ้วพู ดก ับเขาและกับ
ครอบคร ัวท ่ีบ้านของตาวา่ 2 �ขอบอกความน้ี ให ้ เข้าหู บรรดาชาวเมืองเชเคมเถิดวา่ �จะให ้บุ ตรชายเยรุบบา
อลัทัง้เจ็ดสิบคนครอบครองท่านทัง้หลายดี หรอืจะให ้ผู้ เดียวปกครองดี� ขอระลึกไว ้ด้วยวา่ ตัวข้าพเจ้าน้ี
เป็นกระดูกและเน้ือเดียวกั บท ่านทัง้หลาย� 3 ฝ่ายญาติของมารดาของเขาก็ กล ่าวคําทัง้หมดเหล่าน้ี ให ้ เข้าหู 
บรรดาชาวเชเคม  จิ ตใจของชาวเมืองก็เอนเอยีงเข้าข้างอาบีเมเลค ด้วยเขากล่าวกั นว ่า �เขาเป็นญาติของ
เรา� 4 เขาจึงเอาเงนิเจ็ดสิบแผ่นออกจากวหิารพระบาอลัเบรทีมอบให ้อาบ ีเมเลค  อาบ ีเมเลคก็เอาเงนิน้ัน
ไปจ้างนักเลงหวัไม้ ไว ้ ติ ดตามตน 5 เขาจึงไปท่ีบ้านบิดาของเขาท่ีเมืองโอฟราห์ฆ่าพี่น้องของตน คื อบ ุตรชาย
เยรุบบาอลัทัง้เจ็ดสิบคนท่ีศิลาแผ่นเดียว เหลือแต่โยธามบุตรชายสุดท้องของเยรุบบาอลั เพราะเขาซ่อน
ตัวเสีย 6 ชาวเมืองเชเคมและชาววงศ์วานมิลโลทัง้สิ ้นก ็มาประชุมพรอ้มกัน ตัง้อาบีเมเลคให้เป็นกษั ตร ิย ์
ท่ี ข้างท่ีราบแหง่เสาสําคัญท่ี อยู ่ในเมืองเชเคม 7 เม่ื อม ีคนไปบอกโยธาม เขาก็ขึ้นไปยนือยู่บนยอดภูเขาเกร ิ
ซิม แผดเสียงรอ้งให้เขาทัง้หลายฟังวา่ �ชาวเมืองเชเคมเอย๋ ขอจงฟังข้าพเจ้า เพื่อพระเจ้าจะทรงฟังเสียง
ของท่าน 8 ครัง้หน่ึงต้นไม้ต่างๆได้ออกไปเจิมตัง้ต้นไม้ ต้นหน ่ึงไว้เป็นกษั ตร ิย์ เขาจึงไปเชญิต้นมะกอกเทศ
วา่ �เชญิท่านปกครองเราเถิด� 9  แต่ ต้นมะกอกเทศตอบเขาวา่ �จะให้เราทิง้น้ํามันของเรา ซ่ึงเขาใช้ถวาย
เกียรติ แด่ พระเจ้าและแก่ มนษุย ์เพื่อไปกวดัแกวง่อยูเ่หนือต้นไม้ทัง้ปวงหรอื� 10  แล ้วต้นไม้ เหล่ าน้ันจึงไปพู 
ดก ับต้นมะเด่ือวา่ �เชญิท่านมาปกครองเหนือเราเถิด� 11  แต่ ต้นมะเด่ือตอบเขาวา่ �จะให้เราทิง้รสหวาน
และผลดีของเราเสีย และไปกวดัแกวง่อยูเ่หนือต้นไม้ทัง้หลายหรอื� 12  ต้นไม้  เหล่ าน้ั นก ็ไปพู ดก ับเถาองุ ่นว ่า
�เชญิท่านมาปกครองเหนือเราเถิด� 13  แต่ เถาองุน่กล่าวแก่เขาวา่ �จะให้เราทิง้น้ําองุน่ของเรา อนัเป็ นที ่
ชื่นใจพระเจ้าและมนษุย์ ไปกวดัแกวง่อยู่เหนือต้นไม้ทัง้หลายหรอื� 14 บรรดาต้นไม้ ก็ ไปพู ดก ับต้นหนามวา่
�เชญิท่านมาปกครองเหนือเราเถิด� 15 ต้นหนามจึงตอบต้นไม้ เหล่ าน้ั นว ่า � ถ้าแม้ ท่านทัง้หลายจะเจิมตัง้
เราให้เป็นกษั ตร ิย์ของเจ้าทัง้หลายจรงิๆ จงมาอาศัยใต้รม่ของเราเถิด  มิ ฉะน้ั นก ็ ให ้ไฟเกิดจากต้นหนามเผา
ผลาญต้นสนสีดารเ์ลบานอนเสีย� 16 ฉะน้ันบัดน้ีซ่ึงเจ้าทัง้หลายตัง้อาบีเมเลคเป็นกษั ตร ิย ์น้ัน ถ้าทําด้วย
ความจรงิใจและเท่ียงธรรม และถ้าได้กระทําให้เหมาะต่อเยรุบบาอลัและครอบครวัของท่าน สมกับความ
ดี ท่ี มือท่านได้กระทําไว้ 17 (ด้วยวา่บิดาของเราได้รบพุ่งเพื่อเจ้าทัง้หลาย และเส่ียงชวีติชว่ยเจ้าทัง้หลายให้
พ้นจากมือพวกมีเดียน 18  แต่ ในวนัน้ี เจ้ าทัง้หลายได้ ลุ กขึ้นประทุษรา้ยต่อครอบครวับิดาของเรา  ได้ ฆ่าบุตร
ชายทัง้เจ็ดสิบคนของท่านเสียบนศิลาแผ่นเดียว  แล ้วตัง้อาบีเมเลคบุตรชายของสาวคนใช้ขึ้นเป็นกษั ตร ิ
ย์ปกครองเหนือชาวเชเคม เพราะวา่เขาเป็นญาติของเจ้าทัง้หลาย� 19 ถ้าเจ้าทัง้หลายได้กระทําด้วยความ
จรงิใจและเท่ียงธรรมต่อเยรุบบาอลัและครองครวัของท่านในวนัน้ี  ก็ จงชื่นชมในอาบีเมเลคเถิด และให้
เขามี ความชื่นชมยนิดี ในเจ้าทัง้หลายด้วย 20  แต่ ถ้าไม่เป็นอยา่งน้ัน  ก็  ขอให ้ไฟออกมาจากอาบีเมเลค เผา
ผลาญชาวเมืองเชเคมและวงศ์วานมิลโล และให้ไฟออกมาจากชาวเมืองเชเคมและจากวงศ์วานมิลโลเผา
ผลาญอาบีเมเลคเสีย� 21 โยธามก็ ร ีบหนีไปยงัเบเออรอ์าศัยอยู ่ท่ีน่ัน เพราะกลัวอาบีเมเลคพี่ชายของตน
22 เม่ืออาบีเมเลคครอบครองอสิราเอลอยู ่ได้ สามปี แล้ว 23 พระเจ้าทรงใช้วญิญาณชัว่เข้าแทรกระหวา่งอาบี
เมเลคกับชาวเมืองเชเคม ชาวเมืองเชเคมก็ทรยศต่ออาบีเมเลค 24 เพื่อความทารุณท่ีเขาได้กระทําแก่ บุ ตร
ชายเจ็ดสิบคนของเยรุบบาอลัจะสนอง และโลหติของคนเหล่าน้ันจะได้ตกแก่ อาบ เีมเลค  พี่ น้องผู้ ได้ ประหาร
เขาและตกแก่ชาวเมืองเชเคม  ผู้ เสรมิกําลั งม ืออาบีเมเลคให้ฆ่าพี่น้องของตน 25 ชาวเมืองเชเคมได้วางคน
ซุ่มซ่อนไวค้อยดักอาบีเมเลคท่ีบนยอดภู เขา เขาก็ปล้นคนทัง้ปวงท่ีผ่านไปมาทางน้ัน และมีคนบอกอาบีเม
เลคให ้ทราบ 26 ฝ่ายกาอ ัลบ ุตรชายเอเบดกับญาติของเขาเข้าไปในเมืองเชเคม ชาวเชเคมไวเ้น้ือเชื่อใจกาอลั
27 จึงพากันออกไปในสวนองุน่เก็บผลมายํ่า ทําการเล้ียงสมโภชในวหิารพระของเขา เขารบัประทานและด่ืม
และด่าแช่งอาบีเมเลคด้วย 28 กาอ ัลบ ุตรชายเอเบดจึงกล่าววา่ � อาบ ีเมเลคคือใคร และเราชาวเชเคมเป็น
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ใครกันจึงต้องมาปรนนิบั ติ  เขา เขาเป็นบุตรชายของเยรุบบาอ ัลม ิ ใช ่ หรอื และเศบุลเป็นเจ้าหน้าท่ีของเขามิ 
ใช ่ หรอื จงปรนนิบั ติ คนฮาโมร ์บิ ดาของเชเคมเถิด เราจะปรนนิบั ติ  อาบ ีเมเลคทําไมเล่า 29 ถ้าคนเมืองน้ี อยู ่ 
ใต้ ปกครองเรานะ เราจะถอดอาบีเมเลคเสีย� เขาจึงท้าอาบีเมเลควา่ �จงเพิม่กองทัพของท่านขึ้นแล้วออก
มาเถิด� 30 พอเศบุลเจ้าเมืองได้ยนิถ้อยคําของกาอ ัลบ ุตรชายเอเบดก็ โกรธ 31 จึงส่งผู้ส่ือสารไปยงัอาบีเมเล
คอยา่งลับๆกล่าววา่ � ดู  เถิด กาอ ัลบ ุตรชายเอเบดและญาติของเขามาท่ีเมืองเชเคม  ดู  เถิด พวกเขายุ แหย ่
เมืองน้ันให ้ต่อสู้ กั บท ่าน 32 ฉะน้ันบัดน้ีขอท่านจงลุกขึ้นในเวลากลางคืน ทัง้ท่านและคนท่ี อยู ่กั บท ่าน ไปซุ่ม
คอยอยู่ในทุ่งนา 33 รุง่เชา้พอดวงอาทิตย์ขึ้นท่านจงลุกขึ้นแต่ เชา้ตรู ่ ร ีบรุกเข้าเมือง และดู เถิด เม่ือกาอ ัลก 
ับกองทัพออกมาต่อสู้ ท่าน ท่านจงกระทําแก่เขาตามแต่โอกาสจะอาํนวย� 34 ฝ่ายอาบีเมเลค และกองทัพ
ทัง้สิ ้นที ่ อยู ่กั บท ่านก็ ลุ กขึ้นในเวลากลางคืน  แบ ่งออกเป็นส่ีกองไปซุ่มคอยสู้เมืองเชเคม 35 กาอ ัลบ ุตรชาย
เอเบดก็ออกไปยนือยู ่ท่ี ทางเข้าประตู เมือง  อาบ ีเมเลคก็ ลุ กขึ้นพรอ้มกับกองทัพท่ี อยู ่กั บท ่าน ออกมาจากท่ี 
ซุ่มซ่อน 36 และเม่ือกาอลัเหน็กองทัพ จึงพู ดก ับเศบุลวา่ � ดู  เถิด กองทัพกําลังเคล่ือนลงมาจากยอดภู เขา �
เศบุลตอบเขาวา่ �ท่านเหน็เงาภูเขาเป็นคนไปกระมัง� 37 กาอ ัลพ ูดขึ้ นอ ี กวา่ � ดู  ซิ กองทัพกําลังออกมาจาก
กลางแผ่นดินกองหน่ึง และกองทั พอ ีกกองหน่ึงกําลังออกมาจากทางท่ีราบเมโอเนนิม� 38 เศบุ ลก ็ กล ่าวแก่
กาอลัวา่ �ปากของท่านอยู ่ท่ี ไหนเดีย๋วน้ี ท่านผู้ ท่ี  กล่าววา่ � อาบ เีมเลคคือผู้ ใด  ท่ี เราต้องปรนนิบั ติ � คนเหล่า
น้ีเป็นคนท่ีท่านหมิน่ประมาทมิ ใช ่ หรอื จงยกออกไปสู้รบกับเขาเถิด� 39 กาอ ัลก ็เดินนําหน้ากองทัพเชเคมอ
อกไปต่อสู้กับอาบีเมเลค 40  อาบ ีเมเลคก็ ขับไล่ กาอลัหนี ไป  มี คนถูกบาดเจ็บล้มตายเป็ นอ ันมาก จนถึงทาง
เข้าประตู เมือง 41 ฝ่ายอาบีเมเลคก็อาศัยอยู ่ท่ี อารู มาห ์และเศบุ ลก ็ ขับไล่ กาอ ัลก ับญาติของเขาออกไปไม่ ให ้ 
อยู ่ ท่ี เชเคมต่อไป 42 ต่อมารุง่ขึ้น  มี ชาวเมืองออกไปท่ี ทุ่งนา  อาบ ีเมเลคก็ทราบเรือ่ง 43 ท่านจึงแบ่งคนของ
ท่านออกเป็นสามกอง ซุ่มคอยอยู ่ท่ี  ทุ่งนา ท่านมองดู  ดู  เถิด คนออกมาจากในเมือง ท่านจึงลุกขึ้นประหาร
เขา 44 ส่วนอาบีเมเลคกับทหารท่ี อยู ่ด้วยก็รุกไปยนือยู ่ท่ี ทางเข้าประตู เมือง ฝ่ายทหารอกีสองกองก็รุกเข้า
โจมตีคนทัง้หมดท่ีในทุ่งนาประหารเสีย 45  อาบ ีเมเลคโจมตีเมืองน้ันตลอดวนัยงัค่ํา ยดึเมืองน้ันได้ และฆ่า
ฟันประชาชนท่ี อยู ่ในเมืองน้ันเสีย ทัง้ทําลายเมืองน้ันเสียด้วย  แล้วก็ หวา่นเกลือลงไป 46 เม่ือบรรดาชาวบ้าน
หอเชเคมได้ยนิเชน่น้ัน  ก็  หนี  เข ้าไปอยู่ในป้อมในวหิารของพระเบรที 47  มี คนไปเรยีนอาบีเมเลควา่ บรรดา
ชาวบ้านหอเชเคมไปมัว่สุมกันอยู่ 48  อาบ ีเมเลคก็ขึ้นไปบนภูเขาศัลโมน ทัง้ท่านกับบรรดาคนท่ี อยู ่ ด้วย  อาบ ี
เมเลคถือขวานตั ดก ่ิงไม้ ใส่ บ่าแบกมา ท่านจึงบอกคนท่ี อยู ่ ด้วยวา่ � เจ้ าเหน็ข้าทําอะไร จงรบีไปทําอยา่งข้า
เถิด� 49 ดังน้ันคนทัง้ปวงก็ตั ดก ิง่ไม้แบกตามอาบเีมเลคไปสุมไว้  ณ  ท่ี  ป้อม  แล้วก็  จุ ดไฟเผาป้อมน้ัน ชาวบ้าน
หอเชเคมก็ตายหมดด้วย ทัง้ชายและหญิงประมาณหน่ึงพันคน

 อาบ ีเมเลคถูกทําลาย
50  อาบ เีมเลคไปยงัเมืองเธเบศตัง้ค่ายประชดิเมืองเธเบศไว้ และยดึเมืองน้ันได้ 51  แต่ ในเมืองมีหอรบแหง่

หน่ึง ประชาชนเมืองน้ันทัง้สิ ้นก ็ หนี  เข ้าไปอยู่ในหอทัง้ผู้ชายและผู้ หญิง  ปิดประตู ขังตนเองเสีย เขาก็ขึ้นไป
บนหลังคาหอรบ 52  อาบ ีเมเลคยกมาถึงหอรบน้ี  ได้  ต่อสู้  กัน จนเข้ามาใกล้ ประตู หอรบได้ จะเอาไฟเผา 53  มี 
หญิงคนหน่ึงเอาหนิโม่ ช ้ินบนทุ่มศีรษะอาบีเมเลค กะโหลกศีรษะของท่านแตก 54 ท่านจึงรบีรอ้งบอกคนหนุ่ 
มท ่ีถืออาวุธของท่านวา่ �เอาดาบฟันเราเสียเพื่อคนจะไม่ กล่าววา่ � ผู้ หญิงคนหน่ึงฆ่าเขาตาย� � ชายหนุ่ม
ของท่านคนน้ั นก ็แทงท่านทะลุถึงแก่ ความตาย 55 เม่ือคนอสิราเอลเห ็นว ่าอาบีเมเลคสิน้ชวีติแล้ว ต่างคนก็ 
กล ับไปยงัท่ีของตน 56  ดังน้ี แหละพระเจ้าทรงสนองความชั ่วท ่ี อาบ ีเมเลคได้กระทําต่ อบ ิดาของตนท่ี ได้ ฆ่าพี่
น้องเจ็ดสิบคนของตนเสีย 57 และพระเจ้าทรงกระทําใหบ้รรดาความชัว่รา้ยของชาวเชเคมกลับตกบนศีรษะ
ของเขาทัง้หลายเอง คําสาปแชง่ของโยธามบุตรชายเยรุบบาอ ัลก ็ตกอยูบ่นเขาทัง้หลาย

10
โทลากับยาอรีเ์ป็นผู้ วนิ ิจฉัยของอสิราเอล

1 ต่อจากอาบีเมเลคมีคนขึ้นมาชว่ยอสิราเอลให้พ้นชื่อโทลาบุตรชายของปูวาห ์ผู้ เป็นบุตรชายของโดโด
คนอสิสาคาร์ และเขาอยู ่ท่ี เมืองชามีรใ์นแดนเทือกเขาเอฟราอมิ 2 ท่านวนิิจฉั ยอ ิสราเอลอยู ่ย ่ี สิ บสามปี  แล ้ 
วท ่านก็ สิน้ชวีติ เขาฝังศพท่านไว ้ท่ี เมืองชามีร์ 3 ต่อมายาอรีค์นกิเลอาดได้ขึ้นมาและท่านวินิจฉั ยอ ิสราเอ
ลอยู ่ย ่ี สิ บสองปี 4 ท่านมี บุ ตรชายสามสิบคน  ขี่ ลูกลาสามสิบตัว และมีเมืองอยู่สามสิบหวัเมืองเรยีกวา่เมือง
ฮาโวทยาอรีจ์นทุกวนัน้ี ซ่ึงอยูใ่นแผ่นดิ นก ิเลอาด 5 ยาอรี ์ก็  สิ ้นชวีติและถูกฝังไว ้ท่ี เมืองคาโมน

พระเจ้าทรงพระพิโรธคนท่ี ไหว ้ รู ปเคารพ
6 คนอสิราเอลก็กระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห ์อกี ไปปรนนิบั ติ พระบาอลั พระอชัทาโรท

พวกพระของเมืองซีเรยี พวกพระของเมืองไซดอน พวกพระของเมืองโมอบั พวกพระของคนอมัโมน พวก
พระของคนฟีลิสเตีย และละทิง้พระเยโฮวาห ์เสีย หาได้ ปรนนิบัติ  พระองค์  ไม่ 7 และพระพิโรธของพระเยโฮ
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วาห ์ก็  พลุ ่งขึ้นต่ ออ ิสราเอล จึงทรงขายเขาไวใ้นมือของคนฟีลิสเตียและในมือของคนอมัโมน 8 เขาได้ข่มเหง
และบีบบังคับคนอสิราเอลในปี น้ัน คือคนอสิราเอลทัง้ปวงท่ี อยู ่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นในแผ่นดินของ
คนอาโมไรต์ ซ่ึงอยู่ในกิเลอาดสิบแปดปี 9 ทัง้คนอมัโมนได้ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปต่อสู้กับยูดาห์และต่อสู้
กับเบนยามิน และต่อสู้กับวงศ์วานเอฟราอมิ ดังน้ั นอ ิสราเอลจึงเดือดรอ้นอยา่งยิง่ 10 และคนอสิราเอล
รอ้งทุกข์ต่อพระเยโฮวาห ์วา่ �ข้าพระองค์ทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์ เพราะวา่ข้าพระองค์ ได้ ทอดทิง้
พระเจ้าของข้าพระองค์ เสีย และปรนนิบั ติ พระบาอลั� 11 และพระเยโฮวาห์ตรสักับคนอสิราเอลวา่ �เรามิ 
ได้ ชว่ยเจ้าใหพ้้นจากชาวอยีปิต์ จากคนอาโมไรต์ จากคนอมัโมน และจากคนฟีลิสเตียหรอื 12 ทัง้คนไซดอน
คนอามาเลข และชาวมาโอนได้บีบบังคับเจ้า  เจ้ าได้ รอ้งทุกข์ ถึงเราและเราได้ชว่ยเจ้าให้พ้ นม ือเขาทัง้หลาย
13  แม้ กระน้ันเจ้าทัง้หลายยงัได้ละทิง้เรา และปรนนิบั ติ พระอื่น  ฉะน้ี เราจึงจะไม่ชว่ยเจ้าทัง้หลายใหพ้้ นอ ีกต่อ
ไป 14 จงไปรอ้งทุกข์ต่อพระซ่ึงเจ้าทัง้หลายได้เลือกเถิด  ให ้พระเหล่าน้ันชว่ยเจ้าให้พ้นในยามทุกข์เดือดรอ้น
น้ี� 15 และคนอสิราเอลกราบทูลพระเยโฮวาห ์วา่ �ข้าพระองค์ทัง้หลายได้กระทําบาปแล้ว ขอพระองค์ทรง
กระทําตามท่ี พระองค์ ทรงเหน็ชอบ ข้าพระองค์ขอวงิวอนเพียงวา่ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นในวนัน้ี เถิด �
16 ดังน้ันเขาทัง้หลายจึงเลิกถือพระอื่น และปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์ ฝ่ายพระองค์ทรงเดือดรอ้นพระทัยด้วย
ความทุกข์ เข ็ญของอสิราเอล 17 ฝ่ายคนอมัโมนก็ ถู กเรยีกให้มาพรอ้มกัน เขาได้ตัง้ค่ายในกิเลอาด และคน
อสิราเอลก็มาพรอ้มกันตัง้ค่ายอยู ่ท่ี  มิ สปาห์ 18 และประชาชนกับพวกประมุขของคนกิเลอาดพู ดก ั นว ่า � ผู้ ใด
ท่ีจะเป็นคนแรกท่ี จะเข้ าต่อสู้กับคนอมัโมน  ผู้ น้ันจะเป็นหวัหน้าของชาวกิเลอาดทัง้หมด�

11
เยฟธาห ์สู้ รบกับคนอมัโมน

1 เยฟธาห์คนกิเลอาดเป็นทแกล้วทหาร  แต่ เป็นบุตรชายของหญิงแพศยา กิเลอาดให้กําเนิดบุตรชื่อ
เยฟธาห์ 2 ภรรยาแท้ของกิเลอาดคลอดบุตรชายหลายคน และเม่ือพวกบุตรเหล่าน้ันโตขึ้นแล้ว จึงผลักไส
เยฟธาห์ออกไปเสียโดยกล่าววา่ � เจ้ าจะมีส่วนในมรดกของครอบครวับิดาเราไม่ ได้ เพราะเจ้าเป็นลูกของ
หญิงคนอื่น� 3 เยฟธาห์จึงหนีจากพี่น้องของตนไปอาศัยอยู ่ท่ี  แผ่ นดินโทบ พวกนักเลงก็มัว่สุมกับเยฟธาห์
และติดตามเขาไป 4 ต่อมาภายหลังคนอมัโมนได้ ทําสงครามกับคนอสิราเอล 5 และเม่ือคนอมัโมนทํา
สงครามกับอสิราเอลน้ัน พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองกิเลอาดได้ไปเพื่อจะพาเยฟธาห์มาจากแผ่นดินโทบ 6 เขา
กล่าวแก่เยฟธาห ์วา่ �จงมาเป็นหวัหน้าของเรา เพื่อเราจะได้ ต่อสู้ กับคนอมัโมน� 7  แต่ เยฟธาห ์กล ่าวแก่
พวกผู้ ใหญ่ ของกิเลอาดวา่ �ท่านไม่ ได้  เกล ียดข้าพเจ้า และขับไล่ข้าพเจ้าเสียจากครอบครวับิดาของข้าพเจ้า
ดอกหรอื เม่ือคราวทุกข์ยากท่านจะมาหาข้าพเจ้าทําไมเล่า� 8 พวกผู้ ใหญ่ ของกิเลอาดจึงกล่าวแก่เยฟธาห ์
วา่ � เหตุ  ท่ี เรากลับมาหาท่าน  ณ  บัดน้ี  ก็ ด้วยต้องการใหท่้านไปกับเราสู้รบกับคนอมัโมน  แล ้วมาเป็นหวัหน้า
ของเราท่ีจะปกครองชาวกิเลอาดทัง้ปวง� 9 เยฟธาห์จึงกล่าวแก่พวกผู้ ใหญ่ ของกิเลอาดวา่ �ถ้าท่านให้
ข้าพเจ้ากลับบ้านเพื่อทําศึ กก ับคนอมัโมน และถ้าพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ต่อหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะ
ได้เป็นหวัหน้าของท่านหรอืเปล่า� 10 พวกผู้ ใหญ่ ของกิเลอาดจึงตอบเยฟธาห ์วา่ �พระเยโฮวาห์ทรงเป็น
พยานระหวา่งเรา เราจะกระทําตามท่ีท่านสัง่ทุกประการ� 11 เยฟธาห์จึงไปกับพวกผู้ ใหญ่ ของกิเลอาด
และประชาชนก็ตัง้ท่านให้เป็นหวัหน้าและเป็นประมุขของเขา  แล ้วเยฟธาห ์ก็  กล ่าวคําท่ีตกลงกันทัง้สิน้ต่อ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์ท่ี เมืองมิสปาห์ 12 เยฟธาห์จึงส่งผู้ส่ือสารไปยงักษั ตร ิย์คนอมัโมนถามวา่ �ท่านมี
เรือ่งอะไรกับข้าพเจ้า ท่านจึงยกมาต่อสู้กับแผ่นดินของข้าพเจ้า� 13  กษัตรยิ ์คนอมัโมนตอบผู้ส่ือสารของ
เยฟธาห ์วา่ �เพราะวา่เม่ื ออ ิสราเอลยกออกมาจากอยีปิต์ ได้ ยดึแผ่นดินของเราไป  ตัง้แต่  แม่น ้ําอารโนนถึง
แม่น้ํายบับอกและถึงแม่น้ําจอร ์แดน ฉะน้ันบัดน้ีขอคืนแผ่นดินเหล่าน้ันเสียโดยดี� 14 และเยฟธาห ์ก็ ส่งผู้
ส่ือสารไปหากษั ตร ิยค์นอมัโมนอกี 15  ให ้ กล่าววา่ �เยฟธาห ์กล ่าวดังน้ี วา่ อสิราเอลมิ ได้ ยดึแผ่นดินของโมอบั
หรอืแผ่นดินของคนอมัโมน 16  แต่ เม่ื ออ ิสราเอลออกจากอยีปิต์ เขาได้เดินไปทางถิน่ทุ รก ันดารถึงทะเลแดง
และมาถึงคาเดช 17 อสิราเอลจึงส่งผู้ส่ือสารไปยงักษั ตร ิย์เอโดมกล่าววา่ �ข้าพเจ้าขออนญุาตยกผ่านแผ่น
ดินของท่านไป�  แต่  กษัตรยิ ์เอโดมไม่ ฟัง และก็ ได้ ส่งคําขอเชน่เดียวกันไปยงักษั ตร ิยเ์มืองโมอ ับด ้วย  แต่ ท่าน
ก็ ไม่  ตกลง ดังน้ั นอ ิสราเอลจึงยบัยัง้อยู ่ท่ี คาเดช 18  แล ้วเขาก็เดินไปในถิน่ทุ รก ันดารออ้มแผ่นดินเอโดม และ
แผ่นดินโมอบั และมาทางด้านตะวนัออกของแผ่นดินโมอบั และตัง้ค่ายอยู ่ท่ี ฟากแม่น้ําอารโนนข้างโน้น
 แต่ เขามิ ได้  เข ้าไปในเขตแดนของโมอบั เพราะวา่แม่น้ําอารโนนเป็นพรมแดนของโมอบั 19 อสิราเอลจึงส่ง
ผู้ส่ือสารไปหาสิโหนกษั ตร ิย์คนอาโมไรต์  กษัตรยิ ์ กรุ งเฮชโบน อสิราเอลเรยีนท่านวา่ � ขอให ้พวกข้าพเจ้า
ยกผ่านแผ่นดินของท่านไปยงัสถานท่ีของข้าพเจ้า� 20  แต่  สิ โหนไม่วางใจท่ีจะให้อสิราเอลยกผ่านเขตแดน
ของตน ฉะน้ันสิโหนจึงได้รวบรวมประชาชนทัง้หมดของท่าน ตัง้ค่ายอยู ่ท่ี ยาฮาส และสู้รบกับอสิราเอล
21 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลทรงมอบสิโหนและประชาชนทัง้หมดของท่านไว้ในมื ออ ิสราเอล
คนอสิราเอลก็ โจมตี  เขา อสิราเอลจึงยดึครองแผ่นดินทัง้สิน้ของคนอาโมไรต์ ผู้ ซ่ึงเป็นชาวเมืองน้ัน 22 และ
เขายดึเขตแดนทัง้หมดของคนอาโมไรต์ ตัง้แต่  แม่น ้ําอารโนนถึงแม่น้ํายบับอก และตัง้แต่ถิน่ทุ รก ันดารถึง



 ผู้  วนิิจฉัย 11:23 207  ผู้  วนิิจฉัย 12:11

แม่น้ําจอร ์แดน 23 ดังน้ันพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลจึงขับไล่คนอาโมไรต์ออกเสียต่อหน้าอสิราเอล
ประชาชนของพระองค์ ฝ่ายท่านจะมาถือเอาเป็นกรรมสิทธิเ์ชน่น้ันหรอื 24 ท่านไม่ถือกรรมสิทธิ ์สิ ่งซ่ึงพระเค
โมชพระของท่านมอบใหท่้านยดึครองดอกหรอื พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราขับไล่ ผู้ ใดไปใหพ้้นหน้าเรา เรา
ก็ยดึครองท่ีของผู้ น้ัน 25 ฝ่ายท่านจะดีกวา่บาลาคบุตรชายสิปโปร ์กษัตรยิ ์เมืองโมอบัหรอื ท่านเคยแข่งขั นก 
ับอสิราเอลหรอื ท่านเคยต่อสู้กับเขาทัง้หลายหรอื 26 เม่ื ออ ิสราเอลอาศัยอยู่ในกรุงเฮชโบนและชนบทของ
กรุงน้ัน และในเมืองอาโรเออรแ์ละชนบทของเมืองน้ัน และอยู่ในบรรดาหวัเมืองท่ี ตัง้อยู ่ตามฝ่ังแม่น้ําอาร
โนนถึงสามรอ้ยปี ทําไมท่านไม่เรยีกคืนเสียภายในเวลาน้ันเล่า 27  ฉะน้ี ข้าพเจ้าจึ งม ิ ได้ กระทําความผิดต่อ
ท่าน  แต่ ท่านได้กระทําความผิดต่อข้าพเจ้าในการท่ีทําสงครามกับข้าพเจ้า ขอพระเยโฮวาหจ์อมผู้พิพากษา
เป็นผู้ทรงพิพากษาระหวา่งคนอสิราเอลและคนอมัโมนในวนัน้ี� 28  แต่  กษัตรยิ ์ของคนอมัโมนมิ ได้ เชื่อฟังใน
คําของเยฟธาหซ่ึ์งท่านส่งไปให้ 29 พระวญิญาณของพระเยโฮวาห ์ก็ มาสถิ ตก ับเยฟธาห์ ท่านจึงยกผ่านกิเลอ
าดและมนัสเสห์และผ่านมิสปาห ์แห ่ งก ิเลอาด และจากมิสปาห ์แห ่ งก ิเลอาด ท่านยกผ่านต่อไปถึงท่ีคนอมั
โมน

คําสาบานอนัไรปั้ญญาของเยฟธาห์
30และเยฟธาหป์ฏิญาณต่อพระเยโฮวาห ์วา่ �ถ้าพระองค์ทรงมอบคนอมัโมนไวใ้นมือของข้าพระองค์ แล้ว 

31  ผู้ ใดท่ีออกมาจากประตูเรอืนของข้าพระองค์เพื่อต้อนรบัข้าพระองค์เม่ือข้าพระองค์ กล ับมาจากคนอมั
โมนน้ันด้วยความสงบแล้ว  ผู้ น้ันจะต้องเป็นของของพระเยโฮวาห์ และข้าพระองค์จะถวายผู้น้ันเป็นเครือ่ง
เผาบู ชา � 32  แล ้วเยฟธาห์จึงยกข้ามไปสู้รบกับคนอมัโมน และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมือของท่าน
33 และท่านได้ประหารเขาจากอาโรเออรจ์นถึงท่ี ใกล้ ๆ เมืองมินนิทรวมยี ่สิ บหวัเมือง และไกลไปจนถึงท่ีราบ
แหง่สวนองุน่  ผู้ คนล้มตายมาก คนอมัโมนจึงพ่ายแพต่้อหน้าคนอสิราเอล 34  แล ้วเยฟธาห ์ก็  กล ับมาบ้านท่ี มิ 
สปาห์  ดู  เถิด  บุ ตรสาวของท่านถือราํมะนาเต้นโลดออกมาต้อนร ับท ่าน เธอเป็นบุตรคนเดียว นอกจากบุตร
สาวคนน้ีท่านไม่ มี  บุ ตรชายและบุตรสาวเลย 35 และต่อมาเม่ือท่านเหน็เธอแล้ว ท่านก็ฉีกเส้ือผ้าของท่าน
 กล่าววา่ � อนิจจา ลูกสาวเอย๋  เจ้ าให้พ่อแย ่แล้ว เพราะเจ้าเป็นเหตุ ให ้พ่อเดือดรอ้นมากยิง่ เพราะพ่อได้อา้
ปากปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห ์ไว ้จะคืนคําก็ ไม่ได้ � 36 เธอจึงพู ดก ับพ่อวา่ � คุ ณพ่อขา เม่ือคุณพ่อออกปาก
สัญญากับพระเยโฮวาห ์ไว ้ อยา่งไร ขอคุณพ่อกระทํากั บลู กตามคําท่ีออกจากปากของคุณพ่อเถิด เพราะ
พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงแก้แค้นคนอมัโมนศั ตรู เพื่อคุณพ่อแล้ว� 37 และเธอพู ดก ับบิดาของเธอวา่ � ขอให ้ลูก
อยา่งน้ี เถิด ขอปล่อยลูกไวสั้กสองเดือน ลูกจะได้จากบ้านและลงไปบนภู เขา  รอ้งไห ้ครํา่ครวญถึงความเป็น
พรหมจารขีองลูก ลู กก ับเพื่อนๆของลูก� 38 ท่านจึงตอบวา่ �ไปเถิด� และท่านก็ปล่อยเธอไปสองเดือน เธอ
ก็ออกไป เธอและพวกเพื่อนของเธอแล้วรอ้งไหค้รํา่ครวญถึงความเป็นพรหมจารขีองเธอบนภู เขา 39  อยู ่มา
เม่ือครบสองเดือนแล้ว เธอก็ กล ับมาหาบิดาของเธอ และท่านก็กระทํากับเธอตามคําปฏิญาณท่ี ได้ ปฏิญาณ
ไว้ เธอยงัไม่เคยสมสู่กับชายใดเลย และก็เป็นธรรมเนียมในอสิราเอล 40 คือท่ี บุ ตรสาวชาวอสิราเอลไปรอ้งไห ้
ไวทุ้กข์  ให ้ บุ ตรสาวของเยฟธาหค์นกิเลอาดปีละส่ี วนั 

12
เยฟธาหช์นะคนเอฟราอมิ

1 ฝ่ายคนเอฟราอมิมาพรอ้มกันข้ามไปทางเหนือ  พู  ดก ับเยฟธาห ์วา่ � เหตุ ใดท่านยกข้ามไปรบคนอมัโมน
 แต่  ไม่ เรยีกเราไปด้วย เราจะจุดไฟเผาเรอืนทั บท ่านเสีย� 2 เยฟธาหจึ์งตอบเขาวา่ �ข้าพเจ้ากับประชาชนติด
การศึกใหญกั่บคนอมัโมน เม่ือข้าพเจ้าเรยีกท่านให ้ชว่ย ท่านไม่ ได้ ชว่ยเราใหพ้้ นม ือเขา 3 เม่ือข้าพเจ้าเห ็นว ่า
ท่านไม่ชว่ยข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าก็เส่ียงชวีติของข้าพเจ้าข้ามไปรบกับคนอมัโมน และพระเยโฮวาหท์รงมอบ
เขาไว้ในมือของข้าพเจ้า  วนัน้ี ท่านจะขึ้นมาทําศึ กก ับข้าพเจ้าด้วยเหตุอนัใด� 4 เยฟธาห์จึงรวบรวมบรรดา
ชาวกิเลอาดสู้รบกับคนเอฟราอมิ คนกิเลอาดก็ประหารคนเอฟราอมิ เพราะเขากล่าววา่ � เจ้ าชาวกิเลอาด
 เจ้ าเป็นคนหลบหนีของชาวเอฟราอ ิมท ่ามกลางคนเอฟราอมิและมนัสเสห�์ 5 ชาวกิเลอาดก็ เข ้ายดึท่าข้าม
แม่น้ําจอรแ์ดนไว ้ไม่  ให ้คนเอฟราอมิข้าม เม่ือคนเอฟราอ ิมท ่ี หลบหนี คนใดมาบอกวา่ � ขอให ้ข้ามไปที เถิด �
คนกิเลอาดจะถามเขาวา่ � เจ้ าเป็นคนเอฟราอมิหรอื� เม่ือเขาตอบวา่ � เปล่า � 6 เขาจะบอกวา่ �จงวา่คําวา่
ชบิโบเลท� คนน้ันจะวา่ � สิ บโบเลท� เพราะคนเอฟราอิมออกเสียงคําน้ี ไม่ชดั เขาจึงจับคนน้ันและฆ่าเสีย
ท่ีท่าข้ามแม่น้ําจอร ์แดน คราวน้ั นม ีคนเอฟราอมิตายส่ีหม่ืนสองพันคน 7 เยฟธาห ์วนิ ิจฉั ยอ ิสราเอลอยู่หกปี
 แล ้วเยฟธาหช์าวกิเลอาดก็ สิ ้นชวีติและถูกฝังไวใ้นหวัเมืองหน่ึงในกิเลอาด

 ผู้  วนิ ิจฉั ยอ ิบซาน เอโลนและอบัโดน
8 ถัดเยฟธาห์มาคื ออ ิบซานแหง่เบธเลเฮมได้ วนิ ิจฉั ยอ ิสราเอล 9 ท่านมี บุ ตรชายสามสิบคน และบุตรสาว

สามสิบคน ท่านให ้แต่ งงานกับคนนอกตระกูลของท่าน และท่านนําบุ ตร ีสามสิบคนของคนนอกตระกูลมาให ้
แก่  บุ ตรชายของท่าน ท่านวนิิจฉั ยอ ิสราเอลอยู ่เจ ็ดปี 10  แล ้ วอ ิบซานก็ สิ ้นชวีติถูกฝังไว ้ท่ี เบธเลเฮม 11 ถัดท่าน
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มา เอโลนคนเศบู ลุ  นว ินิจฉั ยอ ิสราเอล และท่านวินิจฉั ยอ ิสราเอลสิบปี 12  แล ้วเอโลนคนเศบู ลุ  นก ็ สิน้ชวีติ 
และถูกฝังไว ้ท่ี อยัยาโลนในเขตแดนของคนเศบู ลุ น 13 ถัดท่านมา อบัโดนบุตรชายฮลิเลลชาวปิราโธนวนิิจ
ฉั ยอ ิสราเอล 14 ท่านมี บุ ตรชายส่ี สิ บคน และหลานชายสามสิบคน  ขี่ ลาเจ็ดสิบตัว ท่านวนิิจฉั ยอ ิสราเอลอยู่
แปดปี 15  แล ้ วอ ับโดนบุตรชายฮลิเลลชาวปิราโธนก็ สิ ้นชวีติถูกฝังไว ้ท่ี ปิราโธนในเขตแดนของเอฟราอมิใน
แดนเทือกเขาของคนอามาเลข

13
ความบาปของคนอสิราเอล  บิ ดามารดาของแซมสัน

1 คนอสิราเอลก็กระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห ์อกี พระเยโฮวาหจึ์งทรงมอบเขาไวใ้นมือของ
คนฟีลิสเตียส่ี สิ บปี 2  มี ชายคนหน่ึงเป็นชาวโศราหค์นครอบครวัดาน ชื่อมาโนอาห์ ภรรยาของท่านเป็นหมัน
ไม่ มี  บุ ตรเลย 3  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์มาปรากฏแก่นางน้ัน  กล ่าวแก่นางวา่ � ดู  เถิด  บัดน้ี  เจ้ าเป็นหมัน
ไม่ มี  บุตร  แต่  เจ้ าจะตัง้ครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย 4 ฉะน้ันบัดน้ี จงระวงั อยา่ด่ืมเหล้าองุน่ หรอืเมรยั และอยา่
รบัประทานของมลทิน 5 เพราะดู เถิด  เจ้ าจะตัง้ครรภ์และคลอดบุตรเป็นชาย อยา่ให ้มี ดโกนถูกศีรษะของเขา
เพราะเด็กคนน้ีจะเป็นพวกนาศีร ์แด่ พระเจ้าตัง้แต่ อยู ่ในครรภ์ เขาจะเป็นคนเริม่ชว่ยคนอสิราเอลใหพ้้นจาก
เงื้อมมือของคนฟีลิสเตีย� 6 ฝ่ายหญิงน้ันจึงไปบอกสามี วา่ � มี  บุ รุษผู้ หน ่ึงของพระเจ้ามาหาดิ ฉัน ใบหน้า
ของท่านเหมือนใบหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้า น่ากลั วน ัก  ดิ ฉันไม่ ได้ ถามท่านวา่ท่านมาจากไหน และท่านก็ 
ไม่ บอกชื่อของท่านแก่ ดิฉัน 7  แต่ ท่านบอกดิฉั นว ่า � ดู  เถิด  เจ้ าจะตัง้ครรภ์และคลอดบุตรชาย ฉะน้ันอยา่ด่ืม
เหล้าองุน่หรอืเมรยั อยา่รบัประทานของมลทิน เพราะเด็กน้ันจะเป็นพวกนาศีร ์แด่ พระเจ้าตัง้แต่ อยู ่ในครรภ์
จนวนัตาย� � 8  แล ้วมาโนอาห ์ก็ วงิวอนพระเยโฮวาห์ทูลวา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  ขอบ ุรุษของพระเจ้า
ผู้ซ่ึงพระองค์ทรงใช ้มาน ้ันปรากฏแก่ข้าพระองค์ทัง้สองอกีครัง้หน่ึง สัง่สอนข้าพระองค์ วา่ ข้าพระองค์ควร
กระทําอยา่งไรแก่เด็กท่ีจะเกิดมาน้ัน� 9 และพระเจ้าทรงฟังเสียงของมาโนอาห์ และทูตสวรรค์ของพระเจ้า
มาหาหญิงน้ั นอ ีกเม่ือนางน่ังอยู่ในทุ่งนา  แต่ มาโนอาห ์สามี ของนางไม่ ได้  อยู ่ ด้วย 10 นางก็ ร ีบวิง่ไปบอกสามี 
วา่ � ดู  เถิด  บุ รุษผู้ ท่ี ปรากฏแก่ ดิ ฉั นว ันน้ันได้มาปรากฏแก่ ดิ ฉั นอ ีก� 11 มาโนอาห ์ก็  ลุ กขึ้นตามภรรยาไป เม่ือ
มาถึ งบ ุรุษผู้น้ันเขาจึงวา่ �ท่านเป็นบุรุษผู้ ท่ี  พู  ดก ับผู้หญิงคนน้ี หรอื �  ผู้ น้ันตอบวา่ �เราเป็นผู้ น้ันแหละ �
12 มาโนอาห์จึงกล่าววา่ � บัดน้ี  ขอให ้ถ้อยคําของท่านเป็นความจรงิ ข้าพเจ้าทัง้สองควรสัง่สอนเด็กคนน้ัน
อยา่งไร และข้าพเจ้าทัง้สองควรกระทําต่อเขาอยา่งไร� 13 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์บอกแก่มาโน
อาห ์วา่ �บรรดาสิง่ท่ีเราได้บอกแก่หญิงแล้ วน ้ันให้นางระวงัให ้ดี 14 อยา่ให้รบัประทานสิง่ใดท่ี ได้ มาจากเถา
องุน่ อยา่ใหน้างด่ืมเหล้าองุน่หรอืเมรยั อยา่รบัประทานของมลทิน  สิ ่งใดท่ีเราบัญชานางไว ้ให ้นางปฏิบั ติ ตาม
ทุกประการ� 15 มาโนอาห ์กล ่าวแก่ ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห ์วา่ �ขอท่านรออยู ่ก่อน ข้าพเจ้าทัง้สองจะไป
เตร ียมล ูกแพะตัวหน่ึงให ้ท่าน � 16  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์บอกมาโนอาห ์วา่ �ถึงเจ้าจะให้เรารอ เราจะ
ไม่รบัประทานอาหารของเจ้า  แต่ ถ้าเจ้าจะจัดเครือ่งเผาบู ชา  เจ้ าจงถวายแด่พระเยโฮวาห�์ เพราะวา่มาโน
อาห ์ไม่ ทราบวา่ท่านผูน้ั้นเป็นทูตสวรรค์ องค์  หน ึ่งของพระเยโฮวาห์ 17 มาโนอาหถ์ามทูตสวรรค์ของพระเยโฮ
วาห ์วา่ �ท่านชื่ออะไร เพื่อเม่ือเป็นจรงิตามถ้อยคําของท่าน เราจะได้ ให้เกียรติ  แก่  ท่าน � 18  ทูตสวรรค์ ของ
พระเยโฮวาห์บอกมาโนอาห ์วา่ �ถามชื่อเราทําไม ชื่อของเราเป็ นที ่ซ่อนเรน้อยู�่ 19 มาโนอาห ์ก็ เอาลูกแพะ
กับธญัญบูชามาถวายบูชาบนศิลาแด่พระเยโฮวาห์ และทูตสวรรค์น้ันกระทําการมหศัจรรย์ มาโนอาห์และ
ภรรยาก็ มองดู 20 และอยูม่าเม่ือเปลวไฟจากแท่นบูชาพลุ่งขึ้นไปสวรรค์  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห ์ก็ ขึ้นไป
ตามเปลวไฟแหง่แท่นบู ชา ขณะเม่ือมาโนอาหแ์ละภรรยาคอยดู อยู ่และเขาทัง้สองก็ซบหน้าลงถึ งด ิน 21  ทูต
สวรรค์ ของพระเยโฮวาห ์ไม่ ปรากฏแก่มาโนอาห์หรอืแก่ภรรยาของเขาอกีเลย  แล ้วมาโนอาห์จึงทราบวา่ผู้
น้ันเป็นทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงของพระเยโฮวาห์ 22 และมาโนอาห ์พู  ดก ับภรรยาของตนวา่ �เราจะตายเป็นแน่
เพราะเราได้ เห ็นพระเจ้า� 23  แต่ ภรรยาบอกเขาวา่ �ถ้าพระเยโฮวาหท์รงหมายจะฆ่าเราเสีย  พระองค์ คงจะ
ไม่รบัเครือ่งเผาบูชาและธญัญบูชาจากมือของเรา หรอืทรงสําแดงสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ี แก่  เรา หรอืประกาศ
เรือ่งเชน่น้ี แก่  เรา � 24  ผู้ หญิงน้ั นก ็คลอดบุตรชายคนหน่ึงเรยีกชื่อวา่แซมสัน เด็กน้ั นก ็เติบโตขึ้น และพระ
เยโฮวาห์ทรงอาํนวยพระพรแก่ เขา 25 และพระวญิญาณของพระเยโฮวาห ์ก็ ทรงเริม่เรา้ใจเขาท่ีค่ายดานระ
หวา่งโศราหกั์บเอชทาโอล

14
แซมสันหลงรกัหญิงสาวคนฟีลิสเตีย

1 แซมสันได้ลงไปยงัเมืองทิมนาห์ และได้ เห ็นผู้หญิงคนฟีลิสเตียคนหน่ึงท่ีเมืองทิมนาห์ 2  แล ้ วท ่านจึง
ขึ้นมาบอกบิดามารดาของตนวา่ �ฉันเหน็ผู้หญิงคนฟีลิสเตียคนหน่ึงท่ีเมืองทิมนาห์ ฉะน้ันไปขอเขาให้เป็น
ภรรยาฉั นที � 3  แต่  บิ ดาและมารดาของท่านกล่าวแก่ท่านวา่ � ไม่มี  ผู้ หญิงสักคนหน่ึงในท่ามกลางบุตรสาว
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แหง่ญาติ พี่ น้องของเจ้า หรอืในท่ามกลางชนชาติของเราหรอื  เจ้ าจึงไปรบัภรรยาจากคนฟีลิสเตียท่ี ไม่  เข้า
สุหนัต �  แต่ แซมสันกล่าวแก่ บิ  ดาว ่า �ไปขอหญิงน้ันให้ฉั นที เพราะเธอเป็ นที ่พอใจฉันมาก� 4  บิ ดามารดา
ของท่านไม่ทราบวา่เรือ่งน้ีเป็นมาจากพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงหาชอ่งโอกาสท่ีจะต่อสู้คนฟีลิสเตีย
ครัง้น้ันคนฟีลิสเตี ยม ีอาํนาจเหนื ออ ิสราเอล

แซมสันฆ่าสิงโตด้วยมือเปล่า
5 ฝ่ายแซมสั นก ็ลงไปท่ีเมืองทิมนาห์กับบิดามารดาของตน แซมสันมาถึงสวนองุน่ของทิมนาห์  ดู  เถิด  มี  สิ 

งโตหนุ่มตัวหน่ึงคํารามเข้าใส่ ท่าน 6 พระวญิญาณของพระเยโฮวาห ์ก็ ทรงสถิ ตก ับแซมสันอยา่งมาก ท่านจึง
ฉีกสิงโตออกอยา่งคนฉี กล ูกแพะ  ทัง้ท่ี  ไม่มี อะไรในมือ  แต่ ท่านมิ ได้ บอกให ้บิ ดาหรอืมารดาของท่านทราบวา่
ท่านได้ทําอะไรไป 7 แซมสั นก ็ลงไปพูดจากับหญิงคนน้ัน เธอเป็ นที ่พอใจแก่แซมสันมาก

แซมสันทายปรศินาคนฟีลิสเตีย
8 ต่อมาภายหลังแซมสั นก ็ กล ับไปเพื่อรบัเธอมา ท่านก็แวะไปดูซากสิงโต และดู เถิด  มี ผึ้งฝูงหน่ึงทํารงั

อยู่ในซากสิงโตน้ัน  มีน ้ําผึ้ งด ้วย 9 แซมสั นก ็ยื่ นม ือกวาดเอารวงผึ้งมาเดิ นร ับประทานไปพลาง จนมาถึ งบ ิ
ดามารดา ท่านจึงแบ่งให ้บิ ดามารดารบัประทานด้วย  แต่ ท่านมิ ได้ บอกวา่น้ําผึ้งน้ันมาจากซากสิงโต 10 ฝ่าย
บิดาของท่านก็ลงไปหาหญิงคนน้ัน และแซมสันจัดการเล้ียงท่ี น่ัน  ดังท่ี คนหนุ่มๆเขากระทํากัน 11 และต่อมา
เม่ือประชาชนเหน็ท่านแล้ว จึงนําเพื่อนสามสิบคนใหม้าอยู ่ด้วย 12 แซมสันกล่าวแก่เขาวา่ � ให ้ข้าพเจ้าทาย
ปรศินาท่านสักข้อหน่ึงเถิด ถ้าทายได้ก่อนจบการเล้ียงเจ็ดวนัน้ี เราจะใหเ้ส้ือป่านสามสิบชุด และเส้ือสามสิบ
ชุดด้วย 13  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายทายไม่ ได้ ท่านต้องใหเ้ส้ือป่านสามสิบชุ ดก ับเส้ือสามสิบชุดแก่ ข้าพเจ้า � เขาก็
ตอบท่านวา่ �ทายมาเถิดเราจะฟัง� 14 ฝ่ายแซมสันจึงกล่าวแก่เขาวา่ � มี ของกินได้ออกมาจากตัวผู้กินเขา
 มี ของหวานออกมาจากตั วท ่ี แข็งแรง � ในสามวนัเขาก็ยงัแก้ ปร ิศนาน้ี ไม่ได้ 15 ต่อมาพอถึงว ันที ่ เจ ็ดเขาจึงไป
ออ้นวอนภรรยาของแซมสั นว ่า �จงลวงสามีของเจ้าให ้แก้  ปร ิศนาน้ี ให ้เราฟัง  มิ ฉะน้ันเราจะเอาไฟเผาเจ้ากับ
บ้านครอบครวับิดาของเจ้าเสีย  เจ้ าเชญิเรามาหวงัจะทําใหเ้รายากจนหรอื� 16 ภรรยาของแซมสันไปรอ้งไห้
กับแซมสั นว ่า �เธอเกลียดฉัน เธอไม่รกัฉัน เธอทายปรศินาแก่ชาวเมืองของฉัน และเธอก็ ไม่  แก้  ปร ิศนาให้
ฉันฟัง� แซมสันจึงบอกวา่ � ดู  เถิด  พ่อแม่ ของฉัน ฉันยงัไม่บอกเลย จะบอกเธออยา่งไรได้� 17 เธอรอ้งไหกั้บ
แซมสันตลอดเจ็ดวนัซ่ึงเป็ นว ันเล้ียงกันน้ัน และต่อมาในว ันที ่ เจ ็ดแซมสั นก ็ต้องแก้ ปร ิศนาใหเ้ธอฟัง เพราะ
เธอกวนท่านมากนัก และนางก็บอกแก้ ปร ิศนาให้ชาวบ้านของนาง 18 พอว ันที ่ เจ ็ ดก ่อนดวงอาทิตย์ตกชาว
เมืองจึงบอกแซมสั นว ่า � มี อะไรหวานกวา่น้ําผึ้ง  มี อะไรแข็งแรงกวา่สิงโต� แซมสันจึงบอกเขาวา่ �ถ้าเจ้า
ไม่เอาแม่ววัของเราชว่ยไถ  เจ้ าคงจะแก้ ปร ิศนาของเราไม่ ได้ �

แซมสันแก้แค้นใหค้นฟีลิสเตีย
19 และพระวญิญาณของพระเยโฮวาห ์ก็ ทรงสถิ ตก ับแซมสันอยา่งมาก ท่านจึงลงไปท่ีอชัเคโลนฆ่าชาว

เมืองน้ันเสียสามสิบคน รบิเอาข้าวของและมอบเส้ือให ้ผู้  ท่ี  แก้  ปรศินา  แล ้วให ้กล ับไปบ้านของบิ ดาด ้วยความ
โกรธอยา่งมาก 20 ส่วนภรรยาของแซมสันน้ั นก ็ยกให ้แก่ เพื่อนซ่ึงเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวน้ันเสีย

15
1 ครัน้ล่วงมาหลายวนัถึงฤดู เก ่ียวข้าวสาลี แซมสั นก ็เอาลูกแพะตัวหน่ึงไปเยีย่มภรรยาพูดวา่ �ฉันจะ

เข้าไปหาภรรยาของฉั นที ใ่นหอ้ง�  แต่ พ่อตาไม่ ยอมให ้ท่านเข้าไป 2 พ่อตาจึงวา่ �ข้าเข้าใจจรงิๆวา่เจ้าเกลียด
ชงันางเหลือเกิน ข้าจึงยกนางให ้แก่ เพื่อนของเจ้าไป น้องสาวของนางก็สวยกวา่นางมิ ใช ่ หรอื ขอจงร ับน ้อง
แทนพี่ เถิด �

แซมสันเผาฟ่อนข้าวของคนฟีลิสเตีย
3 แซมสันจึงพูดเรือ่งพวกเขาวา่ � คราวน้ี เราจะมีโทษน้อยกวา่คนฟีลิสเตีย  ถึงแม้ วา่เราจะทํารา้ยพวก

เขาเสีย� 4 แซมสันจึงออกไปจับสุนัขจิง้จอกสามรอ้ยตัว ผูกหางติ ดก ันเป็นคู่ ๆ   แล ้วเอาคบเพลิงผูกติดไว้
ระหวา่งหางทุกๆคู่ 5 พอจุดคบเพลิงแล้ วก ็ปล่อยเข้าไปในนาของคนฟีลิสเตียท่ีข้าวยงัตัง้รวงอยู่ ไฟก็ ไหม้ 
ฟ่อนข้าว และข้าวท่ียงัตัง้รวงอยู ่น้ัน ทัง้สวนองุน่และต้นมะกอกเทศด้วย 6 คนฟีลิสเตียจึงถามวา่ �ใครทํา
อยา่งน้ี� เขาตอบวา่ �แซมสันบุตรเขยชาวทิมนาห์ เพราะวา่พ่อตาเอาภรรยาของแซมสันยกให้เพื่อนเสีย�
ชาวฟีลิสเตี ยก ข็ึ้นมาเผานางกับบิดาของนางเสียด้วยไฟ 7แซมสันจึงบอกพวกเหล่าน้ั นว ่า �เม่ือเจ้าทัง้หลาย
ทําอยา่งน้ี เราจะต้องแก้แค้นเจ้าก่อน  แล ้วเราจึงจะเลิก� 8  แล ้วแซมสั นก ็ฟันคนเหล่าน้ันเสียแหลกทีเดียว
จนเขาตายเสียเป็ นอ ันมาก  แล ้วแซมสั นก ็ เข ้าไปอาศัยอยู ่ท่ี ชอ่งศิลาเอตาม 9 ฝ่ายคนฟีลิสเตี ยก ็ขึ้นไปตัง้
ค่ายอยู่ในเขตยูดาห์ และกระจายกันเข้าโจมตีเมืองเลฮี 10 พวกคนยูดาหจึ์งถามวา่ �ท่านทัง้หลายขึ้นมารบ
กับเราทําไม� พวกเหล่าน้ันตอบวา่ �เราขึ้นมามัดแซมสัน เพื่อจะได้กระทําแก่เขาอยา่งท่ีเขาได้กระทําแก่ 
เรา � 11 คนยูดาห์สามพันคนลงไปท่ีชอ่งศิลาเอตาม และกล่าวแก่แซมสั นว ่า �ท่านไม่ทราบหรอืวา่คนฟีลิส
เตียเป็นผู้ครอบครองเรา ท่านได้กระทําอะไรแก่เราเชน่น้ี� แซมสันจึงตอบเขาวา่ �เขาได้กระทําแก่ข้าพเจ้า
อยา่งไร ข้าพเจ้าก็ต้องกระทําแก่เขาอยา่งน้ัน� 12คนเหล่าน้ันจึงพู ดก ับแซมสั นว ่า �เราจะลงมามัดท่านเพื่อ
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มอบท่านไว้ในมือของคนฟีลิสเตีย� แซมสันจึงบอกเขาวา่ �ขอปฏิญาณให ้ซี วา่พวกท่านเองจะไม่ทํารา้ย
ข้าพเจ้า� 13 เขาทัง้หลายจึงตอบท่านวา่ �เราจะไม่ทํารา้ยท่าน เราจะมัดท่านมอบไว้ในมือของเขาเท่าน้ัน
เราจะไม่ฆ่าท่านเสีย� เขาจึงเอาเชอืกพวนใหม่สองเส้ นม ัดแซมสันไว้ และพาขึ้นมาจากศิ ลาน ้ัน

แซมสันฆ่าคนฟีลิสเตียหน่ึงพันคน
14 เม่ือท่านมาถึงเลฮ ีแล ้วคนฟีลิสเตี ยก ็รอ้งอกึทึกมาพบท่าน และพระวญิญาณของพระเยโฮวาห ์ก็ ทรง

สถิ ตก ับแซมสันอยา่งมาก เชอืกพวนท่ีผูกแขนของท่านก็เป็นประดุจป่านท่ี ไหม้  ไฟ เครือ่งจองจําน้ั นก ็หลุด
ออกจากมือ 15 ท่านมาพบกระดูกขากรรไกรลาสดๆอนัหน่ึงจึงยื่ นม ือหยบิมา และฆ่าคนเหล่าน้ันเสียหน่ึงพัน
คน 16 แซมสันกล่าววา่ �ด้วยขากรรไกรลา เป็นกองซ้อนกอง ด้วยขากรรไกรลา เราได้ฆ่าคนหน่ึงพันเสีย�
17  อยู ่มาเม่ือท่านกล่าวเชน่น้ันแล้ วก ็โยนกระดูกขากรรไกรลาทิง้ไป ท่านจึงเรยีกชื่อตําบลน้ั นว ่า รามาทเลฮี
18 แซมสันกระหายน้ํามาก จึงรอ้งทุกขถึ์งพระเยโฮวาห ์วา่ �การชว่ยใหพ้้ นอ ันยิง่ใหญ่ พระองค์ ประทานใหสํ้า
เร ็จด ้วยมือผู้ รบัใช ้ของพระองค์  บัดน้ี ข้าพระองค์จะตายเพราะอดน้ําอยู ่แล้ว และตกอยู่ในมือของผู้ ไม่  เข ้าสุ 
หน ั ตม ิ ใช ่หรอืพระเจ้าข้า� 19 พระเจ้าจึงทรงเปิดชอ่งท่ีกระดูกขากรรไกรลาให้น้ําไหลออกมาจากท่ี น้ัน ท่าน
ก็ ได้ ด่ืมและจิตวญิญาณก็สดชื่นฟ้ืนขึ้ นอ ีก เพราะฉะน้ั นที ่ แห ่งน้ันท่านจึงเรยีกชื่อวา่ เอนหกัโคร์  อยู ่ ท่ี เลฮี
จนถึงทุกวนัน้ี 20 และท่านวนิิจฉั ยอ ิสราเอลในสมัยของคนฟีลิสเตียยี ่สิ บปี

16
1 แซมสันไปท่ีเมืองกาซาพบหญิงแพศยาคนหน่ึ งก ็ เข ้าไปนอนด้วย 2  มี คนไปบอกชาวกาซาวา่ �แซมสัน

มาท่ี น่ี  แล้ว � เขาก็ล้อมท่ีน้ันไวแ้ละคอยซุ่ มท ่ี ประตู เมืองตลอดคืน เขาซุ่มเงยีบอยู่คืนยงัรุง่กล่าววา่ � ให ้เรา
รออยู่จนรุง่เชา้แล้วเราจะฆ่าเขาเสีย� 3  แต่ แซมสันนอนอยู่จนถึงเท่ียงคืน พอถึงเท่ียงคืนท่านก็ ลุกขึ้น ยก
ประตูเมืองรวมทัง้เสาสองต้น  พร ้อมทัง้ดาลประตู ใส่ บ่าแบกไปถึงยอดภูเขาซ่ึงอยูต่รงหน้าเมืองเฮโบรน

เดลิลาหล่์อลวงและจับแซมสัน
4  อยู ่มาภายหลัง แซมสันไปรกัผู้หญิงคนหน่ึงท่ีหุบเขาเมืองโสเรก ชื่อเดลิลาห์ 5  เจ้ านายฟีลิสเตี ยก ็ขึ้นไป

หานางพู ดก ับนางวา่ �จงลวงเขาเพื่ อด ูวา่กําลังมหาศาลของเขาอยู ่ท่ีไหน ทําอยา่งไรเราจึงจะมีกําลังเหนือ
เขา เพื่อเราจะได้มัดเขาให ้หมดฤทธิ ์เราทุกคนจะให้เงนิเจ้าคนละพันหน่ึงรอ้ยแผ่น� 6 เดลิลาห์จึงพู ดก ับ
แซมสั นว ่า �ขอบอกดิฉันหน่อยเถอะวา่ กําลังมหาศาลของเธออยู ่ท่ีไหน จะมัดเธอไวอ้ยา่งไรเธอจึงจะหมด
ฤทธิ�์ 7 แซมสันจึงบอกนางวา่ �ถ้าเขามัดฉันด้วยสายธนูสดท่ียงัไม่ แห ้งเจ็ดเส้น ฉันจะออ่นเพลีย เหมือน
กับชายอื่นๆ� 8  แล ้วเจ้านายฟีลิสเตี ยก ็เอาสายธนูสดท่ียงัไม่ แห ้งเจ็ดเส้นมาให ้นาง นางก็เอามามัดท่านไว้
9 นางจัดคนใหซุ่้มอยู ่ท่ี หอ้งชัน้ในกับนาง นางก็บอกท่านวา่ �แซมสันจ๋า คนฟีลิสเตียมาจับเธอแล้ว� แซมสั 
นก ็ดึงสายธน ูท่ี มัดน้ันขาดเหมือนเชอืกป่านขาดเม่ือได้ กล ่ินไฟ เรือ่งกําลังของท่านจึงยงัไม่ แจ้ง 10 เดลิลาห ์
พู  ดก ับแซมสั นว ่า � ดู  เถิด เธอหลอกฉัน และเธอมุสาต่อฉัน  บัดน้ี ขอบอกฉันหน่อยเถอะวา่ จะมัดเธออยา่งไร
จึงจะอยู�่ 11 ท่านก็ตอบนางวา่ �ถ้าเอาเชอืกใหม่ ท่ี ยงัไม่เคยใช้มามัดฉัน ฉั นก ็จะออ่นกําลังเหมือนชายอื่น�
12 เดลิลาหจึ์งเอาเชอืกใหม่มัดท่านไว ้แล ้วบอกท่านวา่ �แซมสันจ๋า คนฟีลิสเตียมาจั บท ่านแล้ว� และคนซุ่ม
คอยอยู่ในหอ้งชัน้ใน  แต่ ท่านก็ดึงเชอืกออกจากแขนเหมือนดึงเส้นด้าย 13 เดลิลาห ์พู  ดก ับแซมสั นว ่า �เธอ
หลอกฉันเรือ่ยมาจนถึงเดีย๋วน้ี เธอมุสาต่อฉัน บอกฉันเถอะวา่ จะมัดเธออยา่งไรจึงจะอยู�่ ท่านจึงบอกนาง
วา่ �ถ้าเธอเอาผมทัง้เจ็ดแหยมของฉันทอเข้ากั บด ้ายเส้นยนื กระทกด้วยฟืมให ้แน่น � 14 เดลิลาห์จึงเอา
ผมทัง้เจ็ดแหยมทอเข้ากั บด ้ายเส้นยนืกระทกด้วยฟืมให ้แน่น  แล ้วนางบอกท่านวา่ �แซมสันจ๋า คนฟีลิสเตี
ยมาจั บท ่านแล้ว� ท่านก็ต่ืนขึ้นดึงฟืม  หู กและด้ายเส้นยนืไปหมด 15 นางจึงพู ดก ับแซมสั นว ่า �เธอพูดได้
อยา่งไรวา่ �ฉั นร ักเธอ� เม่ือจิตใจของเธอไม่ ได้  อยู ่กับฉันเลย เธอหลอกฉันสามครัง้แล้ว และเธอมิ ได้ บอก
ฉันจรงิๆวา่กําลังมหาศาลของเธออยู ่ท่ีไหน � 16  อยู ่มาเม่ือนางพูดคาดคัน้ท่านวนัแล้ วว ันเล่า และชกัชวน
ท่านอยู ่ทุกวนั  จิ ตใจของแซมสั นก ็เบื่อแทบจะตาย 17 จึงบอกความจรงิในใจของท่านแก่นางจนสิ ้นว ่า � มี ด
โกนยงัไม่เคยถูกศีรษะของฉัน เพราะฉันเป็นพวกนาศีร ์แด่ พระเจ้าตัง้แต่ อยู ่ในครรภ์ของมารดา ถ้าโกนผม
ฉันเสีย กําลั งก ็จะหมดไปจากฉัน ฉั นก ็จะออ่นเพลียเหมือนชายอื่น� 18 เม่ือเดลิลาห ์เห ็ นว ่าท่านบอกความ
จรงิในใจแก่นางจนสิน้แล้ว นางจึงใช้คนไปเรยีกเจ้านายฟีลิสเตียว่า �ขอจงขึ้นมาอกีครัง้เดียว เพราะเขา
บอกความจรงิในใจแก่ฉันจนสิน้แล้ว�  แล ้วเจ้านายฟีลิสเตี ยก ็ขึ้นมาหานางถือเงนิมาด้วย 19 นางก็ ให ้แซม
สันนอนอยู่บนตักของนาง  แล ้วนางก็เรยีกชายคนหน่ึงให้มาโกนผมเจ็ดแหยมออกจากศีรษะของท่าน นาง
ก็ตัง้ต้นรบกวนแซมสัน กําลังของแซมสั นก ็หมดไป 20 นางจึงบอกวา่ �แซมสันจ๋า คนฟีลิสเตียมาจั บท ่าน
แล้ว� ท่านก็ต่ืนขึ้นจากหลับบอกวา่ �ฉันจะออกไปอยา่งครั ้งก ่อนๆ และสลัดตัวใหห้ลุดไป� ท่านหาทราบไม่
วา่พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงละท่านไปเสียแล้ว 21 คนฟีลิสเตี ยก ็มาจั บท ่านทะลวงตาของท่านเสีย นําท่านลงมาท่ี
กาซา เอาตรวนทองสัมฤทธิล่์ามไว้ และใหท่้านโม่ แป ้งอยู ่ท่ี ในเรอืนจํา 22  ตัง้แต่ โกนผมแล้ว ผมท่ีศีรษะของ
ท่านก็ค่อยๆงอกขึ้นมา
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แซมสั นม ีการชยัชนะตอนสิน้ชวีติ
23 ฝ่ายเจ้านายฟีลิสเตียประชุมกันเพื่อถวายเครือ่งสัตวบู ชาย ่ิงใหญ่ แก่ พระดาโกนพระของเขาทัง้หลาย

และชื่นชมยนิดี เพราะเขากล่าววา่ �พระของเราได้มอบแซมสันศั ตรู ของเราไว้ในมือเราแล้ว� 24 เม่ือ
ประชาชนเหน็แซมสั นก ็สรรเสรญิพระของตนวา่ �พระของเราได้มอบศั ตรู  ผู้ ทําลายแผ่นดินของเราไว้ใน
มือของเรา และเขาฆ่าพวกเราเสียเป็ นอ ันมาก� 25 ต่อมาเม่ือจิตใจของเขารา่เรงิเต็ มท ่ี แล้ว เขาจึงพูดวา่
�จงเรยีกแซมสันมาเล่นตลกให้เราดู� เขาจึงไปเรยีกแซมสันออกมาจากเรอืนจํา แซมสั นก ็มาเล่นตลกต่อ
หน้าเขา เขาพาท่านมายนือยู่ระหวา่งเสา 26 แซมสันจึงบอกเด็กท่ีจู งม ือตนมาวา่ �ขอพาฉันให้ไปคลําเสาท่ี
รองรบัตึกน้ี อยู ่ฉันจะได้พิงเสาน้ัน� 27  มี  ผู้ ชายและผู้หญิงอยู่เต็มตึกน้ัน  เจ้ านายฟีลิสเตี ยก ็ อยู ่ ท่ี น่ันทัง้หมด
นอกจากน้ันย ังม ชีายหญิงประมาณสามพันคนบนหลังคาตึก  ดู แซมสันเล่นตลก 28 ฝ่ายแซมสั นก ร็อ้งทูลต่อ
พระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ ขอประทานกําลังแก่ข้า
พระองค์ ครัง้น้ี  อ ีกครัง้เดียว  โอ ข้าแต่ พระเจ้า เพื่อในเวลาน้ีข้าพระองค์จะได้ แก้ แค้นคนฟีลิสเตียเพื่อตาทัง้
สองข้างของข้าพระองค์� 29 แซมสั นก ็กอดเสากลางสองต้ นที ่รองรบัตึกน้ันไว้และพักพิงท่ีเสาน้ัน มือขวา
ยนัเสาต้นหน่ึง มือซ้ายยนัเสาอกีต้นหน่ึง 30 แซมสันกล่าววา่ � ขอให ้ข้าตายกับคนฟีลิสเตียเถิด�  แล้วก็  โน 
้มตัวลงด้วยกําลังทัง้สิน้ของตน  ตึ กน้ั นก ็พังทับเจ้านายและประชาชนทุกคนท่ี อยู ่ในน้ัน ดังน้ันคนท่ีท่านฆ่า
ตายเม่ือท่านตายน้ี ก็ มากกวา่คนท่ีท่านฆ่าตายเม่ือท่านย ังม ี ช ีวติอยู่ 31  แล ้วพี่น้องและบรรดาครอบครวับิดา
ของท่านก็ลงมารบัศพของท่านและขึ้นไปฝังไวร้ะหวา่งโศราห์กับเอชทาโอล ในท่ีฝังศพของมาโนอาห ์บิ ดา
ของท่าน ท่านได้ วนิ ิจฉั ยอ ิสราเอลอยู ่ย ี่ สิ บปี

17
 รู ปเคารพในเรอืนของมีคาห์

1  มี ชายคนหน่ึงเป็นชาวแดนเทือกเขาเอฟราอมิ ชื่ อม ีคาห์ 2 เขาพู ดก ับมารดาของเขาวา่ �เงนิหน่ึงพัน
หน่ึงรอ้ยแผ่น ซ่ึ งม ีคนลักไปจากแม่และแม่ ก็ได้  สาปแชง่ และพูดเข้าหู ฉันน้ัน  ดู  เถิด เงนิน้ันอยู ่ท่ี  ฉัน ฉัน
เอาไปเอง� มารดาของเขาจึงพูดวา่ �ขอพระเยโฮวาหท์รงอาํนวยพระพรใหลู้กของแม่ เถิด � 3 เขาจึงนําเงนิ
พันหน่ึงรอ้ยแผ่นน้ันมาคืนให ้แก่  มารดา และมารดาของเขาพูดวา่ �เงนิรายน้ี แม่  ได้ ถวายแล้วแด่พระเยโฮ
วาห์จากมือแม่เพื่อลูกให้ทําเป็ นร ูปแกะสลักและรูปหล่อ  บัดน้ี  แม่ จึงคืนให ้แก่  เจ้า � 4 เม่ื อม ีคาห์คืนเงนิให ้
แก่ มารดาแล้ว มารดาก็นําเงนิสองรอ้ยแผ่นมอบให้กับชา่งเงนิ ทําเป็ นร ูปแกะสลักและรูปหล่อ  รู  ปน ้ันอยู่
ในบ้านของมีคาห์ 5  มี คาห์คนน้ี มี เรอืนพระหลังหน่ึง เขาทํารูปเอโฟด และรูปพระ และแต่งตัง้ให ้บุ ตรชาย
คนหน่ึงของเขาเป็นปุโรหติ 6 ในสมัยน้ันยงัไม่ มี  กษัตรยิ ์ในอสิราเอล  ทุ กคนทําตามอะไรก็ ตามท่ี  ถู กต้องใน
สายตาของตนเอง 7  มี ชายหนุ่มคนหน่ึงชาวบ้านเบธเลเฮมในยูดาห์ ครอบครวัยูดาห์ เป็นพวกเลวี อาศัยอยู ่
ท่ีน่ัน 8 ชายน้ันเดินออกจากบ้านเบธเลเฮมในยูดาห์  เท ่ียวหาท่ีเพื่อพักอาศัย เม่ือเขาเดินทางไปน้ั นก ็มาถึง
แดนเทือกเขาเอฟราอมิถึ งบ ้านของมีคาห์ 9  มี คาหจึ์งพู ดก ับเขาวา่ �ท่านมาจากไหน� เขาตอบวา่ �ข้าพเจ้า
เป็นพวกเลวชีาวบ้านเบธเลเฮมในยูดาห์ ข้าพเจ้าเดินทางเท่ียวหาท่ี พักอาศัย � 10  มี คาห์จึงกล่าวแก่เขาวา่
�จงอยู่กับข้าพเจ้าเถิด เป็นอยา่งบิดาและปุโรหติของข้าพเจ้าก็ แล้วกัน ข้าพเจ้าจะจ่ายเงนิให ้ปี ละสิบเชเขล
 ให ้เครือ่งแต่งตัวสํารบัหน่ึง และอาหารรบัประทานด้วย�  เลว คีนน้ันจึงเข้าไป 11  เลว คีนน้ั นก พ็อใจท่ีจะอยูกั่บ
ชายคนน้ัน และชายหนุ่มคนน้ั นก ็เป็นเหมือนลูกของเขา 12  มี คาห ์ก็  แต่ งตัง้เลวคีนน้ันและชายหนุ่มคนน้ั นก ็
เป็นปุโรหติของเขา และอยูใ่นบ้านของมีคาห์ 13  มี คาห ์กล่าววา่ � บัดน้ี ข้าพเจ้าทราบแล้ วว ่า พระเยโฮวาหจ์ะ
ทรงใหข้้าพเจ้าอยูเ่ยน็เป็นสุข เพราะวา่ข้าพเจ้ามี เลว ีคนหน่ึงเป็นปุโรหติ�

18
คนตระกูลดานเอาปุโรหติของมีคาหไ์ปโดยใช ้กําลัง 

1 ในสมัยน้ันไม่ มี  กษัตรยิ ์ในอสิราเอล และในสมัยน้ันคนตระกูลดานยงัเท่ียวหาท่ี ดิ  นอ ันจะเป็นมรดกของ
ตนเพื่อจะได้ พักอาศัย เพราะจนบัดน้ันแล้วมรดกในหมู่คนตระกูลอสิราเอลยงัไม่ตกแก่ เขา 2 ดังน้ันคนดาน
จึงส่งคนหา้คนจากจํานวนทัง้หมดเป็นชายฉกรรจ์ในครอบครวัของตน มาจากโศราห์และจากเอชทาโอล
ไปสอดแนมดู แผ่ นดินและตรวจดู แผ่ นดินน้ัน และเขาทัง้หลายพูดแก่เขาวา่ �จงไปตรวจดู แผ่ นดินน้ัน�
เขาก็มาถึงแดนเทือกเขาเอฟราอมิ ย ังบ ้านของมีคาหแ์ละอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน 3 เม่ือเขาอยู ่ใกล้ บ้านของมีคาห์ เขา
ก็จําเสียงเลว ีหน ุ่มคนน้ันได้ จึงแวะเข้าไปถามวา่ �ใครพาท่านมาท่ี น่ี ท่านทําอะไรในท่ี น้ี ท่านทํางานอะไร
ท่ี น่ี � 4 เขาตอบคนเหล่าน้ั นว ่า � มี คาห์ทําแก่ข้าพเจ้าอยา่งน้ี อยา่งน้ี เขาจ้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเป็นปุโรหติ
ของเขา� 5 คนเหล่าน้ั นก ็ พู  ดก ับเขาวา่ � ได้ โปรดทูลถามพระเจ้าให ้หน ่อยเถิด เพื่อเราจะทราบวา่ทางท่ีเรา
จะออกเดินไปน้ีจะสําเรจ็หรอืไม่� 6  ปุ โรห ิตน ้ันจึงตอบเขาทัง้หลายวา่ �จงไปเป็นสุขเถิด หนทางท่ีท่านไป
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จะอยู่ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห�์ 7 ชายทัง้หา้คนก็จากไปถึงเมืองลาอชิ  เห ็นประชาชนท่ี อยู ่ ท่ี เมืองน้ัน  เห 
็นชาวเมืองอยู ่อยา่งไร ้กังวลตามลักษณะคนไซดอน  อยา่งสงบ  ไม่ หวาดระแวงอะไร และในแผ่นดินน้ันไม่ 
มี  ผู้ พิพากษาท่ีจะให้เขาอบัอายในเรือ่งใดๆ เขาอยู่หา่งไกลจากคนไซดอน  ไม่มี เรือ่งเก่ียวข้องกับคนอื่นเลย
8 เม่ือคนทัง้หา้กลับมาถึงญาติ พี่ น้องท่ีโศราห์และเอชทาโอล  ญาติ  พี่ น้องจึงถามเขาวา่ � เจ้ าจะวา่อะไร�
9 เขาตอบวา่ �จงลุกขึ้น  ให ้เราไปรบกับเขาเถิด เพราะเราได้ เห ็นแผ่นดินน้ันแล้ว และดู เถิด เป็นแผ่นดินดี 
จรงิๆ ท่านทัง้หลายจะไม่ทําอะไรเลยหรอื อยา่ชกัชา้ท่ีจะไปกันและเข้ายดึครองแผ่นดินน้ัน 10 เม่ือท่านทัง้
หลายไปแล้วจะพบประชาชนท่ี ไม่ หวาดระแวงอะไร เออแผ่นดิ นก ็ กวา้งขวาง พระเจ้าทรงมอบไว้ในมือของ
ท่านทัง้หลายแล้ว เป็นสถานท่ีซ่ึงไม่ขาดสิง่ใดท่ี มี ในโลก� 11 คนครอบครวัดานหกรอ้ยคนสรรพด้วยเครือ่ง
อาวุธทําสงครามยกทัพออกจากโศราห์และเอชทาโอล 12 เขาทัง้หลายยกขึ้นไปตัง้ค่ายอยู ่ท่ี คีรยิาทเยอารมิ
ในยูดาห์  เพราะเหตุน้ี เขาจึงเรยีกท่ีน่ั นว ่า มาหะเนห ์ดาน จนถึงทุกวนัน้ี  ดู  เถิด เมืองน้ี อยู ่ด้านหลังคีรยิาท
เยอารมิ 13 เขาก็ผ่านจากท่ีน่ันไปยงัแดนเทือกเขาเอฟราอมิมาถึ งบ ้านของมีคาห์ 14  แล ้วชายทัง้หา้คนท่ีไป
สอดแนมดูเมืองลาอ ิชก ็บอกแก่ พี่ น้องของตนวา่ �ท่านทราบไหมวา่ในบ้านเหล่าน้ี มี  รู ปเอโฟด  รู ปพระ  รูป
แกะสลัก และรูปหล่อ ฉะน้ันบัดน้ีขอใครค่รวญวา่ท่านทัง้หลายจะทําประการใด� 15 เขาทัง้หลายก็แวะเข้า
บ้านของเลว ีหน ุ่มคนน้ัน คือท่ีบ้านของมีคาหถ์ามดู ทุกข์ สุขของเขา 16 ฝ่ายคนดานทัง้หกรอ้ยคนถืออาวุธทํา
สงคราม ยนือยู ่ท่ี ทางเข้าประตู รัว้ 17 ชายทัง้หา้คนท่ีออกไปสอดแนมดูบ้านเมืองก็เดินเข้าไปนําเอารูปแกะ
สลัก  รู ปเอโฟด  รู ปพระ และรูปหล่อไป ฝ่ายปุโรห ิตก ็ยนือยู ่ท่ี ทางเข้าประตูรั ้วก ับทหารถืออาวุธทําสงคราม
หกรอ้ยคนน้ัน 18 เม่ือคนเหล่าน้ี เข ้าไปในบ้านของมีคาห์ นําเอารูปแกะสลัก  รู ปเอโฟด  รู ปพระ และรูปหล่อ
น้ัน  ปุ โรหติถามเขาวา่ �น่ันท่านทําอะไร� 19 คนเหล่าน้ันจึงตอบเขาวา่ � เงยีบๆ  ไว ้เอามือปิดปากเสีย  มาก 
ับเราเถิด มาเป็นบิดาและปุโรหติของเรา จะเป็นปุโรหติในบ้านของชายคนเดี ยวด ีหรอืวา่จะเป็นปุโรหติของ
ตระกูลหน่ึงและครอบครวัหน่ึงในอสิราเอลดี� 20 ใจของปุโรห ิตก ็ ยนิดี เขาจึงเอารูปเอโฟด  รู ปพระ และรูป
แกะสลัก เดินไปในหมู่ ประชาชน 21  แล ้วเขาก็ กล ับออกเดินไปให ้เด็ก ทัง้ฝูงสัตวแ์ละข้าวของเดินไปข้างหน้า
22 เม่ือไปหา่งจากบ้านมีคาห ์แล้ว  คนที ่ อยู ่ในบ้านใกล้เคียงกับบ้านของมีคาห ์ก็ รว่มติดตามไปทันคนดานเข้า
23 จึงตะโกนเรยีกคนดาน เขาก็หนักลับมาพู ดก ับมีคาห ์วา่ �เป็นอะไรเล่า  เจ้ าจึงยกคนมามากมายอยา่งน้ี�
24 เขาตอบวา่ �ท่านทัง้หลายนําพระของข้าพเจ้าซ่ึงข้าพเจ้าสรา้งขึ้นและนําปุโรหติออกมาเสีย ข้าพเจ้าจะมี
อะไรเหลืออยู ่เล่า ท่านทัง้หลายยงัจะมาถามข้าพเจ้าอ ีกวา่ �เป็นอะไรเล่า� � 25 คนดานจึงตอบเขาวา่ �อยา่
ให้เราได้ยนิเสียงของเจ้าเลย  เกล ือกวา่คนขี้โมโหจะเล่นงานเจ้าเข้า  เจ้ าและครอบครวัของเจ้าก็จะเสียชีวติ
เปล่าๆ� 26 ฝ่ายคนดานก็เดินต่อไป เม่ื อม คีาห ์เห ็ นว ่าเขาเหล่าน้ั นม กํีาลังมากกวา่ จึงหนักลับเดินทางไปบ้าน
ของตน 27 คนดานนําเอาสิง่ท่ี มี คาห์สรา้งขึ้น และนําปุโรหติซ่ึงเป็นของเขามาด้วย  ก็ เดินทางมาถึงลาอชิ
มาถึงประชาชนท่ี อยู ่อยา่งสงบและไม่หวาดระแวงอะไร จึงประหารคนเหล่าน้ันด้วยคมดาบและเอาไฟเผา
เมืองเสีย 28  ไม่มี  ผู้ ใดมาชว่ยเหลือ เพราะเขาอยู่ไกลจากเมืองไซดอน และไม่ ได้ ทําการเก่ียวข้องกับคนอื่น
 อยู ่ในหุบเขาซ่ึงอยู ่ใกล้ กับเมืองเบธเรโหบ คนเหล่าน้ั นก ็สรา้งเมืองขึ้น และอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน 29 เขาตัง้ชื่อเมือง
น้ั นว ่าดาน ตามชื่อดานบรรพบุรุษของเขา  ผู้ ซ่ึงเกิ ดก ับอสิราเอล  แต่ ตอนแรกเมืองน้ันชื่อวา่ลาอชิ

คนตระกูลดานไหว ้รู ปเคารพ
30 คนดานก็ตัง้รูปแกะสลักไว้ ส่วนโยนาธานบุตรชายเกอร ์โชน  บุ ตรชายของมนัสเสห์ ทัง้ท่านและบรรดา

บุตรชายของเขาก็เป็นปุโรหติให ้แก่ คนตระกูลดานจนถึงสมัยท่ี แผ่ นดินตกไปเป็นเชลย 31 เขาได้ตัง้รูปแกะ
สลักซ่ึ งม ีคาห ์ได้ ทําไวน้ั้นขึ้นนานตลอดเวลาท่ีพระนิเวศของพระเจ้าอยู ่ท่ี  ช ีโลห์

19
ภรรยาน้อยของคนเลวคีนหน่ึงถูกฆ่า

1  อยู ่มาในสมัยน้ัน เม่ือไม่ มี  กษัตรยิ ์ในอสิราเอล  มี  คนเลว ีคนหน่ึงอาศัยอยู ่ท่ี แดนเทือกเขาเอฟราอมิ แถบ
ท่ีไกลออกไปโน้น เขาได้หญิงคนหน่ึงจากเบธเลเฮมในยูดาหม์าเป็นภรรยาน้อย 2 ภรรยาน้อยน้ันเล่นชูจึ้งทิง้
สามี เสียกล ับไปอยู่บ้านบิดาของนางท่ีเบธเลเฮมในยูดาห์  อยู ่ ท่ี น่ันสักส่ี เดือน 3  สามี ของนางก็ ลุ กขึ้นไปตาม
นาง เพื่อไปพู ดก ับนางด้วยจิตเมตตาและจะพานางกลับ เขาพาคนใช้คนหน่ึงและลาคู่ หน ่ึงไปด้วย นางพา
เขาเข้าในบ้านบิดาของนาง เม่ื อบ ิดาของผู้หญิงเหน็เข้าก็ มีความยนิดี ต้อนรบัเขา 4 พ่อตาของเขาคื อบ ิดา
ของผู้หญิงหน่วงเหน่ียวเขา และเขาพักอยู่ด้วยสามวนั เขาก็กินและด่ืม และพักนอนอยู ่ท่ีน่ัน 5  อยู ่มาถึงว ั
นที ่ สี ่เขาทัง้หลายก็ต่ืนขึ้นแต่ เชา้มืด และคนน้ันลุกขึ้นจะออกเดิน  แต่ พ่อของผู้หญิงพู ดก ับบุตรเขยของเขา
วา่ �จงรบัประทานอาหารอกีสักหน่อยหน่ึงใหช้ื่นใจแล้วภายหลังจึงค่อยออกเดิน� 6 ชายสองคนน้ั นก ็น่ังลง
รบัประทานและด่ื มด ้วยกัน และบิดาของผู้หญิ งก ็บอกชายน้ั นว ่า �จงค้างอกีสั กค ืนเถิด กระทําจิตใจให ้เบิก
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บาน � 7 เม่ือชายคนน้ันลุกขึ้นจะออกเดิน พ่อตาก็ชกัชวนไว้ จนเขาต้องพักอยู ่ท่ี น่ั นอ ีก 8 ในว ันที ่หา้เขาก็ต่ืน
แต่ เชา้ตรู ่เพื่อจะออกเดินทางไป  บิ ดาของหญิงน้ันพูดวา่ � ขอให ้ชื่นใจเถิด� เขาทัง้สองก็ อยู ่จนเวลาบ่ายรบั
ประทานอยู่ด้วยกั นอ ีก 9 เม่ือชายคนน้ันและภรรยาน้อยกับคนใช ้ลุ กขึ้นจะออกเดิน พ่อตาของเขาคื อบ ิดา
ของผู้หญิ งก ็บอกเขาวา่ � ดู  เถิด  น่ี  ก็ บ่ายใกล้ค่ําแล้ว ขอค้างอยู ่อ ี กค ืนหน่ึงเถิด  ดู  เถิด จะสิ ้นว ันอยู ่แล้ว พัก
นอนท่ี น่ี  เถิด เพื่อใจของเจ้าจะเบิกบาน  พรุง่น้ี เชา้ขอเจ้าต่ืนแต่เชา้เพื่อออกเดินทาง  เจ้ าจะได้ไปบ้าน� 10  แต่ 
ชายคนน้ันไม่ยอมค้างอ ีกค ืนหน่ึง เขาจึงลุกขึ้นออกเดินทางไปจนถึงตรงข้ามกับเมืองเยบุส คือเยรูซาเล็ม
เขามีลาสองตั วท ่ี มี  อาน และภรรยาน้อยก็ไปด้วย 11 เม่ือเขามาใกล้เมืองเยบุสก็บ่ายมากแล้ว  คนใช ้จึงเรยีน
นายของเขาวา่ �มาเถิด  ให ้เราแวะเข้าไปพักในเมืองของคนเยบุสเถิด ค้างคืนอยู่ในเมืองน้ี แหละ � 12 นาย
ของเขาตอบวา่ �เราจะไม่แวะเข้าไปในเมืองของคนต่างด้าว  ผู้  ท่ี  ไม่ใช ่คนอสิราเอล เราจะผ่านไปถึงเมืองกิเบ
อาห�์ 13 เขาจึงบอกคนใช ้วา่ �มาเถิด  ให ้เราเข้าไปใกล้ ท่ี  เหล่าน้ี  แหง่หน ่ึง และค้างอยู ่ท่ี กิเบอาห์หรอืท่ีรา
มาห�์ 14 เขาจึงเดินทางผ่านไป เม่ือเขามาใกล้กิเบอาหซ่ึ์งเป็นของคนเบนยามินดวงอาทิตย ์ก็ ตกแล้ว 15 เขา
จึงแวะเข้าไปจะค้างคื นที ่เมืองกิเบอาห์ เขาก็แวะเข้าไปน่ังอยู ่ท่ี ถนนในเมืองน้ัน เพราะไม่ มี ใครเชญิให้เขา
เข้าไปค้างในบ้าน 16  ดู  เถิด  มี ชายแก่คนหน่ึงเข้ามาเม่ือเลิกจากงานนาเป็นเวลาเยน็แล้ว เขาเป็นชาวแดน
เทือกเขาเอฟราอมิมาอาศัยอยู่ในเมืองกิเบอาห์  แต่ ชาวเมืองน้ันเป็นคนเบนยามิน 17 เม่ือเขาเงยหน้าขึ้น
เหน็ผู้เดินทางคนน้ันน่ังอยู ่ท่ี ถนนในเมือง ชายแก่คนน้ั นก ็ถามวา่ �ท่านจะไปไหนและมาจากไหน� 18 ชาย
คนน้ันจึงตอบเขาวา่ �เราเดินทางจากเบธเลเฮมในยูดาห์ จะไปท่ีแดนเทือกเขาเอฟราอมิแถบท่ีไกลออก
ไปโน้นซ่ึงข้าพเจ้ามาจากท่ี น่ัน ข้าพเจ้าไปเบธเลเฮมในยูดาห ์มา และข้าพเจ้าจะกลับไปพระนิเวศพระเยโฮ
วาห์  ไม่มี ใครเชญิข้าพเจ้าเข้าไปพักในบ้าน 19 ฟางและอาหารท่ีจะเล้ียงลา พวกเราก็ มี  พร ้อมแล้ว ทัง้อาหาร
และน้ําองุ ่นที ่เล้ียงตนทัง้เล้ียงหญิงคนน้ี และชายหนุ่ มท ่ี อยู ่กับพวกผู้ รบัใช ้ของท่านก็ มี  อยู ่ แล้ว  ไม่ ขาดสิง่
ใดเลย� 20 ชายแก่คนน้ันจึงพูดวา่ �ขอท่านเป็นสุขสบายเถิด ถ้าท่านขาดสิง่ใด ข้าพเจ้าขอเป็นธุระทัง้สิน้
ขอแต่อยา่นอนท่ีถนนน้ี เลย � 21 เขาจึงพาชายคนน้ันเข้าไปในบ้าน เอาอาหารให ้ลา ต่างก็ล้างเท้าของตน
และรบัประทานอาหารและด่ืม 22 เม่ือเขากําลังทําให ้จิ ตใจเบิกบาน  ดู  เถิด ชาวเมืองน้ั นที ่เป็นคนอนัธพาล
มาล้อมเรอืนไว้  ทุ บประตู รอ้งบอกชายแก่ ผู้ เป็นเจ้าของบ้านวา่ �ส่งชายท่ี เข ้ามาอยู่ในบ้านของแกมาให้เรา
สังวาส� 23 ชายผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ออกไปพู ดก ับเขาวา่ �อยา่เลย  พี่ น้องของข้าพเจ้า ขออยา่กระทําการ
รา้ยเชน่น้ี เลย เม่ือชายคนน้ีมาอาศัยบ้านของข้าพเจ้าแล้ว ขออยา่กระทําสิง่ท่ี โง ่เขลาน้ี เลย 24  ดู  เถิด  น่ี  มี 
ลูกสาวพรหมจารคีนหน่ึงและเมียน้อยของเขา ข้าพเจ้าจะพาออกมาให้ท่านเดีย๋วน้ี จงกระทําหยามเกียรติ
หรอืทําอะไรแก่พวกเขาตามชอบใจเถิด  แต่ ขออยา่ทําลามกกับชายคนน้ี เลย � 25  แต่ คนเหล่าน้ันไม่ยอมฟัง
เสียง ชายคนน้ันจึงฉวยภรรยาน้อยของตนผลักนางออกไปให ้เขา เขาก็ สมสู่ ทําทารุณตลอดคืนจนรุง่เชา้
พอรุง่สางๆ เขาทัง้หลายก็ปล่อยนางไป 26 พอแจ้งผู้หญิงน้ั นก ็ กล ับมาล้มลงท่ี ประตู บ้านซ่ึงนายของตนพัก
อยู่ จนสวา่งดี 27 รุง่เชา้นายของนางก็ ลุ กขึ้นเม่ือเปิดประตู บ้าน จะออกเดินทาง  ดู  เถิด  ผู้ หญิงซ่ึงเป็นภรรยา
น้อยของเขาก็นอนอยู ่ท่ี  ประตู  บ้าน มือเหยยีดออกไปถึงธรณี ประตู 28 เขาจึงบอกนางวา่ � ลุ กขึ้นไปกันเถิด�
 แต่  ก็  ไม่มี  คําตอบ เขาจึงเอานางขึ้นหลังลา ชายน้ั นก ็ ลุ กขึ้นเดินทางไปบ้านของตน 29 เม่ือถึ งบ ้านแล้ว  ก็ เอา
มีดฟันศพภรรยาน้อยออกเป็นท่อนๆพรอ้มกับกระดูก  สิ บสองท่อนด้วยกันส่งไปทัว่เขตแดนอสิราเอล 30  ทุ ก
คนท่ี เห ็ นก ็ พูดวา่ �เรือ่งอยา่งน้ี ไม่มี ใครเคยเหน็ตัง้แต่ สม ัยคนอสิราเอลยกออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์จนถึงวนั
น้ี จงตรกึตรองปรกึษากันดู  แล้วก็ วา่กันไปเถิด�

20
คนอสิราเอลทัง้หมดสู้รบกับคนตระกูลเบนยามิน

1 คนอสิราเอลทัง้หมดตัง้แต่ดานถึงเบเออรเ์ชบา ทัง้แผ่นดิ นก ิเลอาดก็ ออกมา ชุ มน ุมชนน้ันได้ประชุมกัน
เป็นใจเดียวกันต่อพระเยโฮวาห ์ท่ี เมืองมิสปาห์ 2 หวัหน้าประชาชนทัง้สิน้คือของตระกูลคนอสิราเอลทัง้หมด
 เข ้ามาปรากฏตัวในท่ีประชุมแหง่ประชาชนของพระเจ้า  มี ทหารราบถือดาบส่ีแสนคน 3 (ครัง้น้ันคนเบนยา
มินได้ย ินว ่าคนอสิราเอลได้ขึ้นไปย ังม ิสปาห�์ ประชาชนอสิราเอลกล่าววา่ �ขอบอกเรามาวา่ เรือ่งชัว่รา้ยน้ี 
เก ิดขึ้นมาอยา่งไรกัน� 4  คนเลว ีซ่ึงเป็นสามีของหญิงผู้ ท่ี  ถู กฆ่าน้ันกล่าวตอบวา่ �ข้าพเจ้าและภรรยาน้อย
ของข้าพเจ้ามาถึงเมืองกิเบอาห์ซ่ึงเป็นของคนเบนยามิน เพื่อจะค้างคื นที ่ น่ัน 5 เวลากลางคืนผู้ชายในเมือ
งกิเบอาห ์ก็  ลุ กขึ้นล้อมบ้านท่ีข้าพเจ้าพักอยู่ เขาหมายจะฆ่าข้าพเจ้าเสีย เขาข่มขืนภรรยาน้อยของข้าพเจ้า
จนตาย 6 ข้าพเจ้าจึงนําศพภรรยาน้อยของข้าพเจ้ามาฟันออกเป็นท่อนๆ ส่งไปทัว่ประเทศท่ีเป็นมรดกของ
อสิราเอล เพราะพวกเขาได้กระทําการลามกและความโงเ่ขลาในอสิราเอล 7  ดู  เถิด ท่านผู้เป็นคนอสิราเอล
ทัง้หลาย จงให้คําปรกึษาและความเหน็  ณ  ท่ีน่ี  เถิด � 8 ประชาชนทุกคนก็ ลุ กขึ้นกล่าวเป็นใจเดียวกั นว ่า
�พวกเราจะไม่ กล ับไปเต็นท์ของเรา เราจะไม่ กล ับไปเรอืนของเรา 9  แต่  บัดน้ี เราจะกระทํากั บก ิเบอาห ์ดังน้ี 
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เราจะจับสลากยกขึ้นไปสู้รบกับเขา 10 เราจะเลือกคนอสิราเอลทุกตระกูลคัดเอารอ้ยละสิบคน พันละรอ้ย
หม่ืนละพัน  ให ้ไปหาเสบียงอาหารมาให ้ประชาชน เพื่อเขาทัง้หลายจะตอบสนองบรรดาความโงเ่ขลาซ่ึงพวก
กิเบอาห์กระทําขึ้นในอสิราเอล เม่ือเขาทัง้หลายมาถึงเมืองกิเบอาห์ของคนเบนยามิน� 11 คนอสิราเอลทัง้
ปวงก็รว่มยกไปสู้เมืองน้ันเป็นพรรคพวกใจเดียวกัน 12 ตระกูลคนอสิราเอลก็ส่งคนไปทัว่ตระกูลคนเบนยา
มินบอกวา่ �ทําไมการชัว่ชา้น้ีจึงเกิดขึ้นมาได้ในหมู่พวกท่าน 13  เหตุ ฉะน้ันบัดน้ีจงมอบชายคนอนัธพาล
ในเมืองกิเบอาห์มาให้เราประหารชวีติเสียจะได้กําจัดความชัว่เสียจากคนอสิราเอล�  แต่ คนเบนยามินไม่
ยอมฟังเสียงคนอสิราเอลพี่น้องของตน 14 คนเบนยามิ นก ็ออกมาจากบรรดาหวัเมืองเข้าไปสู่กิเบอาห ์พร ้
อมกันเพื่อยกออกไปกระทําสงครามกับคนอสิราเอล 15 คราวน้ันคนเบนยามินรวมจํานวนทหารถือดาบออก
จากบรรดาหวัเมืองได้สองหม่ืนหกพันคน นอกจากชาวเมืองกิเบอาห์ ซ่ึงนับทหารท่ีคัดเลือกแล้วได้ เจ ็ดรอ้ย
คน 16 ในจํานวนทัง้หมดน้ี มี  คนที ่คัดเลือกแล้วเจ็ดรอ้ยคนถนั ดม ือซ้ายทุกคนเอาสลิงเหวีย่งก้อนหนิให ้ถู ก
เส้นผมได้ ไม่ ผิดเลย 17 จํานวนคนอสิราเอลท่ีถือดาบ  ไม่ นับคนเบนยามิน  ได้  สี ่แสนคน  เหล่าน้ี เป็นทหารทุก
คน 18 คนอสิราเอลก็ ลุ กขึ้นไปยงัพระนิเวศของพระเจ้า และทูลถามพระเจ้าวา่ � ผู้ ใดในพวกข้าพระองค์ ท่ี 
จะขึ้นไปสู้รบกับคนเบนยามิ นก ่อน� พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ให ้ ยู ดาห์ขึ้นไปก่อน� 19 รุง่เชา้คนอสิราเอลก็ ลุ ก
ขึ้นตัง้ค่ายต่อสู้เมืองกิเบอาห์ 20 คนอสิราเอลออกไปสู้รบกับคนเบนยามิน และคนอสิราเอลได้วางพลเรยีง
รายต่อสู้เขาท่ีเมืองกิเบอาห์ 21 ในวนัน้ันคนเบนยามินออกมาจากเมืองกิเบอาห์ ฆ่าฟันคนอสิราเอล ล้มตาย
สองหม่ืนสองพันคน 22  แต่ ประชาชนคือผู้ชายชาวอสิราเอลยงัหนนุใจกันและวางพลเรยีงรายอกีครัง้ในท่ี
ซ่ึงเขาวางพลในวนัแรก 23 (และคนอสิราเอลก็ขึ้นไปรอ้งไหค้รํา่ครวญต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหจ์นถึงเวลา
เยน็ เขาทัง้หลายทูลถามพระเยโฮวาห ์วา่ �สมควรท่ีข้าพระองค์ จะเข้ าประชดิรบกับคนเบนยามินพี่น้องของ
ข้าพระองค์ อ ีกหรอืไม่� พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �ไปสู้เขาเถิด�) 24 คนอสิราเอลจึงยกเข้าประชดิคนเบนยามิน
ในว ันที ่ สอง 25 และในว ันที ่สองน้ันเบนยามิ นก ็ยกออกไปจากกิเบอาห์ ฆ่าฟันคนอสิราเอลล้มตายอกีหน่ึง
หม่ืนแปดพันคน  ทุ กคนเป็นทหารถือดาบ 26  แล ้วบรรดาคนอสิราเอลคือกองทัพทัง้หมดได้ขึ้นไปท่ีพระนิเวศ
ของพระเจ้าและรอ้งไห ้ครํา่ครวญ เขาน่ังเฝ้าพระเยโฮวาห์  ณ  ท่ีน่ัน และอดอาหารจนเวลาเยน็ ถวายเครือ่ง
เผาบูชาและสันติบู ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 27 คนอสิราเอลจึงทูลถามพระเยโฮวาห์ (เพราะในสมัยน้ัน
 ห ีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู ่ท่ีน่ัน 28 และฟีเนห ัสบ ุตรชายเอเลอาซาร์  ผู้ เป็นบุตรชายอาโรน  ก็  ปรนนิบัติ  
อยู ่ หน ้าห ีบน ้ันในสมัยน้ัน� เขาทูลถามวา่ �สมควรท่ีข้าพระองค์จะยงัยกไปสู้รบกับเบนยามินพี่น้องของข้า
พระองค์ อ ีกครัง้หน่ึง หรอืควรจะหยุดเสีย� และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �จงยกขึ้นไปเถิด เพราะวา่พรุง่น้ีเราจะ
มอบเขาไวใ้นมือของเจ้า� 29  ดังน้ัน อสิราเอลจึงซุ่มคนไวร้อบเมืองกิเบอาห์ 30 และประชาชนอสิราเอลก็ขึ้น
ไปสู้รบกับคนเบนยามินในว ันที ่ สาม และวางพลเรยีงรายต่อสู้เมืองกิเบอาห์อยา่งคราวก่อน 31 คนเบนยามิ 
นก ย็กออกมาสู้รบกับประชาชน  ถู กลวงใหห้า่งออกไปจากตัวเมือง เขาก็เริม่ฆ่าฟันประชาชนอยา่งคราวก่อน
คือตามถนนซ่ึงสายหน่ึงไปยงัพระนิเวศของพระเจ้า  อ ีกสายหน่ึงไปกิเบอาห์ และท่ีกลางทุ่งแจ้ง อสิราเอล
ล้มตายประมาณสามสิบคน 32 คนเบนยามินกล่าวกั นว ่า �เขาแพ้เราอยา่งคราวก่อน�  แต่ คนอสิราเอลวา่
� ให ้เราถอย นําเขาออกหา่งจากเมืองไปถึงถนนหลวง� 33 คนอสิราเอลทัง้หมดก็ ลุ กออกจากท่ีของตนเรยีง
รายเข้าไปท่ีบาอลัทามาร์ ส่วนคนอสิราเอลท่ีคอยซุ่มอยู ่ก็ ออกจากท่ีของตนคือออกจากทุ่งหญ้าแหง่เมือ
งกิเบอาห์ 34 จากบรรดาคนอสิราเอลมีทหารท่ีคัดเลือกแล้วหน่ึงหม่ืนคนรุกเข้าเมืองกิเบอาห์ การสงคราม
กําลังทรหด คนเบนยามินไม่ทราบวา่เหตุรา้ยกําลังมาใกล้ตนแล้ว 35 พระเยโฮวาหท์รงใหค้นเบนยามินพ่าย
แพ้คนอสิราเอล ในวนัน้ันคนอสิราเอลทําลายคนเบนยามินเสียสองหม่ืนหา้พันหน่ึงรอ้ยคน  ทุ กคนเหล่า
น้ีเป็นทหารถือดาบ 36 ดังน้ันคนเบนยามินจึงเห ็นว ่าเขาแพ้ แล้ว คนอสิราเอลทําเป็นล่าถอยต่อเบนยามิน
เพราะเขาวางใจคนท่ีเขาให้ซุ่มอยู่รอบเมืองกิเบอาห์ 37  คนที ่ซุ่มอยู ่ก็  ร ีบรุกเข้าไปในเมืองกิเบอาห์ ทหารท่ี
ซุ่มอยู่น้ั นก ็รุกออกมาประหารเมืองทัง้หมดน้ันเสียด้วยคมดาบ 38 คนอสิราเอลและคนท่ีซุ่มซ่อนอยู่นัดให ้
อาณัติ สัญญาณวา่ ถ้าเหน็ควนักลุ่มใหญ่ พลุ ่งขึ้นมาจากในเมือง 39  ก็  ให ้คนอสิราเอลหนักลับเข้ามารบ ฝ่าย
เบนยามินได้เริม่ฆ่าคนอสิราเอลได้สักสามสิบคนก็ พูดวา่ �เขาต้องล้มตายต่อหน้าเราอยา่งคราวก่อนแน่ 
แล้ว � 40  แต่  อาณัติ สัญญาณเป็นควนัไฟลุกพลุ่งขึ้นมาจากในเมือง คนเบนยามิ นก ็เหลียวหลังมาดู  ดู  เถิด 
ทัง้เมืองก็ มี ควนัพลุ่งขึ้นถึงท้องฟ้า 41 คนอสิราเอลก็ หนักลับ คนเบนยามิ นก ็ ท้อแท้ เพราะเขาเห ็นว ่าเหตุ
รา้ยมาใกล้เขาแล้ว 42 เขาจึงหนัหลังให้คนอสิราเอลหนี เข ้าไปทางถิน่ทุ รก ันดาร  แต่ สงครามติดตามเขาไป
อยา่งหนัก  คนที ่ออกมาจากเมืองก็ทําลายเขาท่ี อยู ่ ท่ามกลาง 43 เขาทัง้หลายล้อมคนเบนยามิน และขับไล่
เขาไปและชนะเขาอยา่งงา่ย จนไปถึงท่ีตรงข้ามเมืองกิเบอาห์ทางดวงอาทิตย ์ขึ้น 44 คนเบนยามินล้มตาย
หน่ึงหม่ืนแปดพันคน  ทุ กคนเป็นทแกล้วทหาร 45 เขาก็หนักลับหนี เข ้าไปในถิน่ทุ รก ันดารถึงศิลารมิโมน คน
อสิราเอลฆ่าเขาตายตามถนนหลวงหา้พันคน และติดตามอยา่งกระชัน้ชดิไปถึ งก ิ โดม และฆ่าเขาตายสอง
พันคน 46 คนเบนยามิ นที ล้่มตายในวนัน้ัน เป็นทหารถือดาบสองหม่ืนหา้พันคน  ทุ กคนเป็นทแกล้วทหาร 47  
แต่  มี ทหารหกรอ้ยคนหนักลับหนี เข ้าไปในถิน่ทุ รก ันดารถึงศิลารมิโมน และไปอาศัยอยู ่ท่ี ศิลารมิโมนส่ี เดือน 
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48 คนอสิราเอลก็หนักลับไปสู้คนเบนยามิ นอ ีก และได้ประหารเขาเสียด้วยคมดาบ ทัง้ชาวเมืองและฝูงสัตว์
และบรรดาสิง่ท่ีเขาเหน็ ยิง่กวา่น้ันบรรดาเมืองท่ีเขาพบเขาก็เอาไฟเผาเสียทัง้หมด

21
คนอสิราเอลหาภรรยาสําหรบัคนเบนยามิ นที ่ เหลือ 

1 ฝ่ายคนอสิราเอลได้ปฏิญาณไว ้ท่ี  มิ สปาห ์วา่ �พวกเราไม่ มี ใครสักคนเดียวท่ีจะให ้บุ ตรสาวของตน
แต่งงานกับคนเบนยามิน� 2 และประชาชนก็มาท่ีพระนิเวศของพระเจ้า น่ังอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าจน
เวลาเยน็ เขาทัง้หลายก็ รอ้งไห ้ครํา่ครวญหนักหนา 3 เขากล่าววา่ � โอ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล
ทําไมเหตุ การณ์  อยา่งน้ี จึงเกิดขึ้นในอสิราเอล ซ่ึงวนัน้ีจะมีคนอสิราเอลขาดไปตระกูลหน่ึง� 4  อยู ่ มาร ุ่งขึ้น
ประชาชนก็ ลุ กขึ้นแต่ เชา้ตรู ่และสรา้งแท่นบูชาแท่นหน่ึง ถวายเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งสันติ บูชา 5 และ
คนอสิราเอลกล่าววา่ �คนใดในบรรดาตระกูลของอสิราเอลท่ี มิได้ ขึ้นมาประชุมต่อพระเยโฮวาห�์ เพราะเขา
ได้ปฏิญาณไว ้แข ็งแรงถึงผู้ ท่ี  มิได้ มาประชุมต่อพระเยโฮวาห ์ท่ี  มิ สปาห ์วา่ � ผู้ น้ันจะต้องถูกโทษถึงตายเป็น
แน่� 6 และประชาชนอสิราเอลก็เสียใจกับเบนยามินน้องของตน  กล่าววา่ � วนัน้ี ตระกูลหน่ึงถูกตัดขาดจาก
อสิราเอลเสียแล้ว 7 เราจะทําอยา่งไรเรือ่งหาภรรยาให ้คนที ย่งัเหลืออยู่ ฝ่ายเราก็ ได้ ปฏิญาณในพระนามพระ
เยโฮวาห ์แล ้ วว ่า เราจะไม่ยอมยกบุตรสาวของเราใหเ้ป็นภรรยาของเขา� 8 เขาทัง้หลายถามขึ้ นว ่า � มี ตระกูล
ใดในอสิราเอลท่ี มิได้ ขึ้นมาเฝ้าพระเยโฮวาห ์ท่ี  มิ สปาห�์  ดู  เถิด  ไม่มี คนใดจากยาเบชกิเลอาดมาประชุ มท ่ีค่าย
เลยสักคนเดียว 9 เพราะวา่เม่ือเขานับจํานวนประชาชนอยู ่น้ัน  ดู  เถิด  ไม่มี ชาวเมืองยาเบชกิเลอาดอยู ่ท่ี น่ัน
เลย 10 ดังน้ันชุ มน ุมชนจึงส่งทหารผู้ กล ้าหาญท่ีสุดหน่ึงหม่ืนสองพันคนแล้วบัญชาเขาวา่ �จงไปฆ่าชาวยา
เบชกิเลอาดเสียด้วยคมดาบ ทัง้ผู้หญิงและพวกเด็กๆ 11  เจ้ าทัง้หลายจงกระทําอยา่งน้ี คือผู้ชายและผู้หญิง
ทุกคนท่ี ได้ หลับนอนกับผู้ชายแล้วจึงฆ่าเสียให ้หมด � 12 ในหมู่ชาวยาเบชกิเลอาดน้ันเขาพบหญิงพรหมจาร ี
สี ่รอ้ยคนผู้ ท่ี ยงัไม่เคยรว่มหลับนอนกับชายใดๆเลย เขาจึงพาหญิงเหล่าน้ันมาท่ีค่ายชีโลห์ซ่ึงอยู่ในแผ่นดิน
คานาอนั 13 ชุ มน ุมชนทัง้หมดก็ส่งข่าวไปท่ีคนเบนยามินซ่ึงอยู ่ท่ี ศิลารมิโมน ประกาศข่าวสงบสุข 14 คนเบน
ยามิ นก ็ กล ับมาในคราวน้ัน  แล ้วเขาก็มอบผู้หญิงท่ีเขาไว ้ช ีวติในหมู่ ผู้ หญิงแหง่ยาเบชกิเลอาด  แต่  ก็  ไม่ พอ
แก่ กัน 15 ประชาชนก็สงสารเบนยามิน เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้เขาจะขาดไปตระกูลหน่ึงจาก
ตระกูลอสิราเอล 16 พวกผู้ ใหญ่ ของชุ มน ุมชนน้ันจึงกล่าววา่ �เม่ือพวกผู้หญิงในเบนยามินถูกทําลายเสีย
หมดเชน่น้ี แล้ว เราจะทําอยา่งไรเรือ่งหาภรรยาให ้คนที ่ยงัเหลืออยู�่ 17 เขาทัง้หลายกล่าววา่ �ต้องมีมรดก
ให ้แก่ คนเบนยามิ นที ่ รอดตาย เพื่อวา่คนตระกูลหน่ึงจะมิ ได้ ลบล้างเสียจากอสิราเอล 18  แต่ เราจะยกบุตร
สาวของเราให้เป็นภรรยาเขาก็ ไม่ได้ � เพราะคนอสิราเอลได้ปฏิญาณไว ้วา่ � ผู้ ใดให้หญิงแก่เบนยามินเป็น
ภรรยาขอให ้ถู กสาปแชง่เถิด� 19 ดังน้ันเขาจึงกล่าววา่ � ดู  เถิด  ทุกปี  มี เทศกาลถวายพระเยโฮวาห ์ท่ี  ช ีโลห์ ใน
สถานท่ีซ่ึงอยูเ่หนือเบธเอล ทางทิศตะวนัออกของถนนขึ้นจากเบธเอลถึงเชเคม และอยู ่ใต้ เลโบนาห�์ 20 เขา
จึ งบ ัญชาสัง่คนเบนยามิ นว ่า �จงไปซุ่มอยูใ่นสวนองุน่ 21 คอยเฝ้าดู อยู ่และดู เถิด ถ้าบุตรสาวชาวชีโลหอ์อก
มาเต้นราํในพิธ ีเต้นราํ จงออกมาจากสวนองุน่  ฉุ ดเอาบุตรสาวชาวชีโลหค์นละคนไปเป็นภรรยาของตน  แล 
้วให ้กล ับไปแผ่นดินเบนยามินเสีย 22 ถ้าบิดาหรอืพี่น้องของหญิงเหล่าน้ันมารอ้งทุกข์ต่อเรา เราจะบอกเขา
วา่ �ขอโปรดยนิยอมเพราะเหน็แก่เราเถิด ในเวลาสงครามเราไม่ ได้  ผู้ หญิงใหพ้อแก่ ทุกคน ทัง้ท่านทัง้หลาย
เองก็ ไม่ได้  ให ้ แก่  เขา ถ้ามิฉะน้ันบัดน้ีพวกท่านก็จะมี โทษ � � 23 คนเบนยามิ นก ็กระทําตาม ต่างก็ ได้ ภรรยา
ไปตามจํานวน คือได้หญิงเต้นราํท่ีเขาไปฉุดมา เขาก็ กล ับไปอยูใ่นท่ี ดิ นมรดกของเขา สรา้งเมืองขึ้นใหม่และ
อาศัยอยู่ในน้ัน 24 ครัง้น้ันประชาชนอสิราเอลก็ กล ับจากท่ีน่ันไปยงัตระกูลและครอบครวัของตน ต่างก็ยก
กลับไปสู่ ดิ นแดนมรดกของตน 25 ในสมัยน้ันไม่ มี  กษัตรยิ ์ในอสิราเอล  ทุ กคนทําตามอะไรก็ ตามท่ี  ถู กต้องใน
สายตาของตนเอง
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือนางรูธ
 หน ังสือเล่ มน ้ี ได้ รบัชื่อจากวรีสตรขีองเรือ่งน้ี คือนางรูธ  หน ังสือนางรูธเล่าเรือ่งเก่ียวกับครอบครวัหน่ึง

ในอสิราเอล ซ่ึงเรือ่งน้ี  เก ิดขึ้นในสมัยของพวกผู้ วนิิจฉัย เรือ่งน้ีเป็นเรือ่งท่ีสวยงาและสําคัญ เพราะวา่นาง
รูธ ซ่ึงเป็นชาวโมอบั  ได้ เป็นแม่ของยายของกษั ตร ิย ์ดาวดิ เพราะฉะน้ันเขาเป็นบรรพบุรุษของพระเยซู 
ครสิต์ เหมือนอยา่งนางราหบั (ซ่ึงแต่ก่อนเป็นหญิงแพศยา� เป็นคนต่างชาติและเป็นบรรพบุรุษของพระ
เยซู ครสิต์  เชน่กัน 

 อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่ระยะเวลาของหนังสือเล่ มน ้ี คือ 10  ปี 

ครอบครวัของนางนาโอมีเสียชวีติในโมอบั นางรูธตัดสินใจตามพระเจ้าไป
1  อยู ่มาในสมัยเม่ือผู้ วนิ ิจฉัยครอบครองอยู่น้ันเกิ ดก ันดารอาหารขึ้นในแผ่นดิน  มี ชายคนหน่ึงเป็นชาว

เมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินโมอบั คือตัวเขาพรอ้มกับภรรยาและบุตรชายสองคน 2 ชาย
คนน้ันชื่อเอลีเมเลค ภรรยาชื่อนาโอมี  บุ ตรชายสองคนชื่อมารห์โลนและคิลิ โอน เป็นชาวเอฟราธาห์ มา
จากเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ เขาทัง้หลายเดินทางเข้าไปในแผ่นดินโมอบัและอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน 3  แต่ เอลีเมเลค
สามีของนางนาโอมี สิ ้นชวีติเสีย ทิง้นางไวกั้บบุตรชายทัง้สอง 4  บุ ตรชายสองคนน้ี ก็ได้ หญิงชาวโมอบัมาเป็น
ภรรยา คนหน่ึงชื่อโอรปาห์  อ ีกคนหน่ึงชื่อรูธ เขาทัง้หลายอยู ่ท่ี น่ันประมาณสิบปี 5  แล ้วมาห์โลนและคิลิโอน
ทัง้สองคนก็ สิน้ชวีติ หญิงคนน้ั นก ็ต้องเปล่าเปล่ียวเพราะเหตุ สามี และบุตรชายทัง้สองของนางต้องล้มหาย
ตายจากไป 6  แล ้วนางน้ันพรอ้มกั บลู กสะใภ้ทัง้สองก็ ลุ กขึ้นออกเดินทางจากแผ่นดินโมอบั เพราะวา่เม่ือ
อยู่ในแผ่นดินโมอ ับน ้ัน นางได้ยนิข่าววา่ พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงเยีย่มเยยีนชนชาติของพระองค์และประทาน
อาหารแก่ เขาทัง้หลาย 7 นางจึงออกจากตําบลท่ีนางอยู ่พร ้อมกับบุตรสะใภ้ ทัง้สอง เดินตามทางกลับไปยงั
แผ่นดินยูดาห์ 8  แต่ นาโอมี กล ่าวแก่ บุ ตรสะใภ้ทัง้สองของนางวา่ �ไปเถิด  ขอให ้ต่างคนต่างกลับไปบ้าน
มารดาของตน ขอพระเยโฮวาห์ทรงพระเมตตาต่อเจ้าทัง้สอง  ดังท่ี  เจ้ าได้เมตตาต่อผู้ ท่ี ตายไปแล้วและต่อ
แม่ 9 ขอพระเยโฮวาหท์รงโปรดให ้เจ้ ามี ความสงบ  ขอให ้ต่างก็ ได้  เข ้าอยูใ่นเรอืนของสามี�  แล ้วนาโอมี ก็  จุ  บลู 
กสะใภ้ ทัง้สอง ต่างก็ส่งเสียงรอ้งไห้ 10 นางทัง้สองจึงพู ดก ับแม่ สามี  วา่ �อยา่เลย เราทัง้สองจะกลับไปกับแม่
ไปถึงชนชาติของแม่� 11  แต่ นาโอมีตอบวา่ �ลูกสาวของแม่ เอย๋ จงกลับไปเสียเถอะ จะไปกับแม่ทําไมเล่า
 แม่ ยงัจะมี บุ ตรชายในครรภ์ ให ้เป็นสามีของเจ้าหรอื 12 ลูกสาวของแม่ เอย๋  กล ับไปเสียเถอะ  กล ับไปตามทาง
ของเจ้า  แม่แก่  เก ิ นที ่จะมี สามี  แล้ว หากแม่จะวา่แม่ย ังม ีความหวงัอยู่ ถ้าแม่จะมี สามี คื นว ันน้ีและให้กําเนิด
บุตรชาย 13  แล ้วเจ้าจะรออยู่จนบุตรชายน้ันเติบโตได้ หรอื  เจ้ าจะอดใจไม่ แต่ งงานหรอื อยา่เลยลูกสาวของ
แม่ เอย๋  แม่  มี ความขมขื่นมากเพราะเหน็แก่ เจ้า  ท่ี พระหตัถ์ของพระเยโฮวาห ์ได้ กระทําแก่ แม่ ถึงเพียงน้ี� 14  
แล ้วต่างก็ส่งเสียงรอ้งไห ้อกี โอรปาห ์ก็  จุ บลาแม่ สามี  แต่  รู ธยงัเกาะแม่ สามี  อยู ่

นางรูธไปอสิราเอลพรอ้มกับนางนาโอมี
15 นาโอมีจึงวา่ � ดู  เถิด  พี่สะใภ้ ของเจ้ากลับไปหาชนชาติของเขาและหาพระของเขาแล้ว จงกลับไปตาม

พี่ สะใภ้ ของเจ้าเถิด� 16  แต่  รู ธตอบวา่ �ขอแม่อยา่วงิวอนใหฉั้นจากแม่หรอืเลิกติดตามแม่ไปเลย เพราะแม่
จะไปไหนฉันจะไปด้วย และแม่จะอาศัยอยู ่ท่ี ไหนฉั นก ็จะอยู ่ท่ี น่ันด้วย  ญาติ ของแม่จะเป็นญาติของฉัน และ
พระเจ้าของแม่ ก็ จะเป็นพระเจ้าของฉัน 17  แม่ ตายท่ีไหนฉันจะตายท่ี น่ัน และจะขอให้ฝังฉันไว ้ท่ี น่ันด้วย ถ้า
มีอะไรมาพรากฉันจากแม่นอกจากความตาย  ก็ ขอพระเยโฮวาหท์รงลงโทษฉัน และให ้หน ักยิง่กวา่� 18 เม่ือ
นาโอมี เห ็ นว ่ารูธตัง้ใจจะไปด้วยจรงิๆแล้ว นางก็ ไม่  พู ดอะไรอกี 19 ดังน้ันทัง้สองนางก็พากันไปจนถึงเมือง
เบธเลเฮม ต่อมาเม่ือนางทัง้สองมาถึงเบธเลเฮมแล้ว ชาวเมืองทัง้สิ ้นก พ็ากันแตกต่ืนเพราะเหตุนางทัง้สอง
จึงพูดขึ้ นว ่า � น่ี  แน่ ะหรอื นางนาโอมี� 20 นาโอมีตอบเขาวา่ �ขออยา่เรยีกฉั นว ่านาโอมี เลย ขอเรยีกฉั นว ่ามา
ราเถอะ เพราะวา่องค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ได้ ทรงกระทําแก่ฉันอยา่งขมขื่น 21 เม่ือฉันจากเมืองน้ี ไป ฉั นม ี ทุ กอ
ยา่งครบบรบูิ รณ ์พระเยโฮวาห์ทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่า เม่ือพระเยโฮวาห์ทรงให้ฉันทุกข์ใจดังน้ี และองค์ 
ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ให ้ฉันต้องประสบเหตุรา้ยเชน่น้ีจะเรยีกฉั นว ่านาโอมีทําไมเล่า� 22 ดังน้ันนาโอมีจึงกลับมา
และรูธลูกสะใภ้ชาวโมอ ับก ็ กล ับมาด้วย  ผู้  กล ับมาจากแผ่นดินโมอบั และเขาทัง้สองมายงัเมืองเบธเลเฮมใน
ต้นฤดู เก ี่ยวข้าวบาร ์เลย ์

2
นางรูธเก็บรวงข้าวตกในนาของโบอาส
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1 ฝ่ายนาโอมีน้ั นม ี ญาติ ข้างสามีคนหน่ึง เป็นคนมั ่งม ีครอบครวัเดียวกับเอลีเมเลค ชื่อโบอาส 2 และรูธ
ชาวโมอบัจึงพู ดก ับนาโอมี วา่ � บัดน้ี  ขอให ้ฉันไปท่ี ทุ่งนา เพื่อจะเก็บรวงข้าวตกตามหลังผู้ ท่ี  มี สายตากรุณา
ต่อฉัน� นาโอมีตอบนางวา่ �ลูกสาวของแม่ เอย๋ จงไปเถิด� 3 นางก็ออกเดินตามหลังคนเก่ียวเพื่อคอยเก็บ
ข้าวตก เผอญิเข้าไปในนาของโบอาส ซ่ึงเป็นญาติของเอลีเมเลค

นางรูธพบญาติคนหน่ึงชื่อโบอาส
4  ดู  เถิด โบอาสมาจากเบธเลเฮม  พู  ดก ับคนเก่ียวข้าววา่ �ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเจ้าเถิด� เขา

ทัง้หลายตอบวา่ �ขอพระเยโฮวาห์ทรงอาํนวยพระพรแก่ท่านเถิด� 5 โบอาสจึงถามคนใช ้ผู้ คอยควบคุมคน
เก่ียวข้าวน้ั นว ่า �หญิงสาวคนน้ีเป็นคนของใคร� 6  คนใช ้ซ่ึงเป็นผู้ควบคุมคนเก่ียวข้าวจึงตอบวา่ �นางเป็น
หญิงชาวโมอบั  กล ับมาจากแผ่นดินโมอบัพรอ้มกับนาโอมี 7 นางพูดวา่ �ขออนญุาตให ้ดิ ฉันเดินตามคน
เก่ียวคอยเก็บข้าวตกระหวา่งฟ่อนข้าวเถอะค่ะ� นางก็มาเก็บข้าวตกตัง้แต่เวลาเชา้จนบัดน้ี  เวน้แต่  ได้ พัก
หน่อยหน่ึงท่ี เรอืน � 8  แล ้วโบอาสจึงพู ดก ับรูธวา่ �ลูกสาวเอย๋ ขอฟังหน่อย อยา่ไปเก็บข้าวท่ีนาอื่น หรอืทิง้
นาน้ีไปเสียเลย จงอยู ่ใกล้ ๆ สาวใช้ของฉัน 9 ตาของเจ้าจงมองดูตามนาท่ีเขากําลังเก็บเก่ียวกันอยู่  แล้วก็ จง
ติดตามเขาไป ฉันได้สัง่พวกหนุ่มๆมิ ให ้รบกวนเจ้าแล้วมิ ใช ่ หรอื เม่ือเจ้ากระหายน้ําก็เชญิไปท่ี หม้อน้ํา ด่ื มน 
ํ้าซ่ึงคนหนุ่มๆตักไว�้ 10  รู ธก็ซบหน้าน้อมตัวลงถึ งด ินและพูดวา่ �ทําไมดิฉันจึงได้รบัความกรุณาในสายตา
ของท่าน ท่านจึงเอาใจใส่ ดิ ฉันในเม่ื อด ิฉันเป็นแต่เพียงคนต่างด้าว� 11  แต่ โบอาสตอบนางวา่ � ทุ กอยา่งท่ี 
เจ้ าได้ ปฏิบัติ ต่อแม่ สามี ของเจ้าตัง้แต่ สามี ของเจ้าสิน้ชวีติแล้ วน ้ัน  มี คนมาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้ว และเขา
บอกด้วยวา่  เจ้ ายอมจากบิดามารดาและบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้า มาอยู่กับชนชาติ ท่ี  เจ้ าไม่ รู ้จักมาก่อน
12 ขอพระเยโฮวาหท์รงตอบแทนการงานของเจ้าตามท่ี เจ้ าได้กระทํามาแล้ วน ้ันเถิด และขอใหพ้ระเยโฮวาห์
พระเจ้าของชนชาติอสิราเอลซ่ึงเจ้าเข้ามาวางใจอยู ่ใต้  ปี กของพระองค์ น้ัน จงทรงปูนบําเหน็ จอ ันบรบูิ รณ ์ แก่  
เจ้า � 13  รู ธจึงกล่าววา่ � เจ้ านายของดิ ฉัน  ขอให ้ ดิ ฉันได้รบัความกรุณาในสายตาของท่าน เพราะท่านได้
ปลอบใจดิ ฉัน และเพราะท่านได้ กล ่าวคําท่ีแสดงความเมตตากรุณาต่อหญิงคนใช้ของท่าน  ถึงแม้  ดิ ฉันไม่
เป็นเหมือนคนหน่ึงในพวกหญิงคนใชข้องท่าน� 14 โบอาสก็บอกนางวา่ �พอถึงเวลารบัประทานอาหารเชญิ
มาน่ี เถิด  มาร ับประทานขนมปั งบ ้าง และเอาอาหารมาจิ ้มน ้ําส้มเถิด� นางจึงน่ังลงข้างๆพวกคนเก่ียวข้าว
โบอาสจึงส่งข้าวคัว่ให้ และนางก็รบัประทานจนอิม่ และยงัเหลือไว ้บ้าง 15 เม่ือนางลุกขึ้นไปเก็บข้าว โบอา
สก็บัญชาชายหนุ่มของท่านวา่ �จงยอมใหน้างเก็บข้าวตกระหวา่งฟ่อนข้าวเถอะ อยา่ได้ ตําหนิ นางเลย 16 จง
ดึงข้าวออกจากฟ่อนทิง้ไว ้ให ้นางเก็บบ้าง อยา่วา่นางเลย� 17 นางก็ เท ่ียวเก็บข้าวท่ีตกในนาจนถึงเวลาเยน็
 แล้วก็ ฟาดข้าวท่ี เก ็บมาได้ น้ัน  ได้ ข้าวบาร ์เลย ์ประมาณเอฟาห ์หน่ึง 18 นางยกข้าวน้ันขึ้นและเข้าไปในเมือง
 แม่  สามี  ก็  เห น็ข้าวท่ีนางได้ เก ็บมาน้ัน และนางเอาอาหารท่ีเหลือเม่ือนางรบัประทานอิม่แล้ วน ัน้ให ้แก่  แม่  สามี  
ด้วย 19  แม่  สามี จึงกล่าวแก่นางวา่ � วนัน้ี ลูกไปเก็บข้าวตกท่ีไหนมา ลูกไปทํางานท่ี ไหน  ขอให ้ชายท่ี เอาใจใส่ 
ลูกได้รบัพระพรเถิด� นางจึงบอกแก่ แม่  สามี  ให ้ทราบวา่นางไปทํางานกับผู้ ใด นางวา่ � ผู้ ชายท่ีฉันไปทํางาน
ด้วยในวนัน้ีน้ันชื่อโบอาส� 20 นาโอมีจึงพู ดก ับบุตรสะใภ้ วา่ �ขอพระเยโฮวาหท์รงอาํนวยพระพรแก่เขาเถิด
พระกรุณาของพระองค์ ไม่ เคยขาดจากผู้ ท่ี ย ังม ี ช ีวติอยู่หรอืผู้ ท่ี  สิ ้นชวีติไปแล้ว� นาโอมี กล ่าวแก่นางด้วยวา่
�ชายคนน้ันเป็นญาติของเรา เขาเป็นญาติ สน ิทคนหน่ึงของเรา� 21  รู ธชาวโมอบักล่าววา่ �นอกจากน้ันเขา
ยงัพู ดก ับฉั นว ่า � เจ้ าจงอยู ่ใกล้ ๆ คนใช ้หน ุ่มของฉันจนกวา่เขาจะเก่ียวข้าวของฉันเสรจ็� � 22 นาโอมี พู  ดก 
ับรูธบุตรสะใภ้ วา่ � ดี  แล้ว ลูกสาวของแม่ เอย๋  ท่ี  เจ้ าจะไปทํางานกับสาวใช้ของเขา เพื่อวา่เขาจะไม่พบเจ้าใน
นาอื่น� 23 ดังน้ันนางจึงอยู ่ใกล้ ๆ สาวใช้ของโบอาสเท่ียวเก็บข้าวตกจนสิน้ฤดู เก ่ียวข้าวบาร ์เลย ์และข้าวสาลี
และนางก็อาศัยอยูกั่บแม่ สามี 

3
นางนาโอมีวางแผนใหน้างรูธสมรสกับโบอาส

1 นาโอมี แม่  สามี ของนางพู ดก ับนางวา่ �ลูกสาวของแม่ เอย๋ ถ้าแม่จะหาท่ีพึ่งพักให ้เจ้า เพื่อเจ้าจะได้ มี 
ความสุขไม่ควรหรอื 2 โบอาสผู้ ท่ี  เจ้ าไปกับพวกสาวใช้ของเขาน้ัน เป็นญาติของเรามิ ใช ่ หรอื  ดู  เถิด คื นว ัน
น้ีเขาจะซัดข้าวบาร ์เลย ์ ท่ี ลานนวดข้าว 3 จงอาบน้ํา  ทาน ้ํามันสวมเครือ่งแต่งกายแล้วลงไปท่ีลานนวดข้าว
 แต่ อยา่ให้ท่านเหน็ตัวจนกวา่ท่านจะรบัประทานและด่ืมเสรจ็แล้ว 4 เขานอนท่ีไหนจงสังเกตไว ้ให ้ ดี  แล ้วจง
ไปเปิดผ้าคลุมเท้าขึ้นและจงนอนท่ี น่ัน ต่อไปท่านจะบอกเจ้าเองวา่เจ้าจะต้องทําประการใด� 5 นางตอบวา่
� แม่ วา่อยา่งไร ฉันจะกระทําตามทุกอยา่ง� 6 ดังน้ันนางจึงลงไปยงัลานนวดข้าว และกระทําตามท่ี แม่  สามี 
บอกทุกอยา่ง 7 เม่ือโบอาสรบัประทานและด่ืมจนสําราญใจแล้ว ท่านก็ไปนอนอยู ่ท่ี ปลายกองข้าว  แล ว้นางก็
ยอ่งเข้ามาเปิดผ้าคลุมเท้าของท่านขึ้น และนอนลงท่ี น่ัน 

นางรูธอา้งวา่โบอาสเป็นญาติ สน ิทถัดมา
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8 ต่อมาพอถึงเท่ียงคืนชายคนน้ั นก ็ตกใจต่ืนพลิกตัว  ดู  เถิด  มี  ผู้ หญิงมานอนอยู ่ท่ี  เท ้าของท่าน 9 ท่านจึง
ถามวา่ � เจ้ าเป็นใคร� นางตอบวา่ � ดิ ฉันคือรูธหญิงคนใช้ของท่านค่ะ  ขอให ้ท่านกางชายเส้ือของท่านหม่
หญิงคนใช้ของท่านด้วย เพราะท่านเป็นญาติ สน ิทถัดมา� 10 ท่านจึงวา่ �ลูกสาวเอย๋ ขอพระเยโฮวาห์ทรง
อาํนวยพระพรแก่ เจ้ าเถิด  คุ ณของเจ้าครัง้หลังน้ี ก็  ใหญ่ ยิง่กวา่ครั ้งก ่อน ด้วยวา่เจ้ามิ ได้ ไปหาคนหนุ่ม  ไม่ วา่
จนหร ือม ่ั งม ี11  บัดน้ี ลูกสาวเอย๋  เจ้ าอยา่กลัวเลย  สิ ่งท่ี เจ้ าขอรอ้งเราจะกระทําตามทุกอยา่ง บรรดาผู้หลัก
ผู้ ใหญ่ ของเมืองเราทราบดี อยู ่วา่เจ้าเป็นผู้หญิงท่ี ดี 12 และก็เป็นความจร ิงด ้วยท่ีฉันเป็นญาติ สนิท  แต่ ย ังม ี 
ญาติ  อ ีกคนหน่ึงท่ี สน ิทกวา่ฉัน 13  คืนน้ี  เจ้ าจงค้างท่ี น่ี  ก่อน  พรุง่น้ี  เชา้ ถ้าเขาจะทําหน้าท่ี ญาติ  สน ิทเพื่อเจ้าก็ ดี  
แล้ว  ให ้เขาทําหน้าท่ี ญาติ  สน ิทเถอะ  แต่ ถ้าเขาไม่เต็มใจท่ีจะทําหน้าท่ี ญาติ  สน ิทท่ีถัดมาเพื่อเจ้า พระเยโฮวาห์
ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด ฉันจะทําหน้าท่ี ญาติ  สน ิทท่ีถัดมาเพื่อเจ้าแน่ ฉันน้ัน จงนอนลงเถิดจนกวา่จะรุง่
เชา้� 14 ดังน้ันนางจึงนอนอยู ่ท่ี  เท ้าของท่านจนรุง่เชา้  แต่ นางลุกขึ้ นก ่อนคนจะจําหน้ากันได้ เพราะท่านคิด
วา่ �อยา่ให้ใครทราบวา่มี ผู้ หญิงมาท่ีลานนวดข้าว� 15 ท่านพูดวา่ �จงเอาผ้าคลุ มท ่ี เจ้ าใช ้อยู ่น้ันคล่ี ออก �
นางก็ คล่ี ผ้าคลุมออก ท่านก็ตวงข้าวบาร ์เลย ์หกทะนานใหน้างแบกไป  แล้วก็  เข ้าไปในเมือง 16 เม่ือนางมาถึง
 แม่  สามี จึงถามวา่ �เป็นใครหนอ ลูกสาวของแม่ เอย๋ �  แล ้วนางก็เล่าตามท่ีท่านได้กระทําต่อนางให ้แม่  สามี 
ฟังทุกอยา่ง 17 และนางวา่ �ท่านให้ข้าวบาร ์เลย ์หกทะนานน้ี แก่  ฉัน ท่านวา่ � เจ้ าอยา่กลับไปหาแม่ สามี มือ
เปล่าเลย� � 18  แม่  สามี จึงวา่ �ลูกสาวของแม่ เอย๋ จงคอยอยู ่ก่อน จนกวา่จะทราบวา่เรือ่งจะลงเอยอยา่งไร
เพราะวา่ท่านจะไม่หยุดเลยจนกวา่ท่านจะจัดการเรือ่งน้ี ให ้เสรจ็ในวนัน้ี�

4
โบอาสไถ่มรดกของท่าน

1 โบอาสก็ขึ้นไปท่ี ประตู เมืองและน่ังอยู ่ท่ีน่ัน  ดู  เถิด  ญาติ  สน ิทคนท่ีถัดมาซ่ึงโบอาสกล่าวถึ งก ็เดินผ่านมา
โบอาสจึงกล่าววา่ � โอ คนเชน่น้ี เอย๋ แวะน่ังท่ี น่ี ก่อนเถิด� เขาก็แวะมาน่ังลง 2 ท่านจึงไปเชญิพวกผู้ ใหญ่ 
ในเมืองน้ันมาสิบคนกล่าววา่ �เชญิน่ังท่ี น่ี  เถิด � เขาทัง้หลายก็ น่ังลง 3 ท่านจึงพู ดก ับญาติ สน ิทท่ีถัดมาน้ั 
นว ่า �นาซ่ึงเป็นส่วนของเอลีเมเลคญาติของเราน้ัน นาโอมี ผู้  ท่ี  กล ับมาจากแผ่นดินโมอบัอยากจะขายเสีย
4 ข้าพเจ้าคิดวา่ ข้าพเจ้าควรบอกใหท่้านทราบ และขอบอกวา่ ขอท่านซ้ือไวต่้อหน้าพลเมืองและต่อหน้าพวก
ผู้ ใหญ่ ของชาวเมืองเรา ถ้าท่านอยากจะไถ่ ไว ้ ก็ จงไถ่ เถิด  แต่ ถ้าท่านไม่ ไถ่ จงบอกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้ ทราบ 
นอกจากท่านแล้วไม่ มี ใครมี สิทธิ ์ ไถ่  ได้ ข้าพเจ้ามี สิทธิ ์ถัดท่านไป�  ผู้ น้ันจึงบอกโบอาสวา่ �ข้าพเจ้าจะไถ่� 5  
แล ้วโบอาสบอกวา่ �ในว ันที ่ท่านซ้ือท่ีนาจากมือนาโอมี น้ัน ท่านก็จะได้ รู ธชาวโมอบัแม่ม่ายของผู้ตายด้วย
เพื่อจะจรรโลงนามของผู้ตายไว้กับมรดกของเขา� 6  ญาติ  สน ิทท่ีถัดมาคนน้ันตอบวา่ �ข้าพเจ้าจะไถ่เพื่อ
ตนเองอยา่งน้ันไม่ ได้ จะทําให้มรดกข้าพเจ้าเสียไป ท่านจงเอาสิทธิในการไถ่ของข้าพเจ้าไปจัดการเองเถิด
เพราะข้าพเจ้าไถ่ ไม่ได้  แล้ว � 7  ต่อไปน้ี เป็นธรรมเนียมในอสิราเอลสมั ยก ่อนเก่ียวกับการไถ่และการแลก
เปล่ียน คือเพื่อจะรบัรองการตกลงกัน คนหน่ึงจะถอดรองเท้าของเขาเองยื่นให ้อ ีกคนหน่ึง  น่ี เป็นธรรมเนียม
ของการแสดงสักขพียานในอสิราเอล 8 ดังน้ันเม่ือญาติ สน ิทคนถัดมากล่าวแก่โบอาสวา่ �ท่านจงซ้ือเสียเอง
เถิด� เขาก็ถอดรองเท้าออก 9  แล ้วโบอาสจึงกล่าวแก่พวกผู้ ใหญ่ และประชาชนทัง้ปวงวา่ �ท่านทัง้หลาย
เป็นพยานในวนัน้ี วา่ ข้าพเจ้าได้ซ้ือทรพัย ์สิ นทัง้หมดของเอลีเมเลค และทรพัย ์สิ นทัง้หมดของคิลิโอนและ
มาห์โลนจากมือนาโอมี แล้ว 10 ยิง่กวา่น้ั นร ูธชาวโมอบัแม่ม่ายของมาห์โลนข้าพเจ้าก็ ได้ มาเป็นภรรยาของ
ข้าพเจ้า เพื่อจะจรรโลงนามของผู้ตายไวกั้บมรดกของเขา เพื่อนามของผู้ตายจะไม่ต้องถูกตัดออกจากพวก
พีน้่องของเขา และจากประตูบ้านเกิดเมืองนอนของเขา ท่านทัง้หลายเป็นพยานแล้วในวนัน้ี�

โบอาสแต่งงานกับนางรูธ
11 ประชาชนทัง้ปวงท่ี อยู ่ ท่ี  ประตู เมืองและพวกผู้ ใหญ่  กล่าววา่ �เราทัง้หลายเป็นพยานแล้ว ขอพระเย

โฮวาห์ทรงกระทําให้หญิงน้ั นที ่กําลังจะเข้ามาในเรอืนของท่านเหมือนนางราเชลและนางเลอาห์  ผู้ ซ่ึงชว่ย
กันสรา้งวงศ์วานอสิราเอล  ขอให ้ท่านจงจําเรญิอยู่ในเอฟราธาห์และมีชื่อเสียงในเบธเลเฮม 12  ขอให ้ วงศ์ 
วานของท่านเหมือนวงศ์วานของเปเรศซ่ึงทามารค์ลอดให ้แก่  ยู ดาห์ เน่ืองด้วยเชื้อสายซ่ึงพระเยโฮวาห์จะ
ประทานแก่ท่านโดยผู้หญิงคนน้ี� 13 ดังน้ันโบอาสก็รบัรูธมาเป็นภรรยาของท่าน และท่านก็ เข ้าหานางและ
พระเยโฮวาห์ประทานให้นางตัง้ครรภ์คลอดบุตรชายคนหน่ึง 14 ฝ่ายพวกผู้หญิ งก ็ พู  ดก ับนาโอมี วา่ � สาธุ 
การแด่พระเยโฮวาห์  พระองค์  มิได้ ทรงละทิง้เจ้าไว ้ให ้ปราศจากญาติ ท่ี  ถัดมา  ขอให ้ทารกน้ี มี ชื่อเสียงเล่ืองลือ
ไปในอสิราเอล 15  ให ้เด็กคนน้ีเป็นผู้ชุบชวีติของเจ้าและเล้ียงดู เจ้ าเม่ือชรา เพราะวา่เด็กคนน้ี เก ิดมาจากลูก
สะใภ้ ท่ี รกัเจ้า  ผู้ ประเสรฐิกวา่บุตรชายเจ็ดคน�

นางรูธเป็นบรรพบุรุษของพระเมสสิยาห์
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16  แล ้วนาโอมี ก็ รบัเด็กน้ันมาอุม้ไว ้แนบอก และรบัเป็นผู้ เล้ียงดู แลเด็กคนน้ัน 17 หญิงชาวบ้านข้างเคียง
ก็ ให ้ชื่อเด็กน้ัน  พู  ดก ั นว ่า � มี  บุ ตรชายคนหน่ึงเกิดให ้แก่ นาโอมี� เขาตัง้ชื่อเด็กคนน้ั นว ่า โอเบด  ผู้ เป็นบิดา
ของเจสซี ซ่ึงเป็นบิดาของดาวดิ 18  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของเปเรศ เปเรศให้กําเนิดบุตรชื่อเฮสโรน 19 เฮส
โรนให้กําเนิดบุตรชื่อราม รามให้กําเนิดบุตรชื่ ออ ัมมีนาดับ 20 อมัมีนาดับให้กําเนิดบุตรชื่อนาโชน นาโชนให้
กําเนิดบุตรชื่อสัลโมน 21 สัลโมนใหกํ้าเนิดบุตรชื่อโบอาส โบอาสใหกํ้าเนิดบุตรชื่อโอเบด 22 โอเบดใหกํ้าเนิด
บุตรชื่อเจสซี และเจสซี ให ้กําเนิดบุตรชื่อดาวดิ
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
1 ซามูเอล

 หน ังสือเล่ มน ้ี ได้ บันทึกชวีติของซามูเอล ซ่ึงเป็นผู้ วนิ ิจฉัยคนสุดท้าย และได้บันทึกการเริม่ต้นของอาณาจั 
กรอ ิสราเอลโดยกษั ตร ิยซ์าอูลเป็นผู้ นํา ซามูเอลเป็นศาสดาพยากรณ์คนแรกท่ี เรยีกกันวา่  ศาสดาพยากรณ์  
เขียน  แต่ บทท่ี 25 ของเล่ มน ้ี กล ่าวถึงความตายของซามูเอล  หน ังสือทั ลม ัดได้ กล ่าววา่ซามูเอลเป็นผู้ เข ียน
หนังสือเล่ มน ้ีซ่ึงเขาอาจจะเขียนบทท่ี 1  ถึง 24  เท่าน้ัน  หนังสือ 1  พงศาวดาร 29:29  พูดถึง � หน ังสือของ
ซามูเอลผู้ ทํานาย � เพราะฉะน้ันซามูเอลได้ เข ียนบางส่วนของพระคัมภีร์ ซามูเอลเกิดในตระกูลเลวี (1 พศด
6:33-38) เล่ มน ้ีบันทึกประว ัติ  ศาสตร ์ของชาวอสิราเอลตัง้แต่ สม ัยของผู้ วนิ ิจฉัยจนถึงการตัง้ซาอูลเป็นกษั 
ตร ิย์ ในเล่ มน ้ีเราได้พบดาวดิ ซ่ึงพรอ้มกับอบัราฮมักับโมเสส เป็นคนสําคัญมากในพระคัมภีร ์เดิม 

นางฮนันาหป์รารถนาได้ บุตรชาย 
1  มี ชายคนหน่ึงเป็นชาวรามาธาอมิโซฟิม  แห ่งแดนเทือกเขาเอฟราอมิ ชื่อเอลคานาห์  บุ ตรชายเยโรฮมั

 ผู้ เป็นบุตรชายเอลีฮู  ผู้ เป็นบุตรชายโทหุ  ผู้ เป็นบุตรชายศูฟ คนเอฟราอมิ 2 ท่านมีภรรยาสองคน คนหน่ึงชื่อ
ฮนันาห์  อ ีกคนหน่ึงชื่อเปนินนาห์ เปนินนาห ์มี  บุตร  แต่ ฮนันาห ์ไม่มี  บุตร 3 ฝ่ายชายผู้ น้ี เคยขึ้นไปจากเมืองของ
ตนทุกปี ไปนมัสการและถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์จอมโยธาท่ีเมืองชีโลห์  ท่ี น่ั นม ี บุ ตรชายสองคนของ
เอลีชื่อโฮฟนีและฟีเนหสั  ผู้ เป็นปุโรหติแหง่พระเยโฮวาห์ 4 ในว ันที ่เอลคานาห์ถวายสัตวบู ชา ท่านก็ ได้  แบ ่ง
ส่วนให ้แก่ เปนินนาหภ์รรยาของท่านและแก่ บุ ตรชายบุตรสาวทุกคนของนาง 5 ท่านแบ่งใหฮ้นันาหส์องส่ วน 
เพราะท่านรกัฮนันาห ์มาก  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงปิดครรภ์ของนางเสีย 6  ปรปักษ์ ของนางก็ยัว่เยา้นางอยา่ง
รุนแรง เพื่อกระทําให้นางระคายเคืองท่ีพระเยโฮวาห์ทรงปิดครรภ์ของนางเสีย 7  เหตุการณ์  ก็  เป็นอยู ่ ดังน้ี  ปี
แล้วปีเล่า เม่ือนางขึ้นไปยงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์คราวใด  ปรปักษ์ ของนางก็เคยยัว่เยา้นาง เพราะฉะ
น้ันนางฮนันาห์จึงรอ้งไห ้ไม่ รบัประทานอาหาร 8 และเอลคานาห ์สามี ของนางจึงถามนางวา่ �ฮนันาห์ เธอ
รอ้งไห ้ทําไม และเหตุใดเธอจึงไม่รบัประทานอาหาร และทําไมจิตใจของเธอจึงโศกเศรา้ สําหรบัเธอฉันไม่ ดี 
กวา่บุตรชายสิบคนหรอื� 9  หลังจากท่ี  ได้ รบัประทานอาหารและด่ื มท ่ีเมืองชโีลห ์แล้ว ฮนันาห ์ก็  ลุกขึ้น ฝ่ายเอ
ลี ปุ โรห ิตน ัง่อยู ่ท่ี  เก้าอี ้ข้างเสาประตูพระวหิารของพระเยโฮวาห์

นางฮนันาหป์ฏิญาณวา่จะถวายบุตรชายคนน้ันแด่ พระเจ้า 
10 นางเป็นทุกข์รอ้นใจมากอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห ์รอ้งไห ้ ครํา่ครวญ 11 นางก็ปฏิญาณไว ้วา่ � โอ ข้าแต่

พระเยโฮวาห์จอมโยธา ถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของหญิงผู้ รบัใช ้ของพระองค์ จรงิๆ และ
ยงัระลึกถึงข้าพระองค์ และยงัไม่ลืมหญิงผู้ รบัใช ้ของพระองค์  แต่ จะทรงประทานบุตรชายแก่หญิงผู้ รบัใช ้
ของพระองค์สักคนหน่ึงแล้ว ข้าพระองค์จะถวายเขาไว ้แด่ พระเยโฮวาห์ตลอดชวีติของเขา และมีดโกนจะ
ไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลย� 12  อยู ่มาเม่ือนางยงัอธษิฐานต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์อยู ่ น้ัน เอลี ก็ สังเกต
ดูปากของนาง 13 ฝ่ายฮนันาห์น้ันนางพูดแต่ในใจ รมิฝีปากของนางมุบมิบเท่าน้ัน  ไม่ได้ ยนิเสียงของนาง  
เพราะเหตุน้ี เอลีจึงสําคัญวา่นางมึนเมา 14 เอลีจึงพู ดก ับนางวา่ �เธอจะเมาไปนานสักเท่าใด ทิง้เหล้าองุน่
เสียเถิด� 15  แต่ ฮนันาห์ตอบวา่ � มิใช ่เชน่น้ันเจ้าค่ะ  ดิ ฉันเป็นหญิงท่ี มี  ทุกข์  หนัก  ดิ ฉั นม ิ ได้ ด่ืมเหล้าองุน่หรอื
เมรยั  แต่  ดิ ฉันระบายความในใจของดิฉันออกต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 16 ขออยา่ถือวา่หญิงผู้ รบัใช ้ของ
ท่านเป็นหญิ งอ ันธพาล  ท่ี  ดิ ฉันพูดตลอดมาน้ั นก ็ พู ดด้วยความกระวนกระวายและความทุรนทุรายมาก� 17  
แล ้วเอลี ก็ ตอบวา่ �จงกลับไปเป็นสุขเถิด ขอพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลโปรดประทานตามท่ี เจ้ าได้อธษิฐานทูล
ขอต่อพระองค์ น้ัน � 18 และนางก็ กล่าววา่ � ขอให ้หญิงผู้ รบัใช ้ของท่านได้รบัความกรุณาในสายตาของท่าน
เถิด�  แล ้วหญิงน้ั นก ็ไปตามทางของนางและรบัประทานอาหาร และสี หน ้าของนางก็ ไม่ เศรา้หมองอกีต่อไป
19 เขาทัง้หลายลุกขึ้นแต่ เชา้ตรู ่ นม ัสการต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  แล ้วเขาทัง้หลายก็ กล ับไปบ้านท่ีรามาห์
และเอลคานาห ์ก็  สมสู่ กับฮนันาหภ์รรยาของตน และพระเยโฮวาหท์รงระลึกถึงนาง

การกําเนิดของซามูเอล
20 และอยู่มาเม่ือถึงกาลกําหนดฮนันาห ์ก็  ตัง้ครรภ์ คลอดบุตรชายคนหน่ึง และนางเรยีกชื่อเด็กน้ั นว ่า ซา

มูเอล เพราะนางกล่าววา่ � ดิ ฉันทูลขอมาจากพระเยโฮวาห�์ 21 ฝ่ายเอลคานาห์ และทุกคนในครอบครวั
ของท่านขึ้นไปถวายสัตวบูชาประจําปี แด่ พระเยโฮวาห์ และทําตามคําปฏิญาณของท่าน 22  แต่ ฮนันาห ์มิได้ 
ขึ้นไปด้วยเพราะนางบอกสามี วา่ �ฉันจะไม่ไปจนกวา่เด็กคนน้ีหยา่นมแล้ว ฉันจะพาเขาขึ้นไป เพื่อเขาจะได้
ปรากฏตัวต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และอยู ่ท่ี น่ันตลอดไป� 23 เอลคานาห ์สามี บอกนางวา่ �จงทําตามท่ี
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เธอเหน็ชอบเถิด รออยู่จนให้เขาหยา่นม ขอเพียงให้พระดํารสัของพระเยโฮวาห์สําเรจ็เถิด� นางน้ั นก ็คอย
อยูแ่ละให ้บุ ตรชายกินนมของตัวจนนางใหเ้ขาหยา่นม

นางฮนันาหม์อบซามูเอลไวกั้บพระเจ้า
24 และเม่ือนางให้เขาหยา่นมแล้ว นางก็พาเขาขึ้นไปพรอ้มกับววัผู้สามตัว  แป ้งหน่ึงเอฟาห์ และน้ําองุน่

หน่ึงขวดหนัง และนางก็นําเขามาท่ีพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ท่ี เมืองชีโลห์ และเด็กน้ั นก ็ยงัเล็กอยู่ 25  แล ้ว
เขาทัง้หลายก็ฆ่าววัผู้ตั วน ้ันและนําเด็กมาหาเอลี 26 นางก็ กล่าววา่ � โอ ท่านเจ้าข้า ท่านมี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด 
ท่านเจ้าข้า  ดิ ฉันเป็นผู้หญิงท่ียนือยู ่ท่ีน่ี ต่อหน้าท่าน และอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์ 27  ดิ ฉันอธษิฐานขอเด็ก
คนน้ีและพระเยโฮวาห์ประทานตามคําทูลขอของดิ ฉัน 28 เพราะฉะน้ันดิฉันจึงให้ยมืเขาไว ้แด่ พระเยโฮวาห ์
ด้วย  ตราบใดท่ี เขามี ช ีวติอยู่  ดิ ฉันจะใหย้มืเขาไว ้แด่ พระเยโฮวาห�์ และเขาก็ นม ัสการพระเยโฮวาห ์ท่ีน่ัน 

2
การอธษิฐานอนัชื่นชมยนิดีของนางฮนันาห์

1 นางฮนันาห ์ได้ อธษิฐานและกล่าววา่ � จิ ตใจของข้าพเจ้าชื่นชมในพระเยโฮวาห์ ในพระเยโฮวาหเ์ขาของ
ข้าพเจ้าถูกเชดิชู ขึ้น ปากของข้าพเจ้าก็อา้กวา้งเข้าใส่ ศัตรู ของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าเปรมปร ีดิ ์ในความ
รอดของพระองค์ 2  ไม่มี  ผู้ ใดบร ิสุทธ ์ิดังพระเยโฮวาห์  ไม่มี  ผู้ ใดนอกเหนือพระองค์  ไม่มี ศิลาใดเหมือนพระเจ้า
ของข้าพเจ้าทัง้หลาย 3 อยา่พูดโอห ังอ ีกต่อไปเลย อยา่ให้ความจองหองออกมาจากปากของเจ้าเลย เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าของความรู้ การกระทําทัง้หลายพระองค์ทรงเป็นผู้ชัง่ตรวจ 4  คันธน ูของผู้ มี 
กําลั งก ็ หกั  แต่  ผู้  ท่ี ซวนเซก็ ได้ กําลังมาคาดเอว 5บรรดาคนท่ีเคยกิ นอ ิม่ก็ต้องออกรบัจ้างหากิน  แต่  คนที เ่คยห ิ
วก ็หยุดหวิ  คนที ่เป็นหมันกําเนิดบุตรเจ็ดคน  แต่ นางท่ี มี  บุ ตรมากก็ เห ่ียวแหง้ไป 6 พระเยโฮวาห์ทรงประหาร
และทรงให ้มีชวีติ  พระองค์ ทรงนําลงไปถึงแดนคนตายและก็นําขึ้นมา 7 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ยากจน
และทรงกระทําให ้มัง่คัง่  พระองค์ ทรงกระทําให้ต่ําลงและพระองค์ทรงยกขึ้น 8  พระองค์ ทรงยกคนยากจน
ขึ้นจากผงคลี  พระองค์ ทรงยกคนขอทานขึ้นจากกองขยะ กระทําให้เขาน่ังรว่มกับเจ้านาย และได้ ท่ี น่ั งอ ั นม 
ี เกียรติ เป็นมรดก เพราะวา่เสาแหง่พิภพเป็นของพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงวางพิภพไว้บนน้ัน 9  พระองค์ 
จะทรงดูแลยา่งเท้าของว ิสุทธ ิชนของพระองค์  แต่ คนชัว่จะต้องน่ิงอยู่ในความมืด เพราะวา่มนษุย์จะชนะ
ด้วยกําลังของตนก็หาไม่ 10  ศัตรู ของพระเยโฮวาหจ์ะแตกเป็นชิน้ๆ  พระองค์ จะทรงเอาฟ้ารอ้งในสวรรค์ ต่อสู้  
เขา พระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษาท่ีสุดปลายพิ ภพ  พระองค์ จะทรงประทานกําลังแก่ กษัตรยิ ์ของพระองค์
และจะทรงยกยอ่งเขาของผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงเจิมไว�้ 11  แล ้วเอลคานาห ์ก็  กล ับไปบ้านท่ีรามาห์ และเด็กน้ั นก ็ 
ปรนนิบัติ พระเยโฮวาหต่์อหน้าเอลี ปุ โรหติ

 บุ ตรชายทัง้สองของเอลี ไม่รู ้จักพระเจ้า
12 ฝ่ายบุตรชายทัง้สองของเอลีเป็นคนอนัธพาล เขามิ ได้  รู ้จักพระเยโฮวาห์ 13 ธรรมเนียมของปุโรหติท่ี 

มีต ่อประชาชนเป็นอยา่งน้ี เม่ื อม ีประชาชนคนใดถวายเครือ่งสัตวบู ชา  คนใช ้ของปุโรหติจะเข้ามา มือถือขอ
เก่ียวเน้ือสามงา่ม ขณะเม่ือเน้ือกําลังต้มอยู่ 14 เขาจะเอาขอเก่ียวเน้ือแทงเข้าไปในกระทะ หรอืหม้อหู หรอื
หม้อขนาดใหญ่ หรอืหม้อธรรมดา ขอเก่ียวเน้ือติดอะไรขึ้นมา  ปุ โรห ิตก เ็อาสิง่น้ันไปเป็นของตน  ท่ี เมืองชโีลห์
เขาก็กระทําเชน่น้ันแก่คนอสิราเอลทุกคนท่ีมาท่ี น่ัน 15 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  ก่อนท่ี เขาเผาไขมัน  คนใช ้ของปุโรหติ
เคยเข้ามากล่าวแก่ชายผู้กระทําบู ชาน ้ั นว ่า �ขอเน้ือไปให ้ปุ โรหติทอด ท่านไม่รบัเน้ือต้มจากเจ้า ท่านต้อ
งการเน้ื อด ิบ� 16 และถ้าชายคนน้ันกล่าวแก่เขาวา่ � ขอให ้เขาเผาไขมันเสี ยก ่อน  แล ้วจงเอาไปตามชอบใจ
เถิด� เขาจะตอบวา่ � ไม่ได้  เจ้ าต้องให ้เดีย๋วน้ี ถ้าไม่ ให ้ข้าก็จะเอาไปโดยใช ้กําลัง � 17  ดังน้ี แหละบาปของคน
หนุ่ มท ัง้สองน้ันจึงใหญห่ลวงนักต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เพราะวา่คนเหล่าน้ันได้ ดู หมิน่ของถวายแด่พระ
เยโฮวาห์

ซามูเอลปรนนิบั ติ พระเจ้าตัง้แต่เป็นเด็ก
18  แต่ ซามูเอลปรนนิบั ติ  อยู ่ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เป็นเด็ก  คนที ่คาดเอวด้วยเอโฟดผ้าป่าน 19 ฝ่าย

มารดาเคยเยบ็เส้ือเล็กๆนํามาให้เขาทุกปี เม่ือนางขึ้นไปพรอ้มกับสามีเพื่อถวายเครือ่งบูชาประจําปี 20  แล ้ว
เอลีเคยอวยพรเอลคานาหแ์ละภรรยาของเขา  กล่าววา่ �ขอพระเยโฮวาหป์ระทานเชื้อสายแก่ท่านโดยหญิง
คนน้ี แทนคนท่ีนางใหย้มืไว ้แด่ พระเยโฮวาห�์  แล ้วเขาทัง้หลายก็ กล ับบ้านของตน 21 และพระเยโฮวาหท์รง
เยีย่มเยยีนฮนันาห์ และนางก็ ได้  ตัง้ครรภ์ คลอดบุตรเป็นชายสามหญิงสอง และกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้น
เฉพาะพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์

ความชัว่รา้ยของบุตรชายทัง้สองของเอลี
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22 ฝ่ายเอลีชรามากแล้ว และท่านได้ยนิ ถึงเรือ่งราวทัง้ สิ ้นที ่ บุ ตรชายทัง้สองของท่านกระทําแก่คน
อสิราเอล เช ่นว ่าเขาเข้าหาหญิงท่ี ปรนนิบัติ  อยู ่ ท่ี ทางเข้าพลับพลาแหง่ชุ มน ุ มด ้วย 23 และท่านก็วา่กล่าวเขา
ทัง้สองวา่ �ทําไมเจ้าจึงกระทําเชน่น้ัน เพราะเราได้ยนิจากประชาชนทัง้ปวงถึงความชัว่ซ่ึงเจ้ากระทํา 24 ลูก
เราเอย๋ อยา่ทําเลย เพราะเรือ่งท่ีเราได้ยนิไม่ ดี  เลย ลูกทําใหป้ระชาชนของพระเยโฮวาหทํ์าการละเมิด 25 ถ้า
มนษุย์คนใดกระทําผิดต่ อมนษุย ์ ด้วยกัน  ผู้  วนิ ิจฉัยจะวนิิจฉัยให ้เขา  แต่ ถ้ามนษุย์กระทําบาปต่อพระเยโฮ
วาห์ ใครจะทูลขอเพื่อเขาได้ เล่า �  แต่ เขาทัง้สองหาได้ฟังเสียงบิดาของเขาไม่ เพราะวา่เป็นน้ําพระทัยของ
พระเยโฮวาห ์ท่ี จะทรงประหารเขาเสีย 26 ฝ่ายกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้นและเป็ นที ่ชอบมากขึ้นเฉพาะพระเย
โฮวาหแ์ละต่อหน้าคนทัง้ปวงด้วย

พระเจ้าทรงสาปแชง่วงศ์วานของเอลีตลอดไปเป็นนิตย์
27 ครัง้น้ั นม ี บุ รุษของพระเจ้ามาหาเอลี  กล ่าวแก่ท่านวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เราได้เผยเราเองให ้

แจ ้งแก่เรอืนบรรพบุรุษเจ้า เม่ือเขาทัง้หลายอยูใ่นอยีปิต์ ใต้ บังคับวงศ์วานของฟาโรห์ 28 และเราได้เลือกเขา
ออกจากตระกูลอสิราเอลทัง้หมดใหเ้ป็นปุโรหติของเรา เพื่อจะขึ้นไปถวายท่ีแท่นบูชาของเรา เพื่อเผาเครือ่ง
หอม เพื่อสวมเอโฟดต่อหน้าเรา และเราได้มอบบรรดาของท่ีบู ชาด ้วยไฟซ่ึงคนอสิราเอลนํามาถวายน้ันแก่
เรอืนบรรพบุรุษของเจ้า 29  เหตุ ใดเจ้าจึงเหยยีบยํ่าเครือ่งสัตวบูชาของเรา และของท่ีเขาถวายตามบัญชา
ของเราในท่ีอาศัยของเรา และให ้เกียรติ  แก่  บุ ตรชายทัง้สองของเจ้าเหนือเรา และกระทําให้ตัวของเจ้าทัง้
หลายอว้นพี ด้วยส่วนท่ี ดี  ท่ี สุดจากของถวายทุกรายจากอสิราเอลชนชาติของเรา� 30 เพราะฉะน้ันพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของอสิราเอลจึงตร ัสว ่า �เราพูดโดยความจรงิวา่วงศ์วานของเจ้าและวงศ์วานบิดาของเจ้าจะ
ดําเนินต่อหน้าเราอยู ่เป็นนิตย ์�  แต่  บัดน้ี พระเยโฮวาหท์รงประกาศวา่ � ขอให ้การน้ันหา่งไกลจากเรา เพราะ
วา่ผู้ ท่ี  ให้เกียรติ  แก่  เรา เราจะให ้เกียรติ และบรรดาผู้ ท่ี  ดู หมิน่เรา  ผู้ น้ันจะถู กด ู หมิน่ 31  ดู  เถิด วาระน้ันจะมา
ถึงอยู ่แล ้ วท ่ีเราจะตัดแขนของเจ้าออก และตัดแขนของวงศ์วานบิดาของเจ้าออก เพื่อจะไม่ มี คนชราสักคน
เดียวในวงศ์วานของเจ้า 32  แล ้วเจ้าจะเหน็ศั ตรู ในท่ีอาศัยของเรา คือในความมัง่คัง่ทัง้สิ ้นที ่พระเจ้าจะทรง
ประทานแก่ อสิราเอล และจะไม่ มี คนชราในวงศ์วานของเจ้าเป็นนิตย์ 33 คนของเจ้าซ่ึงเรามิ ได้ ตัดขาดเสีย
จากแท่นบูชาของเราน้ัน จะมี ช ีวิตอยู่เพื่อทํารา้ยดวงตาของเจ้า และทําให้ใจของเจ้าเศรา้โศก และบรรดา
ผลอนัเพิม่พูนในวงศ์วานของเจ้าจะตายในว ัยอ ันเบ่งบานของเขา 34 และสิง่น้ีจะเป็นหมายสําคัญแก่ เจ้า ซ่ึง
จะบังเกิดแก่ บุ ตรชายทัง้สองของเจ้า คือโฮฟนีและฟีเนหสั ทัง้สองจะสิน้ชวีติในวนัเดียว 35 และเราจะให ้
ปุ โรหติผู้ สัตย ์ซ่ือของเราเกิดขึ้นมา ซ่ึงจะกระทําตามสิง่ท่ี มี  อยู ่ในจิตในใจของเรา และเราจะสรา้งวงศ์วาน
มัน่คงให ้เขา และเขาจะดําเนินอยู่ต่อหน้าผู้ ท่ี เราเจิมไว ้เป็นนิตย ์36 และต่อมาทุกคนท่ียงัเหลืออยู่ในวงศ์
วานของเจ้าจะมากราบไหวเ้ขาขอเงนิเหรยีญหน่ึงและขนมปั งก ้อนหน่ึง และจะกล่าววา่ �ขอท่านกรุณาตัง้
ข้าพเจ้าไวใ้นตําแหน่งปุโรหติสักที หน ึ่งเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้รบัประทานอาหารสักหน่อยหน่ึง� � �

3
ซามูเอลเป็นผู้ พยากรณ์ และปุโรหติ

1 ฝ่ายกุมารซามูเอลปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห ์อยู ่ต่อหน้าเอลี ในสมัยน้ันพระดํารสัของพระเยโฮวาห ์มี มา
แต่ น้อย  ไม่มี นิ มิ  ตบ ่อยนัก 2  อยู ่มาครัง้น้ันเอลีนอนอยู่ในท่ีนอนของตน ตาของท่านเริม่มื ดม ัว มองอะไรไม่ 
เหน็ 3 ตะเกียงของพระเจ้ายงัไม่ ดับ ซามูเอลนอนอยู่ในพระวหิารของพระเยโฮวาห์  ท่ี  ท่ี  ห ีบของพระเจ้าอยู ่
ท่ีน่ัน 4 พระเยโฮวาห์ทรงเรยีกซามูเอลและซามูเอลทูลตอบวา่ �ข้าพเจ้าอยู ่น่ี � 5 เขาจึงวิง่ไปหาเอลีและ
วา่ �ข้าพเจ้าอยู ่น่ี ด้วยท่านรอ้งเรยีกข้าพเจ้า�  แต่ เอลีตอบวา่ �เราไม่ ได้ เรยีกเจ้า จงกลับไปนอนอกี� เขา
ก็ไปนอน 6 และพระเยโฮวาห์ทรงเรยีกขึ้ นอ ี กวา่ �ซามูเอลเอย๋� และซามูเอลก็ ลุ กขึ้นไปหาเอลี กล่าววา่ 
�ข้าพเจ้าอยู ่น่ี ด้วยท่านรอ้งเรยีกข้าพเจ้า�  แต่ เอลีตอบวา่ �ลูกเอย๋ เรามิ ได้ เรยีกเจ้า จงนอนอกี� 7 ฝ่ายซา
มูเอลไม่เคยรูจั้กพระเยโฮวาห์ และยงัไม่เคยทรงสําแดงพระดํารสัของพระเยโฮวาห ์แก่  เขา 8 และพระเยโฮ
วาหท์รงเรยีกซามูเอลอกีเป็ นคร ัง้ท่ี สาม ซามูเอลก็ ลุ กขึ้นไปหาเอลี กล่าววา่ �ข้าพเจ้าอยู ่น่ี ด้วยท่านรอ้งเรยีก
ข้าพเจ้า�  แล ้วเอลีจึงหยัง่รูว้า่พระเยโฮวาหท์รงเรยีกเด็กน้ัน 9 เพราะฉะน้ันเอลีจึงพู ดก ับซามูเอลวา่ �จงไป
นอนเสียเถิด ถ้าพระองค์ทรงเรยีกเจ้า  เจ้ าจงทูลวา่ �พระเยโฮวาห ์เจ้าข้า ขอพระองค์ตรสัเถิด เพราะผู้ รบัใช ้
ของพระองค์คอยฟังอยู�่ � ซามูเอลจึงกลับไปนอนในท่ีของตน 10 และพระเยโฮวาห์เสด็จมาประทับยนือยู่
ทรงเรยีกอยา่งครั ้งก ่อนๆวา่ �ซามูเอล ซามูเอลเอย๋� และซามูเอลทูลตอบวา่ �ขอตรสัเถิด เพราะผู้ รบัใช ้
ของพระองค์คอยฟังอยู�่ 11  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักับซามูเอลวา่ � ดู  เถิด เราจะทําสิง่หน่ึงในอสิราเอล  หู 
ของทุกคนผู้ ท่ี  ได้ ยนิจะซ่าทัง้สองข้าง 12 ในวนัน้ันเราจะกระทําให ้สิ ่งสารพัดท่ีเรากล่าวไว ้เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งวงศ์
วานของเอลี ให ้สําเรจ็เสียต่อเอลี  ตัง้แต่ ต้นจนถึงท่ี สุด 13 ดังน้ันเราจึงบอกเขาวา่ เราจะลงโทษวงศ์วานของ
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เขาเป็นนิตย์ เพราะความชัว่ชา้ซ่ึงเขารู ้แล้ว เพราะบุตรชายทัง้สองของเขาประพฤติ เลวรา้ย และเขาก็ มิได้  
หา้มปราม 14 เพราะฉะน้ันเราจึงปฏิญาณต่อวงศ์วานของเอลี วา่ ความชัว่ชา้ของวงศ์วานเอลีน้ันจะลบล้าง
เสียด้วยเครือ่งสัตวบู ชา และของถวายไม่ ได้  เป็นนิตย ์� 15 ซามูเอลนอนอยูจ่นรุง่เชา้ เขาเปิดประตูพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ และซามูเอลก็ กล ัวไม่ กล ้าบอกนิ มิ  ตน ัน้แก่เอลี 16 เอลี ก็ เรยีกซามูเอลมากล่าววา่ �ซามูเอล
 บุ ตรของข้าเอย๋� และซามูเอลตอบวา่ �ข้าพเจ้าอยู ่น่ี � 17 และเอลีถามวา่ �เรือ่งอะไรนะท่ีพระเยโฮวาหท์รง
บอกเจ้า ขออยา่ปิดบังไวจ้ากเราเลย ถ้าเจ้าปิดบังสิง่ใดไวจ้ากเราในเรือ่งทัง้สิ ้นที ่ พระองค์ ทรงบอกแก่ เจ้ าก็
ขอพระเจ้าทรงลงโทษเจ้าและให ้หน ักยิง่กวา่� 18 ดังน้ันซามูเอลจึงบอกทุกอยา่งแก่เอลี  ไม่ได้ ปิดบังอะไรไว้
จากท่านเลย และเอลี วา่ �คือพระเยโฮวาห ์เอง ขอพระองค์ทรงกระทําตามสิง่ท่ี พระองค์ ทรงเหน็ชอบเถิด�
19 และซามูเอลก็เติบโตขึ้น และพระเยโฮวาหท์รงสถิ ตก ั บท ่าน  มิ  ให ้วาจาของท่านตกไปเปล่าแต่สักคําเดียว
20และชนอสิราเอลทัง้ปวง  ตัง้แต่ ดานถึงเบเออรเ์ชบาก็ทราบวา่ ซามูเอลได้รบัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผู้ พยากรณ์ 
ของพระเยโฮวาห์ 21 และพระเยโฮวาหท์รงปรากฏอกีท่ี ช ีโลห์ เพราะพระเยโฮวาหท์รงสําแดงพระองค์ แก่ ซา
มูเอลท่ี ช ีโลห์ โดยพระดํารสัของพระเยโฮวาห์

4
คนฟีลิสเตียจับหบีพันธสัญญา

1 และถ้อยคําของซามูเอลมาถึงคนอสิราเอลทัง้ปวง ฝ่ายคนอสิราเอลได้ยกกองทัพออกไปสู้รบกับคนฟี
ลิสเตีย  ได้ ตัง้ค่ายอยู่ข้างเอเบนเอเซอร์ และคนฟีลิสเตียตัง้ค่ายอยู่ในเอเฟก 2 คนฟีลิสเตียได้จัดพลเป็น
แนวเข้าต่อสู้กับอสิราเอล และเม่ือสงครามได้ขยายวงออกไป อสิราเอลก็ พ่ายแพ้ ต่อหน้าคนฟีลิสเตีย  ผู้  ได้ 
ฆ่าคนเสียประมาณส่ีพันคนในสนามรบ 3 และเม่ือกองทัพกลับมาสู่ ค่าย พวกผู้ ใหญ่ ของอสิราเอลก็ กล่าว
วา่ �ทําไมพระเยโฮวาห์จึงทรงให้เราพ่ายแพ้ต่อหน้าคนฟีลิสเตียในวนัน้ี ขอเราไปนําหบีพันธสัญญาแหง่
พระเยโฮวาห์มาให้เราจากเมืองชีโลห ์เถิด เพื่อวา่ห ีบน ้ันจะมาท่ามกลางเราและจะชว่ยเราให้พ้นจากมือศั 
ตรู ของเรา� 4 เขาจึงใช้คนไปท่ีเมืองชีโลห์ เพื่อนําหบีพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห์จอมโยธา  ผู้ ประทับระ
หวา่งพวกเครูบ มาจากชโีลห์  บุ ตรชายทัง้สองของเอลี คือโฮฟนีและฟีเนหสั  ก็  อยู ่กับหบีพันธสัญญาแหง่
พระเจ้าท่ี น่ัน 5 เม่ือหบีพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห ์เข ้ามาในค่ายแล้ว คนอสิราเอลทัง้สิ ้นก ็ โห ่รอ้งเสียงดัง
จนแผ่นดิ นก ้องไปด้วยเสียงน้ัน 6 และเม่ือคนฟีลิสเตียได้ยนิเสียงโห่รอ้งดังเชน่น้ัน เขาก็ กล่าววา่ �เสียงโห่
รอ้งอกึทึกครกึโครมในค่ายของคนฮบีรูน้ันหมายความวา่อะไรกัน� และเขาทราบวา่หบีแหง่พระเยโฮวาห ์
เข ้ามาในค่ายแล้ว 7 คนฟีลิสเตี ยก ็ กล ัวเพราะเขากล่าววา่ �พระเจ้าได้เสด็จมาในค่ายแล้ว� และเขากล่าว
วา่ � วบิัติ  แก่ เราทัง้หลาย เพราะแต่ก่อนไม่เคยเกิดเรือ่งอยา่งน้ี เลย 8  วบิัติ  แก่ เราทัง้หลาย ใครจะชว่ยเรา
ให้พ้นจากพระหตัถ์ของบรรดาพระอนัทรงฤทธานุภาพน้ี ได้ พระเหล่าน้ีเป็นผู้ ท่ี ฆ่าฟันชาวอยีปิต์ด้วยภัยพิบั 
ติ นานาชนิดในถิน่ทุ รก ันดาร 9  โอ คนฟีลิสเตียเอย๋ จงกล้าหาญเถิด จงกระทําตัวเป็นลูกผู้ ชาย เพื่อวา่เจ้า
จะไม่เป็นทาสของคนฮบีรู  ดังท่ี เขาเคยเป็นทาสเจ้า จงกระทําตัวให้เป็นลูกผู้ชายและเข้ารบ� 10 เพราะฉะ
น้ันคนฟีลิสเตียจึงสู้รบและอสิราเอลก็ พ่ายแพ้ ต่างก็ หนี ไปยงัเต็นท์ของตน ครัง้น้ั นม ีการฆ่าฟั นก ันมาก
เพราะทหารราบของอสิราเอลตายเสียสามหม่ืนคน 11 และหบีแหง่พระเจ้าก็ ถู กยดึไป และบุตรชายทัง้สอง
ของเอลี คือโฮฟนีและฟีเนหสัก็ ถู กฆ่าตาย 12  ผู้ ชายคนเบนยามินคนหน่ึงวิง่ไปจากแนวรบมาถึงชีโลห์ในวนั
เดียวกัน เส้ือผ้าขาดและดิ นก ็ อยู ่บนศีรษะของเขา 13 เม่ือเขามาถึงน้ัน  ดู  เถิด เอลี อยู ่บนท่ีน่ังข้างถนนคอย
เฝ้าอยู่ เพราะจิตใจของท่านหวัน่ด้วยเรือ่งหบีแหง่พระเจ้า และเม่ือชายคนน้ันเข้ามาในเมืองและบอกข่าว
ชาวเมืองทัง้สิ ้นก ็รอ้งขึ้น 14 เม่ือเอลี ได้ ยนิเสียงรอ้งเชน่น้ั นก ็ถามวา่ �น่ันเสียงอะไรกันโกลาหล�  แล ้วชาย
คนน้ั นก ็ ร ีบเข้ามาบอกเอลี 15 ฝ่ายเอลี มีอายุ  เก ้าสิบแปดปี ตาของท่านมื ดม ัว มองอะไรไม่ เหน็ 16 ชายคนน้ัน
บอกเอลี วา่ �ข้าพเจ้าเป็นคนท่ีมาจากแนวรบ ข้าพเจ้าหนีมาจากแนวรบวนัน้ี� เอลี ก็ ถามวา่ �ลูกเอย๋ เป็น
อยา่งไรบ้าง� 17  ผู้  ท่ี ส่งข่าวน้ั นก ็ตอบวา่ �อสิราเอลได้ หนี ไปต่อหน้าต่อตาคนฟีลิสเตียไปแล้ว  มี การฆ่าฟั 
นก ันมากท่ามกลางประชาชน  บุ ตรชายทัง้สองของท่าน คือโฮฟนีและฟีเนหสัก็ ตาย และหบีแหง่พระเจ้าถูก
ยดึไปเสีย� 18 ต่อมาเม่ือเขากล่าวถึงหบีแหง่พระเจ้า เอลี ก็ หงายหลังจากท่ีน่ังท่ี อยู ่ข้างประตู คอของท่านก็ 
หกั และท่านสิน้ชวีติแล้ว เพราะท่านชรามากและตั วก ็ หนัก ท่านได้ วนิ ิจฉัยคนอสิราเอลอยู ่สี ่ สิ บปี 19 ฝ่าย
บุตรสะใภ้ของท่าน คือภรรยาของฟีเนห ัสม ี ครรภ์ กําลังจะคลอดบุตร และเม่ือนางได้ยนิข่าววา่ เขายดึหบี
แหง่พระเจ้าไป และพ่อสามีและสามีของนางก็ สิน้ชวีติ นางก็ โน ้มตัวลงและคลอดบุตร เพราะความเจ็บปวด
บังเกิดขึ้นแก่ นาง 20 เม่ือนางกําลังจะตายน้ัน พวกผู้หญิงท่ีเฝ้านางอยู ่ได้ บอกนางวา่ �อยา่กลัวเลย เพราะ
เจ้าคลอดลูกผู้ชายคนหน่ึง�  แต่ นางไม่ตอบไม่ ฟัง 21 นางใหช้ื่อเด็กน้ั นว ่า  อ ีคาโบด  กล่าววา่ �สงา่ราศีพราก
ไปจากอสิราเอลแล้ว� เพราะเขายดึหบีแหง่พระเจ้าไป และเพราะเรือ่งพ่อสามีและสามีของนาง 22 และนาง
กล่าววา่ �สงา่ราศี ได้ พรากจากอสิราเอลแล้ว เพราะเขายดึหบีแหง่พระเจ้าไป�
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5
คนฟีลิสเตียถูกสาปแชง่เน่ืองด้วยหบีพันธสัญญา

1 คนฟีลิสเตียยดึหบีแหง่พระเจ้าและนําไปจากเอเบนเอเซอรถึ์งเมืองอชัโดด 2 เม่ือคนฟีลิสเตียยดึหบี
แหง่พระเจ้าไปน้ัน เขานําเข้าไปไวใ้นนิเวศของพระดาโกน และวางไวข้้างพระดาโกน 3 และเม่ือประชาชนชา
วอชัโดดต่ืนเชา้ในว ันร ุ่งขึ้น  ดู  เถิด พระดาโกนได้ล้มหน้าควํา่ลงมายงัพื้นดินตรงหน้าหบีแหง่พระเยโฮวาห์
เขาทัง้หลายจึงยกพระดาโกนขึ้นตัง้ไว้ในท่ี เดิม 4  แต่ เม่ือเขาทัง้หลายต่ืนเชา้ในว ันร ุ่งขึ้น  ดู  เถิด พระดาโกน
ก็ล้มหน้าควํา่ลงมายงัพื้นดินตรงหน้าหบีแหง่พระเยโฮวาห์ เศียรของพระดาโกนและฝ่ามือทัง้สองก็ ถู กตัด
ออกอยู ่ท่ี  ธรณีประตู  เหลืออยู ่ แต่ ลําตัวพระดาโกน 5  เพราะเหตุน้ี เองปุโรหติของพระดาโกนและผู้ ท่ี  เข ้าไปใน
นิเวศของพระดาโกน จึงไม่ เหย ียบธรณี ประตู นิเวศพระดาโกนท่ีเมืองอชัโดดจนถึงทุกวนัน้ี 6 พระหตัถ์ของ
พระเยโฮวาห ์อยู ่เหนือประชาชนอชัโดดอยา่งหนัก  พระองค์ ทรงทําลายเขาและทรงเฆ่ียนเขาด้วยรดิสีดวง
ทวารขั ้นร ุนแรง ทัง้ชาวอชัโดดและเขตแดนของชาวเมืองน้ัน 7 และเม่ือชาวเมืองอชัโดดเหน็อยา่งน้ัน เขา
ทัง้หลายกล่าววา่ �อยา่ให ้ห ีบแหง่พระเจ้าของอสิราเอลอยู่กับเราเลย เพราะวา่พระหตัถ์ของพระองค์ อยู ่
เหนือเรา และเหนือพระดาโกนพระของเราอยา่งหนัก� 8 เขาจึงใชค้นไปเรยีกประชุมเจ้านายทัง้สิน้ของฟีลิส
เตีย และกล่าววา่ �เราจะกระทําอะไรกับหบีแหง่พระเจ้าของอสิราเอลดี� เขาทัง้หลายตอบวา่ � ให ้เรานําหบี
แหง่พระเจ้าของอสิราเอลออ้มไปยงัเมืองกัท� เพราะฉะน้ันเขาจึงนําหบีแหง่พระเจ้าของอสิราเอลไปท่ี น่ัน 
9  แต่ เม่ือเขาทัง้หลายนําหบีออ้มไปเมืองน้ันแล้ว พระหตัถ์ของพระเยโฮวาห ์ก็  ต่อสู้ เมืองน้ันกระทําให ้เก ดิการ
ทําลายอยา่งหนัก และทรงเฆ่ียนชาวเมืองน้ันทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ คือให ้เก ิดรดิสีดวงทวารขั ้นร ุนแรงขึ้ นที ่
ส่วนลับของเขาทัง้หลาย 10 เขาจึงส่งหบีแหง่พระเจ้าไปยงัเมืองเอโครน และอยูม่าเม่ือหบีแหง่พระเจ้ามาถึง
เมืองเอโครน ชาวเมืองเอโครนรอ้งวา่ �เขาได้นําหบีแหง่พระเจ้าของอสิราเอลมาให ้เรา เพื่อจะฆ่าเราและ
ประชาชนของเราเสีย� 11 เพราะฉะน้ันเขาจึงส่งคนไปให้เรยีกประชุมเจ้านายทัง้หมดของคนฟีลิสเตีย และ
กล่าววา่ �จงส่งหบีแหง่พระเจ้าของอสิราเอลไปเสียให ้ห ี บน ้ันกลับไปยงัท่ี เดิม เพื่อห ีบน ้ันจะไม่ ได้ ฆ่าเราหรอื
ประชาชนของเราเสีย� เพราะวา่มีการทําลายอยา่งน่ากลัวตายแพรไ่ปทัว่เมืองน้ัน พระหตัถ์ของพระเจ้าก็ 
อยู ่ ท่ี น่ันอยา่งหนัก 12  คนที ่ ไม่ ตายก็เป็ นร ิดสีดวงทวารขั ้นร ุนแรง และเสียงรอ้งของชาวเมืองน้ั นก ็ขึ้นไปยงั
ฟ้าสวรรค์

6
คนฟีลิสเตียส่งหบีพันธสัญญาไปยงัโยชูวาชาวเบธเชเมช

1  ห ีบแหง่พระเยโฮวาห ์อยู ่ในถิน่คนฟีลิสเตียเจ็ดเดือน 2 คนฟีลิสเตี ยก ็เชญิพวกปุโรหติและพวกโหรมา
 กล่าววา่ �เราจะกระทําอยา่งไรกับหบีแหง่พระเยโฮวาห ์ดี ขอบอกเราวา่จะส่งหบีไปยงัท่ีเดิ มด ้วยอะไรดี�
3 เขาทัง้หลายตอบวา่ �ถ้าท่านทัง้หลายจะส่งหบีแหง่พระเจ้าของอสิราเอลไป  ก็ อยา่ส่งไปเปล่า ถึงอยา่งไรก็
ขอส่งเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดไปด้วย  แล ้ วท ่านทัง้หลายจะหายโรค และท่านทัง้หลายจะทราบด้วยวา่  เหตุ 
ใดพระหตัถ์ น้ี จึงไม่หนัไปเสียจากท่าน� 4และเขากล่าววา่ �จัดอะไรเป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดเล่า  ท่ี เราจะ
ต้องถวายให ้พระองค์ � เขาทัง้หลายตอบวา่ �ลู กร ิดสีดวงทวารขั ้นร ุนแรงทองคําหา้ลู กก ับหนูทองคําหา้ตัว
ตามจํานวนเจ้านายแหง่คนฟีลิสเตีย เพราะวา่โรคอยา่งเดียวกันน้ันติดต่อท่านทัง้หลายและเจ้านายด้วย
5 เพราะฉะน้ันท่านต้องทํารู ปร ิดสีดวงทวารขั ้นร ุนแรงของท่านและรูปหนูของท่านซ่ึงทําลายแผ่นดิน และ
ท่านทัง้หลายจงถวายสงา่ราศี แด่ พระเจ้าของอสิราเอล ชะรอยพระองค์จะทรงเบาพระหตัถ์ของพระองค์
จากท่านทัง้หลาย ทัง้จากพระของท่านและแผ่นดินของท่าน 6 ทําไมท่านจึงกระทําให ้จิ ตใจของท่านแข็ง
กระด้างไปอยา่งท่ีชาวอยีปิต์และฟาโรห ์ได้ กระทําจิตใจของเขาให ้แข ็งกระด้างน้ัน เม่ือพระองค์ทรงกระทํา
เหตุ การณ์  สู้ เขาทัง้หลายแล้ว เขาทัง้หลายก็ต้องปล่อยให้ประชาชนไปมิ ใช ่ หรอื  แล ้วเขาทัง้หลายก็ จากไป 
7 ฉะน้ันบัดน้ีจงเตรยีมเกวยีนใหม่เล่มหน่ึงมาเทียมเข้ากับแม่ววัคู่ หน ึ่งซ่ึงยงัไม่เคยเข้าเทียมแอกเลย จงเอา
แม่ววัมาเทียมเกวยีนแล้วพรากลูกๆของมันกลับไปบ้านเสียให้พ้นจากมัน 8 จงนําหบีแหง่พระเยโฮวาห์มา
วางไว้บนเกวยีน และวางเครือ่งทองคําซ่ึงท่านทัง้หลายถวายให ้พระองค์ เป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดไว้ใน
หบีข้างๆแล้ วก ็ปล่อยให้มันไป 9 และคอยดู ถ้าไปตามทางถึงแผ่นดินของมันเอง คือทางไปเมืองเบธเชเมช
 พระองค์  ก็ เป็นผู้ทรงให ้เก ิดความชัว่รา้ยอยา่งใหญ่หลวงน้ี แก่  เรา  แต่ ถ้าไม่ เชน่น้ัน เราจะได้ทราบวา่ไม่ ใช ่
พระหตัถ์ของพระองค์ ท่ี กระทําต่อเรา เป็นโอกาสท่ีบังเอญิเกิดขึ้นแก่เราเอง� 10 คนเหล่าน้ั นก ็กระทําตาม
นําเอาแม่ววัคู่ หน ่ึงเทียมเข้ากับเกวยีน  แล ้วขังลูกๆของมันไว ้ท่ี  บ้าน 11 และเขาก็วางหบีแหง่พระเยโฮวาห ์ไว ้
บนเกวยีนพรอ้มกับหบีหนูทองคําและรู ปร ิดสีดวงทวารขั ้นร ุนแรงของเขา 12  แม่ ว ัวก ็เดินตรงไปตามทางท่ี
ไปเมืองเบธเชเมช ไปตามทางหลวง เดินพลางรอ้งพลางไม่เล้ียวขวาหรอืเล้ียวซ้าย และบรรดาเจ้านายแหง่
คนฟีลิสเตี ยก ็ตามมันไปจนถึงพรมแดนเมืองเบธเชเมช 13 ฝ่ายชาวเมืองเบธเชเมชกําลังเก่ียวข้าวสาลี อยู ่ ท่ี  
หุบเขา และเม่ือเขาเงยหน้าขึ้นและเหน็หบี เขาก็ ชื่นชมยนิดี  ท่ี  ได้  เหน็ 14 เกวยีนน้ันได้ เข ้ามาในนาของโยชูวา
ชาวเบธเชเมชและหยุ ดอย ู่ ท่ีน่ัน  มี หนิใหญ่ก้อนหน่ึงอยู ่ท่ีน่ัน เขาจึงผ่าไม้เกวยีนเป็นฟืน และเอาแม่ววัเป็น
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เครือ่งเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 15 และคนเลว ีก็ เชญิหบีแหง่พระเยโฮวาห ์ลง และห ีบท ่ี อยู ่ข้างๆซ่ึ งม ี
เครือ่งทองคํา วางไวบ้นก้อนหนิใหญ่ น้ัน และชาวเบธเชเมชก็ถวายเครือ่งเผาบูชาและถวายเครือ่งสัตวบูชา
แด่พระเยโฮวาหใ์นวนัน้ัน 16 และเม่ือเจ้านายทัง้หา้ของคนฟีลิสเตียได้ เห ็นแล้วเขาก็ กล ับไปยงัเมืองเอโครน
ในวนัน้ัน 17  ต่อไปน้ี เป็ นร ู ปร ิดสีดวงทวารขั ้นร ุนแรงทองคําซ่ึงคนฟีลิสเตียถวายเป็นเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด
ถวายแด่พระเยโฮวาห์  รู ปหน่ึงสําหรบัเมืองอชัโดด เมืองกาซารูปหน่ึง เมืองอชัเคโลนรูปหน่ึง เมืองกัทรูป
หน่ึง เมืองเอโครนรูปหน่ึง 18  รู ปหนทูองคําก็ เชน่เดียวกัน ตามจํานวนเมืองของฟีลิสเตียท่ีเป็นเมืองของเจ้า
นายทัง้หา้ ทัง้เมืองท่ี มี ป้อมปราการและชนบทท่ี ไม่มี  กําแพงเมือง จนถึงห ินก ้อนใหญ่ แห ่งอาเบล ซ่ึงเขาวาง
หบีของพระเยโฮวาห์ลงไว ้น้ัน หนิน้ั นก ็ยงัอยู่จนทุกวนัน้ี  ท่ี ในทุ่งนาของโยชูวาชาวเบธเชเมช 19  พระองค์ จึง
ทรงประหารชาวเบธเชเมช เพราะวา่เขาทัง้หลายได้มองข้างในหบีแหง่พระเยโฮวาห์  พระองค์  ได้ ทรงประหาร
เสียหา้หม่ืนเจ็ดสิบคน และประชาชนก็ ไวทุ้กข์ เพราะวา่พระเยโฮวาหท์รงประหารประชาชนเสียเป็ นอ ันมาก
20  แล ้วชาวเบธเชเมชจึงกล่าววา่ � ผู้ ใดสามารถยนือยู่ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าบร ิสุทธ ์ิ องค์  น้ี  ได้ 
 พระองค์ จะเสด็จไปจากเราไปหาผู้ใดดี� 21 ดังน้ันเขาจึงส่งผู้ส่ือสารไปยงัชาวเมืองคีรยิาทเยอารมิกล่าววา่
�คนฟีลิสเตียได้คืนหบีแหง่พระเยโฮวาหม์าแล้ว ขอลงมาเชญิหบีขึ้นไปอยูกั่ บท ่านเถิด�

7
 ได้ นําหบีพันธสัญญาไปยงัเรอืนของอาบีนาดับ

1 ชาวคีรยิาทเยอารมิได้มาเชญิหบีแหง่พระเยโฮวาห์ขึ้นไปถึงเรอืนของอาบีนาดับซ่ึงอยู่บนเนินเขา และ
เขาทัง้หลายก็ชาํระเอเลอาซาร ์บุ ตรชายของเขาให ้บรสุิทธิ ์ เพื่อให ้ ดู แลหบีแหง่พระเยโฮวาห์ 2  อยู ่ มาน ับแต่ วนั
ท่ี  ห ี บน ้ันอยู ่ท่ี คีรยิาทเยอารมิก็เป็นเวลาชา้นานตัง้ยี ่สิ บปี และบรรดาวงศ์วานอสิราเอลทัง้สิ ้นก ็ครํา่ครวญถึง
พระเยโฮวาห์ 3  แล ้วซามูเอลพู ดก ับวงศ์วานอสิราเอลทัง้สิ ้นว ่า �ถ้าท่านทัง้หลายจะกลับมาหาพระเยโฮวาห์
ด้วยสิน้สุดใจของท่าน จงทิง้พระต่างด้าวและพระอชัทาโรทเสียจากท่ามกลางท่านทัง้หลาย และเตรยีมใจ
ของท่านให้ตรงต่อพระเยโฮวาห์ และปรนนิบั ติ  แต่  พระองค์  เท่าน้ัน  พระองค์ จะทรงชว่ยท่านให้พ้นจากมือ
ของคนฟีลิสเตีย� 4 คนอสิราเอลจึงทิง้พระบาอลัและพระอชัทาโรท และเขาทัง้หลายปรนนิบั ติ  แต่ พระเยโฮ
วาห ์เท่าน้ัน 

 การฟ้ืนฟู  ท่ี เมืองมิสเปห์
5  แล ้วซามูเอลกล่าววา่ �จงประชุมคนอสิราเอลทัง้สิ ้นที ่เมืองมิสปาห์และข้าพเจ้าจะอธษิฐานต่อพระเย

โฮวาห์เพื่อท่าน� 6 เขาทัง้หลายจึงประชุมกั นที ่ มิ สปาห์ และตักน้ํามาเทออกถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาห์ และอดอาหารในวนัน้ันและกล่าวท่ีน่ั นว ่า �เราทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห�์ และซามูเอล
ก็ วนิ ิจฉัยคนอสิราเอลท่ีเมืองมิสปาห์ 7 เม่ือคนฟีลิสเตียได้ย ินว ่าคนอสิราเอลได้ประชุมกั นที ่เมืองมิสปาห์
 เจ้ านายแหง่ฟีลิสเตี ยก ็ยกขึ้นไปต่อสู้กับอสิราเอล และเม่ือคนอสิราเอลได้ยนิเชน่น้ันเขาก็ กล ัวคนฟีลิสเตีย
8 และคนอสิราเอลรอ้งต่อซามูเอลวา่ �อยา่หยุดรอ้งทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเพื่อเราทัง้หลาย เพื่อ
ขอพระองค์ทรงชว่ยเราใหพ้้นจากมือของคนฟีลิสเตีย�

พระเจ้าทรงชว่ยอสิราเอลชนะคนฟีลิสเตีย
9 ซามูเอลก็เอาลูกแกะออ่นท่ีย ังก ินนมอยู่ตัวหน่ึงมาถวายเป็นเครือ่งเผาบูชาทัง้ตัวแด่พระเยโฮวาห์ และ

ซามูเอลรอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์เพื่อคนอสิราเอล และพระเยโฮวาห์ทรงสดั บท ่าน 10  ขณะท่ี ซามูเอลถวาย
เครือ่งเผาบูชาอยู ่น้ัน คนฟีลิสเตี ยก ็ เข ้ามาใกล้จะสู้รบกับอสิราเอล  แต่ พระเยโฮวาหท์รงใหฟ้้ารอ้งเสียงดังยิง่
นักในวนัน้ันสู้กับคนฟีลิสเตีย กระทําใหค้นฟีลิสเตียสับสนอลหม่าน จึงพ่ายแพ้ แก่  อสิราเอล 11 คนอสิราเอล
ก็ออกจากมิสปาห ์ติ ดตามคนฟีลิสเตียและฆ่าฟันเขา จนไปถึงเมืองเบธคาร์ 12  แล ้วซามูเอลก็เอาศิ ลาก ้อน
หน่ึงตัง้ไวร้ะหวา่งมิสปาหแ์ละเชน เรยีกชื่อศิ ลาน ั ้นว ่า เอเบนเอเซอร์ เพราะท่านกล่าววา่ �พระเยโฮวาหท์รง
ชว่ยพวกเราจนบัดน้ี� 13 ดังน้ันคนฟีลิสเตียจึงพ่ายแพ้ ไม่  เข ้ามาในดินแดนอสิราเอลอกี และพระหตัถ์ แห ่ง
พระเยโฮวาห ์ก็  ต่อสู้ คนฟีลิสเตียตลอดชวีติของซามูเอล 14 หวัเมืองท่ีคนฟีลิสเตียได้ยดึไปจากอสิราเอลน้ัน
 ก็ได้  กล ับคืนมาย ังอ ิสราเอล  ตัง้แต่ เมืองเอโครนถึงเมืองกัทและอสิราเอลก็ ได้  ตี  ดิ นแดนของหวัเมืองเหล่าน้ี
คืนมาจากมือของคนฟีลิสเตีย ครัง้น้ั นม ี สันติ ภาพระหวา่งอสิราเอลและคนอาโมไรต์ ด้วย 

ซามูเอลเป็นผู้ พยากรณ์  ปุ โรหติและผู้ วนิ ิจฉัยคนอสิราเอล
15 ซามูเอลได้ วนิ ิจฉัยคนอสิราเอลอยู่ตลอดชวีติของท่าน 16 และท่านก็ เท ่ียวไปโดยรอบทุกปี เป็นประจํา 

ไปถึงเมืองเบธเอล กิลกาล และมิสปาห์ และท่านก็ วนิ ิจฉัยคนอสิราเอลในบรรดาเมืองเหล่าน้ัน 17  แล ้ วท ่าน
จะกลับมายงัเมืองรามาห์ เพราะวา่บ้านของท่านอยู ่ท่ีน่ัน ท่านก็ วนิ ิจฉัยคนอสิราเอลท่ีน่ันด้วย ท่านได้สรา้ง
แท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห ์ท่ีน่ัน 



1 ซามูเอล 8:1 226 1 ซามูเอล 9:11

8
คนอสิราเอลปรารถนามี กษัตรยิ ์เหมือนชนชาติอื่ นที ่ ไม่รู ้จักพระเจ้า

1  อยู ่มาเม่ือซามูเอลแก่ แล้ว ท่านได้ตัง้พวกบุตรชายของท่านให ้วนิ ิจฉั ยอ ิสราเอล 2  บุ ตรหวัปีของท่านชื่อโย
เอล และคนท่ีสองชื่ออาบียาห์ ทัง้สองเป็นผู้ วนิ ิจฉัยในเมืองเบเออรเ์ชบา 3  แต่  บุ ตรชายของท่านมิ ได้ ดําเนิน
ในทางของท่าน  ได้ เล่ียงไปหากําไร เขารบัสินบนและบิดเบือนความยุ ติ ธรรมเสีย 4 และบรรดาพวกผู้ ใหญ่ 
ของอสิราเอลก็พากันมาหาซามูเอลท่ีเมืองรามาห์ 5 และเรยีนท่านวา่ � ดู  เถิด ท่านชราแล้ว และบุตรชาย
ของท่านมิ ได้ ดําเนินในทางของท่าน  บัดน้ี ขอท่านได้กําหนดตัง้กษั ตร ิย ์ให ้ วนิ ิจฉัยพวกเราอยา่งประชาชาติ
ทัง้หลายเถิด� 6  แต่ เม่ือเขาพูดวา่ �ขอตัง้กษั ตร ิย ์ให ้ วนิ ิจฉัยเราทัง้หลาย�  ก็ กระทําใหซ้ามูเอลไม่ พอใจ และ
ซามูเอลได้ทูลอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์

คําตักเตือนจากซามูเอล
7 และพระเยโฮวาห์ทรงตอบซามูเอลวา่ �จงฟังเสียงประชาชนในเรือ่งทัง้สิ ้นที ่เขาทัง้หลายขอต่อเจ้า

เพราะวา่เขามิ ได้ ละทิง้เจ้า  แต่ เขาทัง้หลายได้ละทิง้เรา  ไม่  ให ้เราครอบครองเหนือเขา 8 ตามการกระทําทัง้
สิน้ซ่ึงเขาได้กระทําตัง้แต่ วนัท่ี เรานําเขาออกมาจากอยีปิต์จนถึงวนัน้ี คือเขาได้ละทิง้เราและปรนนิบั ติ พระ
อื่น เขาจึงกระทําเชน่เดียวกันต่อเจ้าด้วย 9  เหตุ ฉะน้ันบัดน้ีจงฟังเสียงของเขา ขอแต่จงคอยทักท้วงเขา และ
สําแดงให้ทราบถึงวธิีการของกษั ตร ิย ์ผู้  ท่ี จะครอบครองเขาทัง้หลาย� 10 ซามูเอลจึงเอาพระดํารสัทัง้สิน้
ของพระเยโฮวาห์มาบอกกล่าวแก่ประชาชนผู้รอ้งขอให้ท่านตัง้กษั ตร ิย์ 11 ท่านกล่าววา่ � น่ี เป็ นว ิธีการขอ
งกษั ตร ิย ์ผู้  ท่ี จะครอบครองเหนือเจ้า  กษัตรยิ ์จะเกณฑ์ บุ ตรชายทัง้หลายของเจ้าและกําหนดให้ประจํารถรบ
และให้เป็นพลม้า และให้วิง่หน้ารถรบของพระองค์ 12  แล ้วพระองค์จะตัง้เขาให้เป็นนายพัน นายหา้สิบของ
พระองค์  ให ้บางคนไถท่ี ดิ นของพระองค์และเก่ียวข้าว และทําศัสตราวุธ และเครือ่งใชข้องรถรบ 13  พระองค์ 
จะนําบุตรสาวของเจ้าไปเป็นผู้ ปรุ งเครือ่งหอม ทําครวัและป้ิงขนม 14  พระองค์ จะเอานา สวนองุน่และสวน
มะกอกเทศท่ี ดี  ท่ี สุดของเจ้าให ้แก่ ข้าราชการของพระองค์ 15  พระองค์ จะชกัหน่ึงในสิบของพืชผลและผล
องุน่ของท่านให ้แก่ มหาดเล็กและข้าราชการของพระองค์ 16  พระองค์ จะเอาคนใช ้ผู้ ชายและคนใช ้ผู้หญิง 
และคนหนุ่มๆท่ี ดี  ท่ี สุดของท่าน และลาของท่านให้ไปทํางานของพระองค์ 17  พระองค์ จะชกัหน่ึงในสิบของ
ฝูงสัตวข์องท่าน และท่านทัง้หลายจะเป็นทาสของพระองค์ 18 ในวนัน้ันท่านจะรอ้งทุกข์เพราะกษั ตร ิย์ของ
ท่าน  ผู้ ซ่ึงท่านทัง้หลายได้เลือกน้ัน  แต่ พระเยโฮวาหจ์ะไม่ สด ั บท ่านในวนัน้ัน� 19  แต่ ประชาชนปฏิเสธไม่เชื่อ
ฟังเสียงของซามูเอล เขาทัง้หลายกล่าววา่ �เราไม่ ยอม  แต่ เราจะต้องมี กษัตรยิ ์ปกครองเรา 20 เพื่อเราจะ
เป็นเหมือนประชาชาติทัง้หลายด้วย และเพื่อกษั ตร ิย์ของเราจะวนิิจฉัยเรา และนําหน้าเราไปและรบศึกให ้
เรา � 21 และเม่ือซามูเอลได้ยนิถ้อยคําทัง้สิน้ของประชาชน ท่านก็นําไปทูลพระเยโฮวาห ์ให ้ทรงทราบ 22 และ
พระเยโฮวาห์ตรสักับซามูเอลวา่ �จงฟังเสียงของเขาทัง้หลายเถิด และจงตัง้กษั ตร ิย ์องค์  หน ่ึงให ้เขา �  แล ้ว
ซามูเอลจึงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ � ให ้ ทุ กคนกลับไปยงัเมืองของตน�

9
พระเจ้าทรงนําซามูเอลใหตั้ง้ซาอูลเป็นกษั ตร ิย์

1  มี ชายคนหน่ึงคนเบนยามินชื่อคีช  บุ ตรชายของอาบีเอล  ผู้ เป็นบุตรชายของเศโรร์  บุ ตรชายของเบโค
รทั  บุ ตรชายของอาหิยาห์ คนเบนยามิน เป็นคนรํา่รวย 2 ท่านมี บุ ตรชายคนหน่ึงชื่อซาอูล เป็นคนหนุ่ มท ่ี ดี  
ท่ีสุด  รูปงาม  ไม่มี ชายคนใดในหมู่คนอสิราเอลท่ีจะงามกวา่เขา เขาสูงกวา่ประชาชนทัง้หลายตัง้แต่บ่าขึ้นไป
3 ฝ่ายฝูงแม่ลาของคีชบิดาของซาอูลหายไป คีชจึงกล่าวแก่ซาอู ลบ ุตรชายของตนวา่ � ลุ กขึ้นเอาคนใช้คน
หน่ึงไปกับเจ้า เพื่อไปหาลา� 4 เขาทัง้สองก็ผ่านแดนเทือกเขาแหง่เอฟราอมิ ผ่านเข้าแผ่นดินชาลิ ชา เขา
หาลาไม่ พบ เขาก็ผ่านข้ามแผ่นดินชาอาลิม  แต่ ลาไม่ อยู ่ ท่ีน่ัน  แล ้วเขาผ่านเข้าแผ่นดินของคนเบนยามิน
 แต่  ก็ หาลาไม่ พบ 5 เม่ือเขามาถึงแผ่นดินศูฟ ซาอูลจึงพู ดก ับคนใช ้ผู้ ซ่ึงอยู่กั บท ่านวา่ �มาเถิด  ให ้เรากลับไป
เกรงวา่บิดาของข้าจะเลิ กก ังวลเรือ่งลา และมารอ้นใจด้วยเรือ่งของเรา� 6  แต่  คนใช ้ตอบท่านวา่ � ดู  เถิด  มี 
คนของพระเจ้าคนหน่ึงในเมืองน้ี เป็นคนท่ีเขานับถื อก ันมาก  สิ ่งท่ีท่านกล่าวน้ันเป็นไปตามท่ี กล ่าวน้ันทุกอ
ยา่ง  ขอให ้เราไปท่ี น่ัน ชะรอยท่านจะบอกเราถึงทางซ่ึงเราควรดําเนิน� 7  แล ้วซาอู ลพ ู ดก ับคนใช้ของท่านวา่
� แต่  ดู  เถิด ถ้าเราไปเราจะเอาอะไรไปใหช้ายผู้ น้ัน เพราะขนมปังในยา่มของเราก็หมดแล้ว เราไม่ มี ของขวญั
ท่ีจะนําไปให ้แก่ คนของพระเจ้า เรามีอะไรบ้าง� 8  คนใช ้ตอบซาอูลอ ีกวา่ � ดู  เถิด ผมมีเงนิอยู ่หน ่ึงเส้ียวเช
เขลและผมจะให ้แก่ คนของพระเจ้าเพื่อจะบอกหนทางให ้แก่  เรา � 9 (ในอสิราเอลสมัยเดิม เม่ือคนใดจะไป
ทูลถามพระเจ้า เขากล่าววา่ �มาเถิด  ให ้เราไปหาผู้ทํานายกัน� เพราะผู้ ท่ี ในสมัยน้ีเราเรยีกวา่ผู้ พยากรณ์  
น้ัน ในสมัยเดิมเขาเรยีกวา่ผู้ ทํานาย ) 10 และซาอูลจึงพู ดก ับคนใช้ของท่านวา่ � พู ดดี น่ี มาให้เราไปกันเถิด�
เขาทัง้สองขึ้นไปท่ีเมืองซ่ึงคนของพระเจ้าอยู่ 11 ขณะเม่ือเขาขึ้นภูเขาไปยงัเมืองน้ัน เขาพบพวกผู้หญิงสาว
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ออกมาตักน้ํา จึงถามวา่ � ผู้ ทํานายอยู ่ท่ีน่ี  หรอื � 12 เธอทัง้หลายตอบวา่ � อยู ่ น่ี  ดู  เถิด ท่านเพิง่ขึ้นหน้าท่าน
ไป จงรบีเข้าเถิด ท่านเพิง่มาในเมืองเม่ื อก ้ี น้ี เพราะวา่วนัน้ีประชาชนทําการถวายสัตวบู ชา  ณ  ปู  ชน ียสถาน
สูง 13 พอท่านทัง้สองเข้าไปถึงในเมือง ท่านทัง้สองจะพบก่อนท่ี ผู้ ทํานายขึ้นไปรบัประทานอาหาร  ณ  ปู  ชน 
ียสถานสูง เพราะวา่ประชาชนจะไม่รบัประทานจนกวา่ท่านจะมาถึง เพราะท่านจะต้องมาอวยพรแก่เครือ่ง
สัตวบู ชา ภายหลังผู้ ท่ี  ได้ รบัเชญิจึงรบัประทาน ฉะน้ันบัดน้ีจงขึ้นไปเถิด ท่านทัง้สองจะพบทั นที � 14 เขาทัง้
สองก็ขึ้นไปยงัเมืองน้ัน ขณะเม่ือเขาเข้าไปในเมือง  ดู  เถิด ซามูเอลกําลังเดินออกมาตรงหน้าเขาทัง้สอง
จะขึ้นไปยงัปู ชน ียสถานสูงน้ัน 15 พระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัในหูของซามูเอลแล้วในว ันก ่อนว ันที ่ซาอูลมาถึงวา่
16 � พรุง่น้ี เวลาประมาณเท่าน้ี เราจะส่งชายผู้ หน ่ึงซ่ึงมาจากดินแดนเบนยามิน  เจ้ าจงเจิมเขาให้เป็นเจ้า
เหนื ออ ิสราเอลประชาชนของเรา เขาจะชว่ยประชาชนของเราให้พ้นจากมือคนฟีลิสเตีย เพราะเราได้ มองดู 
ประชาชนของเราแล้ว ด้วยเสียงรอ้งทุกขข์องเขามาถึงเรา� 17 เม่ือซามูเอลเหน็ซาอูลเข้าแล้ว พระเยโฮวาห์
ทรงบอกท่านวา่ � ดู  เถิด  น่ี เป็นชายคนท่ีเราได้ พู  ดก ับเจ้าแล้ วน ้ัน เขาเป็นผู้ ท่ี จะปกครองเหนือประชาชนของ
เรา� 18  แล ้วซาอู ลก ็ เข ้ามาใกล้ซามูเอลท่ี ประตู และกล่าววา่ �ขอบอกข้าพเจ้าหน่อยวา่ บ้านของผู้ทํานายอยู ่
ท่ีไหน � 19 ซามูเอลตอบซาอูลวา่ �ฉันเป็นผู้ ทํานาย จงเดินขึ้นหน้าฉันไปยงัปู ชน ียสถานสูงน้ัน เพราะในวนั
น้ีท่านจะรบัประทานอาหารกับฉัน และพรุง่น้ีเชา้ฉันจึงจะให้ท่านไป และฉันจะบอกทุกอยา่งท่ีข้องอยู่ในใจ
ของท่านแก่ ท่าน 20 ส่วนเรือ่งลาของท่านท่ีหายไปสามวนัแล้ วน ัน้ อยา่เอาใจใส่ เลย เพราะเขาพบแล้ว ความ
ปรารถนาของคนอสิราเอลน้ั นม ุ่งหมายเอาใครเล่า  ไม่ใช ่ตั วท ่านและวงศ์วานทัง้สิน้ของบิดาท่านดอกหรอื�
21 ซาอูลตอบวา่ �ข้าพเจ้าไม่ ใช ่คนเบนยามินดอกหรอื เป็นตระกูลเล็กน้อยท่ีสุดในอสิราเอล และครอบครวั
ของข้าพเจ้าไม่ ใช ่ครอบคร ัวท ่ีด้อยท่ีสุดในตระกูลเบนยามินดอกหรอื ทําไมท่านจึงพู ดก ับข้าพเจ้าอยา่งน้ี เล่า 
� 22  แล ้วซามูเอลก็พาซาอู ลก ับคนใช้ของท่านเข้าไปในหอ้งโถงใหน่ั้งในตอนต้ นที ่น่ังสําหรบัผู้ ท่ี  รบัเชญิ ซ่ึ งม ี
ประมาณสามสิบคน 23 และซามูเอลพู ดก ับคนคร ัวว ่า �จงนําส่วนท่ีฉันได้ มอบให ้ซ่ึงฉันบอกวา่ � เก ็บไว ้ต่าง
หาก � น้ันมา� 24 คนครวัจึงนําเอาส่วนขาและส่วนบนน้ันมาวางไว ้ท่ี ข้างหน้าซาอูล และซามูเอลกล่าววา่ � 
ดู  เถิด  สิ ่งท่ี ได้  เก ็บไว ้ก็ วางอยูต่่อหน้าท่าน จงรบัประทานเถิด เพราะวา่เก็บไว ้ให ้ แก่ ท่านจนถึงชัว่โมงท่ีกําหนด
ไว้  ตัง้แต่ ฉันกล่าววา่ �ฉันได้เชญิประชาชนมาแล้ว� � ซาอูลจึงรบัประทานกับซามูเอลในวนัน้ัน 25 และ
เม่ือเขาทัง้หลายลงมาจากปู ชน ียสถานสูงเข้ามาในเมือง ซามูเอลสนทนากับซาอูลบนดาดฟ้าหลังคาบ้าน
26 และเขาทัง้สองต่ืนแต่ เชา้ตรู ่และอยูม่าเม่ือสวา่งแล้ว ซามูเอลก็เรยีกซาอูลผู้ อยู ่บนดาดฟ้าวา่ �จงลุกขึ้น
เถิด เพื่อฉันจะส่งท่านไปตามทางของท่าน� ซาอู ลก ็ ลุกขึ้น ท่านทัง้สองก็เดินออกไปท่ี ถนน ทัง้ท่านและซามู
เอล 27 เม่ือเขาทัง้หลายกําลังลงมาท่ี ชานเมือง ซามูเอลจึงพู ดก ับซาอูลวา่ �จงบอกคนใช ้ให ้เดินล่วงหน้าเรา
ไปก่อน (และเขาก็เดินพ้นไป� ท่านจงหยุดท่ี น่ี  ก่อน เพื่อฉันจะได้ แจ ้งพระดํารสัของพระเจ้าใหท่้านทราบ�
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การเจิมซาอู ลด ้วยน้ํามันใหเ้ป็นกษั ตร ิย์ หมายสําคัญต่างๆจากพระเจ้า

1  แล ้วซามูเอลก็หยบิขวดน้ํามันเทลงบนศีรษะของซาอูล และจุ บท ่านแล้วกล่าววา่ �พระเยโฮวาห์ทรงเจิ 
มท ่านไว ้ให ้เป็นเจ้านายเหนือมรดกของพระองค์ แล ้วมิ ใช ่ หรอื 2 เม่ือท่านจากฉันไปในวนัน้ี ท่านจะพบชาย
สองคนร ิมท ่ีฝังศพของนางราเชลในเขตแดนเบนยามิ นที ่เศลซาห์ และเขาทัง้สองจะบอกท่านวา่ �ลาซ่ึง
ท่านไปหาน้ันพบแล้ว  ดู  เถิด  บัดน้ี  บิ ดาของท่านเลิ กก ังวลเรือ่งลาแล้ว และรอ้นใจเรือ่งของท่าน  กล่าววา่ 
�เราจะทําอยา่งไรเรือ่งบุตรชายของเราดี� � 3 และท่านจะเดินเลยท่ีน่ันไปถึงท่ีราบตําบลทาโบร์  ท่ี น่ันชาย
สามคนซ่ึงกําลังขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าท่ีเบธเอลจะพบท่าน คนหน่ึ งอ ุ้ มล ูกแพะสามตัว  อ ีกคนหน่ึงถือขนมปังสาม
ก้อน และอกีคนหน่ึงถือถุงหนังน้ําองุน่ถุงหน่ึง 4 เขาทัง้หลายจะคํานั บท ่านและมอบขนมปังใหท่้านสองก้อน
ซ่ึงท่านจะรบัจากมือของเขา 5 ต่อจากน้ันท่านจะมาถึงภูเขาของพระเจ้า  ท่ี น่ั นม ีกองทหารรกัษาการของคน
ฟีลิสเตีย  อยู ่มาเม่ือท่านมาถึงเมืองน้ัน ท่านจะพบผู้ พยากรณ์  หมู่  หน ึ่งกําลังลงมาจากปู ชน ียสถานสูง ถือพิณ
ใหญ่  ราํมะนา  ป่ี พิณเขาคู่ นําหน้ามา กําลังพยากรณ์เรือ่ยมา 6  แล ้วพระวญิญาณของพระเยโฮวาห์จะมาส
ถิ ตก ั บท ่าน และท่านจะพยากรณ์กับคนเหล่าน้ัน  เปล ี่ยนเป็นคนละคน 7 เม่ือหมายสําคัญเหล่าน้ี เก ิดแก่ท่าน
แล้ว จงกระทําอะไรตามแต่ มี โอกาสเถิด เพราะพระเจ้าทรงสถิ ตก ั บท ่าน 8 และท่านจงลงไปท่ีกิลกาลก่อน
ฉัน และดู เถิด ฉันจะลงมาหาท่านเพื่อจะถวายเครือ่งเผาบู ชา และถวายสัตว์เป็นเครือ่งสันติ บูชา ท่านจง
คอยอยู ่ท่ี น่ันเจ็ดวนัจนฉันมาหาท่าน และสําแดงแก่ท่านวา่ท่านควรจะกระทําอะไร� 9 เม่ือซาอูลหนัหลังไป
จะจากซามูเอล พระเจ้าทรงประทานจิตใจอกีอยา่งหน่ึงแก่ ท่าน และหมายสําคัญเหล่าน้ีทัง้หมดเกิดขึ้นใน
วนัน้ัน 10 เม่ือเขาทัง้สองมาถึงภูเขาน้ัน  ดู  เถิด  ผู้  พยากรณ์  หมู่  หน ึ่งพบกั บท ่าน และพระวญิญาณของพระเจ้า
สถิ ตก ั บท ่าน และท่านก็ พยากรณ์  อยู ่ในหมู่ พวกเขา 11 และต่อมาเม่ือคนทัง้หลายท่ี รู ้จักท่านมาก่อนเห ็นว ่า



1 ซามูเอล 10:12 228 1 ซามูเอล 11:14

 ดู  เถิด ท่านพยากรณ์ อยู ่กับพวกผู้ พยากรณ์ ประชาชนเหล่าน้ั นก ็ พู  ดก ันและกั นว ่า �อะไรหนอเกิดขึ้นแก่ บุ ตร
ชายของคีช ซาอู ลอย ู่ในจําพวกผู้ พยากรณ์ ด้วยหรอื� 12 ชายคนหน่ึงอยู ่ท่ี น่ันตอบวา่ �และบิดาของเขาทัง้
หลายคือใคร� ดังน้ันจึงเป็นคําภาษิตวา่ �ซาอู ลอย ูใ่นจําพวกผู้ พยากรณ์ ด้วยหรอื� 13 เม่ือท่านพยากรณ์ สิ ้น
ลงแล้ว ท่านก็ มาย ังปู ชน ียสถานสูง 14 ฝ่ายลุงของซาอูลจึงถามซาอู ลก ับคนใช ้วา่ � เจ้ าไปไหนมา� และท่าน
ตอบวา่ �ไปหาลา และเม่ือเราเห ็นว ่าเราไม่พบลาน้ันแล้ว เราจึงไปหาซามูเอล� 15  ลุ งของซาอูลกล่าววา่ �ซา
มูเอลบอกอะไรแก่ เจ้ าบ้าง ขอเล่าให ้ฟัง � 16 และซาอูลตอบลุงของท่านวา่ �เขาบอกเราแจ่มแจ้งวา่พบลา
แล้ว�  แต่ เรือ่งราวท่ี เก ่ียวกับราชอาณาจั กร ซ่ึงซามูเอลกล่าวถึงน้ันท่านไม่ ได้ บอกสิง่ใดเลย 17 ฝ่ายซามูเอล
จึงเรยีกประชาชนมาประชุมต่อพระเยโฮวาห ์ท่ี  มิ สปาห์ 18 และท่านกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ �พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ �เราได้นําอสิราเอลออกจากอยีปิต์ และเราได้ชว่ยเจ้าทัง้หลายใหพ้้นจาก
มือของชาวอยีปิต์ และจากมือของราชอาณาจักรทัง้หลาย และของคนเหล่าน้ั นที ่บีบบังคับเจ้า� 19  แต่  วนัน้ี 
ท่านละทิง้พระเจ้าของท่านผู้ซ่ึงชว่ยท่านใหพ้้นจากบรรดาความยากลําบากและความทุกข์ รอ้น และท่านทัง้
หลายกล่าววา่ �เราไม่ ยอม  แต่ ขอตัง้กษั ตร ิย ์ไว ้เหนือเรา� เพราะฉะน้ันบัดน้ีท่านทัง้หลายจงเข้าเฝ้าพระเย
โฮวาห์ตามตระกูลของท่าน และตามคนท่ีนับเป็นพันๆของท่าน� 20  แล ้วซามูเอลก็นําตระกูลอสิราเอลทุก
ตระกูลเข้ามาใกล้ และจับสลากได้ตระกูลเบนยามิน 21 ท่านก็นําตระกูลเบนยามินเข้ามาใกล้ตามครอบครวั
จับสลากได้ครอบครวัมั ตร ีและจับสลากได้ซาอู ลบ ุตรชายคีช  แต่ เม่ือเขาหาซาอู ลก ็หาไม่ พบ 22 เขาจึงทูล
ถามพระเยโฮวาห์ต่อไปวา่ �ชายคนน้ันมาท่ี น่ี  หรอืยงั � และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด เขาซ่อนตัวอยู ่ท่ี 
กองสัมภาระ� 23 เขาทัง้หลายจึงวิง่ไปพาท่านมาจากท่ี น่ัน และเม่ือท่านยนือยู่ท่ามกลางประชาชน ท่านก็
สูงกวา่ประชาชนทุกคนจากบ่าขึ้นไป 24 ซามูเอลจึงกล่าวแก่ประชาชนทัง้ปวงวา่ �ท่านเหน็ผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์
ทรงเลือกไว ้แล ้วหรอื ในท่ามกลางประชาชนไม่ มี ใครเหมือนท่าน� และประชาชนจึงรอ้งเสียงดังวา่ �ขอกษั 
ตร ิย์ทรงพระเจรญิ� 25  แล ้วซามูเอลจึงบอกกับประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีของตําแหน่งกษั ตร ิย์
และท่านบันทึกไวใ้นหนังสือ และวางถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  แล ้วซามูเอลก็ ให ้ประชาชนกลับไปย ั
งบ ้านของตนทุกคน 26 ซาอู ลก ็ กล ับไปย ังบ ้านของท่านท่ีกิเบอาห ์ด้วย และมีพวกนักรบซ่ึงพระเจ้าทรงดลจิต
ใจไปกั บท ่านด้วย 27  แต่  มี คนอนัธพาลบางคนกล่าววา่ �ชายคนน้ีจะชว่ยเราให้พ้นได้ อยา่งไร � และเขาทัง้
หลายก็ ดู หมิน่ท่าน  ไม่ นําเครือ่งบรรณาการมาถวาย  แต่ ท่านก็น่ิงเสีย
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ซาอูลชนะคนอมัโมน

1 ฝ่ายนาหาชคนอมัโมนได้ยกขึ้นไปตัง้ค่ายสู้เมืองยาเบชกิเลอาด บรรดาชาวเมืองยาเบชจึงพู ดก ับนาหา
ชวา่ �ขอทําพันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าทัง้หลายและข้าพเจ้าทัง้หลายจะยอมปรนนิบั ติ  ท่าน � 2  แต่ นาหาช
คนอมัโมนกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �เราจะกระทําพันธสัญญากับเจ้าทัง้หลายตามเงื่อนไขต่อไปน้ี คือเราจะ
ทะลวงตาขวาของเจ้าเสียทุกคนให้เป็ นที ่อปัยศแก่คนอสิราเอลทัง้ปวง� 3 ฝ่ายพวกผู้ ใหญ่  แห ่งเมืองยาเบ
ชกล่าวแก่ท่านวา่ �ขอผ่อนผันใหข้้าพเจ้าสักเจ็ดวนั เพื่อข้าพเจ้าจะได้ส่งผู้ส่ือสารไปใหทั้ว่ขอบเขตอสิราเอล
 แล ้วถ้าไม่ มี คนใดชว่ยข้าพเจ้าทัง้หลายใหพ้้นได้ ข้าพเจ้าทัง้หลายจะยอมมอบตัวไว ้ให ้ แก่  ท่าน � 4 เม่ือผู้ส่ือสา
รมาถึ งก ิเบอาห์เมืองของซาอูล เขาทัง้หลายก็รายงานเรือ่งราวให ้เข้าหู ของประชาชน และประชาชนทัง้ปวง
ก็ รอ้งไห ้ เสียงดัง 5  ดู  เถิด ซาอูลต้อนฝูงววักลับมาจากทุ่ง และซาอูลถามวา่ �ประชาชนเป็นอะไรไปเขาจึง
รอ้งไห�้ ดังน้ันเขาจึงเรยีนท่านใหท้ราบถึงข่าวของพวกยาเบช 6 เม่ือท่านได้ยนิถ้อยคําเหล่าน้ีพระวญิญาณ
ของพระเจ้าก็สถิ ตก ับซาอูล และความโกรธของท่านเกิดขึ้นอยา่งรุนแรง 7 ท่านจึงเอาววัมาคู่ หน ่ึงฟันออก
เป็นท่อนๆ ส่งไปทัว่เขตแดนทัง้สิน้ของอสิราเอลโดยมือของผู้ ส่ือสาร  กล่าววา่ � ผู้  หน ่ึงผู้ใดท่ี ไม่ ออกมาตาม
ซาอูลและซามูเอล จะกระทําอยา่งน้ี แก่ว ัวของเขา� และความเกรงกลัวพระเยโฮวาห ์ก็ มาเหนือประชาชน
เขาทัง้หลายพากันออกมาเป็นใจเดียวกัน 8 เม่ือซาอูลตรวจพลอยู ่ท่ี เบเซก นับคนอสิราเอลได้สามแสนคน
และชายคนยูดาห ์ได้ สามหม่ืนคน 9 เขาจึงบอกแก่ ผู้ ส่ือสารท่ี มาน ั ้นว ่า �ท่านทัง้หลายจงบอกแก่ชาวยาเบชกิ
เลอาดวา่ � พรุง่น้ี เวลาแดดรอ้นท่านทัง้หลายจะได้รบัการชว่ยให ้พ้น � � เม่ือผู้ส่ือสารกลับมาบอกพวกยา
เบช เขาทัง้หลายก็ มีความยนิดี 10 ดังน้ันชาวยาเบชจึงวา่ � พรุง่น้ี เราจะมอบตัวของเราไว ้ให ้ แก่  ท่าน ท่านจง
กระทําแก่เราตามท่ีท่านเหน็ควรทุกอยา่ง� 11 พอว ันร ุ่งขึ้นซาอู ลก ็จัดพลออกเป็นสามกองทัพ ยกเข้ามาก
ลางค่ายในยามสาม และฆ่าฟันคนอมัโมนเสียจนเวลาแดดจัด  ต่อมา  ผู้  ท่ี  เหลืออยู ่ ก็ กระจัดกระจายไป รวม
กันไม่ ได้ สั กค ู่เดียวเลย 12  แล ้วประชาชนจึงเรยีนซามูเอลวา่ � คนที ่ พูดวา่ �ซาอูลจะปกครองเหนือพวกเรา
หรอื�  น้ัน  มี ใครบ้าง จงนําคนเหล่าน้ันออกมา เราจะได้ฆ่าเขาเสีย� 13  แต่ ซาอูลกล่าววา่ �ในวนัน้ีอยา่ให ้ผู้ 
ใดถูกประหารชวีติเลย เพราะวา่วนัน้ีเป็ นว ั นที ่พระเยโฮวาหท์รงชว่ยคนอสิราเอลให ้พ้น � 14  แล ้วซามูเอลจึง
กล่าวแก่ประชาชนวา่ �มาเถิด  ให ้เราพากันไปย ังก ิลกาล และรือ้ฟ้ืนเรือ่งราชอาณาจักรท่ีน่ั นอ ีก�
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ประชาชนทัง้ปวงตัง้ซาอูลใหเ้ป็นกษั ตร ิย์
15 ประชาชนทัง้ปวงจึงขึ้นไปย ังก ิลกาล และท่ีน่ันเขาทัง้หลายก็ตัง้ซาอูลเป็นกษั ตร ิย์ต่อพระพักตรพ์ระเย

โฮวาห ์ท่ี กิลกาล  แล ้ วท ่ีน่ันเขาทัง้หลายถวายสัตวเ์ป็นเครือ่งสันติบู ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ซาอู ลก ับ
ประชาชนอสิราเอลทัง้ปวงก็ ชื่นชมยนิดี อยา่งยิง่ท่ี น่ัน 

12
ซามูเอลประกาศเรือ่งอาณาจั กรอ ิสราเอล

1 ซามูเอลจึงกล่าวแก่คนอสิราเอลทัง้ปวงวา่ � ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้ฟังเสียงของท่านทุกเรือ่งซ่ึงท่านได้บอก
ข้าพเจ้า และได้ แต่ งตัง้กษั ตร ิย์เหนือท่านทัง้หลายแล้ว 2 และบัดน้ี  ดู  เถิด  กษัตรยิ ์ ก็ ดําเนินอยู่ต่อหน้าท่าน
ส่วนข้าพเจ้าก็ชราผมหงอกแล้ว และดู เถิด  บุ ตรชายของข้าพเจ้าก็ อยู ่กั บท ่านทัง้หลาย และข้าพเจ้าดําเนิน
อยูต่่อหน้าท่านตัง้แต่ หน ุ่มๆมาจนทุกวนัน้ี 3  ดู  เถิด ข้าพเจ้าอยู ่ท่ีน่ี ขอท่านเป็นพยานปรกัปราํข้าพเจ้าต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์ และต่อหน้าท่านท่ี พระองค์ ทรงเจิมไว้ ข้าพเจ้าได้รบิววัของผู้ใดบ้างหรอื หรอืข้าพเจ้า
เอาลาของผู้ใดไปบ้าง หรอืข้าพเจ้าได้ฉ้อผู้ ใด ข้าพเจ้าได้บีบบังคับใครบ้าง ข้าพเจ้าได้รบัสินบนจากมือของผู้
ใดซ่ึงจะกระทําให้ตาของข้าพเจ้าบอดไป ขอกล่าวมาและข้าพเจ้าจะคืนให ้แก่  ท่าน � 4 เขาทัง้หลายกล่าววา่
�ท่านมิ ได้ ฉ้อเรา หร ือบ ีบบังคับเรา หรอืรบัสิง่ใดไปจากมือของผู้ ใด � 5 ท่านก็ กล ่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �พระ
เยโฮวาห์ทรงเป็นพยานต่อท่าน และท่านท่ี พระองค์ ทรงเจิมไว ้ก็ เป็นพยานในวนัน้ี วา่ ท่านไม่พบสิง่ใดในมือ
ของข้าพเจ้า� และเขาทัง้หลายกล่าววา่ � พระองค์ ทรงเป็นพยานแล้ว�

ซามูเอลบอกประชาชนเรือ่งเวลาต่างๆท่ีพระเจ้าทรงชว่ยอสิราเอลให ้รอด 
6 และซามูเอลก็ กล ่าวแก่ประชาชนวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ แต่ งตัง้โมเสสกับอาโรน และทรงนํา

บรรพบุรุษของท่านขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ 7 ฉะน้ันบัดน้ีขอท่านทัง้หลายจงยนืน่ิงอยู่ ข้าพเจ้าจะขอเสนอ
คดีของท่านต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์  เก ่ี ยวด ้วยบรรดาพระราชกิ จอ ันชอบธรรมของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง
พระองค์ทรงกระทําแก่ท่านทัง้หลายและแก่บรรพบุรุษของท่านทัง้หลาย 8 เม่ือยาโคบเข้าไปในอยีปิต์ และ
บรรพบุรุษของท่านรอ้งต่อพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห ์ก็ ทรงใช้โมเสสกับอาโรน  ผู้  ได้ นําบรรพบุรุษของท่าน
ออกจากอยีปิต์ และทําให้เขามาอาศัยอยู ่ในท่ีน้ี 9  แต่ เขาทัง้หลายลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาเสีย  
พระองค์ จึงทรงขายเขาไวใ้นมือของสิเสรา  แม่ ทัพแหง่เมืองฮาโซร์ และมอบไวใ้นมือของคนฟีลิสเตีย และ
ไวใ้นมือของกษั ตร ิย ์แห ่งเมืองโมอบั และเขาเหล่าน้ั นก ็ ต่อสู้ บรรพบุรุษของท่าน 10 และเขาทัง้หลายรอ้งทูล
ต่อพระเยโฮวาห ์วา่ �ข้าพระองค์ทัง้หลายได้กระทําบาปแล้ว เพราะวา่ข้าพระองค์ทัง้หลายได้ละทิง้พระเยโฮ
วาห์ ไปปรนนิบั ติ พระบาอลัและพระอชัทาโรท  แต่  บัดน้ี ขอพระองค์ทรงชว่ยข้าพระองค์ทัง้หลายให้พ้ นม ือศั 
ตรู ของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ทัง้หลายจะปรนนิบั ติ  พระองค์ � 11 และพระเยโฮวาห์ทรงใช้เยรุบบาอลั
และเบดาน และเยฟธาห์ และซามูเอล และชว่ยท่านทัง้หลายให้พ้นจากมือศั ตรู  ทุ  กด ้าน และท่านทัง้หลาย
อาศัยอยู ่อยา่งปลอดภัย 12 และเม่ือท่านทัง้หลายเหน็นาหาชกษั ตร ิย์คนอมัโมนมาต่อสู้ท่านทัง้หลาย ท่าน
ทัง้หลายกล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ � ไม่ได้  แต่ ต้องมี กษัตรยิ ์ปกครองเหนือเรา�  ถึงแม้ วา่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
ท่านเป็นพระมหากษั ตร ิย์ของท่าน 13 ฉะน้ันบัดน้ี จงดู  กษัตรยิ ์ ท่ี ท่านทัง้หลายได้ เลือก  ผู้ ซ่ึงท่านทัง้หลายได้ 
รอ้งขอ  ดู  เถิด พระเยโฮวาหท์รงตัง้กษั ตร ิย ์ไว ้เหนือท่านแล้ว 14 ถ้าท่านทัง้หลายจะยาํเกรงพระเยโฮวาห์ และ
ปรนนิบั ติ  พระองค์ และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และไม่กบฏต่อพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ท่าน
ทัง้หลายและกษั ตร ิย ์ผู้ ปกครองเหนือท่านจึงจะเป็นผู้ ติ ดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายต่อไป
15  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์  แต่ กบฏต่อพระบัญชาของพระเยโฮวาห์  แล ้ว
พระหตัถ์ของพระเยโฮวาหจ์ะต่อสู้ท่านทัง้หลายเหมือนเคยต่อสู้บรรพบุรุษของท่าน

ฟ้ารอ้งและฝนในฤดู เก ่ียวข้าวสาลี พิสูจน์ วา่พระเจ้ายงัทรงรบัคนอสิราเอล
16 เพราะฉะน้ันบัดน้ีท่านทัง้หลายจงยนืน่ิงอยู่ คอยดู เหตุการณ์  ยิง่ใหญ่  ต่อไปน้ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์จะทรง

กระทําต่อหน้าต่อตาของท่านทัง้หลาย 17  วนัน้ี เป็นฤดู เก ่ียวข้าวสาลี ไม่ใช ่ หรอื ข้าพเจ้าจะรอ้งทูลต่อพระเย
โฮวาห์ และพระองค์จะทรงส่งฟ้ารอ้งและฝน เพื่อท่านทัง้หลายจะรบัรู ้และเหน็เองวา่ ความชัว่ของท่าน
น้ันใหญ่โตเพียงใด ซ่ึงท่านได้กระทําในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ในการท่ี ได้  ขอให ้ มี  กษัตรยิ ์สําหร ับท 
่าน� 18 ซามูเอลจึงรอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงส่งฟ้ารอ้งและฝนมาในวนัน้ัน ประชาชน
ทัง้หลายก็เกรงกลัวพระเยโฮวาห์และซามูเอลยิง่นัก 19 และประชาชนทัง้หลายเรยีนซามูเอลวา่ �ขอท่าน
อธษิฐานต่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านเผื่อผู้ รบัใช ้ทัง้หลายของท่าน เพื่อเราทัง้หลายจะไม่ ถึงตาย เพราะ
เราได้เพิม่ความชั ่วน ้ี เข ้ากับบาปทัง้สิน้ของเรา คือขอให ้มี  กษัตรยิ ์สําหรบัเราทัง้หลาย� 20 และซามูเอลกล่าว
แก่ประชาชนวา่ �อยา่กลัวเลย ท่านทัง้หลายได้กระทําความชั ่วน ้ีทัง้สิน้จรงิๆแล้ว  แต่ ท่านทัง้หลายอยา่หนั
ไปเสียจากการติดตามพระเยโฮวาห์  แต่ จงปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์ด้วยสิน้สุดใจของท่าน 21 และอยา่หนัเห
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ไปติดตามสิง่ไม่ มี  สาระ ซ่ึงไม่ เป็นประโยชน์  หรอืไม่ ชว่ยให ้พ้น เพราะเป็นสิง่ไม่ มี  สาระ 22 เพราะพระเยโฮวาห์
จะไม่ละทิง้ประชาชนของพระองค์ ด้วยเหน็แก่พระนามใหญ่ยิง่ของพระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพอ
พระทัยแล้ วท ่ีจะกระทําให้ท่านเป็นประชาชนของพระองค์ 23 ยิง่กวา่น้ันส่วนข้าพเจ้าขอพระเจ้าอยา่ยอมให้
ข้าพเจ้ากระทําบาปต่อพระเยโฮวาหเ์ลยด้วยการหยุดอธษิฐานเพื่อท่านทัง้หลาย  แต่ ข้าพเจ้าจะสอนทางท่ี ดี 
และท่ี ถู กให ้ท่าน 24 จงยาํเกรงพระเยโฮวาห ์เท่าน้ัน  ปรนนิบัติ  พระองค์ ด้วยความจร ิงด ้วยสิน้สุดใจของท่าน
จงพิ เคราะห ์ถึงมหกิจซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทําแก่ท่านแล้ วน ้ัน 25  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายขืนกระทําความชัว่อยู่
ท่านจะต้องพินาศ ทัง้ตั วท ่านทัง้หลายเองและกษั ตร ิยข์องท่านด้วย�

13
ซาอูลทรงคัดเลือกกองทหาร ไปตีคนฟีลิสเตีย

1 ซาอูลขึ้นครองราชสมบั ติ  แล ้วหน่ึงปี และเม่ือพระองค์ทรงปกครองอสิราเอลเป็นเวลาสองปี 2 ซาอูลจึง
ทรงคัดเลือกชายอสิราเอลสามพันคน สองพันคนอยูกั่บซาอูลท่ี มิ คมาชและท่ีแดนเทือกเขาเบธเอล  อ ีกหน่ึง
พันคนน้ันอยูกั่บโยนาธานท่ีเมืองกิเบอาห ์แห ่งคนเบนยามิน ประชาชนนอกน้ันพระองค์ ก็ ปล่อยให ้กล ับเต็นท์
ของตนทุกคน 3 โยนาธานได้ ตี กองทหารรกัษาการของคนฟีลิสเตียซ่ึงอยู ่ท่ี เกบาพ่ายแพ้ ไป คนฟีลิสเตีย
ได้ยนิถึงเรือ่งน้ัน และซาอู ลก ็เป่าแตรทัว่แผ่นดินน้ั นว ่า � ขอให ้คนฮบีรูทัง้หลายได้ ยนิ � 4 และคนอสิราเอล
ทัง้ปวงได้ยนิเขากล่าววา่ ซาอูลได้รบชนะกองทหารรกัษาการของคนฟีลิสเตีย และคนอสิราเอลก็เป็ นที ่ เกล 
ียดชงัของคนฟีลิสเตียเป็นอยา่งยิง่ ประชาชนได้ ถู กเรยีกออกมาให้สมทบกับซาอูลท่ีกิลกาล 5 และคนฟีลิ
สเตียชุ มน ุมกันเพื่อจะต่อสู้คนอสิราเอล  มี รถรบสามหม่ืน และพลม้าหกพัน และกองทหารน้ั นก ็มากมาย
เหมือนเม็ดทรายท่ี ฝ่ังทะเล เขาก็ยกขึ้นมาตัง้ค่ายอยู ่ท่ี  มิ คมาช ทางตะวนัออกของเบธาเวน 6 เม่ือคนอสิรา
เอลเห ็นว ่าตกอยู่ในท่ี คับแค้น (เพราะประชาชนถู กบ ีบคัน้อยา่งหนัก�  แล ้วประชาชนก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ํา และ
ในพุ่มไม้หนาทึบในซอกหนิ ในอุโมงค์และในบ่อ 7 พวกฮบีรูบางคนได้ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปย ังด ินแดนกาด
และกิเลอาด  แต่ ฝ่ายซาอูลพระองค์ยงัประทั บอย ู่ ท่ี กิลกาล และประชาชนทัง้หมดติดตามพระองค์ไปด้วยตัว
สัน่

ซาอูลทรงอดทนไม่ ไหว จึงถวายเครือ่งบู ชา 
8  พระองค์ ทรงคอยอยู ่เจ ็ดวนัตามเวลาท่ีซามูเอลกําหนดไว้  แต่ ซามูเอลมิ ได้ มาท่ีกิลกาล ประชาชนก็แตก

กระจายไปจากพระองค์ 9 ดังน้ันซาอูลจึงตร ัสว ่า �จงนําเครือ่งเผาบูชามาให้เราท่ี น่ี และเครือ่งสันติบู ชาด 
้วย� และพระองค์ ก็ได้ ถวายเครือ่งเผาบู ชา 10 ต่อมาพอพระองค์ถวายเครือ่งเผาบูชาเสรจ็  ดู  เถิด ซามูเอลก็ 
มาถึง ซาอู ลก ็เสด็จออกไปต้อนรบัและทรงคํานั บท ่าน

พระเจ้าทรงปฏิเสธกษั ตร ิยซ์าอูล
11 ซามูเอลถามวา่ �ท่านได้กระทําอะไรไปแล้ วน ่ี� และซาอูลตรสัตอบวา่ �เม่ือข้าพเจ้าเหน็ประชาชน

แตกกระจายไปจากข้าพเจ้า และท่านก็ มิได้ มาภายในว ันที ่กําหนดไว้ และคนฟีลิสเตี ยก ็ ได้ ชุ มน ุมกั นที ่ มิ 
คมาช 12 ข้าพเจ้าจึงวา่ � บัดน้ี คนฟีลิสเตียจะยกมารบกับข้าพเจ้าท่ีกิลกาล และข้าพเจ้าย ังม ิ ได้ ทูลขอพระ
กรุณาแหง่พระเยโฮวาห�์ ข้าพเจ้าจึงข่มตัวเอง และได้ถวายเครือ่งเผาบู ชา � 13 และซามูเอลกล่าวแก่ซา
อูลวา่ �ท่านได้กระทําการท่ี โง ่เขลาเสียแล้ว ท่านมิ ได้ รกัษาพระบัญชาแหง่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ซ่ึงพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้ เพราะพระเยโฮวาห์จะได้ทรงสถาปนาราชอาณาจักรของท่านเหนื ออ ิสราเอล
เป็นนิตย ์แล้ว 14  แต่  บัดน้ี ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ ยัง่ยนื พระเยโฮวาห์ทรงหาชายอกีคนหน่ึงตามชอบ
พระทัยพระองค์ แล้ว และพระเยโฮวาหท์รงบัญชาชายผู้น้ันใหเ้ป็นเจ้านายเหนือชนชาติของพระองค์ เพราะ
ท่านมิ ได้ รกัษาสิง่ซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงบัญชาท่านไว�้ 15 และซามูเอลก็ ลุ กขึ้นไปจากกิลกาลถึ งก ิเบอาห ์แห ่ง
คนเบนยามิน และซาอูลทรงนับพลซ่ึงอยูกั่บพระองค์ ได้ ประมาณหกรอ้ยคน 16 ซาอู ลก ับโยนาธานราชโอรส
ของพระองค์ และพลท่ี อยู ่กับพระองค์ ก็  อยู ่ในกิเบอาห ์แห ่งคนเบนยามิน  แต่ คนฟีลิสเตียตัง้ค่ายอยู ่ท่ี  มิ คมาช
17  มี กองปล้นออกมาจากค่ายคนฟีลิสเตียสามกอง กองหน่ึงหนัตรงไปยงัโอฟราหย์งัแผ่นดินชู อลั 18  อ ีกกอง
หน่ึงหนัตรงไปยงัเบธโฮโรน และอกีกองหน่ึงหนัตรงไปยงัพรมแดนซ่ึงอยูเ่หนือหุบเขาเศโบอมิตรงถิน่ทุ รก ัน
ดาร 19 คราวน้ันจะหาชา่งเหล็กทัว่แผ่นดิ นอ ิสราเอลก็ ไม่มี เพราะคนฟีลิสเตียกล่าววา่ �เกรงวา่พวกฮบีรูจะ
ทําดาบหรอืหอกใช ้เอง � 20  แต่ คนอสิราเอลทุกคนลงไปยงัฟีลิสเตียเพื่อลับเหล็กไถ ผาล ขวานและจอบของ
เขา 21  แต่ พวกเขาคิดค่าลับสําหรบัลับจอบ ผาล  สามงา่ม  ขวาน และติดประตัก 22 เพราะฉะน้ันเม่ือถึงวนั
ทําศึกจะหาดาบหรอืหอกในมือของพลท่ี อยู ่กับซาอูลและโยนาธานก็ ไม่ได้  แต่ ซาอู ลก ับโยนาธานราชโอรส
ของพระองค์ มี 23 และกองทหารรกัษาการของคนฟีลิสเตียยกไปถึงทางท่ีข้ามไปเมืองมิคมาช
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14
การชนะอนัยิง่ใหญ่ของโยนาธาน

1  อยู ่มาวนัหน่ึงโยนาธานราชโอรสของซาอูลกล่าวกับคนหนุ่ มท ่ีถือเครือ่งอาวุธของท่านวา่ �มาเถิด  ให ้
เราข้ามไปยงักองทหารรกัษาการของคนฟีลิสเตียข้างโน้น�  แต่ หาได้ทูลพระบิดาของตนให้ทราบไม่ 2 ซา
อูลทรงพักอยู ่ท่ี ชานเมืองกิเบอาห ์ใต้ ต้นทั บท ิม ซ่ึงอยู ่ท่ี ตําบลมิโกรน พลซ่ึงอยู่ด้วยมีประมาณหกรอ้ยคน
3 กับอาหิยาห ์บุ ตรชายอาหิทูบพี่ชายของอีคาโบด  บุ ตรชายของฟีเนห ัสผ ู้เป็นบุตรชายของเอลี ปุ โรหติแหง่
พระเยโฮวาห ์ท่ี เมืองชีโลห์ เขาถือเอโฟดไป และพวกพลไม่ทราบวา่โยนาธานไปแล้ว 4 ตามทางข้ามเขาท่ีโย
นาธานหาชอ่งท่ีจะข้ามไปยงัค่ายของฟีลิสเตียน้ัน  มี ยอดหนิแหลมอยู่ฟากทางข้างน้ี และมียอดหนิแหลม
อยู่ฟากทางข้างโน้น ยอดหน่ึ งม ีชื่อวา่โบเซส  อ ีกยอดหน่ึงชื่อเสเนห์ 5 หนิแหลมยอดหน่ึงโผล่ขึ้นข้างเหนือ
หน้ามิคมาช และอกียอดหน่ึงโผล่ขึ้นข้างใต้ หน ้ากิเบอาห์ 6 โยนาธานกล่าวกับคนหนุ่ มท ่ีถือเครือ่งอาวุธของ
ท่านวา่ �มาเถิด  ให ้เราข้ามไปยงักองทหารรกัษาการของคนเหล่าน้ั นที ่ มิได้  เข้าสุหนัต  บางที พระเยโฮวาห์
จะทรงประกอบกิจเพื่อเรา เพราะวา่ไม่ มี  สิ ่งใดท่ีขัดขวางพระเยโฮวาห ์ได้ ในการท่ี พระองค์ จะทรงชว่ยให้พ้น
ไม่วา่โดยคนมากหรอืน้อย� 7  ผู้ ถือเครือ่งอาวุธของท่านจึงตอบท่านวา่ �จงกระทําทุกสิง่ท่ี จิ ตใจของท่าน
อยากกระทํา หนัไปเถิด  ดู  เถิด ข้าพเจ้าอยู่กั บท ่าน  ตามแต่  จิ ตใจของท่านจะวา่อยา่งไร� 8  แล ้วโยนาธานก
ล่าววา่ � ดู  เถิด เราจะข้ามไปหาคนเหล่าน้ัน และจะสําแดงตัวของเราให้เขาเหน็ 9 ถ้าเขาจะกล่าวแก่เราวา่
�จงคอยอยู่จนกวา่เราจะมาหาเจ้า�  แล ้วเราจะยนืน่ิงอยู่ในท่ีของเรา และเราจะไม่ไปหาเขา 10  แต่ ถ้าเขาวา่
�จงขึ้นมาหาเราเถิด�  แล ้วเราจึงจะขึ้นไป เพราะพระเยโฮวาหท์รงมอบเขาไวใ้นมือเราแล้ว จะใหเ้รือ่งน้ีเป็น
สัญญาณแก่ เรา � 11 ทัง้สองจึงสําแดงตัวให้กองทหารรกัษาการคนฟีลิสเตียเหน็ และคนฟีลิสเตียกล่าววา่
� ดู  เถิด พวกฮบีรูออกมาจากรู ท่ี ซ่อนตัวอยู ่แล้ว � 12 และคนท่ีกองทหารรกัษาการจึงรอ้งบอกโยนาธานและ
ผู้ถือเครือ่งอาวุธของท่านวา่ �จงขึ้นมาหาเรา  แล ้วเราจะแจ้งให ้เจ้ าทราบสักเรือ่งหน่ึง� และโยนาธานบอก
ผู้ถือเครือ่งอาวุธของท่านวา่ �จงตามข้าขึ้นมา เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงมอบเขาไวใ้นมื ออ ิสราเอลแล้ว�
13  แล ้วโยนาธานก็คลานขึ้นไปและผู้ถือเครือ่งอาวุธของท่านก็ตามไปด้วย คนเหล่าน้ั นก ็ล้มตายหน้าโยนา
ธาน และผู้ถือเครือ่งอาวุธก็ฆ่าเขาทัง้หลายตามท่านไป 14 การฆ่าฟั นคร ้ังแรกท่ีโยนาธานและผู้ถือเครือ่ง
อาวุธของท่านได้กระทําน้ัน  มี ประมาณยี ่สิ บคน อยา่งในระยะทางครึง่รอยไถในนาสักสองไร่ 15 และบังเกิด
การสัน่สะท้านในค่าย ในทุ่งนาและในหมู่ประชาชนทัง้หมด กองทหารน้ันและถึงกองปล้ นก ็ตกใจตัวสัน่  แผ่ 
นดินได้ ไหว กระทําให ้เก ิดการสัน่สะท้านมากยิง่นัก 16 ยามของซาอูลท่ี อยู ่ ณ กิเบอาห ์แห ่งคนเบนยามิ นก ็ 
มองดู  อยู ่และดู เถิด มวลชนก็สลายไป วิง่ตีกันไปมา 17  แล ้วซาอูลจึงรบัสัง่แก่พลท่ี อยู ่กั บท ่านวา่ �จงนั บด ู
วา่ผู้ใดได้ไปจากเราบ้าง� และเม่ือเขานั บด ู แล้ว  ดู  เถิด โยนาธานและผู้ถือเครือ่งอาวุธของท่านไม่ อยู ่ ท่ีน่ัน 
18 และซาอูลรบัสั ่งก ับอาหิยาห ์วา่ �จงนําหบีของพระเจ้ามาท่ี น่ี � เพราะคราวน้ันหบีของพระเจ้าอยู่กับคน
อสิราเอลด้วย 19  อยู ่มาเม่ือซาอูลตรสักับปุโรหติ เสียงโกลาหลในค่ายฟีลิสเตี ยก ็เพิม่ขึ้นเรือ่ยๆ ซาอูลจึงตรสั
กับปุโรหติวา่ �หดมือไว ้ก่อน � 20 ซาอู ลก ับบรรดาพลท่ี อยู ่ด้วยก็รวมกันเข้าไปทําศึก และดู เถิด ดาบของทุก
คนก็ ต่อสู้ เพื่อนของตน  มี ความสับสนอลหม่านอยา่งยิง่ 21 ฝ่ายคนฮบีรูซ่ึงเคยอยู่กับคนฟีลิสเตี ยก ่อนเวลา
น้ัน คือผู้ ท่ี ไปอาศัยอยู่กับพวกเขาในค่ายจากชนบทรอบๆ เขาทัง้หลายกลับมาเข้ากับคนอสิราเอลผู้ อยู ่ฝ่าย
ซาอูลและโยนาธาน 22  ในทํานองเดียวกัน คนอสิราเอลทุกคนท่ีซ่อนตัวอยู ่ท่ี แดนเทือกเขาเอฟราอมิ เม่ือ
ได้ย ินว ่าคนฟีลิสเตียกําลังหนี พวกเหล่าน้ี ก็  ไล่  ติ ดตามเขาไปทําศึ กด ้วย 23 พระเยโฮวาห์ทรงชว่ยอสิราเอล
ให้พ้นในวนัน้ัน และสงครามก็ผ่านตลอดเมืองเบธาเวนเลยไป 24 และคนอสิราเอลต้องทุกข์ยากในวนัน้ัน
เพราะซาอูลได้ทรงให้ประชาชนปฏิญาณไว ้วา่ �ถ้าผู้ใดรบัประทานอาหารก่อนเวลาเย ็นว ันน้ี ก่อนเราแก้
แค้นศั ตรู  แล้ว  ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่� เพราะฉะน้ันพวกพลจึงไม่รบัประทานอาหารเลย 25 และชาวแผ่นดิน
ทุกคนก็ เข ้ามาในป่า  มีน ํ้าผึ้งอยู่ตามพื้นทุ่ง 26 เม่ือประชาชนเข้าไปในป่าน้ัน  ดู  เถิด น้ําผึ้ งก ็กําลังยอ้ยอยู่  แต่  
ไม่มี คนใดเอามือใส่ ปาก เพราะเขากลัวคําปฏิ ญาณ 27  แต่ โยนาธานไม่ ได้ ยนิคําปฏิญาณของพระราชบิดาท่ี
ทรงให้ประชาชนปฏิ ญาณ จึงเอาปลายไม้ ท่ี ถืออยู ่แหย ่ ท่ี  รงัผึ้ง  แล้วก็ เอามือของท่านใส่ ปาก  ตาก ็ แจ ่มใสขึ้น
28  มี ชายคนหน่ึงเรยีนวา่ �พระราชบิดาของท่านบังคับให้พวกพลปฏิญาณวา่ � ผู้ ใดท่ีรบัประทานอาหารใน
วนัน้ี ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่� � และพวกพลก็ ออ่นเพลีย 29  แล ้วโยนาธานจึงกล่าววา่ � บิ ดาของข้ากระทําให ้
แผ่ นดินลําบาก  ดู  ซิว ่าตาของข้าแจ่มแจ้งเพียงไร เพราะข้าได้รบัประทานน้ําผึ้งน้ี แต่  เล็กน้อย 30 ถ้าวนัน้ีพวก
พลได้กินของท่ีรบิมาจากศั ตรู ซ่ึงเขาหามาได้อยา่งอิม่หนําจะดี กวา่น ้ีสักเท่าใด เพราะขณะน้ีการฆ่าฟันคน
ฟีลิสเตี ยก ็จะมากกวา่มิ ใช ่ หรอื � 31 ในวนัน้ันเขาทัง้หลายฆ่าฟันคนฟีลิสเตียจากมิคมาชถึ งอ ัยยาโลน และ
พวกพลก็ออ่นเพลียนัก 32 และพวกพลก็วิง่เข้าหาของท่ีรบิได้ เอาแกะและววัและลูกววัมาฆ่าเสีย  ณ  ท่ี น้ัน
เอง และพวกพลก็กินเน้ือพรอ้มกับเลื อด 33  แล ้วเขาก็ไปทูลซาอูลวา่ � ดู  เถิด พวกพลกําลังทําบาปต่อพระเย
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โฮวาห์ โดยรบัประทานพรอ้มกับเลื อด � และซาอูลจึงรบัสัง่วา่ �พวกเจ้าได้ละเมิดแล้ว จงกลิ ้งก ้อนหนิใหญ่
มาให้เราวนัน้ี� 34 และซาอูลตร ัสว ่า �ท่านจงกระจัดกระจายกันไปท่ามกลางพวกพลและบอกเขาวา่ � ให ้ ทุ 
กคนนําววัหรอืแกะของตัวมาฆ่าเสียท่ี น่ี  แล ้วรบัประทาน อยา่กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ด้วยรบัประทาน
พรอ้มกับเลื อด � � คืนน้ันทุกคนก็นําววัมาและฆ่าเสียท่ี น่ัน 35 และซาอู ลก ็สรา้งแท่นบูชาถวายแด่พระเย
โฮวาห์ เป็นแท่นบูชาแท่นแรกซ่ึงพระองค์สรา้งถวายแด่พระเยโฮวาห์ 36  แล ้วซาอูลรบัสัง่วา่ � ให ้เราลงไป
ตามคนฟีลิสเตียทัง้กลางคืน  แล ้วรบิข้าวของของเขาเสียจนรุง่เชา้ อยา่ให้เหลือสักคนเดียวเลย� และเขา
ทัง้หลายตอบวา่ �จงกระทําตามท่ี พระองค์ ทรงเหน็ชอบทุกประการเถิด�  แต่  ปุ โรหติกล่าววา่ � ให ้เราเข้ามา
เฝ้าพระเจ้าท่ี น่ี  เถิด � 37 และซาอู ลก ็ทูลถามพระเจ้าวา่ �สมควรท่ีข้าพระองค์จะติดตามคนฟีลิสเตียหรอืไม่
 พระองค์ จะทรงมอบเขาทัง้หลายไวใ้นมือของอสิราเอลหรอื�  แต่ ในวนัน้ันพระองค์ มิได้ ทรงตอบท่าน 38 และ
ซาอูลจึงตร ัสว ่า �มาท่ี น่ี  เถิด ท่านทัง้หลายท่ีเป็นประมุขของคนอสิราเอลพึงทราบและเห ็นว ่าบาปน้ี ได้  เก ิด
ขึ้นอยา่งไรในวนัน้ี 39 เพราะวา่พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงชว่ยอสิราเอล ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด  แม้ ความผิดน้ัน
อยู ่ท่ี โยนาธานบุตรชายของข้า เขาก็จะต้องตายเป็นแน่ ฉันน้ัน �  แต่  ไม่มี ชายสักคนหน่ึงท่ี อยู ่ในหมู่ประชาชน
ทัง้หมดน้ันตอบพระองค์ 40  แล ้วพระองค์จึงตรสักับอสิราเอลทัง้ปวงวา่ �พวกท่านทัง้หลายอยูฝ่่ายหน่ึง เรา
และโยนาธานบุตรชายของเราจะอยู ่อ ีกฝ่ายหน่ึง� และประชาชนทูลซาอูลวา่ �ขอจงกระทําตามท่ี พระองค์ 
ทรงเหน็ชอบเถิด� 41 ดังน้ันซาอูลจึงทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลวา่ �ขอทรงสําแดงฝ่ายถูก�
ข้างฝ่ายซาอูลและโยนาธานถูกสลาก  แต่ ฝ่ายประชาชนรอดไป 42  แล ้วซาอูลรบัสัง่วา่ �จับสลากระหวา่งเรา
กับโยนาธานบุตรชายของเรา� และโยนาธานถูกสลาก 43  แล ้วซาอูลจึงตรสักับโยนาธานวา่ � เจ้ าได้กระทํา
อะไร จงบอกเรามา� โยนาธานก็ทูลวา่ �ข้าพระองค์ ได้  ช ิ มน ํ้าผึ้งท่ี ติ ดปลายไม้ เท ้าซ่ึงอยูใ่นมือของข้าพระองค์
เล็กน้อยเท่าน้ัน และดู เถิด ข้าพระองค์ต้องตาย� 44 และซาอูลตร ัสว ่า �ขอพระเจ้าทรงลงโทษและให ้หน ัก
ยิง่กวา่ โยนาธาน  เจ้ าจะต้องตายแน่� 45  แล ้วประชาชนจึงทูลซาอูลวา่ �โยนาธานควรจะถึงตายหรอื เขา
เป็นผู้ ท่ี  ได้ นําให ้มี ชยัใหญ่ยิง่น้ีในอสิราเอล ขอพระเจ้าอยา่ยอมใหเ้ป็นเชน่น้ันเลย พระเยโฮวาหท์รงพระชนม์ 
อยู ่ แน่  ฉันใด เส้นผมของท่านสักเส้นหน่ึงจะไม่ตกถึ งด ินฉันน้ัน เพราะในวนัน้ีท่านได้กระทําศึ กด ้วยกั นก ับ
พระเจ้า� ประชาชนไถ่โยนาธานไว้ ท่านจึงไม่ ถึงตาย 46  แล ้วซาอู ลก เ็ลิกทัพไม่ ติ ดตามคนฟีลิสเตีย และคนฟี
ลิสเตียกลับไปยงัท่ี อยู ่ของตน 47 เม่ือซาอูลได้รบัตําแหน่งกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลน้ัน  พระองค์  ได้ ทรงต่อสู้บร
รดาศั ตรู  ทุ  กด ้าน  ต่อสู้ กับโมอบั กับชนอมัโมน กับเอโดม กับบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งโศบาห์ และกับคนฟีลิสเตีย
 ไม่ วา่พระองค์จะหนัไปทางไหน  พระองค์  ก็ ทรงกระทําใหเ้ขาพ่ายแพ้ ไป 48  พระองค์ ทรงรวบรวมกองทัพ และ
ทรงโจมตีพวกอามาเลข และทรงชว่ยคนอสิราเอลใหพ้้นจากมือของบรรดาผู้ ท่ี  เข ้าปล้นเขา 49 ฝ่ายโอรสของ
ซาอูล  มี โยนาธาน อิชวี มัลคี ชู วา และชื่อธดิาทัง้สองของพระองค์ คือ คนหวัปีชื่อเมราบ และชื่อผู้น้องคื อม 
ีคาล 50 ชื่อมเหสีของซาอูลคืออาหิโนอมั  บุ ตรสาวของอาหมิาอสั และชื่อแม่ทัพของพระองค์ คื ออ ับเนอร์  บุ 
ตรชายเนอร์  ลุ งของซาอูล 51 คีชเป็นบิดาของซาอูล และเนอร ์ผู้ เป็นบิดาของอบัเนอร์ เป็นบุตรชายของอาบี
เอล 52 ตลอดรชักาลของซาอู ลม ีสงครามอยา่งรุนแรงกับคนฟีลิสเตียอยู ่เสมอ เม่ือซาอูลทรงเหน็ผู้ใดเป็น
คนแข็งแรงหรอืเป็นคนแกล้วกล้า  ก็ ทรงนํามาไว ้ใช ้ ใกล้  พระองค์ 
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1 ซามูเอลก็เรยีนซาอูลวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงใช ้ให ้ข้าพเจ้ามาเจิ มท ่านเป็นกษั ตร ิย์ เหนื ออ ิสราเอล
ประชาชนของพระองค์ เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอท่านฟังเสียงพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 2 พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตร ัสด ังน้ี วา่ �เราจะลงโทษอามาเลขในการท่ีสกัดทางอสิราเอลเม่ือเขาออกจากอยีปิต์ 3  บัดน้ี ท่านจง
ไปโจมตีอามาเลข และทําลายบรรดาท่ีเขามีน้ันเสียให ้สิน้เชงิ อยา่ปรานีเขาเลย จงฆ่าเสียทัง้ผู้ชายผู้ หญิง 
ทัง้ทารกและเด็กท่ีย ังด ูดนม ทัง้ววั  แกะ อูฐและลา� � 4 ดังน้ันซาอูลจึงรวบรวมพวกพลและตรวจพลท่ี
ตําบลเทลาอมิ  ได้ ทหารราบสองแสนคนและคนยูดาห ์หน ึ่งหม่ืนคน 5 ซาอู ลก ็ทรงยกกองทัพมายงัเมืองแหง่
หน่ึงของคนอามาเลข และตัง้ซุ่มอยู่ในหุบเขา 6 และซาอูลตรสัแก่คนเคไนต์ วา่ �ไปเถิด จงแยกไปเสีย ลง
ไปเสียจากคนอามาเลข เกรงวา่เราจะทําลายพวกท่านไปพรอ้มกับเขา เพราะท่านทัง้หลายได้แสดงความ
เมตตาต่อคนอสิราเอลทัง้หลายเม่ือเขายกออกมาจากอยีปิต์� ดังน้ันคนเคไนต์ ก็ แยกออกไปจากคนอามา
เลข 7 และซาอู ลก ็ทรงกระทําให้คนอามาเลขพ่ายแพ้  ตัง้แต่ เมืองฮาวีลาห์ไกลไปจนถึงเมืองชูร์ ซ่ึงอยู่ด้าน
หน้าอยีปิต์ 8 ทรงจับอากักกษั ตร ิย์ของคนอามาเลขได้ ทัง้เป็น และได้ฆ่าฟันประชาชนเสียอยา่งสิน้เช ิงด ้วย
คมดาบ 9  แต่ ซาอูลและประชาชนได้ ไว ้ ช ีวติอากัก และท่ี ดี  ท่ี สุดของแกะกับววัและสัตวอ์ว้นพีกั บลู กแกะ และ
สิ ่งด ีๆ ทัง้หมด  ไม่ ยอมทําลายเสียอยา่งสิน้เชงิ  ทุ กสิ่งท่ีเขาดู ถู กและไร ้ค่า เขาก็ทําลายเสียสิน้ 10  แล ้วพระ
วจนะแหง่พระเยโฮวาห ์มาย ังซามูเอลวา่ 11 �เราเสียใจแล้ วท ่ีเราได้ตัง้ซาอูลเป็นกษั ตร ิย์ เพราะเขาได้หนั
กลับเสียจากการตามเรา และไม่ ได้ กระทําตามบัญญั ติ ของเรา� และซามูเอลก็โกรธจึงรอ้งทูลต่อพระเยโฮ
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วาห์คืนยงัรุง่ 12 และซามูเอลลุกขึ้นแต่ เชา้ตรู ่เพื่อจะไปหาซาอูลในเชา้วนัน้ัน และมีคนไปเรยีนซามูเอลวา่
�ซาอูลเสด็จมาท่ี ภู เขาคารเมล และดู เถิด ทรงมาสรา้งท่ีระลึกของพระองค์ แล้วก็ หนัและผ่านเรือ่ยไปจนลง
ไปถึ งก ิลกาล� 13 และซามูเอลก็มาหาซาอูล และซาอูลเรยีนท่านวา่ �ขอพระเยโฮวาห์อวยพระพรท่านเถิด
ข้าพเจ้าได้ ปฏิบัติ ตามพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห ์แล้ว � 14 และซามูเอลกล่าววา่ �ถ้าอยา่งน้ันเสียงแกะ
ท่ีรอ้งเข้าหูข้าพเจ้ากับเสียงว ัวท ่ีข้าพเจ้าได้ยนิหมายความวา่กระไร� 15 ซาอูลตอบวา่ �เขาทัง้หลายได้นํา
มาจากคนอามาเลข เพราะพวกพลได้ ไว ้ ช ีวติแกะและว ัวท ่ี ดี  ท่ีสุด เพื่อเป็นเครือ่งสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน นอกจากน้ันเราทัง้หลายก็ ได้ ทําลายเสียสิน้� 16  แล ้วซามูเอลจึงเรยีนซาอูลวา่ � ให ้รอก่อน
ข้าพเจ้าจะขอเรยีนท่านวา่ พระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าอยา่งไรคืนน้ี� และซาอู ลก ็เรยีนท่านวา่ �จงกล่าว
ไปเถิด� 17 และซามูเอลเรยีนวา่ � แม้ ท่านเป็นแต่ ผู้ เล็กน้อยในสายตาของท่านเอง ท่านก็ ได้ รบัแต่งตัง้ให้
เป็นประมุขของบรรดาตระกูลอสิราเอล และพระเยโฮวาห ์ก็ ทรงเจิ มท ่านไวเ้ป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลมิ ใช ่ 
หรอื 18 และพระเยโฮวาห์ทรงใช ้ให ้ท่านออกไปประกอบกิจ ตร ัสว ่า �จงไปทําลายคนอามาเลขคนบาปหนา
เสียให ้สิน้เชงิ และต่อสู้กับเขาจนกวา่เขาจะถูกผลาญเสียหมด� 19  เหตุ ใดท่านจึงไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของ
พระเยโฮวาห์  แต่ ไปฉกฉวยทรพัย ์สิ ่งของต่างๆ และกระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห�์ 20 และซา
อูลเรยีนซามูเอลวา่ �ข้าพเจ้าได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห ์แล้ว ข้าพเจ้าได้ไปประกอบกิจตามท่ี
พระเยโฮวาห์ทรงใช้ข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าได้ คุ มตัวอากักกษั ตร ิย ์แห ่งคนอามาเลขมา และข้าพเจ้าก็ ได้ ทําลาย
คนอามาเลขเสียอยา่งสิน้เชงิ 21  แต่ พวกพลได้ เก ็บส่วนของทรพัย์เชลยรวมทัง้แกะและววั ส่วนท่ี ดี  ท่ี สุด
จากของซ่ึงกําหนดให้ทําลายเสียให ้สิ ้นเชงิน้ัน เพื่อนํามาเป็นเครือ่งสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านท่ีในเมืองกิลกาล� 22 และซามูเอลกล่าววา่ �พระเยโฮวาหท์รงพอพระทัยในเครือ่งเผาบู ชา และเครือ่ง
สัตวบูชามากเท่ากับการท่ีจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห ์หรอื  ดู  เถิด  ท่ี จะเชื่อฟั งก ็ ดี กวา่เครือ่ง
สัตวบู ชา และซ่ึงจะสดับฟั งก ็ ดี กวา่ไขมันของบรรดาแกะผู้ 23 เพราะการกบฏก็เป็นเหมือนบาปแหง่การถือ
ฤกษ์ถือยาม และความด้ื อด ึ งก ็เป็นเหมือนความชัว่ชา้และการไหว ้รู ปเคารพ เพราะเหตุ ท่ี ท่านทอดทิง้พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์  พระองค์ จึงทรงถอดท่านออกจากตําแหน่งกษั ตร ิย�์ 24 และซาอูลเรยีนซามูเอลวา่
�ข้าพเจ้าได้กระทําบาปแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้ละเมิดพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์และคําของท่าน เพราะ
ข้าพเจ้าเกรงกลัวประชาชนและยอมฟังเสียงของเขาทัง้หลาย 25 เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอท่านโปรดอภัยบาป
ของข้าพเจ้า และขอกลับไปกับข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ นม ัสการพระเยโฮวาห�์ 26 และซามูเอลเรยีนซา
อูลวา่ �ข้าพเจ้าจะไม่ กล ับไปกั บท ่าน เพราะท่านทอดทิง้พระวจนะของพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรง
ถอดท่านจากเป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล� 27 พอซามูเอลหนัจะไป ซาอู ลก ็ ได้ ยดึชายเส้ือของท่านไวแ้ละเส้ือ
น้ั นก ็ ขาด 28 และซามูเอลเรยีนท่านวา่ �ในวนัน้ีพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงฉีกราชอาณาจั กรอ ิสราเอลเสียจากท่าน
แล้ว และทรงมอบให ้แก่  ผู้ อื่ นที ่ ดี กวา่ท่าน 29 ยิง่กวา่น้ี ผู้ ทรงเป็นกําลังของอสิราเอลจะไม่ มุ สาหรอืกลับใจ
เพราะวา่พระองค์หาใช ่มนษุย ์ ท่ี จะกลับใจไม่� 30 ฝ่ายซาอูลจึงเรยีนวา่ �ข้าพเจ้าได้กระทําบาปแล้ว  แต่  บัดน้ี 
ขอท่านให ้เกียรติ  แก่  ข้าพเจ้า ต่อหน้าพวกผู้ ใหญ่ ของประชาชนของข้าพเจ้า และต่อหน้าคนอสิราเอล ขอก
ลับไปกับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้ นม ัสการพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน� 31 ซามูเอลจึงกลับตามซาอูล
ไป และซาอู ลก ็ นม ัสการพระเยโฮวาห์ 32  แล ้วซามูเอลกล่าววา่ �ท่านทัง้หลายจงนําอากักกษั ตร ิย์ของคน
อามาเลขมาให ้ข้าพเจ้า � และอากั กก ็ เข ้ามาหาท่านด้วยหน้าตาเบิกบาน อากักกล่าววา่ �ความขมขื่นแหง่
ความตายก็ผ่านพ้นไปแน่ แล้ว � 33 ฝ่ายซามูเอลกล่าววา่ �ดาบของท่านได้กระทําให ้ผู้ หญิงไร ้บุ ตรฉันใด
มารดาของท่านจะไร ้บุ ตรในหมู่พวกผู้หญิงทัง้หลายฉันน้ัน� และซามูเอลก็ฟันอากักเสียเป็นท่อนๆต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห ์ท่ี ในกิลกาล 34 ฝ่ายซามูเอลก็ไปรามาห์ และซาอู ลก ็เสด็จขึ้นไปยงัวงัของพระองค์ ท่ี กิเบ
อาห ์แห ่งซาอูล 35 และซามูเอลไม่มาพบซาอูลอกีจนวนัสิน้ชพี  แต่ ซามูเอลได้โศกเศรา้เพราะซาอูล และพระ
เยโฮวาหท์รงกลับพระทัยท่ี ได้ ทรงกระทําใหซ้าอูลเป็นกษั ตร ิยเ์หนื ออ ิสราเอล

16
พระเจ้าทรงเลือกดาวดิใหเ้ป็นกษั ตร ิย์

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับซามูเอลวา่ � เจ้ าจะเป็นทุกข์เรือ่งซาอูลนานเท่าใดเล่า เม่ือเราถอดเขาจากเป็นก
ษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลแล้ว จงเติ มน ้ํามันให้เต็มเขาสัตว์ของเจ้า  แล้วก็ ไปเถอะ เราจะใช ้เจ้ าไปหาเจสซีชาว
เบธเลเฮม เพราะวา่ในหมู่พวกบุตรชายของเขาเราจัดเตรยีมกษั ตร ิย ์องค์  หน ่ึงไว ้แล ้วสําหรบัเรา� 2 ซามูเอ
ลก็กราบทูลวา่ �ข้าพระองค์จะไปอยา่งไรได้ ถ้าซาอูลได้ยนิเขาคงฆ่าข้าพระองค์ เสีย � และพระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า �จงนําววัตัวเมียไปกับเจ้าตัวหน่ึง และกล่าววา่ �ข้าพเจ้ามาถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห�์ 3 จงเชญิ
เจสซีมาท่ีการถวายสัตวบู ชาน ัน้  แล ้วเราจะสําแดงให ้เจ้ ารูว้า่เจ้าควรจะกระทําประการใด  เจ้ าจงเจิมใหเ้ราผู้
ซ่ึงเราจะบอกชื่อแก่ เจ้า � 4 ซามูเอลก็กระทําตามท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา และมาท่ีเบธเลเฮม พวกผู้ ใหญ่ 
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ของเมืองน้ั นก ตั็วสัน่ออกมาหาท่านกล่าววา่ �ท่านมาอยา่งสันติ หรอื � 5 และซามูเอลตอบวา่ �มาอยา่งสันติ
เรามาถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์ จงชาํระตัวของท่านให ้บรสุิทธิ ์และขอเชญิมาท่ีการถวายสัตวบูชากับ
เรา� และซามูเอลก็ชาํระตัวเจสซีและบุตรชายทัง้หลายของท่านให ้บรสุิทธิ ์และเชญิเขาเหล่าน้ันให้ไปยงั
การถวายสัตวบู ชา 6  อยู ่มาเม่ือเขาทัง้หลายมาแล้ วท ่านก็มองเหน็เอลีอบัจึงคิดวา่ � ผู้  ท่ี  พระองค์ ทรงให ้เจ ิมไว ้
ก็  อยู ่ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์แน่  แล้ว � 7  แต่ พระเยโฮวาหต์รสักับซามูเอลวา่ �อยา่มองดู ท่ี  รู ปรา่งหน้าตา
หรอืท่ีความสูงแหง่รา่งกายของเขา ด้วยเราไม่ยอมรบัเขา เพราะพระเยโฮวาหท์อดพระเนตรไม่เหมือนกั บท ่ี 
มนษุย ์ ดู ด้วยวา่มนษุย ์ดู  ท่ี  รู ปรา่งภายนอก  แต่ พระเยโฮวาหท์อดพระเนตรจิตใจ� 8  แล ้วเจสซี ก็ เรยีกอาบีนา
ดับให้เดินผ่านหน้าซามูเอล ท่านกล่าววา่ �พระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงเลือกผู้ น้ี � 9  แล ้วเจสซี ให ้ชมัมาห์เดินผ่าน
ไป และท่านก็ กล่าววา่ �พระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงเลือกผู้ น้ี � 10  แล ้วเจสซี ให ้ บุ ตรชายทัง้เจ็ดคนเดินผ่านหน้าซา
มูเอล และซามูเอลบอกกับเจสซี วา่ �พระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงเลือกคนเหล่าน้ี� 11  แล ้วซามูเอลกล่าวแก่เจสซี 
วา่ � บุ ตรชายของท่านอยู ่ท่ีน่ี หมดแล้วหรอื� เจสซีตอบวา่ �ย ังม คีนสุดท้องอกีคนหน่ึง  ดู  เถิด เขากําลังเล้ียง
แกะอยู�่ และซามูเอลกล่าวแก่เจสซี วา่ �จงใช้คนไปตามเขามา เพราะเราจะไม่ยอมน่ังจนกวา่เขาจะมาท่ี น่ี 
�

 ดาว ิดได้รบัการเจิมใหเ้ป็นกษั ตร ิย์
12 เจสซี ก็  ใช ้คนไปนําเขามา ฝ่ายเขาเป็นคนผิวแดงๆ  มี ใบหน้าสวยและรูปรา่งงามน่าดู และพระเยโฮ

วาหต์ร ัสว ่า �จงลุกขึ้นเจิมตัง้เขาไว้ เพราะเป็นคนน้ี แหละ � 13 ซามูเอลจึงนําขวดเขาน้ํามันและเจิมตัง้เขาไว้
ท่ามกลางพี่ชายของเขา และพระวญิญาณของพระเยโฮวาห ์ก็ สวมทับดาวดิตัง้แต่วนัน้ันเป็นต้นไป และซา
มูเอลก็ ลุ กขึ้นกลับไปยงัรามาห์

เม่ือดาวดิดีดพิณแล้วซาอู ลก ็ทรงชุม่ชื่นขึ้นและหายดี
14 ฝ่ายพระวญิญาณของพระเยโฮวาห ์ก็ พรากจากซาอูล และวญิญาณชัว่จากพระเยโฮวาห ์ก็ ทรมานซา

อูล 15และพวกมหาดเล็กของซาอู ลก ก็ราบทูลวา่ � ดู  เถิด  บัดน้ี วญิญาณชัว่จากพระเจ้ากําลังทรมานพระองค์ 
อยู ่16 ขอเจ้านายของข้าพระองค์ ทัง้หลาย จงบัญชาผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ผู้  ท่ีอยู ่ต่อพระพักตร ์พระองค์  ให ้หา
คนท่ี มี  ฝี มือในการดีดพิณเขาคู่ และต่อมาเม่ือวญิญาณชัว่จากพระเจ้าสิงพระองค์  ก็  ให ้เขาดีดพิณเขาคู่ แล ้ว
พระองค์จะหายดี� 17 ซาอู ลก ็รบัสัง่ผู้ รบัใช ้ของพระองค์ วา่ �จงไปหาชายคนหน่ึงท่ี ดี ดพิณได้ ดี มาให ้เรา นํา
เขามาหาเรา� 18 คนหน่ึงในพวกผู้ รบัใช ้ทูลวา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์ เห ็นบุตรชายคนหน่ึงของเจสซีชาวเบธเล
เฮม เป็นผู้ มี  ฝี มือในการดีดพิ ณ เป็นคนกล้าหาญ เป็นนักรบ เฉลียวฉลาดในกิจการงาน และเป็นคนมี หน ้า
ตาดีและพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับเขา� 19 เพราะฉะน้ันซาอูลจึงส่งผู้ส่ือสารไปยงัเจสซี กล่าววา่ �จงให ้ดาว 
ิดบุตรชายของท่านผู้ อยู ่กับแกะน้ันมาหาเรา� 20 และเจสซี ก็ จัดลาตัวหน่ึงบรรทุกขนมปัง และถุงหนังใส่
น้ําองุน่ถุงหน่ึง กั บลู กแพะตัวหน่ึง ฝากไปกับดาวดิบุตรชายของท่านให้ถวายซาอูล 21  ดาว ิ ดก ็มาเฝ้าซาอูล
และเข้ารบัราชการ ซาอู ลก ็ทรงรกัดาวดิมาก  ดาว ิ ดก ็ ได้ เป็นคนถือเครือ่งอาวุธของซาอูล 22 และซาอูลทรง
ส่งข่าวไปยงัเจสซี วา่ �เราขอรอ้งให ้ท่าน โปรดอนญุาตให ้ดาว ิดมายนือยู่เบื้องหน้าเราเถิด เพราะเขาเป็ นที ่
โปรดปรานในสายตาของเรา� 23  อยู ่มาเม่ือวญิญาณชัว่จากพระเจ้ามาสิงซาอูลเม่ือไร  ดาว ิ ดก ็หยบิพิณเขา
คู่ ใช ้ มือดี ดถวาย ซาอู ลก ็ทรงชุม่ชื่นขึ้นและหายดี และวญิญาณชั ่วก ็พรากจากพระองค์ ไป 

17
โกลิอทัมนษุย ์ยกัษ์ ของคนฟีลิสเตียท้าทายคนอสิราเอล

1 ฝ่ายคนฟีลิสเตี ยก ็รวบรวมกองทัพเพื่อจะทําสงคราม เขามาชุ มน ุมกันอยู ่ท่ี ตําบลโสโคห์ ซ่ึงเป็นเขตยู
ดาห์ และตัง้ค่ายอยู่ระหวา่งตําบลโสโคห์กับตําบลอาเซคาห ์ท่ี เอเฟสดัมมิม 2 และซาอู ลก ับคนอสิราเอลก็ 
ชุมนมุกัน และตัง้ค่ายอยู ่ท่ี หุบเขาเอลาห์ และวางแนวไว ้ต่อสู้ กับคนฟีลิสเตีย 3 คนฟีลิสเตียยนือยู ่ท่ี  ภู เขาข้าง
หน่ึง และคนอสิราเอลยนือยู ่ท่ี  ภู เขาอกีข้างหน่ึง  มี หุบเขาคัน่กลาง 4  มี  ผู้  หน ึ่งชื่อโกลิอทัเป็นยอดทหารได้ออก
มาจากค่ายคนฟีลิสเตีย เป็นชาวเมืองกัท สูงหกศอกคืบ 5 เขาสวมหมวกทองสัมฤทธิ ์ไว ้ ท่ี  ศีรษะ และสวมเส้ือ
เกราะ เส้ือเกราะน้ันหนั กห ้าพันเชเขลเป็นทองสัมฤทธิ์ 6 และสวมสนับแข้งทองสัมฤทธิ ์ท่ี  ขา และมีหอกทอง
สัมฤทธิแ์ขวนอยู ่ท่ี  บ่า 7 ด้ามหอกน้ันเหมือนไม้กระพัน่ทอผ้า ตัวหอกหนักหกรอ้ยเชเขลเป็นเหล็ก ทหารถือ
โล่ของเขาเดินออกหน้า 8 เขาออกมายนืตะโกนไปทางแนวอสิราเอลวา่ � เจ้ าทัง้หลายออกมาทําศึกทําไมเล่า
ข้าเป็นคนฟีลิสเตียไม่ ใช ่ หรอื  เจ้ าก็เป็นข้าของซาอูลไม่ ใช ่ หรอื จงเลือกคนแทนพวกเจ้า  ให ้เขาลงมาหาข้าน่ี
9 ถ้าเขาสามารถสู้รบและฆ่าตัวข้าได้ พวกเราจะยอมเป็นข้าของพวกเจ้า  แต่ ถ้าข้าชนะเขาและฆ่าเขาตาย
 แล ้วพวกเจ้าต้องเป็นข้าของพวกเรา และรบัใช ้เรา � 10 และคนฟีลิสเตียคนน้ันกล่าววา่ � วนัน้ี ข้าขอท้ากอง
ทั พอ ิสราเอล จงส่งคนมาสู้กันเถิด� 11 เม่ือซาอูลและคนอสิราเอลทัง้สิน้ได้ยนิถ้อยคําของคนฟีลิสเตียคน
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น้ัน เขาทัง้หลายก็ท้อใจและกลัวมาก 12 ฝ่ายดาวดิเป็นบุตรชายของชาวเอฟราธาหค์นหน่ึงแหง่เมืองเบธเล
เฮมในยูดาห์ ชื่อเจสซี  ผู้  มี  บุ ตรชายแปดคน ในรชักาลของซาอูล ชายคนน้ีเป็นคนแก่ แล ้วเป็นคนอายุ มาก 
13  บุ ตรชายใหญ่สามคนของเจสซี ก็ ตามซาอูลไปทําศึกแล้ว ชื่อของบุตรชายสามคนท่ีไปทําศึกน้ันคือ  บุ ตร
หวัปีเอลี อบั คนถัดมาอาบีนาดับ และคนท่ีสามชมัมาห์ 14  ดาว ิดเป็นบุตรสุดท้อง  พี่ ชายทัง้สามคนก็ตามซา
อูลไปแล้ว

 ดาว ิดไปยงัค่ายทหารของซาอูล
15  แต่  ดาว ิดกลับจากซาอูลไปเล้ียงแกะของบิดาท่ีเบธเลเฮม 16 คนฟีลิสเตียคนน้ันได้ออกมายนือยูทั่ง้เชา้

และเยน็ตัง้ส่ี สิ บวนั 17 เจสซีสัง่ดาวดิบุตรชายของตนวา่ �ข้าวคั ่วน ้ีเอฟาห ์หน่ึง และขนมปังสิ บก ้อนน้ี อนัจัด
ไว ้ให ้พวกพี่ชายของเจ้า จงเอาไปให ้พี่ ชายของเจ้าท่ีค่ายเรว็ๆ 18 และจงนําเนยแข็งสิบชิน้น้ีไปให ้แก่  ผู้ บังคับ
กองพันของเขาด้วย  ดู วา่พี่ชายของเจ้าทุกข์สุขอยา่งไร  แล ้วรบัของฝากมาจากเขาบ้าง� 19 ฝ่ายซาอู ลก ับ
เขาทัง้หลายและคนอสิราเอลทัง้ปวง  อยู ่ ท่ี หุบเขาเอลาห ์สู้ รบกับคนฟีลิสเตียอยู่ 20  ดาว ิดจึงลุกขึ้นแต่ เชา้
มืด และทิง้แกะไวกั้บผู้ ดู แลนําเสบียงอาหารเดินทางไปตามท่ีเจสซี ได้ บัญชาแก่ เขา และเขาก็มาถึงเขตค่าย
ขณะเม่ือกองทัพกําลังยกออกไปสู่แนวรบพลางรอ้งกราวศึก 21 คนอสิราเอลกับคนฟีลิสเตี ยก ย็กมาจะปะทะ
กันกองทัพปะทะกองทัพ 22  ดาว ิ ดก ็มอบสัมภาระไว้กับผู้ ดู แลกองสัมภาระ และวิง่ไปท่ีแนวรบไปทักทายพี่
ชายของตน 23 เม่ือเขากําลังพู ดก ันอยู่  ดู  เถิด คนฟีลิสเตียชาวเมืองกัท ยอดทหารท่ีชื่อโกลิอทัออกมาจาก
แนวรบฟีลิสเตีย  กล ่าวท้าอยา่งแต่ก่อนและดาว ิดก ็ ได้ยนิ 24 เม่ือบรรดาคนอสิราเอลเหน็ชายคนน้ั นก ็ วิง่หนี 
เขาไป  กล ัวเขามาก 25 คนอสิราเอลพูดวา่ � เจ้ าเคยเหน็คนท่ีออกมาน้ันหรอื เขาออกมาท้าทายอสิราเอลแท้ 
ๆ ถ้าใครฆ่าเขาได้  กษัตรยิ ์จะพระราชทานทรพัย ์ให ้เขามากมาย และจะมอบราชธดิาให ้ด้วย และกระทําให ้
วงศ์ วานบิดาของเขาเป็นคนยกเวน้การเกณฑ์ในอสิราเอล� 26 และดาวดิกล่าวแก่ชายคนท่ียนือยูข่้างเขาวา่
�เขาจะทําอยา่งไรแก่ คนที ่ฆ่าคนฟีลิสเตียคนน้ี ได้ และนําเอาความเหยยีดหยามอสิราเอลไปเสีย คนฟีลิส
เตียผู้ มิได้  เข ้าสุ หน ัตคนน้ีคือใครเล่า เขาจึงมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู ่� 27 ประชาชนก็
ตอบเขาอยา่งเดียวกั นว ่า � ผู้  ท่ี ฆ่าเขาได้ ก็ จะได้ร ับด ังท่ี กล ่าวมาแล้ วน ้ัน� 28 ฝ่ายเอลีอบัพี่ชายหวัปี ได้ ยนิคํา
ท่ี ดาว ิดพู ดก ับชายคนน้ัน เอลีอ ับก ็โกรธดาวดิกล่าววา่ � เจ้ าลงมาทําไม  เจ้ าทิง้แกะไม่ ก่ี ตั วท ่ีถิน่ทุ รก ันดารไว้
กับใคร ข้ารูถึ้งความทะเยอทะยานของเจ้า และความคิดชัว่ของเจ้า เพราะเจ้าลงมาเพื่อจะมาดูเขารบกัน�
29  ดาว ิดจึงตอบวา่ �ผมได้ทําอะไรไปแล้วเล่า  ไม่มี  เหตุ ผลหรอื�

 ดาว ิดฆ่าโกลิอ ัทด ้วยห ินก ้อนหน่ึงและสายสลิง
30 เขาจึงหนัไปหาคนอื่นเสีย และพู ดอย ่างเดียวกัน และประชาชนก็ตอบแก่เขาอยา่งคราวก่อน 31 เม่ือเขา

ทัง้หลายได้ยนิคําท่ี ดาว ิดพูด เขาทัง้หลายก็เล่าความให้ซาอูลทราบ ซาอูลจึงใช้คนให้มาตามดาวดิ 32  ดาว ิ 
ดก ็ทูลซาอูลวา่ �อยา่ให ้จิ ตใจของผู้ใดฝ่อไปเพราะชายคนน้ันเลย  ผู้รบัใช ้ของพระองค์จะไปสู้รบกับคนฟีลิส
เตียคนน้ี� 33และซาอูลกล่าวแก่ ดาว ิดวา่ � เจ้ าไม่สามารถท่ีจะไปสู้รบกับชายฟีลิสเตียคนน้ันดอก เพราะเจ้า
เป็นแต่ เด็กหนุ่ม และเขาเป็นทหารชาํนาญศึกมาตัง้แต่ หน ุ่มๆแล้ว� 34  แต่  ดาว ิดทูลซาอูลวา่ � ผู้รบัใช ้ของ
พระองค์เคยดูแลแพะแกะของบิดา และเม่ื อม ี สิ งโตหรอืหมีมาเอาลูกแกะตัวหน่ึงไปจากฝูง 35 ข้าพระองค์ 
ก็  ไล่ ตามฆ่ามัน และชว่ยลูกแกะน้ันให้พ้นมาจากปากของมัน ถ้ามันลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ก็ จับ
หนวดเคราของมัน และทุบตีมันจนตาย 36  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ได้ ฆ่าสิงโตและหมีน้ันมาแล้ว คนฟีลิสเตียผู้ 
มิได้  เข ้าสุ หน ัตคนน้ี ก็ เป็นเหมือนสัตว ์เหล่ าน้ันตัวหน่ึง ด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 
อยู ่� 37 และดาวดิทูลต่อไปวา่ �พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากเท้าของสิงโตและจากเท้าของ
หมี จะทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตียคนน้ี� และซาอูลจึงตรสัแก่ ดาว ิดวา่ �จงไปเถอะ
และพระเยโฮวาห์จะทรงสถิตอยู่กับเจ้า� 38  แล ้วซาอู ลก ็ทรงเอาเครือ่งอาวุธของพระองค์สวมให ้ดาวดิ ทรง
สวมหมวกทองสัมฤทธิบ์นศีรษะของเขา และสวมเส้ือเกราะให ้เขา 39 และดาว ิดก ็คาดดาบทับเครือ่งอาวุธ
เขาลองเดินดู ก็  เห ็ นว ่าใช ้ไม่ได้ เพราะเขาไม่ ชนิ  แล ้วดาวดิจึงทูลซาอูลวา่ �ข้าพระองค์จะสวมเครือ่งเหล่าน้ี
ไปไม่ ได้ เพราะวา่ข้าพระองค์ ไม่  ชนิ �  ดาว ิดจึงปลดออกเสีย 40  แล ้วจึงถือไม้ เท ้าไว้ และเลือกก้อนหนิเกล้ียง
จากลําธารได้หา้ก้อน จึงใส่ในยา่มผู้เล้ียงแกะของเขาในถุงของเขาและมือถือสลิงอยู่ เขาก็ เข ้าไปใกล้คน
ฟีลิสเตียคนน้ัน 41 คนฟีลิสเตียน้ั นก ็ออกมาใกล้ ดาวดิ  พร ้อมกับคนถือโล่เดินออกหน้า 42 เม่ือคนฟีลิสเตี
ยมองไปรอบๆ และเหน็ดาว ิดก ็ ดู  ถู กเขา เพราะเขาเป็นแต่ คนหนุ่ม ผิวแดงๆ และมีใบหน้างดงาม 43 คนฟี
ลิสเตียจึงพู ดก ับดาวดิวา่ �ข้าเป็นหมาหรอืเจ้าจึงถือไม้ เท ้ามาหาข้า� และคนฟีลิสเตียคนน้ั นก ็ แช ่ งด ่าดา
วดิออกนามพระของตน 44 คนฟีลิสเตียพู ดก ับดาวดิวา่ �มาหาข้าน่ี ข้าจะเอาเน้ือของเจ้าให้นกในอากาศ
กับสัตวใ์นทุ่ งก ิน� 45  แล ้วดาว ิดก ็ พู  ดก ับคนฟีลิสเตียคนน้ั นว ่า �ท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบ ด้วยหอกและ
ด้วยหอกซัด  แต่ ข้าพเจ้ามาหาท่านในพระนามแหง่พระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้าแหง่กองทั พอ ิสราเอล  ผู้ 
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ซ่ึงท่านได้ท้าทายน้ัน 46 ในวนัน้ีพระเยโฮวาห์จะทรงมอบท่านไวใ้นมือข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะประหารท่าน
และตัดศีรษะของท่านเสีย และในวนัน้ีข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทัพฟีลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่ สัตว์
ป่า เพื่อทัง้พิภพน้ีจะทราบวา่มีพระเจ้าพระองค์ หน ึ่งในอสิราเอล 47 และชุ มน ุมชนน้ีทัง้สิน้จะทราบวา่พระเย
โฮวาห ์มิได้ ทรงชว่ยด้วยดาบหร ือด ้วยหอก เพราะวา่การรบเป็นของพระเยโฮวาห์  พระองค์ จะทรงมอบท่าน
ไวใ้นมือของเราทัง้หลาย� 48  อยู ่มาเม่ือคนฟีลิสเตียคนน้ันลุกขึ้นเข้ามาใกล้เพื่อปะทะดาวดิ  ดาว ิ ดก ว็ิง่เข้าหา
แนวรบเพื่อปะทะกับคนฟีลิสเตียคนน้ันอยา่งรวดเรว็ 49 และดาวดิเอามือล้วงเข้าไปในยา่มหยบิห ินก ้อนหน่ึง
ออกมา  แล ้วเหวีย่งห ินก ้อนน้ันด้วยสายสลิง  ถู กคนฟีลิสเตียคนน้ั นที ่ หน้าผาก ก้อนหนิจมเข้าไปในหน้าผาก
เขาก็ล้มหน้าควํา่ลงท่ี ดิน 50 ดังน้ันดาว ิดก ็ชนะคนฟีลิสเตียคนน้ันด้วยสลิงและก้อนห ินก ้อนหน่ึง และควํา่
คนฟีลิสเตียคนน้ันลง และฆ่าเขาเสีย  ดาว ิดไม่ มี ดาบอยูใ่นมือ 51 ดังน้ันแล้วดาวดิจึงวิง่ไปยนือยูเ่หนือคนฟีลิ
สเตียคนน้ัน หยบิดาบของเขาชกัออกจากฝักฆ่าเขาเสียและตัดศีรษะของเขาออกเสียด้วยดาบเล่ มน ้ัน เม่ือ
คนฟีลิสเตียเห ็นว ่ายอดทหารของเขาตายเสียแล้ วก ็พากันหนี ไป 52 คนอสิราเอลกับคนยูดาห ์ก็  ลุ กขึ้นโหร่อ้ง
ไล่ ติ ดตามคนฟีลิสเตียไกลไปจนถึงหุบเขาและถึงประตูเมืองเอโครน ทหารฟีลิสเตียท่ีบาดเจ็บจึงล้มลงตาม
ทางจากชาอาราอมิ ไกลไปจนถึงเมืองกัทและเมืองเอโครน 53 และคนอสิราเอลก็ กล ับมาจากการไล่ ติ ดตาม
คนฟีลิสเตีย และมาปล้นค่ายของเขา 54  ดาว ิ ดก ็นําศีรษะของคนฟีลิสเตียคนน้ันมาท่ี กรุ งเยรูซาเล็ม  แต่ เขา
เอาเครือ่งอาวุธของเขาไว ้ท่ี  เต็นท์ ของตนแล้ว 55 เม่ือซาอูลทรงเหน็ดาวดิออกไปต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย จึงตรสั
ถามอบัเนอร ์แม่ ทัพของพระองค์ วา่ �อบัเนอร์ ชายหนุ่มคนน้ีเป็นลูกของใคร� และอบัเนอรทู์ลวา่ � โอ ข้า
แต่ กษัตรยิ ์ พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด ข้าพระองค์ ไม่ทราบ � 56  กษัตรยิ ์จึงรบัสัง่วา่ �ไปสืบถามดู วา่ 
 เจ้ าหนุ่มคนน้ันเป็นลูกของใคร� 57 เม่ือดาวดิกลับมาจากการฆ่าคนฟีลิสเตีย อบัเนอร ์ก็ มาพาตัวเขาเข้าไป
เฝ้าซาอูลถือศีรษะของคนฟีลิสเตียคนน้ันไปด้วย 58 ซาอูลจึงตรสัถามเขาวา่ � เจ้ าหนุ่มเอย๋  เจ้ าเป็นลูกของ
ใคร� และดาวดิทูลวา่ �ข้าพระองค์เป็นบุตรของเจสซีชาวเบธเลเฮมผู้ รบัใช ้ของพระองค์�

18
ความรกัของโยนาธานกับดาวดิ

1  อยู ่มาเม่ือดาวดิทูลซาอูลเสรจ็แล้ว  จิ ตใจของโยนาธานก็ผูกสมัครรกัใครกั่บจิตใจของดาวดิ และโยนา
ธานก็รกัเธออยา่งรกัชวีติของท่านเอง 2 และวนัน้ันซาอู ลก ็ทรงกักตัวเธอไว้  ไม่  ยอมให ้เธอกลับไปบ้านบิดา
ของเธอ 3  แล ้วโยนาธานก็กระทําพันธสัญญากับดาวดิ เพราะท่านรกัเธออยา่งกับรกัชวีติของท่านเอง 4 โย
นาธานก็ถอดเส้ือคลุมออกมอบให ้แก่  ดาว ิดพรอ้มทัง้เครือ่งแต่งตัว  ดาบ  คันธน ูและเข็มขัดด้วย 5 และดา
ว ิดก ็ออกไปประพฤติตัวอยา่งเฉลียวฉลาดไม่วา่ซาอูลจะใช้เธอไป  ณ  ท่ีใด ดังน้ันซาอูลจึงทรงตัง้เธอให ้อยู ่
เหนือนักรบทัง้หลาย เธอก็เป็ นที ่ยอมรบัในสายตาประชาชน และในสายตาข้าราชการทัง้ปวงของซาอู ลด ้วย
6  อยู ่มาเม่ือดาวดิกลับมาจากการฆ่าคนฟีลิสเตียน้ันกําลังเดินทางอยู่ พวกผู้หญิ งก ็ออกมาจากบรรดาหวั
เมืองอสิราเอล รอ้งเพลงและเต้นราํต้อนรบักษั ตร ิย์ซาอูล ด้วยราํมะนา ด้วยความเบิกบานสําราญใจ และ
ด้วยเครือ่งดนตรี 7 และเม่ือพวกผูห้ญิงเต้นราํรืน่เร ิงก ันอยูน้ั่ นก ข็ับรอ้งร ับก ั นว ่า �ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ และ
ดาวดิฆ่าคนเป็นหม่ืนๆ�

ซาอูลอจิฉาดาวดิจึงพยายามฆ่าดาวดิเสีย
8 ซาอูลทรงกริ ้วน ัก คําท่ีรอ้งกันน้ันไม่เป็ นที ่พอพระทัยพระองค์ เลย  พระองค์ ตร ัสว ่า �เขาสรรเสรญิดา

วดิวา่ฆ่าคนเป็นหม่ืนๆ ส่วนเราเขาวา่ฆ่าแต่เพียงเป็นพันๆ  ดาว ิดจะได้อะไรอกีเล่านอกจากราชอาณาจั กร �
9 ซาอู ลก ็ทรงใช้สายตาจับดาวดิตัง้แต่วนัน้ันเป็นต้นไป 10  อยู ่มาในว ันร ุ่งขึ้ นว ิญญาณชัว่จากพระเจ้าก็ เข ้า
สิงซาอูล ซาอู ลก ็ทรงพยากรณ์ อยู ่ในวงัของพระองค์  ดาว ิ ดก ็ กําลังดี ดพิณอยา่งท่ีเธอเคยดีดถวายทุกวนัมา
ซาอูลทรงถือหอกอยู่ 11 และซาอู ลก ็ทรงพุ่งหอก ด้วยนึ กวา่ �ข้าจะปักดาวดิให ้ติ  ดก ับผนังเสีย�  แต่  ดาว ิ ดก ็ 
หนี ไปจากพระพักตร ์พระองค์  ได้ ถึงสองครัง้ 12 ซาอู ลก ท็รงกลัวดาวดิ เพราะวา่พระเยโฮวาหท์รงสถิ ตก ับเธอ
 แต่ ทรงพรากจากซาอูลแล้ว 13 ดังน้ันซาอูลจึงรบัสัง่ให้ยา้ยดาวดิไปให้พ้นพระพักตร์ ตัง้เป็นผู้บังคับการ
กองพัน และเธอได้ เข ้าออกอยู่ต่อหน้าประชาชน 14  ดาว ิดกระทําอยา่งเฉลียวฉลาดในทุกประการ และพระ
เยโฮวาหท์รงสถิ ตก ับเธอ 15 เม่ือซาอูลทรงเห ็นว ่าดาวดิได้กระทําอยา่งเฉลียวฉลาดยิง่  ก็ ทรงเกรงกลัวดาวดิ
16  แต่ คนอสิราเอลและคนยูดาหทั์ง้สิ ้นร ักดาวดิ เพราะเธอเข้าออกต่อหน้าเขาทัง้หลาย 17 ฝ่ายซาอูลจึงรบัสั ่
งก ับดาวดิวา่ � ดู  เถิด  น่ี คื อบ ุตรสาวคนโตของเราชื่อเมราบ เราจะมอบแม่นางให้เป็นภรรยาของเธอ ขอแต่
เธอจงเป็นคนกล้าหาญและสู้ศึกของพระเยโฮวาห ์เท่าน้ัน � เพราะซาอูลทรงดําร ิวา่ �อยา่ใหมื้อของเราแตะ
ต้องเขาเลย  ให ้มือคนฟีลิสเตียแตะต้องเขาดี กวา่ � 18  ดาว ิดทูลซาอูลวา่ �ในอสิราเอลข้าพระองค์คือผู้ ใด 
 ช ีวติของข้าพระองค์คืออะไร หรอืเรอืนบรรพบุรุษของข้าพระองค์คือผู้ ใด  ท่ี ข้าพระองค์ควรจะเป็นราชบุตร
เขยของกษั ตร ิย�์ 19  แต่  อยู ่ มา เม่ือถึงเวลาท่ีจะทรงยกเมราบราชธดิาของซาอูลใหเ้ป็นภรรยาของดาวดิ  แม่ 
นางก็ ถู กยกใหเ้ป็นภรรยาของอาดรเีอลชาวเมโหลาห์
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 ดาว ิดแต่งงานกับมีคาลราชธดิาของซาอูล
20 ฝ่ายมีคาลราชธดิาของซาอู ลน ้ั นร ักดาวดิ  มี คนเอาเรือ่งไปทูลซาอูล เรือ่งน้ีเป็ นที ่พอพระทัยพระองค์

21 ซาอูลทรงดําร ิวา่ � ให ้เรายกแม่นางให ้แก่  เธอ  แม่ นางจะได้เป็ นก ั บด ักเธอ และมือของคนฟีลิสเตียจะได้ 
ต่อสู้  เธอ � ดังน้ันซาอูลจึงรบัสัง่แก่ ดาว ิดวา่ � วนัน้ี เธอจะเป็นบุตรเขยของเราเชน่เดียวกัน� 22 ซาอูลทรง
บัญชามหาดเล็ กวา่ �จงพูดเป็นส่วนตั วก ับดาวดิวา่ � ดู  เถิด  กษัตรยิ ์พอพระทัยในเธอ และบรรดามหาดเล็ก
ของพระองค์ ก็ รกัเธอ เพราะฉะน้ันบัดน้ีจงเป็นบุตรเขยของกษั ตร ิย ์เถิด � � 23 และมหาดเล็กของซาอู ลพ 
ูดเรือ่งน้ี ให ้ ดาว ิดฟัง  ดาว ิ ดก ็ถามวา่ �ท่านทัง้หลายเห ็นว ่า  ท่ี จะเป็นบุตรเขยของกษั ตร ิย์น้ันเป็นเรือ่งเล็ก
น้อยอยู ่หรอื ด้วยข้าพเจ้าเป็นแต่ คนจน และไม่ มี ชื่อเสียงอะไรเลย� 24 และมหาดเล็กของซาอูลจึงทูลวา่ � 
ดาว ิดพู ดอย ่างน้ันอยา่งน้ี� 25 ซาอูลจึงรบัสัง่วา่ � เจ้ าจงพูดเชน่น้ี แก่  ดาว ิดวา่ � กษัตรยิ ์ ไม่มี พระประสงค์จะ
เอาอะไรในการแต่งงานเลย นอกจากหนังปลายองคชาตของคนฟีลิสเตียสักหน่ึงรอ้ย เพื่อพระองค์จะทรง
แก้แค้นศั ตรู ของกษั ตร ิย�์ � ฝ่ายซาอูลทรงดํารวิา่จะให ้ดาว ิดตายเสียด้วยมือของคนฟีลิสเตีย 26 และเม่ือ
มหาดเล็กกล่าวคําเหล่าน้ันให ้ดาว ิดฟัง  ก็ เป็ นที ่พอใจดาวดิท่ีจะเป็นบุตรเขยของกษั ตร ิย์ เวลาท่ีกําหนดไวย้งั
ไม่หมดไป 27  ดาว ิ ดก ็ ลุ กขึ้นไปพรอ้มกับคนของเธอ  ได้ ฆ่าคนฟีลิสเตียเสียสองรอ้ยคน และดาว ิดก ็นําหนัง
ปลายองคชาตของคนเหล่าน้ันมาถวายแก่ กษัตรยิ ์ครบจํานวน เพื่อเธอจะเป็นบุตรเขยของกษั ตร ิย์ ซาอูล
จึงยกมีคาลพระราชธดิาของพระองค์ ให ้เป็นภรรยาของดาวดิ 28 ซาอูลทรงเหน็และทราบวา่พระเยโฮวาห์
ทรงสถิ ตก ับดาวดิ และมีคาลพระราชธดิาของซาอูลรกัเธอ 29 ซาอูลทรงเกรงกลัวดาวดิมากยิง่ขึ้น ดังน้ันซา
อูลจึงเป็นศั ตรู ของดาวดิเรือ่ยมา 30 บรรดาเจ้านายแหง่คนฟีลิสเตี ยก ็ออกมาทําสงคราม ต่อมาเม่ือเขาทัง้
หลายจะออกมาแล้ว  ดาว ิ ดก ็ ได้ กระทําอยา่งเฉลียวฉลาดมากกวา่บรรดาข้าราชการของซาอูล ชื่อเสียงของ
เธอจึงโด่ งด ังมาก

19
ซาอูลพยายามฆ่าดาวดิอกีครัง้หน่ึง

1 ซาอูลตรสักับโยนาธานราชบุตรและกับบรรดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์วา่ให้เขาทัง้หลายฆ่าดาวดิเสีย 2  แต่ 
โยนาธานราชบุตรของซาอูลพอใจในดาวดิมาก และโยนาธานก็บอกดาวดิวา่ �ซาอูลเสด็จพ่อของฉันหา
ชอ่งจะฆ่าเธอเสีย เพราะฉะน้ันบัดน้ี ขอจงระวงัตัวให ้ดี จนพรุง่น้ี เชา้ จงอยู่เสียในท่ีลับซ่อนตัวไว้ 3 และฉัน
จะออกไปยนือยู่ข้างๆเสด็จพ่อในทุ่งนาท่ีเธออยู่ และฉันจะกราบทูลเสด็จพ่ อด ้วยเรือ่งของเธอ ถ้าฉั นร ู้เรือ่ง
อะไรจะบอกให ้ทราบ � 4 โยนาธานกล่าวชมดาวดิใหซ้าอูลราชบิดาฟังทูลวา่ �ขอกษั ตร ิยอ์ยา่ทรงกระทําบาป
ต่อดาวดิผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เลย เพราะดาวดิหาได้กระทําบาปสิง่ใดต่อพระองค์ ไม่ และการงานของเธอก็
เป็นงานปฏิบั ติ  พระองค์  อยา่งดี 5 เพราะเธอเส่ียงชวีติของตน และประหารคนฟีลิสเตียน้ัน และพระเยโฮวาห์
ทรงกระทําให ้มี การชว่ยให้พ้นอยา่งใหญ่หลวงเพื่ ออ ิสราเอลทัง้ปวง  พระองค์ ทรงเหน็แล้วและทรงชื่นชม
ยนิดี  แต่ ไฉนพระองค์จึงจะกระทําบาปต่อโลหติท่ี ไร ้ ความผิด ด้วยการฆ่าดาวดิเสียอยา่งปราศจากเหตุ ผล �
6 ซาอู ลก ็ทรงฟังเสียงของโยนาธานและซาอูลจึงปฏิญาณวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด  ดาว 
ิดจะไม่ต้องถูกประหารชวีติเลยฉันน้ัน� 7 และโยนาธานก็เรยีกดาวดิ และโยนาธานแจ้งให้เธอทราบถึงสิง่
เหล่าน้ี ทัง้สิน้ และโยนาธานนําดาวดิเข้าเฝ้าซาอูล และดาวดิได้ เข ้าเฝ้าซาอู ลอย ่างแต่ ก่อน 8 สงครามได้ เก 
ิดขึ้ นอ ีก  ดาว ิ ดก ็ออกไปต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย และได้ฆ่าฟันเสียเป็ นอ ันมาก เขาทัง้หลายจึงหนีไปเสียจากเธอ
9  แล ้ วว ิญญาณชัว่จากพระเยโฮวาห ์ก็  เข ้ามาสิงซาอูล เม่ือพระองค์ประทับในวงัของพระองค์ ทรงหอกอยู่
และดาว ิดก ็ กําลังดี ดพิณถวาย 10 และซาอูลทรงพุ่งหอกหมายปักดาวดิให ้ติ ดฝาผนัง  แต่ เธอก็ หลบหนี  พระ
พักตร ์ซาอูลไป ซาอูลจึงทรงพุ่งหอกติดผนัง และดาว ิดก ็ หลบหนี รอดไปได้ในคืนน้ัน 11 ซาอูลทรงใช ้ผู้ ส่ือสาร
ไปท่ีบ้านของดาวดิเพื่อเฝ้าดู เธอ และเพื่อจะฆ่าเธอเสียในเวลาเชา้  แต่  มี คาลภรรยาของดาวดิบอกดาวดิวา่
�ถ้าคืนน้ีเธอไม่ชว่ยชวีติของเธอให ้พ้น  พรุง่น้ี เธอจะถูกฆ่าตาย� 12  มี คาลจึงหยอ่นดาวดิลงทางหน้าต่าง
และเธอก็ หนี  รอดไป 13  มี คาลได้นํารูปเคารพมาวางไว้บนเตียงนอน และวางหมอนขนแพะไว ้ท่ี  ศีรษะ เอา
ผ้าหม่คลุมไว้ 14 เม่ือซาอูลส่งผูส่ื้อสารไปจับดาวดิ  มี คาลตอบวา่ �เขาไม่ สบาย � 15  แล ้วซาอูลส่งผู้ส่ือสารน้ัน
ให ้ไปดู  ดาว ิดอกี สัง่วา่ �จงนําเขามาหาเราทัง้เตียง เพื่อเราจะได้ฆ่าเขาเสีย� 16 เม่ือผู้ส่ือสารเข้ามา  ดู  เถิด  รู 
ปเคารพก็ อยู ่ในเตียง  พร ้อมกับหมอนขนแพะอยู ่ท่ี  ศีรษะ 17 ซาอูลรบัสัง่ถามมีคาลวา่ �ไฉนเจ้าจึงหลอกลวง
เรา และปล่อยศั ตรู ของเราไปเสีย เขาจึงรอดพ้นไป� และมีคาลทูลตอบซาอูลวา่ �เธอพู ดก ับหม่อมฉั นว ่า
�ปล่อยใหฉั้นไปเถิด จะใหฉั้นฆ่าเธอทําไมเล่า� �

 ดาว ิดหนีพ้นจากซาอู ลอย ่างอศัจรรย์
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18 ฝ่ายดาว ิดก ็ หนี  รอดไป เธอมาหาซามูเอลท่ีเมืองรามาห์ และเล่าทุกเรือ่งท่ีซาอูลได้ทรงกระทําแก่เธอให้
ซามูเอลฟัง เธอและซามูเอลก็ไปอยู ่เสียที ่นาโยท 19  มี คนไปทูลซาอูลวา่ � ดู  เถิด  ดาว ิ ดอย ู่ ท่ี นาโยทในเมืองรา
มาห�์ 20 ซาอู ลก ็รบัสัง่ให ้ผู้ ส่ือสารไปจับดาวดิ และเม่ือเขาไปเหน็หมู่ ผู้  พยากรณ์ กําลังพยากรณ์ อยู ่และซามู
เอลยนืเป็นหวัหน้าเขาทัง้หลาย พระวญิญาณของพระเจ้าก็มาสถิ ตก ับผู้ส่ือสารของซาอูล และเขาทัง้หลาย
ก็ พยากรณ์  ด้วย 21 เม่ื อม ีคนไปทูลซาอูล  พระองค์  ก็ ทรงใช ้ผู้ ส่ือสารอื่นไป และคนเหล่าน้ั นก ็ พยากรณ์  ด้วย 
ซาอูลทรงใช ้ให ้ ผู้ ส่ือสารไปครัง้ท่ี สาม เขาทัง้หลายก็ พยากรณ์  ด้วย 22 ซาอู ลก ็เสด็จไปท่ีรามาห ์เอง มาถึ งบ 
่อน้ําใหญ่ ท่ี ในเมืองเสคู และรบัสัง่ถามวา่ �ซามูเอลกับดาว ิดอย ู่ ท่ีไหน �  มี คนทูลวา่ � ดู  เถิด เขาทัง้สองอยู ่
ท่ี นาโยทในเมืองรามาห�์ 23  พระองค์ จึงเสด็จไปท่ีน่ันยงันาโยทในเมืองรามาห์ และพระวญิญาณของพระ
เจ้าทรงสถิ ตก ับพระองค์ ด้วย ทรงดําเนินพลางพยากรณ์พลางจนเสด็จถึงนาโยทท่ีเมืองรามาห์ 24  พระองค์ 
ทรงถอดฉลองพระองค์ออกด้วย และก็ทรงพยากรณ์ต่อหน้าซามูเอล และบรรทมเปลือยกายอยู่ตลอดวนั
น้ันและตลอดคืนน้ัน ดังน้ันเขาจึงพู ดก ั นว ่า �ซาอู ลอย ู่ในจําพวกผู้ พยากรณ์ ด้วยหรอื�

20
โยนาธานป้องกันดาวดิ

1  ดาว ิ ดก ็ หนี จากนาโยทในเมืองรามาห์ และมาหาโยนาธานกล่าววา่ �ข้าพเจ้าได้กระทําสิง่ใด อะไร
เป็นความชัว่ชา้ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้กระทําความผิดบาปอนัใดต่อเสด็จพ่อของท่าน  พระองค์ จึงได้
แสวงหาชวีติของข้าพเจ้า� 2 และโยนาธานจึงตอบเธอวา่ �ขอพระเจ้าอยา่ยอมให้เป็นเชน่น้ันเลย เธอไม่
ต้องตายดอก  ดู  เถิด เสด็จพ่อจะมิ ได้ ทรงกระทําการใหญ่น้อยสิง่ใดโดยมิ ให ้ฉั นร ู้ ทําไมเสด็จพ่อจะปิดบัง
เรือ่งน้ีจากฉันเล่า คงไม่เป็นเชน่น้ันแน่� 3  ดาว ิดจึงปฏิญาณยิง่กวา่น้ั นอ ีกและกล่าววา่ �เสด็จพ่อของท่าน
ทรงทราบอยา่งแน่นอนวา่ ข้าพเจ้าได้รบัความกรุณาในสายตาของท่าน และพระองค์ตร ัสว ่า �อยา่ให้โยนา
ธานรูเ้รือ่งน้ี เลย เกรงวา่เขาจะเศรา้ใจ� พระเยโฮวาหท์รงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด และท่านมี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด 
ความจร ิงม ี อยู ่ วา่ ระหวา่งข้าพเจ้ากับความตายก็ยงัเหลื ออ ีกเพียงก้าวเดียวฉันน้ัน� 4 โยนาธานจึงพู ดก ับ
ดาวดิวา่ � จิ ตใจเธอปรารถนาอะไร ฉันจะทําตามเพื่อเธอ� 5  ดาว ิดจึงกล่าวกับโยนาธานวา่ � ดู  เถิด  พรุง่
น้ี เป็ นว ันขึ้นค่ํา ข้าพเจ้าไม่ควรขาดท่ีจะน่ังรว่มโต๊ะเสวยกับกษั ตร ิย์  แต่ ขอโปรดให้ข้าพเจ้าไปซ่อนตัวอยู ่ท่ี 
ในทุ่งนาจนถึงเย ็นว ั นที ่ สาม 6 ถ้าเสด็จพ่อของท่านเหน็ข้าพเจ้าขาดไป  ก็ ขอโปรดทูลพระองค์ วา่ � ดาว ิดได้
วงิวอนขอลาข้าพระองค์ ร ีบกลับไปเมืองเบธเลเฮมเมืองของตน เพราะท่ีน่ันทัง้ครอบครวัทําการถวายสัตว
บูชาประจําปี� 7 ถ้าพระองค์รบัสัง่วา่ � ดี  แล้ว �  ผู้รบัใช ้ของท่านก็ ดี  ไป  แต่ ถ้าพระองค์ทรงกริว้  ก็ ขอทราบเถิด
วา่  พระองค์  ดําร ิการรา้ย 8 เพราะฉะน้ันขอท่านกรุณากระทําแก่ ผู้รบัใช ้ของท่านด้วยใจจงรกั เพราะท่านได้
กระทําพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห์กับผู้ รบัใช ้ของท่านแล้ว  แต่ ถ้าความชัว่ชา้มี อยู ่ในข้าพเจ้า ขอท่านฆ่า
ข้าพเจ้าเสียเองเถิด เพราะท่านจะนําข้าพเจ้าไปใหเ้สด็จพ่อของท่านทําไม� 9 โยนาธานจึงกล่าววา่ �อยา่ให ้
มี  ว ีแ่ววอยา่งน้ีเลยน่ะ เพราะถ้าฉันทราบวา่เสด็จพ่อคิดรา้ยต่อเธอ ฉันจะไม่ไปบอกเธอหรอื� 10  แล ้วดาว ิดก ็ 
กล ่าวแก่โยนาธานวา่ �ถ้าเสด็จพ่อของท่านตอบท่านอยา่งดุ ดัน ใครจะบอกแก่ข้าพเจ้าได้� 11 และโยนาธา
นบอกดาวดิวา่ �มาเถิด  ให ้เราเข้าไปในทุ่งนา� เขาทัง้สองจึงเข้าไปในทุ่งนา 12 และโยนาธานกล่าวแก่ ดาว 
ิดวา่ � โอ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล เม่ือฉันได้หยั ่งด ูเสด็จพ่อของฉันในวนัพรุง่น้ีประมาณเวลาน้ี
หรอืในว ันที ่ สาม  ดู  เถิด ถ้ามีอะไรดีต่อดาวดิ และฉันจะไม่ ใช ้คนไปบอกเธอที เดียว 13 ขอพระเยโฮวาห์ทรง
ลงโทษแก่โยนาธานและให ้หน ักยิง่กวา่  แต่ ถ้าเสด็จพ่อพอพระทัยท่ีจะทํารา้ยเธอ ฉันจะบอกเธอให ้ทราบ 
และส่งใหเ้ธอหนีไปให ้พ้นภัย ขอพระเยโฮวาหท์รงสถิ ตก ับเธอ อยา่งท่ี พระองค์ ทรงสถิ ตก ับเสด็จพ่อของฉัน
14 ถ้าฉันย ังม ี ช ีวติอยู ่ต่อไป ขอเธอสําแดงความเมตตาแหง่พระเยโฮวาหต่์อฉัน เพื่อฉันจะไม่ต้องตาย 15 ขอ
อยา่ตัดความกรุณาของเธอท่ี มีต ่อวงศ์วานของฉันเป็นนิตย์ ในเม่ือพระเยโฮวาห์ทรงกําจัดศั ตรู  ทุ กคนของ
ดาวดิเสียจากพื้นพิภพแล้ว� 16 โยนาธานจึงทําพันธสัญญากับวงศ์วานของดาวดิวา่ �ขอพระเยโฮวาหท์รง
แก้แค้นต่อศั ตรู ของดาวดิเถิด� 17 และโยนาธานก็ ให ้ ดาว ิดปฏิญาณอกีครัง้หน่ึงโดยความรกัของท่านท่ี มีต 
่อเธอ เพราะท่านรกัเธออยา่งกับรกัชวีติของตนเอง 18  แล ้วโยนาธานจึงพู ดก ับดาวดิวา่ � พรุง่น้ี เป็ นว ันขึ้น
ค่ํา และเขาจะเห ็นว ่าเธอขาดไป เพราะท่ีน่ังของเธอจะวา่งอยู่ 19 เม่ือเธออยูส่ามวนัแล้ว เธอจงลงไปโดยเรว็
ไปยงัท่ี ท่ี เธอได้ซ่อนตัวอยู่ ในวนัแหง่การกระทําน้ัน และคอยอยู่ข้างศิลาเอเซล 20 ฉันจะยงิลูกธนสูามลูกไป
ข้างๆท่ี น่ัน อยา่งกับวา่ฉันยงิเป้า 21และดู เถิด ฉันจะใชเ้ด็กไปสัง่วา่ �จงไปหาลูกธน�ู ถ้าฉันพู ดก ับเด็กน้ั นว ่า
� ดู  เถิด  ลูกธน ู อยู ่ทางข้างน้ีของเจ้า ไปเอามา�  แล ้วขอเธอเข้ามา เพราะพระเยโฮวาหท์รงพระชนม์ แน่  ฉันใด 
เธอก็ปลอดภัยแล้ว  ไม่มี อนัตรายอนัใดฉันน้ัน 22  แต่ ถ้าฉันพู ดก ับเด็กหนุ่ มน ้ั นว ่า � ดู  เถิด  ลูกธน ู อยู ่ข้างหน้า
เจ้าโน้น� เธอจงไปเถิด เพราะวา่พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงส่งเธอไปแล้ว 23 ส่วนเรือ่งท่ีเธอและฉันได้ พู  ดก ันน้ัน
 ดู  เถิด พระเยโฮวาหท์รงเป็นพยานระหวา่งเธอและฉันเป็นนิตย�์
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24  ดาว ิดจึงซ่อนตัวอยู่ในทุ่งนา และเม่ือถึงวนัขึ้นค่ํา  กษัตรยิ ์ ก็ ประทับเสวยพระกระยาหาร 25  กษัตรยิ ์
ประทับบนพระท่ีน่ังของพระองค์อยา่งท่ีเคยทรงกระทํา คือประทั บท ่ีพระท่ีน่ังข้างๆฝาผนัง โยนาธานยนือยู่
และอบัเนอรน่ั์งอยูข่้างซาอูล  แต่  ท่ี ของดาว ิดก ว็า่งอยู่ 26  อยา่งไรก็ดี ในวนัน้ันซาอู ลม ิ ได้ ตรสัประการใด เพราะ
ทรงดําร ิวา่ � ดาว ิดคงเกิดเหตุ บางอยา่ง เขาคงมลทิน เขาคงมลทินแน่� 27  อยู ่มาว ันร ุ่งขึ้น คือว ันที ่สอง
ของเดือน  ท่ี ของดาว ิดก ็วา่งอยู่ และซาอู ลก ็ตรสักับโยนาธานราชบุตรของพระองค์ วา่ �ทําไมบุตรเจสซี มิได้  
มาร ับประทานอาหาร ทัง้วานน้ีและวนัน้ี� 28 โยนาธานทูลตอบซาอูลวา่ � ดาว ิดได้วงิวอนขอลาข้าพระองค์
ไปย ังบ ้านเบธเลเฮม 29 เขาวา่ �ข้าพเจ้าขอรอ้งใหท่้านอนญุาตใหข้้าพเจ้าไป เพราะครอบครวัของข้าพเจ้ามี
การถวายสัตวบูชาในเมือง และพี่ชายของข้าพเจ้าสัง่ให้ข้าพเจ้าไปท่ี น่ัน  บัดน้ี ถ้าข้าพเจ้าได้รบัความกรุณา
ในสายตาของท่าน ข้าพเจ้าก็ขอรอ้งใหท่้านอนุญาตให้ข้าพเจ้าไปเยีย่มพี่ชายของข้าพเจ้า�  ด้วยเหตุน้ี เขา
จึ งม ิ ได้ มาท่ี โต ๊ะของกษั ตร ิย�์ 30  แล ้วความกริว้ของซาอู ลก ็ พลุ ่งขึ้นต่อโยนาธาน  พระองค์ ตรสักั บท ่านวา่
� เจ้า ลูกของหญิงกบฏและวปิลาส ข้าไม่ รู ้หรอืวา่เจ้าเลือกบุตรเจสซีมาให้ความอบัอายแก่ เจ้ าเองและให้
ความอบัอายแก่ความเปลือยเปล่าแหง่แม่ของเจ้า 31  ตราบใดท่ี ลูกของเจสซี มี  ช ีวติอยูบ่นดิน ตัวเจ้าหรอืราช
อาณาจักรของเจ้าก็จะตัง้อยู ่ไม่ได้ เพราะฉะน้ันจงใช้คนไปตามเขามาให ้เรา เพราะเขาจะต้องตายแน่� 32  
แล ้วโยนาธานจึงทูลตอบซาอูลพระราชบิดาของท่านวา่ �ทําไมเขาจะต้องถูกประหาร เขาได้กระทําผิดสิง่ใด
พระเจ้าข้า� 33  แต่ ซาอูลได้ทรงพุ่งหอกใส่ท่านเพื่อจะฆ่าท่าน ดังน้ันโยนาธานจึงทราบวา่ พระราชบิดาของ
ท่านหมายฆ่าดาวดิเสีย 34 โยนาธานจึงลุกขึ้นจากโต๊ะด้วยความโกรธยิง่นัก  มิได้ รบัประทานอาหารในว ันที ่
สองของเดือนน้ัน เพราะท่านเศรา้ใจด้วยเรือ่งดาวดิ เพราะวา่พระราชบิดาของท่านได้หยามน้ําหน้าดาวดิ

โยนาธานกับดาวดิลาจากกัน
35 ต่อมารุง่เชา้ขึ้นโยนาธานก็ออกไปท่ี ทุ ่งนาตามท่ีนัดหมายไวกั้บดาวดิ  มี เด็กไปด้วยคนหน่ึง 36 และท่าน

สัง่เด็กน้ั นว ่า �จงวิง่ไปหาลูกธน ูท่ี ฉันยงิไป� เม่ือเด็กน้ั นว ่ิงไป โยนาธานก็ยงิธนูลูกหน่ึงขึ้นหน้าไป 37 และ
เม่ือเด็กน้ันมาถึงท่ี ท่ี  ลูกธน ูซ่ึงโยนาธานยงิไปน้ัน โยนาธานก็รอ้งสัง่เด็กน้ั นว ่า � ลูกธน ู อยู ่ข้างหน้าโน้นไม่ ใช ่ 
หรอื � 38 และโยนาธานรอ้งสัง่เด็กน้ั นว ่า �จงรบีไปโดยเรว็อยา่หยุ ดอย ู่� เด็กของโยนาธานก็ไปเก็ บลู กธนู
และกลับมาหานายของตน 39  แต่ เด็กน้ันไม่ทราบเรือ่ง โยนาธานและดาวดิเท่าน้ั นที ่ ทราบ 40 และโยนาธา
นก็มอบอาวุธของท่านให้เด็กน้ัน และบอกเขาวา่ � ไป จงแบกสิง่เหล่าน้ีไปในเมือง� 41 เม่ือเด็กน้ันไปแล้ว
 ดาว ิ ดก ็ ลุ กขึ้นมาจากท่ี ท่ีอยู ่ ทิศใต้ ซบหน้าลงถึ งด ิน  แล ้วกราบลงสามครัง้ และทัง้สองก็ จุ  บก ัน และรอ้งไห ้
กัน จนดาวดิรอ้งมากเหลือเกิน 42 โยนาธานจึงกล่าวกับดาวดิวา่ �ขอจงไปเป็นสุขเถิด เพราะเราทัง้สองได้
ปฏิญาณไว ้แล ้วในพระนามแหง่พระเยโฮวาห ์วา่ �พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นพยานระหวา่งฉันและเธอ และ
ระหวา่งเชื้อสายของฉั นก ับเชื้อสายของเธอสืบไปเป็นนิตย�์ �  ดาว ิ ดก ็ ลุ กขึ้นจากไป และโยนาธานก็ เข ้าไปใน
เมือง
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1  แล ้วดาว ิดก ็ มาย ังเมืองโนบมาหาอาหิเมเลคปุโรหติ และอาหิเมเลคตัวสัน่อยู่เม่ือพบดาวดิจึงพู ดก ั บท 
่านวา่ �ทําไมท่านจึงมาคนเดียว และไม่ มี  ผู้ ใดมากั บท ่าน� 2  ดาว ิดจึงพู ดก ับอาหิเมเลคปุโรหติวา่ � กษัตรยิ ์
ทรงบัญชาข้าพเจ้าให้ทําเรือ่งหน่ึงรบัสัง่แก่ข้าพเจ้าวา่ �อยา่บอกเรือ่งซ่ึงเราใช ้เจ้ าไปกระทําน้ันแก่ ผู้ ใดให ้รู ้ 
เลย และด้วยเรือ่งซ่ึงเรามอบหมายแก่ เจ้ าน้ัน� ข้าพเจ้าได้นัดหมายไวกั้บพวกผู้ รบัใช ้ ณ  ท่ี  แหง่หน ึ่ง 3 ฉะน้ัน
บัดน้ีท่านมีอะไรติ ดม อือยูบ่้างเล่า ขอมอบขนมปังไวใ้นมือข้าพเจ้าสั กห ้าก้อน หรอือะไรๆท่ี มี  ท่ีน่ี  ก็ได้ � 4  ปุ โรห ิ
ตน ้ันตอบดาวดิวา่ �ข้าพเจ้าไม่ มี ขนมปังธรรมดาติ ดม ือเลย  แต่  มี ขนมปังบร ิสุทธ ์ิขอแต่คนหนุ่มได้ อยู ่หา่ง
จากผู้หญิงมาแล้ วก ็ แล้วกัน � 5 และดาว ิดก ็ตอบท่านปุโรหติวา่ � ท่ีจรงิ  ตัง้แต่ เราออกไปปฏิบั ติ  งาน  ผู้ หญิ 
งก ็ ถู  กก ันไว ้ให ้หา่งจากเราทัง้หลายประมาณสามวนั และภาชนะของคนหนุ่มก็ บรสุิทธิ ์และขนมปังน้ันเป็น
อยา่งธรรมดาอยู ่แล้ว  ถึงแม้ วา่ขนมปังน้ันถูกชาํระให ้บรสุิทธิ ์ในภาชนะแล้ว� 6 ดังน้ันปุโรหติจึงมอบขนมปัง
บร ิสุทธ ิ์ ให ้ แก่  ดาวดิ เพราะท่ีน่ันไม่ มี ขนมปั งอ ื่นนอกจากขนมปังหน้าพระพักตร์ ซ่ึงเก็บมาจากหน้าพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ เพื่อวางขนมปังใหม่ในว ันที ่ เก ็บเอาขนมปังเก่าน้ันออกไป 7 ในวนัน้ั นม ชีายคนหน่ึงอยู ่ท่ี น่ันเป็น
ผู้ รบัใช ้ของซาอูล  มี ธุระต้องเฝ้าพระเยโฮวาห ์อยู ่เขาชื่อโดเอก คนเอโดม เป็นหวัหน้าคนเล้ียงสัตวข์องซาอูล
8 และดาวดิกล่าวแก่อาหิเมเลควา่ �ท่านไม่ มี หอกหรอืดาบติ ดม ืออยู่สักเล่มหน่ึงหรอื ด้วยข้าพเจ้ามิ ได้ นํา
ดาบหรอืเครือ่งอาวุธติดมาเลย เพราะราชการของกษั ตร ิยเ์ป็นการด่ วน � 9  ปุ โรห ิตน ้ันจึงกล่าววา่ �ดาบของ
โกลิอทัคนฟีลิสเตีย ซ่ึงท่านฆ่าเสียท่ีหุบเขาเอลาห ์น้ัน  ดู  เถิด ยงัหอ่ผ้าอยู ่ท่ี ข้างหลังเอโฟด ถ้าท่านต้องการ
ดาบน้ันจงเอาไปเถิด นอกจากเล่ มน ้ันแล้ วก ็ ไม่มี ดาบอื่ นอ ีก� และดาวดิกล่าววา่ � ไม่มี ดาบอื่นเหมือนดาบ
เล่ มน ้ันแล้ว  ขอให ้ข้าพเจ้าเถิด�
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 ดาว ิดหนีจากซาอูลไปหาอาคีชกษั ตร ิยเ์มืองกัท
10 และดาว ิดก ็ ลุ กขึ้นในวนัน้ันหนีจากพระพักตรซ์าอูลไปหาอาคีชกษั ตร ิย์เมืองกัท 11 และมหาดเล็กของ

อาคีชทูลวา่ � ดาว ิดคนน้ี ไม่ใช ่หรอืท่ีเป็นกษั ตร ิย์ของแผ่นดินน้ัน เขามิ ได้ เต้นราํและขับเพลงร ับก ันหรอืวา่
�ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ และดาวดิฆ่าคนเป็นหม่ืนๆ� � 12 และดาว ิดก ็จําถ้อยคําเหล่าน้ี ไว ้ในใจและกลัวอา
คีชกษั ตร ิย์เมืองกั ทอย ่างมาก 13 ท่านจึงเปล่ียนอากั ปก ิรยิาต่อหน้าเขาทัง้หลาย และกระทําตนเป็นคนบ้า
ในมือเขา  เท ่ียวกาไว ้ท่ี  ประตูรัว้ และปล่อยให้น้ําลายไหลลงเปรอะเครา 14 อาคีชจึงสัง่ผู้ รบัใช ้ของท่านวา่ � ดู  
เถิด  เจ้ าเห ็นว ่าคนน้ันบ้า  แล ้วเจ้าพาเขามาหาเราทําไม 15 ข้าขาดคนบ้าหรอื  เจ้ าจึงพาคนน้ีมาทําบ้าให้ข้าดู
คนอยา่งน้ีควรเข้ามาในนิเวศของข้าหรอื�

22
 ดาว ิ ดอย ู่ ท่ี ถ้ําอดุลลัม

1  ดาว ิ ดก ็จากท่ีน่ันหนีไปอยู ่ท่ี ถ้ําอดุลลัม เม่ือพี่ชายของท่านและวงศ์วานบิดาของท่านทัง้สิน้ได้ยนิเรือ่ง
เขาก็ลงไปหาท่านท่ี น่ัน 2  แล ้ วท ุกคนท่ี มี  ความทุกข์ยาก และทุกคนท่ี มี  หน้ีสิน และทุกคนท่ี ไม่มี ความพอใจ
ก็พากันมาหาท่าน และท่านก็เป็นหวัหน้าของเขาทัง้หลาย  มี คนมามัว่สุมอยู่กั บท ่านประมาณส่ีรอ้ยคน 3  
ดาว ิ ดก ็ออกจากท่ีน่ันไปยงัเมืองมิสปาห์ในแผ่นดินโมอบั และท่านทูลกษั ตร ิย์เมืองโมอบัวา่ �ขอโปรดให ้
บิ ดามารดาของข้าพเจ้ามาอยู่กับพระองค์ เถิด จนกวา่ข้าพเจ้าจะทราบวา่พระเจ้าจะทรงกระทําประการใด
เพื่อข้าพเจ้า� 4 และท่านก็นําบิดามารดามาเฝ้ากษั ตร ิย ์แห ่งโมอบั และท่านทัง้สองก็อาศัยอยู่กับกษั ตร ิย์
ตลอดเวลาท่ี ดาว ิ ดอย ู่ในท่ีกําบังเข้มแข็ง 5  แล ้วผู้ พยากรณ์ กาดกล่าวแก่ ดาว ิดวา่ �ท่านอยา่อยู่ในท่ีกําบัง
เข้มแข็งน้ี เลย จงไปเข้าในแผ่นดินยูดาห ์เถิด �  ดาว ิ ดก ็ไปและมาอยู่ในป่าเฮเรท 6 ฝ่ายซาอูลทรงได้ย ินว ่ามี ผู้ 
พบดาวดิและคนท่ี อยู ่กั บท ่าน (เวลาน้ันซาอูลประทั บท ่ีเมืองกิเบอาห ์ใต้  ต้นไม้  แหง่หน ึ่งท่ีรามาห์ ทรงหอกอยู่
และบรรดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ก็ ยนือยู่รอบพระองค์� 7 และซาอูลตรสักับผู้ รบัใช ้ ท่ี ยนือยู่รอบพระองค์ วา่ 
� เจ้ าทัง้หลายพวกคนเบนยามิน จงฟังเถิด  บุ ตรของเจสซีจะให้นาและสวนองุน่แก่ เจ้ าทัง้หลายหรอื จะตัง้
เจ้าทัง้หลายให้เป็นผู้บังคับการกองพันกองรอ้ยหรอื 8  เจ้ าทัง้หลายจึงได้คิดกบฏต่อเรา  ไม่มี ใครแจ้งแก่เรา
เลย เม่ือลูกของเราทําพันธไมตรกัีบบุตรของเจสซี น้ัน  ไม่มี  ผู้ ใดรว่มทุกข์กับเรา หรอืแจ้งแก่เราวา่ ลูกของ
เราปลุกป่ันผู้ รบัใช ้ของเราให ้ต่อสู้  เรา คอยซุ่ มด ักเราอยูอ่ยา่งทุกวนัน้ี�

ซาอูลฆ่าพวกปุโรหติของพระเจ้า
9 โดเอกคนเอโดมซ่ึงอยูเ่หนือผู้ รบัใช ้ของซาอูลจึงทูลตอบวา่ �ข้าพระองค์ เห ็นบุตรเจสซีมาท่ีเมืองโนบมา

หาอาหเิมเลคบุตรอาห ิทูบ 10  แล ้วเขาก็ทูลถามพระเยโฮวาห ์ให ้ ท่าน และให ้เสบียงอาหาร และใหด้าบของโก
ลิอทัคนฟีลิสเตียแก่ท่านไป� 11  แล ้วกษั ตร ิย ์ก็  ใช ้ ให ้ไปเรยีกอาหเิมเลคปุโรหติ  บุ ตรชายอาห ิทูบ และวงศ์วาน
บิดาของท่านทัง้สิน้  ผู้ เป็นปุโรหติเมืองโนบ  ทุ กคนก็มาหากษั ตร ิย์ 12 และซาอูลตร ัสว ่า � บุ ตรอาหิทูบเอย๋
จงฟังเถิด� เขาทูลตอบวา่ � เจ้ านายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ อยู ่ ท่ีน่ี � 13 และซาอูลตรสัแก่เขาวา่ �ทําไม
เจ้าจึงรว่มกันกบฏต่อเรา ทัง้เจ้าและบุตรของเจสซี ในการท่ี เจ้ าได้ ให ้ขนมปังและดาบแก่ เขา และได้ทูลถาม
พระเจ้าให ้เขา เขาจึงลุกขึ้นต่อสู้ เรา และคอยซุ่ มด ักเราอยู่อยา่งทุกวนัน้ี� 14 และอาหิเมเลคทูลตอบกษั ตร ิ
ย ์วา่ �ในบรรดาข้าราชการผู้ รบัใช ้ของพระองค์  มี  ผู้ ใดเล่าท่ีจะสัตย์ซ่ืออยา่งดาวดิ พระราชบุตรเขยของกษั 
ตร ิย์  ผู้ บังคับบัญชาทหารราชองคร ักษ ์และเป็นผู้ มีเกียรติ ในพระราชสํานักของพระองค์ 15  แล ้วข้าพระองค์ 
ได้ ทูลขอพระเจ้าเพื่อเขาจรงิหรอื  เปล ่าเลย ขอกษั ตร ิย์อยา่ทรงกล่าวโทษสิง่ใดต่อผู้ รบัใช ้ของพระองค์ หรอื
วงศ์วานของบิดาของข้าพระองค์ ทัง้สิน้ เพราะผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ไม่ ทราบเรือ่งน้ี เลย  ไม่ วา่มากหรอืน้อย�
16  กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า �อาหิเมเลค  เจ้ าจะต้องตายแน่ ทัง้เจ้าและวงศ์วานบิดาของเจ้าทัง้สิน้ด้วย� 17 และกษั 
ตร ิย ์ก็ รบัสัง่แก่ทหารราบผู้ยนืเฝ้าอยู ่วา่ �จงหนัมาประหารปุโรหติเหล่าน้ีของพระเยโฮวาห ์เสีย เพราะวา่มือ
ของเขาอยู่กับดาวดิด้วย เขารู ้แล ้ วว ่ามันหนี ไป  แต่  ไม่  แจ ้งใหเ้รารู�้  แต่ ข้าราชการผู้ รบัใช ้ของกษั ตร ิย ์ไม่ ยอม
ลงมือฟันปุโรหติของพระเยโฮวาห์ 18  แล ว้กษั ตร ิยจึ์งตรสักับโดเอกวา่ � เจ้ าจงหนัไปฟันปุโรหติเหล่าน้ัน� โด
เอกคนเอโดมก็หนัไปฟันบรรดาปุโรหติ ในวนัน้ันเขาฆ่าบุคคลท่ีสวมเอโฟดผ้าป่านเสียแปดสิบหา้คน 19 และ
เขาประหารโนบ เมืองของปุโรหติ  เสียด ้วยคมดาบ ฆ่าเสียด้วยคมดาบทัง้ผู้ ชาย  ผู้หญิง  เด็ก และเด็กท่ีย ังด 
ูดนม  ววั  ลา และแกะ 20  แต่  บุ ตรชายคนหน่ึงของอาหิเมเลค  บุ ตรชายอาห ิทูบ ชื่ออาบียาธาร ์ได้ รอดพ้นและ
หนีตามดาวดิไป 21  อาบ ียาธาร ์ก็ บอกดาวดิวา่ซาอูลได้ประหารปุโรหติของพระเยโฮวาห ์เสีย 22  ดาว ิดจึงพู 
ดก ับอาบียาธาร ์วา่ �ในวนัน้ันเม่ือโดเอกคนเอโดมอยู ่ท่ีน่ัน เรารู ้แล ้ วว ่า เขาจะต้องทูลซาอูลแน่ เราเป็นต้น
เหตุ แห ่งความตายของบุคคลทัง้สิน้ในวงศ์วานบิดาของท่าน 23 จงอยูเ่สี ยก ับเราเถิด อยา่กลัวเลย เพราะผู้ ท่ี 
แสวงหาชวีติของท่านก็แสวงหาชวีติของเราด้วย ท่านอยูกั่บเราก็จะพ้นภัย�
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23
การพเนจรและการหลีกเล่ียงหลบหนีของดาวดิ

1  แล ้วพวกเขาบอกดาวดิวา่ � ดู  เถิด คนฟีลิสเตียกําลังรบเมืองเคอีลาห ์อยู ่และปล้นเอาข้าวท่ี ลาน � 2  
ดาว ิดจึงทูลถามพระเยโฮวาห ์วา่ �ควรท่ีข้าพระองค์จะไปต่อสู้กับคนฟีลิสเตียเหล่าน้ี หรอืไม่ � และพระเยโฮ
วาห์ตรสักับดาวดิวา่ �จงไปต่อสู้คนฟีลิสเตียและชว่ยเมืองเคอีลาห ์ให ้ พ้น � 3  แต่ คนของดาวดิเรยีนท่านวา่
� ดู  เถิด เราอยู่ในยูดาห ์น่ี  ก็ ยงักลัวอยู่ ถ้าเราขึ้นไปยงัเคอีลาห ์สู้ รบกับกองทัพของฟีลิสเตียเราจะยิง่กลัวมาก
ขึ้นเท่าใด� 4  แล ้วดาว ิดก ็ทูลถามพระเยโฮวาห ์อกี และพระเยโฮวาห์ตรสัตอบท่านวา่ �จงลุกขึ้นลงไปยงัเค
อีลาห ์เถิด เพราะเราจะมอบคนฟีลิสเตียไวใ้นมือของเจ้า� 5 และดาว ิดก ับคนของท่านก็ไปยงัเคอีลาห ์ต่อสู้ 
กับคนฟีลิสเตีย นําเอาสัตวเ์ล้ียงของเขาไป และฆ่าฟันเขาทัง้หลายเสียเป็ นอ ันมาก ดังน้ันแหละดาว ิดก ็ ได้ 
ชว่ยชาวเมืองเคอีลาห ์ให ้ พ้น 6  อยู ่มาเม่ืออาบียาธาร ์บุ ตรชายของอาหิเมเลคหนีไปหาดาวดิท่ีเมืองเคอีลาห ์
น้ัน เขาถือเอโฟดลงมาด้วย 7  มี คนไปทูลซาอูลวา่  ดาว ิดมาท่ีเคอีลาห ์แล้ว ซาอูลจึงตร ัสว ่า �พระเจ้าทรง
มอบเขาไว้ในมือเราแล้ว เพราะท่ีเขาเข้าไปในเมืองท่ี มี  ประตู และดาล เขาก็ขังตัวเองไว�้ 8 และซาอูลทรง
ให้เรยีกพลทัง้ปวงเข้าสงคราม  ให ้ลงไปยงัเคอีลาห์เพื่อล้อมดาว ิดก ับคนของท่านไว้ 9  ดาว ิดทราบวา่ซาอูล
ทรงคิดรา้ยต่อท่าน ท่านจึงพู ดก ับอาบียาธาร ์ปุ โรหติวา่ �จงนําเอาเอโฟดมาท่ี น่ี  เถิด � 10  ดาว ิดกราบทูลวา่
� โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ได้ ยนิแน่ วา่ ซาอูลหาชอ่งท่ีจะมายงัเคอี
ลาห์เพื่อทําลายเมืองน้ีเพราะข้าพระองค์เป็นเหตุ 11 ประชาชนชาวเคอีลาห์จะมอบข้าพระองค์ ไว ้ในมือท่าน
หรอื ซาอูลจะเสด็จลงมาดังท่ี ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ได้ ยนิน้ันหรอื  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสรา
เอล ขอพระองค์ทรงบอกผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เถิด � และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เขาจะลงมา� 12  แล ้วดาวดิ
จึงกราบทูลวา่ �ประชาชนชาวเคอีลาห์จะมอบข้าพระองค์และคนของข้าพระองค์ ไว ้ในมือของซาอูลหรอื�
และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เขาทัง้หลายจะมอบเจ้าไว�้ 13  แล ้วดาว ิดก ับคนของท่านซ่ึ งม ีประมาณหกรอ้ย
คนก็ ลุ กขึ้นไปเสียจากเคอีลาห์ และเขาทัง้หลายก็ไปตามแต่ ท่ี เขาจะไปได้ เม่ื อม ีคนไปทูลซาอูลวา่  ดาว ิดหนี
ไปจากเคอีลาห ์แล้ว ซาอู ลก ็ทรงเลิกการติดตาม 14 และดาว ิดก ็ อยู ่ในถิน่ทุ รก ันดารตามท่ีกําบังเข้มแข็งและ
อยู่ในแดนเทือกเขาแหง่ถิน่ทุ รก ันดารศิฟ และซาอู ลก ็ทรงแสวงหาท่านทุกวนั  แต่ พระเจ้ามิ ได้ มอบท่านไว้
ในมือของซาอูล 15 และดาวดิเห ็นว ่าซาอูลได้ทรงออกมาแสวงหาชวีติของเธอ  ดาว ิ ดอย ู่ในถิน่ทุ รก ันดารศิฟ
ท่ี ป่าไม้ 16 และโยนาธานราชบุตรของซาอูลได้ ลุ กขึ้นไปหาดาวดิท่ี ป่าไม้ และสนับสน ุนม ือของเธอให ้เข ้มแข็ง
ขึ้นในพระเจ้า 17 โยนาธานพู ดก ับเธอวา่ �อยา่กลัวเลย เพราะวา่มือของซาอูลเสด็จพ่อของฉันจะหาเธอไม่ 
พบ เธอจะได้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล และฉันจะเป็ นอ ุปราช ซาอูลเสด็จพ่อของฉั นก ็ทราบเรือ่งน้ี ด้วย �
18 และทัง้สองก็กระทําพันธสัญญาต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  ดาว ิดยงัค้างอยู ่ท่ี  ป่าไม้ และโยนาธานก็ กล ับ
ไปวงั 19 ฝ่ายชาวศิฟได้ขึ้นไปหาซาอูลท่ีกิเบอาห์ทูลวา่ � ดาว ิดได้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ ในท่ี
กําบังเข้มแข็งท่ี ป่าไม้ บนเนินเขาฮาคีลาห์ ซ่ึงอยู ่ใต้ เยชิโมนมิ ใช ่ หรอื 20  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์เพราะฉะน้ันบัดน้ี
ขอเสด็จลงไปตามสุดพระทัยปรารถนาท่ีจะลงไป ฝ่ายพวกข้าพระองค์จะมอบเขาไว้ในหตัถ์ของกษั ตร ิย�์
21 และซาอูลตร ัสว ่า �ขอพระเยโฮวาหท์รงอาํนวยพระพรแก่พวกท่าน เพราะพวกท่านปรานี เรา 22 จงไปหา
ดู ให ้ แน่ นอนยิง่ขึ้น  ดู  ให ้ รู ้วา่เขาอยู ่ท่ีไหน ใครเหน็เขาท่ีน่ันบ้าง เพราะมีคนบอกข้าวา่ เขาฉลาดนัก 23 เพราะ
ฉะน้ันจงไปสังเกตดู ท่ี ซุ่มวา่เขาซ่อนตัวอยู ่ท่ีไหน และกลับมาเอาเน้ือความแน่นอนมาบอกเรา  แล ้วเราจะ
ไปกั บท ่าน ต่อมาถ้าเขาอยูใ่นเขตแผ่นดิน เราจะค้นหาเขาในบรรดาคนยูดาห ์ท่ี นับเป็นพันๆ� 24 เขาทัง้หลาย
ก็ ลุ กขึ้นไปยงัศิ ฟก ่อนซาอูล ฝ่ายดาว ิดก ับคนของท่านอยู่ในถิน่ทุ รก ันดารมาโอนในท่ีราบใต้เยช ิโมน 25 ซาอู 
ลก ับคนของพระองค์ ก็ แสวงหาท่าน  มี คนบอกดาวดิ ท่านจึงลงไปยงัศิลาและอยูใ่นถิน่ทุ รก ันดารมาโอน เม่ือ
ซาอูลทรงได้ยนิดังน้ั นก ็ทรงติดตามดาวดิไปในถิน่ทุ รก ันดารมาโอน 26 ซาอูลเสด็จไปฟากภูเขาข้างน้ี  ดาว ิ 
ดก ับคนของท่านอยู่ฟากภูเขาข้างโน้น  ดาว ิ ดก ็ ร ีบหนีจากพระพักตรซ์าอูล เพราะซาอู ลก ับคนของพระองค์
มาล้อมรอบดาว ิดก ับคนของท่านเพื่อจะจับ 27  แต่  มี  ผู้ ส่ือสารคนหน่ึงมาทูลซาอูลวา่ �ขอรบีเสด็จกลับ เพ
ราะคนฟีลิสเตียยกกองทัพมาบุ กรุ กแผ่นดิน� 28 ซาอูลจึงเสด็จกลับจากการไล่ตามดาวดิไปรบกับฟีลิสเตีย
เขาจึงเรยีกท่ีน้ั นว ่าเส-ลาฮามาเลคอท 29  ดาว ิ ดก ็ขึ้นไปจากท่ีน่ันไปอาศัยอยูใ่นท่ีกําบังเข้มแข็งแหง่เอนเกดี

24
 ดาว ิดไว ้ช ีวติของกษั ตร ิยซ์าอูลท่ีเมืองเอนเกดี

1  อยู ่มาเม่ือซาอูลเสด็จกลับจากการไล่ตามคนฟีลิสเตียแล้ว  มี คนมาทูลวา่ � ดู  เถิด  ดาว ิ ดอย ู่ในถิน่ทุ รก ัน
ดารเมืองเอนเกดี� 2  แล ้วซาอู ลก ็ทรงนําพลท่ีคัดเลือกจากบรรดาคนอสิราเอลแล้วสามพันคนไปแสวงหา
ดาว ิดก ับคนของท่านท่ีหนิเลียงผา 3 และพระองค์เสด็จมาท่ีคอกแกะรมิทาง  มี ถ้ําอยู่ถ้ําหน่ึงท่ี น่ัน และซาอู 
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ลก ็เสด็จเข้าไปส่งทุกข์ ฝ่ายดาว ิดก ับคนของท่านน่ังอยู ่ท่ี ส่วนลึกท่ีสุดของถ้ํา 4 คนของดาว ิดก ็เรยีนท่านวา่
� ดู  เถิด  วนัน้ี เป็ นว ั นที ่พระเยโฮวาห์ตรสักั บท ่านวา่ � ดู  เถิด เราจะมอบศั ตรู ของเจ้าไวใ้นมือของเจ้า เพื่อเจ้า
จะได้ทํากับเขาตามท่ี เจ้ าเหน็ควร� �  แล ้วดาว ิดก ็ ลุ กขึ้นเข้าไปตัดชายฉลองพระองค์ของซาอู ลอย ่างลับๆ
5 ต่อมาภายหลังใจของดาว ิดก ็ ตําหนิ ตั วท ่านเอง เพราะท่านได้ตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูล 6 ท่านวา่แก่
คนของท่านวา่ �ขอพระเยโฮวาห์ทรงหา้มข้าพเจ้ากระทําสิง่น้ีต่อเจ้านายของข้าพเจ้า ซ่ึงเป็นผู้ ท่ี พระเยโฮ
วาห์ทรงเจิมตัง้ไว้ คือท่ีจะเหยยีดมือออกต่อสู้กั บท ่าน ด้วยวา่ท่านเป็นผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว�้ 7  ดาว ิ 
ดก ็หา้มผู้ รบัใช ้ของท่านด้วยถ้อยคําเหล่าน้ี และไม่ ยอมให ้เขาทัง้หลายทํารา้ยซาอูล และซาอู ลก ็ทรงลุกขึ้น
ออกจากถ้ําเสด็จไปตามทางของพระองค์ 8 ภายหลังดาว ิดก ็ ลุ กขึ้นด้วย และออกไปจากถ้ํารอ้งทูลซาอูลวา่
�ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์� และเม่ือซาอูลทรงเหลี ยวด ู  ดาว ิ ดก ็ก้มลงถึ งด ินกราบไหว้ 9 และดา
วดิทูลซาอูลวา่ �ไฉนพระองค์ทรงฟังถ้อยคําของคนท่ี กล่าววา่ � ดู  เถิด  ดาว ิดแสวงหาท่ีจะทํารา้ยพระองค์�
10  ดู  เถิด  วนัน้ี พระเนตรของพระองค์ ประจักษ์  แล ้ วว ่า พระเยโฮวาห์ทรงมอบพระองค์ในวนัน้ี ไว ้ในมือของ
ข้าพระองค์ ท่ี ในถ้ํา และบางคนได้ ขอให ้ข้าพระองค์ประหารพระองค์ เสีย  แต่ ข้าพระองค์ ก็ได้  ไว ้ พระชนม์ ของ
พระองค์ ข้าพระองค์ พูดวา่ �ข้าพเจ้าจะไม่ยื่ นม ือออกทํารา้ยเจ้านายของข้าพเจ้า เพราะพระองค์เป็นผู้ ท่ี 
พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว�้ 11 ยิง่กวา่น้ันเสด็จพ่อของข้าพระองค์ ได้  ขอด ูชายฉลองพระองค์ในมือของข้า
พระองค์  โดยเหตุท่ี วา่ข้าพระองค์ ได้ ตัดชายฉลองพระองค์ ออก และมิ ได้ ประหารพระองค์ เสีย ขอพระองค์
ทรงทราบและทรงเหน็เถิดวา่ ในมือของข้าพระองค์ ไม่มี ความชัว่รา้ยหรอืการละเมิด ข้าพระองค์ มิได้ กระทํา
บาปต่อพระองค์  แม้ว ่าพระองค์จะล่าชวีติของข้าพระองค์เพื่อจะเอาชวีติข้าพระองค์ 12 ขอพระเยโฮวาหท์รง
พิพากษาระหวา่งข้าพระองค์และพระองค์ ขอพระเยโฮวาหท์รงแก้แค้นแทนข้าพระองค์ต่อพระองค์  แต่ มือ
ของข้าพระองค์จะไม่กระทําอะไรต่อพระองค์ 13 ดังสุภาษิตโบราณวา่ �ความชัว่รา้ยก็ออกมาจากคนชัว่�
 แต่ มือของข้าพระองค์จะไม่กระทําอะไรต่อพระองค์ 14  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลออกมาตามผู้ ใด  พระองค์  ไล่ 
ตามผู้ ใด  ไล่ ตามสุนัขท่ีตายแล้ว  ไล่ ตามตัวหมัด 15 เพราะฉะน้ันขอพระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ พิพากษา และ
ขอทรงประทานคําพิพากษาระหวา่งข้าพระองค์และพระองค์ และทอดพระเนตร และขอวา่ความฝ่ายข้า
พระองค์ และขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นหตัถ์ของพระองค์� 16  อยู ่มาเม่ือดาวดิทูลคําเหล่าน้ีต่อซาอูลแล้ว
ซาอูลตร ัสว ่า � ดาว ิดบุตรของข้าเอย๋ น่ันเป็นเสียงของเจ้าหรอื� ซาอู ลก ็ทรงส่งเสียงกันแสง 17  พระองค์ 
ตรสักับดาวดิวา่ � เจ้ าชอบธรรมยิง่กวา่ข้า เพราะเจ้าตอบแทนข้าด้วยความดี ในเม่ือข้าได้ตอบแทนเจ้าด้วย
ความรา้ย 18  เจ้ าได้ประกาศในวนัน้ี แล ้ วว ่า  เจ้ าได้กระทําความดีต่อข้าอยา่งไร ในการท่ี เจ้ ามิ ได้ ประหาร
ข้าเสียในเม่ือพระเยโฮวาห์ทรงมอบข้าไว้ในมือของเจ้าแล้ว 19 เพราะถ้าผู้ใดพบศั ตรู ของตน เขาจะยอมให้
ปลอดภัยไปหรอื ดังน้ันขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทําดี แก่  เจ้ าสนองการท่ี เจ้ าได้กระทําแก่ข้าในวนัน้ี 20  บัดน้ี 
 ดู  เถิด ข้าประจั กษ ์ แล ้ วว ่า  เจ้ าจะเป็นกษั ตร ิย ์แน่ และราชอาณาจั กรอ ิสราเอลจะสถาปนาอยู่ในมือของเจ้า
21 เพราะฉะน้ันบัดน้ีจงปฏิญาณให ้แก่ ข้าในพระนามของพระเยโฮวาห ์วา่  เจ้ าจะไม่ตัดเชื้อสายรุน่หลังของข้า
เสีย และเจ้าจะไม่ทําลายชื่อของข้าเสียจากวงศ์วานบิดาของข้า� 22  ดาว ิ ดก ็ปฏิญาณให ้แก่ ซาอูล  แล ้วซาอู 
ลก ็เสด็จกลับพระราชวงั และดาว ิดก ับคนของท่านก็ขึ้นไปยงัท่ีกําบังเข้มแข็ง

25
ความตายของซามูเอล

1 ฝ่ายซามูเอลก็ สิ ้นชวีติและคนอสิราเอลทัง้ปวงก็ประชุมกันไว ้ทุกข์  ให ้ ท่าน และเขาทัง้หลายก็ฝังศพท่าน
ไวใ้นบ้านของท่านท่ีรามาห์ และดาว ิดก ็ ลุ กขึ้นลงไปยงัถิน่ทุ รก ันดารปาราน

 ดาวดิ นาบาลและนางอาบี กาย ิล
2  มี ชายคนหน่ึงในมาโอน  มี การงานอยู่ในคารเมล ชายผู้น้ั นม ่ั งม ี มาก  มี แกะสามพันและแพะหน่ึงพัน

ท่านตัดขนแกะของท่านอยู ่ท่ี คารเมล 3 ชื่อของชายคนน้ันคือนาบาล และชื่อภรรยาของท่านคืออาบี กาย ิล
นางมีความเข้าใจเรือ่งต่างๆ เป็นอยา่งดีและมี หน ้าตาสวยงาม  แต่ ชายคนน้ันเป็นคนสามานยแ์ละประพฤติ
ตัวเลวทราม เป็นวงศ์วานของคาเลบ 4  ดาว ิ ดอย ู่ในถิน่ทุ รก ันดารได้ย ินว ่านาบาลกําลังตัดขนแกะของเขา
อยู่ 5  ดาว ิดจึงใช้ชายหนุ่ มสิ บคน และดาวดิสัง่ชายหนุ่มเหล่าน้ั นว ่า �จงขึ้นไปท่ีคารเมลไปหานาบาล และ
คํานับเขาในนามของเรา 6 ท่านทัง้หลายจงกล่าวคําคํานับเขาเชน่น้ี วา่ � สันติ ภาพจงมี แก่  ท่าน  สันติ ภาพ
จงมี แก่  วงศ์ วานของท่าน และสันติภาพจงมี แก่ บรรดาสิง่ท่ีท่านมี 7 ข้าพเจ้าได้ย ินว ่าท่านมีคนตัดขนแกะ
ฝ่ายผู้เล้ียงแกะของท่านน้ันอยู่กับเรา เรามิ ได้ กระทําอนัตรายเขาเลย และเขาก็ มิได้ ขาดอะไรไปตลอดเวลา
ท่ีเขาอยู่ในคารเมล 8  ขอให ้ถามพวกคนหนุ่มของท่าน  ดู  เถิด เขาทัง้หลายจะสําแดงใหท่้านทราบเอง เพราะ
ฉะน้ันขอใหค้นหนุ่ มท ้ังหลายของข้าพเจ้าได้รบัความกรุณาในสายตาของท่าน เพราะเรามาในวนัดี ข้าพเจ้า
ขอรอ้งท่านโปรดให ้สิ ่งท่ีตกมาถึ งม ือของท่านแก่พวกผู้ รบัใช ้ของท่านและแก่ ดาว ิดบุตรของท่าน� � 9 เม่ือ
พวกคนหนุ่มของดาวดิมาถึ งก ็ กล ่าวบรรดาคําเหล่าน้ันแก่นาบาลในนามของดาวดิ และเขาทัง้หลายก็คอย
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อยู่ 10 และนาบาลตอบคนรบัใชข้องดาวดิวา่ � ดาว ิดคือผู้ ใด  บุ ตรของเจสซีคือผู้ ใด  สมัยน้ี  มี  คนใช ้เป็ นอ ันมาก
ท่ี หนี ไปจากนายของตน 11 ควรหรอืท่ีข้าจะนําขนมปังของข้า และน้ําของข้า และเน้ือของข้า ซ่ึงข้าได้ฆ่าเสีย
สําหรบัคนตัดขนแกะของข้า  มอบให ้ แก่ คนซ่ึงมาจากท่ีไหนข้าก็ ไม่รู ้� 12 พวกคนหนุ่มของดาว ิดก ็ หนักลับ 
และมาบอกเรือ่งราวทัง้สิน้น้ี แก่  ดาวดิ 13 และดาวดิสัง่คนของท่านวา่ � ทุ กคนจงเอาดาบคาดเอวไว�้ และ
ทุกคนก็เอาดาบคาดเอวของตน และดาว ิดก ็เอาดาบคาดเอวด้วย และมีคนติดตามดาวดิไปประมาณส่ีรอ้ย
คน ส่วนอกีสองรอ้ยคนอยูเ่ฝ้ากองสัมภาระ 14  แต่  มี คนหนุ่มคนหน่ึงไปบอกนางอาบี กาย ิลภรรยาของนาบาล
วา่ � ดู  เถิด  ดาว ิดส่งผู้ส่ือสารมาจากถิน่ทุ รก ันดารเพื่อจะคํานับนายของเรา และนายกลั บด ุวา่คนเหล่าน้ัน
15  แต่ คนเหล่าน้ันเคยดีต่อเรามาก และเราไม่ต้องถูกทํารา้ยอยา่งใดเลย และไม่ขาดสิง่ไรตราบใดท่ีเราไป
กับเขาเม่ือเราอยู่ในทุ่งนา 16 เขาเป็นเหมือนกําแพงของเราทัง้กลางคืนและกลางวนั ตลอดเวลาท่ีเราเล้ียง
แกะอยูกั่บเขา 17ฉะน้ันบัดน้ีขอท่านทราบเรือ่งน้ีและพิจารณาวา่ท่านควรจะกระทําประการใด เพราะเขาคง
มุ่งรา้ยต่อนายของเรา และต่อครวัเรอืนทัง้สิน้ของนายนายน้ันเป็นคนอนัธพาล ใครจะพูดด้วยก็ ไม่ได้ � 18  
แล ้วนางอาบี กาย ิ ลก ็ ร ีบจัดขนมปังสองรอ้ยก้อน และน้ําองุน่สองถุงหนัง และแกะท่ีทําเสรจ็แล้วหา้ตัว และ
ข้าวคัว่หา้ถัง และองุน่แหง้รอ้ยชอ่ และขนมมะเด่ือสองรอ้ยแผ่นบรรทุกหลังลา 19 นางก็สัง่คนรบัใชข้องนาง
วา่ �จงรบีไปก่อนเรา  ดู  เถิด เราจะตามเจ้าไป�  แต่ นางมิ ได้ บอกนาบาลสามีของนาง 20 เม่ือนางขี่ลาลงมา
 มี สันเขาบังฝ่ายนางอยู่  ดู  เถิด  ดาว ิ ดก ับคนของท่านก็ลงมาทางนาง และนางก็พบเขาทัง้หลายเข้า 21  ดาว ิ
ดกล่าวไว ้แล ้ วว ่า �ข้าได้เฝ้าทุกสิง่ท่ีคนน้ี มี  อยู ่ในถิน่ทุ รก ันดารเสียเปล่า  ไม่มี  สิ ่งใดของเขาขาดไปเลย และ
เขายงักระทําความชัว่ต่อข้าตอบแทนความดี 22 ถ้าถึงแสงอรุณของรุง่เชา้ข้ายงัปล่อยให้คนใดท่ีปัสสาวะ
รดกําแพงได้ในบรรดาคนของเขาน้ันให ้เหลืออยู ่ ก็ ขอพระเจ้าทรงลงโทษศั ตรู ทัง้หลายของดาว ิดอย ่างน้ัน
และให ้หน ักยิง่กวา่น้ั นอ ีก� 23 เม่ือนางอาบี กาย ิลเหน็ดาวดิ นางก็ ร ีบลงจากหลังลา ซบหน้าลงต่อดาวดิกราบ
ลงถึ งด ิน 24 นางกราบลงท่ี เท ้าของดาวดิกล่าววา่ � เจ้ านายของดิฉันเจ้าข้า ความชัว่ชา้น้ันอยู ่ท่ี  ดิ ฉันแต่ ผู้
เดียว  ขอให ้หญิงผู้ รบัใช ้ของท่านได้ พู ดให้ท่านฟัง ขอท่านได้โปรดฟังเสียงหญิงผู้ รบัใช ้ของท่าน 25 ขอเจ้า
นายของดิฉันอยา่ได้เอาความกับชายอนัธพาลคนน้ีเลยคือนาบาล เพราะเขาเป็นอยา่งท่ีชื่อของเขาบอก นา
บาลเป็นชื่อของเขา และความโงเ่ขลาก็ อยู ่กับเขา  แต่  ดิ ฉันหญิงผู้ รบัใช ้ของท่านหาได้ เห ็นพวกคนหนุ่มของ
เจ้านายซ่ึงท่านได้ ใช ้ไปน้ันไม่ 26  เหตุ ฉะน้ันบัดน้ี เจ้ านายของดิ ฉัน พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด 
และท่านมี ช ีวิตอยู ่แน่  ฉันใด ด้วยวา่พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ท่านระงบัเสียจากการทําให้โลหติตก และ
จากการแก้แค้นด้วยมือของท่านเอง เพราะฉะน้ันขอให ้ศัตรู ของท่านและบรรดาผู้ ท่ี กระทํารา้ยต่อเจ้านาย
ของดิฉันจงเป็นอยา่งนาบาล 27  สิ ่งเหล่าน้ีซ่ึงหญิงผู้ รบัใช ้ของท่านได้นํามาให ้เจ้ านายของดิฉันขอมอบแก่
บรรดาคนหนุ่ม ซ่ึงติดตามเจ้านายของดิ ฉัน 28  ได้ โปรดอภัยการละเมิดของหญิงผู้ รบัใช ้ของท่านเถิด เพราะ
พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให ้เจ้ านายของดิฉันเป็นวงศ์วานท่ีมัน่คงอยา่งแน่ นอน ด้วยวา่เจ้านายของดิฉัน
ทําสงครามอยู่ฝ่ายพระเยโฮวาห์  ตราบใดท่ี ท่านมี ช ีวิตอยู่จะหาความชั ่วท ่ีตั วท ่านไม่ ได้  เลย 29  แม้  มี คนลุก
ขึ้นไล่ตามท่านและแสวงหาชวีติของท่าน  ช ีวติของเจ้านายของดิฉันจะผูกมั ดอย ู่กับกลุ่มชวีติซ่ึงอยู่ในพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  แต่  ช ีวติศั ตรู ของท่านจะถูกเหวีย่งออกไปดัง่ออกไปจากรงัสลิง 30 และต่อมาเม่ือ
พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําแก่ เจ้ านายของดิฉันแล้ว ตามบรรดาความดีซ่ึงพระองค์ทรงลัน่วาจาเก่ียวกั บท 
่าน และทรงตัง้ท่านไวเ้ป็นเจ้านายเหนื ออ ิสราเอล 31  เจ้ านายของดิฉันจะไม่ มี  เหตุ  ท่ี ต้องเศรา้ใจหรอืระกําใจ
เพราะได้กระทําใหโ้ลหติเขาตกด้วยไม่ มี  สาเหตุ หรอืเพราะเจ้านายของดิฉันทําการแก้แค้นเสียเอง และเม่ือ
พระเยโฮวาห์ทรงกระทําความดี แก่  เจ้ านายของดิฉันแล้ว  ก็ ขอระลึกถึงหญิงผู้ รบัใช ้ของท่านบ้าง� 32  ดาว ิด
จึงกล่าวแก่ อาบ ี กาย ิลวา่ � สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ผู้ ทรงใช ้เจ้ าให้มาพบเราในวนัน้ี
33  ขอให ้ ความสุข ุมของเจ้ารบัพระพร และขอให้ตัวเจ้าได้รบัพระพร เพราะเจ้าได้ป้องกันเราในวนัน้ี ให ้พ้น
จากการทําให้โลหติตก และจากการแก้แค้นด้วยมือของเราเอง 34 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสรา
เอล  ผู้ ทรงระงบัเราเสียจากการกระทํารา้ยเจ้า ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด ถ้าเจ้ามิ ได้  ร ีบมาพบเราเสีย เม่ือถึง
แสงอรุณของรุง่เชา้จะไมม่ี คนที ปั่สสาวะรดกําแพงได้เหลือแก่นาบาลเลยเป็นแน่� 35  แล ้วดาว ิดก ร็บับรรดา
สิง่ท่ีนางนํามาจากมือของนาง และดาวดิกล่าวแก่นางวา่ �จงกลับไปย ังบ ้านเรอืนของเจ้าด้วยสันติภาพเถิด
 ดู  เถิด เราได้ฟังเสียงของเจ้าแล้ว และเราก็ยอมรบัเจ้า� 36 และอาบี กาย ิ ลก ็ กล ับไปหานาบาล และดู เถิด ท่า
นกําลั งม ีการเล้ียงใหญ่ในบ้านของท่านอยา่งการเล้ียงของกษั ตร ิย์ และจิตใจของนาบาลก็รา่เรงิอยู่ เพราะ
ท่านมึนเมามาก นางจึ งม ิ ได้ บอกอะไรใหท่้านทราบ  ไม่ วา่มากหรอืน้อย จนเวลารุง่เชา้ 37 และต่อมาในเวลา
เชา้ เม่ือเหล้าองุน่สรา่งจากนาบาลไปแล้ว ภรรยาของท่านก็เล่าเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  ให ้ ฟัง และจิตใจของท่านก็
ตายเสียภายใน และท่านกลายเป็นดั งก ้อนหนิ 38  อยู ่มาอกีประมาณสิบวนัพระเยโฮวาหท์รงประหารนาบาล
และท่านก็ สิน้ชวีติ 

 ดาว ิดแต่งงานกับนางอาบี กาย ิลและนางอาหโินอมั
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39 เม่ือดาวดิได้ย ินว ่านาบาลสิน้ชวีติแล้ว ท่านจึงวา่ � สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์  ผู้ ทรงแก้แค้นการเหยยีด
หยามท่ีข้าพระองค์ ได้ รบัจากมือของนาบาล และทรงป้องกันผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ไม่  ให ้ทําความชัว่ พระเยโฮ
วาห์ทรงตอบแทนการกระทําชัว่ของนาบาลให้ตกบนศีรษะของเขาเอง�  แล ้วดาว ิดก ็ส่งคนไปสู่ขออาบี กาย 
ิลใหม้าเป็นภรรยาของท่าน 40 และเม่ือผู้ รบัใช ้ของดาวดิมาถึงอาบี กาย ิลท่ีคารเมล เขาทัง้หลายก็ พู  ดก ับนาง
วา่ � ดาว ิดได้ ให ้เราทัง้หลายมานําเธอไปให้เป็นภรรยาของท่าน� 41 และนางก็ ลุ กขึ้นซบหน้าลงถึ งด ินกล่าว
วา่ � ดู  เถิด หญิงผู้ รบัใช ้ของท่านเป็นผู้ รบัใช ้ ท่ี จะล้างเท้าให ้แก่  ผู้รบัใช ้ แห ่งเจ้านายของดิ ฉัน � 42  อาบ ี กาย ิ ลก ็ ร ี
บลุกขึ้นขีล่าตัวหน่ึงพรอ้มกับสาวใช ้ปรนนิบัติ เธออ ีกห ้าคน นางตามผูส่ื้อสารของดาวดิไป และได้เป็นภรรยา
ของดาวดิ 43  ดาว ิดยงัได้รบันางอาหโินอมัชาวยสิเรเอลมาด้วย และทัง้สองก็เป็นภรรยาของท่าน 44 ซาอูลได้
ทรงยกมีคาลราชธดิาของพระองค์  ผู้ เป็นภรรยาของดาวดิ  ให ้ แก่ ปัลที บุ ตรชายลาอชิชาวกัลลิมแล้ว

26
 อ ีกครัง้หน่ึงท่ี ดาว ิดปฏิเสธไม่ยอมฆ่าซาอูล

1 ชาวศิฟมาหาซาอูลท่ีเมืองกิเบอาห์ทูลวา่ � ดาว ิดซ่อนตัวอยู่บนเขาฮาคีลาห์ ซ่ึงอยู่ตรงหน้าเยชิโมนมิ ใช ่ 
หรอื � 2 ซาอูลจึงทรงลุกขึ้นลงไปท่ีถิน่ทุ รก ันดารศิฟ  พร ้อมกับชายอสิราเอลท่ีคัดเลือกแล้วสามพันคน เพื่อ
แสวงหาดาวดิในถิน่ทุ รก ันดารศิฟ 3 และซาอูลทรงตัง้ค่ายอยู ่ท่ี เขาฮาคีลาห์ ซ่ึงอยูข่้างถนนซ่ึงอยูต่รงหน้าเย
ช ิโมน  แต่  ดาว ิดยงัคงอยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร และท่านเห ็นว ่าซาอูลเสด็จมาหาท่านท่ีในถิน่ทุ รก ันดาร 4 เพราะ
ฉะน้ันดาวดิส่งผู้สอดแนมออกไป จึงทราบวา่ซาอูลทรงยกมาแน่ แล้ว 5  แล ้วดาว ิดก ็ ลุ กขึ้นมายงัท่ีซ่ึงซาอูล
ทรงตัง้ค่ายอยู่ และดาว ิดก ็ เหน็ที ่ ท่ี ซาอูลบรรทมพรอ้มกับอบัเนอร ์บุ ตรชายเนอร ์แม่ทัพ ซาอูลบรรทมอยู่
กลางเขตค่าย ฝ่ายกองทั พก ็ตัง้ค่ายอยู่รอบพระองค์ 6  แล ้วดาว ิดก ็ พู  ดก ับอาหเิมเลคคนฮติไทต์ และกับอาบี
ชยับุตรชายของนางเศรุยาห์ น้องชายของโยอาบวา่ � ผู้ ใดจะลงไปในค่ายของซาอู ลก ับเราบ้าง�  อาบ ชียัตอบ
วา่ �ข้าพเจ้าจะลงไปกั บท ่าน� 7  ดาว ิดและอาบีชยัจึงลงไปท่ีกองทัพในเวลากลางคืน และดู เถิด ซาอูลบรร
ทมอยู่กลางเขตค่าย หอกของพระองค์ปักอยู ่ท่ี  ท่ี  ดิ นตรงพระเศียร อบัเนอรกั์บพวกพลก็นอนล้อมพระองค์ 
อยู ่8  อาบ ีชยัพู ดก ับดาวดิวา่ �ในวนัน้ีพระเจ้าทรงมอบศั ตรู ของท่านไวใ้นมือของท่านแล้ว ฉะน้ันบัดน้ี ขอให ้
ข้าพเจ้าแทงเขาด้วยหอกให ้ติ ดดิน ครัง้เดียวก็ พอ และข้าพเจ้าไม่ต้องแทงเขาครัง้ท่ี สอง � 9  แต่  ดาว ิดบอ
กอาบีชยัวา่ �ขออยา่ทําลายพระองค์ เลย เพราะผู้ใดเล่าจะเหยยีดมือออกต่อสู้ ผู้ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้
และจะไม่ มีความผิด � 10 และดาวดิกล่าววา่ �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด พระเยโฮวาห์จะทรง
ฆ่าพระองค์ท่านเอง หรอืจะถึงวนักําหนดท่ี พระองค์ ต้องสิน้พระชนม์ หรอืพระองค์จะเสด็จเข้าสงครามและ
พินาศเสีย 11 ขอพระเยโฮวาห์ทรงหา้มปรามข้าพเจ้าไม่ ให ้ เหย ียดมือออกต่อสู้ ผู้  ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้
 บัดน้ี จงเอาหอกท่ี อยู ่ตรงพระเศียรกับเหยอืกน้ํา และให้เราไปกันเถิด� 12  ดาว ิดจึงเอาหอกและเหยอืกน้ํา
จากท่ีพระเศียรของซาอูล และเขาทัง้สองก็ออกไป  ไม่มี ใครเหน็  ไม่มี ใครทราบ และไม่ มี คนใดต่ืน เพราะเขา
หลับสนิททุกคน เพราะพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้เขาหลับสนิท 13 และดาว ิดก ็ข้ามไปอกีฟากหน่ึงไปยนื
อยู่บนยอดเขาไกลออกไป  มี  ท่ี วา่งกวา้งใหญ่ระหวา่งทัง้สองฝ่าย 14  ดาว ิ ดก ็ตะโกนเรยีกพวกพลและเรยีก
อบัเนอร ์บุ ตรชายเนอร ์วา่ �อบัเนอร ์เอย๋ ท่านไม่ตอบหรอื�  แล ้ วอ ับเนอรต์อบวา่ �ใครน่ั นที ่ มาร ้องเรยีกกษั 
ตร ิย�์ 15 และดาวดิตอบอบัเนอร ์วา่ �ท่านไม่ ใช ่ ผู้ ชายแกล้วกล้าดอกหรอื ในอสิราเอลมีใครเหมือนท่านบ้าง
ทําไมท่านไม่เฝ้ากษั ตร ิย ์เจ้ านายของท่านไว ้ให ้ ดี เพราะมีคนหน่ึงเข้าไปจะทําลายกษั ตร ิย ์เจ้ านายของท่าน 16  
ท่ี ท่านกระทําเชน่น้ี ไม่ดี  แน่ พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด ท่านสมควรตายเพราะท่านมิ ได้ เฝ้าเจ้า
นายของท่านไว ้ให ้ ดี  ผู้  ท่ี พระเยโฮวาหท์รงเจิมไว้  บัดน้ี  ตรวจดู  ที  วา่ หอกของกษั ตร ิย ์อยู ่ ท่ีไหน และเหยอืกน้ําท่ี
ตรงพระเศียรน้ันอยู ่ท่ีไหน � 17 ซาอูลทรงจําสําเนียงดาวดิได้จึงตร ัสว ่า � ดาว ิดบุตรของข้าเอย๋  น่ี เป็นเสียง
ของเจ้าหรอื� และดาวดิทูลวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์ เป็นเสียงข้าพระองค์พ่ะยะ่ค่ะ�
18 และท่านทูลต่อไปวา่ �ไฉนเจ้านายของข้าพระองค์จึงไล่ตามผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ข้าพระองค์ ได้ กระทํา
อะไรไป มือข้าพระองค์ผิ ดอย ่างไรเล่า 19 เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ทรงฟังเสียงผู้ 
รบัใช ้ของพระองค์ ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงปลุกป่ันพระองค์ ให ้ ต่อสู้ ข้าพระองค์ ขอพระเยโฮวาห ์ให ้ ได้ รบัเครือ่ง
ถวาย  แต่ ถ้าเป็นบุตรทัง้หลายของมนษุย ์ยุ  ก็  ขอให ้คนน้ันเป็ นที ่สาปแชง่ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เพราะ
เขาได้ ขับไล่ ข้าพระองค์ออกไปในวนัน้ี มิ  ให ้ ได้ ส่วนมรดกของพระเยโฮวาห์ โดยกล่าววา่ �จงไปปรนนิบั ติ พระ
อื่น� 20 เพราะฉะน้ันบัดน้ี ขออยา่ใหโ้ลหติของข้าพระองค์ตกถึ งด ินต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เพราะกษั ตร ิ
ย ์แห ่ งอ ิสราเอลได้ออกมาหาชวีติหมัดตัวเดียว ดังผู้ หน ่ึงไล่ตามนกกระทาอยู่บนภู เขา � 21  แล ้วซาอูลตร ัสว 
่า �ข้าได้กระทําบาปแล้ว  ดาว ิดบุตรของเราเอย๋ จงกลับไปเถิด ด้วยวา่เราจะไม่ทํารา้ยเจ้าอกีต่อไป เพราะ
ในวนัน้ี ช ีวติของเราก็ประเสรฐิในสายตาของเจ้า  ดู  เถิด เราประพฤติตัวเป็นคนเขลาและได้กระทําผิ ดอย ่าง
เหลือหลาย� 22 และดาวดิทูลวา่ �ข้าแต่ กษัตรยิ ์ ดู  เถิด หอกของกษั ตร ิย ์อยู ่ ท่ีน่ี ขอรบัสัง่ให้คนหนุ่มคนหน่ึง



1 ซามูเอล 26:23 245 1 ซามูเอล 28:11

มารบัไปจากท่ี น่ี 23 พระเยโฮวาห์ทรงประทานรางวลัแก่ ทุ กคนตามความชอบธรรมและความสัตย์ซ่ือของ
เขา เพราะในวนัน้ีพระเยโฮวาห์ทรงมอบพระองค์ ไว ้ในมือของข้าพระองค์ แล้ว  แต่ ข้าพระองค์ มิได้  เหย ียดมื
อออกต่อสู้ ผู้  ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้ 24  ดู  เถิด  ช ีวติของพระองค์น้ันประเสรฐิในสายตาของข้าพระองค์ใน
วนัน้ี ฉันใด  ก็  ขอให ้ ช ีวติของข้าพระองค์ประเสรฐิในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห ์ฉันน้ัน และขอพระองค์
ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากบรรดาความทุกข์ลําบากทัง้สิน้ด้วย� 25  แล ้วซาอูลจึงตรสักับดาวดิวา่ � ดาว 
ิดบุตรของเราเอย๋ ขอพระเจ้าทรงอวยพรเจ้า  เจ้ าจะกระทําสิง่ท่ี ยิง่ใหญ่ และจะสําเรจ็แน่�  ดาว ิดจึงไปตาม
ทางของท่าน และซาอู ลก ็เสด็จกลับสู่ราชสํานักของพระองค์

27
 ดาว ิดสิน้หวงัจึงหนีไปอยู ่ท่ี  แผ่ นดินคนฟีลิสเตีย

1  ดาว ิดนึกในใจวา่ �ข้าคงจะพินาศสักวนัหน่ึ งด ้วยมือของซาอูล  ไม่มี  สิ ่งใดดีกวา่ท่ีข้าจะหนีไปอยู ่ท่ี  แผ่ น
ดินคนฟีลิสเตีย  แล ้วซาอู ลก ็จะทรงเลิกไม่ ติ ดตามข้าอกีภายในพรมแดนอสิราเอล และข้าจะรอดพ้นจากมือ
ของท่านได้� 2  ดาว ิดจึงลุกขึ้นยกข้ามไป ทัง้ตั วท ่านและคนท่ี อยู ่กั บท ่านหกรอ้ยคนด้วยกัน ไปหาอาคีชบุตร
ชายมาโอค  กษัตรยิ ์เมืองกัท 3 และดาว ิดก ็อาศัยอยู่กับอาคีชท่ีเมืองกัท คือตั วท ่านและคนของท่าน  ทุ กคน
มีครวัเรอืนไปด้วย ทัง้ดาวดิพรอ้มกับภรรยาสองคน คืออาหิโนอมัชาวยสิเรเอล และอาบี กาย ิลชาวคารเมล
ภรรยาของนาบาล 4 และเม่ื อม ีคนไปทูลซาอูลวา่  ดาว ิดได้ หนี ไปเมืองกัทแล้ว  พระองค์  ก็  มิได้ แสวงหาท่าน
อกีต่อไป 5  แล ้วดาวดิจึงทูลอาคีชวา่ �ถ้าบัดน้ีข้าพระองค์ ได้ รบัพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์ ขอ
ทรงให้เขามอบท่ีในหวัเมืองแก่ข้าพระองค์สักแหง่หน่ึง เพื่อข้าพระองค์จะได้อาศัยอยู ่ท่ีน่ัน ไฉนผู้ รบัใช ้ของ
พระองค์จะอยูใ่นราชธานีกับพระองค์ เล่า � 6 ในวนัน้ันอาคีชทรงมอบเมืองศิกลากให้ ศิกลากจึงเป็นหวัเมือง
ขึ้นแก่ กษัตรยิ ์ ยู ดาหจ์นถึงทุกวนัน้ี 7 ระยะเวลาท่ี ดาว ิดอาศัยอยูใ่นแผ่นดินฟีลิสเตียน้ันเป็นหน่ึงปีกับส่ี เดือน 
8 ฝ่ายดาว ิดก ับคนของท่านก็ขึ้นไปปล้นชาวเกชูร์ คนเกซไรต์และคนอามาเลข เพราะประชาชาติ เหล่าน้ี เป็น
ชาวแผ่นดินน้ันตัง้แต่ สมัยโบราณ ไกลไปจนถึงเมืองชูรถึ์งแผ่นดิ นอ ียปิต์ 9  ดาว ิ ดก ็ โจมตี  แผ่ นดินน้ัน  ไม่  ไว ้ ช ี
วติผู้ชายหรอืผู้ หญิง  แต่ รบิแกะ  ววั  ลา  อูฐ และเส้ือผ้า  แล ้วกลับมาหาอาคีช 10 อาคีชถามวา่ � วนัน้ี ท่านไป
ปล้นผู้ใดมา�  ดาว ิ ดก ็ทูลวา่ �ปล้นถิน่ใต้ ท่ี  แผ่ นดินยูดาห์ ปล้นถิน่ใต้ ท่ี คนเยราเมเอล และปล้นถิน่ใต้คนเค
ไนต์� 11  ดาว ิ ดม ิ ได้  ไว ้ ช ีวติผู้ชายหรอืผู้ หญิง  ท่ี จะนําข่าวมาท่ีเมืองกัทโดยคิดวา่ �เกรงวา่เขาจะบอกเรือ่งของ
เราและกล่าววา่ � ดาว ิดได้ทําอยา่งน้ันๆ และน่ีจะเป็ นว ิธีการขณะท่ีท่านอาศัยอยู่ในแผ่นดินฟีลิสเตีย� �
12 อาคีชทรงวางพระทัยในดาวดิด้วยทรงดําร ิวา่ �เขาได้กระทําให้อสิราเอลชนชาติของเขาเกลียดอยา่งท่ี 
สุด เพราะฉะน้ันเขาจึงเป็นผู้ รบัใช ้ของเราได้ ตลอดไป �

28
คนของดาวดิจะเป็นทหารยามรกัษาพระราชวงัของกษั ตร ิยอ์าคีช

1  อยู ่มาในครัง้น้ันคนฟีลิสเตียได้รวบรวมกําลังเพื่อทําสงครามสู้รบกับอสิราเอล และอาคีชตรสักับดา
วดิวา่ �จงเข้าใจเถิดวา่ ท่านกับคนของท่านจะออกทัพไปกับเรา� 2  ดาว ิดทูลอาคีชวา่ � ดี  ที เดียวพ่ะยะ่ค่ะ
 พระองค์ จะได้ทราบวา่ผู้ รบัใช ้ของพระองค์จะกระทําอะไรได้ บ้าง � และอาคีชรบัสั ่งก ับดาวดิวา่ � ดี  แล้ว เราจะ
ใหท่้านเป็นองคร ักษ ข์องเราตลอดชพี� 3 ฝ่ายซามูเอลได้ สิ ้นชพีแล้ว และคนอสิราเอลทัง้ปวงก็ ไวทุ้กข์  ให ้ ท่าน 
และฝังศพท่านไว้ในเมืองรามาห์ ซ่ึงเป็นเมืองของท่านเอง และซาอูลทรงกําจัดคนทรงและพ่อมดแม่มด
เสียจากแผ่นดิน 4 คนฟีลิสเตี ยก ็ชุ มน ุมกันและมาตัง้ค่ายอยู ่ท่ี  ชู  เนม และซาอูลทรงรวบรวมอสิราเอลทัง้สิน้
และเขาทัง้หลายตัง้ค่ายอยู ่ท่ี กิลโบอา 5 เม่ือซาอูลทอดพระเนตรกองทัพของคนฟีลิสเตี ยก ็ กลัว และพระทัย
ของพระองค์ ก็ หวัน่ไหวมาก 6 และเม่ือซาอูลทูลถามพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงตอบพระองค์  ไม่ วา่
ด้วยความฝัน หร ือด ้วยอู รมิ หร ือด ้วยผู้ พยากรณ์ 

ซาอูลไปหาคนทรงท่ีบ้านเอนโดร์
7 ซาอูลจึงรบัสั ่งก ับมหาดเล็กของพระองค์ วา่ �จงออกไปหาหญิงท่ีเป็นคนทรง เพื่อเราจะได้ไปหาและ

ถามเขาดู� และมหาดเล็ กก ็กราบทูลวา่ � ดู  เถิด  มี หญิงคนทรงคนหน่ึงอยู ่ท่ี บ้านเอนโดร�์ 8 ซาอูลจึงปลอม
พระองค์และทรงฉลองพระองค์อยา่งอื่นเสด็จออกไปพรอ้มกับชายสองคนไปหาหญิงคนทรงในเวลากลาง
คืน  พระองค์ ตร ัสว ่า �ขอทํานายให้ฉันโดยวญิญาณของคนตาย ฉันจะออกชื่อผู้ใดก็ ให ้เรยีกผู้น้ันขึ้นมา�
9 หญิงคนน้ันจึงทูลตอบพระองค์ วา่ � ดู  เถิด ท่านทราบแล้ วว ่าซาอูลทรงกระทําอะไร  ท่ี  ได้ ขจัดคนทรงและพ่อ
มดแม่มดเสียจากแผ่นดิน ทําไมท่านจึงมาวางกั บด ักชวีติของข้าพเจ้าเล่า เพื่อทําให้ข้าพเจ้าถูกประหาร�
10  แต่ ซาอูลทรงปฏิญาณกับหญิงน้ันในพระนามของพระเยโฮวาห ์วา่ �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  
ฉันใด  เจ้ าจะไม่ ถู กโทษเพราะเรือ่งน้ี แน่  ฉันน้ัน � 11 หญิงน้ันจึงทูลถามวา่ �ท่านจะให้ข้าพเจ้าเรยีกใครขึ้น
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มา� ซาอูลตร ัสว ่า �เรยีกซามูเอลขึ้นมาให ้ฉัน � 12 และเม่ือหญิงคนน้ันเหน็ซามูเอล จึงรอ้งเสียงดัง และ
หญิงน้ันกราบทูลซาอูลวา่ �ไฉนพระองค์จึงทรงล่อลวงหม่อมฉัน  พระองค์ คือซาอูล� 13  กษัตรยิ ์ตรสัแก่นาง
วา่ �อยา่กลัวเลย  เจ้ าได้ เห ็นอะไร� และหญิงน้ันกราบทูลซาอูลวา่ �หม่อมฉันเหน็เทพยเจ้าองค์ หน ่ึงเสด็จ
ขึ้นมาจากแผ่นดิน� 14  พระองค์ ถามนางวา่ � รู ปรา่งของเขาเป็นอยา่งไร� และนางตอบวา่ �เป็นผู้ชายแก่
ขึ้นมา  มี เส้ือคลุมกายอยู�่ ซาอู ลก ท็รงทราบวา่เป็นซามูเอล  พระองค์ ทรงโน้มพระกายลงถึ งด นิกราบไหว้ 15  
แล ้วซามูเอลพู ดก ับซาอูลวา่ �ท่านรบกวนเราด้วยเรยีกเราขึ้นมาทําไม� ซาอูลทรงตอบวา่ �ข้าพเจ้ามี ความ
ทุกข์  หนัก เพราะคนฟีลิสเตียกําลังมาทําสงครามกับข้าพเจ้า และพระเจ้าทรงหนัจากข้าพเจ้าเสียแล้ว  มิได้ 
ทรงตอบข้าพเจ้าอกีเลย  ไม่ วา่โดยผู้ พยากรณ์ หรอืโดยความฝัน เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจึงขอเรยีกท่านขึ้นมา
เพื่อท่านจะได้ แจ ้งวา่ ข้าพเจ้าจะกระทําประการใดดี� 16 และซามูเอลตอบวา่ �ในเม่ือพระเยโฮวาห์ทรงหนั
จากท่านเสียแล้ว และเป็นศั ตรู ของท่าน ท่านจะมาถามข้าพเจ้าทําไมเล่า 17 พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทําแก่
ท่านอยา่งท่ี พระองค์ ตรสับอกทางข้าพเจ้าแล้ วน ้ัน เพราะพระเยโฮวาห์ทรงฉีกราชอาณาจั กรน ้ันออกเสีย
จากมือของท่าน และทรงมอบให ้แก่ คนใกล้ เคียง คือดาวดิ 18 เพราะท่านมิ ได้ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเย
โฮวาห์  มิได้ กระทําตามพระพิโรธของพระองค์ ท่ี ทรงมีต่ออามาเลข ฉะน้ันพระเยโฮวาห์จึงทรงกระทําสิง่น้ี 
แก่ ท่านในวนัน้ี 19 ยิง่กวา่น้ั นอ ีกพระเยโฮวาหจ์ะทรงมอบอสิราเอลพรอ้มกับตั วท ่านไวใ้นมือของคนฟีลิสเตีย
 พรุง่น้ี ตั วท ่านพรอ้มกับบุตรชายทัง้หลายของท่านจะอยู่กับเรา และพระเยโฮวาห์จะทรงมอบกองทั พอ ิสรา
เอลไวใ้นมือของคนฟีลิสเตียด้วย� 20  แล ้วซาอู ลก ็ทรงล้มลงเหยยีดยาวบนพื้นดินในทั นที  กล ัวยิง่นักเพราะ
ถ้อยคําของซามูเอล และไม่ มี กําลังเหลืออยูใ่นพระองค์ เพราะไม่ ได้ เสวยพระกระยาหารมาตลอดวนัหน่ึ งก ับ
คืนหน่ึงแล้ว 21 หญิงน้ั นก ็ เข ้ามาหาซาอูล และเม่ือนางเห ็นว ่าพระองค์ตกพระทัยมาก จึงทูลวา่ � ดู  เถิด หญิง
ผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ก็ ยอ่มเชื่อฟังรบัสัง่ของพระองค์ ยอมเส่ียงชวีติ และยอมฟังพระดํารสัท่ี พระองค์ ตร ัสส 
ัง่ทุกประการ 22 เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอพระองค์จงฟังเสียงหญิงผู้ รบัใช ้ของพระองค์ บ้าง ขอหม่อมฉันได้ถวาย
พระกระยาหารต่อพระพักตร ์พระองค์ สักหน่อยหน่ึง ขอพระองค์ เสวย เพื่อพระองค์จะทรงมีพระกําลังเม่ือ
กลับตามทางของพระองค์� 23  พระองค์  ก็ ทรงปฏิเสธ รบัสัง่วา่ � ไม่  กิน �  แต่ มหาดเล็ กก ับหญิงน้ั นอ ้อนวอ
นพระองค์  พระองค์  ก็ ทรงฟังเสียงของเขา  พระองค์ ทรงลุกขึ้นจากพื้นดินประทับบนเตียง 24 หญิงน้ั นม ีลูกว ั
วอ ้วนอยู่ในบ้านตัวหน่ึง  ก็  ร ีบฆ่าเสีย เอาแป้งมานวดป้ิงทําขนมปังไร ้เชื้อ 25 นางก็นํามาถวายแก่ซาอูลและ
ทรงเสวยกับให ้มหาดเล็ก เขารบัประทาน  แล้วก็ ทรงลุกขึ้นเสด็จกลับไปในคืนน้ัน

29
 เจ้ านายฟีลิสเตียคัดค้านเรือ่งดาวดิ

1 ฝ่ายคนฟีลิสเตียชุ มน ุมกําลังทัง้สิน้อยู ่ท่ี อาเฟก และคนอสิราเอลก็ตัง้ค่ายอยู ่ท่ี  น้ําพุ ซ่ึงอยู่ในเมืองยสิเร
เอล 2  เจ้ านายฟีลิสเตียเดินผ่านไปตามกองรอ้ยและกองพัน  แต่  ดาว ิ ดก ับคนของท่านก็ผ่านไปเป็นกองหลั 
งก ับอาคีช 3  แล ้วเจ้านายของคนฟีลิสเตียกล่าววา่ �พวกฮบีรู เหล่าน้ี มาทําอะไรท่ี น่ี � และอาคี ชก ็รบัสัง่แก่ เจ้ 
านายคนฟีลิสเตียวา่ � น่ี คือดาวดิมหาดเล็กซาอูลกษั ตร ิย์อสิราเอลไม่ ใช ่ หรอื เขาอยู่กับเรามาเป็ นว ันเป็นปี 
แล้ว  ตัง้แต่  วนัท่ี เขาหนีมาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายงัไม่พบความผิดในตัวเขาเลย� 4  แต่  เจ้ านายฟีลิสเตียโกรธ
ท่าน และเจ้านายฟีลิสเตียทูลท่านวา่ �ขอส่งชายคนน้ันกลับไป  เพื่อให ้เขากลับไปยงัท่ี ท่ี ท่านกําหนดให้เขา
อยู่ และอยา่ให้เขาลงไปรบพรอ้มกับเรา เกรงวา่เม่ือเรารบกัน เขาจะเป็นศั ตรู ของเรา เพราะวา่ชายคนน้ีจะ
คืนดีกับเจ้านายของเขาได้ อยา่งไร  มิใช ่ด้วยศีรษะของคนท่ี น่ี ดอกหรอื 5  ดาว ิดคนน้ี มิใช ่ หรอื ซ่ึงเขารอ้งเพลง
ขับราํร ับก ั นว ่า �ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวดิฆ่าคนเป็นหม่ืนๆ� �

อาคีชสัง่ให ้ดาว ิดกลับไป
6 อาคีชจึงเรยีกดาวดิเข้ามารบัสัง่แก่ท่านวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด ท่านได้ ปฏิบัติ 

ตนเป็นคนซ่ือตรง และในการท่ีท่านออกทัพและยกทัพกลับรว่มกับเราก็เป็ นที ่ประเสรฐิในสายตาของเรา
เพราะเราไม่ เห ็นความชัว่รา้ยในตั วท ่านตัง้แต่ วนัท่ี ท่านมาอยู่กับเราจนถึงวนัน้ี  แต่ อยา่งไรก็ตามเจ้านายทัง้
หลายไม่ เห ็นชอบในเรือ่งท่าน 7 ฉะน้ันขอท่านกลับไปเสีย จงไปอยา่งสันติ เถิด เพื่อไม่ ให ้เป็ นที ่ขัดใจเจ้านาย
ฟีลิสเตียทัง้หลาย� 8 และดาว ิดก ็ทูลอาคีชวา่ � แต่ ข้าพระองค์ ได้ กระทําสิง่ใด หรอืพระองค์ ได้ พบสิง่ใดในผู้ 
รบัใช ้ของพระองค์  ตัง้แต่  วนัท่ี ข้าพระองค์ เข ้ามารบัราชการจนบัดน้ี วา่ ข้าพระองค์ ไม่ ควรจะไปรบกับศั ตรู ขอ
งกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์� 9 อาคี ชก ็รบัสัง่ตอบดาวดิวา่ �เราทราบแล้ วว ่าในสายตาของเราท่านดี
อยา่งทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงของพระเจ้า  แต่ บรรดาเจ้านายแหง่ฟีลิสเตียกล่าววา่ �อยา่ให้เขาขึ้นไปกับเราใน
การรบน้ี เลย � 10 เม่ือเป็นอยา่งน้ี ขอท่านลุกขึ้นแต่เชา้พรอ้มกับพวกพลแหง่นายของท่าน คือคนท่ี มาก ั บท 
่าน เม่ือพวกท่านลุกขึ้นในเวลาเชา้มืด พอมีแสงก็จงออกเดิน� 11  ดาว ิ ดก ับคนของท่านจึงลุกขึ้นตัง้แต่มืด
เพื่อออกเดินในตอนเชา้  กล ับไปยงัแผ่นดินฟีลิสเตีย  แต่ คนฟีลิสเตียขึ้นไปยงัยสิเรเอล
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30
 ดาว ิดแก้แค้นการทําลายเมืองศิ กลาก 

1  อยู ่มาในว ันที ่สามเม่ือดาว ิดก ับคนของท่านมาถึงเมืองศิกลากปรากฏวา่คนอามาเลขได้มาปล้นทางภาค
ใต้กับปล้นศิกลากแล้ว เขาชนะศิกลากและเผาเสียด้วยไฟ 2 และจับผู้หญิ งก ั บท ุกคนท่ี อยู ่ในน้ันไปเป็นเชลย
ทัง้ผู้ ใหญ่ และเด็ก  ไม่ได้ ฆ่าผู้ใดเลย  แต่ กวาดต้อนไปตามทางของเขา 3 เม่ือดาว ิดก ับคนของท่านมาท่ี ตัว
เมือง  ดู  เถิด เมืองน้ันถูกเผาด้วยไฟ และภรรยากับบุตรชายบุตรสาวของเขาก็ ถู กกวาดไปเป็นเชลย 4  แล ้ว
ดาว ิดก ับประชาชนท่ี อยู ่กั บท ่านก็ รอ้งไห ้เสียงดังจนเขาไม่ มี กําลังจะรอ้งไห ้อกี 5 อาหโินอมัชาวยสิเรเอล และ
อาบี กาย ิลภรรยาของนาบาลชาวคารเมล ภรรยาทัง้สองของดาว ิดก ็ ถู กกวาดไปเป็นเชลยด้วย 6 และดาว ิดก 
็ เป็นทุกข์  หน ักเพราะประชาชนพู ดก ั นว ่าจะขวา้งท่านเสียด้วยก้อนหนิด้วยจิตใจของประชาชนต่างก็ขมขื่น
มาก เพราะบุตรชายและบุตรสาวของเขา  แต่  ดาว ิ ดก ็ มี กําลังขึ้นในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 7  ดาว ิดจึง
พู ดก ับอาบียาธาร ์ปุ โรห ิตบ ุตรชายของอาหเิมเลควา่ �ขอนําเอโฟดมาให ้ข้าพเจ้า �  อาบ ียาธาร ์ก็ นําเอโฟดมา
ให ้ดาวดิ 8 และดาวดิทูลถามพระเยโฮวาห ์วา่ �สมควรท่ีข้าพระองค์จะติดตามกองปล้นน้ี หรอื ข้าพระองค์
จะขั บท ันเขาหรอื�  พระองค์ ตอบท่านวา่ �จงติดตามเถิด  เจ้ าจะไปทันเขาแน่ และจะเอาสิง่สารพัดกลับคืน
แน่� 9  ดาว ิ ดก ็ยกออกติดตามพรอ้มกับคนท่ี อยู ่กั บท ่านหกรอ้ยน้ัน และเขามาถึงลําธารเบโสร์  คนที ่ล้าหลั 
งก ็พักอยู ่ท่ีน่ัน 10  แต่  ดาว ิดติดตามต่อไป ทัง้ตั วท ่านและคนส่ี รอ้ย สองรอ้ยท่ีออ่นเพลียเกิ นที ่จะข้ามลําธาร
เบโสร ์ก็ หยุดพักอยู่ 11 เขาทัง้หลายพบชาวอยีปิต์คนหน่ึงอยู ่ท่ี  กลางแจ้ง จึงนําเขามาหาดาวดิ  ให ้ขนมปังและ
เขาก็รบัประทานและใหน้ํ้าเขาด่ืม 12 และใหข้นมมะเด่ือแผ่นหน่ึ งก ับช ่ออง ุ่นแหง้สองชอ่ เม่ือเขารบัประทาน
แล้ว  จิ ตใจของเขาก็ฟ้ืนขึ้น เพราะเขาไม่ ได้ รบัประทานขนมปังหร ือด ื่ มน ้ํามาสามวนัสามคืนแล้ว 13 และดา
วดิถามเขาวา่ � เจ้ าเป็นคนพวกไหน และเจ้ามาจากไหน� เขาตอบวา่ �ข้าพเจ้าเป็นคนหนุ่มชาวอยีปิต์ เป็น
คนใช้ของคนอามาเลขคนหน่ึง เม่ือสามวนัมาแล้วข้าพเจ้าป่วย นายข้าพเจ้าจึงทิง้ข้าพเจ้าไว้ 14 เรามาปล้ 
นที ่ถิน่ใต้ของคนเคเรธี และปล้ นที ่ส่วนของยูดาห์ และท่ีถิน่ใต้ของคาเลบ และเราเผาเมืองศิกลากเสียด้วย
ไฟ� 15  ดาว ิดถามเขาวา่ � เจ้ าจะพาเราลงไปถึงกองปล้นน้ี หรอืไม่ � เขาตอบวา่ �ขอปฏิญาณแก่ข้าพเจ้าใน
พระนามของพระเจ้าวา่ จะไม่ฆ่าข้าพเจ้า และท่านจะไม่มอบข้าพเจ้าไวใ้นมือนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงจะ
พาท่านไปท่ีกองปล้นน้ัน� 16 เม่ือเขาพาท่านลงไปแล้ว  ดู  เถิด  ก็ พบเขาทัง้หลายแผ่กันอยู่เต็ มด ินไปหมด
ต่างกินและด่ืมและเต้นราํเพราะเขารบิได้ข้าวของมากมายมาจากแผ่นดินฟีลิสเตียและจากแผ่นดินยูดาห์
17 และดาว ิดก ็ฆ่าฟันเขาตัง้แต่ โพล้เพล้ จนถึงเวลาเยน็ของว ันร ุ่งขึ้น  ไม่มี ชายคนใดหนีรอดไปได้สักคนเดียว
 เวน้แต่ ชายส่ีรอ้ยคนซ่ึงขี่อูฐหนี ไป 18  ดาว ิดได้ สิ ่งของต่างๆท่ีคนอามาเลขรบิคืนมาทัง้หมด และดาวดิชว่ย
ภรรยาทัง้สองของท่านรอดได้ 19  ไม่มี อะไรขาดจากท่านไปเลย  ไม่ วา่เล็กหรอืใหญ่  บุ ตรชายหร ือบ ุตรสาว ใน
สิง่ท่ีรบิไปหรอืสิง่ท่ีเขาเหล่าน้ันเอาไป  ดาว ิดได้คืนมาหมด 20  ดาว ิดยงัจับได้บรรดาฝูงแพะแกะฝูงววั และ
เขาไล่ต้อนฝูงสัตว์ไปข้างหน้าท่านกล่าววา่ � น่ี เป็นส่วนหน่ึงของดาวดิรบิมา� 21  แล ้วดาวดิกลับมายงัคน
สองรอ้ยผู้ ท่ี ออ่นเพลียเกิ นที ่จะตามดาวดิไป ซ่ึงให้พักอยู ่ท่ี ลําธารเบโสร์ และเขาก็ออกไปต้อนรบัดาวดิและ
ต้อนรบัประชาชนท่ี อยู ่กั บท ่าน เม่ือดาวดิเข้ามาใกล้ ประชาชน ท่านก็คํานับเขาทัง้หลาย 22 คนชัว่และคน
อนัธพาลทัง้สิน้ในพวกพลท่ี ติ ดตามดาวดิไปจึงกล่าววา่ �เพราะเขาไม่ไปกับเรา เราจะไม่ ให ้ สิ ่งท่ีเรารบิมาได้ 
แก่ เขาเลย นอกจากให้ต่างคนมาพาภรรยาและบุตรของเขาไปก็ แล้วกัน � 23  แต่  ดาว ิดกล่าววา่ � พี่ น้องทัง้
หลายของข้าพเจ้าเอย๋ ท่านอยา่ทําอยา่งน้ั นก ับสิง่ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงมอบแก่ เรา  ผู้  ได้ ทรงพิทั กษ ์รกัษาเรา
ไว้ และทรงมอบกองปล้นซ่ึงมาต่อสู้กับเราไวใ้นมือของเรา 24 ในเรือ่งน้ีใครจะฟังเสียงของท่าน เพราะคนท่ี
ลงไปรบได้ส่วนแบ่งของเขาอยา่งไร  คนที ่เฝ้ากองสัมภาระอยู ่ก็ ควรได้ส่วนแบ่งอยา่งน้ัน  ให ้เขาทัง้หลายรบั
ส่วนแบ่งเหมือนกัน� 25  ตัง้แต่ น้ันเป็นต้นไป  ดาว ิ ดก ็ตัง้ข้อน้ี ให ้เป็นกฎเกณฑ์และกฎแก่อสิราเอลจนทุกวนั
น้ี 26 เม่ือดาวดิมาถึงเมืองศิกลากแล้ว  ก็ ส่งของท่ีรบิได้น้ันส่วนหน่ึงไปให ้เพื่อน ซ่ึงเป็นพวกผู้ ใหญ่ ในยูดาห ์
กล่าววา่ � ดู  เถิด  น่ี เป็นของขวญัฝากมาใหท่้านซ่ึงเป็นส่วนของของรบิจากศั ตรู ของพระเยโฮวาห�์ 27 คือแก่ 
คนที ่ อยู ่ในเบธเอล ในราโมททางภาคใต้ ในยทัทีร 28 ในอาโรเออร์ ในสิฟโมท ในเอชเทโมอา 29 ในราคาล
ในหวัเมืองของคนเยราเมเอล ในหวัเมืองของคนเคไนต์ 30 ในโฮรมาห์ ในโคราชาน ในอาธาค 31 ในเฮโบรน
คือให ้แก่  ทุ กตําบลท่ี ดาว ิ ดก ับคนของท่านได้เคยไปๆมาๆ

31
ซาอูลสิน้พระชนม์

1 ฝ่ายคนฟีลิสเตี ยก ็ ต่อสู้ กับคนอสิราเอล และคนอสิราเอลก็ หนี ไปให้พ้นหน้าคนฟีลิสเตีย ล้มตายอยู ่ท่ี 
บนภูเขากิลโบอา 2 และคนฟีลิสเตี ยก ็ ไล่ ทันซาอู ลก ับพวกราชโอรส และคนฟีลิสเตี ยก ็ฆ่าโยนาธาน  อาบ 
ีนาดับ และมัลคี ชู วาราชโอรสของซาอูลเสีย 3 การรบหนั กก ็ประชดิซาอูลเข้าไป นักธนูมาพบพระองค์ เข้า 
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 พระองค์  ก็ บาดเจ็บสาห ัสด ้วยฝีมือของนักธนู 4  แล ้วซาอูลรบัสัง่คนถืออาวุธของพระองค์ วา่ �จงชกัดาบออก
แทงเราเสียให ้ทะลุ  เถิด เกรงวา่คนท่ี มิได้  เข ้าสุ หน ัตเหล่าน้ี จะเข้ ามาแทงเราทะลุ เป็นการลบหลู่ เรา �  แต่  ผู้ 
ถืออาวุธไม่ยอมกระทําตาม เพราะเขากลัวมาก ซาอูลจึงทรงชกัดาบของพระองค์ออกทรงล้ มท ับดาบน้ัน
5 และเม่ือผู้ถืออาวุธเห ็นว ่าซาอูลสิน้พระชนม์ แล้ว เขาก็ล้ มท ับดาบของเขาเองตายด้วย 6  ดังน้ัน ซาอู ลก ็ 
สิน้พระชนม์ ราชโอรสทัง้สาม และผู้ถืออาวุธของพระองค์ ก็  สิน้ชวีติ ตลอดจนคนของพระองค์ทัง้สิ ้นก ็ตาย
เสียในวนัเดียวกัน 7 เม่ือคนอสิราเอลซ่ึงอยู่ฟากหุบเขาข้างโน้น และผู้ ท่ีอยู ่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นเหน็
คนอสิราเอลหนี ไป และเห ็นว ่าซาอู ลก ับราชโอรสของพระองค์ สิ ้นชพีแล้ว เขาก็ทิ ้งบ ้านเมืองของเขาเสียหลบ
หนี ไป คนฟีลิสเตี ยก ็ เข ้ามาอาศัยอยูใ่นน้ัน 8  อยู ่มาในว ันร ุ่งขึ้น เม่ือคนฟีลิสเตียมาปลดเส้ือผ้าจากคนท่ี ถู กฆ่า
 ก็ พบพระศพซาอูลและราชโอรสทัง้สามอยู่บนภูเขากิลโบอา 9 พวกเขาตัดพระเศียรของซาอูล และถอด
เครือ่งอาวุธของพระองค์ ออก ส่งผู้ส่ือสารออกไปทัว่แผ่นดินฟีลิสเตีย เพื่อประกาศนําเอาข่าวน้ีในเรอืนรูป
เคารพ และในท่ามกลางประชาชนของเขา 10 เขาเอาเครือ่งอาวุธของพระองค์ บรรจุ  ไว ้ในวหิารของพระอชั
ทาโรท และมัดพระศพของพระองค์ ไว ้กับกําแพงเมืองเบธชาน 11  แต่ เม่ือชาวยาเบชกิเลอาดได้ย ินว ่าคนฟีลิ
สเตียกระทําอยา่งน้ั นก ับซาอูล 12 ชายท่ี กล ้าหาญทุกคนก็ ลุ กขึ้นเดินคืนยงัรุง่ไปปลดพระศพของซาอูล และ
ศพราชโอรสทัง้สามลงเสียจากกําแพงเมืองเบธชาน และมาท่ีเมืองยาเบช ถวายพระเพลิงเสียท่ี น่ัน 13 เขา
ก็ เก ็บอฐิัไปฝังไว ้ท่ี  ใต้  ต้นไม้  แหง่หน ึ่งในยาเบช และอดอาหารเจ็ดวนั
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
2 ซามูเอล

 หน ังสือเล่ มน ้ีต่อจากหนังสือ 1 ซามูเอล ทัง้สองเล่ มน ้ีสามารถรว่มเป็นเล่มเดียวกันได้ และได้รบัชื่อจาก
ศาสดาพยากรณ์ซามูเอล  หนังสือ 1 ซามูเอล 25:1  ได้ บันทึกความตายของซามูเอล เพราะฉะน้ันเราคาดวา่
ซามูเอลไม่ ได้ เป็นคนเดียวท่ี เข ียนทัง้สองเล่ มน ้ี หนังสือ 1  พงศาวดาร 29:29 สอนวา่ศาสดาพยากรณ์กาด
และนาธนัได้ เข ียนประว ัติ  ศาสตร ์ของกษั ตร ิย ์ดาวดิ ซ่ึงสองเล่ มน ้ันดูเหมือนวา่ได้รบัการดลใจจากพระเจ้า
ดังน้ันเราเชื่อวา่กาดกับนาธนัได้ เข ียนต่อจากซามูเอลจนเรือ่งน้ี สําเรจ็  หนังสือ 1 ซามูเอล 22:5  ได้  กล ่าว
ถึงกาด ซ่ึงเป็นผู้ทํานายหรอืศาสดาพยากรณ์ และกล่าวถึงเขาอกีครัง้หน่ึงในบทสุดท้ายของหนังสือ 2 ซามู
เอล และหนังสือ 2 ซามูเอลได้ พู ดถึงนาธนัหลายครัง้

เล่ มน ้ีอาจจะมีชื่ ออ ี กวา่ � หน ังสือของกษั ตร ิย ์ดาวดิ � เพราะวา่ส่วนมากได้ กล ่าวถึงการครอบครอง ความ
บาป และการลงโทษของดาวดิ  แต่ สําคัญท่ีสุดคือวา่ เล่ มน ้ีเป็นพระวจนะของพระเจ้า  ทุ กๆคําได้บันทึกไว ้
ตามท่ี พระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ทรงดลใจผู้ เขียน (2 ปต 1:21)

เล่ มน ้ี กล ่าวถึงการตัง้อาณาจักรของกษั ตร ิย ์ดาวดิ ครัง้แรกท่ีเมืองเฮโบรนเพื่อปกครองเหนือยูดาห์ และ
ครัง้ท่ีสองท่ี กรุ งเยรูซาเล็มเพื่อปกครองเหนื ออ ิสราเอลทัง้หมด ในเล่ มน ้ีเราเหน็ความเข้มแข็งและความ
ออ่นกําลังฝ่ายจิตวญิญาณของดาวดิ และเราได้พบพระสัญญาของพระเจ้าต่อดาวดิวา่  พระเยซู  ครสิต์ จะตัง้
อาณาจักรตลอดไปเป็นนิตยบ์นบัลลั งก ์ของดาวดิ เล่ มน ้ี กล ่าวถึงสมัยปกครองของดาวดิเกือบทัง้หมด

 ดาว ิดประหารชวีติคนท่ีฆ่าซาอูล
1  อยู ่มาหลังจากท่ีซาอูลสิน้พระชนม์ แล้ว เม่ือดาวดิกลับจากการฆ่าฟันคนอามาเลข  ดาว ิดพักอยู ่ท่ี ศิกลาก

ได้สองวนั 2 พอถึงว ันที ่ สาม  ดู  เถิด  มี ชายคนหน่ึงมาจากค่ายของซาอูล สวมเส้ือผ้าขาดและมี ผงคลี  ดิ นอยู่
บนศีรษะ เม่ือเขามาถึงดาวดิ  ก็ ซบหน้าลงถึ งด ินกระทําความเคารพ 3  ดาว ิดถามเขาวา่ � เจ้ ามาจากไหน�
เขาตอบท่านวา่ �ข้าพเจ้ารอดมาจากค่ายอสิราเอล� 4  ดาว ิดถามเขาวา่ �ขอบอกฉันหน่อยวา่  เหตุการณ์ 
เป็นไปอยา่งไรบ้าง� และเขาตอบวา่ �ประชาชนหนีจากการรบไปแล้ว  มี คนล้มและถึงความตายมากมาย
ซาอูลและโยนาธานราชโอรสก็ สิน้พระชนม์  ด้วย � 5  ดาว ิดจึงถามชายหนุ่ มท ีบ่อกน้ั นว ่า � เจ้ าทราบได้อยา่งไร
วา่ ซาอูลและโยนาธานราชโอรสของท่านสิน้พระชนม์� 6 ชายหนุ่มผู้ ท่ี บอกท่านน้ันจึงตอบวา่ �บังเอญิ
ข้าพเจ้ามาท่ี ภู เขากิลโบอา  ดู  เถิด ซาอูลทรงยนืพิงหอกของพระองค์ อยู ่และดู เถิด รถรบและทหารม้าก็ 
ใกล้  พระองค์  เข้ามา 7 เม่ือพระองค์ทรงเหลียวมาแลเหน็ข้าพเจ้า  พระองค์ ตรสัเรยีกข้าพเจ้า และข้าพเจ้าทูล
ตอบวา่ �ข้าพระองค์ อยู ่ ท่ีน่ี พ่ะยะ่ค่ะ� 8  พระองค์ ตรสัถามข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าคือใคร� ข้าพเจ้าทูลตอบพระองค์ 
วา่ �ข้าพระองค์เป็นคนอามาเลข� 9  พระองค์ ตร ัสส ่ังข้าพเจ้าวา่ �จงมายนืข้างเราและฆ่าเราเสีย เราทน
ทุกข์ทรมานมากเพราะชวีติของเรายงัอยู�่ 10 ข้าพเจ้าจึงเข้าไปยนืข้างพระองค์ และประหารพระองค์ เสีย 
เพราะข้าพเจ้าแน่ใจวา่เม่ือพระองค์ทรงล้มแล้ วก ็จะไม่ดํารงพระชนม์ ได้  อกี และข้าพเจ้าก็ถอดมงกุฎซ่ึงอยู่
บนพระเศียร และกําไลซ่ึงอยู ่ท่ี พระกร และข้าพเจ้าก็นํามาท่ี น่ี เพื่อมอบแด่ เจ้ านายของข้าพเจ้า� 11  แล ้ว
ดาวดิฉีกเส้ือของท่าน และทุกคนท่ี อยู ่กั บท ่านก็กระทําเชน่เดียวกัน 12 และเขาทัง้หลายไว ้ทุกข์ และรอ้งไห้
และอดอาหารอยู่จนเวลาเยน็  ให ้ซาอูล และโยนาธานราชโอรส และประชาชนของพระเยโฮวาห์ และวงศ์
วานอสิราเอล เพราะเขาทัง้หลายต้องล้มตายด้วยดาบ 13 และดาวดิถามคนหนุ่ มท ่ีบอกท่านวา่ � เจ้ ามาจาก
ไหน� เขาตอบวา่ �ข้าพเจ้าเป็นบุตรของคนต่างด้าว  ผู้ เป็นคนอามาเลข� 14  ดาว ิดถามเขาวา่ �ทําไมเจ้ามิ 
ได้ เกรงกลัวในการท่ียื่ นม ือออกทําลายผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว�้ 15  แล ้วดาว ิดก ็เรยีกคนหน่ึงในหมู่ชาย
หนุ่มเข้ามาบอกวา่ �ไปซิ ฆ่าเขาเสีย� และเขาก็ฆ่าชายคนน้ันตาย 16  ดาว ิดกล่าวแก่ชายน้ั นว ่า � ให ้โลหติ
ของเจ้าตกบนศีรษะของเจ้าเอง เพราะปากของเจ้าเป็นพยานปรกัปราํตัวเจ้าเองวา่ �ข้าพเจ้าได้ฆ่าผู้ ท่ี พระ
เยโฮวาหท์รงเจิมไว�้ �

 ดาว ิดไว ้ทุกข์ เพื่อซาอูลและโยนาธาน
17  ดาว ิ ดก ็ครวญครํา่ตามคําครํา่ครวญต่อไปน้ี เพื่อซาอูลและโยนาธานราชโอรส 18 (และท่านกล่าววา่

ควรจะสอนคนยูดาห ์ให ้ รู ้จักใช ้คันธน ู ดู  เถิด คําครํา่ครวญน้ันบันทึกไวใ้นหนังสือยาชาร�์  วา่ 19 � ศักดิศ์ร ีของ
อสิราเอลถูกประหารเสียแล้วบนท่ีสูงของท่าน  ว ี รบ ุรุษก็ล้มตายเสียแล้วหนอ 20 อยา่บอกเรือ่งน้ีในเมืองกัท
อยา่ประกาศเรือ่งน้ีในถนนเมืองเอชเคโลน เกรงวา่บุตรสาวคนฟีลิสเตียจะรา่เรงิ เกรงวา่บุตรสาวของผู้ ท่ี  
มิได้  เข ้าสุ หน ัตจะลิงโลด 21  เท ือกเขากิลโบอาเอย๋ ขออยา่มีน้ําค้างหรอืฝนบนเจ้าหรอืทุ่งนาท่ี ให ้ ของถวาย 
เพราะวา่ท่ีน่ันโล่ของว ีรบ ุรุษถูกทอดทิง้แล้ว  โล่ ของซาอูลเหมือนกับวา่พระองค์ มิได้  เจ ิมไวด้้วยน้ํามัน 22  คัน
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ธน ูของโยนาธานมิ ได้ หนักลับมาจากโลหติของผู้ ท่ี  ถู กฆ่า จากไขมันของผู้ ท่ี  มี  กําลัง และดาบของซาอู ลก ็ มิได้  
กล ับมาเปล่า 23 ซาอูลและโยนาธานเป็ นที ่รกัและน่ารกัเม่ือทรงพระชนม์ อยู ่และเม่ือมรณาแล้ วท ้ังสองไม่
แยกจากกัน ทัง้สองก็เรว็กวา่นกอนิทรี ทัง้สองแข็งแรงกวา่สิงโต 24  บุ ตรสาวของอสิราเอลเอย๋ จงรอ้งไห้
เพื่อซาอูล  ผู้ ทรงประดับเจ้าอยา่งโออ่า่ด้วยผ้าสี แดงเข้ม และผู้ทรงประดับอาภรณ์ทองคําเหนือเครือ่งแต่ง
กายของเจ้า 25  ว ี รบ ุรุษก็ล้มลงเสียแล้วหนอท่ามกลางศึกสงคราม  โอ โยนาธาน ท่านถูกสังหารอยู่บนท่ี
สูงของท่าน 26  พี่ โยนาธานเอย๋ ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เพื่อท่าน ท่านเป็ นที ่ชื่นใจของข้าพเจ้ามาก ความรกัของ
ท่านท่ี มีต ่อข้าพเจ้าน้ันประหลาดเหลือยิง่กวา่ความรกัของสตรี 27  ว ี รบ ุรุษก็ล้มลงเสียแล้วหนอ และเครือ่ง
ยุทโธปกรณ์ ก็ พินาศไป�

2
คนยูดาห ์เจ ิมตัง้ดาวดิไวเ้ป็นกษั ตร ิย ์ท่ี เฮโบรน

1ครัน้เรือ่งน้ี สิ ้นไปแล้ว  ดาว ิดจึงทูลถามพระเยโฮวาห ์วา่ �สมควรท่ีข้าพระองค์จะขึ้นไปยงัหวัเมืองหน่ึงหวั
เมืองใดในยูดาห ์หรอืไม่ � และพระเยโฮวาหต์รสัตอบท่านวา่ �จงขึ้นไปเถิด�  ดาว ิดทูลวา่ �ควรท่ีข้าพระองค์
จะขึ้นไปท่ี ใด �  พระองค์ ตร ัสว ่า �เมืองเฮโบรน� 2  ดาว ิดจึงขึ้นไปท่ีน้ันพรอ้มกับภรรยาทัง้สองของท่านด้วย
คือ อาหิโนอมัชาวยสิเรเอลและอาบี กาย ิลภรรยาของนาบาลชาวคารเมล 3 และดาว ิดก ็นําคนท่ี อยู ่กั บท ่า
นขึ้นไป  ทุ กคนพาครอบครวัไปด้วย และเขาทัง้หลายก็ อยู ่ในหวัเมืองของเฮโบรน 4 และคนยูดาห ์ก็ พากันมา
เจิมตัง้ดาวดิไวเ้ป็นกษั ตร ิยเ์หนือวงศ์วานยูดาห์ เม่ื อม คีนมาทูลดาวดิวา่ �ชาวยาเบชกิเลอาดเป็นผู้ ท่ี ฝังพระ
ศพซาอูลไว�้

 ดาว ิดยกยอ่งคนท่ีฝังพระศพซาอูลไว้
5  ดาว ิ ดก ็ มี รบัสัง่ให ้ผู้ ส่ือสารไปหาชาวยาเบชกิเลอาดน้ัน  พู  ดก ับเขาวา่ �ขอพระเยโฮวาห์ทรงอาํนวย

พระพรแก่ท่านทัง้หลาย ในการท่ีท่านทัง้หลายได้สําแดงความเมตตาอยา่งน้ีต่อซาอูลเจ้านายของท่าน และ
ได้ฝังพระศพพระองค์ ไว ้6  บัดน้ี ขอพระเยโฮวาหท์รงสําแดงความกรุณาและความจรงิแก่ ท่าน และข้าพเจ้า
จะกระทําความดีต่อท่านทัง้หลายเพราะท่านได้กระทําการน้ี 7  เพราะฉะน้ัน  บัดน้ี  ขอให ้มือของท่านทัง้หลาย
เข้มแข็ง และขอใหท่้านกล้าหาญเถิด เพราะวา่ซาอูลเจ้านายของท่านสิน้พระชนม์เสียแล้ว และวงศ์วานยู
ดาห ์ได้  เจ ิมตัง้ข้าพเจ้าไวเ้ป็นกษั ตร ิยเ์หนือเขาทัง้หลาย�

ราชโอรสของซาอูลครอบครองเหนื ออ ิสราเอล
8 ฝ่ายอบัเนอร ์บุ ตรชายเนอร ์แม่ ทัพของกองทัพซาอูลได้พาอชิโบเชทราชโอรสของซาอูลข้ามไปท่ีเมืองมา

หะนาอมิ 9 และได้สถาปนาท่านใหเ้ป็นกษั ตร ิยเ์หนือเมืองกิเลอาด และคนอาเชอร์ และคนยสิเรเอล และคน
เอฟราอมิ และคนเบนยามิน และคนอสิราเอลทัง้หมด 10 เม่ื ออ ิชโบเชทราชโอรสของซาอูลเริม่ปกครองเหนื 
ออ ิสราเอลน้ั นม พีระชนมายุ สี ่ สิ บพรรษา ทรงครอบครองอยูส่องปี  แต่  วงศ์ วานยูดาห ์ก็  ติ ดตามดาวดิ 11 เวลา
ท่ี ดาว ิดทรงเป็นกษั ตร ิยเ์หนือวงศ์วานยูดาหใ์นเฮโบรนน้ันเป็นจํานวนเจ็ดปีกับหกเดือน

 การสู้ รบระหวา่งคนของดาว ิดก ับคนของอชิโบเชท
12 อบัเนอร ์บุ ตรชายเนอรแ์ละพวกข้าราชการทหารของอชิโบเชทราชโอรสของซาอูลได้ออกจากมาหะนา

อมิไปยงัเมืองกิเบโอน 13 และโยอาบบุตรชายนางเศรุยาหกั์บพวกข้าราชการทหารของดาว ิดก ็ออกไปพบกับ
เขาท่ีสระเมืองกิเบโอน และเขาทัง้หลายก็น่ังอยู ่ท่ี ขอบสระ พวกหน่ึงอยู ่ท่ี ขอบสระข้างน้ี  อ ีกพวกหน่ึงข้าง
โน้น 14 อบัเนอรจึ์งพู ดก ับโยอาบวา่ � ขอให ้พวกคนหนุ่ มล ุกขึ้นรบเล่ นก ันให้เราดู เถิด � และโยอาบตอบวา่
� ให ้เขาลุกขึ้นเล่นซี� 15 เขาก็ ลุ กขึ้นไปตามท่ีนับไวฝ่้ายเบนยามินและฝ่ายอชิโบเชทราชโอรสของซาอู ลม ี สิ บ
สองคน และข้าราชการทหารของดาว ิดก ็ มี  สิ บสองคน 16 ต่างก็จับศีรษะคู่ ต่อสู้ และปักดาบเข้าท่ี สี ข้างของคู่ 
ต่อสู้ ล้มตายด้วยกันหมด เขาจึงเรยีกท่ีน่ั นว ่า เฮลขัทฮสัซู รมิ ซ่ึงอยู่ในกิเบโอน 17  การสู้ รบในวนัน้ันดุเดือด
ยิง่นัก อบัเนอรแ์ละพวกคนอสิราเอลก็ พ่ายแพ้ ต่อหน้าข้าราชการทหารของดาวดิ 18  บุ ตรชายทัง้สามของ
นางเศรุยาห ์ก็  อยู ่ ท่ีน่ัน  คือ โยอาบ  อาบ ี ชยั และอาสาเฮล ฝ่ายอาสาเฮลน้ันฝี เท ้าเรว็อยา่งกับละมัง่ 19 และอา
สาเฮลก็ ไล่ ตามอบัเนอร ์ไป เม่ือตามไปน้ั นก ็ มิได้ เล้ียวทางขวามือหรอืทางซ้ายมือจากการไล่ตามอบัเนอร์

อบัเนอรฆ่์าอาสาเฮล
20 อบัเนอรเ์หลียวมาดูจึงพูดวา่ �น่ันอาสาเฮลหรอื� เขาตอบวา่ �ข้าเอง� 21 อบัเนอรจึ์งบอกเขาวา่ �จง

เล้ียวไปทางขวาหรอืทางซ้าย และจับเอาคนหนุ่มคนใดคนหน่ึง  แล้วก็ รบิเอาอาวุธของเขาไป�  แต่ อาสาเฮล
ไม่เล้ียวจากไล่ตามอบัเนอร์ 22 อบัเนอรจึ์งบอกอาสาเฮลอกีครัง้หน่ึงวา่ �จงหนักลับจากตามข้าเสียเถิด จะ
ให้ข้าฟาดเจ้าให้ล้มลงดินทําไมเล่า  แล ้วข้าจะเงยหน้าขึ้นดูโยอาบพี่ของเจ้าได้ อยา่งไร � 23  แต่ เขาก็ปฏิเสธ
ไม่ยอมหนักลับ เพราะฉะน้ั นอ ับเนอร ์ก็ เอาโคนหอกแทงท้องอาสาเฮล หอกก็ ทะลุ ออกข้างหลังของเขา เขา
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ก็ล้มลงตายอยู ่ท่ีน่ัน และอยู่มาทุกคนซ่ึงมาเห ็นที ่ ท่ี อาสาเฮลล้มตายอยู ่ก็ ยนืน่ิง 24  แต่ โยอาบกับอาบีชยัไล่
ตามอบัเนอร ์ไป  ดวงอาทิตย ์ ก็ ตกเม่ือเขามาถึงเนินเขาอมัมาห์ ซ่ึงอยูต่รงกียาหต์ามทางท่ีจะไปถิน่ทุ รก ันดาร
เมืองกิเบโอน 25 และคนเบนยามิ นก ็รวมกันตามอบัเนอรไ์ปเป็นกลุ่มเดียวกันตัง้อยู ่ท่ี ยอดเขาแหง่หน่ึง 26  
แล ้ วอ ับเนอรร์อ้งถามโยอาบวา่ �จะให้ดาบกินเรือ่ยไปหรอื ท่านไม่ทราบหรอืวา่ตอนปลายมื อก ็ ขม  อ ีกนาน
สักเท่าใดท่านจึงจะสัง่คนของท่านให้หยุดไล่ตามพี่น้องของเขา� 27 และโยอาบจึงกล่าววา่ �พระเจ้าทรง
พระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด ถ้าท่านไม่ พู ดขึ้นพวกทหารก็จะเลิกไล่ตามพวกพี่น้องของเขาพรุง่น้ี เชา้ � 28 โยอาบจึง
เป่าแตรขึ้น คนทัง้ปวงก็ หยุด  ไม่  ไล่ ตามอสิราเอลอกี และไม่ สู้ รบกั นอ ีก 29 อบัเนอรกั์บคนของท่านก็เดินทาง
ตลอดคืนน้ันในท่ี ราบ เขาข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนและเดินไปตามหุบเขาบิทโรน เขาก็มาถึงมาหะนาอมิ 30 โย
อาบก็ กล ับจากไล่ตามอบัเนอร์ และเม่ือท่านรวบรวมพลเข้าด้วยกันแล้ว ข้าราชการทหารของดาว ิดก ็ขาดไป
สิบเก้าคนไม่นับอาสาเฮล 31  แต่ ข้าราชการทหารของดาวดิได้ฆ่าคนเบนยามินและคนของอบัเนอรต์ายไป
สามรอ้ยหกสิบคน 32 และเขาก็ยกศพอาสาเฮลไปฝังไวใ้นอุโมงค์ บิ ดาของเขาซ่ึงอยู ่ท่ี เมืองเบธเลเฮม โยอาบ
และคนของท่านก็เดินทางตลอดคืนไปสวา่งท่ีเมืองเฮโบรน

3
1  มี สงครามระหวา่งวงศ์วานของซาอู ลก ับวงศ์วานของดาว ิดอย ู่ นาน และดาว ิดก ็ เข ้มแข็งยิง่ขึ้น ฝ่ายวงศ์

วานของซาอู ลก ็เส่ือมกําลังลงทุกที

 ดาว ิดทรงมีราชโอรสเกิดหกองค์ ท่ี เมืองเฮโบรน
2  ดาว ิดทรงมีราชโอรสเกิดหลายองค์ ท่ี เมืองเฮโบรน ราชโอรสหวัปี ชื่อ อมัโนน  บุ ตรนางอาหิโนอมัชาว

ยสิเรเอล 3  คนที ่สองชื่อ คิเลอาบ  บุ ตรนางอาบี กาย ิลภรรยาของนาบาลชาวคารเมล และคนท่ีสามชื่อ อบัซา
โลม  บุ ตรชายนางมาอาคาหร์าชธดิาของทั ลม ัยกษั ตร ิยเ์มืองเกชูร์ 4  คนที ่ สี ่ ชื่อ อาโดนียาห์  บุ ตรชายนางฮ ักก 
ีท  คนที ห่า้ชื่อ เชฟาทิยาห์  บุ ตรชายนางอาบีตัล 5 และคนท่ีหกชื่อ อทิเรอมั  บุ ตรนางเอกลาหภ์รรยาของดาวดิ
ราชโอรสเหล่าน้ี เก ิดแก่ ดาว ิดท่ีเมืองเฮโบรน 6  อยู ่มาเม่ื อม ี การต่อสู้ ระหวา่งวงศ์วานของซาอู ลก ับวงศ์วาน
ของดาวดิน้ัน อบัเนอร ์ได้ กระทําตัวให ้เข ้มแข็งยิง่ขึ้นในวงศ์วานของซาอูล

อบัเนอรล์ะทิ ้งอ ิชโบเชทไปติดตามดาวดิ
7 ฝ่ายซาอู ลน ้ั นม ีนางสนมคนหน่ึงชื่ อร ิสปาห ์บุ ตรสาวของอยัยาห์ และอชิโบเชทจึงตรสักับอบัเนอร ์วา่ � 

เหตุ ใดท่านจึงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของเรา� 8 ฝ่ายอบัเนอร ์ก็ โกรธอชิโบเชทเพราะถ้อยคําน้ี มาก จึง
ทูลวา่ �ข้าพระองค์เป็นหวัสุนัขหรอื ซ่ึงทุกวนัน้ีข้าพระองค์ ได้ ต่อต้านยูดาห์โดยสําแดงความเมตตาต่อวงศ์
วานของซาอูลเสด็จพ่อของพระองค์ และต่อพี่น้องและต่ อม ิตรสหายของเสด็จพ่อท่าน  มิได้ มอบพระองค์ ไว ้
ในมือของดาวดิ  วนัน้ี  พระองค์ ยงัหาความต่อข้าพระองค์ด้วยเรือ่งผูห้ญิงคนน้ี 9 ถ้าข้าพระองค์จะมิ ได้ กระทํา
เพื่อดาวดิให้สําเร ็จด ังท่ีพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้ต่อท่านแล้ว  ก็ ขอพระเจ้าทรงลงโทษอบัเนอรแ์ละให ้
หน ักยิง่กวา่ 10 คือข้าพระองค์จะยา้ยราชอาณาจักรจากวงศ์วานของซาอูล และสถาปนาบัลลั งก ์ของดาวดิ
เหนื ออ ิสราเอลและเหนือยูดาห์  ตัง้แต่ ดานถึงเบเออรเ์ชบา� 11 และอชิโบเชทก็หาทรงสามารถตอบอบัเนอ
รสั์กคําเดียวอกีไม่ เพราะพระองค์ทรงกลัวเกรงอบัเนอร์ 12 อบัเนอร ์ก็ ส่งผู้ส่ือสารแทนตนไปยงัดาวดิทูล
วา่ � แผ่ นดินน้ีเป็นของผู้ ใด � และทูลอ ีกวา่ �ขอทรงทําพันธสัญญากับข้าพระองค์ และดู เถิด มือของข้า
พระองค์จะอยู่ฝ่ายพระองค์ และนําอสิราเอลทัง้สิน้มามอบแด่ พระองค์ � 13  ดาว ิดตร ัสว ่า � ดี  แล้ว เราจะ
กระทําพันธสัญญากั บท ่าน  แต่ เราขอจากท่านสักอยา่งหน่ึงคือวา่ เม่ือท่านจะมาเหน็หน้าเราอกี ขอท่านนํา
มีคาลบุตรสาวของซาอูลมาใหเ้ราก่อน  มิ ฉะน้ันท่านจะมิ ได้  เห ็นหน้าเรา� 14  แล ้วดาว ิดก ็ส่งผู้ส่ือสารไปย ังอ ิช
โบเชทราชโอรสของซาอูลวา่ �ขอมอบมีคาลภรรยาของข้าพเจ้าแก่ ข้าพเจ้า  ผู้ ซ่ึงข้าพเจ้าได้หมัน้ไวด้้วยหนัง
ปลายองคชาตของคนฟีลิสเตียหน่ึงรอ้ยชิน้� 15 อชิโบเชทจึงทรงให้คนไปพามีคาลมาจากสามีของเธอ คือ
ปัลทีเอลบุตรชายของลาอชิ 16  แต่  สามี ของเธอก็เดินพลางรอ้งไห้พลางไปกับเธอจนถึงตําบลบาฮู รมิ  แล ้ วอ 
ับเนอรจึ์งบอกเขาวา่ � กล ับไปเสียเถิด� และเขาก็ กล ับไป 17 อบัเนอรจึ์งปรกึษากับพวกผู้ ใหญ่ ของอสิราเอล
วา่ � เม่ือก่อนน้ี ท่านทัง้หลายใคร ่ให ้ ดาว ิดเป็นกษั ตร ิย์เหนือท่าน 18  บัดน้ี จงให้เป็นจรงิเถิด เพราะพระเยโฮ
วาห์ทรงตรสัเรือ่งดาวดิวา่ �เราจะชว่ยอสิราเอลประชาชนของเราด้วยมือของดาวดิผู้ รบัใช ้ของเรา  ให ้พ้น
จากมือของคนฟีลิสเตีย และให้พ้นจากมือศั ตรู ทัง้สิน้ของเขา� � 19 อบัเนอร ์ก็  พู  ดก ับคนเบนยามินด้วย
และอบัเนอร ์ก็ ไปทูลดาวดิท่ีเมืองเฮโบรนถึงบรรดาสิง่ต่างๆท่ี อสิราเอล และวงศ์วานทัง้สิน้ของเบนยามิน
เหน็สมควรท่ีจะกระทํา 20 อบัเนอรจึ์งมาเฝ้าดาวดิท่ีเมืองเฮโบรนพรอ้มกับคนอกียี ่สิ บคน  ดาว ิดทรงจัดการ
เล้ียงอบัเนอรกั์บคนท่ี อยู ่กั บท ่าน 21 และอบัเนอรทู์ลดาวดิวา่ �ข้าพระองค์จะลุกขึ้นกลับไป และจะรวบรวม
คนอสิราเอลทัง้สิน้มายงักษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ เพื่อเขาทัง้หลายจะกระทําพันธสัญญากับพระองค์
และเพื่อพระองค์จะทรงปกครองให้กวา้งขวางตามชอบพระทัยของพระองค์�  ดาว ิ ดก ็ทรงส่ งอ ับเนอร ์กล 
ับไป และเขาก็ไปโดยสันติ ภาพ 22  ดู  เถิด ขณะน้ันข้าราชการทหารของดาว ิดก ับโยอาบกลับมาจากการไป
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ปล้นและนําสิง่ของท่ีรบิได้มากมายน้ันมาด้วย  แต่ อบัเนอร ์มิได้  อยู ่กับดาวดิท่ีเฮโบรนแล้ว เพราะพระองค์
ทรงส่งท่านกลับไป และท่านก็ไปโดยสันติ ภาพ 23 เม่ือโยอาบกับกองทัพทัง้สิ ้นที ่ อยู ่กั บท ่านมาถึง  ก็  มี คน
บอกโยอาบวา่ �อบัเนอร ์บุ ตรเนอรม์าเฝ้ากษั ตร ิย์ และพระองค์ทรงใหเ้ขากลับไป เขาก็ กล ับไปโดยสันติ ภาพ 
� 24  แล ้วโยอาบเข้าไปเฝ้ากษั ตร ิย์ทูลวา่ � พระองค์ ทรงกระทําอะไรเชน่น้ัน  ดู  เถิด อบัเนอรม์าเฝ้าพระองค์
ไฉนพระองค์จึงปล่อยเขาไป เขาก็หลุ ดม ือไปแล้ว 25  พระองค์ ทรงทราบแล้ วว ่าอบัเนอร ์บุ ตรเนอร์มาเพื่อ
ล่อลวงพระองค์ และเพื่อทราบถึงการเสด็จเข้าออกของพระองค์ และเพื่อทราบทุกสิง่ทุกอยา่งท่ี พระองค์ 
ทรงกระทํา� 26 เม่ือโยอาบออกมาจากการเข้าเฝ้าดาวดิ จึงส่งผู้ส่ือสารไปตามอบัเนอร์ เขาทัง้หลายก็นํา
ท่านกลับมาจากบ่อน้ําชื่อสีราห์  แต่  ดาว ิดหาทรงทราบเรือ่งไม่

โยอาบฆ่าอบัเนอร์
27 และเม่ื ออ ับเนอร ์กล ับมาถึงเฮโบรนแล้ว โยอาบก็ พาท ่านหลบเข้าไปท่ีกลางประตูเมืองเพื่อจะพู ดก ั บท 

่านเป็นการลับ และโยอาบแทงท้องของท่านเสียท่ี น่ัน ท่านก็ สิน้ชวีติ โยอาบแก้แค้นโลหติของอาสาเฮลน้
องชายของตน 28 ภายหลังเม่ือดาวดิทรงได้ยนิเรือ่งน้ี  พระองค์ ตร ัสว ่า �ตัวเราและราชอาณาจักรของเรา
ปราศจากความผิดสืบไปเป็นนิตยต่์อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหด้์วยเรือ่งโลหติของอบัเนอร ์บุ ตรเนอร์ 29  ขอให ้
โทษน้ันตกเหนือศีรษะของโยอาบ และเหนือวงศ์วานบิดาของเขาทัง้สิน้ ขออยา่ให ้คนที ่ มี  สิ ่งไหลออก  คนที ่
เป็นโรคเรือ้น  คนที ่ถือไม้ เท้า  คนที ่ ถู กประหารด้วยดาบ หรอืคนขาดขนมปัง ขาดจากวงศ์วานของโยอาบ�
30  น่ี แหละโยอาบกับอาบีชยัน้องชายของเขาได้ฆ่าอบัเนอร์ เพราะอบัเนอร ์ได้ ฆ่าอาสาเฮลน้องชายของเขา
เม่ือรบกั นที ่กิเบโอน 31  แล ้วดาว ิดก ็ตรสักับโยอาบ และประชาชนทุกคนท่ี อยู ่กับพระองค์ วา่ �จงฉีกเส้ือผ้า
ของท่านทัง้หลาย และเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ และจงไว ้ทุกข์  ให ้อบัเนอร�์ และกษั ตร ิย ์ดาว ิดเสด็จตาม
แครห่ามศพอบัเนอร ์ไป 32 เขาก็ฝังศพอบัเนอร ์ไว ้ ท่ี เฮโบรน และกษั ตร ิย ์ก็ ส่งพระสุรเสียงกันแสง  ณ  ท่ี ฝังศพ
ของอบัเนอร์ และประชาชนทัง้ปวงก็ รอ้งไห ้33 และกษั ตร ิย์ทรงครํา่ครวญด้วยเรือ่งอบัเนอร ์วา่ �ควรหรอืท่ี
อบัเนอรจ์ะตายอยา่งคนโง ่ตาย 34 มือของท่านก็ มิได้  ถู กมัด  เท ้าของท่านก็ มิได้  ติ ดตรวน ท่านได้ล้มลงเหมือน
อยา่งคนล้มลงต่อหน้าคนชัว่รา้ย� และประชาชนทัง้ปวงก็ รอ้งไห ้ถึ งอ ับเนอร ์อกี 35  แล ้วประชาชนทัง้ปวง
ก็มาทูลชวนเชญิให ้ดาว ิดเสวยพระกระยาหารเม่ือเวลายงัวนัอยู่  แต่  ดาว ิดทรงปฏิญาณวา่ �ถ้าเราลิม้รส
ขนมปังหรอืสิง่ใดๆก่อนดวงอาทิตย ์ตก ขอพระเจ้าทรงทําโทษเราและให ้หน ักยิง่กวา่� 36 ประชาชนทัง้ปวง
สังเกตเหน็เชน่น้ั นก ็ พอใจ  ดังท่ี ประชาชนทัง้ปวงพอใจทุกสิง่ท่ี กษัตรยิ ์ทรงกระทํา 37 ประชาชนทัง้สิน้และชน
อสิราเอลทัง้ปวงจึงเข้าใจในวนัน้ั นว ่าไม่เป็นพระประสงค์ของกษั ตร ิย ์ท่ี จะให้ฆ่าอบัเนอร ์บุ ตรชายเนอร ์เสีย 
38  กษัตรยิ ์ตรสักับข้าราชการของพระองค์ วา่ �ท่านไม่ทราบหรอืวา่  วนัน้ี  เจ้ านายและคนสําคัญยิง่คนหน่ึง
สิน้ชวีติในอสิราเอล 39  แม้ เราได้รบัการเจิมเป็นกษั ตร ิย ์แล้ว เราก็ออ่นกําลังในวนัน้ี ชายเหล่าน้ีซ่ึงเป็นบุตร
ของนางเศรุยาห ์หน ักแก่เราเกินไป ขอพระเยโฮวาหท์รงสนองผู้กระทําผิดตามความผิดของเขาเถิด�

4
อชิโบเชทถูกฆ่า

1 เม่ื ออ ิชโบเชทราชโอรสของซาอูลทรงได้ย ินว ่าอบัเนอร ์สิ ้นชวีติเสียท่ีเฮโบรนแล้ว พระหตัถ์ของพระองค์ 
ก็ ออ่นลง และอสิราเอลทัง้ปวงก็ เป็นทุกข์ 2 ฝ่ายราชโอรสของซาอูลย ังม ีชายอกีสองคนเป็นหวัหน้าของกอง
ปล้น คนหน่ึงชื่อบาอานาห์  อ ีกคนหน่ึงชื่อเรคาบ ทัง้สองเป็นบุตรชายของรมิโมน คนเบนยามินชาวเมืองเบเอ
โรท (เพราะวา่เบเอโรทก็นับเข้าเป็นของเบนยามินด้วย 3 ชาวเบเอโรทหนีไปยงัเมืองกิทธาอมิ และอาศัยอยู ่
ท่ี น่ันจนทุกวนัน้ี� 4 โยนาธานราชโอรสของซาอูล  มี  บุ ตรชายคนหน่ึงเป็นงอ่ย เม่ื อม ีข่าวเรือ่งซาอู ลก ับโยนา
ธานมาจากยสิเรเอลน้ัน เด็กคนน้ี มีอายุ หา้ขวบ  พี่ เล้ียงก็ อุ ้ มล ุกขึ้นหนี ไป  อยู ่มาเม่ือเธอรบีหนีไปน้ันเด็กน้ั นก ็
หล่นลงและเป็นงอ่ย ท่านชื่อเมฟีโบเชท 5 ฝ่ายบุตรชายทัง้สองของรมิโมน ชาวเบเอโรท  ท่ี ชื่อเรคาบและบา
อานาห์น้ันได้ ออกเดินทาง พอแดดออกจั ดก ็มาถึงตําหนักของอชิโบเชท ขณะเม่ือพระองค์กําลังบรรทมพัก
เท่ียง 6 และเขาเข้าไปกลางตําหนัก ทําเหมือนจะขนข้าวสาลีและเขาก็แทงพระอุทรพระองค์ เรคาบและบา
อานาห ์พี่ ชายก็ หนี  ไป 7 และเม่ือเขาทัง้สองเข้าไปในตําหนักน้ัน  พระองค์ บรรทมหลั บอย ู่บนพระแท่นบรรทม
ในหอ้งบรรทม เขาก็ ทุบตี  พระองค์ และประหารพระองค์ และตัดพระเศียรของพระองค์ เสีย นําพระเศียรน้ัน
เดินทางไปทางท่ีราบทัง้กลางคืน 8 และเขานําพระเศียรของอชิโบเชทไปถวายดาวดิท่ีเมืองเฮโบรน เขาทัง้
สองกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ � ดู  เถิด ศีรษะของอชิโบเชทบุตรของซาอูลศั ตรู ของพระองค์  ผู้ แสวงหาชวีติของ
พระองค์ พระเยโฮวาหท์รงแก้แค้นแทนกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ในวนัน้ีเหนือซาอูลและเชื้อสายของ
ซาอูล� 9  แต่  ดาว ิดตรสัตอบเรคาบและบาอานาห ์พี่ชาย  บุ ตรชายของรมิโมนชาวเบเอโรทวา่ �พระเยโฮวาห์
ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด คือพระองค์ ผู้ ทรงไถ่ ช ีวติของเราจากบรรดาความทุกข์ ยาก 10 เม่ือผู้ หน ึ่งผู้ใดบอก
เราวา่ � ดู  เถิด ซาอูลสิน้พระชนม์ แล้ว � และคิดวา่ตนนําข่าวดี มา เราก็จับคนน้ันฆ่าเสียท่ีศิ กลาก ซ่ึงคนน้ัน
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คิดวา่เราจะให้รางวลัแก่เขาสําหรบัข่าวน้ัน 11 ยิง่กวา่น้ันเท่าใดเม่ือคนชัว่ได้ฆ่าคนชอบธรรมท่ีในบ้านและ
บนท่ีนอนของคนชอบธรรมน้ัน ฉะน้ันบัดน้ีเราจะไม่เรยีกรอ้งโลหติของเขาจากมือของเจ้าทัง้สองหรอื และ
ทําลายเจ้าเสียจากพิ ภพ � 12 และดาว ิดก ท็รงบัญชาคนหนุ่มของพระองค์ และพวกเขาก็พาเขาทัง้สองไปฆ่า
เสียตั ดม ือตัดเท้าออก แขวนศพน้ันไวเ้หนือสระในเมืองเฮโบรน  แต่ เขานําพระเศียรของอชิโบเชทไปฝังไวใ้น
ท่ีฝังศพของอบัเนอรใ์นเมืองเฮโบรน

5
 ดาว ิดได้รบัการเจิมตัง้ใหเ้ป็นกษั ตร ิยเ์หนื ออ ิสราเอล (1 พศด 11:1-3)

1 และบรรดาตระกูลคนอสิราเอลก็มาหาดาวดิท่ีเมืองเฮโบรนทูลวา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นกระ
ดูกและเน้ือของพระองค์ 2 ในอดีตเม่ือซาอูลเป็นกษั ตร ิย์ปกครองเหนือเหล่าข้าพระองค์  พระองค์ ทรงเป็น
ผู้นําอสิราเอลออกไปและเข้ามา และพระเยโฮวาห์ตรสัแก่ พระองค์  วา่ � เจ้ าจะเล้ียงดูอสิราเอลประชาชน
ของเรา และเจ้าจะเป็นเจ้าเหนือคนอสิราเอล� � 3 ดังน้ันพวกผู้ ใหญ่ ของคนอสิราเอลก็มาเฝ้ากษั ตร ิย ์ท่ี 
เมืองเฮโบรน และกษั ตร ิย ์ดาว ิดทรงกระทําพันธสัญญากับเขาทัง้หลายท่ีเมืองเฮโบรนต่อพระพักตรพ์ระเย
โฮวาห์ และเขาทัง้หลายก็ เจ ิมตัง้ดาวดิให้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล 4  ดาว ิ ดม ีพระชนมายุสามสิบพรรษา
เม่ือเริม่การปกครอง และพระองค์ทรงปกครองอยู ่สี ่ สิ บปี 5ทรงปกครองเหนือยูดาห ์ท่ี เฮโบรนเจ็ดปีหกเดือน
และท่ี กรุ งเยรูซาเล็มทรงปกครองเหนือบรรดาอสิราเอลและยูดาห ์อ ีกสามสิบสามปี

 กรุ งเยรูซาเล็มถูกยดึได้ กลายเป็นเมืองหลวงของประเทศ (1 พศด 11:4-9)
6  กษัตรยิ ์และคนของพระองค์ ได้ ยกทัพไปยงัเยรูซาเล็ม รบกับคนเยบุส ชาวแผ่นดินน้ันผู้ ท่ี  กล ่าวกับดาวดิ

วา่ �แกยกเข้ามาท่ี น่ี  ไม่ได้  ดอก คนตาบอดและคนงอ่ยก็จะป้องกันไว ้ได้ � ด้วยคิดวา่ � ดาว ิดคงเข้ามาท่ี น่ี  ไม่
ได้ � 7  แต่  อยา่งไรก็ตาม  ดาว ิดทรงยดึท่ีกําบังเข้มแข็งชื่อศิโยนได้ คือเมืองของดาวดิ 8 ในวนัน้ันดาวดิตร ัสว 
่า � ผู้ ใดจะขึ้นไปตามทางน้ําไหลและโจมตีคนเยบุส คนงอ่ยและคนตาบอด  ผู้ ซ่ึงจิตใจของดาวดิเกลียดชงั
 ผู้ น้ันจะเป็นผู้บัญชาการทหาร� เพราะฉะน้ันเขาจึงวา่กั นว ่า �อยา่ให้คนตาบอดและคนงอ่ยเข้ามาในพระ
นิเวศ� 9  ดาว ิ ดก ็ทรงประทั บอย ู่ในท่ีกําบังเข้มแข็ง และเรยีกท่ีน้ั นว ่า เมืองของดาวดิ และดาวดิทรงสรา้ง
เมืองรอบตัง้แต่ มิ ลโลเข้าไปข้างใน 10 และดาวดิทรงเจรญิยิง่ๆขึ้นไปเพราะวา่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าจอมโยธา
ทรงสถิ ตก ับพระองค์ 11  ฮ ีรามกษั ตร ิยเ์มืองไทระได้ส่งผูส่ื้อสารมาหาดาวดิ และได้ส่งไม้สนสีดาร์ พวกชา่งไม้
และพวกชา่งก่อมาสรา้งพระราชวงัของดาวดิ 12 และดาวดิทรงทราบวา่ พระเยโฮวาหท์รงสถาปนาพระองค์ 
ให ้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล และพระองค์ ได้ ทรงยกยอ่งราชอาณาจักรของพระองค์ด้วยเหน็แก่อสิราเอล
ประชาชนของพระองค์

ราชโอรสและราชธดิาของดาวดิในกรุงเยรูซาเล็ม (2 ซมอ 3:2-5; 1 พศด 3:1-4)
13 ภายหลังท่ี พระองค์ เสด็จจากเฮโบรน  ดาว ิดทรงได้นางสนมและมเหสีจากเยรูซาเล็มเพิม่ขึ้ นอ ีก และ

บังเกิดราชโอรสและราชธดิาแก่ ดาว ิดอกี 14  ต่อไปน้ี เป็นชื่อของผู้ ท่ี บังเกิ ดก ับพระองค์ในเยรูซาเล็ม  คือ ชมั
มุ อา โชบับ นาธนั ซาโลมอน 15 อบิฮาร์ เอลี ชู  อา เนเฟก ยาเฟีย 16 เอลีชามา เอลี ยาดา และเอลีเฟเลท

 ดาว ิดสู้รบกับคนฟีลิสเตีย (1 พศด 14:8-17)
17 เม่ือคนฟีลิสเตียได้ยนิข่าววา่ดาวดิได้รบัการเจิมเป็นกษั ตร ิยเ์หนื ออ ิสราเอล คนฟีลิสเตียทัง้ปวงก็ขึ้นไป

แสวงหาดาวดิ  แต่  ดาว ิดทรงได้ยนิข่าวน้ันจึงลงไปยงัท่ีกําบังเข้มแข็ง 18 ฝ่ายคนฟีลิสเตียยกขึ้นมาและขยาย
แนวออกท่ีหุบเขาเรฟาอมิ 19 และดาวดิทรงทูลถามพระเยโฮวาห ์วา่ �ควรท่ีข้าพระองค์จะยกขึ้นไปสู้รบกับ
คนฟีลิสเตียหรอื  พระองค์ จะทรงมอบเขาไว้ในมือข้าพระองค์ หรอืไม่ � และพระเยโฮวาห์ทรงตอบดาวดิวา่
�จงขึ้นไปเถิด เพราะเราจะมอบคนฟีลิสเตียไว้ในมือของเจ้าเป็นแน่� 20  ดาว ิดเสด็จมายงับาอลัเปราซิม
และดาวดิทรงชนะคนฟีลิสเตียท่ี น่ัน  พระองค์ ตร ัสว ่า �พระเยโฮวาหท์รงทะลวงข้าศึกของข้าพเจ้าดังกระแส
น้ําท่ี พุ ่งใส่� เพราะฉะน้ันจึงเรยีกชื่อตําบลน้ั นว ่า บาอลัเปราซิม 21 และคนฟีลิสเตียได้ทิง้รูปเคารพท่ี น่ัน  
ดาว ิ ดก ับข้าราชการของพระองค์ ก็ เผาเสีย 22 คนฟีลิสเตียยกขึ้นมาอกีและขยายแนวอยู่ในหุบเขาเรฟาอมิ
23 และเม่ือดาวดิทูลถามพระเยโฮวาห์  พระองค์ ตร ัสว ่า � เจ้ าอยา่ขึ้น จงออ้มไปข้างหลังของเขา และโจมตี
เขาตรงข้ามกับหมู่ต้นหม่อน 24 และเม่ือเจ้าได้ยนิเสียงกระบวนทัพเดินอยู ่ท่ี ยอดหมู่ต้นหม่อนเจ้าจงรบีรุก
ไป เพราะพระเยโฮวาหเ์สด็จไปข้างหน้าเพื่อจะโจมตีกองทัพของคนฟีลิสเตีย� 25 และดาวดิทรงกระทําตาม
ท่ีพระเยโฮวาหท์รงบัญชาไว้ และได้ โจมตี คนฟีลิสเตียจากเกบาถึงเกเซอร์

6
 ดาว ิดต้องการนําหบีแหง่พระเจ้ามายงักรุงเยรูซาเล็ม

1  ดาว ิดทรงรวบรวมบรรดาคนอสิราเอลท่ีคัดเลือกแล้ วอ ีกครัง้หน่ึงได้สามหม่ืนคน 2 และดาว ิดก ็ทรงลุก
ขึ้นไปกับประชาชนทัง้สิ ้นที ่ อยู ่กับพระองค์จากบาอาเลยูดาห์ เพื่อทรงนําหบีของพระเจ้าขึ้นมาจากท่ี น่ัน ซ่ึง
เรยีกตามพระนามคือพระนามของพระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ประทับระหวา่งพวกเครูบ 3 และเขาทัง้หลายก็
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เอาเกวยีนใหม่บรรทุ กห ีบของพระเจ้าและนําออกมาจากเรอืนของอาบีนาดับซ่ึงอยู่เมืองกิเบอาห์ และอุส
ซาห์กับอาหิโย  บุ ตรชายทัง้หลายของอาบีนาดั บก ็ขับเกวียนใหม่เล่ มน ้ัน 4 และนําออกมาจากเรอืนของอา
บีนาดับซ่ึงอยู่เมืองกิเบอาห์ เกวยีนบรรจุ ห ีบของพระเจ้าไป และอาหิโยเดินนําหน้าหบี 5  ดาว ิ ดก ับวงศ์วาน
อสิราเอลทัง้สิ ้นก ็รา่เร ิงก ันอยูต่่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหด้์วยใช ้เครือ่งดนตร ี ทุ กชนิดซ่ึงทําด้วยไม้สนสามใบ
คือพิณเขาคู่และพิณใหญ่  ราํมะนา  กรบั และฉาบ 6 และเม่ือมาถึงลานนวดข้าวของนาโคน  อุ สซาห ์ก็  เหย 
ียดมือออกจับหบีของพระเจ้าไว้เพราะววัสะดุด 7 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห ์ก็  เก ิดขึ้ นก ับอุสซาห์ และ
พระเจ้าทรงประหารเขาเสียท่ีน่ันเพราะความผิดพลาดน้ัน และเขาก็ สิ ้นชวีติอยู่ข้างหบีของพระเจ้า 8 และ
ดาว ิดก ็ ไม่ ทรงพอพระทัย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทลายออกมาเหนื ออ ุสซาห์ จึงเรยีกท่ีตรงน้ั นว ่า เปเรศอุส
ซาห์ จนถึงทุกวนัน้ี 9 ในวนัน้ันดาว ิดก ็ทรงกลัวพระเยโฮวาห์ และพระองค์ตร ัสว ่า � ห ีบของพระเยโฮวาห์จะ
มาถึงข้าได้ อยา่งไร � 10 ดังน้ันดาวดิจึงไม่ยอมท่ีจะนําหบีของพระเยโฮวาห ์เข ้าไปในเมืองของดาวดิให ้อยู ่กับ
ตน  แต่  ดาว ิดได้ทรงนําไปท่ีบ้านของโอเบดเอโดมชาวกัท 11  ห ีบของพระเยโฮวาห ์ก็ ค้างอยู ่ท่ี บ้านของโอเบด
เอโดมชาวกัทสามเดือน และพระเยโฮวาหท์รงอาํนวยพระพรแก่โอเบดเอโดมและครวัเรอืนของเขาทัง้สิน้

 ดาว ิดนําหบีแหง่พระเจ้ามายงักรุงเยรูซาเล็ม (1 พศด 15:25-29; 16:1)
12  มี คนไปกราบทูลกษั ตร ิย ์ดาว ิดวา่ �พระเยโฮวาหท์รงอาํนวยพระพรแก่ครวัเรอืนของโอเบดเอโดม และ

ทุกสิง่ท่ีเป็นของเขาเน่ืองด้วยหบีของพระเจ้า� ดังน้ันดาวดิจึงเสด็จไปนําหบีของพระเจ้าขึ้นมาจากบ้านของ
โอเบดเอโดม ถึงเมืองดาวดิด้วยความชื่นชมยนิดี 13 และเม่ือผู้ ท่ี หามหบีของพระเยโฮวาห์เดินไปได้หกก้าว
 ดาว ิ ดก ็ทรงถวายว ัวก ั บลู กว ัวอ ้ วน 14 และดาว ิดก ็ทรงราํถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ด้วยสุดกําลังของ
พระองค์ และดาว ิดม เีอโฟดผ้าป่านคาดอยู ่ท่ี  พระองค์ 15 ดังน้ันแหละดาวดิและวงศ์วานอสิราเอลทัง้สิน้ด้วย
ได้นําหบีของพระเยโฮวาห์ขึ้นมาด้วยเสียงโห่รอ้งและด้วยเสียงเป่าแตร 16 และขณะเม่ือหบีของพระเยโฮ
วาห ์เข ้ามาถึงเมืองดาวดิ  มี คาลราชธดิาของซาอู ลก ็มองออกท่ีชอ่งหน้าต่าง  เห ็นกษั ตร ิย ์ดาว ิดกระโดดโลด
เต้นราํถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และนางก็ มี ใจหมิน่ประมาท 17 เขาทัง้หลายนําหบีของพระเยโฮวาห ์
เข้ามา ตัง้ไว้ในท่ีกําหนดภายในพลับพลาซ่ึงดาวดิได้ทรงสรา้งขึ้นไว้ และดาว ิดก ็ทรงถวายเครือ่งเผาบูชา
และเครือ่งสันติบู ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 18 และเม่ือดาวดิทรงกระทําการถวายเครือ่งเผาบูชาและ
สันติบูชาสําเรจ็แล้ว  พระองค์  ก็ ทรงถวายอวยพรประชาชนในพระนามของพระเยโฮวาห์จอมโยธา 19 และ
ทรงแจกขนมปังคนละแผ่น เน้ือคนละก้อน และขนมองุน่แหง้คนละแผ่นแก่ประชาชนทัง้ปวง คือประชาชน
อสิราเอลทัง้หมดทัง้ผู้หญิงผู้ ชาย  แล ้วประชาชนทัง้หลายต่างก็ กล ับไปย ังบ ้านของตน 20 และดาว ิดก ็ทรง
กลับไปอวยพรแก่ ราชวงศ์ ของพระองค์  แต่  มี คาลราชธดิาของซาอูลได้ออกมาพบดาวดิและทูลวา่ � วนัน้ี  
กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลได้รบัเกียรติยศอยา่งยิง่ใหญ่ ที เดียวนะเพคะ  ท่ี ทรงถอดฉลองพระองค์ วนัน้ี ท่ามกลาง
สายตาของพวกสาวใช้ของข้าราชการ เหมือนกับคนถ่อยแก้ผ้าอยา่งไม่ มี  ความละอาย � 21 และดาวดิตรสั
ตอบมีคาลวา่ �เป็นงานท่ีถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงเลือกเราไวแ้ทนเสด็จพ่อของเจ้า และแทน
ราชวงศ์ทัง้สิน้ของพระองค์ ท่าน ทรงแต่งตัง้ให้เราเป็นเจ้าเหนื ออ ิสราเอลประชาชนของพระเยโฮวาห์ และ
เราจึงจะรา่เรงิต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 22 เราจะถ่อมตัวของเราลงยิง่กวา่น้ี อ ีกให้ปรากฏแก่ตาของเรา
เองวา่เป็นคนต่ํา  แต่ โดยพวกสาวใช ้ท่ี  เจ้ าพูดถึงน้ัน เราจะเป็นผู้ ท่ี เขาถือวา่มี เกียรติ � 23 เพราะฉะน้ั นม ีคาล
ราชธดิาของซาอู ลก ็ ไม่มี  บุ ตรจนถึงวนัสิน้ชพี

7
 ดาว ิดปรารถนาสรา้งพระว ิหาร (1 พศด 17:1-3)

1  อยู ่มาเม่ือกษั ตร ิย์ประทับในพระราชวงัของพระองค์ และพระเยโฮวาหท์รงโปรดให ้พระองค์ พักจากการ
รบศึกรอบด้าน 2  กษัตรยิ ์ตรสักับนาธนัผู้ พยากรณ์  วา่ � ดู  ซิ เราอยู่ในบ้านทําด้วยไม้สนสีดาร์  แต่  ห ีบของ
พระเจ้าอยู่ในผ้าม่าน� 3 และนาธนัทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ขอเชญิทรงกระทําทัง้สิน้ตามพระประสงค์ของพระองค์
เพราะพระเยโฮวาหท์รงสถิ ตก ับพระองค์�

ราชอาณาจักรของดาวดิจะดํารงอยู ่เป็นนิตย ์
4  แต่  อยู ่มาในคื นว ันน้ันเอง พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงนาธ ันว ่า 5 �จงไปบอกดาวดิผู้ รบัใช ้ของเรา

วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าจะสรา้งนิเวศให้เราอยู ่หรอื 6 เราไม่เคยอยู่ในนิเวศนับแต่ วนัท่ี เราพาคน
อสิราเอลออกจากอยีปิต์จนกระทัง่วนัน้ี  แต่ เราก็ดําเนินท่ามกลางเต็นท์และพลับพลา 7 ในท่ีต่างๆท่ีเราได้ดํา
เนิ นก ับชนชาติอสิราเอลทัง้หมด เราได้เคยพูดสักคํากับตระกูลของอสิราเอลตระกูลใด  ผู้  ท่ี เราบัญชาให้เขา
เล้ียงดูอสิราเอลประชาชนของเราหรอืวา่ �ทําไมเจ้ามิ ได้ สรา้งนิเวศด้วยไม้สนสีดาร ์ให ้ แก่  เรา � � 8 เพราะ
ฉะน้ันบัดน้ี เจ้ าจงกล่าวแก่ ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของเราวา่ �พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ เราเอาเจ้ามาจากทุ่ง
หญ้า จากการตามฝูงแพะแกะ  เพื่อให ้ เจ้ าเป็นเจ้าเหนื ออ ิสราเอลประชาชนของเรา 9 เราได้ อยู ่กับเจ้าไม่วา่



2 ซามูเอล 7:10 255 2 ซามูเอล 8:5

เจ้าไปท่ี ไหน และได้ขจัดบรรดาศั ตรู ของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้า และเรากระทําให ้เจ้ ามีชื่อเสียงใหญ่ โต อยา่งกับ
ชื่อเสียงของผู้ ใหญ่ ในโลก 10 และเราจะกําหนดท่ี หน ึ่งใหอ้สิราเอลประชาชนของเรา และเราจะปลูกฝังเขาไว้
เพื่อเขาทัง้หลายจะได้ อยู ่ในท่ีของเขาเอง และไม่ต้องถูกกวนใจอกี และคนชัว่จะไม่ข่มเหงเขาอ ีกด ังแต่ก่อน
มา 11  ตัง้แต่  สม ัยเม่ือเราตัง้ผู้ วนิ ิจฉัยเหนื ออ ิสราเอลประชาชนของเรา และเราให ้เจ้ าพ้นจากการรบศึกรอบ
ด้าน ยิง่กวา่น้ั นอ ีกพระเยโฮวาห์ตรสัแก่ เจ้ าวา่พระเยโฮวาห์จะทรงให ้เจ้ ามี ราชวงศ์ 12 เม่ือวนัของเจ้าครบ
แล้ว และเจ้านอนพักอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า เราจะให้เชื้อสายของเจ้าท่ีมาภายหลังเจ้าเกิดขึ้นผู้ซ่ึงเกิด
มาจากบัน้เอวของเจ้าเอง และเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา 13 เขาจะเป็นผู้สรา้งนิเวศเพื่อนามของเรา
และเราจะสถาปนาบัลลั งก ์ แห ่งราชอาณาจักรของเขาให ้อยู ่ เป็นนิตย ์14 เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะ
เป็นบุตรของเรา ถ้าเขากระทําความชัว่ชา้ เราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรยีวของมนษุย์ ด้วยการเฆ่ียนแห ่งบ ุตร
ทัง้หลายของมนษุย์ 15  แต่ ความเมตตาของเราจะไม่พรากไปจากเขาเสีย  ดังท่ี เราพรากไปจากซาอูล ซ่ึงเรา
ได้ถอดเสียให้พ้นหน้าเจ้า 16  ราชวงศ์ ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะดํารงอยู่ต่อหน้าเจ้าอยา่งมัน่คงเป็น
นิตย์ และบัลลั งก ์ของเจ้าจะถูกสถาปนาไว ้เป็นนิตย ์� � 17 นาธ ันก ็กราบทูลดาวดิตามถ้อยคําเหล่าน้ีทัง้สิน้
และตามนิ มิ  ตน ี้ ทัง้หมด 

 ดาว ิดนมัสการและอธษิฐาน (1 พศด 17:16-27)
18  แล ้วกษั ตร ิย ์ดาว ิดจึงเสด็จเข้าไปน่ังเฝ้าพระเยโฮวาห์ และกราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า

พระเจ้า ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่า และวงศ์วานของข้าพระองค์เป็นผู้ใดพระองค์จึงทรงนําข้าพระองค์มาไกล
ถึงแค่ น้ี 19  โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  แต่  น่ี  ก็ เป็นสิง่เล็กน้อยในสายพระเนตรของพระองค์ และ
พระองค์ทรงลัน่พระวาจาถึงราชวงศ์ของผู้ รบัใช ้ พระองค์ ในอนาคตอนัไกลท่ีจะมาถึงน้ัน  โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้า และน่ีเป็นธรรมดาของมนษุย ์หรอื 20  ดาว ิดจะกราบทูลประการใดอกีต่อพระองค์ ได้  เล่า ข้า
แต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  พระองค์ ทรงรูจั้กผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 21  ท่ี  พระองค์ ทรงกระทําสิง่ใหญ่โตน้ี ทัง้
สิน้  เพื่อให ้ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ทราบก็เพราะเหตุพระวจนะของพระองค์ และตามชอบพระทัยของพระองค์
22  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า ฉะน้ันพระองค์ทรงยิง่ใหญ่  ไม่มี  ผู้ ใดเหมือนพระองค์  ไม่มี พระเจ้านอก
เหนือพระองค์ ตามสิง่สารพัดท่ี หู ของข้าพระองค์ทัง้หลายได้ยนิมา 23 ประชาชนในโลกน้ีจะเหมือนอสิราเอล
ประชาชนของพระองค์ ซ่ึงพระเจ้าเสด็จไปทรงไถ่มาให้เป็นประชาชนของพระองค์ กระทําให้พระนามของ
พระองค์ มีเกียรติ และทรงกระทําสิง่ท่ี ใหญ่ เพื่อเจ้าทัง้หลาย และทรงกระทําสิง่น่าสะพรงึกลัวเพื่อแผ่นดิน
ของพระองค์ ต่อหน้าประชาชนของพระองค์ คือชนชาติซ่ึงพระองค์ทรงไถ่ออกจากอยีปิต์เพื่อพระองค์ จาก
บรรดาประชาชาติ และบรรดาพระของเขา 24 ด้วยวา่พระองค์ทรงสถาปนาอสิราเอลประชาชนของพระองค์ 
ไว ้ ให ้เป็นประชาชนเพื่อพระองค์เองเป็นนิตย์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์  ก็ ทรงเป็นพระเจ้าของเขาทัง้
หลาย 25  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า  บัดน้ี พระวาทะซ่ึงพระองค์ทรงลัน่ออกมาเก่ียวกับผู้ รบัใช ้ของ
พระองค์ และเก่ียวกับราชวงศ์ของเขา ขอทรงดํารงซ่ึงพระวาทะน้ันให้ถาวรเป็นนิตย์ และทรงกระทําดัง
ท่ี พระองค์ ทรงลัน่พระวาจาไว้ 26 ขอพระนามของพระองค์เป็ นที ่สรรเสรญิอยู ่เป็นนิตย ์ วา่ �พระเยโฮวาห์
จอมโยธาทรงเป็นพระเจ้าเหนื ออ ิสราเอล� และราชวงศ์ ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของพระองค์จะดํารงอยู่ต่อพระพักตร ์
พระองค์ 27  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าของอสิราเอล เพราะวา่พระองค์ ได้ ทรงสําแดงแก่ ผู้รบั
ใช ้ของพระองค์ วา่ �เราจะสรา้งราชวงศ์ ให ้ เจ้า � เพราะฉะน้ันผู้ รบัใช ้ของพระองค์จึงกล้าหาญท่ีจะวงิวอน
ด้วยคําอธษิฐานน้ีต่อพระองค์ 28  โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  บัดน้ี  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า และ
บรรดาพระวาทะของพระองค์เป็นความจรงิ และพระองค์ทรงสัญญาจะพระราชทานสิ ่งด ี น้ี  แก่  ผู้รบัใช ้ของ
พระองค์ 29  เพราะฉะน้ัน  บัดน้ี ขอโปรดให้เป็ นที ่พอพระทัยพระองค์ ท่ี จะอาํนวยพระพรแก่ ราชวงศ์  ผู้รบัใช ้
ของพระองค์  เพื่อให ้ ดํารงอยู ่ต่อพระพักตร ์พระองค์  เป็นนิตย ์ โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  พระองค์ 
ทรงลัน่พระวาจาเชน่น้ันแล้ว และด้วยพระพรของพระองค์ ก็  ขอให ้ ราชวงศ์  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ได้  อยู ่เยน็
เป็นสุขเป็นนิตย�์

8
 ดาว ิดทรงปกครองเหนื ออ ิสราเอลทัง้สิน้

1  อยู ่มาภายหลัง  ดาว ิดทรงโจมตีคนฟีลิสเตีย และปราบปรามได้ และดาวดิทรงยดึเมืองเมเธกฮมัมาห ์
ได้ จากมือคนฟีลิสเตีย 2  พระองค์ ทรงชนะโมอบั ทรงวดัเขาด้วยเชอืกวดั คื อบ ังคับให้เรยีงตัวเข้าแถวนอน
ลงท่ี พื้นดิน ทรงวดัดู แล ้วให้ประหารเสียสองแถว และไว ้ช ีวติเต็มหน่ึงแถว คนโมอ ับก ็เป็นไพรข่องดาวดิ
และได้นําเครือ่งบรรณาการมาถวาย 3  ดาว ิดทรงรบชนะฮาดัดเอเซอรโ์อรสเรโหบ  กษัตรยิ ์เมืองโศบาห์ เม่ือ
เสด็จไปฟ้ืนอาํนาจของพระองค์ ท่ี  แม่น ้ํายูเฟรติส 4 และดาวดิทรงยดึรถรบหน่ึงพันคัน พลม้าเจ็ดรอ้ยคน
ทหารราบสองหม่ืนคน และดาวดิรบัสัง่ใหตั้ดเอน็ขาม้ารถรบเสียให ้หมด เหลือไว ้ให ้พอแก่รถรบหน่ึงรอ้ยคัน
5 และเม่ือคนซีเรยีชาวเมืองดามัสกัสมาชว่ยฮาดัดเอเซอร ์กษัตรยิ ์เมืองโศบาห์  ดาว ิดทรงประหารคนซีเรยี
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เสียสองหม่ืนสองพันคน 6  แล ้วดาวดิทรงตัง้ทหารประจําป้อมไวเ้หนือคนซีเรยีชาวเมืองดามัสกัสหลายกอง
และคนซี เรยีก ็เป็นพลไพรข่องดาวดิ และนําเครือ่งบรรณาการไปถวาย พระเยโฮวาห์ทรงประทานชยัชนะ
แก่ ดาว ิดไม่วา่จะไปรบ  ณ  ท่ี  ใดๆ 7 และดาวดิทรงนําโล่ทองคําท่ีข้าราชการทหารของฮาดัดเอเซอรถื์อน้ันไป
ยงักรุงเยรูซาเล็ม 8 และกษั ตร ิย ์ดาว ิดทรงรบิทองสัมฤทธิเ์ป็ นอ ันมากไปจากเมืองเบทาห์ และเมืองเบโรธั
ยหวัเมืองของฮาดัดเอเซอร์ 9 เม่ือโทอ ิกษัตรยิ ์เมืองฮามัทได้ย ินว ่าดาวดิรบชนะกองทัพทัง้สิน้ของฮาดัดเอ
เซอร์ 10 โทอ ิก็ ส่งโยรมัโอรสของตนไปเฝ้ากษั ตร ิย ์ดาวดิ ถวายพระพรและแสดงความยนิดี ท่ี  ดาว ิดทรงรบ
ชนะฮาดัดเอเซอร์ เพราะวา่ฮาดัดเอเซอรเ์คยทําสงครามกับโทอิ และโยรมัได้นําเครือ่งเงนิ เครือ่งทองคํา
และเครือ่งทองสัมฤทธิ์ไปถวาย 11  สิ ่งเหล่าน้ี  กษัตรยิ ์ ดาว ิดทรงนํามอบถวายแด่พระเยโฮวาห์  พร ้อมกับ
บรรดาเงนิและทองคําซ่ึงพระองค์ทรงได้มาจากบรรดาประชาชาติ ท่ี  พระองค์ ทรงรบชนะและยดึครอง และ
ทรงนํามามอบถวาย 12 คือได้มาจากซีเรยี โมอบั คนอมัโมน คนฟีลิสเตีย อามาเลข และจากของท่ีรบิมา
จากฮาดัดเอเซอรโ์อรสของเรโหบ  กษัตรยิ ์เมืองโศบาห์ 13 เม่ือดาวดิเสด็จกลับจากการประหารคนซีเรยีเสีย
ในหุบเขาเกลือหน่ึงหม่ืนแปดพันคน พระนามของพระองค์ ก็ เล่ืองลือไป 14 และพระองค์ทรงตัง้ทหารประจํา
ป้อมขึ้นเหนือเมืองเอโดม  พระองค์ ทรงตัง้ทหารประจําป้อมในเอโดมทัว่ไปหมด และคนเอโดมทัง้สิน้จึงเป็น
พลไพรข่องดาวดิ และพระเยโฮวาหท์รงประทานชยัชนะแก่ ดาว ิดไม่วา่จะเสด็จไปรบ  ณ  ท่ีใด 15 ดังน้ันดาวดิ
จึงทรงปกครองเหนื ออ ิสราเอลทัง้สิน้ และดาวดิทรงให้ความยุ ติ ธรรมและความเท่ียงธรรมแก่ ชนชาติ ของ
พระองค์ ทัง้สิน้ 16 และโยอาบบุตรชายนางเศรุยาห์เป็นแม่ ทัพ และเยโฮชาฟั ทบ ุตรชายอาหลูิดเป็นเจ้ากรม
สารบรรณ 17 ศาโดกบุตรชายอาหิทูบและอาหิเมเลคบุตรชายอาบียาธารเ์ป็นปุโรหติ และเสไรอาห์เป็นราช
เลขา 18 และเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดาเป็นผู้บังคับบัญชาคนเคเรธีและคนเปเลท และบรรดาราชโอรส
ของดาวดิเป็นประมุข

9
 ดาว ิ ดก ับเมฟีโบเชท

1  ดาว ิดรบัสัง่วา่ � วงศ์ วานของซาอู ลน ้ั นม ี เหลืออยู ่บ้างหรอื เพื่อเราจะสําแดงความเมตตาแก่ ผู้ น้ันโดย
เหน็แก่โยนาธาน� 2  มี มหาดเล็กในวงศ์วานซาอูลคนหน่ึงชื่อศิบา เขาก็เรยีกใหม้าเฝ้าดาวดิและกษั ตร ิยต์รสั
กับเขาวา่ � เจ้ าคือศิบาหรอื� เขาทูลตอบวา่ �ข้าพระองค์คือศิบา พ่ะยะ่ค่ะ� 3  กษัตรยิ ์จึงตร ัสว ่า � ไม่มี ใคร
ในวงศ์วานซาอูลยงัเหลืออยู่บ้างหรอื เพื่อเราจะได้แสดงความเมตตาของพระเจ้าต่อเขา� ศิบากราบทูลกษั 
ตร ิย ์วา่ �ย ังม ีโอรสของโยนาธานเหลืออยู่คนหน่ึง  เท ้าของเขาเป็นงอ่ยพ่ะยะ่ค่ะ� 4  กษัตรยิ ์ตรสัถามเขาวา่
�เขาอยู ่ท่ีไหน � ศิบาจึงกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ � ดู  เถิด เขาอยู่ในเรอืนของมาคีร ์บุ ตรอมัมีเอลในเมืองโลเดบาร์
พ่ะยะ่ค่ะ� 5  แล ้วกษั ตร ิย ์ดาว ิดรบัสัง่ใหค้นไปนําเขามาจากเรอืนของมาคีร ์บุ ตรชายอมัมีเอลท่ีโลเดบาร์ 6 เม
ฟีโบเชทโอรสของโยนาธานราชโอรสของซาอูลได้มาเฝ้าดาวดิและซบหน้าลงกราบถวายบังคม และดาวดิ
ตร ัสว ่า �เมฟีโบเชทเอย๋� เขาทูลตอบวา่ � ดู  เถิด  ผู้รบัใช ้ของพระองค์� 7และดาวดิตรสักั บท ่านวา่ �อยา่กลัว
เลย เพราะเราจะสําแดงความเมตตาต่อท่านเพื่อเหน็แก่โยนาธานบิดาของท่าน และเราจะมอบท่ี ดิ นทัง้
หมดของซาอูลราชบิดาของท่านคืนแก่ ท่าน และท่านจงรบัประทานอาหารอยู ่ท่ี  โต ๊ะของเราเสมอไป� 8 และ
ท่านก็กราบถวายบังคมและทูลวา่ � ผู้รบัใช ้ของพระองค์เป็นผู้ใดเล่า ซ่ึงพระองค์จะทอดพระเนตรสุนัขตาย
อยา่งข้าพระองค์ น้ี � 9  แล ้วกษั ตร ิย์ตรสัเรยีกศิบามหาดเล็กของซาอูล และตรสัแก่เขาวา่ �บรรดาสิง่ของ
ท่ีเป็นของซาอูลและของวงศ์วานทัง้สิน้ของท่าน เราได้ มอบให ้ แก่ โอรสเจ้านายของเจ้าแล้ว 10 ตัวเจ้าและ
พวกบุตรชายของเจ้าและเหล่าคนใช้ของเจ้า ต้องทํานาให ้เขา และนําผลพืชท่ี ได้ น้ันเข้ามา เพื่อโอรสแหง่
เจ้านายของเจ้าจะได้ มี อาหารรบัประทาน  แต่ เมฟีโบเชทโอรสแหง่เจ้านายของเจ้าน้ัน จะรบัประทานอาหาร
ท่ี โต ๊ะของเราเสมอไป� ฝ่ายศิบามี บุ ตรชายสิบหา้คนกับคนใช ้ย ่ี สิ บคน 11  แล ้วศิบาจึงกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ � 
ตามท่ี  กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์บัญชาผู้ รบัใช ้ของพระองค์ น้ัน  ผู้รบัใช ้ของพระองค์จะกระทํา�  กษัตรยิ ์ 
ได้ ตร ัสว ่า �เมฟีโบเชทจงรบัประทานท่ี โต ๊ะเสวยของเรา อยา่งกับเป็นโอรสของกษั ตร ิย�์ 12 เมฟีโบเชทมี บุ 
ตรชายเล็กคนหน่ึงชื่ อม ี คา  ทุ กคนท่ีอาศัยอยู่ในเรอืนของศิ บาก ็ ได้ เป็นมหาดเล็กของเมฟีโบเชท 13 ดังน้ันเม
ฟีโบเชทจึงอยูใ่นเยรูซาเล็ม เพราะท่านรบัประทานท่ี โต ๊ะของกษั ตร ิย ์เสมอ  เท ้าของท่านเป็นงอ่ยทัง้สองข้าง

10
สงครามกับคนอมัโมนและคนซีเรยี (1 พศด 19:1-19)

1  อยู ่มาภายหลังกษั ตร ิย ์แห ่งคนอมัโมนก็ สิน้พระชนม์ และฮานนูราชโอรสได้ เสวยราชสมบัติ  แทน 2  
ดาว ิดจึงตร ัสว ่า �เราจะแสดงความเมตตาต่อฮานนูราชโอรสของนาฮาช  ดังท่ี  บิ ดาของเขาแสดงความ
เมตตาต่อเรา�  ดาว ิดจึงส่งพวกข้าราชการของพระองค์ไปเล้าโลมท่านเก่ี ยวด ้วยเรือ่งราชบิดาของท่าน และ
ข้าราชการของดาว ิดก ็ เข ้ามาในแผ่นดินของคนอมัโมน 3  แต่ บรรดาเจ้านายของคนอมัโมนทูลฮานนูเจ้า
นายของตนวา่ � พระองค์  ดําร ิวา่ดาวดิส่งผู้เล้าโลมมาหาพระองค์ เพราะนับถือพระราชบิดาของพระองค์
เชน่น้ันหรอื  ดาว ิ ดม ิ ได้ ส่งข้าราชการมาเพื่อตรวจเมืองและสอดแนมดู และเพื่อจะควํา่เมืองน้ีเสียดอกหรอื�
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4 ฮานนูจึงจับข้าราชการของดาวดิมาโกนเคราออกเสียครึง่หน่ึงและตัดเครือ่งแต่งกายของเขาออกเสียท่ี
ตรงกลางตรงตะโพก  แล ้วปล่อยตัวไป 5 เม่ื อม ีคนไปกราบทูลดาวดิให้ทรงทราบ  พระองค์  ก็ รบัสัง่ให้คนไป
รบัข้าราชการเหล่าน้ัน เพราะวา่เขาทัง้หลายได้รบัความอบัอายมาก และกษั ตร ิยต์ร ัสว ่า �จงพักอยู ่ท่ี เมือง
เยรโีคจนกวา่เคราของท่านทัง้หลายจะขึ้นแล้วจึงค่อยกลับมา� 6 เม่ือคนอมัโมนเห ็นว ่าเขาทัง้หลายเป็ นที 
่ เกล ียดชงัแก่ ดาวดิ คนอมัโมนจึงส่งคนไปจ้างคนซีเรยีชาวเมืองเบธเรโหบ และคนซีเรยีชาวเมืองโศบาห์
เป็นทหารราบจํานวนสองหม่ืนคน จากกษั ตร ิย์เมืองมาอาคาห ์หน ่ึงพันคน และชาวเมืองอชิโทบหน่ึงหม่ืน
สองพันคน 7 เม่ือดาวดิทรงได้ยนิเชน่น้ันจึงรบัสัง่โยอาบและพลโยธาคนแกล้วกล้าทัง้สิน้ให ้ไป 8 ฝ่ายคนอมั
โมนก็ยกออกมาและจัดทัพไว ้ท่ี ทางเข้าประตู เมือง ฝ่ายคนซีเรยีชาวเมืองโศบาห์และชาวเมืองเรโหบ กับ
คนเมืองอชิโทบ และเมืองมาอาคาห ์อยู ่ ท่ี ชนบทกลางแจ้งต่างหาก 9 เม่ือโยอาบเห ็นว ่าการศึกน้ีขนาบอยู่ทัง้
ข้างหน้าและข้างหลัง ท่านจึงคัดเอาบรรดาคนอสิราเอลท่ีสรรไว ้แล ้วจัดทัพเข้าสู้คนซีเรยี 10 ท่านมอบคน
ท่ี เหลืออยู ่ ไว ้ในบังคับบัญชาของอาบีชยัน้องชายของท่าน และเขาก็จัดคนเหล่าน้ันเข้าต่อสู้กับคนอมัโมน
11 ท่านกล่าววา่ �ถ้ากําลังคนซีเรยีแข็งเหลือกําลังของเรา  เจ้ าจงยกไปชว่ยเรา  แต่ ถ้ากําลังคนอมัโมนแข็ง
เกินกําลังของเจ้า เราจะยกมาชว่ยเจ้า 12 จงมีความกล้าหาญเถิด  ให ้เราเป็นลูกผู้ชายเพื่อชนชาติของเรา
และเพื่อหวัเมืองแหง่พระเจ้าของเรา และขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทําตามท่ี พระองค์ ทรงเหน็ชอบเถิด� 13  
ดังน้ัน โยอาบกับประชาชนท่ี อยู ่กั บท ่านก็ยกเข้าใกล้ ต่อสู้ กับคนซีเรยี ข้าศึ กก ็แตกหนีไปต่อหน้าเขา 14 เม่ือ
คนอมัโมนเห ็นว ่าคนซีเรยีหนีไปแล้ว เขาทัง้หลายก็ หนี  อาบ ีชยัเข้าไปในเมือง  แล ้วโยอาบก็ กล ับจากการสู้รบ
กับคนอมัโมนมายงักรุงเยรูซาเล็ม 15 ครัน้คนซีเรยีเห ็นว ่าตนพ่ายแพ้ต่ ออ ิสราเอลแล้ว จึงรวบรวมเข้าด้วย
กัน 16 ฝ่ายฮาดัดเอเซอรท์รงใช้คนไปนําคนซีเรยีผู้ อยู ่ฟากแม่น้ําข้างโน้นออกมา เขามายงัตําบลเฮลาม  มี 
โชบัคแม่ทัพของฮาดัดเอเซอรเ์ป็นผู้ นําหน้า 17 เม่ื อม ี ผู้ กราบทูลดาวดิพระองค์ทรงรวบรวมอสิราเอลทัง้หมด
ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนมาถึงตําบลเฮลาน และคนซี เรยีก ็จัดทัพเข้าต่อสู้ ดาว ิดและได้รบกับพระองค์ 18 คนซี 
เรยีก ็ หนี จากอสิราเอล และดาวดิทรงประหารคนซีเรยีซ่ึงเป็นทหารรถรบเจ็ดรอ้ยคนกับทหารม้าส่ีหม่ืนคน
เสีย และประหารโชบัคแม่ทัพของเขาทัง้หลายให ้สิ ้นชวีติเสียท่ี น่ัน 19 และเม่ือบรรดากษั ตร ิยซ่ึ์งขึ้ นก ับฮาดัด
เอเซอร ์เห ็ นว ่าตนพ่ายแพ้ต่อหน้าอสิราเอลแล้ว เขาก็ ได้ กระทําสันติภาพกับอสิราเอล และยอมเป็นผู้ รบัใช ้
คนอสิราเอล ดังน้ันคนซีเรยีจึงกลัวไม่ กล ้าชว่ยคนอมัโมนอกีต่อไป

11
ความบาปยิง่ใหญข่องดาวดิ

1 และอยู่มาพอสิน้ปี แล ้วเม่ือบรรดากษั ตร ิย์ยกกองทัพออกไปรบ  ดาว ิดทรงใช้โยอาบพรอ้มกับพวก
ข้าราชการและอสิราเอลทัง้หมด เขาไปกวาดล้างคนอมัโมนและล้อมเมืองรบับาห ์ไว ้  แต่  ดาว ิดประทั บท 
ี่ เยรูซาเล็ม 2  อยู ่มาเวลาเย ็นว ันหน่ึงเม่ือดาวดิทรงลุกขึ้นจากพระแท่น และดําเนินอยู่บนดาดฟ้าหลังคา
พระราชวงั ทอดพระเนตรจากหลังคาเหน็ผู้หญิงคนหน่ึงอาบน้ําอยู่ หญิงคนน้ันสวยงามมาก 3  ดาว ิดทรงใช้
คนไปไต่ถามเรือ่งผู้หญิงคนน้ัน คนหน่ึงมากราบทูลวา่ �หญิงคนน้ีชื่ อบ ัทเชบา  บุ ตรสาวของเอลีอมั ภรรยา
ของอุ ร ีอาห์คนฮติไทต์ มิใช ่หรอืพ่ะยะ่ค่ะ� 4  ดาว ิ ดก ็ทรงใช ้ผู้ ส่ือสารไปรบันางมา นางก็มาเฝ้าพระองค์  แล ้ว
พระองค์ทรงสมสู่กับนาง  พอดี นางได้ชาํระตัวให ้สิ ้นมลทินของนางแล้ว  แล ้วนางก็ กล ับไปเรอืนของตน 5  ผู้ 
หญิงน้ั นก ็ ตัง้ครรภ์ นางจึงใช้คนไปกราบทูลดาวดิวา่ �หม่อมฉันตัง้ครรภ์ แล้ว � 6  ดาว ิดทรงใช้คนไปบอกโย
อาบวา่ �จงส่ งอ ุ ร ีอาห์คนฮติไทต์มาให ้เรา � โยอาบก็ส่งตั วอ ุ ร ีอาห์ไปให ้ดาวดิ 7 เม่ื ออ ุ ร ีอาห ์เข ้าเฝ้าพระองค์
 ดาว ิดรบัสัง่ถามวา่โยอาบเป็นอยา่งไรบ้าง พวกพลเป็นอยา่งไร การสงครามคืบหน้าไปอยา่งไร 8  แล ้วดาวิ
ดรบัสั ่งอ ุ ร ีอาห ์วา่ �จงลงไปบ้านของเจ้า และล้างเท้าของเจ้าเสีย�  อุ  ร ีอาห ์ก็ ออกไปจากพระราชวงั และมีคน
นําของประทานจากกษั ตร ิย์ตามไปให้ 9  แต่  อุ  ร ีอาห ์ได้ นอนเสียท่ี ประตู พระราชวงัพรอ้มกับบรรดาข้าราชการ
ของเจ้านายของเขา  มิได้ ลงไปท่ีบ้านของตน 10 เม่ื อม ีคนกราบทูลดาวดิวา่ � อุ  ร ีอาห ์ไม่ได้ ลงไปท่ีบ้านของ
เขาพ่ะยะ่ค่ะ�  ดาว ิดรบัสัง่แก่ อุ  ร ีอาห ์วา่ � เจ้ ามิ ได้ เดินทางมาดอกหรอื ทําไมจึงไม่ลงไปบ้านของเจ้า� 11  อุ  ร ี
อาหทู์ลตอบดาวดิวา่ � ห ีบพันธสัญญาและอสิราเอลกับยูดาห ์อยู ่ในทับอาศัย โยอาบเจ้านายของข้าพระองค์
กับบรรดาข้าราชการของพระองค์ตัง้ค่ายอยู ่ท่ี พื้นทุ่ง ส่วนข้าพระองค์จะไปบ้าน ไปกิน ไปด่ืม และนอนกับ
ภรรยาของข้าพระองค์เชน่น้ันหรอื พ่ะยะ่ค่ะ  พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู ่และจิตวญิญาณของพระองค์ มี  ช ีวติอ
ยู ่แน่  ฉันใด ข้าพระองค์จะไม่กระทําอยา่งน้ี เลย � 12  แล ้วดาว ิดก ็รบัสัง่แก่ อุ  ร ีอาห ์วา่ � วนัน้ี  ก็ ค้างเสียท่ี น่ี  เถิด 
 พรุง่น้ี เราจะให ้เจ้ าไป�  อุ  ร ีอาห ์ก็ ค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในวนัน้ันและในว ันร ุ่งขึ้น 13  ดาว ิดทรงเชญิเขามา
เขาก็ มาร ับประทานและด่ืมต่อพระพักตร์ และพระองค์ทรงกระทําให้เขามึนเมา ในเย ็นว ันน้ันเขาก็ออกไป
นอนบนท่ีนอนกับข้าราชการของเจ้านายของเขา  แต่  มิได้ ลงไปบ้าน 14 ต่อมาครั ้นร ุ่งเชา้ดาวดิทรงอกัษรถึง
โยอาบและทรงฝากไปในมือของอุ ร ีอาห์ 15 ในลายพระหตัถ์น้ั นว ่า �จงตั ้งอ ุ ร ีอาห ์ให ้เป็นกองหน้าเข้าสู้รบ
ตรงท่ี ดุ เดือดท่ีสุดแล้วล่าทัพกลับเสียเพื่อใหเ้ขาถูกโจมตี ให ้ ตาย � 16  อยู ่มาเม่ือโยอาบกําลังเฝ้าล้อมเมืองอยู่
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ท่านจึงกําหนดให ้อุ  ร ีอาห์ไปรบตรงท่ี ท่ี ท่านทราบวา่มีทหารเข้มแข็งมาก 17 คนในเมืองก็ออกมาสู้รบกับโย
อาบ  มี คนตายบ้างคือข้าราชการบางคนของดาวดิได้ ล้มตาย  อุ  ร ีอาหค์นฮติไทต์ ก็ ตายด้วย 18 โยอาบจึงส่งคน
ไปกราบทูลข่าวการรบทัง้สิน้ต่อดาวดิ 19 ท่านได้สัง่ผู้ส่ือสารน้ั นว ่า �เม่ือเจ้ากราบทูลข่าวการรบต่อกษั ตร ิย์
เสรจ็ทุกประการแล้ว 20 ถ้ากษั ตร ิย ์กร ้ิวและตรสัถามเจ้าวา่ �ทําไมเจ้าทัง้หลายจึงยกเข้ารบใกล้เมืองนัก  เจ้ 
าไม่ทราบหรอืวา่เขาจะยงิออกมาจากกําแพง 21 ใครฆ่าอาบีเมเลคบุตรเยรุบเบเชท  ไม่ใช ่ ผู้ หญิงคนหน่ึงเอา
หนิโม่ท่อนบนทุ่มเขาจากกําแพงเมืองจนเขาตายเสียท่ีเมืองเธเบศดอกหรอื ทําไมเจ้าทัง้หลายจึงเข้าไปใกล้ 
กําแพง �  แล ้วเจ้าจงกราบทูลวา่ � อุ  ร ีอาห์คนฮติไทต์ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ก็ ตายด้วย� � 22  ผู้ ส่ือสารก็ ไป เขา
มาทูลต่อดาวดิถึงทุกอยา่งท่ีโยอาบสัง่เขาให้มากราบทูล 23  ผู้ ส่ือสารน้ันกราบทูลดาวดิวา่ �ข้าศึกได้เปรยีบ
ต่อเรามาก และได้ออกมาสู้รบกับฝ่ายเราท่ีกลางทุ่ง  แต่ เราได้ ขับไล่ เขาเข้าไปถึงทางเข้าประตู เมือง 24  แล 
้วทหารธน ูก็ ยงิข้าราชการของพระองค์จากกําแพง ข้าราชการของกษั ตร ิย์บางคนก็ สิน้ชวีติ และอุ ร ีอาห์คน
ฮติไทต์ข้าราชการของพระองค์ ก็  สิ ้นชีว ิตด ้วย� 25  ดาว ิ ดก ็รบัสัง่ผู้ส่ือสารน้ั นว ่า � เจ้ าจงบอกโยอาบดังน้ี วา่ 
�อยา่ใหเ้รือ่งน้ี ทําให ้ท่านลําบากใจ เพราะดาบยอ่มสังหารไม่เลือกวา่คนน้ันหรอืคนน้ี จงสู้รบหนักเข้าไปและ
ตีเอาเมืองน้ันเสียให ้ได้ �  เจ้ าจงหนนุน้ําใจท่านด้วย� 26 เม่ือภรรยาของอุ ร ีอาห ์ได้ ยนิข่าววา่อุ ร ีอาห ์สามี ของ
ตนสิน้ชวีติแล้ว นางก็ครํา่ครวญด้วยเรือ่งสามีของนาง 27 เม่ือสิน้การไว ้ทุกข์  แล ้วดาว ิดก ็ส่งคนไปให้พานาง
มาท่ี พระราชวงั และนางก็ ได้ เป็นมเหสีของพระองค์  ประสูติ โอรสองค์ หน ่ึงให ้พระองค์  แต่  สิ ่งซ่ึงดาวดิทรง
กระทําน้ันไม่เป็ นที ่พอพระทัยพระเยโฮวาห์

12
 ดาว ิดกลับใจเสียใหม่

1 พระเยโฮวาหท์รงใช ้ให ้นาธนัไปหาดาวดิ นาธ ันก ็ไปเข้าเฝ้าและกราบทูลพระองค์ วา่ �ในเมืองหน่ึ งม ีชาย
สองคน คนหน่ึ งม ั ่งม ี  อ ีกคนหน่ึงยากจน 2  คนมัง่มี น้ั นม แีพะแกะและววัเป็ นอ ันมาก 3  แต่ คนจนน้ันไม่ มี อะไร
เลย  เวน้แต่ แกะตัวเมียตัวเดียวท่ีซ้ือเขามา ซ่ึงเขาเล้ียงไวแ้ละอยู่กับเขา มันได้เติบโตขึ้นพรอ้มกับบุตรของ
เขา กินอาหารรว่มและด่ื มน ํ้าถ้วยเดียวกับเขา นอนในอกของเขา และเป็นเหมือนบุตรสาวของเขา 4 ฝ่ายคน
มั ่งม ีคนน้ั นม ีแขกคนหน่ึงมาเยี ่ยม เขาเสียดายท่ีจะเอาแพะแกะหรอืววัของตนมาทําอาหารเล้ียงคนท่ีเดิน
ทางมาเยีย่มน้ัน จึงเอาแกะตัวเมียของชายคนจนน้ันเตรยีมเป็นอาหารให ้แก่ ชายท่ีมาเยีย่มตน� 5  ดาว ิดก
ริว้ชายคนน้ันมาก และรบัสัง่แก่นาธ ันว ่า �พระเยโฮวาหท์รงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด  ผู้ ชายท่ีกระทําเชน่น้ันจะ
ต้องตายแน่ 6 และจะต้องคืนแกะให ้สี ่ เท่า เพราะเขาได้กระทําอยา่งน้ี และเพราะวา่เขาไม่ มี  เมตตาจิต � 7 นา
ธนัจึงทูลดาวดิวา่ � พระองค์ น่ันแหละคือชายคนน้ัน พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ �เรา
ได้ เจ ิมตัง้เจ้าไว ้ให ้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล และเราชว่ยเจ้าให้พ้นจากมือของซาอูล 8 และเราได้มอบวงศ์
วานเจ้านายของเจ้าให ้แก่  เจ้า และได้มอบภรรยาเจ้านายของเจ้าไวใ้นอกของเจ้า และมอบวงศ์วานอสิราเอล
และวงศ์วานยูดาห ์ให ้ แก่  เจ้ าถ้าเท่าน้ียงัน้อยไป เราจะเพิม่ให ้อ ีกเท่าน้ี 9 ทําไมเจ้าดูหมิน่พระบัญญั ติ ของ
พระเยโฮวาห์กระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระองค์  เจ้ าได้ฆ่าอุ ร ีอาห์คนฮติไทต์ เสียด ้วยดาบ เอาภรรยา
ของเขามาเป็นภรรยาของตน และได้สังหารเขาเสียด้วยดาบของคนอมัโมน 10 เพราะฉะน้ันบัดน้ีดาบน้ันจะ
ไม่คลาดไปจากราชวงศ์ของเจ้า เพราะเจ้าได้ ดู หมิน่เรา เอาภรรยาของอุ ร ีอาห์คนฮติไทต์มาเป็นภรรยาของ
เจ้า� 11 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด เราจะให ้เหตุ รา้ยบังเกิดขึ้ นก ับเจ้าจากครวัเรอืนของเจ้าเอง และ
เราจะเอาภรรยาของเจ้าไปต่อหน้าต่อตาเจ้า ยกไปให ้แก่ เพื่อนบ้านของเจ้า  ผู้ น้ันจะนอนรว่มกับภรรยาของ
เจ้าอยา่งเปิดเผย 12 เพราะเจ้าทําการน้ันอยา่งลับๆ  แต่ เราจะกระทําการน้ีต่อหน้าอสิราเอลทัง้สิน้และอยา่ง
เปิดเผย� � 13  ดาว ิดจึงรบัสั ่งก ับนาธ ันว ่า �เรากระทําบาปต่อพระเยโฮวาห ์แล้ว � และนาธนักราบทูลดา
วดิวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงให้อภัยบาปของพระองค์ แล้ว  พระองค์ จะไม่ถึงแก่มรณา 14  อยา่งไรก็ตาม เพราะ
ด้วยการกระทําน้ี พระองค์  ได้  ให ้พวกศั ตรู ของพระเยโฮวาห ์มี โอกาสเหยยีดหยามได้ ราชบุตรท่ีจะประสู ติ  มาน 
ัน้จะต้องสิน้ชวีติ� 15  แล ้วนาธ ันก ็ กล ับไปย ังบ ้านของตน  แล ้วพระเยโฮวาห์ทรงกระทําแก่ บุตร ซ่ึงภรรยา
ของอุ ร ีอาห์บังเกิ ดก ับดาวดิ และพระกุมารน้ั นก ็ประชวรหนัก 16  ดาว ิ ดก ็ทรงออ้นวอนต่อพระเจ้าเพื่อพระ
กุมารน้ัน และดาวดิทรงอดพระกระยาหาร และเข้าไปบรรทมบนพื้นดินคืนยงัรุง่ 17 บรรดาพวกผู้ ใหญ่ ใน
ราชสํานักของพระองค์ ก็  ลุ กขึ้นมายนืเข้าเฝ้าอยู่ หมายจะทูลเชญิให ้พระองค์ ทรงลุกจากพื้นดิน  แต่  พระองค์ 
หาทรงยอมไม่ หรอืหาทรงรบัประทานกับเขาทัง้หลายไม่ 18  อยู ่มาพอว ันที ่ เจ ็ดพระกุมารน้ั นก ็ สิน้พระชนม์ 
ส่วนข้าราชการของดาว ิดก ็ กล ัวไม่ กล ้ากราบทูลดาวดิวา่พระกุมารน้ันสิน้ชวีติแล้ว เขาพู ดก ั นว ่า � ดู  เถิด เม่ือ
พระกุมารน้ันทรงพระชนม์ อยู ่เราทูลพระองค์  พระองค์ หาทรงฟังเสียงของเราไม่  แล ้วเราทัง้หลายอาจจะ
กราบทูลได้อยา่งไรวา่ พระกุมารน้ันสิน้พระชนม์ แล้ว  พระองค์  ก็ จะกระทําอนัตรายต่อพระองค์ เอง � 19  แต่ 
เม่ือดาวดิทอดพระเนตรเหน็ข้าราชการกระซิบกระซาบกันอยู่  ดาว ิดเข้าพระทัยวา่พระกุมารน้ันสิน้พระชนม์ 
แล้ว  ดาว ิดจึงรบัสัง่ถามข้าราชการของพระองค์ วา่ �เด็กน้ันสิน้ชวีติแล้วหรอื� เขาทูลตอบวา่ � สิ ้นชวีติแล้ว
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พ่ะยะ่ค่ะ� 20  แล ้วดาวดิทรงลุกขึ้นจากพื้นดิน ชาํระพระกาย ชโลมพระองค์ และทรงเปล่ียนฉลองพระองค์
ทรงดําเนินเข้าไปในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์และทรงนมัสการ  แล ้วเสด็จไปสู่พระราชวงัของพระองค์
รบัสัง่ให้นําพระกระยาหารมา เขาก็จัดพระกระยาหารให ้พระองค์  เสวย 21 ข้าราชการจึงทูลถามพระองค์ วา่ 
�เป็นไฉนพระองค์ทรงกระทําเชน่น้ี  พระองค์ ทรงอดพระกระยาหารและกันแสงเพื่อพระกุมารน้ันเม่ือทรง
พระชนม์ อยู ่ แต่ เม่ือพระกุมารน้ันสิน้พระชนม์ แล้ว  พระองค์  ก็ ทรงลุกขึ้นเสวยพระกระยาหาร� 22  พระองค์ 
รบัสัง่วา่ �เม่ือเด็กน้ั นม ี ช ีวติอยู่ เราอดอาหารและรอ้งไห้ เพราะเราวา่ �ใครจะทราบได้วา่พระเจ้าจะทรงพระ
เมตตาเรา โปรดให้เด็กน้ั นม ี ช ีวติอยู ่หรอืไม่ � 23  แต่ เม่ือเขาสิน้ชวีติแล้ว เราจะอดอาหารทําไม เราจะทําเด็ก
ใหฟ้ื้นขึ้นมาอกีได้ หรอื  มี  แต่ เราจะตามทางเด็กน้ันไป เขาจะกลับมาหาเราหามิ ได้ �

การกําเนิดของซาโลมอน
24 ฝ่ายดาวดิทรงเล้าโลมใจบัทเชบามเหสีของพระองค์ และทรงเข้าไปสมสู่กับพระนาง พระนางก็ ประสูติ  

บุ ตรชายคนหน่ึงเรยีกชื่อวา่ซาโลมอน และพระเยโฮวาหท์รงรกัซาโลมอน 25 และทรงใชน้าธนัผู้ พยากรณ์  ไป 
ท่านจึงตัง้ชื่อราชโอรสน้ั นว ่า เยดี ดิ ยาห์ เพราะเหน็แก่พระเยโฮวาห์

 ดาว ิ ดก ับโยอาบชนะเมืองรบับาห์ (1 พศด 20:1-3)
26 ฝ่ายโยอาบสู้รบกับเมืองรบับาห์ของคนอมัโมน และยดึราชธานี ไว ้ ได้ 27 และโยอาบได้ส่งผู้ส่ือสารไป

เฝ้าดาวดิ ทูลวา่ �ข้าพระองค์ ได้  สู้ รบกับกรุงรบับาห์ และข้าพระองค์ ตี  ได้ เมืองท่ี มี  แม่น ้ํามากหลายน้ันแล้ว
28 ฉะน้ันบัดน้ีขอพระองค์ทรงรวบรวมพลท่ี เหลือ  เข ้าตัง้ค่ายตีเมืองน้ันให ้ได้  เกล ือกวา่ถ้าข้าพระองค์ ตี  ได้ 
 ก็ จะต้องเรยีกชื่อเมืองน้ันตามชื่อของข้าพระองค์� 29  ดาว ิดจึงทรงรวบรวมพลทัง้หลายเข้าด้วยกันยกไป
ยงัเมืองรบับาห์ และต่อสู้จนยดึเมืองน้ันได้ 30 ทรงรบิมงกุฎจากเศียรกษั ตร ิย์ของเมืองน้ัน มงกุฎน้ันเป็น
ทองคําหนักหน่ึงตะลันต์ประดั บด ้วยเพชรพลอยต่างๆ และเขาก็สวมบนพระเศียรของดาวดิ และพระองค์
ทรงเก็บรวบรวมทรพัย ์สมบัติ ของเมืองน้ันได้ เป็นอนัมาก 31 ทรงควบคุมประชาชนท่ี อยู ่ในเมืองน้ันใหทํ้างาน
ด้วยเล่ือย คราดเหล็กและขวานเหล็กและบังคับให้ทํางานท่ีเตาเผาอฐิ  ได้ ทรงกระทําเชน่น้ี แก่ บรรดาหวั
เมืองของคนอมัโมนทัว่ไป  แล ้วดาว ิดก ็เสด็จกลับไปกรุงเยรูซาเล็มพรอ้มกับพลทัง้สิน้

13
อมัโนนข่มขืนนางสาวทามาร์

1 ต่อมาภายหลังฝ่ายอบัซาโลมราชโอรสของดาว ิดม ี ขน ิษฐาองค์ หน ่ึงรูปโฉมสะคราญชื่อทามาร์ และอมั
โนนราชโอรสของดาว ิดก ็รกัเธอ 2 ด้วยเหตุทามารน้์องหญิงน้ี  จิ ตใจของอมัโนนก็ ถู กทรมานจนถึ งก ับล้ม
ป่วย ด้วยเหตุวา่เธอเป็นสาวพรหมจารี อมัโนนจึงรูสึ้กวา่จะทําอะไรกับเธอก็ยากนัก 3  แต่ อมัโนนมีสหาย
คนหน่ึงชื่อโยนาดับบุตรชายของชิเมอาห์เชษฐาของดาวดิ โยนาดั บน ้ันเป็นคนเจ้าปัญญา 4 จึงทูลถามวา่
�ข้าแต่ราชโอรสของกษั ตร ิย์ ไฉนทูลกระหม่อมจึงซมเซาอยู ่ทุ กเชา้ๆ จะไม่บอกให ้เกล ้าฯทราบบ้างหรอื�
อมัโนนตอบเขาวา่ �เรารกัทามารน้์องหญิงของอบัซาโลมอนชุาของเรา� 5 โยนาดับจึงทูลท่านวา่ �ขอเชญิ
บรรทมบนพระแท่นแสรง้กระทําเป็นประชวร และเม่ือเสด็จพ่อมาเยีย่มทูลกระหม่อมขอกราบทูลวา่ �ขอ
โปรดรบัสัง่ทามาร์น้องหญิงมาให้อาหารแก่ข้าพระองค์  ให ้มาเตรยีมอาหารต่อสายตาข้าพระองค์ เพื่อข้า
พระองค์จะได้ เหน็ และได้รบัประทานจากมือของเธอ� � 6 อมัโนนจึงบรรทมแสรง้ทําเป็นประชวร เม่ือกษั 
ตร ิย์เสด็จมาเยี ่ยม อมัโนนก็ทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ขอโปรดให้ทามาร์น้องหญิงมาทําขนมสักสองอนัต่อสายตา
ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้รบัประทานจากมือของเธอ� 7  ดาว ิดทรงใช้คนไปหาทามาร ์ท่ี วงัรบัสัง่วา่
�ขอจงไปท่ีบ้านของอมัโนนพี่ของเจ้า และเตรยีมอาหารให้เขารบัประทาน� 8 ทามาร ์ก็ ไปยงัวงัของอมัโนน
เชษฐาของเธอท่ี ท่ี เขาบรรทมอยู่ เธอก็หยบิแป้งมานวดทําขนมต่อสายตาของเชษฐาแล้วป้ิงขนมน้ัน 9 และ
เธอก็ยกกระทะมาเทออกต่อหน้าเชษฐา  แต่ อมัโนนก็ ไม่ ทรงเสวย  กล่าววา่ � ให ้ ทุ กคนออกไปเสียใหพ้้นเรา�
 ทุ กคนก็ออกไป 10 อมัโนนก็รบัสั ่งก ับทามาร ์วา่ �จงเอาอาหารเข้ามาในหอ้งใน เพื่อพี่จะได้รบัประทานจาก
มือของน้อง� ทามาร ์ก็ นําขนมท่ีเธอทําน้ันเข้าไปในหอ้งเพื่อให ้แก่ อมัโนนเชษฐา 11  แต่ เม่ือเธอนําขนมมา
ใกล้ เพื่อให ้ท่านรบัประทาน ท่านก็จับมือเธอไวร้บัสัง่วา่ �น้องของพี่ เข ้ามานอนกับพี่ เถิด � 12 เธอจึงตอบท่าน
วา่ � ไม่ได้ ดอกพระเชษฐา ขออยา่บังคั บน ้องเลย  สิ ่งอยา่งน้ีเขาไม่กระทํากันในอสิราเอล ขออยา่กระทําการ
โฉดเขลาอยา่งน้ี เลย 13 ฝ่ายหม่อมฉัน หม่อมฉันจะเอาความอายไปซ่อนไว ้ท่ีไหน ฝ่ายท่านเล่า ท่านจะเป็น
เหมือนคนโฉลดเขลาคนหน่ึงในอสิราเอล เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอทูลกษั ตร ิย์  พระองค์ คงจะไม่หวงหม่อมฉัน
ไว ้ไม่  ให ้ ท่าน � 14  แต่ ท่านก็หาฟังเสียงเธอไม่ ด้วยท่านมีกําลังมากกวา่จึงข่มขืน และนอนรว่มกับเธอ 15 ต่อ
มาอมัโนนเกลียดชงัเธอยิง่นัก ความเกลียดชงัครัง้น้ี ก็ มากยิง่กวา่ความรกัซ่ึงท่านได้รกัเธอมาก่อน และอมั
โนนรบัสั ่งก ับเธอวา่ �จงลุกขึ้นไป� 16  แต่ เธอตอบท่านวา่ �อยา่เลยพระเชษฐา  ท่ี จะขับไล่หม่อมฉันไปครัง้
น้ีน้ั นก ็เป็นความผิดใหญ่ยิง่กวา่ท่ีพระเชษฐาได้ทํากั บน ้องมาแล้ว�  แต่ ท่านหาได้เชื่อฟังเธอไม่ 17 ท่านจึง
เรยีกมหาดเล็กท่ี ปรนนิบัติ  อยู ่สัง่วา่ �จงไล่ ผู้ หญิงคนน้ี ให ้ออกไปพ้นหน้าของข้าแล้วปิดประตู ใส่ กลอนเสีย�
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18 เธอสวมเส้ือยาวหลากสี ท่ี ราชธดิาพรหมจารขีองกษั ตร ิย์สวมกัน มหาดเล็กของท่านจึงไล่เธอออกไปและ
ใส่กลอนประตู เสีย 19 ทามาร ์ก็ เอาขีเ้ถ้าใส่ ท่ี ศีรษะของเธอ และฉีกเส้ือยาวหลากสี ท่ี เธอสวมอยูน้ั่นเสีย เอามื 
อก ุมศีรษะเดินพลางรอ้งครวญไปพลาง 20 อบัซาโลมเชษฐาของเธอก็ กล ่าวกับเธอวา่ �อมัโนนเชษฐาได้ อยู ่
กั บน อ้งหรอืเปล่า  แต่ น้องเอย๋  บัดน้ี น้องจงน่ิงเสียเถิด เพราะเขาเป็นพีช่ายของเจ้า อยา่ไปคิดถึงเรือ่งน้ี เลย �
ฝ่ายทามารจึ์งอยู่อยา่งเดียวดายในวงัของอบัซาโลมเชษฐา 21 เม่ือกษั ตร ิย ์ดาว ิดทรงได้ยนิเรือ่งเหล่าน้ี ทัง้
สิน้  พระองค์  ก็  กร ิว้ยิง่นัก 22  แต่ อบัซาโลมมิ ได้ ตรสัประการใดกับอมัโนนเลยไม่วา่ดีหรอืรา้ย เพราะอบัซาโลม
เกลียดช ังอ ัมโนน  เหตุ  ท่ี ท่านได้ข่มขืนทามารน้์องหญิงของท่าน

อบัซาโลมฆ่าอมัโนน
23 ต่อมาอกีสองปี เต็ม อบัซาโลมมีงานตัดขนแกะท่ีตําบลบาอลัฮาโซร์ ซ่ึงอยู ่ใกล้ เอฟราอมิ และอบัซาโลม

ได้เชญิโอรสทัง้สิน้ของกษั ตร ิย์ไปในงานน้ัน 24 อบัซาโลมไปเฝ้ากษั ตร ิย์ทูลวา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์ มี งานตัด
ขนแกะ ขอเชญิกษั ตร ิยแ์ละมหาดเล็กของพระองค์ไปในงานน้ั นก ับข้าพระองค์� 25  แต่  กษัตรยิ ์ตรสักับอบัซา
โลมวา่ �ลูกเอย๋ อยา่เลย อยา่ให้พวกเราไปกันหมดเลย จะเป็นภาระแก่ เจ้ าเปล่าๆ� อบัซาโลมคะยัน้คะยอ
พระองค์ ถึงกระน้ันพระองค์ มิได้ ยอมเสด็จ  แต่ ทรงอาํนวยพระพรให้ 26 อบัซาโลมจึงกราบทูลวา่ �ถ้าไม่
โปรดเสด็จก็ขออนญุาตให้พระเชษฐาอมัโนนไปด้วยกันเถิด� และกษั ตร ิย์ตรสัถามวา่ �ทําไมเขาต้องไปกับ
เจ้าด้วย� 27  แต่ อบัซาโลมทูลคะยัน้คะยอจนพระองค์ทรงยอมให้อมัโนนและราชโอรสของกษั ตร ิย์ทัง้สิน้ไป
ด้วย 28  แล ้ วอ ับซาโลมบัญชามหาดเล็กของท่านวา่ �จงคอยดูวา่จิตใจของอมัโนนเพลิดเพลินด้วยเหล้าองุน่
เม่ือไร เม่ือเราสัง่เจ้าวา่ �จงตีอมัโนน�  เจ้ าทัง้หลายจงฆ่าเขาเสีย อยา่กลัวเลย เราบัญชาเจ้าแล้วมิ ใช ่ หรอื 
จงกล้าหาญและเป็นคนเก่งกล้าเถิด� 29และมหาดเล็กของอบัซาโลมก็กระทํากับอมัโนนตามท่ีอบัซาโลมได้
บัญชาไว้  แล ้วบรรดาราชโอรสของกษั ตร ิย ์ก็ พากันลุกขึ้นทรงล่อของแต่ละองค์ หนี ไปสิน้ 30 ต่อมาขณะเม่ือ
ราชโอรสได้ดําเนินอยูต่ามทาง  มี ข่าวไปถึงดาวดิวา่ �อบัซาโลมได้ประหารราชโอรสของกษั ตร ิยห์มดแล้ว  ไม่  
เหลืออยู ่สักองค์ เดียว � 31  กษัตรยิ ์ทรงลุกขึ้นฉีกฉลองพระองค์ และทรงบรรทมบนพื้นดิน บรรดาข้าราชการ
ทัง้สิน้สวมเส้ือผ้าฉีกขาดยนืเฝ้าอยู่ 32  แต่ โยนาดับบุตรชายชิเมอาห์เชษฐาของดาวดิกราบทูลวา่ �ขออยา่
ให ้เจ้ านายของข้าพระองค์สําคัญผิดไปวา่ เขาได้ประหารราชโอรสหนุ่มแน่นเหล่าน้ันหมดแล้ว เพราะวา่อมั
โนนสิน้ชวีติแต่ ผู้เดียว เพราะตามบัญชาของอบัซาโลมเรือ่งน้ีท่านตัง้ใจไว ้แต่ ครัง้ท่ีอมัโนนข่มขืนทามาร์
น้องหญิงของท่านแล้ว 33 ฉะน้ันบัดน้ีขอกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์อยา่ได้รอ้นพระทัย ด้วยสําคัญวา่
ราชโอรสทัง้หมดของกษั ตร ิย ์สิน้ชวีติ เพราะอมัโนนสิน้ชพีแต่ ผู้เดียว � 34  แต่ อบัซาโลมได้ หนี  ไป ฝ่ายทหาร
ยามหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองดู  ดู  เถิด ประชาชนเป็ นอ ันมากกําลังมาทางข้างๆภูเขาซ่ึงอยู่ข้างหลังเขา 35 โยนา
ดับจึงกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ � ดู  เถิด ราชโอรสของกษั ตร ิยกํ์าลังดําเนินมาแล้ว  ตามท่ี  ผู้รบัใช ้ของพระองค์กราบ
ทู ลก ็เป็นจร ิงด ังน้ัน� 36  อยู ่มาเม่ือเขาพูดจบลง  ดู  เถิด ราชโอรสของกษั ตร ิย ์ก็  มาถึง และได้ รอ้งไห ้ เสียงดัง 
ฝ่ายกษั ตร ิย ์ก็  กันแสง และบรรดาข้าราชการก็ รอ้งไห ้สะอกึสะอื้นด้วย

อบัซาโลมหนีไปยงัเมืองเกชูร์
37 อบัซาโลมได้ หนี ไปเข้าเฝ้าทั ลม ัย โอรสของอมัมีฮูด  กษัตรยิ ์เมืองเกชูร์  แต่  ดาว ิดทรงไว ้ทุกข์  ให ้ราชโอรส

ของพระองค์ วนัแล้ววนัเล่า 38 ฝ่ายอบัซาโลมก็ หนี ไปยงัเมืองเกชูร์ และทรงอยู ่ท่ี น่ันสามปี 39  กษัตรยิ ์ ดาว ิ ดก ็
ทรงตรอมพระทัยอาลัยถึ งอ ับซาโลม เพราะการท่ีทรงคิดถึ งอ ัมโนนน้ันค่อยคลายลง ด้วยท่านสิน้ชพีแล้ว

14
โยอาบนําอบัซาโลมให ้กล ับมาคืนดีกั นก ับดาวดิ

1 ฝ่ายโยอาบบุตรชายของนางเศรุยาห์ทราบวา่  กษัตรยิ ์อาลัยถึ งอ ับซาโลม 2 โยอาบจึงใช้คนไปยงัเมือง
เทโคอาพาหญิงท่ีฉลาดมาจากท่ีน่ันคนหน่ึง บอกนางวา่ �ขอจงแสรง้ทําเป็นคนไว ้ทุกข์ สวมเส้ือของคนไว ้
ทุกข์ อยา่ชโลมน้ํามัน  แต่ แสรง้ทําเหมือนผู้หญิงท่ี ไว้ทุกข์  ให ้ ผู้ ตายมาหลายวนัแล้ว 3 จงเข้าไปเฝ้ากษั ตร ิย์
กราบทูลข้อความน้ี แก่  พระองค์ �  แล ้วโยอาบก็สอนคํากราบทูลให้หญิงน้ัน 4 เม่ือหญิงชาวเทโคอามาเฝ้า
กษั ตร ิย์ นางก็ซบหน้าลงถึ งด ินถวายบังคมแล้วกราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ขอพระกรุณาคุณเป็ นที ่ พึ่ง 
� 5  กษัตรยิ ์ตรสัถามหญิงน้ั นว ่า � เจ้ ามีเรือ่งอะไร� นางกราบทูลวา่ �หม่อมฉันเป็นหญิ งม ่ายอยา่งแท้ จรงิ 
 สามี ตายเสียแล้ว 6  สาวใช ้ของพระองค์ มี  บุ ตรชายสองคน ว ิวาทก ั นที ่ในทุ่งนา  ไม่มี ใครชว่ยหา้มปราม  บุ ตร
ชายคนหน่ึงจึงตี อ ีกคนหน่ึงตาย 7  ดู  เถิด  หมู่ญาติ ทัง้สิ ้นร ุมกันมาหาสาวใช้ของพระองค์บอกวา่ �จงมอบผู้ 
ท่ี ฆ่าพี่ชายของตัวมาให ้เรา เพื่อเราจะฆ่าเขาเสีย เพื่อแก้แค้นแทนพี่ชายท่ีเขาได้ฆ่าเสียน้ัน จะได้ฆ่าผู้ ท่ี รบั
มรดกเสียด้วย� ดังวา่จะดับถ่านไฟของหม่อมฉั นที ่ยงัเหลืออยู่น้ันเสีย  ไม่  ให ้ สามี ของหม่อมฉั นม ีชื่อหร ือม ี
เชื้อเหลืออยู่บนพื้นโลกเลย� 8  กษัตรยิ ์จึงรบัสัง่แก่หญิงคนน้ั นว ่า �ไปบ้านของเจ้าเถิด เราจะสัง่การเรือ่ง
เจ้า� 9 หญิงชาวเทโคอาได้กราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของหม่อมฉัน  ขอให ้ความชัว่ชา้
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ตกอยู่กับหม่อมฉัน และกับวงศ์วานบิดาของหม่อมฉัน  แต่  กษัตรยิ ์และราชบัลลั งก ์ของพระองค์อยา่ให ้มี 
โทษเลย� 10  กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า �ถ้ามี ผู้ ใดกล่าวอะไรแก่ เจ้า จงพาเขามาหาเรา คนน้ันจะไม่แตะต้องเจ้าอกี
เลย� 11 นางก็กราบทูลวา่ �ข้าแต่ พระองค์ ขอกษั ตร ิย์ทรงระลึกถึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ เพื่อ
ผู้อาฆาตโลหติจะไม่กระทําการฆ่าอกีต่อไป เกรงวา่พวกเขาจะได้ทําลายบุตรชายของหม่อมฉัน�  พระองค์ 
ตร ัสว ่า �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด เส้นผมของบุตรชายของเจ้าสักเส้นเดียวจะไม่ตกลงถึ งด 
ิน� 12  แล ้วหญิงน้ันกราบทูลวา่ �ข้าแต่ พระองค์ ขอสาวใช้ของพระองค์กราบทูลอกีสักคําหน่ึงแก่ กษัตรยิ ์ 
เจ้ านายของหม่อมฉัน�  พระองค์ ตร ัสว ่า � พู ดไป� 13 หญิงน้ันจึงกราบทูลวา่ � เหตุ ใดพระองค์ทรงดํารจิะ
กระทําอยา่งน้ี แก่ ประชาชนของพระเจ้า ในการท่ีตรสัเชน่น้ี กษัตรยิ ์ทรงกล่าวโทษพระองค์ เอง ในประการท่ี 
กษัตรยิ ์ มิได้ ทรงนําผู้ ถู กเนรเทศกลับสู่พระราชสํานัก 14 คนเราจะต้องตายหมดด้วยกันทุกคน เป็นเหมือน
น้ําท่ีหกบนแผ่นดิน จะเก็บรวมกลับคืนมาอกีไม่ ได้ พระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ ใด  แต่ ทรงดํารหิาหนทางไม่ 
ให ้ ผู้  ท่ี  ถู กเนรเทศต้องถูกทรงทอดทิง้ 15 ฉะน้ันบัดน้ี ท่ี หม่อมฉันมากราบทูลเรือ่งน้ีต่อกษั ตร ิย ์เจ้ านายของ
หม่อมฉัน เพราะประชาชนขู่หม่อมฉันให ้กลัว และสาวใช้ของพระองค์คิดวา่ �หม่อมฉันจะกราบทูลกษั ตร ิย์
หวงัวา่กษั ตร ิย์จะโปรดตามคําขอของหญิงผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 16 ด้วยกษั ตร ิย์จะทรงสดับฟัง และทรงชว่ย
หญิงผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ให ้พ้นจากมือของผู้ ท่ี ตัง้ใจทําลายหม่อมฉัน และบุตรชายของหม่อมฉันเสียจาก
มรดกของพระเจ้า� 17 และสาวใช้ของพระองค์คิดวา่ � ขอให ้พระดํารสัของกษั ตร ิย ์เจ้ านายของหม่อมฉัน
เป็ นที ่ ให ้ พํานัก � เพราะกษั ตร ิย ์เจ้ านายของหม่อมฉันเปรยีบประดุจทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงของพระเจ้าในการ
ท่ีจะประจั กษ ์ ความดี และความชัว่ ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ทรงสถิ ตก ับพระองค์ เถิด � 18  แล ้
วกษั ตร ิย์ทรงตอบหญิงน้ั นว ่า � สิ ่งใดท่ีเราจะถามเจ้า  เจ้ าอยา่ปิดบังนะ�  ผู้ หญิงน้ันกราบทูลวา่ �ขอกษั ตร ิ
ย ์เจ้ านายของหม่อมฉันจงตรสัเถิด� 19  กษัตรยิ ์จึงตรสัถามวา่ �ในเรือ่งทัง้สิน้น้ีมือของโยอาบเก่ียวข้องกับ
เจ้าด้วยหรอืเปล่า� หญิงน้ันทูลตอบวา่ �ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของหม่อมฉัน  พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  
ฉันใด  ไม่มี ใครหลบหลีกพระดํารสัของกษั ตร ิย ์เจ้ านายของหม่อมฉัน ไปทางขวาหรอืทางซ้ายได้ โยอาบผู้ รบั
ใช ้ของพระองค์น่ันแหละให้หม่อมฉันกราบทูล เขาเป็นผู้สอนคํากราบทูลแก่หม่อมฉันสาวใช้ของพระองค์
20 โยอาบผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ได้ กระทําเชน่น้ี ก็ เพื่อจะเปล่ียนโฉมหน้าของเหตุ การณ์  แต่  เจ้ านายของหม่อม
ฉันทรงมีพระสติ ปัญญา ดังสติปัญญาแหง่ทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงของพระเจ้า ทรงทราบทุกสิง่ทุกอยา่งท่ี อยู ่
บนพิ ภพ �

อบัซาโลมได้รบัการยกโทษ
21  กษัตรยิ ์ตร ัสส ่ังโยอาบวา่ � ดู  เถิด เราอนุมั ติ ตามคําขอน้ี แล้ว จงไปพาอบัซาโลมชายหนุ่มคนน้ันกลับ

มา� 22 โยอาบก็ซบหน้าลงถึ งด ินและน้อมตัวลง  แล ้วโมทนาพระคุณกษั ตร ิย์ โยอาบกราบทูลวา่ � โอ ข้า
แต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์  วนัน้ี  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ทราบวา่ ข้าพระองค์ ได้ รบัพระกรุณาในสาย
พระเนตรของพระองค์ ในประการท่ี กษัตรยิ ์ทรงทําให ้บรรลุ ตามคําทูลขอของผู้ รบัใช ้ของพระองค์� 23 โย
อาบจึงลุกขึ้นไปยงัเมืองเกชูรแ์ละพาอบัซาโลมมายงักรุงเยรูซาเล็ม 24 และกษั ตร ิยร์บัสัง่วา่ � ให ้เขาไปอยูว่งั
ของเขาเถิด อยา่ให ้เข ้าเฝ้าเรา� อบัซาโลมก็ไปอยูว่งัของท่าน  มิได้  เข ้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร ์กษัตรยิ ์

อบัซาโลมเข้าเฝ้าดาวดิ
25 ในบรรดาอสิราเอลหามี ผู้ ใดรูปงามน่าชมอยา่งอบัซาโลมไม่ ในตั วท ่านตัง้แต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมไม่ 

มีตําหนิ  เลย 26 เม่ือท่านตัดผม (ท่านเคยตัดผมสิน้ปี ทุกปี เพราะผมหนักแล้ วท ่านก็ตัดเสีย� ท่านก็ชัง่ผม
ของท่านได้ หน ักสองรอ้ยเชเขลตามพิกัดหลวง 27  มี  บุ ตรชายสามคนเกิดแก่อบัซาโลมและบุตรสาวคนหน่ึง
ชื่อทามาร์ เธอเป็นหญิงท่ี หน ้าตางดงาม 28 อบัซาโลมประทับในกรุงเยรูซาเล็มได้สองปี เต็ม โดยมิ ได้  เข ้าเฝ้า
เฉพาะพระพักตร ์กษัตรยิ ์29  แล ้ วอ ับซาโลมก็ ให ้ไปตามโยอาบ จะใช ้ให ้ เข ้าไปเฝ้ากษั ตร ิย์  แต่ โยอาบไม่ยอม
มาหาท่าน ท่านก็ ใช ้คนไปครัง้ท่ี สอง  แต่ โยอาบก็ ไม่ มาเหมือนกัน 30 ท่านจึงสัง่มหาดเล็กของท่านวา่ � ดู  ซิ 
นาของโยอาบอยู่ถัดนาของเรา เขามีข้าวบาร ์เลย ์ ท่ีน่ัน จงเอาไฟเผาเสีย� มหาดเล็กของอบัซาโลมก็ไปเอา
ไฟเผานา 31 โยอาบก็ ลุ กขึ้นไปหาอบัซาโลมท่ีวงัของท่าน ถามท่านวา่ �ทําไมมหาดเล็กของท่านจึงเอาไฟเผา
นาของหม่อมฉัน� 32 อบัซาโลมตอบโยอาบวา่ � ดู  เถิด เราส่งคนไปบอกท่านวา่ � มานี ่ เถิด เราจะส่งท่านไป
หากษั ตร ิย์ทูลวา่ � ให ้ข้าพระองค์มาจากเกชูร ์ทําไม ข้าพระองค์ยงัอยู ่ท่ี น่ั นก ็ ดีกวา่ ฉะน้ันบัดน้ี ขอให ้เราได้ เข 
้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร ์กษัตรยิ ์� � ถ้าเรามีความชัว่ชา้ประการใด  ก็ ขอพระองค์ทรงประหารเราเสีย� 33 โย
อาบจึงเข้าไปเฝ้ากษั ตร ิย์กราบทูลพระองค์  พระองค์  ก็ ทรงเรยีกอบัซาโลม ท่านจึงเข้าไปเฝ้ากษั ตร ิย ์โน ้มกา
ยลงซบหน้าลงถึ งด ินต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ กษัตรยิ ์ ก็ ทรงจุบอบัซาโลม
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อบัซาโลมจูงใจประชาชนตัง้ท่านใหเ้ป็นกษั ตร ิย์
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1  อยู ่มาภายหลั งอ ับซาโลมได้เตรยีมรถรบและม้ากับทหารวิง่นําหน้าหา้สิบคน 2 อบัซาโลมต่ืนบรรทมแต่ 
เชา้ตรู ่ไปประทับรมิทางไปยงัประตู เมือง ถ้าผูใ้ดมีเรือ่งท่ีจะถวายกษั ตร ิย ์ให ้ทรงตัดสิน อบัซาโลมก็เรยีกผู้ น้ัน 
ถามวา่ � เจ้ ามาจากเมืองไหน� และเม่ือเขาทูลตอบวา่ � ผู้รบัใช ้ของท่านเป็นคนตระกูลหน่ึงในอสิราเอล�
3 อบัซาโลมจึงจะบอกเขาวา่ � ดู  ซิ ข้อหาของเจ้าก็ ดี และถูกต้อง  แต่  กษัตรยิ ์ มิได้ ทรงตัง้ผูใ้ดไวฟั้งคดีของเจ้า�
4 อบัซาโลมเคยกล่าวยิง่กวา่น้ั นว ่า � โอ ถ้าข้าเป็นผู้พิพากษาในแผ่นดินน้ี ก็ดี เม่ือใครมีข้อหาหรอืคดีจะได้
มาหาข้า ข้าจะตัดสินใหค้วามยุ ติ ธรรมแก่ เขา � 5 เม่ื อม ี ผู้ ใดเข้ามาใกล้จะกราบถวายบังคมท่าน ท่านจะยื่ นม ื
อออกจับคนน้ันไวแ้ละจุบเขา 6 อบัซาโลมกระทําอยา่งน้ี แก่ บรรดาคนอสิราเอลผู้มาเฝ้ากษั ตร ิย์เพื่อขอการ
พิพากษา อบัซาโลมก็ลอบเอาใจคนอสิราเอลอยา่งน้ี

อบัซาโลมกบฏต่อดาวดิ
7 ครัน้ล่วงมาได้ สี ่ สิ บปี อบัซาโลมกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ขอโปรดทรงอนญุาตให้ข้าพระองค์ไปทําตามคํา

ปฏิญาณท่ีเมืองเฮโบรน ซ่ึงข้าพระองค์ ได้ ปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์ 8 เพราะวา่ผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ได้ 
ปฏิญาณไว้เม่ือครัง้อยู่ในเมืองเกชูรป์ระเทศซี เรยีว ่า �ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงโปรดนําข้าพระองค์ มาย ังกรุง
เยรูซาเล็มจรงิแล้ว ข้าพระองค์จะปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห�์ � 9  กษัตรยิ ์ตรสัตอบท่านวา่ �จงไปเป็นสุขเถิด�
ท่านก็ ลุ กขึ้นไปยงัเมืองเฮโบรน 10  แต่ อบัซาโลมได้ส่งผู้ส่ือสารไปทั ่วอ ิสราเอลทุกตระกูลวา่ �ท่านทัง้หลาย
ได้ยนิเสียงแตรเม่ือไร จงกล่าวกั นว ่า �อบัซาโลมเป็นกษั ตร ิย ์ท่ี  กรุ งเฮโบรน� � 11  มี ชายสองรอ้ยคนไปกับ
อบัซาโลมจากกรุงเยรูซาเล็ม เป็นคนท่ี ถู กเชญิให ้ไป คนเหล่าน้ี ก็ ไปกันเฉยๆ หาทราบเรือ่งอะไรไม่ 12 ขณะเม่ื 
ออ ับซาโลมถวายสัตวบูชาอยู่ ท่านส่งคนไปเชญิอาหโิธเฟลชาวกิโลห ์ท่ี ปรกึษาของดาวดิมาจากนครของเขา
คื อก ิโลห์ การท่ีคบคิ ดก ันน้ั นก ็เพิม่กําลังขึ้น  คนที ่มาฝักใฝ่ อยู ่กับอบัซาโลมก็เพิม่ขึ้นเรือ่ยๆ

 ดาว ิดหนีไปเพื่อเอาชวีติรอด
13  ผู้ ส่ือสารคนหน่ึงมาเฝ้าดาวดิกราบทูลวา่ �ใจของคนอสิราเอลได้คล้อยตามอบัซาโลมไปแล้ว� 14  แล ้ว

ดาวดิรบัสัง่แก่บรรดาข้าราชการท่ี อยู ่กับพระองค์  ณ เยรูซาเล็มวา่ �จงลุกขึ้นใหเ้ราหนีไปเถิด  มิ ฉะน้ันเราจะ
หนี ไม่ พ้นจากอบัซาโลมสักคนเดียว จงรบีไป เกรงวา่เขาจะตามเราทันโดยเรว็และนําเหตุรา้ยมาถึงเรา และ
ทําลายกรุงน้ี เสียด ้วยคมดาบ� 15 ข้าราชการของกษั ตร ิยจึ์งกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ � ดู  เถิด  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ 
พร ้อมท่ีจะกระทําตามสิง่ซ่ึงกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ตัดสินพระทัยทุกประการ� 16  กษัตรยิ ์ ก็ เสด็จ
ออกไปพรอ้มกับบรรดาคนในราชสํานักของพระองค์ ด้วย  เวน้แต่ นางสนมสิบคนกษั ตร ิย ์ได้ ทรงละไว ้ให ้เฝ้า
พระราชวงั 17  กษัตรยิ ์ ก็ เสด็จออกไป พลทัง้สิ ้นก ็ตามพระองค์ ไป และเสด็จประทับในสถานท่ี ท่ีอยู ่ หา่งไกล 
18 บรรดาข้าราชการทัง้สิน้เดินผ่านพระองค์ ไป บรรดาคนเคเรธีและคนเปเลทกับคนกัท หกรอ้ยคนท่ี ติ ด
ตามพระองค์มาจากเมืองกัท  ได้ เดินผ่านพระพักตร ์กษัตรยิ ์ ไป 19  กษัตรยิ ์จึงตร ัสส ่ั งอ ิททัยคนกั ทวา่ �ทําไม
เจ้าจึงไปกับเราด้วย จงกลับไปบ้านเมืองของเจ้าเถิดและไปอยู่กับกษั ตร ิย์  เจ้ าเป็นแต่ คนต่างด้าว และถูก
เนรเทศมาด้วย 20  เจ้ าเพิง่มาถึงเม่ือวานน้ี และวนัน้ีควรท่ีเราจะให ้เจ้ าไปมากับเราหรอื ด้วยเราไม่ทราบวา่
จะไปท่ี ไหน จงกลับไปเถิด พาพี่น้องของเจ้าไปด้วย ขอความเมตตาและความจรงิจงมีกับเจ้าเถิด� 21  แต่ 
อทิทัยทูลตอบกษั ตร ิย ์วา่ �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด และกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ทรง
พระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด  กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์เสด็จประทั บท ่ี ไหน จะสิน้พระชนม์หรอืทรงพระชนม์
 ผู้รบัใช ้ของพระองค์ขอไปอยู ่ท่ี น้ันด้วย� 22  ดาว ิ ดก ็รบัสั ่งก ับอทิทัยวา่ �จงผ่านไปเถิด� อทิทัยชาวเมืองกัท
จึงผ่านไปพรอ้มกับบรรดาพรรคพวกของเขาทัง้ผู้ ใหญ่ และเด็ก 23 เม่ือพลทัง้หมดเดินผ่านไปเสีย ชาวเมือง
น้ันทัง้สิ ้นก ็ รอ้งไห ้ เสียงดัง  กษัตรยิ ์ ก็ เสด็จข้ามลําธารขิดโรน และพลทัง้หมดก็ผ่านเข้าทางไปถิน่ทุ รก ันดาร
24 และดู เถิด ศาโดกก็ มาด ้วย  พร ้อมกับคนเลว ีทัง้สิน้ หามหบีพันธสัญญาของพระเจ้ามา และเขาวางหบี
ของพระเจ้าลง ฝ่ายอาบียาธาร ์ก็ ขึ้นมาจนประชาชนออกจากเมืองไปหมด 25  แล ้วกษั ตร ิยต์ร ัสส ่ังศาโดกวา่
�จงหามหบีของพระเจ้ากลับเข้าไปในเมืองเถิด หากวา่เราเป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์
 พระองค์ จะทรงโปรดนําเรากลับมาอกี และสําแดงใหข้้าพระองค์ เห น็ทัง้ห ีบน ั ้นก ั บท ีป่ระทับของพระองค์ ด้วย 
26  แต่ ถ้าพระองค์ตร ัสว ่า �เราไม่พอใจเจ้า�  ดู  เถิด เราอยู ่ท่ีน่ี ขอพระองค์ทรงกระทํากับเราตามท่ี พระองค์ 
ทรงโปรดเหน็ชอบเถิด� 27  กษัตรยิ ์ตรสักับศาโดกปุโรห ิตด ้วยวา่ �ท่านเป็นผู้ทํานายหรอื จงกลับเข้าไปใน
เมืองโดยสันติ ภาพ  พร ้อมกับบุตรชายทัง้สองของท่าน คืออาหมิาอ ัสบ ุตรของท่าน และโยนาธานบุตรขอ
งอาบยีาธาร์ 28  ดู ก่อนท่าน เราจะคอยอยู ่ท่ี  ท่ี ราบในถิน่ทุ รก ันดาร จนจะมีข่าวมาจากท่านใหเ้ราทราบ� 29 ฝ่า
ยศาโดกกับอาบียาธารจึ์งหามหบีของพระเจ้ากลับไปยงักรุงเยรูซาเล็มและพักอยู ่ท่ีน่ัน 30 ฝ่ายดาวดิเสด็จ
ขึ้นไปตามทางขึ้นภูเขามะกอกเทศ เสด็จพลางกันแสงพลาง คลุมพระเศียรเสด็จโดยพระบาทเปล่า และ
ประชาชนทัง้สิ ้นที ่ อยู ่กับพระองค์ ก็ คลุมศีรษะเดินขึ้นไปพลางรอ้งไห ้พลาง 31  มี คนมากราบทูลดาวดิวา่ �อา
หโิธเฟลอยู่ในพวกคิดกบฏของอบัซาโลมด้วย�  ดาว ิดกราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโปรดให้
คําปรกึษาของอาหโิธเฟลโงเ่งา่ไป� 32  อยู ่มาเม่ือดาวดิมาถึงยอดภูเขาซ่ึงเป็ นที ่ นม ัสการพระเจ้า  ดู  เถิด หุชยั
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ชาวอารคี ได้  เข ้ามาเฝ้า  มี เส้ือผ้าฉีกขาดและดินอยู่บนศีรษะ 33  ดาว ิดตรสักับเขาวา่ �ถ้าเจ้าไปกับเรา  เจ้ าจะ
เป็นภาระแก่ เรา 34  แต่ ถ้าเจ้ากลับเข้าไปในเมืองและกล่าวกับอบัซาโลมวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ข้าพระองค์ขอ
ถวายตัวเป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์  ดังท่ี ข้าพระองค์เป็นผู้ รบัใช ้ของพระราชบิดาของพระองค์มาแต่กาลก่อน
ฉันใด ข้าพระองค์ขอเป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ฉันน้ัน �  แล ้วเจ้าจะกระทําใหคํ้าปรกึษาของอาหโิธเฟลพ่ายแพ้
ไปเพื่อเหน็แก่ เรา 35 ศาโดกกับอาบียาธาร ์ปุ โรห ิตก ็ อยู ่กับเจ้าท่ีน่ั นม ิ ใช ่ หรอื  สิ ่งใดท่ี เจ้ าได้ยนิในพระราชวงัจง
บอกให้ศาโดกกับอาบียาธาร ์ปุ โรหติทราบ 36  ดู  เถิด  บุ ตรชายสองคนของเขาก็ อยู ่ ด้วย คืออาหมิาอ ัสบ ุตรศา
โดก และโยนาธานบุตรอาบียาธาร์ ดังน้ันเม่ือท่านได้ยนิเรือ่งอะไรจงใช้เขามาบอกเราทุกเรือ่งเถิด� 37 หุชยั
สหายของดาวดิจึงกลับเข้าไปในเมือง และอบัซาโลมกําลังเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม

16
ศิบามหาดเล็กท่ี ไม่  สัตย ์ซ่ือของเมฟีโบเชท

1 เม่ือดาวดิเสด็จเลยยอดเขาไปหน่อยหน่ึง  ดู  เถิด ศิบามหาดเล็กของเมฟีโบเชทก็ เข ้ามาเฝ้าพระองค์  มี 
ลาคู่ หน ึ่งผูกอานพร ้อม บรรทุกขนมปังสองรอ้ยก้อน องุน่แหง้รอ้ยพวง และผลไม้ ฤดู รอ้นอ ีกร ้อยหน่ึง กั บน ํ้า
องุน่หน่ึงถุงหนัง 2  กษัตรยิ ์ตรสักับศิบาวา่ � เจ้ านําสิง่เหล่าน้ีมาทําไม� ศิ บาท ูลตอบวา่ �ลาคู่น้ันเพื่อราชวงศ์
จะได้ ทรง ขนมปังและผลไม้ ฤดู รอ้นสําหรบัชายหนุ่มรบัประทาน และน้ําองุน่เพื่อผู้ ท่ี ออ่นเปล้ียอยู่กลางถิน่
ทุ รก ันดารจะได้ ด่ืม � 3  กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า � บุ ตรเจ้านายของเจ้าอยู ่ท่ี ไหนเล่า� ศิบากราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ � ดู  เถิด 
ท่านพักอยู่ในเยรูซาเล็ม เพราะท่านวา่ � วนัน้ี  วงศ์ วานอสิราเอลจะคืนราชอาณาจักรบิดาของเราให ้แก่  เรา 
� � 4  แล ้วกษั ตร ิย์ตรสักับศิบาวา่ � ดู  เถิด  ทรพัย์สมบัติ ของเมฟีโบเชทก็ตกเป็นของเจ้าทัง้หมด� และศิบาก
ราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอทูลวงิวอนต่อพระองค์ด้วยความถ่อมใจ
ขอทรงใหข้้าพระองค์ ได้ รบัพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์�

 ช ิเมอด่ีาดาวดิ
5 เม่ือกษั ตร ิย ์ดาว ิดเสด็จมายงัตําบลบาฮู รมิ  ดู  เถิด  มี ชายคนหน่ึงอยู่ในครอบครวัวงศ์วานซาอูลชื่อชิเมอ ี

บุ ตรชายเก- รา เขาออกมาเดินพลางด่าพลาง 6 และเอาหนิขวา้งดาวดิและขวา้งบรรดาข้าราชการของกษั 
ตร ิย ์ดาวดิ พวกพลและชายฉกรรจ์ทัง้สิ ้นก ็ อยู ่ข้างขวาและข้างซ้ายของพระองค์ 7  ช ิเมอีรอ้งด่ามาวา่ �จง
ไปเสียให ้พ้น  เจ้ าคนกระหายโลหติ  เจ้ าคนอนัธพาล จงไปเสียให ้พ้น 8 พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงสนองเจ้าในเรือ่ง
โลหติทัง้สิน้แหง่วงศ์วานของซาอูลผู้ซ่ึงเจ้าเข้าครองแทนอยู ่น้ัน และพระเยโฮวาห์ทรงมอบราชอาณาจักร
ไวใ้นมื ออ ับซาโลมบุตรของเจ้า  ดู  เถิด ความพินาศตกอยูบ่นเจ้าแล้ว เพราะเจ้าเป็นคนกระหายโลหติ� 9  อาบ ี
ชยับุตรชายนางเศรุยาห์จึงกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ทําไมปล่อยให้สุนัขตายตั วน ้ี มาด ่ากษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้า
พระองค์ ขออนญุาตให้ข้าพระองค์ข้ามไปตัดหวัมันออกเสีย� 10  แต่  กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า � บุ ตรชายทัง้สองของ
นางเศรุยาห ์เอย๋ เรามีธุระอะไรกับเจ้า ถ้าเขาด่าเพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสส ัง่เขาวา่ �จงด่าดาวดิ�  แล ้วใครจะ
พูดวา่ �ทําไมเจ้าจึงกระทําเชน่น้ี� � 11  ดาว ิดตรสักับอาบีชยัและข้าราชการทัง้สิน้ของพระองค์ วา่ � ดู  เถิด 
ลูกของเราเองท่ี ได้ ออกมาจากบัน้เอวของเรายงัแสวงหาชวีติของเรา  ยิง่กวา่น้ัน ทําไมกับคนเบนยามินคน
น้ีจะไม่กระทําเล่า ชา่งเขาเถิด  ให ้เขาด่าไป เพราะพระเยโฮวาห์ทรงบอกเขาแล้ว 12  บางที พระเยโฮวาห์จะ
ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของเรา และพระเยโฮวาหจ์ะทรงสนองเราด้วยความดีเพราะเขาด่าเราในวนัน้ี�
13  ดาว ิดจึงทรงดําเนินไปตามทางพรอ้มกับพลของพระองค์ ฝ่ายชเิมอ ีก็ เดินไปตามเนินเขาตรงข้าม เขาเดิน
พลางด่าพลาง เอาก้อนหนิปาและเอาฝุ่นซัดใส่ 14  กษัตรยิ ์กับพลทัง้ปวงท่ี อยู ่กับพระองค์ ก็  มาร ู้สึกเหน่ือย
ออ่น จึงทรงพักผ่อนเอาแรง  ณ  ท่ีน่ัน 

อบัซาโลมนําพลของพระองค์ มาย ังกรุงเยรูซาเล็ม
15 ฝ่ายอบัซาโลมกับประชาชนทัง้สิน้ คือคนอสิราเอลก็มาถึงกรุงเยรูซาเล็ม และอาหโิธเฟลก็ มาด ้วย

16 และอยู่มาเม่ือหุชยัชาวอารคี สหายของดาวดิเข้าเฝ้าอบัซาโลม หุชยักราบทูลอบัซาโลมวา่ �ขอกษั ตร ิย์
ทรงพระเจรญิ ขอกษั ตร ิย์ทรงพระเจรญิ� 17 และอบัซาโลมตรสักับหุชยัวา่ � น่ี หรอืความเมตตาต่อสหาย
ของท่าน ทําไมท่านไม่ไปกับสหายของท่านเล่า� 18 หุชยักราบทูลอบัซาโลมวา่ � มิใช ่พ่ะยะ่ค่ะ พระเยโฮ
วาห์กับประชาชนเหล่าน้ีกับคนอสิราเอลทัง้สิน้เลือกตัง้ผู้ใดไว้ ข้าพระองค์ขอเป็นฝ่ายผู้ น้ัน ข้าพระองค์จะ
ขออยู่กับผู้ น้ัน 19  อ ีกประการหน่ึงข้าพระองค์ควรจะปรนนิบั ติ  ผู้ใด  มิใช ่โอรสของท่านผู้ น้ันดอกหรอื ข้า
พระองค์ ได้  ปรนนิบัติ ต่อพระพักตรเ์สด็จพ่อของพระองค์มาแล้วฉันใด  ก็ ขอปรนนิบั ติ ต่อพระพักตร ์พระองค์  
ฉันน้ัน � 20 อบัซาโลมตรสัถามอาหโิธเฟลวา่ �เราจะทําอยา่งไรดี จงให้คําปรกึษาของท่าน� 21 อาหโิธเฟล
กราบทูลอบัซาโลมวา่ �จงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของพระองค์ซ่ึงเสด็จพ่อทิง้ไว ้ให ้เฝ้าพระราชวงั เม่ือ
คนอสิราเอลทัง้สิน้ได้ย ินว ่าพระองค์เป็ นที ่ เกล ียดชงัของเสด็จพ่อแล้ว บรรดามือเหล่าน้ั นที ่ อยู ่ฝ่ายพระองค์ 
ก็  จะเข้ มแข็งขึ้น� 22 เขาจึงกางเต็นท์ ให ้อบัซาโลมไว ้ท่ี บนดาดฟ้าหลังคา และอบัซาโลมก็ทรงเข้าหานางสนม
ของพระราชบิดาของพระองค์ท่ามกลางสายตาของอสิราเอลทัง้สิน้ 23 ในครัง้น้ันคําปรกึษาของอาหโิธเฟล
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ท่ีทูลถวายก็เหมือนกับวา่คนได้ทูลถามจากพระดํารสัของพระเจ้า คําปรกึษาทัง้สิ ้นที ่อาหโิธเฟลทูลถวายต่อ
ดาวดิและอบัซาโลมเป็นดังน้ัน

17
อาหโิธเฟลกับหชุยัใหคํ้าปรกึษาท่ีแตกต่างกัน

1 และอาหโิธเฟลกราบทูลอบัซาโลมวา่ �ขอโปรดอนญุาตให้ข้าพระองค์เลือกทหารหน่ึงหม่ืนสองพันคน
ข้าพระองค์จะยกออกไปติดตามดาวดิคื นว ันน้ี 2 ข้าพระองค์จะไปทันท่านเม่ือท่านยงัเหน่ือยออ่นอยู่และ
ออ่นกําลัง กระทําให้ท่านกลัวตัวสัน่ พลทัง้ปวงท่ี อยู ่กั บท ่านก็จะหนี ไป ข้าพระองค์จะฆ่าฟันแต่ กษัตรยิ ์3  
แล ว้จะนําประชาชนทัง้สิน้กลับมาเข้าฝ่ายพระองค์ เม่ือได้ คนที ่ พระองค์  มุ ่งหาคนเดียวก็เหมือนได้ประชาชน
กลับมาทัง้หมด  แล ้วประชาชนทัง้ปวงก็จะอยูเ่ป็นผาสุก� 4 คําทู ลน ี้เป็ นที พ่อพระทั ยอ ับซาโลม และบรรดาผู้ 
ใหญ่  แห ่ งอ ิสราเอลก็พอใจด้วย 5 อบัซาโลมตร ัสว ่า �จงเรยีกหุชยัคนอารคี เข ้ามาด้วย เพื่อเราจะฟังเขาจะ
วา่อยา่งไรเช ่นก ัน� 6 เม่ือหุชยัเข้ามาเฝ้าอบัซาโลมแล้ว อบัซาโลมจึงตรสัถามเขาวา่ �อาหโิธเฟลวา่อยา่งน้ี 
แล้ว เราควรจะทําตามคําแนะนําของเขาหรอืไม่ ถ้าไม่ ท่านจงพูดมา� 7 หุชยัจึงกราบทูลอบัซาโลมวา่ �คํา
ปรกึษาซ่ึงอาหโิธเฟลให้ในครัง้น้ี ไม่ดี � 8 หุชยักราบทูลต่อไปวา่ � พระองค์ ทรงทราบแล้ วว ่า เสด็จพ่อและ
คนท่ี อยู ่ด้วยเป็นทหารแข็งกล้า และเขาทัง้หลายกําลังโกรธเหมือนหมี ท่ี ลูกถู กล ักเอาไปในป่า นอกจากน้ัน
เสด็จพ่อของพระองค์ทรงชาํนาญศึก ท่านคงไม่พักอยูกั่บพวกพล 9  ดู  เถิด ถึงขณะน้ีท่านก็ซ่อนอยูใ่นบ่อแหง่
หน่ึง หรอืในท่ี หน ึ่งท่ี ใด  แล ้วต่อมาเม่ื อม คีนล้มตายในการสู้รบครัง้แรก ใครท่ี ได้ ยนิเรือ่งก็จะกล่าววา่ �ทหาร
ท่ี ติ ดตามอบัซาโลมถูกฆ่าฟัน� 10  แม้  คนที ่ กล้าหาญ  ท่ี  จิ ตใจเหมือนอยา่งสิงโตก็จะละลายไปอยา่งเต็ มท ่ี
เพราะอสิราเอลทัง้สิน้ทราบวา่ เสด็จพ่อของพระองค์เป็ นว ี รบ ุรุษ และคนท่ี อยู ่ ก็ เป็นทหารท่ี แข็งกล้า 11  แต่ 
คําปรกึษาของข้าพระองค์ มี  วา่ ขอพระองค์รวบรวมอสิราเอลทัง้สิน้ตัง้แต่ดานถึงเบเออรเ์ชบา  ให ้มากมาย
ดัง่เม็ดทรายท่ี ทะเล  แล ้วพระองค์ ก็ เสด็จคุ มท ัพไปเอง 12 เราทัง้หลายจะเข้ารบกั บท ่าน  ณ  ท่ี  หน ่ึงท่ีใดท่ี พบ
กัน และเราจะเข้าโจมตีเหมือนน้ําค้างตกใส่ พื้นดิน ตั วท ่านและบรรดาคนท่ี อยู ่กั บท ่านก็จะไม่ มี เหลือสักคน
หน่ึง 13  ยิง่กวา่น้ัน ถ้าท่านจะถอยรน่เข้าไปในเมือง คนอสิราเอลทัง้สิ ้นก ็จะเอาเชอืกมาลากเมืองน้ันลงไป
ท่ี ลุ ่มแม่ น้ํา จนกระทั ่งก ้อนกรวดสั กก ้อนหน่ึ งก ็ ไม่มี  ให ้ เหน็ที ่ น่ัน � 14 อบัซาโลมและคนอสิราเอลทัง้ปวงวา่
�คําปรกึษาของหุชยัคนอารคี ดี กวา่คําปรกึษาของอาหโิธเฟล� เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถาปนาท่ีจะให้คํา
ปรกึษาอนัดีของอาหโิธเฟลพ่ายแพ้ เพื่อพระเยโฮวาหจ์ะทรงนําเหตุรา้ยมาย ังอ ับซาโลม 15  แล ้วหชุยัจึงบอก
ศาโดกและอาบียาธาร ์ปุ โรหติวา่ �อาหโิธเฟลได้ ให ้คําปรกึษาอยา่งน้ันอยา่งน้ี แก่ อบัซาโลมและพวกผู้ ใหญ่ 
ของอสิราเอล และข้าพเจ้าได้ ให ้คําปรกึษาอยา่งน้ันอยา่งน้ี 16 ฉะน้ันบัดน้ีจงรบีส่งคนไปกราบทูลดาวดิวา่
�คื นว ันน้ีอยา่พักอยู ่ท่ี  ท่ี ราบในถิน่ทุ รก ันดาร อยา่งไรก็จงให้เสด็จข้ามไปเสีย เกรงวา่กษั ตร ิย์และประชาชน
ทัง้สิ ้นที ่ อยู ่กับพระองค์จะถูกกลืนไปหมด� � 17 ฝ่ายโยนาธานและอาหมิาอสักําลังคอยอยู ่ท่ี เอนโรเกลแล้ว
 มี  สาวใช ้คนหน่ึงเคยไปบอกเรือ่งแก่ เขา  แล ้วเขาก็ไปกราบทูลกษั ตร ิย ์ดาวดิ เพราะเขาไม่ กล ้าเข้ากรุงให้ใคร
เหน็ 18  แต่  มี เด็กหนุ่มคนหน่ึงเหน็เขาทัง้สอง จึงไปทูลอบัซาโลม เขาทัง้สองก็ ร ีบไปโดยเรว็จนถึ งบ ้านชาย
คนหน่ึงท่ีบาฮู รมิ เขามี บ่อน ้ําอยู ่ท่ี  ลานบ้าน เขาทัง้สองจึงลงไปอยู่ในบ่อน้ัน 19 หญิงแม่บ้านก็เอาผ้ามาปู
ปิดปากบ่อ  แล้วก็  เกล ่ียปลายข้าวตกอยู่บนน้ัน  ไม่มี ใครทราบเรือ่งเลย 20 เม่ือข้าราชการของอบัซาโลมมา
ถึงท่ีบ้านหญิงคนน้ี เขาก็ถามวา่ �อาหมิาอสักับโยนาธานอยู ่ท่ีไหน � หญิงน้ั นก ็ตอบเขาวา่ �เขาข้ามลําธาร
น้ําไปแล้ว� เม่ือเขาเท่ียวหาไม่พบแล้ วก ็ กล ับไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 21  อยู ่มาเม่ือคนเหล่าน้ันไปแล้ว ชายทัง้
สองก็ขึ้นมาจากบ่อ ไปกราบทูลกษั ตร ิย ์ดาวดิ เขาทูลดาวดิวา่ �ขอทรงลุกขึ้น และรบีข้ามแม่น้ําไป เพราะอา
หโิธเฟลได้ ให ้คําปรกึษาต่อสู้อยา่งน้ันอยา่งน้ี� 22  ดาว ิ ดก ท็รงลุกขึ้นพรอ้มกับพวกพลทัง้สิ ้นที ่ อยู ่กับพระองค์
และข้ามแม่น้ําจอร ์แดน พอรุง่เชา้ก็ ไม่มี เหลือสักคนหน่ึงท่ียงัไม่ ได้ ข้ามแม่น้ําจอร ์แดน 23 เม่ืออาหโิธเฟล
เห ็นว ่าเขาไม่กระทําตามคําปรกึษาของท่าน  ก็ ผูกอานลาขึ้นขี่ กล ับไปเรอืนของตนท่ี อยู ่ในเมืองของตน เม่ือ
สัง่ครอบครวัเสียเสรจ็แล้ วก ็ ผูกคอตาย เขาจึงเอาศพฝังไว ้ท่ี  อุโมงค์  บิ ดาของท่าน 24 ฝ่ายดาว ิดก ็เสด็จมายงั
เมืองมาหะนาอมิ และอบัซาโลมก็ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนพรอ้มกับคนอสิราเอลทัง้ปวง 25 อบัซาโลมทรงตัง้อา
มาสาเป็นแม่ทัพแทนโยอาบ อามาสาเป็นบุตรของชายคนหน่ึงชื่ ออ ธิราคนอสิราเอล  ได้  แต่ งงานกับอาบี กาย ิ 
ลบ ุตรสาวของนาหาช น้องสาวของนางเศรุยาหม์ารดาของโยอาบ 26 ฝ่ายคนอสิราเอลและอบัซาโลมตัง้ค่าย
อยู่ในแผ่นดิ นก ิเลอาด 27  อยู ่มาเม่ือดาวดิเสด็จมาถึงมาหะนาอมิ โชบี บุ ตรชายนาหาชชาวเมืองรบับาห ์แห ่
งคนอมัโมน และมาคีร ์บุ ตรชายอมัมีเอลชาวโลเดบาร์ และบารซิลลัยชาวกิเลอาดจากเมืองโรเกลิม 28  ได้ 
ขนท่ี นอน อา่งน้ําและเครือ่งภาชนะดิน  ข้าวสาลี ข้าวบาร ์เลย ์และแป้ง ข้าวคัว่  ถัว่ ถัว่ยาง และถัว่แดง 29  
น้ําผึ้ง  เนย  แกะ และเนยแข็งท่ี ได้ มาจากฝูงสัตว์ ถวายแด่ ดาวดิ และใหพ้วกพลท่ี อยู ่กับพระองค์ รบัประทาน 
เพราะเขาทัง้หลายกล่าววา่ �พวกพลหวิและออ่นเพลียและกระหายอยู ่ท่ี ในถิน่ทุ รก ันดาร�
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18
สงครามระหวา่งทหารของดาว ิดก ับอบัซาโลม

1  ดาว ิดจึงตรวจพลท่ี อยู ่กับพระองค์ และทรงจัดตัง้นายพันนายรอ้ยให ้ควบคุม 2 และดาวดิทรงจัดทัพ
ออกไป  ให ้ อยู ่ในบังคับบัญชาของโยอาบหน่ึงในสาม และในบังคับของอาบีชยัน้องชายของโยอาบบุตรชาย
นางเศรุยาห ์หน ่ึงในสาม และอกีหน่ึงในสามอยู่ในบังคับบัญชาของอทิทัยคนกัท และกษั ตร ิย์ตรสักับพวก
พลวา่ �เราจะไปกั บท ่านทัง้หลายด้วย� 3  แต่ พวกพลเหล่าน้ันทูลวา่ �ขอพระองค์อยา่เสด็จเลย เพราะถ้า
ข้าพระองค์ทัง้หลายจะหนี ไป เขาทัง้หลายก็ ไม่ไยดี อะไรหนักหนา ถ้าข้าพระองค์ทัง้หลายตายเสียสักครึง่
หน่ึง เขาทัง้หลายก็ ไม่ไยดี  อะไร  แต่  พระองค์  มี ค่าเท่ากับพวกข้าพระองค์ หน ่ึงหม่ืนคน เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอ
พระองค์ พร ้อมท่ีจะส่งกองหนนุจากในเมืองจะดี กวา่ � 4  กษัตรยิ ์ตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �ท่านทัง้หลายเหน็
ชอบอยา่งไร เราจะกระทําตาม�  กษัตรยิ ์จึงทรงประทั บท ่ีข้างประตู เมือง และบรรดาพลทัง้หลายเดินออก
ไปเป็นกองรอ้ยกองพัน 5  กษัตรยิ ์รบัสัง่โยอาบ  อาบ ี ชยั และอทิทัยวา่ �เบาๆมื อก ับชายหนุ่ มน ้ันด้วยเหน็แก่
เราเถิด คื อก ับอบัซาโลม� พวกพลทัง้สิ ้นก ็ ได้ ยนิคํารบัสัง่ซ่ึงกษั ตร ิย์ประทานแก่บรรดาผู้บังคับบัญชาด้วย
เรือ่งอบัซาโลม 6 พวกพลจึงเคล่ือนออกไปในทุ่งเพื่อสู้รบกับคนอสิราเอล การสงครามน้ันทํากันในป่าเอฟรา
อมิ 7 คนอสิราเอลก็ พ่ายแพ้ ต่อหน้าข้าราชการของดาวดิ  มี การฆ่าฟั นก ันอยา่งหนักท่ี น่ัน ทหารตายเสียสอง
หม่ืนคนในวนัน้ัน 8 การสงครามกระจายไปทัว่พื้นแผ่นดิน ในวนัน้ันป่ากินคนเสียมากกวา่ดาบกิน

อบัซาโลมถูกฆ่า
9 และอบัซาโลมไปพบข้าราชการของดาวดิเข้า อบัซาโลมทรงล่ออยู่และล่อน้ันได้วิง่เข้าไปใต้กิง่ต้นโอก๊

ใหญ่ ศีรษะของท่านก็ ติ  ดก ่ิงต้นโอก๊แน่น เม่ือล่อน้ั นว ่ิงเลยไปแล้ วท ่านก็แขวนอยู่ระหวา่งฟ้าและดิน 10  มี 
ชายคนหน่ึงมาเหน็เข้า จึงไปเรยีนโยอาบวา่ � ดู  เถิด ข้าพเจ้าเห ็นอ ับซาโลมแขวนอยู ่ท่ี ต้นโอก๊� 11 โยอาบก็ 
พู  ดก ับชายท่ีบอกท่านวา่ � ดู  เถิด  เจ้ าเหน็เขาแล้ว ทําไมเจ้าไม่ฟันให้ตกดินเสียทีเดียวเล่า เราก็จะยนิดี ท่ี จะ
รางวลัเงนิสิบเหรยีญกับสายรดัเอวเส้นหน่ึงให ้เจ้า � 12  แต่ ชายคนน้ันเรยีนโยอาบวา่ �ถึ งม ือของข้าพเจ้า
อุม้เงนิพันเหรยีญอยู่ ข้าพเจ้าจะไม่ยื่ นม ือออกทําแก่ราชบุตรของกษั ตร ิย์ เพราะวา่หูของพวกเราได้ยนิพระ
บัญชาของกษั ตร ิย ์ท่ี ตร ัสส ่ังท่านและอาบีช ัยก ับอทิทัยวา่ �ขอจงป้องกั นอ ับซาโลมชายหนุ่ มน ้ัน� 13  มิ ฉะน้ัน
ข้าพเจ้ากระทําความผิดต่อชวีติของตนเอง เพราะไม่ มี อะไรจะปิดบังให้พ้นกษั ตร ิย ์ได้  แล ้วตั วท ่านเองก็คง
ใส่โทษข้าพเจ้าด้วย� 14 โยอาบจึงวา่ �เราไม่ควรเสียเวลากับเจ้าเชน่น้ี� ท่านก็หยบิหลาวสามอนัแทงเข้าไป
ท่ีหวัใจของอบัซาโลมขณะท่ีท่านย ังม ี ช ีวิตอยู ่ท่ี ในต้นโอก๊ 15 ทหารหนุ่ มสิ บคนท่ีถือเครือ่งรบของโยอาบ  ก็ 
ล้อมอบัซาโลมไว้  แล ้วประหารชวีติท่านเสีย 16 โยอาบก็ เป่าแตร และกองทั พก ็ กล ับจากการไล่ตามอสิราเอล
เพราะโยอาบยบัยัง้เขาทัง้หลายไว้ 17 เขาก็ยกศพอบัซาโลมโยนลงไปในบ่อใหญ่ซ่ึงอยู่ในป่า เอาหนิกองทับ
ไวเ้ป็นกองใหญ่ มหมึา คนอสิราเอลทัง้สิน้ต่างก็ หนี  กล ับไปเต็นท์ของตน 18 เม่ื ออ ับซาโลมย ังม ี ช ีวติอยู่  ได้ ตัง้
เสาไวเ้ป็ นที ่ระลึกท่ีหุบเขาหลวง เพราะท่านกล่าววา่ �เราไม่ มี  บุ ตรชายท่ีจะสืบชื่อของเรา� ท่านเรยีกเสาน้ัน
ตามชื่อของตน เขาเรยีกกั นว ่าท่ีระลึกแห ่งอ ับซาโลมจนทุกวนัน้ี

 ดาว ิดทรงเรยีนรู ้เก ่ียวกับความตายของอบัซาโลม
19 อาหมิาอ ัสบ ุตรชายศาโดกกล่าววา่ � ขอให ้ข้าพเจ้าวิง่นําข่าวไปทูลกษั ตร ิย ์วา่ พระเยโฮวาห์ทรงชว่ย

พระองค์ ให ้ แก้ แค้นศั ตรู ของพระองค์ แล้ว � 20 โยอาบก็ตอบเขาวา่ �ท่านอยา่นําข่าวไปในวนัน้ี เลย ท่านจง
นําข่าวในว ันอ ื่นเถิด  แต่  วนัน้ี ท่านอยา่นําข่าวเลย เพราะวา่โอรสของกษั ตร ิย ์สิ ้นชพีแล้ว� 21 โยอาบก็สัง่คู ช ี วา่ 
�จงนําข่าวไปกราบทูลกษั ตร ิย์ตามสิง่ท่ีท่านได้ เหน็ �  คู  ช ี ก็ กราบลงคํานับโยอาบแล้ วก ็วิง่ไป 22 อาหมิาอ ัสบ 
ุตรชายศาโดกจึงเรยีนโยอาบอ ีกวา่ �จะอยา่งไรก็ ชา่งเถิด  ขอให ้ข้าพเจ้าวิง่ตามคู ช ีไปด้วย� โยอาบตอบวา่
�ลูกเอย๋  เจ้ าจะวิง่ไปทําไม ด้วยวา่เจ้าไม่ มี ข่าวท่ีจะส่งไป� 23 เขาตอบวา่ �จะอยา่งไรก็ ชา่งเถิด ข้าพเจ้าจะขอ
วิง่ไป� โยอาบจึงบอกเขาวา่ �วิง่ไปเถอะ� และอาหมิาอสัก็วิง่ไปตามทางท่ี ราบ ขึ้นหน้าคู ช ี ไป 24 ฝ่ายดาวดิ
ประทั บอย ู่ระหวา่งประตูเมืองทัง้สอง  มี ทหารยามขึ้นไปอยู่บนหลังคาซุ้มประตู ท่ี  กําแพงเมือง เม่ือเงยหน้า
ขึ้นมองดู  เห ็นชายคนหน่ึงวิง่มาลําพัง 25 ทหารยามคนน้ั นก ็รอ้งกราบทูลกษั ตร ิย์  กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า �ถ้าเขามา
ลําพั งก ็คงคาบข่าวมา� ชายคนน้ั นก ็วิง่เข้ามาใกล้ 26 ทหารยามเหน็ชายอกีคนหน่ึงวิง่มา ทหารยามก็รอ้ง
บอกไปท่ีนายประตูเมืองวา่ � ดู  เถิด  มี ชายอกีคนหน่ึงวิง่มาแต่ ลําพัง �  กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า �เขาคงนําข่าวมาด้วย�
27 ทหารยามน้ันกราบทูลวา่ �ข้าพระองค์คิดวา่คนท่ีวิง่มาก่อนวิง่เหมือนอาหมิาอ ัสบ ุตรศาโดก� และกษั ตร ิ
ยต์ร ัสว ่า �เขาเป็นคนดี เขามาด้วยข่าวดี� 28  แล ้วอาหมิาอสัรอ้งทูลกษั ตร ิย ์วา่ � ทุ กสิ่งสงบแล้ว พ่ะยะ่ค่ะ�
เขาก็กราบกษั ตร ิยซ์บหน้าลงถึงพื้นดินกราบทูลวา่ � สาธุ การแด่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของพระองค์  พระองค์  
ได้ ทรงมอบบรรดาผู้ ท่ี ยกมือของเขาต่อสู้กับกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ แล้ว � 29  กษัตรยิ ์ตรสัถามวา่
�อบัซาโลมชายหนุ่ มน ้ันเป็นสุขอยู ่หรอื � อาหมิาอสัทูลตอบวา่ �เม่ือโยอาบใช ้ให ้ ผู้รบัใช ้ของกษั ตร ิย์ คือผู้ 
รบัใช ้ของพระองค์ มาน ้ัน ข้าพระองค์ เห ็นผู้คนสับสนกันใหญ่  แต่  ไม่ ทราบเหตุ� 30  กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า �จงหลีก
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มายนืตรงน้ี� เขาจึงหลีกไปยนืน่ิงอยู่ 31  ดู  เถิด  คู  ช ี ก็  มาถึง และคู ช ีกราบทูลวา่ � มี  ข่าวดี ถวายแด่ กษัตรยิ ์ เจ้ า
นายของข้าพระองค์ เพราะในวนัน้ีพระเยโฮวาหท์รงชว่ยพระองค์ ให ้ แก้ แค้นบรรดาผู้ ท่ี  ลุ กขึ้นต่อสู้ พระองค์ �
32  กษัตรยิ ์ตรสัถามคู ช ี วา่ �อบัซาโลมชายหนุ่ มน ้ันเป็นสุขอยู ่หรอื �  คู  ช ีทูลตอบวา่ � ขอให ้ ศัตรู ของกษั ตร ิย ์เจ้ 
านายของข้าพระองค์และบรรดาผู้ ท่ี  ลุ กขึ้นกระทําอนัตรายต่อพระองค์เป็นเหมือนชายหนุ่มผู้น้ันเถิด�

 ดาว ิดทรงเศรา้โศกมาก
33  กษัตรยิ ์ทรงโทมนั สน ัก เสด็จขึ้นไปบนหอ้งท่ี อยู ่เหนือประตู และกันแสง เม่ือเสด็จไปพระองค์ตร ัสว ่า

� โอ อบัซาโลมบุตรของเรา  บุ ตรของเรา อบัซาโลมบุตรของเราเอย๋ เราอยากจะตายแทนเจ้า  โอ อบัซาโลม
บุตรของเรา  บุ ตรของเราเอย๋�

19
โยอาบติเตียนดาวดิ

1 เขาไปเรยีนโยอาบวา่ � ดู  เถิด  กษัตรยิ ์กันแสงและไว ้ทุกข์ เพื่ ออ ับซาโลม� 2 เพราะฉะน้ันชยัชนะในวนั
น้ั นก ็กลายเป็นการไว ้ทุกข์ ของประชาชนทัง้หลาย เพราะในวนัน้ันประชาชนได้ย ินว ่า  กษัตรยิ ์ทรงโทมนัส
เพราะพระราชบุตรของพระองค์ 3 ในวนัน้ันประชาชนได้แอบเข้ามาในเมืองอยา่งกับคนหนี ศึก  แล ว้อายแอบ
เข้ามา 4  กษัตรยิ ์ทรงคลุมพระพักตรข์องพระองค์ และกษั ตร ิยกั์นแสงเสียงดังวา่ � โอ อบัซาโลมบุตรของเรา
เอย๋  โอ อบัซาโลมบุตรของเรา  บุ ตรของเรา� 5 โยอาบก็ เข ้ามาในพระราชวงัทูลกษั ตร ิย ์วา่ � วนัน้ี  พระองค์  ได้ 
ทรงกระทําใหข้้าราชการทัง้สิน้ของพระองค์  ผู้ ซ่ึงวนัน้ี ได้ อารกัขาพระชนม์ของพระองค์ ทัง้ชวีติของราชบุตร
และราชธดิา และชวีติของบรรดามเหสี และชวีติของสนมทัง้หลายของพระองค์ ให ้เขาได้รบัความละอาย
6 เพราะวา่พระองค์ทรงรกัศั ตรู ของพระองค์ และทรงเกลียดชงัสหายของพระองค์ เพราะในวนัน้ี พระองค์  ได้ 
กระทําให ้ประจักษ์  แล ้ วว ่า  พระองค์  ไม่ไยดี ต่อนายทหารและบรรดาข้าราชการทัง้หลาย ในวนัน้ีข้าพระองค์
ทราบวา่ ถ้าในวนัน้ีอบัซาโลมย ังม ี ช ีวิตอยู่ และข้าพระองค์ทัง้หลายก็ตายสิน้  พระองค์  ก็ จะพอพระทัย 7  
ฉะน้ัน ขอพระองค์ทรงลุกขึ้น  ณ  บัดน้ี ขอเสด็จออกไปตรสัให้ถึงใจข้าราชการทัง้หลาย เพราะข้าพระองค์ ได้ 
ปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห ์วา่ ถ้าพระองค์ ไม่ เสด็จจะไม่ มี ชายสักคนหน่ึงอยู่กับพระองค์ในคืนน้ี เรือ่ง
น้ีจะรา้ยแรงยิง่กวา่เหตุรา้ยอื่นๆทัง้สิน้ซ่ึ งบ ังเกิดแก่ พระองค์  ตัง้แต่ ยงัทรงพระเยาว ์จนบัดน้ี � 8  กษัตรยิ ์ ก็ 
ทรงลุกขึ้นประทั บท ่ี ประตูเมือง เขาไปบอกประชาชนทัง้หลายวา่ � ดู  เถิด  กษัตรยิ ์ประทั บอย ู่ ท่ี  ประตูเมือง �
ประชาชนทัง้หลายก็มาเฝ้ากษั ตร ิย์ ฝ่ายอสิราเอลน้ันต่างคนต่างก็ หนี ไปยงัเต็นท์ของตนหมดแล้ว

 ดาว ิดเสด็จกลับไปยงักรุงเยรูซาเล็ม
9 ประชาชนทัง้สิ ้นก ็หมางใจกันไปทั ่วอ ิสราเอลทุกตระกูล  กล่าววา่ � กษัตรยิ ์เคยทรงชว่ยเราให้พ้นจา

กมือศั ตรู ของเราและทรงชว่ยเราให้พ้นจากมือคนฟีลิสเตีย  บัดน้ี  พระองค์ ทรงหนีอบัซาโลมออกจากแผ่น
ดิน 10  แต่ อบัซาโลมผู้ ท่ี เราเจิมตัง้ไว้เหนือเราน้ั นก ็ สิ ้นชวีติเสียแล้วในสงคราม ฉะน้ันบัดน้ี ทําไมเจ้าไม่ พู ด
อะไรบ้างเลยในเรือ่งท่ีจะเชญิกษั ตร ิย ์ให ้เสด็จกลับ� 11  กษัตรยิ ์ ดาว ิดทรงใช้คนไปหาศาโดกและอาบียาธาร ์
ปุ โรหติ รบัสัง่วา่ �ขอบอกพวกผู้ ใหญ่ ของคนยูดาห ์วา่ �ทําไมท่านทัง้หลายจึงเป็นคนสุดท้ายท่ีจะเชญิกษั 
ตร ิย ์กล ับพระราชวงัของพระองค์ เม่ือถ้อยคําเหล่าน้ีมาจากอสิราเอลทัง้หลายถึงกษั ตร ิย์ คือถึงราชวงศ์ของ
พระองค์ 12 ท่านทัง้หลายเป็นญาติของเรา เป็นกระดูกและเน้ือหนังของเรา ทําไมท่านจึงจะเป็นคนสุดท้าย
ท่ีจะเชญิกษั ตร ิย ์กลับ � 13 และจงบอกอามาสาวา่ �ท่านมิ ได้ เป็นกระดูกและเน้ือหนังของเราหรอื ถ้าท่านมิ 
ได้ เป็นผู้บังคับบัญชากองทัพแทนโยอาบสืบต่อไป ขอพระเจ้าทรงลงโทษเรา และให ้หน ักยิง่กวา่น้ั นอ ีก� �
14  พระองค์  ก็ได้ ชกัจูงจิตใจของบรรดาคนยูดาหดั์ งก ับเป็นจิตใจของชายคนเดียว พวกเขาจึงส่งคนไปทูลกษั 
ตร ิย ์วา่ �ขอพระองค์เสด็จกลับพรอ้มกับบรรดาข้าราชการทัง้หมดด้วย� 15  กษัตรยิ ์ ก็ เสด็จกลับและมายงั
แม่น้ําจอร ์แดน และยูดาห ์ก็ พากันมาท่ีกิลกาลเพื่อรบัเสด็จกษั ตร ิยแ์ละนํากษั ตร ิยเ์สด็จข้ามแม่น้ําจอร ์แดน 
16  ช ิเมอี  บุ ตรชายเก- รา คนเบนยามินผู้มาจากบาฮู รมิ  ร ีบลงมาพรอ้มกับคนยูดาห์เพื่อจะรบัเสด็จกษั ตร ิ
ย ์ดาวดิ 17  มี คนจากตระกูลเบนยามินพรอ้มกั บท ่านหน่ึงพันคน และศิบามหาดเล็กในราชวงศ์ของซาอูล  
พร ้อมกับบุตรชายสิบหา้คนกับคนใช ้อ ีกยี ่สิ บคน  ก็  ร ีบมายงัแม่น้ําจอรแ์ดนต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์18 เขาทัง้
หลายได้ข้ามท่าข้ามไปรบัราชวงศ์ของกษั ตร ิย์ และคอยปฏิบั ติ  ให ้ชอบพระทัย  ช ิเมอี  บุ ตรชายเก- รา  ได้ กราบ
ลงต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ ขณะท่ี  พระองค์ เสด็จข้ามแม่น้ําจอร ์แดน 19 กราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ขอเจ้านายของข้า
พระองค์อยา่ทรงถือโทษความชัว่ชา้ข้าพระองค์ และทรงจดจําความผิดท่ี ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ได้ กระทําในว ั
นที ่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์สละกรุงเยรูซาเล็ม ขอกษั ตร ิย์อยา่ทรงจดจําไวใ้นพระทัย 20 ด้วยผู้ รบัใช ้
ของพระองค์ ได้ ทราบแล้ วว ่าได้กระทําบาป  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด ในวนัน้ีข้าพระองค์ ได้ มาเป็นคนแรกในวงศ์
วานโยเซฟท่ีลงมารบัเสด็จกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์� 21  อาบ ีชยับุตรชายนางเศรุยาหจึ์งตอบวา่ � ท่ี  ช ิ
เมอกีระทําเชน่น้ี ไม่ ควรจะถึงท่ีตายดอกหรอื เพราะเขาได้ด่าผู้ ท่ี  เจ ิมตัง้ของพระเยโฮวาห�์ 22  แต่  ดาว ิดตร ั
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สว ่า � บุ ตรทัง้สองของนางเศรุยาห ์เอย๋ เรามีธุระอะไรกั บท ่าน ซ่ึงในวนัน้ีท่านจะมาเป็นปฏิ ปักษ์ กับเรา ใน
วนัน้ีน่ะควรท่ีจะให้ใครมีโทษถึงตายในอสิราเอลหรอื ในวนัน้ีเราไม่ทราบดอกหรอืวา่ เราเป็นกษั ตร ิย์ครอบ
ครองอสิราเอล� 23 และกษั ตร ิย์ตรสักับชิเมอ ีวา่ � เจ้ าจะไม่ ถึงตาย �  แล ้วกษั ตร ิย ์ก็ ประทานคําปฏิญาณแก่ 
เขา 24 เมฟีโบเชท โอรสซาอู ลก ็ลงมารบัเสด็จกษั ตร ิย์ โดยมิ ได้  แต่ งเท้าหรอืขลิบเครา หรอืซักเส้ือผ้าของ
ตนตัง้แต่ วนัท่ี  กษัตรยิ ์เสด็จจากไปจนว ันที ่เสด็จกลับมาโดยสันติ ภาพ 25  อยู ่มาเม่ือเมฟีโบเชทมายงักรุง
เยรูซาเล็มเพื่อจะรบัเสด็จกษั ตร ิย์  กษัตรยิ ์ตรสัถามวา่ �เมฟีโบเชท ทําไมท่านมิ ได้ ไปกับเรา� 26 ท่านทูลตอบ
วา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์ มหาดเล็กของข้าพระองค์หลอกลวงข้าพระองค์ เพราะผู้ รบัใช ้
ของพระองค์บอกเขาวา่ �ข้าจะผูกอานลาตัวหน่ึงเพื่อข้าจะได้ ขี่ ไปตามเสด็จกษั ตร ิย�์ เพราะวา่ผู้ รบัใช ้ของ
พระองค์เป็นงอ่ย 27 เขากลับไปทูลกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ ใส่ รา้ยผู้ รบัใช ้ของพระองค์  แต่  กษัตรยิ ์ เจ้ 
านายของข้าพระองค์เหมือนทูตสวรรค์ องค์  หน ึ่งของพระเจ้า เม่ือพระองค์ทรงเหน็สมควรจะกระทําประการ
ใด  ก็ ขอทรงกระทําเถิด พ่ะยะ่ค่ะ 28 เพราะวา่วงศ์วานราชบิดาของข้าพระองค์ทัง้สิ ้นก ็สมควรถึงตายต่อพระ
พักตร ์กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์  แต่  พระองค์  ก็ ทรงแต่งตัง้ผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ไว ้ในหมู่ ผู้  ท่ี รบัประทาน
รว่มโต๊ะเสวยของพระองค์ ข้าพระองค์จะมี สิทธ ิประการใดเล่าท่ีจะรอ้งทูลอกีต่อกษั ตร ิย�์ 29  กษัตรยิ ์จึงตรสั
กั บท ่านวา่ �ท่านจะพูดเรือ่งธุ รก ิจของท่านต่อไปทําไม เราตัดสินใจวา่ ท่านกับศิบาจงแบ่งท่ี ดิ  นก ัน� 30 เมฟี
โบเชทกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ �เม่ือกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ ได้ เสด็จกลับสู่พระราชสํานักโดยสันติภาพ
เชน่น้ี แล้ว  ก็  ให ้ศิบารบัไปหมดเถิด พ่ะยะ่ค่ะ� 31 ฝ่ายบารซิลลัย ชาวกิเลอาด  ได้ ลงมาจากโรเกลิม และไปกับ
กษั ตร ิย์ข้ามแม่น้ําจอร ์แดน เพื่อส่งพระองค์ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไป 32 บารซิลลัยเป็นคนชรามากแล้ว  อายุ 
แปดสิบปี ท่านได้นําเสบียงอาหารมาถวายกษั ตร ิย์ ขณะพระองค์ประทั บท ่ีมาหะนาอมิ เพราะท่านเป็นคนมั ่
งม ี มาก 33  กษัตรยิ ์จึงตรสักับบารซิลลัยวา่ �ข้ามมาอยู่กับเราเสียเถิด เราจะชุบเล้ียงท่านให ้อยู ่กับเราท่ี กรุ ง
เยรูซาเล็ม� 34  แต่ บารซิลลัยทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ข้าพระองค์จะอยูต่่อไปได้ อ ี กก ี่ ปี  ท่ี ข้าพระองค์จะไปอยูกั่บกษั ตร ิ
ย ์ท่ี  กรุ งเยรูซาเล็ม 35  วนัน้ี ข้าพระองค์ มีอายุ แปดสิบปี แล้ว ข้าพระองค์จะสังเกตวา่อะไรเป็ นที ่พอใจและไม่
พอใจได้ หรอื  ผู้รบัใช ้ของพระองค์จะลิม้รสอรอ่ยของสิง่ท่ีกินและด่ืมได้ หรอื ข้าพระองค์จะฟังเสียงชายหญิง
รอ้งเพลงได้ หรอื ทําไมจะให ้ผู้รบัใช ้ของพระองค์เป็นภาระเพิม่แก่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์ อ ีกเล่า 36  
ผู้รบัใช ้ของพระองค์จะตามเสด็จกษั ตร ิย์ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปหน่อยเท่าน้ัน ไฉนกษั ตร ิย์จะพระราชทาน
รางวลัเชน่น้ี เล่า 37  ขอให ้ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ กล ับเพื่อไปตายท่ีในเมืองของข้าพระองค์ และถูกฝังข้างๆท่ีฝัง
ศพของบิดามารดาของข้าพระองค์  ดู  เถิด ขอทรงโปรดให้คิมฮามผู้ รบัใช ้ของพระองค์ตามเสด็จกษั ตร ิย ์เจ้ า
นายของข้าพระองค์ ไป  พระองค์ จะโปรดเขาประการใดก็ แล้วแต่ ทรงเหน็ควร� 38  กษัตรยิ ์ตรสัตอบวา่ �คิม
ฮามจงข้ามไปกับเรา เราจะกระทําคุณแก่เขาตามท่ีท่านเหน็ควร  สิ ่งใดท่ีท่านปรารถนาใหเ้รากระทําแก่ ท่าน 
เรายนิดีกระทําตาม� 39  แล ้วประชาชนทัง้สิ ้นก ็ข้ามแม่น้ําจอร ์แดน เม่ือกษั ตร ิย์เสด็จข้ามไปแล้วกษั ตร ิย์
ทรงจุบบารซิลลัย และทรงอวยพระพรแก่ ท่าน ท่านก็ กล ับไปย ังบ ้านชอ่งของตน 40  กษัตรยิ ์เสด็จไปย ังก ิล
กาล และคิมฮามก็ข้ามตามเสด็จไปด้วย ประชาชนยูดาหทั์ง้หมดกับประชาชนอสิราเอลครึง่หน่ึงได้นํากษั ตร ิ
ยข์้ามมา

การแตกรา้วกันระหวา่งคนอสิราเอลกับคนยูดาห์
41  แล ้วดู เถิด คนอสิราเอลทัง้หมดมาเฝ้ากษั ตร ิย์ กราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ไฉนคนยูดาห ์พี่ น้องของเราจึง

ได้ลักพาพระองค์ไปเสีย พากษั ตร ิย์และราชวงศ์ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปพรอ้มกับบรรดาคนของดาวดิด้วย�
42 ประชาชนยูดาห์ทัง้สิน้จึงตอบประชาชนอสิราเอลวา่ �เพราะกษั ตร ิย์เป็นญาติ สน ิทกับเรา ท่านทัง้หลาย
จะโกรธด้วยเรือ่งน้ีทําไมเล่า เราได้ อยู ่กินสิน้เปลืองพระราชทรพัย์ของกษั ตร ิย ์หรอื  พระองค์  ได้  ให ้รางวลั
อะไรแก่เราหรอื� 43 คนอสิราเอลก็ตอบคนยูดาห ์วา่ �เรามีส่วนในกษั ตร ิย ์สิ บส่ วน และในดาวดิเราก็ มี  สิทธ ิ
มากกวา่ท่าน ทําไมท่านจึ งด ู ถู กเราเชน่น้ี เล่า เราไม่ ได้ เป็นพวกแรกท่ี พู ดเรือ่งการนํากษั ตร ิย ์กล ับดอกหรอื�
 แต่ ถ้อยคําของคนยูดาหรุ์นแรงกวา่ถ้อยคําของคนอสิราเอล

20
การกบฏของเชบา

1 เผอญิท่ีน่ั นม คีนอนัธพาลอยูค่นหน่ึงชื่อเชบาบุตรชายบคิรี คนเบนยามิน เขาได้เป่าแตรขึ้นกล่าววา่ �เรา
ไม่ มี ส่วนในดาวดิ เราไม่ มี มรดกในบุตรของเจสซี  โอ อสิราเอลเอย๋  ให ้ต่างคนต่างกลับไปเต็นท์ของตนเถิด�
2 ดังน้ันพวกคนอสิราเอลทัง้หมดจึงถอนตัวจากดาวดิ และไปตามเชบาบุตรชายบิครี  แต่ พวกคนยูดาห ์ได้  ติ 
ดตามกษั ตร ิย์ของเขาอยา่งมัน่คงจากแม่น้ําจอรแ์ดนไปถึงกรุงเยรูซาเล็ม 3  ดาว ิดเสด็จกลับพระราชวงัท่ี กรุ 
งเยรูซาเล็ม  กษัตรยิ ์ ก็ รบัสัง่ใหนํ้านางสนมทัง้สิบคนท่ี พระองค์ ทรงละไว ้ให ้เฝ้าพระราชวงัน้ันไปรวมกักอยู่ใน
บ้านหลังหน่ึง ทรงชุบเล้ียงไว ้แต่  มิได้ ทรงสมสู่ อยู ่ ด้วย นางเหล่าน้ั นก ็ต้องถู กก ักให ้มี  ช ีวติอยู่อยา่งแม่ม่ายจน
วนัตาย
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โยอาบฆ่าอามาสา
4  กษัตรยิ ์ตร ัสส ัง่อามาสาวา่ �จงระดมพลยูดาห ์ให ้มาพรอ้มกั นที ่ น่ี ภายในสามวนั ตั วท ่านจงมาด้วย� 5อา

มาสาก็ออกไประดมคนยูดาห์  แต่ เขาก็ทํางานล่าชา้เกินกําหนดท่ี พระองค์ รบัสัง่ไว้ 6  ดาว ิดตรสักับอาบีชยัวา่
� บัดน้ี เชบาบุตรบิครจีะทําอนัตรายแก่เรายิง่กวา่อบัซาโลม จงนําข้าราชการทหารของเจ้านายของท่านไป
ติดตาม เกรงวา่เขาจะหาเมืองท่ี มี ป้อมได้และหนีพ้นเรา� 7  มี คนของโยอาบตามเขาไป และคนเคเรธี กับคน
เปเลท กับทหารท่ี แข ง็กล้าทัง้หมด และเขาทัง้หลายยกออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มเพื่อไล่ตามเชบาบุตรชายบิ
ครี 8 เม่ือเขาทัง้หลายมาถึงศิลาใหญ่ ท่ีอยู ่ในเมืองกิเบโอน อามาสาก็มาพบกับเขาทัง้หลาย ฝ่ายโยอาบสวม
เครือ่งแต่งกายทหารมี เข ็มขัดติดดาบท่ี อยู ่ในฝักคาดอยู ่ท่ี  บัน้เอว เม่ือท่านเดินไปดาบก็ ตกลง 9 โยอาบจึง
ถามอามาสาวา่ � พี่ ชายเอย๋  สบายดี  หรอื � และโยอาบก็เอามือขวาจับเคราอามาสาจะจุบเขา 10  แต่ อามาสา
ไม่ ได้ สังเกตเหน็ดาบซ่ึงอยู่ในมือของโยอาบ โยอาบจึงเอาดาบแทงท้องอามาสา  ไส้ ทะลักถึ งด ิน  ไม่ ต้องแทง
ครัง้ท่ี สอง เขาก็ตายเสียแล้ว  แล ้วโยอาบกับอาบีชยัน้องชายก็ ไล่ ตามเชบาบุตรชายบิคร ีไป 11 ทหารหนุ่มคน
หน่ึงของโยอาบมายนือยู ่ใกล้ อามาสาพูดวา่ � ผู้ ใดเหน็ชอบฝ่ายโยอาบและผู้ใดอยูฝ่่ายดาวดิให ้ผู้ น้ันติดตาม
โยอาบไป� 12 อามาสาก็นอนเกลือกโลหติของตัวอยู ่ท่ี ในทางหลวง เม่ือชายคนน้ันเหน็ประชาชนทัง้สิน้มา
หยุ ดอย ู่เขาก็นําศพอามาสาจากทางหลวงไปทิง้ในทุ่งนาและเอาเส้ือผ้าปิดไว้ เพราะเขาเห ็นว ่าเม่ือใครมาก็ 
เข ้าไปหยุ ดอย ู่

การกบฏของเชบาพ่ายแพ้
13 เม่ือเอาศพอามาสาออกจากทางหลวงแล้ว ประชาชนทัง้ปวงก็ตามโยอาบเพื่อติดตามเชบาบุตรชายบิ

ครี 14 เชบาก็ผ่านคนอสิราเอลทุกตระกูลไปจนถึงตําบลอาเบล และเมืองเบธมาอาคาห์ และบรรดาคนบี ไรต์ 
คนเหล่าน้ั นก ็มารวมกันและติดตามเขาไปด้วย 15 พวกเขาก็มาถึงและล้อมเขาไวใ้นตําบลอาเบลแขวงเมือง
เบธมาอาคาห์ เขาทําเชงิเทินขึ้ นที ่รมิกําแพงเมือง ประชาชนทัง้หลายท่ี อยู ่กับโยอาบก็ทะลวงกําแพงเพื่อจะ
ให ้พัง 16  มี หญิงฉลาดคนหน่ึงรอ้งออกมาจากในเมืองวา่ �ขอฟังหน่อย ขอฟังหน่อย ขอบอกโยอาบให้มาท่ี 
น่ี ฉันอยากจะพูดด้วย� 17 โยอาบก็ เข ้ามาใกล้หญิงน้ัน นางน้ั นก ็ พูดวา่ �ท่านคือโยอาบหรอื� เขาตอบวา่
� ใช ่ แล้ว � นางจึงเรยีนท่านวา่ �ขอท่านฟังถ้อยคําของสาวใช้ของท่านสักหน่อย� ท่านก็ตอบวา่ �ฉันกําลัง
ฟังอยู ่แล้ว � 18 นางก็ พูดวา่ � สม ัยโบราณเขาพู ดก ั นว ่า � ให ้เขาขอคําปรกึษาท่ีอาเบลเถิด�  แล ้วเขาก็ตกลง
กันได้ 19 ฉันเป็นคนหน่ึงท่ีรกัสงบและสัตย์ซ่ือในอสิราเอล ท่านหาชอ่งท่ีจะทําลายเมือง อนัเป็นเมืองแม่ใน
อสิราเอล ทําไมท่านจึงจะกลืนมรดกของพระเยโฮวาห ์เสีย � 20 โยอาบจึงตอบวา่ �ซ่ึงฉันจะกลืนหรอืทําลาย
น้ัน  ขอให ้หา่งไกลจากฉัน  ขอให ้หา่งไกลที เดียว 21 เรือ่งน้ี ไม่ เป็นความจรงิ  แต่  มี ชายคนหน่ึงจากแดนเทือก
เขาเอฟราอมิชื่อเชบาบุตรบิครี  ได้ ยกมือของเขาขึ้นต่อสู้ กษัตรยิ ์คือต่อสู้ ดาวดิ จงมอบเขามาแต่ คนเดียว 
ฉันจะถอยทัพกลับจากเมืองน้ี� หญิงน้ันจึงตอบโยอาบวา่ � ดู  เถิด เราจะโยนศีรษะของเขาข้ามกําแพงมา
ให ้ท่าน � 22  แล ้วหญิงน้ั นก ็ไปหาประชาชนทัง้ปวงด้วยปัญญาของนาง เขาทัง้หลายได้ตัดศีรษะของเชบา
บุตรชายบิครโียนออกมาให้โยอาบ โยอาบก็ เป่าแตร พวกเขาจึงถอนตัวจากนครน้ันกลับไปยงัเต็นท์ของตน
ทุกคน โยอาบก็ กล ับไปเฝ้ากษั ตร ิย ์ท่ี  กรุ งเยรูซาเล็ม 23 โยอาบเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพทัง้หมดในอสิราเอล
และเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดาเป็นผู้บังคับบัญชากองคนเคเรธีและคนเปเลท 24 และอาโดร ัมด ูแลคน
งานโยธา เยโฮชาฟั ทบ ุตรชายอาหลูิดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ 25 เชวาเป็นราชเลขา ศาโดกกับอาบียาธาร์
เป็นปุโรหติ 26 อริาคนยาอรีเ์ป็นประมุขของดาวดิด้วย

21
 การก ันดารอาหารระยะเวลาสามปีเพราะเหตุซาอูลฆ่าคนกิเบโอน

1 ในสมัยของดาว ิดม ี การก ันดารอาหารอยู่สามปี  ปีแล้วปีเล่า และดาวดิทรงอธษิฐานออ้นวอนต่อพระเย
โฮวาห์ พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เพราะเหตุซาอูลและวงศ์วานกระหายโลหติของเขา เพราะเขาฆ่าคนกิเบโอน�
2  กษัตรยิ ์จึงทรงเรยีกคนกิเบโอนมาตรสัแก่ เขา (ฝ่ายคนกิเบโอนน้ันไม่ ใช ่ประชาชนอสิราเอล  แต่ เป็นคนอา
โมไรต์ ท่ี ยงัเหลืออยู่ ประชาชนอสิราเอลได้ปฏิญาณไว ้แก่ เขาทัง้หลายแล้ว  แต่ ซาอู ลก ท็รงหาชอ่งท่ีจะสังหาร
เขาทัง้หลายเสีย เพราะความรอ้นใจท่ี เหน็แก่ คนอสิราเอลและคนยูดาห�์ 3  ดาว ิดตรสัถามคนกิเบโอนวา่
�เราจะกระทําอะไรให ้แก่ พวกท่านได้ เราจะทําอยา่งไรจึงจะลบมลทินบาปเสียได้ เพื่อพวกท่านจะได้อวยพร
แก่มรดกของพระเยโฮวาห ์ได้ � 4 คนกิเบโอนทูลตอบพระองค์ วา่ �พวกข้าพระองค์จะไม่รบัเงนิหรอืทองจาก
ซาอูลและวงศ์วานของท่านน้ัน ทัง้พวกข้าพระองค์ ไม่ จําเป็นให ้พระองค์ ประหารชีว ิตอ ิสราเอลคนหน่ึงคน
ใด�  พระองค์ จึงตร ัสว ่า � แล ้วพวกท่านจะให้เรากระทําอะไรแก่ท่านเล่า� 5 เขากราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ชาย
ผู้ ท่ี เผาผลาญพวกข้าพระองค์ และวางแผนการทําลายพวกข้าพระองค์เพื่ อม ิ ให ้พวกข้าพระองค์ มี  ท่ีอยู ่ใน
เขตแดนอสิราเอล 6 ขอทรงมอบบุตรชายเจ็ดคนของท่านให ้แก่ พวกข้าพระองค์ เพื่อพวกข้าพระองค์จะได้
แขวนเขาเสียต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์ท่ี กิเบอาห ์แห ่งซาอูลผู้เลือกสรรของพระเยโฮวาห�์ และกษั ตร ิยต์ร ั
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สว ่า �เราจะจัดเขามาให�้ 7  แต่  กษัตรยิ ์ ทรงไว ้ ช ีวติเมฟีโบเชท  บุ ตรชายของโยนาธาน ราชโอรสของซาอูล
ด้วยเหตุคําปฏิญาณระหวา่งทัง้สองท่ีกระทําในพระนามพระเยโฮวาห์ คือระหวา่งดาว ิดก ับโยนาธานราช
โอรสของซาอูล 8  แต่  กษัตรยิ ์นําเอาบุตรชายสองคนของนางรสิปาห ์บุ ตรสาวของอยัยาหซ่ึ์ งบ ังเกิ ดก ับซาอูล
ชื่ออารโมนีกับเมฟีโบเชท กับบุตรชายหา้คนของมีคาลราชธดิาของซาอูล ซ่ึงพระนางมีกับอาดรเีอลบุตรชาย
บารซิลลัยชาวเมโหลาห์ 9  พระองค์ ทรงมอบคนเหล่าน้ี ไว ้ในมือของคนกิเบโอน เขาทัง้หลายจึงแขวนคอทัง้
เจ็ดไวบ้นภูเขาต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และทัง้เจ็ดคนก็พินาศไปด้วยกัน เขาถูกฆ่าตายในสมัยฤดู เก่ียว
ข้าว ในวนัต้น คือวนัแรกของการเก่ียวข้าวบาร ์เลย ์10  แล ้วนางรสิปาห ์บุ ตรสาวของอยัยาห ์ก็ เอาผ้ากระสอบ
ปู ไว ้บนก้อนหนิสําหรบัตนเอง  ตัง้แต่ ต้นฤดู เก ี่ยวจนฝนจากท้องฟ้าตกบนเขาทัง้หลาย กลางวนันางก็ ไม่  ยอม
ให ้นกมาเกาะ หรอืกลางคื นก ็ ไม่  ให ้ สัตว ์ป่าทุ่งมา 11  มี คนกราบทูลดาวดิวา่นางรสิปาห ์บุ ตรสาวของอยัยาห์
นางสนมของซาอูลกระทําอยา่งไร 12  ดาว ิ ดก ็เสด็จไปนําอฐิัของซาอูลและอฐิัของโยนาธานราชโอรสมาจาก
คนเมืองยาเบชกิเลอาด  ผู้  ท่ี ลักลอบเอาไปจากถนนเมืองเบธชาน  ท่ี คนฟีลิสเตียได้แขวนพระองค์ทัง้สองไว้
ในเม่ือคนฟีลิสเตียประหารซาอูลบนเขากิลโบอา 13  พระองค์ ทรงนําอฐิัของซาอูลและอฐิัของโยนาธานรา
ชโอรสขึ้นมาจากท่ี น่ัน และรวบรวมกระดูกของผู้ ท่ี  ถู กแขวนไว ้ให ้ตายน้ัน 14 และเขาก็ฝั งอ ัฐิของซาอูลและ
ของโยนาธานราชโอรสไวใ้นแผ่นดินของเบนยามินในเมืองเศลาในอุโมงค์ของคีชบิดาของพระองค์ เขาทัง้
หลายก็กระทําตามทุกอยา่งท่ี กษัตรยิ ์ทรงสัง่ไว้ ครัน้ต่อมาพระเจ้าก็ทรงสดับฟังคําอธษิฐานเพื่อแผ่นดินน้ัน
15 คนฟีลิสเตียได้ทําสงครามกับคนอสิราเอลอกี  ดาว ิ ดก ็ลงไปพรอ้มกับบรรดาข้าราชการของพระองค์ และ
ได้ สู้ รบกับคนฟีลิสเตีย และดาว ิดก ็ทรงออ่นเพลีย 16 อชิบีเบโนบ  บุ ตรชายคนหน่ึงของคนย ักษ ์ถือหอกทอง
สัมฤทธิ ์หน ักสามรอ้ยเชเขล  มี ดาบใหม่คาดเอว คิดจะสังหารดาวดิเสีย 17  แต่  อาบ ชียับุตรชายนางเศรุยาห ์เข 
้ามาชว่ยพระองค์ ไว ้และสู้รบกับคนฟีลิสเตียคนน้ันฆ่าเขาเสีย  แล ้วบรรดาประชาชนของดาว ิดก ป็ฏิญาณต่อ
พระองค์ วา่ �ขอพระองค์อยา่เสด็จไปทําศึกพรอ้มกับพวกข้าพระองค์ทัง้หลายอกีต่อไปเลย เกรงวา่พระองค์
จะดับประทีปของอสิราเอลเสีย� 18  อยู ่มาภายหลังน้ี  มี การรบกับคนฟีลิสเตี ยอ ีกท่ีเมืองโกบ คราวน้ันสิบ
เบคัยคนหุชาห ์ได้ ฆ่าสัฟบุตรชายคนหน่ึงของคนย ักษ ์19 และมีการรบกับคนฟีลิสเตียท่ีเมืองโกบอกี เอลฮา
นันบุตรชายยาอาเรโอเรกิมชาวเบธเลเฮมได้ฆ่าน้องชายโกลิอทัชาวกัท  ผู้  มี หอกท่ี มีด ้ามโตเท่าไม้กระพัน่ทอ
ผ้า 20  มี การรบกั นอ ีกท่ีเมืองกัท อนัเป็นเมืองท่ี มี ชายคนหน่ึงรูปรา่งใหญ่ โต  มีน ้ิวมือข้างละหกน้ิว และน้ิวเท้า
ข้างละหกน้ิว รวมกันยี ่สิ บส่ี น้ิว เขาก็บังเกิดแก่คนย ักษ ์น้ันด้วย 21 เม่ือเขาท้าทายอสิราเอล โยนาธานบุตร
ชายของชิเมอีเชษฐาของดาวดิ  ก็ สังหารเขาเสีย 22 คนทัง้ส่ี น้ี บังเกิดแก่คนย ักษ ์ในเมืองกัท เขาทัง้หลายล้ม
ตายด้วยพระหตัถ์ของดาวดิ และด้วยมือของข้าราชการของพระองค์

22
 ดาว ิดแต่งบทเพลงแหง่การชว่ยให ้รอดพ้น 

1 ในว ันที ่พระเยโฮวาห์ทรงชว่ยดาวดิให้พ้นจากมือของศั ตรู ทัง้ สิน้ของพระองค์ ท่านและให้พ้นจาก
พระหตัถ์ของซาอูล  ดาว ิ ดก ็ถวายถ้อยคําของเพลงบทน้ี แด่ พระเยโฮวาห์ 2  พระองค์ ท่านตร ัสว ่า �พระเยโฮ
วาหท์รงเป็นศิ ลา  ป้อมปราการ และผู้ชว่ยใหร้อดพ้นของข้าพเจ้า 3 เป็นพระเจ้าซ่ึงทรงเป็นศิลาของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะวางใจในพระองค์  พระองค์ เป็นโล่และเป็นเขาแหง่ความรอดของข้าพเจ้า เป็ นที ่กําบังเข้มแข็ง
และเป็ นที ่ ล้ี ภัยของข้าพเจ้า  องค์ พระผู้ชว่ยของข้าพระองค์ เจ้าข้า  พระองค์ ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้รอดจาก
ความทารุ ณ 4 ข้าพเจ้ารอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์  ผู้ ทรงสมควรแก่ การสรรเสรญิ และข้าพเจ้าจะได้รบัการชว่ย
ให้พ้นจากศั ตรู ของข้าพเจ้า 5 เม่ือคล่ืนแหง่ความตายล้อมข้าพเจ้า กระแสแหง่คนอธรรมท่ีท่วมทับข้าพเจ้า
ทําให้ข้าพเจ้ากลัว 6 ความเศรา้โศกแหง่นรกอยู่รอบตัวข้าพเจ้า บ่วงแหง่ความตายขัดขวางข้าพเจ้า 7 ใน
ยามทุกข์ใจข้าพเจ้ารอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้ารอ้งทูลต่อพระเจ้าของข้าพเจ้า  พระองค์ ทรงสดับเสียง
ของข้าพเจ้าจากพระวหิารของพระองค์ และเสียงรอ้งของข้าพเจ้ามาถึงพระกรรณของพระองค์ 8  แล ้วแผ่น
ดินโลกก็สัน่สะเทือนและโคลงเคลง รากฐานของฟ้าสวรรค์ ก็ หวัน่ไหวและสัน่สะเทือน เพราะพระองค์ทรง
กริว้ 9 ควนัออกไปตามชอ่งพระนาสิกของพระองค์ และเพลิงผลาญออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ถ่าน
ก็ ติ ดเปลวไฟน้ัน 10  พระองค์ ทรงโน้มฟ้าสวรรค์ลงด้วย และเสด็จลงมา ความมืดทึ บอย ู่ ใต้ พระบาทของ
พระองค์ 11  พระองค์ ทรงเครูบตนหน่ึง และทรงเหาะไป  เออ  เห ็นพระองค์เสด็จโดยปีกของลม 12  พระองค์ 
ทรงกระทําความมืดเป็นพลับพลาอยู่รอบพระองค์  ท่ี รวบรวมบรรดาน้ําและเมฆทึบแหง่ฟ้า 13 ถ่านลุกเป็น
เพลิงจากความสุกใสข้างหน้าพระองค์ 14 พระเยโฮวาห์ทรงคะนองกึ กก ้องจากฟ้าสวรรค์ และองค์ ผู้ สูงสุ 
ดก ็ เปล ่งพระสุรเสียงของพระองค์ 15 และพระองค์ทรงใช ้ลูกธน ูของพระองค์ ออกมา  ทําให ้เขากระจายไป  
พระองค์ ทรงปล่อยฟ้าแลบและทําใหเ้ขาโกลาหล 16  แล้วก็  เห น็ท้องธาร รากฐานของพิภพก็ปรากฏแจ้งตาม
การขนาบของพระเยโฮวาห์  ตามท่ี ลมพวยพุ่งจากชอ่งพระนาสิกของพระองค์ 17  พระองค์ ทรงเอื้อมมาจากท่ี
สูงทรงจับข้าพเจ้า  พระองค์ ทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากน้ํามากหลาย 18  พระองค์ ทรงชว่ยข้าพเจ้าใหร้อดพ้น
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จากศั ตรู  ท่ี  เข ้มแข็งของข้าพเจ้า จากบรรดาผู้ ท่ี  เกล ียดชงัข้าพเจ้า เพราะเขามีกําลังมากกวา่ข้าพเจ้า 19 เขา
ขัดขวางข้าพเจ้าในว ันที ่ข้าพเจ้าประสบหายนะ  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที ่พักพิงของข้าพเจ้า 20  พระองค์ 
ทรงนําข้าพเจ้าออกมายงัท่ี กวา้งใหญ่  ด้วย  พระองค์ ทรงชว่ยข้าพเจ้าให ้รอดพ้น เพราะพระองค์ทรงยนิดี
ในข้าพเจ้า 21 พระเยโฮวาห์ทรงประทานรางวลัแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า  พระองค์ ทรง
ตอบแทนข้าพเจ้าตามความสะอาดแห ่งม ือของข้าพเจ้า 22 เพราะข้าพเจ้ารกัษาบรรดาพระมรรคาของพระ
เยโฮวาห์ และไม่ ได้ พรากจากพระเจ้าของข้าพเจ้าอยา่งชัว่รา้ย 23 เพราะคําตัดสินทัง้สิน้ของพระองค์ อยู ่ต่อ
หน้าข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามิ ได้ หนัจากกฎเกณฑ์ของพระองค์ 24 ต่อพระพักตร ์พระองค์ ข้าพเจ้าไร ้ตําหนิ และ
ข้าพเจ้ารกัษาตัวไว ้ให ้พ้นจากความชัว่ชา้ของข้าพเจ้า 25 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์ทรงตอบแทนข้าพเจ้า
ตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า ตามความสะอาดของข้าพเจ้าในสายพระเนตรของพระองค์ 26  พระองค์ 
ทรงสําแดงความเมตตาต่อผู้ ท่ี เต็มไปด้วยความเมตตา  พระองค์ ทรงสําแดงพระองค์ ไร ้ ตําหนิ ต่อผู้ ท่ี  ไร ้ 
ตําหนิ 27  พระองค์ ทรงสําแดงพระองค์ บรสุิทธิ ์ต่อผู้ ท่ี  บรสุิทธิ ์ พระองค์ ทรงสําแดงพระองค์ เป็นปฏิปักษ์ ต่อ
ผู้ ท่ี  คดโกง 28  พระองค์ ทรงชว่ยประชาชนท่ีลําบากให ้รอดพ้น  แต่  พระองค์ ทอดพระเนตรผู้ ท่ี ยโสเพื่อนําเขา
ให้ต่ําลง 29  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงเป็นประทีปของข้าพระองค์ พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้
ความมืดของข้าพเจ้าสวา่ง 30 พ่ะยะ่ค่ะ ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้โดยพระองค์ โดยพระเจ้าของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ากระโดดข้ามกําแพงได้ 31 ฝ่ายพระเจ้า พระมรรคาของพระองค์ บรสุิทธิ ์ หมดจด พระวจนะของพระ
เยโฮวาห ์พิสูจน์  แล้ว  พระองค์ ทรงเป็นดัง้ของบรรดาผู้ ท่ี วางใจในพระองค์ 32 เพราะผูใ้ดเป็นพระเจ้านอกจาก
พระเยโฮวาห์ และผู้ใดเล่าเป็นศิลานอกจากพระเจ้าของเรา 33 พระเจ้าทรงเป็นป้อมเข้มแข็งของข้าพเจ้า
และพระองค์ทรงทําให้ทางของข้าพเจ้าสมบู รณ ์34  พระองค์ ทรงกระทําให ้เท ้าของข้าพเจ้าเหมือนอยา่งตีน
กวางตัวเมีย และทรงวางข้าพเจ้าไว้บนท่ีสูงของข้าพเจ้า 35  พระองค์ ทรงห ัดม ือของข้าพเจ้าให ้ทําสงคราม 
แขนของข้าพเจ้าจึงโก่งคันธนเูหล็กกล้าได้ 36  พระองค์ ประทานโล่ แห ่งความรอดของพระองค์ ให ้ข้าพระองค์
และซ่ึงพระองค์ทรงน้อมพระทัยลงก็กระทําให้ข้าพระองค์ เป็นใหญ่  ขึ้น 37  พระองค์ ประทานท่ีกวา้งขวาง
สําหรบัเท้าของข้าพระองค์  เท ้าของข้าพระองค์จึงไม่ พลาด 38 ข้าพระองค์ ไล่ ตามศั ตรู ของข้าพระองค์และ
ได้ทําลายเขาเสีย และไม่หนักลับจนกวา่เขาถูกผลาญเสียสิน้ 39 ข้าพระองค์ผลาญเขา ข้าพระองค์แทงเขา
ทะลุ เขาจึงไม่สามารถลุกขึ้ นอ ีกได้พ่ะยะ่ค่ะ เขาล้มลงใต้ เท ้าของข้าพระองค์ แล้ว 40 เพราะพระองค์ทรงคาด
เอวข้าพระองค์ ไว ้ด้วยกําลังเพื่อทําสงคราม  พระองค์ ทรงกระทําให้พวกท่ี ลุ กขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์จมลงใต้
ข้าพระองค์ 41  พระองค์ ทรงโปรดประทานคอของศั ตรู ของข้าพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ บรรดาผู้ ท่ี  เกล ียดชงั
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ก็ ทําลายเสีย 42 เขามองหา  แต่  ไม่มี ใครชว่ยให้รอดได้ เขารอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์
 แต่  พระองค์  มิได้ ทรงตอบเขา 43 ข้าพระองค์ ทุบตี เขาแหลกละเอยีดอยา่งผงคลี ดิน ข้าพระองค์ เหย ียบเขาลง
เหมือนโคลนตามถนน และกระจายเขาออกไปทัว่ 44  พระองค์ ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้รอดพ้นจากการเก่ียง
แยง่ประชาชนของข้าพระองค์  พระองค์ ทรงรกัษาข้าพระองค์ ไว ้ ให ้เป็นหวัหน้าของบรรดาประชาชาติ  ชนชาติ  
ท่ี ข้าพระองค์ ไม่ เคยรูจั้ กก ็จะปรนนิบั ติ ข้าพระองค์ 45 ชนต่างด้าวจะมาจํานนต่อข้าพระองค์ พอเขาได้ยนิถึง
ข้าพระองค์เขาก็จะเชื่อฟังข้าพระองค์ 46 ชนต่างด้าวเสียกําลังใจ และตัวสัน่ออกมาจากท่ีกําบังของเขาทัง้
หลาย 47 พระเยโฮวาหท์รงพระชนม์ อยู ่และศิลาของข้าพระองค์เป็ นที ่ สรรเสรญิ พระเจ้าของศิลาแหง่ความ
รอดของข้าพระองค์เป็ นที ่ ยกยอ่ง 48 พระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทําการแก้แค้นให ้แก่ ข้าพระองค์ และนําชนชาติ
ทัง้หลายลงให ้อยู ่ ใต้ ข้าพระองค์ 49  ผู้ ทรงนําข้าพระองค์ออกมาจากศั ตรู ของข้าพระองค์พ่ะยะ่ค่ะ  พระองค์ 
ทรงยกข้าพระองค์ ให ้เหนือผู้ ท่ี  ลุ กขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์  พระองค์ ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้รอดพ้นจากคนทารุ ณ 
50  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  เพราะเหตุน้ี ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ในหมู่ ประชาชาติ  ทัง้หลาย และจะ
รอ้งเพลงสรรเสรญิพระนามของพระองค์ 51  พระองค์ ทรงเป็นป้อมแหง่ความรอดแก่ กษัตรยิ ์ของพระองค์
และทรงสําแดงความเมตตาแก่ ผู้  ท่ี ทรงเจิมของพระองค์  แก่  ดาว ิดและเชื้อสายของท่านเป็นนิตย�์

23
วาทะสุดท้ายของดาวดิ

1  ต่อไปน้ี เป็นวาทะสุดท้ายของดาวดิ  ดาว ิดบุตรชายเจสซี ได้  กล ่าวและชายท่ี ได้ รบัการแต่งตัง้ขึ้นให้
สูงได้ กล่าว คือผู้ ท่ี  ถู กเจิมตัง้ไว้ของพระเจ้าแหง่ยาโคบ นักแต่งสดุ ดี อยา่งไพเราะของอสิราเอล  ได้  กล ่าว
ดังน้ี วา่ 2 �โดยข้าพเจ้า พระวญิญาณของพระเยโฮวาห ์ได้  ตรสั พระวจนะของพระองค์ อยู ่ ท่ี ลิน้ของข้าพเจ้า
3 พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลทรงลัน่พระวาจา ศิลาแห ่งอ ิสราเอลได้ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � ผู้  ท่ี ปกครองมนษุย์ต้อง
เป็นคนชอบธรรม คือปกครองด้วยความยาํเกรงพระเจ้า 4 เขาทอแสงเหมือนแสงอรุ ณ เม่ือดวงอาทิตย ์ขึ้น 
คือรุง่เชา้ท่ี ไม่มี  เมฆ ซ่ึงเม่ือภายหลังฝน กระทําใหห้ญ้างอกออกจากดิน� 5  ถึงแม้ วา่วงศ์วานของข้าพเจ้าไม่
เป็นเชน่น้ั นก ับพระเจ้าแล้ว  แต่  พระองค์ ยงัทรงกระทําพันธสัญญาเนืองนิตย์กับข้าพเจ้าไว้ อนัเป็นระเบียบ
ทุกอยา่งและมัน่คง เพราะน่ีเป็นความรอดและความปรารถนาทัง้สิน้ของข้าพเจ้า  ถึงแม้ วา่พระองค์ ไม่ ทรง
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กระทําให้เจรญิขึ้น 6  แต่ คนอนัธพาลก็เป็นเหมือนหนามท่ีต้องผลักไสไป เพราะวา่จะเอามือหย ิบก ็ ไม่ได้ 7  
แต่  คนที ่แตะต้องมันต้องมี อาว ุธท่ีทําด้วยเหล็กและมีด้ามหอก และต้องเผาผลาญเสียให ้สิ ้นเช ิงด ้วยไฟในท่ี 
เดียวกัน �

 ว ี รบ ุรุษของดาวดิ (1 พศด 11:10-47)
8  ต่อไปน้ี เป็นชื่อว ีรบ ุรุษท่ี ดาว ิดทรงมี อยู ่คือคนทัคโมนี ผู้  มี ตําแหน่งสูง เป็นหวัหน้าพวกผู้ บังคับบัญชา 

คืออาดีโนคนเอสนีย์ ท่านเหวีย่งหอกเข้าแทงคนแปดรอ้ยคนซ่ึงเขาได้ฆ่าเสียในครัง้เดียว 9 ในจํานวนว ีรบ ุ
รุษสามคน  คนที ่รองคนน้ันมา คือเอเลอาซาร ์บุ ตรชายโดโดคนอาโหไฮ ท่านอยู่กับดาวดิเม่ือเขาทัง้หลาย
ได้ พู ดหยามคนฟีลิสเตียซ่ึงชุ มน ุมกั นที ่น่ันเพื่อสู้ รบ และคนอสิราเอลก็ ถอยทัพ 10 ท่านได้ ลุ กขึ้นฆ่าฟันคน
ฟีลิสเตียจนมือของท่านเม่ือยล้า มือของท่านเป็นเหน็บแข็งติดดาบ ในวนัน้ันพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให ้
ได้ ชยัชนะอยา่งใหญ่ หลวง ทหารก็ กล ับตามท่านมาเพื่อปล้นข้าวของเท่าน้ัน 11 รองท่านมาคือชมัมาห์  บุ ตร
ชายอาเกชาวฮาราร์ คนฟีลิสเตียมาชุ มน ุมกันเป็นกองทหาร เป็ นที ่ ท่ี  มี พื้นดินผืนหน่ึ งม ีถัว่แดงเต็มไปหมด
พวกพลก็ หนี คนฟีลิสเตียไป 12  แต่ ท่านย ืนม ่ันอยูท่่ามกลางพื้นดินผืนน้ัน และป้องกั นที ่ ดิ นน้ันไว้ และฆ่าฟัน
คนฟีลิสเตีย และพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงประทานชยัชนะอยา่งใหญ่ หลวง 13 ในพวกทหารเอกสามสิบคนน้ั นม ี
สามคนท่ี ลงมา และได้มาหาดาวดิท่ีถ้ําอดุลลัมในฤดู เก่ียวข้าว  มี คนฟีลิสเตียกองหน่ึงตัง้ค่ายอยู่ในหุบเขา
เรฟาอมิ 14 คราวน้ันดาวดิประทับในท่ีกําบังเข้มแข็ง และทหารประจําป้อมของฟีลิสเตี ยก ็ อยู ่ ท่ี เบธเลเฮม
15  ดาว ิดตร ัสด ้วยความอาลัยวา่ � โอ ใครหนอจะส่งน้ําจากบ่อท่ีเบธเลเฮมซ่ึงอยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราด่ืม
ได้� 16 ทแกล้วทหารสามคนน้ั นก แ็หกค่ายคนฟีลิสเตียเข้าไป ตักน้ําท่ีบ่อเบธเลเฮมซ่ึงอยูข่้างประตู เมือง นํา
มาถวายแก่ ดาวดิ  แต่  ดาว ิดหาทรงด่ื มน ้ําน้ันไม่  พระองค์ ทรงเทออกถวายแด่พระเยโฮวาห์ 17 และตร ัสว ่า
� โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ซ่ึงข้าพระองค์จะกระทําเชน่น้ี  ก็  ขอให ้หา่งไกลจากข้าพระองค์  น่ี คือโลหติของผู้ ท่ี 
ไปมาด้วยการเส่ียงชวีติของเขามิ ใช ่ หรอื � เพราะฉะน้ันพระองค์หาทรงด่ืมไม่ ทแกล้วทหารทัง้สามได้กระทํา
สิง่เหล่าน้ี 18 ฝ่ายอาบีชยัน้องชายของโยอาบบุตรชายนางเศรุยาห์ เป็นหวัหน้าของทัง้สามคนน้ัน ท่านได้
ยกหอกต่อสู้ทหารสามรอ้ยคน และฆ่าตายสิน้ และได้รบัชื่อเสียงดังว ีรบ ุรุษสามคนน้ัน 19 ท่านเป็นผู้ ท่ี  มี ชื่อ
เสียงโด่ งด ังท่ีสุดในสามคนน้ั นม ิ ใช ่ หรอื ฉะน้ันได้เป็นผู้บังคับบัญชาของเขา  แต่ ท่านไม่ มี ยศเท่ากับสามคน
แรกน้ัน 20 เบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดา เป็นบุตรชายของคนแข็งกล้าแหง่เมืองขับเซเอล เป็นคนประกอบ
มหกิจ ท่านได้ฆ่าคนดุจสิงโตของโมอบัเสียสองคน ท่านได้ลงไปฆ่าสิงโตท่ีในบ่อในว ันที ่หมิะตกด้วย 21 ท่าน
ได้ฆ่าคนอยีปิต์คนหน่ึงเป็นชายรูปรา่งงาม คนอยีปิต์น้ันถือหอกอยู่  แต่ เบไนยาห์ถือไม้ เท ้าลงไปหาเขาและ
แยง่เอาหอกมาจากมือของคนอยีปิต์คนน้ัน และฆ่าเขาตายด้วยหอกของเขาเอง 22 เบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮ
ยาดาได้กระทํากิจเหล่าน้ีและได้ชื่อเสียงดัง่ว ีรบ ุรุษสามคนน้ัน 23 ท่านมีชื่อเสียงโด่ งด ังกวา่สามสิบคนน้ัน
 แต่ ท่านไม่ มี ยศเท่ากับสามคนแรกน้ัน และดาว ิดก ็ทรงแต่งท่านให้เป็นผู้บังคับบัญชาทหารรกัษาพระองค์
24 อาสาเฮลน้องชายของโยอาบเป็นคนหน่ึงในสามสิบคนน้ัน เอลฮานันบุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮม
25 ชมัมาหช์าวเมืองฮาโรด เอลีคาชาวเมืองฮาโรด 26 เฮเลสคนเปเลท อ ิราบ ุตรชายอกิเขชชาวเมืองเทโคอา
27  อาบ ีเยเซอรช์าวเมืองอานาโธท เมบุนนัยคนหุชาห์ 28 ศัลโมนชาวอาโหไฮ มาหะรยัชาวเนโทฟาห์ 29 เฮ
เลบบุตรชายบาอานาห์ชาวเนโทฟาห์ อทิทัยบุตรชายรบีัยชาวกิเบอาห ์แห ่งคนเบนยามิน 30 เบไนยาห์ชาวปิ
ราโธน ฮดิดัยชาวลําธารกาอชั 31  อาบ ีอลัโบนคนอารบาห์ อสัมาเวทชาวบาฮู รมิ 32 เอลียาบาชาวชาอลัโบน
โยนาธานซ่ึงเป็นคนหน่ึงในบรรดาบุตรชายของยาเชน 33 ชมัมาห์ชาวฮาราร์ อาหยิมับุตรชายของชาราร์
คนฮาราร์ 34 เอลีเฟเลทบุตรชายอาห ัสบ ัยบุตรชายของชาวมาอาคาห์ เอลีอมับุตรชายอาหโิธเฟลชาวกิโลห์
35 เฮสโรชาวคารเมล ปารยัชาวอาราบ 36 อกิาลบุตรชายนาธนัชาวโศบาห์  บาน ีคนกาด 37 เศเลกคนอมัโมน
นาหะรยัชาวเบเอโรท คนถือเครือ่งอาวุธของโยอาบบุตรชายนางเศรุยาห์ 38 อริาคนอทิไรต์ กาเรบคนอทิไรต์
39  อุ  ร ีอาหค์นฮติไทต์ รวมสามสิบเจ็ดคนด้วยกัน

24
ความหยิง่นําดาวดิไปสู่ความบาป (1 พศด 21:1-6)

1 พระพิโรธของพระเยโฮวาห ์ได้  เก ิดขึ้นต่ ออ ิสราเอลอกี เพื่อทรงต่อสู้เขาทัง้หลายจึงทรงดลใจดาวดิตร ั
สว ่า �จงไปนับคนอสิราเอลและคนยูดาห�์ 2  กษัตรยิ ์จึงรบัสัง่โยอาบ  แม่ ทัพซ่ึงอยู่กับพระองค์ วา่ �จงไปทั ่
วอ ิสราเอลทุกตระกูลตัง้แต่เมืองดานถึงเบเออรเ์ชบา และท่านจงนับจํานวนประชาชน เพื่อเราจะได้ทราบ
จํานวนรวมของประชาชน� 3  แต่ โยอาบกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ทรงให ้มี 
ประชาชนเพิม่ขึ้ นอ ี กร ้อยเท่าของท่ี มี  อยู ่ขอกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเหน็  แต่ ไฉน
กษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์จึงพอพระทัยในเรือ่งน้ี� 4  แต่ โยอาบและผู้บังคับบัญชากองทั พก ็ต้องยอม
จํานนต่อพระดํารสัของกษั ตร ิย์ โยอาบกับบรรดาผู้บังคับบัญชาของกองทัพจึงออกไปจากพระพักตร ์กษัตรยิ ์



2 ซามูเอล 24:5 272 2 ซามูเอล 24:25

เพื่อจะนับประชาชนอสิราเอล 5 เขาทัง้หลายข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปและตัง้ค่ายในเมืองอาโรเออร์ ด้านขวา
ของเมืองท่ี ตัง้อยู ่กลางแม่น้ํากาดไปทางยาเซอร์ 6  แล ้วเขาทัง้หลายก็ มาย ั งก ิเลอาดและมาถึงแผ่นดินตะ
ทิมโหดฉิ และเขาทัง้หลายมาถึงเมืองดานยาอ ันอ ้อมไปยงัเมืองไซดอน 7 และมาถึงป้อมปราการเมืองไทระ
และทั ่วท ุ กห ัวเมืองของคนฮีไวต์และของคนคานาอนั และเขาออกไปยงัภาคใต้ของยูดาห ์ท่ี เมืองเบเออรเ์ช
บา 8 เม่ือเขาไปทัว่แผ่นดินน้ันแล้ว เขาจึงมายงักรุงเยรูซาเล็ม เม่ือสิน้เก้าเดือนกับยี ่สิ บวนั 9 และโยอาบก็
ถวายจํานวนประชาชนท่ีนับได้ แก่  กษัตรยิ ์ในอสิราเอลมีทหารแข็งกล้าแปดแสนคนผู้ซ่ึงชกัดาบ และคนยู
ดาห ์มี หา้แสนคน

 ดาว ิดทรงเลือกพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์ (1 พศด 21:7-17)
10 เม่ือได้นับจํานวนคนเสรจ็แล้วพระทัยของดาว ิดก ็ โทมนัส และดาวดิกราบทูลต่อพระเยโฮวาห ์วา่ �ข้า

พระองค์ ได้ กระทําบาปใหญ่ยิง่ในสิง่ซ่ึงข้าพระองค์ ได้ กระทําน้ี  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่  บัดน้ี ขอพระองค์
ทรงใหอ้ภัยความชัว่ชา้ของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์กระทําการอยา่งโงเ่ขลามาก� 11 และเม่ือ
ดาวดิทรงลุกขึ้นในตอนเชา้ พระวจนะของพระเยโฮวาห ์ก็  มาย ังกาดผู้ พยากรณ์  ผู้ ทํานายของดาวดิวา่ 12�จง
ไปบอกดาวดิวา่ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เราเสนอเจ้าสามประการ จงเลือกเอาประการหน่ึงเพื่อเราจะ
ได้กระทําให ้แก่  เจ้า � � 13 กาดจึงเข้าเฝ้าดาวดิและกราบทูลพระองค์ วา่ �จะให ้เก ิ ดก ันดารอาหารในแผ่น
ดินของพระองค์ สิ ้นเจ็ดปี หรอื หรอืพระองค์จะยอมหนี ศัตรู  สิ ้นเวลาสามเดือนด้วยเขาไล่ ติดตาม หรอืจะให้
โรคระบาดเกิดขึ้นในแผ่นดินของพระองค์ สิ ้นสามวนั  บัดน้ี ขอพระองค์ทรงตรกึตรอง และตัดสินในพระทัย
วา่ จะให้คําตอบประการใด เพื่อข้าพระองค์จะนํากลับไปกราบทูลพระองค์ ผู้ ทรงใช้ข้าพระองค์ มา � 14  ดาว 
ิดจึงตรสักับกาดวา่ �เรามีความกระวนกระวายมาก  ขอให ้เราทัง้หลายตกเข้าไปอยู่ในพระหตัถ์ของพระเย
โฮวาห์ เพราะพระกรุณาคุณของพระองค์ ใหญ่  ยิง่นัก  แต่ ขออยา่ใหเ้ราตกเข้าไปในมือของมนษุย ์เลย � 15 ดัง
น้ันพระเยโฮวาหจึ์งทรงใหโ้รคระบาดเกิดขึ้นในอสิราเอลตัง้แต่เวลาเชา้จนสิน้เวลากําหนด และประชาชนท่ี
ตายตัง้แต่เมืองดานถึงเบเออรเ์ชบามี เจ ็ดหม่ืนคน 16 และเม่ือทูตสวรรค์ยื่ นม ือออกเหนือกรุงเยรูซาเล็มจะ
ทําลายเมืองน้ัน พระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัยในเหตุรา้ยน้ัน ตร ัสส ่ังทูตสวรรค์ ผู้ กําลังทําลายประชาชนวา่
� พอแล้ว ยบัยั ้งม ือของเจ้าได้� ส่วนทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์ก็  อยู ่ ท่ี ลานนวดข้าวของอาราวนาหค์นเยบุส
17 เม่ือดาวดิทอดพระเนตรทูตสวรรค์ ผู้ กําลังสังหารประชาชนน้ันพระองค์กราบทูลพระเยโฮวาห ์วา่ � ดู  เถิด 
ข้าพระองค์ ได้ กระทําบาปชัว่รา้ยแล้ว  แต่ บรรดาแกะเหล่าน้ี เขาได้กระทําอะไร ขอพระหตัถ์ของพระองค์ อยู ่
เหนือข้าพระองค์และวงศ์วานบิดาของข้าพระองค์ เถิด �

 ดาว ิดทรงซ้ือลานนวดข้าว (1 พศด 21:18-30)
18 ในวนัน้ันกาดก็ เข ้ามาเฝ้าดาวดิ กราบทูลพระองค์ วา่ �ขอเสด็จขึ้นไปสรา้งแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮ

วาห์บนลานนวดข้าวของอาราวนาห์คนเยบุส� 19  ดาว ิ ดก ็เสด็จขึ้นไปตามคําของกาดตามท่ีพระเยโฮวาห์
ทรงบัญชา 20 เม่ืออาราวนาห์มองลงมา  เห ็นกษั ตร ิย์และข้าราชการขึ้นมาหาตน อาราวนาห ์ก็ ออกไปถวาย
บังคมกษั ตร ิย์ซบหน้าลงถึ งด ิน 21 และอาราวนาหก์ราบทูลวา่ �ไฉนกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์จึงเสด็จ
มาหาผู้ รบัใช ้ของพระองค์�  ดาว ิดตร ัสว ่า �มาซ้ือลานนวดข้าวจากท่าน เพื่อจะสรา้งแท่นบูชาถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ เพื่อโรครา้ยจะได้ระงบัเสียจากประชาชน� 22 อาราวนาหจึ์งกราบทูลดาวดิวา่ �ขอกษั ตร ิย ์เจ้ านาย
ของข้าพระองค์จงรบัสิง่ท่ี พระองค์ ทรงเหน็ชอบขึ้นถวาย  ดู  เถิด  ท่ีน่ี  มี ววัสําหรบัทําเครือ่งเผาบู ชา และเล่ือน
นวดข้าวกับแอกสําหรบัววัเป็นฟืน� 23 ของทัง้สิน้น้ีอาราวนาห ์ดุ จกษั ตร ิยข์อถวายแด่ กษัตรยิ ์และอาราวนา
ห์กราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์จงโปรดปรานพระองค์� 24  แต่  กษัตรยิ ์ตรสักับ
อาราวนาห ์วา่ � หามิได้  แต่ เราจะขอเสียเงนิซ้ือจากท่าน เราจะถวายเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของเราโดยท่ีเราไม่เสียค่าอะไรเลยน้ันไม่ ได้ �  ดาว ิดจึงทรงซ้ือลานนวดข้าวกับววัเป็นเงนิหา้สิบเชเขล 25  
ดาว ิ ดก ็ทรงสรา้งแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห ์ท่ีน่ัน และถวายเครือ่งเผาบูชากับเครือ่งสันติ บูชา พระเย
โฮวาหท์รงสดับฟังคําอธษิฐานเพื่อแผ่นดินน้ัน และโรครา้ยก็ระงบัเสียจากอสิราเอล
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
1  พงศ์  กษัตรยิ ์

เราไม่ รู ้วา่ใครเขียนหนังสือเล่ มน ้ี หนังสือ 1  พงศ์  กษัตรยิ ์ พู ดถึงความตายของกษั ตร ิย ์ดาวดิ การปกครอง
ของกษั ตร ิย์ซาโลมอน การท่ีซาโลมอนนมัสการรูปเคารพต่างประเทศ และการแบ่ งอ ิสราเอลเป็นสอง
อาณาจักรในสมัยของกษั ตร ิยเ์รโหโบอมั เล่ มน ้ีบันทึกประว ัติ  ศาสตร ์ของกษั ตร ิย์ทัง้หลายของยูดาห์จนถึง
กษั ตร ิยเ์ยโฮรมั และประว ัติ  ศาสตร ์ของกษั ตร ิย์ทัง้หลายของอสิราเอลจนถึงกษั ตร ิย์อาหสัยาห์  เป้ าหมาย
ของหนังสือ 1  และ 2  พงศ์  กษัตรยิ ์คื อบ ันทึกประว ัติ  ศาสตร ์ของอสิราเอลตัง้แต่ สม ัยท่ีอสิราเอลเจรญิมากท่ี 
สุด จนถึงการสิน้สุดลงของประเทศน้ัน หวัเรอืงของสองเล่ มน ้ีคือวา่ พระเจ้าจะทรงอวยพระพรกษั ตร ิยแ์ละ
ประชาชนเม่ือเขารกัษาพันธสัญญาของพระองค์ ไว ้และพระเจ้าจะทรงลงโทษผู้ ท่ี  ไม่ เชื่อฟังพระราชบัญญั ติ 
ของพระองค์  หนังสือ 1  พงศ์  กษัตรยิ ์บันทึกชวีติของอาหบัและเอลียาห ์ด้วย 

 อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่ระยะเวลาของหนังสือเล่ มน ี้ คือ 118  ปี 

 ดาว ิดทรงพระชรา
1  กษัตรยิ ์ ดาว ิ ดม ีพระชนมายุและทรงพระชรามากแล้ว  แม้ เขาจะหม่ผ้าให ้พระองค์ มากก็ยงัไม่ อบอุน่ 

2 เพราะฉะน้ันบรรดาข้าราชการของพระองค์จึงกราบทูลวา่ �ขอเสาะหาหญิงสาวพรหมจารมีาถวายกษั ตร ิ
ย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ และขอให้เธออยู่งานเฉพาะพระพักตร ์พระองค์ และดูแลพระองค์  ให ้เธอนอนใน
พระทรวงของพระองค์ เพื่อกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์จะได้ทรงอบอุน่� 3 เขาจึงได้แสวงหานางสาวท่ี
สวยงามตลอดดินแดนอสิราเอล  ได้ พบนางสาวอาบีชากหญิงชาวชู เนม จึงได้นําเธอมาเฝ้ากษั ตร ิย์ 4 หญิง
สาวคนน้ันงามยิง่นัก เธอได้ ดู แลกษั ตร ิยแ์ละอยู ่ปรนนิบัติ  พระองค์  แต่  กษัตรยิ ์หาทรงรว่มกับเธอไม่

อาโดนียาหว์างแผนการใหต้นเองเป็นกษั ตร ิย์
5 ฝ่ายอาโดนียาห์ โอรสของพระนางฮ ักก ีทได้ยกตัวเองขึ้นกล่าววา่ �เราเองจะเป็นกษั ตร ิย�์ และท่าน

ได้เตรยีมรถรบและพลม้า กับพลวิง่นําหน้าหา้สิบคนไว้เพื่อตนเอง 6 พระราชบิดาของท่านก็ ไม่ เคยขัดใจ
ท่านด้วยถามวา่ �ทําไมเจ้ากระทําเชน่น้ี เชน่น้ัน � ท่านเป็นชายงามด้วย ท่านเกิดมาถัดอบัซาโลม 7 ท่านได้
ปรกึษากับโยอาบบุตรชายนางเศรุยาห์และกับอาบียาธาร ์ปุ โรหติ เขาทัง้สองก็ ติ ดตามและชว่ยเหลืออาโดนี
ยาห์ 8  แต่ ศาโดกปุโรหติ และเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดา และนาธนัผู้ พยากรณ์ กับชิเมอีและเรอี และพวก
ทแกล้วทหารของดาว ิดม ิ ได้  อยู ่ฝ่ายอาโดนียาห์ 9 อาโดนียาห ์ได้ ถวายแกะ  ววั และสัตวอ์ว้นพีเป็นเครือ่งบู ชา 
 ณ ศิลาแหง่โศเฮเลทซ่ึงอยู่ข้างๆเอนโรเกล และท่านได้เชญิพี่น้องทัง้สิน้ของท่าน คือราชโอรสของกษั ตร ิย์
และประชาชนทัง้สิน้แหง่ยูดาห ์ท่ี เป็นข้าราชการของกษั ตร ิย์ 10  แต่ ท่านมิ ได้ เชญินาธนัผู้ พยากรณ์ หรอืเบไน
ยาห์ หรอืพวกทแกล้วทหาร หรอืซาโลมอนอนชุาของท่าน

นาธ ันก ับพระนางบัทเชบาวางแผนการ
11  แล ้วนาธ ันก ็ทูลพระนางบัทเชบาพระชนนีของซาโลมอนวา่ � พระองค์  ไม่ ทรงได้ยนิหรอืวา่ อาโดนียาห์

โอรสของพระนางฮ ักก ีทได้ทรงราชย ์แล้ว และดาวดิเจ้านายของข้าพระองค์ ก็  มิได้ ทรงทราบเรือ่ง 12 เพราะ
ฉะน้ันบัดน้ีขอข้าพระองค์ถวายคําปรกึษา เพื่อพระองค์จะได้ทรงชว่ยชวีติของพระองค์ และชวีติของซาโลม
อนโอรสของพระองค์ ไว ้13 ขอเสด็จเข้าเฝ้ากษั ตร ิย ์ดาวดิ และกราบทูลพระองค์ วา่ � โอ  กษัตรยิ ์ เจ้ านายของ
หม่อมฉัน  พระองค์  ได้ ทรงปฏิญาณกับสาวใช้ของพระองค์ ไว ้ มิใช ่ หรอืวา่ �ซาโลมอนบุตรของเจ้าจะครอง
สมบั ติ ต่อจากเราแน่ นอน และจะน่ังบนบัลลั งก ์ของเรา�  มิใช ่ หรอื ไฉนอาโดนียาห์จึงทรงครองเล่าเพคะ�
14  ดู  เถิด  ขณะท่ี  พระองค์ กราบทูลกษั ตร ิย ์อยู ่ข้าพระองค์จะตามเข้าไปเฝ้า และสนับสนนุพระเสาวนีย์ของ
พระองค์� 15  แล ้วพระนางบัทเชบาก็ เข ้าไปเฝ้ากษั ตร ิย ์ท่ี หอ้งบรรทม  กษัตรยิ ์ทรงพระชรามาก และอาบี
ชากชาวชูเนมก็กําลังอยู ่ปรนนิบัติ  กษัตรยิ ์16 เม่ือพระนางบัทเชบากราบถวายบังคมกษั ตร ิย ์แล้ว  กษัตรยิ ์ ก็ 
ตรสัถามวา่ � เจ้ าประสงค์ สิง่ใด � 17 พระนางทูลพระองค์ วา่ �ข้าแต่ เจ้ านายของข้าพระองค์  พระองค์  ได้ ทรง
ปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ต่อสาวใช้ของพระองค์ วา่ �ซาโลมอนบุตรของ
เจ้าจะครองสมบั ติ ต่อจากเราแน่ นอน และเขาจะน่ังบนบัลลั งก ข์องเรา� 18  ดู  เถิด  บัดน้ี อาโดนียาหท์รงราชย ์
แล้ว  แม้ว ่าพระองค์คือกษั ตร ิย ์เจ้ านายของหม่อมฉั นก ห็าทรงทราบไม่ 19 เธอได้ถวายววั  สัตว ์อว้นพแีละแกะ
เป็ นอ ันมาก และได้เชญิบรรดาโอรสของกษั ตร ิย์ กับอาบียาธาร ์ปุ โรหติ กับโยอาบผู้บัญชาการกองทัพ  แต่ 
ซาโลมอนผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เธอหาได้เชญิไม่ 20  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของหม่อมฉัน อสิราเอลทัง้สิ ้นก ็ 
เพ่งดู  พระองค์ เพื่อพระองค์จะตรสัแก่เขาวา่ จะทรงให ้ผู้ ใดน่ังบนบัลลั งก ์ของกษั ตร ิย ์เจ้ านายของหม่อมฉัน
แทนพระองค์ 21  มิ ฉะน้ันจะเป็นดังน้ี คือเม่ือกษั ตร ิย ์เจ้ านายของหม่อมฉันล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ แล้ว หม่อมฉันและซาโลมอนบุตรของหม่อมฉั นก ็จะตกเป็นฝ่ายผิด� 22  ดู  เถิด ขณะเม่ือพระนาง
กําลังกราบทูลกษั ตร ิย ์อยู ่นาธนัผู้ พยากรณ์  ก็  เข้ามา 23 เขาทัง้หลายจึงกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ � ดู  เถิด นาธนัผู้ 
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พยากรณ์ � เม่ือนาธนัเข้ามาต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์เขาก็ซบหน้าลงถึงพื้นถวายคํานับกษั ตร ิย์ 24 และนาธนั
กราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์  พระองค์ รบัสัง่ไว ้หรอืวา่ �อาโดนียาหจ์ะครองต่อจาก
เรา และจะน่ังบนบัลลั งก ์ของเรา� 25 เพราะวนัน้ีเธอได้ลงไปถวายววั  สัตว ์อว้นพีและแกะเป็ นอ ันมาก และ
ได้เชื้อเชญิบรรดาโอรสของกษั ตร ิย์ ทัง้ผู้บัญชาการกองทัพ และอาบียาธาร ์ปุ โรหติ และดู เถิด เขาทัง้หลา
ยกําลั งก ินด่ืมต่อหน้าเธอและกล่าววา่ �ขอกษั ตร ิยอ์าโดนียาหท์รงพระเจรญิ� 26  แต่ ส่วนข้าพระองค์ ผู้รบัใช ้
ของพระองค์ และศาโดกปุโรหติ กับเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดา และซาโลมอนผู้ รบัใช ้ของพระองค์เธอหา
ได้เชญิไม่ 27  เหตุการณ์  ทัง้น้ี บังเกิดขึ้นโดยกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ หรอื และพระองค์ มิได้ ตรสับอก
แก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ วา่ จะทรงให ้ผู้ ใดน่ังบนบัลลั งก ์ของกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ต่อจากพระองค์�
28  แล ้วกษั ตร ิย ์ดาว ิดตรสัตอบวา่ �จงเรยีกบัทเชบาให้มาหาเรา� พระนางก็เสด็จเข้ามาเฝ้าต่อพระพักตร ์
กษัตรยิ ์และประทับยนือยูต่่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์29  แล ว้กษั ตร ิยท์รงปฏิญาณวา่ �พระเยโฮวาหท์รงพระชนม์ 
อยู ่ แน่  ฉันใด คือพระองค์ ผู้ ทรงไถ่ ช ีวติของเราจากบรรดาความทุกข์ ยาก 30 เราได้ปฏิญาณต่อเจ้าในพระนาม
พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลวา่ �ซาโลมอนบุตรของเจ้าจะครองสมบั ติ ต่อจากเราแน่ นอน และเธอจะ
น่ังบนบัลลั งก ข์องเราแทนเรา� เราก็จะกระทําอยา่งน้ั นว ันน้ี แหละ � 31  แล ้วพระนางบัทเชบาก็ซบพระพักตร์
ลงถึ งด ินถวายบังคมกษั ตร ิย์ และกราบทูลวา่ �ขอกษั ตร ิย ์ดาว ิดเจ้านายของหม่อมฉันจงทรงพระเจรญิเป็น
นิตย�์ 32  กษัตรยิ ์ ดาว ิดรบัสัง่วา่ �จงเรยีกศาโดกปุโรหติ และนาธนัผู้ พยากรณ์ กับเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮ
ยาดามาหาเรา� เขาทัง้หลายจึงเข้ามาเฝ้ากษั ตร ิย์ 33 และกษั ตร ิยต์ร ัสส ่ังเขาทัง้หลายวา่ �จงพาข้าราชการ
ของเจ้านายของเจ้าไปจัดให้ซาโลมอนโอรสของเราขึ้นขี่ล่อของเรา และนําเขาลงไปท่ีกีโฮน 34 และให้ศาโด
กปุโรหติ และนาธนัผู้ พยากรณ์  เจ ิมตัง้เขาไวเ้ป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลท่ี น่ัน  แล ้ วท ่านทัง้หลายจงเป่าแตร
และประกาศวา่ �ขอกษั ตร ิย์ซาโลมอนทรงพระเจรญิ� 35  แล ้ วท ่านทัง้หลายจงติดตามเขาขึ้นมา และเขา
จะมาน่ังบนบัลลั งก ์ของเรา เพราะวา่เขาจะได้เป็นกษั ตร ิย์แทนเรา เราได้กําหนดตัง้เขาไว ้ให ้เป็นผู้ครอบ
ครองเหนื ออ ิสราเอลและเหนือยูดาห�์ 36 และเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดาได้กราบทูลตอบกษั ตร ิย ์วา่ �เอ
เมน ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ตร ัสด ังน้ันเทอญ 37 พระเยโฮวาห ์ได้ ทรง
สถิ ตก ับกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์มาแล้วฉันใด  ก็ ขอทรงสถิ ตก ับซาโลมอนฉันน้ัน และขอทรงกระทํา
ให้พระท่ีน่ังของพระองค์ ใหญ่ ยิง่กวา่พระท่ีน่ังของกษั ตร ิย ์ดาว ิดเจ้านายของข้าพระองค์� 38 ดังน้ันศาโดก
ปุโรหติ นาธนัผู้ พยากรณ์ และเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดา และคนเคเรธกัีบคนเปเลทได้ลงไปจัดใหซ้าโลม
อนประทับบนล่อพระท่ีน่ังของกษั ตร ิย ์ดาว ิดและได้นําท่านมาถึ งก ีโฮน

การเจิมตัง้ซาโลมอนไว ้ท่ี กีโฮน
39  แล ้วศาโดกปุโรหติได้นําเขาสัตว ์ท่ี  บรรจุ น้ํามันมาจากพลับพลา และเจิมตัง้ซาโลมอนไว้ และเขาทัง้

หลายก็ เป่าแตร และประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �ขอกษั ตร ิย์ซาโลมอนทรงพระเจรญิ� 40 และประชาชนทัง้
ปวงก็ตามเสด็จไปเป่าป่ีและเปรมปร ีดิ ์ด้วยความชื่นบานยิง่นัก  แผ่ นดิ นก ็แยกด้วยเสียงของเขาทัง้หลาย

แผนการของอาโดนียาห ์พ่ายแพ้ 
41 อาโดนียาห์และบรรดาแขกท่ี อยู ่กั บท ่านเม่ือรบัประทานเสรจ็แล้ วก ็ ได้ ยนิเสียงน้ัน และเม่ือโยอาบ

ได้ยนิเสียงแตรก็ พูดวา่ �เสียงอกึทึกครกึโครมน้ี ท่ี ในกรุงหมายความวา่กระไร� 42  ขณะท่ี เขากําลังพู ดอย ู่ ดู  
เถิด โยนาธานบุตรชายอาบยีาธาร ์ปุ โรห ิตก ็ มาถึง และอาโดนียาห ์ก็  กล่าววา่ � เข ้ามาเถิด เพราะเจ้าเป็นคนมี
กําลังมากจึงนําข่าวดี มา � 43 โยนาธานกราบเรยีนอาโดนียาห ์วา่ � หามิได้ เพราะกษั ตร ิย ์ดาว ิดเจ้านายของ
เราทัง้ปวงได้ทรงกระทําใหซ้าโลมอนเป็นกษั ตร ิย์ 44 และกษั ตร ิย ์ได้ รบัสัง่ใหศ้าโดกปุโรหติ นาธนัผู้ พยากรณ์ 
และเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดา กับคนเคเรธีและคนเปเลทตามซาโลมอนไป และเขาทัง้หลายก็ ได้ จัดให้
ซาโลมอนประทับบนล่อพระท่ีน่ังของกษั ตร ิย์ 45 และศาโดกปุโรหติ กับนาธนัผู้ พยากรณ์  ได้  เจ ิมตัง้ท่านไว ้ให ้
เป็นกษั ตร ิย์  ณ กีโฮน และเขาทัง้หลายก็ขึ้นมาจากท่ีน่ันด้วยความเปรมปร ีดิ ์เพราะฉะน้ันในกรุงจึ งอ ึกทึก
ครกึโครม  น่ี เป็นเสียงท่ีท่านทัง้หลายได้ ยนิ 46 ซาโลมอนได้ทรงประทับบนพระราชบัลลั งก ์ ด้วย 47 ยิง่กวา่น้ั 
นอ กีบรรดาข้าราชการของกษั ตร ิย ์ก็  เข ้าไปถวายพระพรแด่ กษัตรยิ ์ ดาว ิดเจ้านายของเราวา่ �ขอพระเจ้าทรง
กระทําให้พระนามของซาโลมอนบันลือไปยิง่กวา่พระนามของพระองค์ และขอทรงกระทําให ้บัลลังก์ ของซา
โลมอนใหญ่ยิง่กวา่บัลลั งก ์ของพระองค์�  แล ้วกษั ตร ิย ์ก็ ทรงโน้มพระกายลงบนแท่ นที ่ บรรทม 48 และกษั ตร ิ
ย ์ก็ ตร ัสด ้วยวา่ � สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอล  ผู้  ได้ ทรงประทานให ้มี คนหน่ึงน่ังบนบัลลั 
งก ์ของเราในวนัน้ี ด้วยตาของเราเองได้ เห ็นแล้ว� � 49  แล ้วบรรดาแขกทัง้ปวงของอาโดนียาห ์ก็  กลัว และ
ลุกขึ้น ต่างคนต่างไปตามทางของตน 50 ฝ่ายอาโดนียาห ์ก็  กล ัวซาโลมอน จึงลุกขึ้นไปจับเชงิงอนของแท่
นบู ชา 51  มี คนไปกราบทูลซาโลมอนวา่ � ดู  เถิด อาโดนียาห ์กล ัวกษั ตร ิย์ซาโลมอน เพราะดู เถิด เธอจับเชงิ
งอนท่ีแท่นบูชาอยู ่กล่าววา่ �ขอกษั ตร ิย์ซาโลมอนได้ปฏิญาณแก่ข้าพเจ้าในวนัน้ี วา่  พระองค์ จะไม่ประหาร
ผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เสียด ้วยดาบ� � 52 และซาโลมอนตร ัสว ่า � ถ้าแม้ เขาสําแดงตัวได้วา่เป็นคนท่ี สมควร 
ผมสักเส้นเดียวของเขาจะไม่ตกลงยงัพื้นดิน  แต่ ถ้าพบความชัว่อยู่ในตัวเขา เขาจะต้องถึงแก่ ความตาย �
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53  กษัตรยิ ์ซาโลมอนตร ัสส ่ังใหค้นไปนําท่านลงมาจากแท่นบู ชา และท่านก็มากราบลงต่อกษั ตร ิย์ซาโลมอน
และซาโลมอนตรสัแก่ท่านวา่ �จงกลับไปวงัของท่านเถิด�

2
 ดาว ิดสัง่สอนซาโลมอน

1 เม่ือเวลาท่ี ดาว ิดจะสิน้พระชนม์ ใกล้  เข้ามา  พระองค์ ทรงกําชบัซาโลมอนราชโอรสของพระองค์ วา่ 2 �เรา
กําลังจะเป็นไปตามทางของโลกแล้ว จงเข้มแข็งและสําแดงตัวของเจ้าให้เป็นลูกผู้ ชาย 3 และจงรกัษาพระ
บัญชากําชบัของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า คือดําเนินในบรรดาพระมรรคาของพระองค์ และรกัษากฎ
เกณฑ์ของพระองค์ พระบัญญั ติ ของพระองค์ คําตัดสินของพระองค์ และพระโอวาทของพระองค์  ดังท่ี  ได้  
จาร ึกไว้ในพระราชบัญญั ติ ของโมเสส เพื่อเจ้าจะได้จําเรญิในบรรดาการซ่ึงเจ้าได้ กระทํา และในท่ีใดๆท่ี เจ้ 
าไป 4 เพื่อพระเยโฮวาห์จะได้รกัษาพระวจนะของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ตรสัเก่ียวกับเราวา่ �ถ้าลูกหลานทัง้
หลายของเจ้าระมัดระวงัในวถีิทางทัง้หลายของเขา  ท่ี จะดําเนินต่อหน้าเราด้วยความจรงิอยา่งสุดจิตสุดใจ
ของเขา ( พระองค์ ตร ัสว ่า�  ราชวงศ์ จะไม่ขาดชายท่ีจะน่ังบนบัลลั งก ์ของอสิราเอล� 5 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  เจ้ าก็ 
รูอ้ยู ่ แล ้ วว ่า โยอาบบุตรนางเศรุยาห ์ได้ กระทําอะไรแก่ เรา คือวา่เขาได้กระทําประการใดแก่ ผู้ บัญชาการทัง้
สองแหง่กองทัพของอสิราเอล คือกระทําแก่อบัเนอร ์บุ ตรเนอร์ และแก่อามาสาบุตรเยเธอร ์ท่ี โยอาบได้ฆ่า
เสีย  ทําให ้โลหติท่ีตกในยามสงครามไหลในยามสันติ และวางโลหติท่ีตกในยามสงครามลงบนรดัประคด
ท่ีเอวของเขา และลงบนรองเท้าของเขา 6 เพราะฉะน้ันเจ้าจงกระทําให้เหมาะสมตามปัญญาของเจ้า อยา่
ปล่อยให้ศีรษะหงอกของเขาลงไปสู่แดนคนตายอยา่งสันติ 7  แต่ จงปฏิบั ติด ้วยความเมตตาต่ อบ ุตรชายทัง้
หลายของบารซิลลัยคนกิเลอาด จงยอมให้เขาอยู่ในหมู่ คนที ่รบัประทานอยู ่ท่ี  โต ๊ะของเจ้า เพราะวา่เม่ือเรา
หนีจากอบัซาโลมพี่ชายของเจ้าน้ัน เขาทัง้หลายได้มาพบกับเราด้วยความเมตตาดังน้ันแหละ 8 และดู เถิด 
 มี  ช ิเมอ ีบุ ตรเก-ราคนเบนยามินจากบ้านบาฮูรมิอยู่กับเจ้าด้วย เขาเป็นผู้ด่าเราอยา่งน่าสลดใจในว ันที ่เรา
เดินไปยงัมาหะนาอมิ  แต่ เขามาต้อนรบัเราท่ี แม่น ้ําจอร ์แดน และเราจึงได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระ
เยโฮวาห ์วา่ �เราจะไม่ประหารชวีติเจ้าด้วยดาบ� 9 เพราะฉะน้ันบัดน้ี เจ้ าอยา่ถือวา่เขาไม่ มีความผิด เพราะ
เจ้าเป็นคนมี ปัญญา  เจ้ าจะทราบวา่ควรจะกระทําประการใดแก่ เขา และเจ้าจงนําศีรษะหงอกของเขาลงไป
สู่แดนคนตายพรอ้มกับโลหติ�

 ดาว ิดสิน้พระชนม์ ซาโลมอนขึ้นครองราชย์ (1 พศด 29:23-30)
10  แล ้วดาว ิดก ็บรรทมหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาก็ฝังพระศพไวใ้นนครดาวดิ 11 และ

เวลาท่ี ดาว ิดทรงครอบครองอยู่เหนื ออ ิสราเอลน้ันเป็นส่ี สิ บปี  พระองค์ ทรงครอบครองในเฮโบรนเจ็ดปี และ
พระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มสามสิบสามปี 12 ดังน้ันแหละซาโลมอนจึงประทับบนพระท่ีน่ัง
ของดาวดิราชบิดาของพระองค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ ก็ ดํารงมัน่คงอยู่

อาโดนียาห ์ถู กประหารชวีติ
13  แล ้วอาโดนียาห์โอรสของพระนางฮ ักก ีทได้ เข ้าเฝ้าพระนางบัทเชบาพระชนนีของซาโลมอน พระนาง

มีพระเสาวนีย ์วา่ � เจ้ ามาอยา่งสันติ หรอื � ท่านทูลวา่ �อยา่งสันติขอรบักระหม่ อม � 14  แล ้ วท ่านทูลวา่
� เกล ้ากระหม่อมมีเรือ่งท่ีจะทูลพระองค์� พระนางมีพระเสาวนีย ์วา่ �จงพูดไปเถิด� 15 ท่านจึงทูลวา่ � 
พระองค์ ทรงทราบแล้ วว ่าราชอาณาจั กรน ้ันเป็นของกระหม่ อม และวา่บรรดาชนอสิราเอลทัง้สิ ้นก ็หมายใจ
วา่ กระหม่อมจะได้ ครอบครอง  อยา่งไรก็ดี ราชอาณาจักรก็ กล ับกลายมาเป็นของพระอนชุาของกระหม่ อม 
ด้วยราชอาณาจักรเป็นของเธอจากพระเยโฮวาห์ 16  บัดน้ี กระหม่อมทูลขอแต่ประการเดียว ขอพระองค์อยา่
ได้ปฏิเสธเลย� พระนางมีพระเสาวนียต่์อเธอวา่ �จงพูดไปเถิด� 17 และท่านทูลวา่ �ขอพระองค์ทูลกษั ตร ิย์
ซาโลมอน (ท่านคงไม่ปฏิเสธพระองค์� คือทูลขออาบีชากชาวชูเนมให้เป็นชายาของกระหม่ อม � 18 พระนา
งบัทเชบามีพระเสาวนีย ์วา่ � ดี  แล้ว เราจะทูลกษั ตร ิยแ์ทนเจ้า� 19 พระนางบัทเชบาจึงเข้าเฝ้ากษั ตร ิยซ์าโลม
อน เพื่อทูลพระองค์ ให ้อาโดนียาห์ และกษั ตร ิย์ทรงลุกขึ้นต้อนรบัพระนาง และทรงคํานับพระนาง  แล้วก็ 
เสด็จประทับบนพระท่ีน่ังของพระองค์ รบัสัง่ใหนํ้าพระเก้าอีม้าถวายพระชนนี พระนางก็เสด็จประทั บท ีเ่บื้อง
ขวาของพระองค์ 20  แล ้วพระนางทูลวา่ � แม่ จะขอจากเธอสักประการหน่ึง ขออยา่ปฏิเสธแม่ เลย � และกษั 
ตร ิยทู์ลพระนางวา่ �ขอมาเถิด ผมจะไม่ปฏิเสธเสด็จแม่� 21 พระนางทูลวา่ �ขอยกอาบชีากชาวชูเนมใหกั้บ
อาโดนียาห์เชษฐาของเธอให้เป็นชายาเถิด� 22  กษัตรยิ ์ซาโลมอนตรสัตอบพระชนนีของพระองค์ วา่ �ไฉน
เสด็จแม่จึงขออาบีชากชาวชูเนมให ้แก่ อาโดนียาห ์เล่า น่าจะขอราชอาณาจักรใหเ้ขาเสียด้วย เพราะเขาเป็น
พระเชษฐาของผม และฝ่ายเขามี อาบ ียาธาร ์ปุ โรหติและโยอาบบุตรนางเศรุยาห�์ 23  แล ้วกษั ตร ิย์ซาโลมอ
นทรงปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห ์วา่ �ถ้าถ้อยคําน้ี ไม่  เป็นเหตุให ้อาโดนียาห์เสียชวีติของเขาแล้ว
 ก็ ขอพระเจ้าทรงลงโทษผมและให ้หน ักยิง่กวา่ 24 เพราะฉะน้ันบัดน้ีพระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด 
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 พระองค์  ผู้ ทรงสถาปนาผมไว้ และตัง้ผมไวบ้นบัลลั งก ์ของดาวดิราชบิดาของผม และทรงตัง้ไวเ้ป็นราชวงศ์
 ดังท่ี  พระองค์ ทรงสัญญาไว้ อาโดนียาหจ์ะต้องตายในวนัน้ี ฉันน้ัน � 25 ดังน้ันกษั ตร ิยซ์าโลมอนจึงรบัสัง่ใช้เบ
ไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดา เขาก็ไปประหารชวีติอาโดนียาห ์เสีย และท่านก็ ตาย 

 อาบ ียาธาร ์ถู กไล่ออกจากหน้าท่ี ปุ โรหติ
26 ส่วนอาบียาธาร ์ปุ โรห ิตน ้ัน  กษัตรยิ ์รบัสัง่วา่ �จงไปอยู ่ท่ี อานาโธท ไปสู่ ไร ่นาของเจ้า เพราะเจ้าสมควร

ท่ีจะตาย  แต่  ในเวลาน้ี เราจะไม่ประหารชวีติเจ้า เพราะวา่เจ้าหามหบีขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าไปข้าง
หน้าดาวดิราชบิดาของเรา และเพราะเจ้าได้ เข ้าส่วนในบรรดาความทุกข์ใจของราชบิดาเรา� 27 ซาโลมอน
จึงทรงขับไล่ อาบ ียาธารเ์สียจากหน้าท่ี ปุ โรหติของพระเยโฮวาห์ กระทําใหสํ้าเรจ็ตามพระวจนะของพระเยโฮ
วาหซ่ึ์งพระองค์ตรสัเก่ียวกับวงศ์วานของเอลี ท่ี เมืองชโีลห์

โยอาบถูกประหารชวีติเพราะท่านฆ่าอบัเนอร์
28 เม่ือข่าวน้ีทราบไปถึงโยอาบ เพราะแม้วา่โยอาบมิ ได้  สน ับสน ุนอ ับซาโลม ท่านได้ สน ับสนุนอาโดนียาห์

โยอาบก็ หนี ไปท่ี พล ับพลาของพระเยโฮวาห์และจับเชงิงอนแท่นบูชาไว้ 29 เม่ื อม ีคนไปกราบทูลกษั ตร ิย์ซา
โลมอนวา่ �โยอาบได้ หนี ไปท่ี พล ับพลาของพระเยโฮวาห์ และดู เถิด เขาอยู่ข้างแท่นบู ชาน ้ัน� ซาโลมอนรบั
สัง่เบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดาตร ัสว ่า �จงไปประหารชวีติเขาเสีย� 30 เบไนยาห ์ก็  มาย ังพลับพลาของพระ
เยโฮวาห ์พู  ดก ั บท ่านวา่ � กษัตรยิ ์ มี รบัสัง่วา่ จงออกมาเถิด� ท่านตอบวา่ � ไม่ ออกไป ข้าจะตายท่ี น่ี �  แล ้วเบ
ไนยาห ์ก็ นําความไปกราบทูลกษั ตร ิย ์อ ี กวา่ �โยอาบพู ดอย ่างน้ี และเขาตอบข้าพระองค์ อยา่งน้ี � 31  กษัตรยิ ์
ตรสัตอบเขาวา่ �จงกระทําตามท่ีเขาบอก จงประหารเขาเสียและฝังเขาไว้  ทัง้น้ี จะได้เอาโลหติไรค้วามผิด
ซ่ึงโยอาบได้กระทําให้ไหลน้ันไปเสียจากเรา และจากวงศ์วานบิดาของเรา 32 พระเยโฮวาห์ทรงทําให้โลหติ
ของเขากลับมาตกบนศีรษะของเขาเอง เพราะวา่เขาได้ โจมตี และฆ่าชายสองคนท่ีชอบธรรมและดีกวา่ตัว
เขาด้วยดาบ โดยท่ี ดาว ิดราชบิดาของเราหาทรงทราบไม่ คื ออ ับเนอร ์บุ ตรเนอร ์ผู้ บัญชาการกองทัพของ
อสิราเอล และอามาสาบุตรเยเธอร ์ผู้ บัญชาการกองทัพของยูดาห์ 33 ดังน้ันต้องให้โลหติของเขาทัง้สองตก
บนศีรษะของโยอาบและบนศีรษะเชื้อสายของเขาเป็นนิตย์  แต่ ส่วนดาวดิและเชื้อสายของพระองค์ และ
ราชวงศ์ของพระองค์ และราชบัลลั งก ์ของพระองค์จะมี สันติ ภาพจากพระเยโฮวาห ์อยู ่ เป็นนิตย ์� 34  แล ้วเบ
ไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดาก็ขึ้นไปประหารชวีติเขาเสีย และฝังเขาไว้ในบ้านของเขาเองซ่ึงอยู่ในถิน่ทุ รก ัน
ดาร

เบไนยาหร์บัตําแหน่งเป็นแม่ ทัพ ศาโดกรบัตําแหน่งเป็นมหาปุโรหติ
35  กษัตรยิ ์ ได้ ทรงแต่งตัง้เบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดาเหนือกองทัพแทนโยอาบ และกษั ตร ิย ์ก็ ทรงแต่งตัง้

ศาโดกผู้เป็นปุโรหติไวใ้นตําแหน่งของอาบยีาธาร์

 ช ิเมอ ีถู กประหารชวีติ
36  แล ้วกษั ตร ิย์ทรงใช้คนไปเรยีกชิเมอ ีให ้ เข ้ามาเฝ้า และตรสักับเขาวา่ �ท่านจงสรา้งบ้านอยู่ในกรุง

เยรูซาเล็มและอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน อยา่ออกจากท่ีน่ันไปท่ีไหนเลย 37 เพราะในว ันที ่ท่านออกไป และข้ามลําธาร
ขิดโรนน้ัน ท่านจงรู ้เป็นแน่ เถิดวา่ ท่านจะต้องตายแน่  แล ้วโลหติของเจ้าจะต้องตกบนศีรษะของเจ้าเอง�
38 และชิเมอีทูลกษั ตร ิย ์วา่ � ท่ี  พระองค์ ตร ัสน ้ั นก ็ ดี  แล้ว  ผู้รบัใช ้ของพระองค์จะกระทําตามท่ี กษัตรยิ ์ เจ้ านาย
ของข้าพระองค์ตร ัสน ้ัน�  ช ิเมอีจึงได้อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลานาน 39 ต่อมาเม่ือล่วงไปสามปี แล 
้วทาสสองคนของชิเมอ ีได้  หลบหนี ไปยงัอาคีชโอรสของมาอาคาห ์กษัตรยิ ์เมืองกัท และเม่ือเขามาบอกชิเม
อ ีวา่ � ดู  เถิด ทาสของท่านอยู่ในเมืองกัท� 40  ช ิเมอ ีก็  ลุ กขึ้นผูกอานขี่ลาไปเฝ้าอาคีชท่ีเมืองกัทเพื่อเสาะหา
ทาสของตน  ช ิเมอ ีได้ ไปนําทาสของตนมาจากเมืองกัท 41 และเม่ื อม ี ผู้ กราบทูลซาโลมอนวา่ชิเมอ ีได้ ไปจาก
กรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกัท และกลับมาแล้ว 42  กษัตรยิ ์ ก็ ทรงใช ้ให ้เรยีกชิเมอีมาเฝ้าและตรสักับเขาวา่ �เรา
ได้ ให ้ท่านปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห ์มิใช ่ หรอื และได้ตักเตือนท่านแล้ วว ่า �ท่านจงรู ้เป็นแน่  วา่ 
ในว ันที ่ท่านออกไป  ไม่ วา่ไปท่ี ใดๆ ท่านจะต้องตายแน่� และท่านก็ ได้ ตอบเราวา่ �คําตรสัท่ีข้าพระองค์ ได้ 
ยนิน้ั นก ็ ดี  แล้ว � 43 ทําไมท่านจึงไม่รกัษาคําปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์ และรกัษาคําบัญชาซ่ึงเราได้กําช ั
บท ่านน้ัน� 44  กษัตรยิ ์ตรสักับชิเมอ ีวา่ �ท่านเองรูเ้รือ่งเหตุรา้ยทัง้สิน้ซ่ึงอยู่ในใจของท่าน ซ่ึงท่านได้กระทํา
ต่อดาวดิราชบิดาของเรา เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์จะทรงนําเหตุรา้ยมาสนองเหนือศีรษะของท่านเอง 45  
แต่  กษัตรยิ ์ซาโลมอนจะได้รบัพระพร และพระท่ีน่ังของดาวดิจะตั ้งม ่ันคงต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์อยู ่ เป็น
นิตย ์� 46  แล ้วกษั ตร ิยท์รงบัญชาเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดาและเขาก็ออกไปประหารชวีติชเิมอ ีเสีย ดังน้ัน
ราชอาณาจักรก็ตั ้งม ่ันคงอยูใ่นพระหตัถ์ของซาโลมอน
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3
ซาโลมอนทรงแต่งงานกับราชธดิาของฟาโรห์

1 ซาโลมอนได้ทรงกระทําให้เป็นทองแผ่นเดียวกั นก ับฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์ โดยได้ทรงรบัราชธดิา
ของฟาโรห์ และทรงนําพระนางมาไว้ในนครของดาวดิ จนพระองค์ทรงสรา้งพระราชวงัของพระองค์ และ
ทรงสรา้งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และกําแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มสําเรจ็ 2  อยา่งไรก็ตาม ประชาชนได้
ถวายสัตวบู ชา  ณ  ปู  ชน ียสถานสูง เพราะในเวลาน้ันยงัไม่ ได้ สรา้งพระนิเวศเพื่อพระนามของพระเยโฮวาห์
3 ซาโลมอนทรงรกัพระเยโฮวาห์ ทรงดําเนินตามกฎเกณฑ์ของดาวดิราชบิดาของพระองค์  เวน้แต่  พระองค์ 
ทรงถวายสัตวบูชาและเผาเครือ่งหอม  ณ  ปู  ชน ียสถานสูง

 กษัตรยิ ์ถวายเครือ่งสัตวบูชาท่ีเมืองกิเบโอน (2 พศด 1:2-6)
4 และกษั ตร ิย์เสด็จไปท่ีเมืองกิเบโอนเพื่อถวายเครือ่งสัตวบูชาท่ี น่ัน เพราะท่ีน่ันเป็นมหาปู ชน ียสถานสูง

ซาโลมอนทรงถวายเครือ่งเผาบูชาพันตัวบนแท่นบู ชาน ัน้

ซาโลมอนทูลขอสติ ปัญญา (2 พศด 1:7-13)
5พระเยโฮวาหท์รงปรากฏแก่ซาโลมอนท่ีเมืองกิเบโอนเป็นพระสุ บิ นในกลางคืน และพระเจ้าตร ัสว ่า � เจ้ า

อยากใหเ้ราใหอ้ะไรเจ้าก็จงขอเถิด� 6และซาโลมอนตร ัสว ่า � พระองค์  ได้ ทรงสําแดงความเมตตายิง่ใหญ่ แก่  
ดาว ิดพระราชบิดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เพราะวา่เสด็จพ่อดําเนินต่อพระพักตร ์พระองค์ ด้วยความจรงิและ
ความชอบธรรม ด้วยจิตใจเท่ียงตรงต่อพระองค์ และพระองค์ทรงรกัษาความเมตตายิง่ใหญ่ น้ี  ไว ้เพื่อเสด็จ
พ่อ และได้ทรงประทานบุตรชายคนหน่ึงแก่เสด็จพ่อใหน่ั้งบนราชบัลลั งก ์ของท่านในวนัน้ี 7  โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์  ถึงแม้ วา่ข้าพระองค์เป็นแต่ เด็ก  บัดน้ี  พระองค์ ทรงกระทําให ้ผู้รบัใช ้ของพระ
องค์เป็นกษั ตร ิย์แทนดาวดิเสด็จพ่อของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ไม่ ทราบวา่จะเข้านอกออกในอยา่งไรถูก
8 และผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ก็  อยู ่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์  ผู้ ซ่ึงพระองค์ทรงเลือกไว้ เป็นชนชาติ ใหญ่ 
ซ่ึงจะนับหรอืคํานวณประชาชนก็ ไม่ได้ 9 เพราะฉะน้ันขอพระองค์ทรงประทานความคิดความเข้าใจแก่ ผู้รบั
ใช ้ของพระองค์เพื่อจะวนิิจฉัยประชาชนของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะประจั กษ ์ในความผิดแผกระหวา่ง
ดีและชัว่ เพราะวา่ผู้ใดเล่าจะสามารถวนิิจฉัยประชาชนใหญ่ของพระองค์ น้ี  ได้ � 10  ท่ี ซาโลมอนทูลขอเชน่น้ี 
ก็ เป็ นที ่พอพระทัยองค์ พระผู้เป็นเจ้า 11 พระเจ้าจึงตรสักับซาโลมอนวา่ �เพราะเจ้าได้ขอสิง่น้ีและมิ ได้ ขอ
ชวีติยนืยาว หรอืความมัง่คัง่หรอืชวีติของบรรดาศั ตรู ของเจ้าเพื่อตัวเจ้าเอง  แต่  เจ้ าขอความเข้าใจเพื่อตัว
เจ้าเองเพื่อให ้ประจักษ์ ในการวนิิจฉัย 12  ดู  เถิด เราจะกระทําตามคําของเจ้า  ดู  เถิด เราให ้จิ ตใจอนัประกอบ
ด้วยปัญญาและความเข้าใจ เพื่อวา่จะไม่ มี ใครท่ี เป็นอยู ่ก่อนเจ้าเหมือนเจ้า และจะไม่ มี ใครท่ีขึ้นมาภายหลัง
เจ้าเหมือนเจ้า 13 เราจะให ้สิ ่งท่ี เจ้ าไม่ ได้ ขอแก่ เจ้ าด้วย ทัง้ความมัง่คัง่และเกียรติ ยศ เพื่อวา่ตลอดวนัเวลา
ทัง้สิน้ของเจ้า จะไม่ มี  กษัตรยิ ์ องค์ อื่นเปรยีบเทียบกับเจ้าได้ 14 และถ้าเจ้าจะดําเนินตามทางของเรา รกัษา
กฎเกณฑ์ของเรา และบัญญั ติ ของเราดังดาวดิบิดาของเจ้าได้ดําเนินน้ัน เราก็จะใหว้นัเวลาของเจ้ายนืยาว�
15 และซาโลมอนก็ต่ืนบรรทม และดู เถิด เป็นพระสุ บิน  แล ้วพระองค์ ก็ เสด็จมาท่ี กรุ งเยรูซาเล็ม และประทับ
ยนือยู ่หน ้าหบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ และถวายเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งสันติ บูชา และพระราชทาน
เล้ียงแก่บรรดาข้าราชการของพระองค์

 การพิสูจน์  สติ ปัญญาของซาโลมอน
16  แล ้วหญิงแพศยาสองคนมาเฝ้ากษั ตร ิย์ และยนือยู่ต่อพระพักตร ์พระองค์ 17 หญิงคนหน่ึงทูลวา่ � โอ 

ข้าแต่ เจ้ านายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์และผู้หญิงคนน้ีอาศัยอยูใ่นเรอืนเดียวกัน และข้าพระองค์ ก็ คลอด
บุตรคนหน่ึงขณะท่ีนางน้ันอยู่ในเรอืน 18 ต่อมาเม่ือข้าพระองค์คลอดบุตรได้สามวนัแล้ว นางคนน้ี ก็ คลอด
บุตรด้วย และข้าพระองค์ทัง้สองอยู ่ด้วยกัน  ไม่มี  ผู้ ใดอยู่กับข้าพระองค์ทัง้สองในเรอืนน้ัน ข้าพระองค์ทัง้
สองน้ันอยู่ในเรอืนน้ัน 19  แล ้วบุตรของหญิงคนน้ี ก็ ตายเสียในกลางคืน ด้วยเขานอนทับ 20 พอเท่ียงคืนนาง
ก็ ลุกขึ้น และเอาบุตรชายของข้าพระองค์ไปเสียจากข้างข้าพระองค์  ขณะท่ี  สาวใช ้ของพระองค์หลั บอย ู่และ
วางเขาไว้ในอกของเธอ และเธอเอาบุตรของเธอท่ีตายแล้ วน ้ันไว้ในอกของข้าพระองค์ 21 เม่ือข้าพระองค์
ต่ืนขึ้นในตอนเชา้เพื่อให ้บุ ตรของข้าพระองค์กินนม  ดู  เถิด เขาตายเสียแล้ว  แต่ เม่ือข้าพระองค์พนิิ จด ใูนตอน
เชา้  ดู  เถิด เด็กน้ันไม่ ใช ่ บุ ตรชายท่ีข้าพระองค์คลอดมา� 22  แต่ หญิ งอ ีกคนหน่ึงพูดวา่ � ไม่ใช ่เด็กท่ี เป็น เป็น
บุตรชายของฉัน เด็กท่ีตายเป็นบุตรชายของเจ้า� หญิงคนท่ี หน ่ึงพูดวา่ � ไม่ใช ่เด็กท่ีตายเป็นบุตรชายของ
เจ้า และเด็กท่ี เป็น เป็นบุตรชายของฉัน� เขาทัง้สองพู ดก ันดังน้ีต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์23  แล ้วกษั ตร ิยต์ร ั
สว ่า �คนหน่ึงพูดวา่ �คนน้ีเป็นบุตรชายของฉัน คือเด็กท่ี เป็นอยู ่และบุตรชายของเจ้าตายเสียแล้ว� และ
อกีคนหน่ึงพูดวา่ � ไม่ใช ่ แต่  บุ ตรชายของเจ้าตายเสียแล้ว และบุตรชายของฉันเป็นคนท่ี มีชวีติ � � 24 และ
กษั ตร ิยต์ร ัสว ่า �เอาดาบมาให้เราเล่มหน่ึง� เขาจึงเอาพระแสงดาบมาไวต่้อพระพักตร ์กษัตรยิ ์25 และกษั 
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ตร ิยต์ร ัสว ่า �จงแบ่งเด็กท่ี มี  ช ีว ิตน ้ันออกเป็นสองท่อน และให้คนหน่ึงครึง่หน่ึง และอกีคนหน่ึงครึง่หน่ึง�
26  แล ้วหญิงคนท่ี บุ ตรของตนย ังม ี ช ีวิตอยู่น้ันทูลกษั ตร ิย์ เพราะวา่จิตใจของเธออาลัยในบุตรชายของเธอ
เธอวา่ � โอ ข้าแต่ เจ้ านายของข้าพระองค์ ขอทรงมอบเด็กท่ี มี  ช ีว ิตน ้ันให้เขาไป และถึงอยา่งไรก็ ดี อยา่ทรง
ฆ่าเสีย�  แต่ หญิ งอ ีกคนหน่ึงวา่ �อยา่ให้ฉันเป็นเจ้าของหรอืของฉัน ขอทรงแบ่งเถิดเพคะ� 27  แล ้วกษั ตร ิย์
ตรสัตอบเขาวา่ �จงให้เด็กท่ี มี  ช ีว ิตน ้ันแก่คนน้ัน อยา่ฆ่าเสียเลย นางเป็นมารดาของเด็กน้ัน� 28 อสิราเอล
ทัง้ปวงได้ยนิเรือ่งการพิพากษา ซ่ึงกษั ตร ิย์ประทานการพิพากษาน้ัน และเขาทัง้หลายก็เกรงกลัวกษั ตร ิย์
เพราะเขาทัง้หลายประจั กษ ์ วา่ พระสติปัญญาของพระเจ้าอยูใ่นพระองค์ ท่ี จะทรงวนิิจฉัย

4
ข้าราชการผู้ ใหญ่  แห ่ งอ ิสราเอลในอาณาจักรของซาโลมอน

1  กษัตรยิ ์ซาโลมอนเป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลทัง้สิน้ 2 และคนต่อไปน้ีเป็นข้าราชการผู้ ใหญ่ ของพระองค์ 
คือ อาซารยิาห ์บุ ตรชายศาโดกเป็นปุโรหติ 3 เอลีโฮเรฟและอาหยิาห ์บุ ตรชายช ิชา เป็นราชเลขา เยโฮชาฟั ทบ 
ุตรชายอาหลูิดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ 4 เบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดา เป็นผู้บัญชาการกองทัพ ศาโดกและ
อาบยีาธารเ์ป็นปุโรหติ 5 อาซารยิาห ์บุ ตรชายนาธนัเป็นหวัหน้าข้าหลวง ศบุดบุตรชายนาธนัเป็นข้าราชการผู้ 
ใหญ่ และเป็นพระสหายของกษั ตร ิย์ 6 อาหิชารเ์ป็นเจ้ากรมวงั และอาโดนีรมับุตรชายอบัดาเป็นผู้ควบคุม
คนท่ีทํางานโยธา

ข้าหลวงสิบสองคนเป็นผูจั้ดหาเสบียงอาหารสําหรบักษั ตร ิย ์สํานัก 
7 ซาโลมอนทรงมีข้าหลวงสิบสองคนอยู่เหนื ออ ิสราเอลทัง้ปวง เป็นผู้จัดหาเสบียงอาหารสําหรบักษั ตร ิย์

และสําหรบักษั ตร ิย ์สํานัก ข้าหลวงคนหน่ึงจัดหาเสบียงอาหารสําหรบัเดือนหน่ึงในหน่ึงปี 8  ต่อไปน้ี เป็นชื่อ
ของเขาคือ เบนเฮอร์ ประจําแดนเทือกเขาเอฟราอมิ 9 เบนเดเคอร์ ประจําในมาคาสและในชาอ ัลบ ิม เบธเช
เมช และเอโลนเบธฮานัน 10 เบนเฮเสด ประจําในอารุบโบท โสโคห์และแผ่นดินเฮเฟอรทั์ง้สิน้ขึ้นอยู่กับเขา
11 เบนอาบีนาดับ ประจําในบรเิวณโดร ์ทัง้หมด เขามีทาฟัทธดิาของซาโลมอนเป็นชายา 12 บาอานาบุตรชา
ยอาหลูิด ประจําในทาอานาค เมกิดโดและเบธชานทัง้หมดซ่ึงอยู่ข้างศาเรธานเชงิเมืองยสิเรเอล และตัง้
แต่เบธชานถึงอาเบลเมโฮลาห์ไปจนถึงฝากข้างโน้นของโยกเนอัม 13 เบนเกเบอร์ ประจําในราโมทกิเลอาด
เขามีเมืองทัง้หลายของยาอรี ์บุ ตรชายมนัสเสห์ซ่ึงอยู่ในกิเลอาด และเขามีท้องถิน่อารโกบ ซ่ึงอยู่ในบาชาน
หวัเมืองใหญ่หกสิบหวัเมือง ซ่ึ งม ี กําแพงเมือง และดานทองสัมฤทธิ ์ขึ้นอยู ่ แก่  เขา 14 อาหนิาดับบุตรชายอดิ
โด ประจําในมาหะนาอมิ 15 อาหมิาอสั ประจําในนัฟทาลี เขาก็เหมือนกันได้บาเสมัทธดิาของซาโลมอนเป็น
ชายา 16 บาอานาบุตรชายหุ ชยั ประจําในอาเชอรแ์ละเบอาโลท 17 เยโฮชาฟั ทบ ุตรชายปารูอาห์ ประจําใน
อสิสาคาร์ 18  ช ิเมอ ีบุ ตรชายเอลาห์ ประจําในเบนยามิน 19 เกเบอร ์บุ ตรชายอุ ร ีประจําในแผ่นดิ นก ิเลอาด
ในแผ่นดินของสิโหนกษั ตร ิย์ของคนอาโมไรต์และของโอกกษั ตร ิย ์แห ่งเมืองบาชาน ท่านเป็นข้าหลวงคน
เดียวท่ีประจําในแผ่นดินน้ัน 20 คนยูดาห์และคนอสิราเอลน้ั นม ีจํานวนมากมายดังเม็ดทรายชายทะเล เขา
ทัง้หลายกินและด่ืมและมี จิ ตใจเบิกบาน 21 และซาโลมอนทรงปกครองเหนือราชอาณาจักรทัง้สิน้  ตัง้แต่  
แม่น ้ําไปจนถึงแผ่นดินฟีลิสเตียและถึงพรมแดนอยีปิต์ เขาทัง้หลายถวายส่วยอากร และปรนนิบั ติ ซาโลม
อนตลอดวนัเวลาแหง่พระชนม์ ช ีพของพระองค์ 22 เสบียงอาหารสําหรบัซาโลมอนในวนัหน่ึงน้ัน คือยอด
แป้งสามสิบโคระและแป้งหกสิบโคระ 23 ว ัวอ ้วนสิบตัว ววัจากทุ่งหญ้ายี ่สิ บตัว แกะหน่ึงรอ้ยตัว  นอกจากน้ี  
มี กวางตัวผู้  เน้ือสมัน  อ ี เก ้งและไก่ อว้น 24 เพราะพระองค์ทรงครอบครองเหนือท้องถิน่ทัง้สิน้ฟากแม่น้ําข้าง
น้ี ตัง้แต่ ทิฟสาห์ถึงกาซา และทรงครอบครองเหนือบรรดากษั ตร ิย ์ท่ีอยู ่ฟากแม่น้ําข้างน้ี และพระองค์ทรงมี 
สันติ ภาพอยู ่ทุ  กด ้านรอบพระองค์ 25  ยู ดาห์และอสิราเอลก็ อยู ่ อยา่งปลอดภัย  ทุ กคนก็น่ังอยู ่ใต้ เถาองุน่และ
ใต้ต้นมะเด่ือของตน  ตัง้แต่ เมืองดานกระทัง่ถึงเมืองเบเออรเ์ชบา ตลอดวนัเวลาของซาโลมอน 26 ซาโลม
อนย ังม ีคอกขั งม ้าเด่ียวอกีส่ีหม่ืนสําหรบัรถรบของพระองค์ และพลม้าหน่ึงหม่ืนสองพันคน 27 และบรรดา
ข้าหลวงเหล่าน้ั นก จั็ดเสบียงอาหารส่งกษั ตร ิยซ์าโลมอน และเพื่อทุกคนท่ี มาย ังโต๊ะเสวยของกษั ตร ิยซ์าโลม
อน ต่างก็ส่งของตามเดือนของตน เขาทัง้หลายไม่ ให ้ สิ ่งหน่ึงสิง่ใดขาดไปเลย 28 ทัง้ข้าวบาร ์เลย ์และฟางข้าว
สําหรบัม้าและม้าอาชาไนย เขานํามายงัสถานท่ีของข้าหลวงเหล่าน้ันตามท่ี ได้  มี รบัสัง่แก่ ทุกคน 

 สติ ปัญญาของซาโลมอนมาจากพระเจ้า
29 และพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาและความเข้าใจแก่ซาโลมอนอยา่งเหลือประมาณ ทัง้พระทั ยอ ัน

กวา้งขวางดุจเม็ดทรายท่ี ชายทะเล 30 และสติปัญญาของซาโลมอนล้ํากวา่สติปัญญาทัง้สิน้ของชาวตะวนั
ออกและกวา่บรรดาสติปัญญาของอยีปิต์ 31 เพราะพระองค์ทรงมี สติ ปัญญาฉลาดกวา่คนอื่นทุกคน ทรง
ฉลาดกวา่เอธานคนเอสราห์ และเฮมาน คาลโคล์และดารดา บรรดาบุตรชายของมาโฮล และพระนามของ
พระองค์ ก็ เล่ืองลือไปในทุกประชาชาติ ท่ีอยู ่ ล้อมรอบ 32  พระองค์ ตร ัสส ุภาษิตสามพันข้ อด ้วย และบทเพลง
ของพระองค์ มี  หน ่ึงพันหา้บท 33  พระองค์ ตรสัถึงต้นไม้ ตัง้แต่ ต้นสนสีดารซ่ึ์งอยู่ในเลบานอน จนถึงต้นหุสบ
ซ่ึงงอกออกมาจากกําแพง  พระองค์ ตรสัถึงสัตวป่์าด้วย ทัง้บรรดานก  สัตว ์เล้ือยคลานและปลา 34 และคน
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มาจากชนชาติทัง้หลายเพื่อฟังสติปัญญาของซาโลมอน และมาจากบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งแผ่นดินโลก  ผู้  ได้ 
ยนิถึงสติปัญญาของพระองค์

5
ซาโลมอนเตรยีมสําหรบัการสรา้งพระว ิหาร (2 พศด 2:1-16)

1 ฝ่ายฮีรามกษั ตร ิย์เมืองไทระได้ส่งข้าราชการของท่านมาเฝ้าซาโลมอน เม่ือท่านได้ย ินว ่าเขาได้ เจ ิมตัง้
พระองค์ ไว ้เป็นกษั ตร ิย์แทนราชบิดาของพระองค์ เพราะฮีรามรกัดาว ิดอย ู่ เสมอ 2 และซาโลมอนได้ส่งพระ
ดํารสัไปยงัฮีรามวา่ 3 �ท่านคงทราบอยู ่แล ้ วว ่าดาวดิราชบิดาของข้าพเจ้าสรา้งพระนิเวศสําหรบัพระนาม
ของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของพระองค์ ไม่ได้ เพราะการสงครามซ่ึงอยูล้่อมรอบพระองค์ ทุ  กด ้าน จนกวา่พระ
เยโฮวาห์จะทรงปราบเขาเสียให ้อยู ่ ใต้ พระบาทของพระองค์ 4  แต่  บัดน้ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า
ทรงประทานให้ข้าพเจ้าได้หยุดพักรอบด้าน  ปฏิปักษ์ หรอืเหตุรา้ยก็ ไม่มี 5  ดู  เถิด ข้าพเจ้าจึงประสงค์จะสรา้ง
พระนิเวศสําหรบัพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า  ดังท่ี พระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไว้กับดาวดิราช
บิดาของข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรชายของเจ้า  ผู้ ซ่ึงเราจะตัง้ไว้บนบัลลั งก ์แทนเจ้า จะสรา้งพระนิเวศสําหรบันาม
ของเรา� 6 เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอท่านสัง่ให ้ตัดไม้ สนสีดาร ์แห ่งเลบานอนเพื่อข้าพเจ้า และข้าราชการของ
ข้าพเจ้าจะสมทบกับพวกข้าราชการของท่าน ข้าพเจ้าจะมอบเงนิค่าจ้างข้าราชการของท่านแก่ท่านตามท่ี
ท่านตัง้ไว้ เพราะท่านคงทราบแล้ วว ่า ท่ามกลางเราน้ี ไม่มี  ผู้ ใดรูจั้กตัดไม้เหมือนชาวซี โดน � 7 และอยูม่าเม่ือ
ฮีรามได้ยนิถ้อยคําของซาโลมอน ท่านก็ ชื่นชมยนิดี ยิง่นักและวา่ � สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์ในวนัน้ี  ผู้ ทรง
ประทานบุตรชายท่ีฉลาดองค์ หน ึ่งแก่ ดาวดิ  ให ้ อยู ่เหนือชนชาติ ใหญ่  น้ี � 8 และฮีรามก็ ใช ้คนให ้มาย ังซาโลมอ
นทูลวา่ �ข้าพเจ้าได้พิจารณาสิง่ต่างๆซ่ึงท่านส่งไปยงัข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าพรอ้มท่ีจะกระทําสิง่สารพัดตาม
ท่ีท่านปรารถนาในเรือ่งไม้สนสีดาร์ และไม้สนสามใบ 9 ข้าราชการของข้าพเจ้าจะนําลงมาจากเลบานอนถึง
ทะเล และข้าพเจ้าจะผูกแพล่องมาตามทะเลถึงท่ี ท่ี ท่านจะกําหนดให้ และข้าพเจ้าจะให ้แก้  แพท ่ี น่ัน ขอท่าน
มารบัเอา และขอท่านส่งเสบียงอาหารแก่สํานักวงัของข้าพเจ้าก็ แล้วกัน เป็ นที พ่อใจข้าพเจ้าแล้ว� 10  ฮ ีราม
จึงได้จัดส่งไม้สนสีดารแ์ละไม้สนสามใบให ้แก่ ซาโลมอนตามท่ี พระองค์  มี พระประสงค์ ทุ กประการ 11 ฝ่ายซา
โลมอนทรงประทานข้าวสาลี ให ้เป็นอาหารแก่สํานักวงัของฮีรามสองหม่ืนโคระและน้ํามันบร ิสุทธ ์ิ ย ่ี สิ บโคระ
ซาโลมอนทรงประทานแก่ ฮ ีรามเป็นปีๆไปอยา่งน้ี แหละ 12 และพระเยโฮวาห์พระราชทานสติปัญญาแก่ซา
โลมอน  ดังท่ี  พระองค์ ทรงสัญญาไว้ และมี สันติ ภาพระหวา่งฮีรามและซาโลมอน และทัง้สองก็ทรงกระทํา
สนธสัิญญากัน

พวกกรรมกรเพื่อสรา้งพระว ิหาร 
13  กษัตรยิ ์ซาโลมอนทรงเกณฑ์แรงงานจากชนอสิราเอลทัง้ปวง  คนที ่ ถู กเกณฑ์แรงนับได้สามหม่ืนคน

14 และพระองค์ทรงใช้เขาไปยงัเลบานอน เวรละหน่ึงหม่ืนคนต่อเดือน เขาจะอยู ่ท่ี เลบานอนเดือนหน่ึง และ
อยู่บ้านสองเดือน และอาโดนีรมัเป็นผู้บังคับบัญชาพวกถูกเกณฑ์ แรง 15 ซาโลมอนมีคนขนของหนักเจ็ด
หม่ืนคน และคนสกัดหนิในถิน่เทือกเขาแปดหม่ืนคน 16 นอกจากข้าราชการผู้ ใหญ่ ของซาโลมอนซ่ึงเป็นผู้ ดู 
แลการงานน้ี  ก็  มี  อ ีกสามพันสามรอ้ยคนซ่ึงเป็นผู้ปกครองดูแลประชาชนผู้ ดําเนินงาน 17  กษัตรยิ ์ทรงบัญชา
และเขาทัง้หลายสกั ดก ้อนหนิใหญ่ มี ค่าออกมา เพื่อวางรากฐานของพระนิเวศด้วยห ินที ่ แต่ งแล้ว 18 ดังน้ัน
พนักงานก่อสรา้งของซาโลมอน และพนักงานก่อสรา้งของฮีราม และชา่งสลั กห ิ นก ็ แต่ งหนิเหล่าน้ัน และ
เตรยีมตัวไม้และหนิเพื่อสรา้งพระนิเวศ

6
การเริม่สรา้งพระว ิหาร (2 พศด 3:1-2)

1  อยู ่มาในปี ท่ีส่ี รอ้ยแปดสิบหลังจากท่ีชนอสิราเอลออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ ในปี ท่ีส่ี  แห ่งการท่ีซาโลมอ
นครอบครองอสิราเอล ในเดือนศิฟ ซ่ึงเป็นเดือนท่ี สอง  พระองค์ ทรงเริม่สรา้งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์

การพรรณนาถึงพระว ิหาร 
2 พระนิเวศซ่ึงกษั ตร ิย์ซาโลมอนทรงสรา้งสําหรบัพระเยโฮวาห ์น้ัน ยาวหกสิบศอก กวา้งยี ่สิ บศอกและสูง

สามสิบศอก 3  มุ ขหน้าหอ้งโถงของพระนิเวศน้ันยาวยี ่สิ บศอก  เท่ ากั บด ้านกวา้งของพระนิเวศ และลึกเข้าไป
หน้าพระนิเวศสิบศอก 4และพระองค์ทรงสรา้งหน้าต่างสําหรบัพระนิเวศมีขอบสอบออกข้างนอก 5  พระองค์ 
ทรงสรา้งหอ้งติดผนังพระนิเวศอยู่รอบผนังของพระนิเวศ  ทัง้ท่ี หอ้งโถงและท่ีหอ้งหลัง และพระองค์ทรง
สรา้งหอ้งระเบียงโดยรอบ 6 หอ้งชัน้ล่างท่ีสุดกวา้งหา้ศอก ชัน้กลางกวา้งหกศอก และชั ้นที ่สามกวา้งเจ็ด
ศอก เพราะรอบด้านนอกของพระนิเวศพระองค์ทรงสรา้งหย ักบ ่าไว ้ท่ี  ผนัง เพื่อวา่ไม้รอดจะไม่ ได้ ทะลวง
เข้าไปในผนังพระนิเวศ 7 เม่ือกําลังสรา้ง พระนิเวศน้ั นก ็สรา้งด้วยศิ ลา ซ่ึงเตรยีมมาจากบ่อศิ ลา เพราะ
ฉะน้ันจึงไม่ ได้ ยนิเสียงค้อนหรอืขวานหรอืเครือ่งมือเหล็กใดๆในพระนิเวศ ขณะเม่ือทําการก่อสรา้ง 8 ทาง
เข้าหอ้งชัน้ล่างอยู่ทางด้านขวาของตัวพระนิเวศ และคนขึ้นไปยงัหอ้งชัน้กลางทางบันไดเวยีน และขึ้นจาก
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หอ้งชัน้กลางไปหอ้งชั ้นที ่ สาม 9  พระองค์ ทรงสรา้งพระนิเวศดังน้ีและทรงให ้สําเรจ็ และพระองค์ทรงสรา้ง
เพดานของพระนิเวศ  มี  ไม้ ครา่วและกระดานเป็นไม้สนสีดาร์ 10  พระองค์ ทรงสรา้งหอ้งรอบพระนิเวศสูงหา้
ศอก และติ ดก ับตัวพระนิเวศด้วยกระดานไม้สนสีดาร์ 11 และพระวจนะของพระเยโฮวาหม์าถึงซาโลมอนวา่
12 � เก ่ี ยวด ้วยพระนิเวศน้ีซ่ึงเจ้าสรา้งอยู่ ถ้าเจ้าดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และประพฤติตามคําตัดสิน
ของเรา และรกัษาบัญญั ติ ของเราทัง้สิน้และดําเนินตาม เราก็จะกระทําถ้อยคําของเรากับเจ้าซ่ึงเราพู ดก ับ
ดาวดิบิดาของเจ้าน้ันให ้สําเรจ็ 13 และเราจะอยู่ในหมู่ชนอสิราเอล และจะไม่ทอดทิ ้งอ ิสราเอลชนชาติของ
เราเลย� 14 ซาโลมอนได้ทรงสรา้งพระนิเวศและทรงให ้สําเรจ็ 15  พระองค์ ทรงกรุผนังข้างในพระนิเวศด้วย
กระดานไม้สนสีดาร์  ตัง้แต่ พื้นพระนิเวศจนถึงไม้ เพดาน  พระองค์ ทรงกรุข้างในด้วยไม้ และพระองค์ทรง
ปูปิดพื้นพระนิเวศด้วยไม้สนสามใบ 16  พระองค์ ทรงสรา้งอกีข้างหน่ึงของพระนิเวศยี ่สิ บศอกด้วยกระดาน
ไม้สนสีดาร์จากพื้นถึงไม้ เพดาน และพระองค์ทรงสรา้งหอ้งน้ี ภายใน  ให ้เป็นหอ้งหลัง คือท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด 
17 ตัวพระนิเวศคือหอ้งโถงซ่ึงอยู่ส่วนหน้าน้ันยาวส่ี สิ บศอก 18  มี  ไม้ สนสีดาร ์ท่ีอยู ่ข้างในพระนิเวศแกะเป็ นร ู
ปดอกตูมและดอกไม้ บาน เป็นไม้สนสีดาร ์ทัง้สิน้ ในท่ีน่ันแลไม่ เห ็นหนิเลย 19  พระองค์ ทรงจัดเตรยีมหอ้ง
หลังไวข้้างในพระนิเวศ เพื่อจะวางหบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาห ์ไว ้ ท่ีน่ัน 20 ส่วนข้างในหอ้งหลังน้ันยาว
ยี ่สิ บศอก กวา้งยี ่สิ บศอก และสูงยี ่สิ บศอก และพระองค์ทรงบุด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ  พระองค์ ทรงกรุแท่นบู 
ชาด ้วยไม้สนสีดาร ์ด้วย 21 และซาโลมอนทรงบุข้างในพระนิเวศด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิและพระองค์ทรงลาก
โซ่ทองคําข้ามข้างหน้าหอ้งหลัง และบุด้วยทองคํา 22 และพระองค์ทรงบุพระนิเวศทัง้หลั งด ้วยทองคํา จน
พระนิเวศน้ันสําเรจ็ทัง้สิน้ แท่นบูชาทัง้แท่ นที ่เป็นของหอ้งหลัง  พระองค์  ก็ ทรงบุด้วยทองคํา 23 ในหอ้งหลัง
พระองค์ทรงสรา้งเครูบสองรู ปด ้วยไม้มะกอกเทศ สูงรูปละสิบศอก 24  ปี กข้างหน่ึงของเครูบยาวหา้ศอก  ปี  
กอ ีกข้างหน่ึงของเครูบยาวหา้ศอก จากปลายปีกข้างหน่ึงไปถึงปลายปี กอ ีกข้างหน่ึงยาวสิบศอก 25 เครูบอ ี
กรู ปหน่ึ งก ว็ดัได้ สิ บศอกด้วย เครู บท ัง้สองมีขนาดเท่ากัน และรู ปอย ่างเดียวกัน 26 ความสูงของเครูบรูปหน่ึง
เป็นสิบศอก และเครูบอ ีกรู ปหน่ึ งก ็ เหมือนกัน 27  พระองค์ ทรงวางเครูบไว้ในส่วนชัน้ในท่ีสุดของพระนิเวศ
 ปี กของเครู บน ้ันกางออกเพื่อให ้ปี กหน่ึงจดผนังข้างหน่ึง และปีกของเครูบอ ีกรู ปหน่ึงจดผนั งอ ีกข้างหน่ึง
ส่วนปีกข้างอื่ นก ็มาจดกันตรงกลางพระนิเวศ 28 และพระองค์ทรงบุเครู บด ้วยทองคํา 29  พระองค์ ทรงสลัก
ผนังของพระนิเวศน้ันโดยรอบ ด้วยรูปแกะสลักเป็ นร ูปเครูบ และต้ นอ ินทผลัมและดอกไม้บานทัง้ข้างใน
และข้างนอก 30 พื้นของพระนิเวศน้ัน  พระองค์ ทรงบุด้วยทองคําทัง้ข้างในและข้างนอก 31 สําหรบัทางเข้า
สู่หอ้งหลัง  พระองค์ ทรงสรา้งประตูด้วยไม้มะกอกเทศ  กรอบประตู  ช ้ินบนและวงกบประตูรวมเข้าเป็นหน่ึง
ในหา้ของขนาดของผนัง 32  พระองค์ ทรงสรา้งบานประตูทัง้สองด้วยไม้มะกอกเทศ แกะรูปเครูบ ต้ นอ ินท
ผลัม และดอกไม้ บาน ทรงบุด้วยทองคํา  พระองค์ ทรงแผ่ทองคําหุม้เครูบและหอ้มต้ นอ ินทผลัม 33  พระองค์ 
ทรงสรา้งวงกบประตูทางเข้าหอ้งโถงด้วยไม้มะกอกเทศ เป็นหน่ึงในส่ีของขนาดของผนัง 34 และประตูสอง
บานด้วยไม้สนสามใบ บานสองบานของบานประตู หน ่ึงหมุนได้ และบานอกีสองบานของบานประตู หน ่ึ งก ็
หมุนได้ 35  พระองค์ ทรงแกะเครูบ ต้ นอ ินทผลัมและดอกไม้บานบนบานประตู น้ัน และพระองค์ทรงบุด้วย
ทองคําสม่ําเสมอกันบนงานแกะสลักน้ัน 36  พระองค์ ทรงสรา้งลานภายในด้วยกําแพงหนิสกัดสามชัน้ และ
ด้วยไม้สนสีดาร ์ชัน้หน่ึง 37 ในปี ท่ีส่ี  ก็ได้ วางรากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ในเดือนศิฟ 38 และในปี ท่ี  สิ บเอด็
ในเดือนบูล ซ่ึงเป็นเดือนท่ี แปด พระนิเวศน้ั นก ็สําเรจ็หมดทุกๆส่ วน และสําเรจ็ตามรายการทัง้สิน้  พระองค์ 
ทรงสรา้งพระนิเวศน้ันเจ็ดปี

7
การพรรณนาถึงพระวหิารและเครือ่งตกแต่งต่างๆ

1ซาโลมอนทรงสรา้งพระราชวงัของพระองค์ สิ บสามปี และพระองค์ทรงใหพ้ระราชวงัของพระองค์สําเรจ็
ทัง้สิน้ 2  พระองค์ ทรงสรา้งพระตําหนักพนาเลบานอน ยาวหน่ึงรอ้ยศอก กวา้งหา้สิบศอกและสูงสามสิบศอก
 อยู ่บนเสาไม้สนสีดาร ์สี ่ แถว  มี คานไม้สนสีดาร ์อยู ่บนเสา 3 ชัน้บนมุ งด ้วยไม้สนสีดารบ์นหอ้ง ซ่ึงอยู่บนเสา
ส่ี สิ บหา้หอ้ง แถวละสิบหา้หอ้ง 4  มี กรอบหน้าต่างสามแถบ  หน ้าต่างอยู่ตรงข้ามหน้าต่างทัง้สามแถว 5  
ประตู และหน้าต่างทัง้หมดมีกรอบส่ี เหล่ียม และหน้าต่างก็ อยู ่ตรงข้ามหน้าต่างทัง้สามแถว 6 และพระองค์
ทรงสรา้งท้องพระโรงเสา ยาวหา้สิบศอกและกวา้งสามสิบศอก  มี  มุ  ขด ้านหน้า และมีเสากับหลังคาข้างหน้า
7 และพระองค์ทรงสรา้งท้องพระโรงพระท่ี น่ัง เป็ นที ่ซ่ึงพระองค์ทรงให ้คําพิพากษา คือท้องพระโรงพินิศจัย
 ก็ ทําทัง้หอ้งสําเร ็จด ้วยไม้สนสีดาร ์ด้วย 8 พระราชวงัของพระองค์ซ่ึงพระองค์จะทรงประทั บอย ู่น้ั นม ีลาน
อกีแหง่หน่ึงซ่ึงอยู่ภายในท้องพระโรง  ก็ กระทําด้วยฝีมือชา่งอยา่งเดียวกัน ซาโลมอนได้ทรงสรา้งวงัเหมือน
ท้องพระโรงน้ีสําหรบัราชธดิาของฟาโรห์ ซ่ึงพระองค์ทรงได้มาเป็นมเหสี 9 ทัง้สิน้เหล่าน้ีสรา้งด้วยห ินอ ั นม ี 
ค่า สกัดออกมาตามขนาด  ใช ้ เล่ือย เล่ือยทั ้งด ้านหลังและด้านหน้า  ตัง้แต่ ฐานถึงยอดผนัง และมี ตัง้แต่ ข้าง
นอกถึงลานใหญ่ 10 ฐานน้ันทําด้วยห ินม ี ค่า ห ินก ้อนมห ึมา หนิขนาดแปดและสิบศอก 11 ข้างบนก็เป็นห ินม ี 
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ค่า สกัดออกมาตามขนาด และไม้สนสีดาร์ 12 กําแพงลานใหญ่ มี หนิสกัดสามชัน้โดยรอบ และไม้สนสีดาร ์
ชัน้หน่ึง ลานชัน้ในของพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ก็  มี  เหมือนกัน ทั ้งม ุขพระนิเวศด้วย 13  กษัตรยิ ์ซาโลมอ
นทรงใช้คนให้นําฮีรามมาจากเมืองไทระ 14 ท่านเป็นบุตรชายของหญิ งม ่ายตระกู ลน ัฟทาลี และบิดาของ
ท่านเป็นชายชาวเมืองไทระ เป็นชา่งทองสัมฤทธิ์ และท่านประกอบด้วยสติ ปัญญา ความเข้าใจและฝีมือท่ี
จะทํางานทุกอยา่งด้วยทองสัมฤทธิ์ ท่านมาเฝ้ากษั ตร ิย์ซาโลมอนและทํางานทัง้สิน้ของพระองค์ 15 ท่านได้
ทําเสาทองสัมฤทธิส์องเสา  แต่ ละเสาสูงสิบแปดศอก วดัขนาดเส้นรอบแต่ละเสาได้ สิ บสองศอก 16 ท่านทํา
บัวควํา่หวัเสาสองอนัด้วยทองสัมฤทธิ ์หล่อ เพื่อจะวางไวบ้นยอดเสา บัวควํา่หวัเสาอนัหน่ึงสูงหา้ศอก และ
ความสูงของบัวควํา่หวัเสาอ ีกอ ันหน่ึ งก ็หา้ศอก 17  แล ้วมีตาข่ายเป็นตาหมากรุ กด ้วยมาลัยโซ่สําหรบับัวควํา่
ท่ี อยู ่บนหวัเสา  เจ ็ดอนัสําหรบับัวควํา่อนัหน่ึง และเจ็ดอนัสําหรบับัวควํา่อ ีกอ ันหน่ึง 18 ท่านทําเสาน้ันพรอ้ม
ด้วยลูกทั บท ิม  มี สองแถวล้อมทับตาข่ายผืนหน่ึง เพื่อคลุมบัวควํา่ท่ี อยู ่ยอดเสา และท่านก็ทําเชน่เดียวกัน
สําหรบับัวควํา่อ ีกอ ันหน่ึง 19 ฝ่ายบัวควํา่ซ่ึงอยู่บนยอดเสาท่ี อยู ่ในมุ ขน ้ันเป็นดอกบัว ขนาดส่ี ศอก 20 บัวควํา่
ซ่ึงอยู่บนเสาสองต้นน้ั นม ีลูกทั บท ิ มด ้วย และอยู่เหนือคิว้ซ่ึงอยู่ถัดตาข่าย  มี ลูกทั บท ิมสองรอ้ยลูกอยู่ล้อม
รอบเป็นสองแถว บัวควํา่อ ีกอ ันหน่ึ งก ็ มี  เหมือนกัน 21 ท่านตัง้เสาไว ้ท่ี  มุ ขพระว ิหาร ท่านตัง้เสาข้างขวาไว้
และเรยีกชื่อวา่ยาคีน และท่านตัง้เสาข้างซ้ายไว้ เรยีกชื่อวา่โบอสั 22 และบนยอดเสาน้ันเป็นลายดอกบัว
งานของเสาก็สําเร ็จด ังน้ี แหละ 23  แล ้ วท ่านได้หล่อขันสาครเป็นขันกลม วดัจากขอบหน่ึงไปถึ งอ ีกขอบหน่ึง
ได้ สิ บศอก สูงหา้ศอก และวดัโดยรอบได้สามสิบศอก 24  ใต้ ขอบเป็นลูกดอกตูม ในระยะหน่ึงศอกมีลูกดอก
ตู มสิ  บลู ก  อยู ่รอบขันสาคร ดอกตูมอยู่สองแถวหล่อพรอ้มกับเม่ือหล่อขันสาคร 25 ขันสาครน้ันวางอยู่บน
ววัสิบสองตัว หนัหน้าไปทิศเหนือสามตัว หนัหน้าไปทิศตะวนัตกสามตัว หนัหน้าไปทิศใต้สามตัว หนัหน้า
ไปทิศตะวนัออกสามตัว เขาวางขันสาครอยู่บนววั ส่วนหลังทัง้หมดของววัอยู ่ด้านใน 26 ขันสาครหนาหน่ึง
คืบ  ท่ี ขอบของขันทําเหมือนขอบถ้วยเหมือนอยา่งดอกบัว  บรรจุ  ได้ สองพันบัท 27 ท่านทําแท่นทองสัมฤทธิ ์สิ 
บอนั แท่ นอ ันหน่ึงยาวส่ี ศอก กวา้งส่ี ศอก สูงสามศอก 28 ท่านสรา้งแท่นอยา่งน้ี แท่นน้ี มี  แผง แผงน้ีฝังอยู่
ในกรอบ 29 บนแผงท่ีฝังอยู่ในกรอบน้ั นม ี รู ปสิงโต  ววั และเครูบ ข้างบนกรอบมีแท่ นที ่ อยู ่ เหนือ และใต้ สิ งโต
และววัมีลวดลายเป็นมาลัยฝี ค้อน 30  แล ้วแท่นหน่ึงๆมีล้อทองสัมฤทธิ ์สี ่ ล้อ และมีเพลาทองสัมฤทธิ์  ท่ี  มุ  มท 
ัง้ส่ี มี  ท่ี  หนนุ  ขันที ่ หน ุ นอ ันหน่ึงหล่ อม ีมาลัยหอ้ยข้างๆทุกข้าง 31 ชอ่งเปิ ดอย ู่ในบัวควํา่ ซ่ึงยื่นขึ้นไปหน่ึงศอก
ชอ่งเปิดน้ันกลมอยา่งท่ีเขาทําแท่น ลึกหน่ึงศอกคืบ ตรงชอ่งเปิ ดม ีลายสลัก และแผงน้ั นก ็ สี ่เหล่ียมไม่ กลม 
32 ล้อทัง้ส่ี อยู ่ ใต้  แผง เพลาล้อน้ันเป็นชิน้เดียวกับแท่น ล้ ออ ันหน่ึงสูงหน่ึงศอกคืบ 33 ล้อน้ันเขาทําเหมือน
ล้อรถรบ ทัง้เพลา ขอบล้อ  ซ่ี และดุมก็ หล่อ 34 แท่นหน่ึงๆมี ท่ี  หน ุนอยู ่ท่ี  มุ  มท ้ังส่ี  ท่ี  หน ุนน้ีหล่อเป็นชิน้เดียว
กับแท่น 35  ท่ี บนยอดแท่ นม ีแถบกลมยอดสูงคืบหน่ึง และบนยอดแท่นน้ั นม ีกรอบและแผงติดเป็ นอ ันเดียว
กับแท่น 36  ท่ี พื้นกรอบและพื้นแผง ท่านสลักเป็ นร ูปเครูบ  สิงโต และต้ นอ ินทผลัม  ตามท่ี วา่งของแต่ละสิง่
 มี ลายมาลัยรอบ 37 ท่านได้ทําแท่นสิบแท่นตามอยา่งน้ี หล่อเหมือนกันหมดทุ กอ ัน ขนาดเดียวกันและรูป
เดียวกัน 38 ท่านทําขันทองสัมฤทธิ ์สิ  บลู ก ขันลูกหน่ึงจุ สี ่ สิ บบัท ขนาดขันลูกหน่ึงส่ี ศอก  มี ขันแท่นละลูกทัง้สิบ
แท่น 39 ท่านวางแท่นขันน้ันไว้ทางด้านขวาของพระนิเวศหา้แท่น และทางด้านซ้ายของพระนิเวศหา้แท่น
และท่านวางขันสาครไว ้ท่ี ด้านขวาพระนิเวศทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ 40  ฮ ีรามได้ทําขัน  พล ่ัวและชามด้วย
ดังน้ันฮีรามก็เสรจ็งานทัง้สิน้ซ่ึงเขาต้องกระทําถวายกษั ตร ิย์ซาโลมอนสําหรบัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
41 เสาสองต้น คิ ้วท ้ังสองของบัวควํา่ท่ี อยู ่บนยอดเสา และตาข่ายสองผืน ซ่ึงคลุมคิ ้วท ้ังสองของบัวควํา่ซ่ึง
อยูบ่นยอดเสา 42 และลูกทั บท ิมส่ีรอ้ยสําหรบัตาข่ายสองผืน ตาข่ายผืนหน่ึ งม ีลูกทั บท ิมสองแถว เพื่อคลุมคิ ้
วท ้ังสองของบัวควํา่ซ่ึงอยูบ่นเสา 43 แท่นสิบแท่น และขันสิ บลู กซ่ึงอยูบ่นแท่น 44 และขันสาครลูกหน่ึง และ
ววัสิบสองตั วท ี่ อยู ่ ใต้ ขันสาคร 45  หม้อ  พล ัว่ และชาม ภาชนะทัง้สิน้เหล่าน้ีในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงฮี
รามได้ทําถวายกษั ตร ิยซ์าโลมอนเป็นของท่ีทําด้วยทองสัมฤทธิข์ั ดม ัน 46  กษัตรยิ ์ทรงหล่อสิง่เหล่าน้ีในท่ีราบ
ลุ่มของแม่น้ําจอร ์แดน และในท่ี ดิ นโคลนระหวา่งเมืองสุคคทและศาเรธาน 47 ซาโลมอนทรงหาได้ชัง่เครือ่ง
ใช้ทัง้หมดน้ี ไม่ เพราะวา่มีมากด้วยกัน จึ งม ิ ได้ หาน้ําหนักของทองสัมฤทธิ์ 48 ซาโลมอนได้ทรงกระทําเครือ่ง
ใช้ทัง้สิน้ซ่ึงอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ คือแท่นบูชาทองคํา และทรงทําโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์
ด้วยทองคํา 49 เชงิประทีปทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ อยู ่ทางด้านขวาหา้อนั  อยู ่ทางด้านซ้ายหา้อนั ข้างหน้าหอ้ง
หลัง  ดอกไม้  ตะเกียง และตะไกรตัดไส้ตะเกียงทําด้วยทองคํา 50  อา่ง ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง  ชาม  ชอ้น และ
กระถางไฟทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิและเดือยสําหรบัประตูของส่วนชัน้ในพระนิเวศ คือท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด และ
สําหรบัประตูหอ้งโถงของพระว ิหาร  ก็ ทําด้วยทองคํา 51 บรรดากิจการซ่ึงกษั ตร ิย์ซาโลมอนกระทําเก่ี ยวด ้วย
พระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ก็ได้ สําเร ็จด ังน้ี และซาโลมอนทรงนําบรรดาสิง่ซ่ึงดาวดิราชบิดาทรงถวายไว ้เข้า
มา คือเครือ่งเงนิ เครือ่งทองคํา และเครือ่งใช ้ต่างๆ และเก็บไวใ้นคลังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์

8



1  พงศ์  กษัตรยิ ์8:1 282 1  พงศ์  กษัตรยิ ์8:28

 ห ีบพันธสัญญาและสงา่ราศีของพระเจ้าในพระว ิหาร (2 พศด 5:2-14)
1  แล ้วซาโลมอนทรงประชุมพวกผู้ ใหญ่ ของอสิราเอล และบรรดาหวัหน้าของตระกูล คือประมุขของ

บรรพบุรุษคนอสิราเอล ต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ซาโลมอนในกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อจะนําหบีพันธสัญญาของพระ
เยโฮวาหข์ึ้นมาจากนครดาวดิ คือเมืองศิ โยน 2 และผู้ชายทัง้สิน้ของอสิราเอลก็ประชุมต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์
ซาโลมอน  ณ การเล้ียงในเดือนเอธานิม ซ่ึงเป็นเดือนท่ี เจ็ด 3 พวกผู้ ใหญ่ ทัง้สิน้ของอสิราเอลมา และพวกปุ
โรห ิตก ็ยกหบี 4 และเขาทัง้หลายนําหบีของพระเยโฮวาห์ และพลับพลาแหง่ชุ มน ุม และเครือ่งใช ้บรสุิทธิ ์ทัง้
สิน้ซ่ึงอยู่ในพลับพลาขึ้นมา ของเหล่าน้ีบรรดาปุโรหติและคนเลวหีามขึ้นมา 5 และกษั ตร ิย์ซาโลมอน และชุ 
มน ุมชนอสิราเอลทัง้สิ ้นที ่ ได้ ประชุมกันต่อพระองค์  อยู ่กับพระองค์ต่อหน้าหบี  ได้ ถวายแกะและววัมากมาย
ซ่ึงเขาจะนับหรอืเอาจํานวนก็ ไม่ได้ 6  แล ้วปุโรห ิตก ็นําหบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาห ์มาย ังท่ีของหบี  ท่ีอยู ่
ในหอ้งหลังของพระนิเวศ คือในท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด  ภายใต้  ปี กเครูบ 7 เพราะวา่เครู บน ้ันกางปีกออกเหนือท่ีของ
หบี เครูบจึงเป็นเครือ่งคลุมเหนือหบี และไม้คานของหบี 8 พวกเขาดึงคานหามของห ีบน ้ันออกบ้าง จึงเหน็
ปลายคานหามได้จากท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด ซ่ึงอยูข่้างหน้าหอ้งหลัง  แต่ เขาจะเหน็จากข้างนอกไม่ ได้ และคานหามก็
ยงัอยู ่ท่ี น่ันจนทุกวนัน้ี 9  ไม่มี  สิ ่งใดในหบีนอกจากศิลาสองแผ่น ซ่ึงโมเสสเก็บไว้  ณ โฮเรบ เม่ือพระเยโฮวาห์
ทรงกระทําพันธสัญญากับชนอสิราเอล เม่ือเขาทัง้หลายออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ 10 และอยูม่าเม่ือปุโรหติ
ออกมาจากท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด เมฆมาเต็มพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 11  ปุ โรหติจึงยนืปรนนิบั ติ  อยู ่ ไม่ได้ เพราะ
เมฆน้ัน เพราะสงา่ราศีของพระเยโฮวาหเ์ต็มพระนิเวศของพระเยโฮวาห์

ซาโลมอนใหพ้รแก่ ชุมนมุชน (2 พศด 6:1-11)
12  แล ้วซาโลมอนตร ัสว ่า �พระเยโฮวาห ์ได้ ตร ัสว ่า  พระองค์ จะประทับในความมืดทึบ 13 ข้าพระองค์ ได้ 

สรา้งพระนิเวศอนัเป็ นที ่ประทับสําหรบัพระองค์ เป็นสถานท่ีถาวรเพื่อพระองค์จะทรงสถิตอยู ่เป็นนิตย ์� 14  
แล ้วกษั ตร ิย ์ก็ หนัมาและทรงให้พรแก่ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้ปวง ( ขณะท่ี ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้ปวงยนือยู�่
15  พระองค์ ตร ัสว ่า � สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ผู้ ทรงกระทําให้สําเร ็จด ้วยพระหตัถ์
ของพระองค์  ตามท่ี  พระองค์ ตรสัไว้ด้วยพระโอษฐ์ต่อดาวดิราชบิดาของข้าพเจ้าวา่ 16 � ตัง้แต่  วนัท่ี เราได้
นําอสิราเอลชนชาติของเราออกจากอยีปิต์ เรามิ ได้ เลือกเมืองหน่ึงเมืองใดในตระกูลอสิราเอลทัง้สิน้เพื่อจะ
สรา้งพระนิเวศ เพื่อนามของเราจะอยู ่ท่ีน่ัน  แต่ เราได้เลือกดาวดิให ้อยู ่เหนื ออ ิสราเอลชนชาติของเรา� 17  
ดาว ดิราชบิดาของข้าพเจ้าทรงตัง้พระทัยแล้ วท ีจ่ะสรา้งพระนิเวศสําหรบัพระนามแหง่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของอสิราเอล 18  แต่ พระเยโฮวาห์ตรสักับดาวดิราชบิดาของข้าพเจ้าวา่ � ท่ี  เจ้ าตัง้ใจสรา้งพระนิเวศสําหรบั
นามของเราน้ัน  เจ้ าก็ ทําดี  อยู ่ แล้ว ในเรือ่งความตัง้ใจของเจ้า 19  อยา่งไรก็ตาม  เจ้ าจะไม่สรา้งพระนิเวศ  แต่  
บุ ตรชายของเจ้าผู้ซ่ึงจะออกมาจากบัน้เอวของเจ้าจะสรา้งพระนิเวศเพื่อนามของเรา� 20  บัดน้ี พระเยโฮ
วาหท์รงใหพ้ระดํารสัของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ตร ัสน ัน้สําเรจ็ เพราะข้าพเจ้าได้ขึ้นมาแทนดาวดิราชบิดาของ
ข้าพเจ้า และน่ังอยู่บนบัลลั งก ์ของอสิราเอล  ดังท่ี พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงสัญญาไว้ และข้าพเจ้าได้สรา้งพระ
นิเวศสําหรบัพระนามของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล 21 ข้าพเจ้าได้กําหนดท่ี ไว ้สําหรบัห ีบท ่ีน่ันแล้ว
ซ่ึงพันธสัญญาของพระเยโฮวาห ์อยู ่ในน้ัน ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทําไว้กับบรรพบุรุษของเรา เม่ือพระองค์
ทรงนําเขาทัง้หลายออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์�

คําอธษิฐานเพื่อถวายพระว ิหาร (2 พศด 6:12-42)
22  แล ้วซาโลมอนประทับยนืหน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ต่อหน้าชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้ปวง และ

กางพระหตัถ์ของพระองค์ออกสู่ฟ้าสวรรค์ 23 และทูลวา่ �ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ไม่มี 
พระเจ้าองค์ใดเหมือนพระองค์ ในฟ้าสวรรค์ เบื้องบน หรอืท่ี แผ่ นดินเบื้องล่าง  ผู้ ทรงรกัษาพันธสัญญา และ
ทรงสําแดงความเมตตาแก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ซ่ึงดําเนินอยู่ต่อพระพักตร ์พระองค์ ด้วยสิน้สุดใจของเขา
24  พระองค์  ได้ ทรงกระทํากับดาวดิบิดาของข้าพระองค์  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ตามบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรง
สัญญาไว ้แก่  ท่าน  พระองค์ ตร ัสด ้วยพระโอษฐ์ของพระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงกระทําใหสํ้าเรจ็ในวนัน้ีด้วย
พระหตัถ์ของพระองค์ 25 ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอทรงรกัษาสิง่ ท่ี 
พระองค์ ทรงสัญญาไว้กับดาวดิผู้ รบัใช ้ของพระองค์ราชบิดาของข้าพระองค์ วา่ � เจ้ าจะไม่ขาดชายผู้ หน ่ึง
ในสายตาของเราท่ีจะน่ังบนบัลลั งก ์ แห ่ งอ ิสราเอล เพื่อวา่ลูกหลานทัง้หลายของเจ้าจะระมัดระวงัในวถีิทาง
ของเขา  ท่ี เขาจะดําเนินไปต่อหน้าเราอยา่งท่ี เจ้ าได้ดําเนินต่อหน้าเราน้ัน� 26 เพราะฉะน้ันบัดน้ี  โอ ข้าแต่
พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ขอพระวจนะของพระองค์จงดํารงอยู่ ซ่ึงพระองค์ ได้ ตรสักับผู้ รบัใช ้ของพระองค์ คือ
ดาวดิบิดาของข้าพระองค์ 27  แต่ พระเจ้าจะทรงประทั บท ่ี แผ่ นดินโลกหรอื  ดู  เถิด ฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์
อนัสูงท่ีสุดยงัรบัพระองค์ อยู ่ ไม่ได้ พระนิเวศซ่ึงข้าพระองค์ ได้ สรา้งขึ้นจะรบัพระองค์ ไม่ได้ ยิง่กวา่น้ันสัก
เท่าใด 28  แต่ ขอพระองค์สนพระทัยในคําอธษิฐานของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และในคําวงิวอนน้ี  โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงสดับเสียงรอ้งและคําอธษิฐานซ่ึงผู้ รบัใช ้ของพระองค์อธษิฐาน
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ต่อพระพักตร ์พระองค์ ในวนัน้ี 29 เพื่อวา่พระเนตรของพระองค์จะทรงลืมอยู่เหนือพระนิเวศน้ี ทัง้กลางคืน
และกลางวนั คือสถานท่ีซ่ึงพระองค์ ได้ ตร ัสว ่า �นามของเราจะอยู ่ท่ีน่ัน � เพื่อวา่พระองค์จะทรงสดับคํา
อธษิฐาน ซ่ึงผู้ รบัใช ้ของพระองค์จะได้อธษิฐานตรงต่อสถานท่ี น้ี 30 และขอพระองค์ทรงสดับคําวงิวอนของ
ผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และของอสิราเอลชนชาติของพระองค์ เม่ือเขาอธษิฐานตรงต่อสถานท่ี น้ี ขอพระองค์
ทรงสดั บอย ู่ในฟ้าสวรรค์ อนัเป็ นที ่ประทับของพระองค์ และเม่ือพระองค์ทรงสดับแล้ว  ก็ ขอพระองค์ทรง
ประทานอภัย 31 เม่ือชายคนใดกระทําการละเมิดต่อเพื่อนบ้านของเขา และถู กบ ังคับให้ทําสัตย ์ปฏิญาณ 
และเขามาให้คําปฏิญาณต่อหน้าแท่นบูชาของพระองค์ในพระนิเวศน้ี 32 ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์
และขอทรงกระทําและทรงพิพากษาผู้ รบัใช ้ทัง้หลายของพระองค์  กล ่าวโทษผู้ กระทําความผิด และทรง
นําความประพฤติของเขาให ้กล ับตกบนศีรษะของตัวเขาเอง และขอทรงประกาศความบร ิสุทธ ์ิของผู้ชอบ
ธรรมสนองแก่เขาตามความชอบธรรมของเขา 33 เม่ื ออ ิสราเอลชนชาติของพระองค์ พ่ายแพ้ ต่อหน้าศั ตรู 
เพราะเขาได้กระทําบาปต่อพระองค์ ถ้าเขาหนักลับมาหาพระองค์ อกี และยอมรบัพระนามของพระองค์
และอธษิฐานและกระทําการวงิวอนต่อพระองค์ในพระนิเวศน้ี 34  ก็ ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์ และ
ประทานอภัยแก่บาปของอสิราเอลชนชาติของพระองค์ และขอทรงนําเขากลับมายงัแผ่นดินซ่ึงพระองค์ 
ได้ ทรงพระราชทานแก่บรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย 35 เม่ือฟ้าสวรรค์ปิ ดอย ู่และไม่ มี  ฝน เพราะเขาทัง้หลาย
ได้กระทําบาปต่อพระองค์ ถ้าเขาทัง้หลายได้อธษิฐานต่อสถานท่ี น้ี และยอมรบัพระนามของพระองค์ และ
หนักลับเสียจากบาปของเขาทัง้หลาย เม่ือพระองค์ทรงให้เขาทัง้หลายรบัความทุกข์ ใจ 36  ก็ ขอพระองค์ทรง
สดับในฟ้าสวรรค์ และขอทรงประทานอภัยบาปของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และของอสิราเอลประชาชนของ
พระองค์ เม่ือพระองค์ทรงสอนทางดี แก่  เขา ซ่ึงเขาควรจะดําเนิน และขอทรงประทานฝนบนแผ่นดินของ
พระองค์ ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงพระราชทานแก่ ชนชาติ ของพระองค์เป็นมรดกน้ัน 37 ถ้ามี การก ันดารอาหารใน
แผ่นดิน ถ้ามี โรคระบาด ข้าวม้าน  ราก ินข้าว หรอืตัก๊แตนวยับิน หรอืตัก๊แตนวยัคลาน หรอืถ้าศั ตรู ของเขา
ทัง้หลายล้อมเมืองของเขาไว ้รอบด้าน จะเป็นภัยพิบั ติ  อยา่งใด หรอืความเจ็บไข้ อยา่งใด  มี ขึ้ นก ็ ดี 38  ไม่ วา่คํา
อธษิฐานอยา่งใด หรอืคําวงิวอนประการใดซ่ึงประชาชนคนใด หร ืออ ิสราเอลประชาชนของพระองค์ทัง้สิน้
ทูล ต่างก็สํานึกถึงเรือ่งภัยพิบั ติ  แห ่งจิตใจของเขาเอง และได้กางมือของเขาสู่พระนิเวศน้ี 39ขอพระองค์ทรง
สดับในฟ้าสวรรค์ อนัเป็ นที ่ประทับของพระองค์ และพระราชทานอภัยและทรงกระทํา และทรงประทานแก่ 
ทุ กคนซ่ึงพระองค์ทรงทราบจิตใจตามการประพฤติทัง้สิน้ของเขา (เพราะพระองค์คือพระองค์ เท่ าน้ั นที ่ทรง
ทราบจิตใจแห ่งบ ุตรทัง้หลายของมนษุย�์ 40 เพื่อวา่เขาทัง้หลายจะได้ยาํเกรงพระองค์ตลอดวนัเวลาท่ีเขา
ทัง้หลายอาศัยในแผ่นดิน ซ่ึงพระองค์ทรงประทานแก่บรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 41 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก
เก่ียวกับชนต่างด้าว  ผู้ ซ่ึงไม่ ใช ่อสิราเอลประชาชนของพระองค์ เม่ือเขามาจากประเทศเมืองไกล เพราะเหน็
แก่พระนามของพระองค์ 42 (เพราะเขาทัง้หลายจะได้ยนิถึงพระนามใหญ่ยิง่ของพระองค์ และถึงพระหตัถ์
อนัมหทิธ ิฤทธิ ์ของพระองค์ และถึงพระกรท่ี เหย ียดออกของพระองค์� เม่ือเขามาอธษิฐานตรงต่อพระนิเวศ
น้ี 43  ก็ ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อนัเป็ นที ่ประทับของพระองค์ และขอทรงกระทําตามทุกสิง่ ซ่ึง
ชนต่างด้าวได้ทูลขอต่อพระองค์ เพื่อวา่ชนชาติทัง้หลายแหง่แผ่นดินโลกจะรูจั้กพระนามของพระองค์และ
เกรงกลัวพระองค์ ดั งอ ิสราเอลประชาชนของพระองค์ยาํเกรงพระองค์ อยู ่ น้ัน และเพื่อเขาทัง้หลายจะทราบ
วา่ พระนิเวศน้ีซ่ึงข้าพระองค์ ได้ สรา้งไวเ้ขาเรยีกกันด้วยพระนามของพระองค์ 44 ถ้าประชาชนของพระองค์
ออกไปทําสงครามต่อสู้ ศัตรู ของเขาทัง้หลาย จะเป็นโดยทางใดๆท่ี พระองค์ ทรงใช้เขาออกไปก็ ตาม และเขา
ทัง้หลายได้อธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์ตรงต่อเมืองซ่ึงพระองค์ทรงเลือกสรรไว้ และตรงต่อพระนิเวศซ่ึงข้า
พระองค์ ได้ สรา้งสําหรบัพระนามของพระองค์ 45ขอพระองค์ทรงสดับคําอธษิฐานของเขาและคําวงิวอนของ
เขาในฟ้าสวรรค์ และขอทรงให ้สิทธ ิอนัชอบธรรมของเขาคงอยู่ 46 ถ้าเขาทัง้หลายกระทําบาปต่อพระองค์
(เพราะไม่ มี  มนษุย ์สักคนหน่ึงซ่ึ งม ิ ได้ กระทําบาป� และพระองค์ทรงกริว้ต่อเขา และทรงมอบเขาไวกั้บศั ตรู 
เขาจึงถูกจับไปเป็นเชลยยงัแผ่นดินของศั ตรู  น้ัน  ไม่ วา่ไกลหรอืใกล้ 47  แต่ ถ้าเขาสํานึกผิดในใจในแผ่นดินซ่ึง
เขาได้ ถู กจับไปเป็นเชลยและได้ กลับใจ และได้ทําการวงิวอนต่อพระองค์ในแผ่นดินของผูจั้บเขาไปเป็นเชลย
ทูลวา่ �ข้าพระองค์ทัง้หลายได้กระทําบาป และได้ ประพฤติ ชัว่รา้ยและได้กระทําความชัว่� 48 ถ้าเขาทัง้หลาย
กลับมาหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเขาในแผ่นดินแหง่ศั ตรู ทัง้หลายของเขา  ผู้ ซ่ึงจับเขาไปเป็นเชลย
และอธษิฐานต่อพระองค์ตรงต่อแผ่นดินของเขา ซ่ึงพระองค์ทรงประทานแก่บรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย
คือเมืองซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงเลือกสรรไว้ และพระนิเวศซ่ึงข้าพระองค์ ได้ สรา้งไว้เพื่อพระนามของพระองค์
49 ขอพระองค์ทรงสดับคําอธษิฐานและคําวงิวอนของเขาในฟ้าสวรรค์ อนัเป็ นที ่ประทับของพระองค์ และ
ขอทรงให ้สิทธ ิอนัชอบธรรมของเขาคงอยู่ 50 และขอทรงประทานอภัยแก่ประชาชนของพระองค์ ผู้  ได้ กระทํา
บาปต่อพระองค์ และทรงประทานอภัยต่อการละเมิดทัง้หลายของเขา ซ่ึงเขาได้กระทําต่อพระองค์ และให้
เขาเป็ นที ่เมตตาของคนเหล่าน้ั นที ่จับเขาทัง้หลายไปเป็นเชลย เพื่อเขาทัง้หลายจะได้รบัความเมตตาจาก
เขา 51 เพราะวา่เขาทัง้หลายเป็นประชาชนของพระองค์ และเป็นมรดกของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงนําออก
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มาจากอยีปิต์ จากท่ามกลางเตาเหล็ก 52 ขอพระเนตรของพระองค์จงลืมอยู่ต่อคําวงิวอนของผู้ รบัใช ้ของ
พระองค์ และต่อคําวงิวอนของอสิราเอลประชาชนของพระองค์ ขอทรงสดับบรรดาเรือ่งท่ีเขาทัง้หลายรอ้ง
ต่อพระองค์ 53 เพราะพระองค์ทรงแยกเขาจากท่ามกลางชนชาติทัง้หลายของแผ่นดินโลก  ให ้เป็นมรดก
ของพระองค์ ตามซ่ึงพระองค์ตรสัทางโมเสส  ผู้รบัใช ้ของพระองค์  โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ใน
เม่ือพระองค์ทรงนําบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้หลายออกจากอยีปิต์�

ซาโลมอนตักเตือนและใหพ้รแก่ ประชาชน 
54 ครัน้ซาโลมอนทรงจบคําอธษิฐาน และคําวงิวอนทัง้ สิน้ น้ี ต่อพระเยโฮวาห ์แล้ว  ก็ ทรงลุกขึ้นจาก

หน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์  ท่ี ซ่ึงทรงคุกเข่าพรอ้มกับกางพระหตัถ์ สู่ ฟ้าสวรรค์ 55 และพระองค์ทรง
ประทับยนื และทรงให้พรแก่ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้สิน้ด้วยเสียงดังวา่ 56 � สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์  ผู้ ทรง
พระราชทานการหยุดพักแก่อสิราเอลประชาชนของพระองค์ ตามซ่ึงพระองค์ทรงสัญญาไว ้ทุ กประการ พระ
สัญญาอนัดีทัง้สิน้ของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงสัญญาทางโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระองค์น้ันไม่ล้มเหลวสัก
คําเดียว 57 ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้หลายสถิ ตก ับเราดังท่ี พระองค์  ได้ สถิ ตก ับบรรพบุรุษของเรา
ขอพระองค์อยา่ทรงละเราหรอืทอดทิง้เราเสีย 58 เพื่อพระองค์ทรงโน้มจิตใจของเราให้มาหาพระองค์  ท่ี จะ
ดําเนินในทางทัง้สิน้ของพระองค์ และรกัษาบรรดาพระบัญญั ติ ของพระองค์  กฎเกณฑ์ ของพระองค์ และคํา
ตัดสินของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงบัญญั ติ  ไว ้ แก่ บรรพบุรุษของเรา 59  ขอให ้ถ้อยคําเหล่าน้ีของข้าพเจ้า ซ่ึง
ข้าพเจ้าได้วงิวอนขอต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  ให ้ อยู ่ ใกล้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเราทัง้วนัและคืน
และขอให ้สิทธ ิอนัชอบธรรมของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ คงอยู ่และให ้สิทธ ิอนัชอบธรรมของอสิราเอลประชาชน
ของพระองค์ คงอยู ่ตามต้องการแต่ละวนั 60 เพื่อบรรดาชนชาติทัง้หลายแหง่แผ่นดินโลกจะทราบวา่พระเย
โฮวาหน้ั์นเป็นพระเจ้า  ไม่มี  องค์ อื่นเลย 61 เพราะฉะน้ันขอให ้จิ ตใจของท่านทัง้หลายบร ิสุทธ ์ิต่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเรา คือท่ีจะดําเนินอยู่ในกฎเกณฑ์ของพระองค์ และรกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ ดังในเวลา
น้ี�

การถวายเครือ่งสัตวบูชาและการฉลองเทศกาล (2 พศด 7:4-10)
62  แล ้วกษั ตร ิย์และชนอสิราเอลทัง้ปวงท่ี อยู ่กับพระองค์ ได้ ถวายเครือ่งสัตวบู ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮ

วาห์ 63 และซาโลมอนได้ถวายเครือ่งสันติ บูชา ซ่ึงพระองค์ทรงถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือววัสองหม่ืนสอง
พันตัว และแกะหน่ึงแสนสองหม่ืนตัว  กษัตรยิ ์และคนอสิราเอลทัง้ปวงจึ งอ ุทิศถวายพระนิเวศแหง่พระเย
โฮวาห์ 64 ในวนัเดียวกันน้ันกษั ตร ิย์ทรงทําพิธีชาํระส่วนกลางของลาน ซ่ึงอยู ่หน ้าพระนิเวศของพระเยโฮ
วาห์ เพราะวา่ท่ีน่ันพระองค์ ได้ ถวายเครือ่งเผาบู ชา และธญัญบู ชา และส่วนไขมันของสันติ บูชา เพราะวา่
แท่นทองสัมฤทธิ์ซ่ึงอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์น้ันเล็กเกินไป  ไม่ พอรบัเครือ่งเผาบูชาและธญัญบู ชา 
และส่วนไขมันของสันติ บูชา 65 ซาโลมอนจึงทรงฉลองเทศกาลในเวลาน้ัน  พร ้อมกับอสิราเอลทัง้ปวง เป็นชุ 
มน ุมมโหฬาร  มี คนมาตัง้แต่ทางเข้าเมืองฮามัทจนถึงแม่น้ําแห ่งอ ียปิต์ ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเรา เป็นเจ็ดวนัและเจ็ดวนัคือสิบส่ี วนั 66 ในว ันที แ่ปดพระองค์ทรงใหป้ระชาชนกลับ เขาทัง้หลายก็ถวาย
พระพรแด่ กษัตรยิ ์และกลับไปสู่ เต็นท์ ของตน ด้วยจิตใจชื่นบานและยนิดี เน่ืองด้วยความดีทัง้สิน้ซ่ึงพระเย
โฮวาหท์รงกระทําแก่ ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และแก่อสิราเอลประชาชนของพระองค์

9
พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (2 พศด 7:12-22)

1  อยู ่มาเม่ือซาโลมอนได้สรา้งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์และพระราชวงัของกษั ตร ิย์ และบรรดาสิง่ท่ี
ซาโลมอนมีพระประสงค์จะสรา้งน้ันสําเรจ็แล้ว 2 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนเป็ นคร ้ังท่ี สอง  ดัง
ท่ี  พระองค์ ทรงปรากฏแก่ท่านท่ีกิเบโอน 3 และพระเยโฮวาห์ตรสักั บท ่านวา่ �เราได้ยนิคําอธษิฐานของเจ้า
และคําวงิวอนของเจ้าซ่ึงเจ้าได้กระทําต่อเราน้ันแล้ว เราได้รบัพระนิเวศซ่ึงเจ้าได้สรา้งน้ี ไว ้เป็นสถานบร ิสุทธ ิ์
และได้ประดิษฐานนามของเราไว ้ท่ี น่ันเป็นนิตย์ ตาของเราและใจของเราจะอยู ่ท่ี น่ันตลอดไป 4 และถ้าเจ้า
ดําเนินต่อหน้าเราดังดาวดิบิดาของเจ้าได้ดําเนินด้วยใจซ่ื อสัตย ์และด้วยความเท่ียงธรรม กระทําทุกอยา่ง
ตามท่ีเราได้บัญชาเจ้าไว้ และรกัษากฎเกณฑ์ของเรา และคําตัดสินของเรา 5  แล ้วเราจะสถาปนาราชบัลลั 
งก ์ของเจ้าเหนื ออ ิสราเอลเป็นนิตย์  ดังท่ี เราได้สัญญากับดาวดิบิดาของเจ้าวา่ � เจ้ าจะไม่ขาดชายผู้ หน ่ึงบ
นบัลลั งก ์ แห ่ งอ ิสราเอล� 6  แต่ ถ้าเจ้าหนัไปจากการติดตามเรา ตัวเจ้าเองหรอืลูกหลานของเจ้าก็ ดี และมิ ได้ 
รกัษาบัญญั ติ ของเราและกฎเกณฑ์ของเรา ซ่ึงเราได้ตัง้ไวต่้อหน้าเจ้า  แต่ ไปปรนนิบั ติ พระอื่นและนมัสการ
พระน้ัน 7  แล ้วเราจะตัดอสิราเอลออกเสียจากแผ่นดินซ่ึงเราได้ ให ้ แก่  เขาทัง้หลาย และพระนิเวศน้ีซ่ึงเราได้
กระทําให้เป็นสถานบร ิสุทธ ์ิเพื่อนามของเรา เราจะเหวีย่งออกเสียจากสายตาของเรา และอสิราเอลจะเป็น
คําภาษิตและคําครหาท่ามกลางชนชาติ ทัง้ปวง 8 และพระนิเวศน้ี ซ่ึงจะเหน็ได้ ทนโท่  ทุ กคนท่ีผ่านไปจะฉงน
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สนเท่ห์ และเขาจะเยย้หยนัและกล่าววา่ � เหตุ ไฉนพระเยโฮวาหจึ์งได้กระทําดัง่น้ี แก่  แผ่ นดินน้ี และแก่พระ
นิเวศน้ี� 9  แล ้วเขาจะตอบวา่ �เพราะวา่เขาทัง้หลายได้ทอดทิง้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา  ผู้  ได้ ทรงนํา
บรรพบุรุษของเขาออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ และได้ยดึถือพระอื่น และนมัสการและปรนนิบั ติ พระน้ัน เพราะ
ฉะน้ันพระเยโฮวาหท์รงนําเหตุรา้ยทัง้สิน้น้ีมาเหนือเขาทัง้หลาย� �

 กิตติศัพท์  แห ่งซาโลมอนเล่ืองลือไปทัว่ (2 พศด 8:1-18)
10  อยู ่มาเม่ือสิน้ยี ่สิ บปี ซ่ึงซาโลมอนได้ทรงสรา้งอาคารสองหลัง คือพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ

พระราชวงัของกษั ตร ิย์ 11 ( ฮ ีรามกษั ตร ิย์เมืองไทระได้ส่งไม้สนสีดาร์  ไม้ สนสามใบและทองคําให ้แก่ ซาโลม
อนตามท่ี พระองค์  มี พระประสงค์ แล้ว )  กษัตรยิ ์ซาโลมอนจึงทรงประทานหวัเมืองในแผ่นดินกาลิลี ให ้ แก่  
ฮ ีรามยี ่สิ บหวัเมือง 12  แต่ เม่ือฮีรามเสด็จจากเมืองไทระเพื่อชมหวัเมืองซ่ึงซาโลมอนประทานแก่ ท่าน หวั
เมืองเหล่าน้ันไม่เป็ นที ่พอพระทัยท่าน 13 เพราะฉะน้ันท่านจึงวา่ �พระอนชุาเอย๋ เมืองซ่ึงท่านประทานแก่
ข้าพเจ้าน้ันเป็นเมืองอะไรอยา่งน้ี� เขาจึงเรยีกเมืองเหล่าน้ั นว ่าแผ่นดินคาบูลจนทุกวนัน้ี 14  ฮ ีรามได้ส่ง
ทองคําหน่ึงรอ้ยยี ่สิ บตะลันต์ ให ้ แก่  กษัตรยิ ์15  น่ี เป็นเรือ่งแรงงานเกณฑ์ ซ่ึงกษั ตร ิย์ซาโลมอนได้ เกณฑ์ เพื่อ
สรา้งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวงัของพระองค์ และป้อมมิลโล และกําแพงกรุงเยรูซาเล็ม
และฮาโซร์ และเมกิดโด และเกเซอร์ 16  ฟาโรห ์ กษัตรยิ ์ อยีปิต์  ได้ ยกทัพขึ้นมายดึเมืองเกเซอร์และเอาไฟ
เผาเสีย และได้ฆ่าคนคานาอนัซ่ึงอยู่ในเมืองน้ัน และได้ยกเมืองน้ันให ้แก่ ธดิาของท่านเป็นสินสมรสคือ  
มเหสี ของซาโลมอน 17 ซาโลมอนจึงสรา้งเกเซอรข์ึ้นใหม่ และสรา้งเมืองเบธโฮโรนล่าง 18 ทัง้เมืองบาอาลัท
และเมืองทัดโมรใ์นถิน่ทุ รก ันดารในแผ่นดิน 19 ทัง้บรรดาหวัเมืองคลังหลวงท่ีซาโลมอนมี อยู ่และหวัเมือง
สําหรบัรถรบของพระองค์ และหวัเมืองสําหรบัพลม้าของพระองค์ และสิง่ใดๆซ่ึงซาโลมอนมีพระประสงค์
จะสรา้งในกรุงเยรูซาเล็ม ในเลบานอน และทัว่แผ่นดินซ่ึงอยูใ่นอาณาจักรของพระองค์ 20 ประชาชนทัง้ปวง
ซ่ึงเหลืออยู่จากคนอาโมไรต์ คนฮติไทต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส  ผู้ ซ่ึงไม่ ใช ่คนอสิราเอล 21 ลูก
หลานของเขาท่ี เหลืออยู ่ในแผ่นดิน ซ่ึงประชาชนอสิราเอลไม่สามารถจะทําลายให ้สิ ้นได้  บุ คคลเหล่าน้ีซา
โลมอนทรงเกณฑ์ ให ้เป็นทาสอยู่จนทุกวนัน้ี 22  แต่ ประชาชนอสิราเอลน้ัน ซาโลมอนหาได้ทรงกระทําใหเ้ป็น
ทาสไม่ เขาทัง้หลายเป็นทหาร เป็นข้าราชการ เป็นผู้บังคับบัญชาของพระองค์ เป็นนายทหารของพระองค์
เป็นผู้บังคับการรถรบของพระองค์และเป็นพลม้าของพระองค์ 23  เหล่าน้ี เป็นเจ้าหน้าท่ี ชัน้ผู้ใหญ่ เหนือพระ
ราชกิจของซาโลมอนจํานวนหา้รอ้ยหา้สิบคน เป็นผู้ ดู แลประชาชนท่ี ทํางาน 24  แต่ ธดิาของฟาโรห ์ได้ ขึ้นไป
จากนครดาวดิ ถึงพระตําหนักของพระนางเองซ่ึงซาโลมอนได้สรา้งให ้พระนาง  แล ้วพระองค์จึงสรา้งป้อม
มิลโล 25  ปี ละสามครัง้ ซาโลมอนได้ทรงถวายเครือ่งเผาบู ชา และเครือ่งสันติบูชาบนแท่นบู ชา ซ่ึงพระองค์
ทรงสรา้งถวายพระเยโฮวาห์ ทรงเผาเครือ่งหอมบนแท่นบู ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ดังน้ันพระองค์จึง
สรา้งพระนิเวศจนสําเรจ็ 26  กษัตรยิ ์ซาโลมอนทรงสรา้งกองเรอืกําป่ั นที ่ เอซี โอนเกเบอร์ ซ่ึงอยู ่ใกล้ เอโลท บน
ฝ่ังทะเลแดงในแผ่นดินเอโดม 27 และฮรีามได้ส่งข้าราชการและพลเรอืผูซ่ึ้งคุ้นเคยกับทะเลไปกับกองกําป่ัน
พรอ้มกับข้าราชการของซาโลมอน 28 เขาทัง้หลายไปถึงเมืองโอฟีร์ และนําทองคํามาจากท่ี น่ัน จํานวนส่ีรอ้ย
ยี ่สิ บตะลันต์และนํามาถวายกษั ตร ิยซ์าโลมอน

10
 พระราชนีิ  แห ่งเชบาทรงเข้าเฝ้ากษั ตร ิยซ์าโลมอน (2 พศด 9:1-12)

1 เม่ือพระราชนีิ แห ่งเชบาทรงได้ย ินก ิตติ ศัพท์  แห ่งซาโลมอนเก่ียวกับพระนามของพระเยโฮวาห์ พระนาง
ก็เสด็จมาทดลองพระองค์ด้วยปัญหายุง่ยากต่างๆ 2 พระนางเสด็จมายงักรุงเยรูซาเล็ม  พร ้อมด้วยข้าราช
บรพิารมากมาย  มี ฝู งอ ูฐบรรทุกเครือ่งเทศและทองคําเป็ นอ ันมาก และเพชรพลอยต่างๆ และเม่ือพระนาง
เสด็จมาถึงซาโลมอนแล้ว พระนางก็ทูลเรือ่งในพระทัยต่อพระองค์ ทุ กประการ 3 และซาโลมอนตรสัตอบ
ปัญหาของพระนางทัง้สิน้  ไม่มี  สิ ่งใดท่ีซ่อนอยู่พ้นกษั ตร ิย์ซ่ึงพระองค์จะทรงอธบิายแก่พระนางไม่ ได้ 4 และ
เม่ือพระราชนีิ แห ่งเชบาทรงเหน็พระสติปัญญาทัง้สิน้ของซาโลมอน และพระราชวงัท่ี พระองค์ ทรงสรา้ง
5 ทัง้อาหารท่ี โต ๊ะเสวย กับการเข้าเฝ้าของบรรดาข้าราชการ และการปรนนิบั ติ  รบัใช ้ของมหาดเล็กตลอด
ทัง้ภูษาอาภรณ์ของเขา และพนักงานเชญิถ้วยของพระองค์ และการท่ี พระองค์ เสด็จขึ้นไปในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ พระทัยของพระนางก็สลดลงที เดียว 6 พระนางทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ข่าวคราวซ่ึงหม่อมฉันได้ยนิ
ในประเทศของหม่อมฉัน ถึงพระราชกิจและพระสติปัญญาของพระองค์เป็นความจรงิ 7  แต่ หม่อมฉั นม ิ ได้ 
เชื่อถ้อยคําน้ัน จนหม่อมฉันมาเฝ้า และตาของหม่อมฉันได้ เห ็นเอง และดู เถิด  ท่ี เขาบอกแก่หม่อมฉั นก ็ ไม่ 
ถึงครึง่หน่ึง พระสติปัญญาและความมัง่คัง่ของพระองค์ ก็ มากยิง่กวา่ข่าวคราวท่ีหม่อมฉันได้ ยนิ 8 บรรดา
คนของพระองค์ ก็  เป็นสุข บรรดาข้าราชการเหล่าน้ีของพระองค์ ผู้  อยู ่งานประจําต่อพระพักตร ์พระองค์ และ
ฟังพระสติปัญญาของพระองค์ ก็  เป็นสุข 9  สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์  ผู้ ทรงพอพระทัย
ในพระองค์ และทรงแต่งตัง้พระองค์ ไว ้บนบัลลั งก ์ แห ่ งอ ิสราเอล เพราะพระเยโฮวาห์ทรงร ักอ ิสราเอลเป็น
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นิตย ์พระองค์ จึงทรงแต่งตัง้ให ้พระองค์ เป็นกษั ตร ิย์ เพื่อวา่พระองค์จะทรงอาํนวยความยุ ติ ธรรมและความ
เท่ียงธรรม� 10  แล ้วพระนางก็ถวายทองคําหน่ึงรอ้ยยี ่สิ บตะลันต์ แด่  กษัตรยิ ์ทัง้เครือ่งเทศเป็นจํานวนมาก
และเพชรพลอยต่างๆ  ไม่มี เครือ่งเทศมามากมายดังน้ี อกี  ดังท่ี  พระราชนีิ  แห ่งเชบาถวายแด่ กษัตรยิ ์ซาโลม
อน 11 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก กองกําป่ันของฮีรามซ่ึงได้นําทองคํามาจากโอฟีร์  ได้ นําไม้จันทน์แดงและเพชรพลอย
ต่างๆจํานวนมากหลายมาจากโอฟีร์ 12 และกษั ตร ิย์ทรงใช ้ไม้จันทน์ แดงทําเสาพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์
และสําหรบัพระราชวงัของกษั ตร ิย์ และทําพิณเขาคู่และพิณใหญ่สําหร ับน ั กร ้อง จนทุกวนัน้ี ก็  ไม่ เคยมี ไม้
จันทน์ แดงมาหรอืเหน็อยา่งน้ี อกี 13  กษัตรยิ ์ซาโลมอนทรงพระราชทานทุกอยา่งแก่ พระราชนีิ  แห ่งเชบา  
ตามท่ี พระนางมีพระประสงค์ นอกจากสิง่ท่ีพระราชทานมาจากความอุดมสมบู รณ ์ของกษั ตร ิย ์แล้ว  สิ ่งใดๆ
ท่ีพระนางทูลขอ ซาโลมอนก็ พระราชทาน  ดังน้ัน พระนางก็เสด็จกลับไปยงัแผ่นดินของพระนาง  พร ้อมกับ
ข้าราชการของพระนาง

 ทรพัยส์มบัติ และความเจรญิรุง่เรอืงของซาโลมอน (2 พศด 9:13-28)
14 น้ําหนักของทองคําท่ีนํามาส่งซาโลมอนในปี หน ึ่งน้ันเป็นทองคําหกรอ้ยหกสิบหกตะลันต์ 15 นอกเหนือ

จากทองคําซ่ึงมาจากพ่อค้า และจากการค้าของพวกพ่อค้า และจากกษั ตร ิย์ทัง้ปวงของประเทศอาระเบีย
และจากบรรดาเจ้าเมืองแหง่แผ่นดิน 16  กษัตรยิ ์ซาโลมอนทรงสรา้งโล่ ใหญ่ สองรอ้ยอนัด้วยทองคําทุบ  โล่ 
อนัหน่ึงใชท้องคําหกรอ้ยเชเขล 17 และพระองค์ทรงสรา้งโล่สามรอ้ยอนัด้วยทองคําทุบ  โล่ อนัหน่ึงใชท้องคํา
สามมาเน และกษั ตร ิย์ทรงเก็บโล่ ไว ้ในพระตําหนักพนาเลบานอน 18  กษัตรยิ ์ทรงกระทําพระท่ีน่ังงาชา้ง
ขนาดใหญ่ ด้วย และทรงบุด้วยทองคําอยา่งงามท่ี สุด 19 พระท่ีน่ังน้ั นม ีบันไดหกขัน้  พน ักหลังของพระท่ีน่ัง
น้ันกลมข้างบน และสองข้างพระท่ีน่ั งม ี ท่ี วางพระหตัถ์  มี  สิ งโตสองตัวยนือยู่ข้างๆท่ีวางพระหตัถ์ 20  มี  สิ ง
โตอกีสิบสองตัวยนือยู ่ท่ี น่ันบนหกขัน้บันไดทัง้สองข้าง เขาไม่เคยทําในราชอาณาจักรใดๆเหมือนอยา่งน้ี
21 ภาชนะทัง้สิน้สําหรบัเครือ่งด่ืมของกษั ตร ิย์ซาโลมอนทําด้วยทองคํา และภาชนะทัง้สิน้ของพระตําหนัก
พนาเลบานอนทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ  ไม่มี  ท่ี ทําด้วยเงนิเลย เงนิน้ันถือวา่เป็นของไม่ มี ค่าอะไรในสมัยของ
ซาโลมอน 22 เพราะวา่กษั ตร ิย ์มี กองกําป่ันเมืองทารชชิ เดินทะเลพรอ้มกับกองกําป่ันของฮีราม กองกําป่ัน
เมืองทารชิชนําทองคํา  เงนิ  งาชา้ง  ลิง และนกยูงมาสามปีต่อครัง้ 23  ดังน้ี  แหละ  กษัตรยิ ์ซาโลมอนจึงได้
เปรยีบกวา่บรรดากษั ตร ิย์อื่นๆแหง่แผ่นดินโลกในเรือ่งสมบั ติ และสติ ปัญญา 24 และทั ่วท ้ังโลกก็แสวงหาท่ี 
จะเข้ าเฝ้าซาโลมอน เพื่อจะฟังพระสติปัญญาซ่ึงพระเจ้าพระราชทานไวใ้นใจของท่าน 25  ทุ กคนก็นําเครือ่ง
บรรณาการของเขามา เป็นเครือ่งทําด้วยเงนิ เครือ่งทําด้วยทองคํา  เครือ่งแต่งกาย เครือ่งอาวุธ  เครือ่งเทศ 
 ม้า และล่อ ตามจํานวนกําหนดทุกๆปี 26 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบและพลม้า  พระองค์ ทรงมีรถรบหน่ึงพัน
ส่ีรอ้ยคัน และพลม้าหน่ึงหม่ืนสองพันคน ซ่ึงพระองค์ทรงให้ประจําอยู ่ท่ี หวัเมืองรถรบ และอยู่กับกษั ตร ิย์
ในกรุงเยรูซาเล็ม 27 และกษั ตร ิย์ทรงกระทําให้เงนิน้ันเป็นของสามัญในกรุงเยรูซาเล็มเหมือนก้อนหนิ และ
ทรงกระทําให ้มี สนสีดารม์ากมายเหมือนไม้มะเด่ือแหง่หุบเขา 28 ม้าอนัเป็นสินค้าเข้าของซาโลมอนมาจาก
อยีปิต์  พร ้อมด้วยเส้นด้ายสําหรบัผ้าป่าน และบรรดาพ่อค้าของกษั ตร ิย์รบัเส้นด้ายสําหรบัผ้าป่านน้ันมา
ตามราคา 29 จะนํารถรบคันหน่ึงเข้ามาจากอยีปิต์ ได้ ในราคาหกรอ้ยเชเขลเงนิ ม้าตัวหน่ึงหน่ึงรอ้ยหา้สิบ ดัง
น้ันโดยทางพวกพ่อค้าเขาก็ส่งออกไปยงับรรดากษั ตร ิยทั์ง้ปวงของคนฮติไทต์ และบรรดากษั ตร ิยข์องซีเรยี

11
 มเหสี ทัง้หลายของซาโลมอนไหว ้รู ปเคารพ

1  แต่  กษัตรยิ ์ซาโลมอนทรงรกัหญิงต่างด้าวหลายคน นอกจากธดิาของฟาโรห์  มี หญิงคนโมอบั คนอมั
โมน คนเอโดม คนไซดอน และคนฮติไทต์ 2 เป็นของประชาชาติซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสักับคนอสิราเอลวา่ � 
เจ้ าทัง้หลายอยา่เข้าไปแต่งงานกับเขาทัง้หลาย หรอือยา่เข้ามาแต่งงานกับเจ้า เพราะเขาจะหนัจิตใจของ
เจ้าไปตามพระของเขาเป็นแน่� ซาโลมอนทรงติดพั นก ับคนเหล่าน้ีด้วยความรกั 3  พระองค์ ทรงมี มเหสี  เจ ็
ดรอ้ยคือเจ้าหญิง และนางหา้มสามรอ้ย และบรรดามเหสีของพระองค์ ก็ ทรงหนัพระทัยของพระองค์ไปเสีย
4 เพราะอยู่มาเม่ือซาโลมอนทรงพระชราแล้ว  มเหสี ของพระองค์ ได้ หนัพระทัยของพระองค์ ให ้ไปตามพระ
อื่น และพระทัยของพระองค์หาได้ บรสุิทธิ ์ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ ดังพระทัยของดาวดิราช
บิดาของพระองค์ ไม่ 5 เพราะซาโลมอนทรงดําเนินตามพระอชัโทเรท พระแม่ เจ้ าของคนไซดอน และตามพ
ระมิลโคมสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนของคนอมัโมน 6 ซาโลมอนจึงทรงกระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ และมิ ได้ ทรงติดตามพระเยโฮวาห ์อยา่งเต็มกําลัง ดังดาวดิราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทํามาแล้ 
วน ้ัน 7  แล ้วซาโลมอนได้ทรงสรา้งปู ชน ียสถานสูงสําหรบัพระเคโมช  สิ ่งท่ีน่าสะอดิสะเอยีนของโมอบั ใน
ภูเขาท่ี อยู ่ หน ้ากรุงเยรูซาเล็ม และสําหรบัพระโมเลค  สิ ่งท่ีน่าสะอดิสะเอยีนของคนอมัโมน 8 และพระองค์จึง
ทรงกระทําดังน้ันเพื่อมเหสีต่างด้าวของพระองค์ ทัง้สิน้  ผู้  ท่ี  ได้ เผาเครือ่งหอมและถวายเครือ่งสัตวบูชาแก่
บรรดาพระของเขา

พระเจ้าทรงพระพิโรธและลงโทษซาโลมอน
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9 พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ต่อซาโลมอน เพราะพระทัยของท่านได้หนัไปเสียจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่
งอ ิสราเอล  ผู้  ได้ ทรงปรากฏแก่ท่านสองครัง้แล้ว 10 และได้ทรงบัญชาท่านเก่ียวกับเรือ่งน้ี วา่ท่านไม่ควรไป
ติดตามพระอื่น  แต่ ท่านมิ ได้ รกัษาพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ 11 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์ตรสักับซาโลม
อนวา่ �เน่ืองด้วยเจ้าได้กระทําเชน่น้ี และเจ้ามิ ได้ รกัษาพันธสัญญาของเรา และกฎเกณฑ์ของเรา ซ่ึงเราได้
บัญชาเจ้าไว้ เราจะฉีกอาณาจักรเสียจากเจ้าเป็นแน่และให ้แก่ ข้าราชการของเจ้า 12 กระน้ั นก ็ ดี เพราะเหน็
แก่ ดาว ิดบิดาของเจ้าเราจะไม่กระทําในวนัเวลาของเจ้า  แต่ เราจะฉีกออกจากมื อบ ุตรชายของเจ้า 13  อยา่งไร
ก็ดี เราจะไม่ฉีกเสียหมดอาณาจั กร  แต่ เราจะให้ตระกูลหน่ึงแก่ บุ ตรชายของเจ้า เพื่อเหน็แก่ ดาว ิดผู้ รบัใช ้
ของเรา และเพื่อเหน็แก่เยรูซาเล็มซ่ึงเราได้เลือกไว�้ 14 พระเยโฮวาห์ทรงให ้ปฏิปักษ์  เก ิดขึ้นต่อสู้ซาโลมอน
คือฮาดัดคนเอโดม ท่านเป็นเชื้อสายราชวงศ์ แห ่งเอโดม 15 เพราะอยู่มาเม่ือดาว ิดอย ู่ในเอโดม และโยอาบ
ผู้บัญชาการกองทัพได้ขึ้นไปฝังผู้ ท่ี  ถู กฆ่า หลังจากเขาได้ฆ่าผู้ชายทุกคนในเอโดมเสีย 16 (เพราะโยอาบและ
คนอสิราเอลทัง้สิน้ยงัอยู ่ท่ี น่ันหกเดือน จนกวา่เขาได้ฆ่าผู้ชายทุกคนในเอโดม� 17 ฮาดัดได้ หนี ไปอยีปิต์  พร ้
อมกับคนเอโดมบางคนผู้เป็นข้าราชการของบิดาของท่าน ครัง้น้ันฮาดัดยงัเป็นเด็กเล็กๆอยู่ 18 เขาทัง้หลาย
ยกออกจากมีเดียนมายงัปาราน และพาคนจากปารานมากับเขาและมาถึ งอ ียปิต์ เฝ้าฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ 
ียปิต์  ผู้ ประทานเรอืนหลังหน่ึงแก่ เขา และกําหนดให ้ได้ รบัปันเสบียงอาหาร และประทานท่ี ดิ นให้เขาด้วย
19 และฮาดัดเป็ นที ่โปรดปรานยิง่ในสายตาของฟาโรห์  ฟาโรห ์จึงประทานน้องสาวของมเหสีของท่านเอง
คือขนิษฐาของพระราชินีทาเปเนสให้เป็นภรรยาเขา 20 และขนิษฐาของทาเปเนสก็ ประสูติ  เกน ูบัทให้ท่าน
เป็นบุตรชาย  ผู้ ซ่ึงทาเปเนสให้หยา่นมในวงัของฟาโรห์ และเกนูบั ทอย ู่ในวงัของฟาโรห์ในหมู่ราชโอรสของ
ฟาโรห์ 21  แต่ เม่ือฮาดั ดอย ู่ในอยีปิต์ ได้ ย ินว ่าดาวดิได้ล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ แล้ว และโย
อาบผู้บัญชาการกองทั พก ็ สิ ้นชวีติแล้ว ฮาดัดจึงทูลฟาโรห ์วา่ �ขอข้าพระองค์ทูลลาเพื่อข้าพระองค์จะกลับ
ไปยงัประเทศของข้าพระองค์ เอง � 22  แต่  ฟาโรห ์ตรสักั บท ่านวา่ �ท่านอยู่กับเราขาดสิง่ใดหรอื  ดู  เถิด ท่าน
จึงเสาะหาท่ีจะกลับไปยงัประเทศของท่าน� และท่านก็ทูลพระองค์ วา่ � ไม่ ขาดสิง่ใดพระเจ้าข้า  แต่  ขอให ้ข้า
พระองค์ไปเถิด� 23 พระเจ้าได้ทรงให ้ปฏิปักษ์  เก ิดขึ้นต่อสู้ท่านอกีคนหน่ึง คือเรโซนบุตรชายของเอลี ยาดา 
 ผู้  ท่ี  หนี ไปจากฮาดัดเอเซอร ์กษัตรยิ ์ แห ่งโศบาห ์เจ้ านายของตน 24 เม่ือดาวดิเข่นฆ่าชาวโศบาหเ์ขาก็รวบรวม
ผู้คนให ้อยู ่กับเขา กลายเป็นหวัหน้าของกองปล้น และเขาทัง้หลายก็ไปยงัเมืองดามัสกัสอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน และ
ครอบครองเมืองดามัสกัส 25 ท่านเป็นปฏิ ปักษ์ ของอสิราเอลตลอดวนัเวลาของซาโลมอน นอกจากเหตุรา้ย
ท่ีฮาดัดได้ กระทํา และท่านเกลียดช ังอ ิสราเอล และได้ปกครองอยูเ่หนือซีเรยี

การเล่ือนตําแหน่งของเยโรโบอมั
26 เยโรโบอมับุตรชายเนบัท คนเอฟราอมิ ชาวเมืองเศเรดาหข์้าราชการคนหน่ึงของซาโลมอน มารดาชื่อ

เศรุวาห์เป็นหญิ งม ่าย  ได้ ยกมือขึ้นต่อสู้ กษัตรยิ ์ ด้วย 27  ต่อไปน้ี  เป็นสาเหตุ  ท่ี ท่านยกมือขึ้นต่อสู้ กษัตรยิ ์คือ
ซาโลมอนทรงสรา้งป้อมมิลโล และอุดชอ่งกําแพงนครของดาวดิราชบิดาของพระองค์ 28 เยโรโบอมัเป็น
ทแกล้วทหาร เม่ือซาโลมอนทรงเห ็นว ่าชายหนุ่มคนน้ันเป็นคนขยนั  พระองค์ จึงให้ท่านดูแลเหนือแรงงาน
เกณฑ์ทัง้สิน้ของวงศ์วานโยเซฟ 29 และอยู่มาในคราวน้ันเม่ือเยโรโบอมัออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม อาหยิาห ์
ผู้  พยากรณ์ ชาวชีโลห ์ได้ พบท่านท่ี กลางทาง อาหิยาห์สวมเส้ือใหม่ตัวหน่ึง และคนทัง้สองก็ อยู ่ลําพังในทุ่ง
นา 30  แล ้วอาหิยาห ์ก็ จับเส้ือใหม่ ท่ี สวมอยู่ฉีกออกเป็นสิบสองชิน้ 31 และท่านพู ดก ับเยโรโบอมัวา่ �ท่าน
จงเอาไปสิบชิน้ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด เราจะฉีกอาณาจักรจากมือ
ของซาโลมอน และจะให ้เจ้ าสิบตระกูล 32 ( แต่ เขาจะมีตระกูลหน่ึงเพื่อเหน็แก่ ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของเรา และ
เพื่อเหน็แก่เยรูซาเล็มเมืองซ่ึงเราเลือกจากท่ามกลางตระกูลทัง้ปวงของอสิราเอล� 33 เพราะเขาทัง้หลาย
ได้ทอดทิง้เรา และได้ นม ัสการพระอชัโทเรท พระแม่ เจ้ าของชาวไซดอน เคโมชพระของโมอบั และมิลโคม
พระของคนอมัโมน และมิ ได้ ดําเนินในทางของเรา เพื่อจะกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายตาของเรา และรกัษา
กฎเกณฑ์ของเรา และคําตัดสินของเรา อยา่งกับดาวดิบิดาของเขาได้กระทําน้ัน 34 ถึงกระน้ั นก ็ ดี เราจะไม่
เอาอาณาจักรทัง้หมดออกจากมือของเขา  แต่ เราจะกระทําให้เขาเป็นผู้ครอบครองอยู่ตลอดวนัเวลาแหง่
ชวีติของเขา เพราะเหน็แก่ ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของเราผู้ซ่ึงเราได้เลือกไว้ เพราะเขาได้รกัษาบัญญั ติ ของเราและกฎ
เกณฑ์ของเรา 35  แต่ เราจะเอาอาณาจักรออกจากมื อบ ุตรชายของเขา และจะมอบให ้เจ้ าสิบตระกูล 36 เรา
ยงัจะให้ตระกูลหน่ึงแก่ บุ ตรชายของเขา เพื่อดาวดิผู้ รบัใช ้ของเราจะมีประทีปดวงหน่ึงต่อหน้าเราในกรุง
เยรูซาเล็มเสมอ เป็นเมืองซ่ึงเราได้เลือกเพื่อประดิษฐานนามของเราไว ้ท่ีน่ัน 37 เราจะเอาตัวเจ้า และเจ้าจะ
ปกครองให้กวา้งขวางตามชอบใจของเจ้า และเจ้าจะเป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล 38 และจะเป็นดังน้ีวา่ถ้า
เจ้าเชื่อฟังทุกสิง่ท่ีเราบัญชาแก่ เจ้า และจะดําเนินในทางทัง้หลายของเรา และกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายตา
ของเรา โดยรกัษากฎเกณฑ์ของเรา และบัญญั ติ ของเราดังดาวดิผู้ รบัใช ้ของเราได้ กระทํา เราจะอยู่กับเจ้า
และจะสรา้งเจ้าให้เป็นราชวงศ์ ท่ี  มัน่คง  ดังท่ี เราได้สรา้งเพื่อดาวดิมาแล้ว และเราจะให้อสิราเอลแก่ เจ้า 39  
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ด้วยเหตุน้ี เราจะให ้ความทุกข์ ใจแก่เชื้อสายของดาวดิ  แต่  ไม่  เป็นนิตย ์� � 40 ฉะน้ันซาโลมอนจึงทรงหาชอ่ง
จะประหารเยโรโบอมัเสีย  แต่ เยโรโบอมัได้ ลุ กขึ้นหนี เข ้าไปในอยีปิต์ ไปยงัชชิกักษั ตร ิย ์อยีปิต์ และอยูใ่นอยีปิต์
จนถึงซาโลมอนสิน้พระชนม์

ซาโลมอนสิน้พระชนม์ (2 พศด 9:29-31)
41 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของซาโลมอน และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา และพระสติปัญญาของ

พระองค์ มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือพระราชกิจของซาโลมอนหรอื 42 และเวลาท่ีซาโลมอนทรงครอบครองใน
เยรูซาเล็มเหนื ออ ิสราเอลทัง้สิน้น้ัน เป็นส่ี สิ บปี 43 และซาโลมอนก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเขาฝังพระศพพระองค์ ไว ้ในนครของดาวดิราชบิดาของพระองค์ และเรโหโบอมัราชโอรสของพระองค์ 
ก็ ขึ้นครองแทน

12
ความโงเ่ขลาของเรโหโบอมัคนหนุ่ม (2 พศด 10:1-11)

1 เรโหโบอมัได้ไปยงัเมืองเชเคม เพราะอสิราเอลทัง้ปวงได้ มาย ังเชเคมเพื่อจะตัง้ท่านใหเ้ป็นกษั ตร ิย์ 2และ
อยู่มาเม่ือเยโรโบอมับุตรชายเนบัทได้ยนิเรือ่งน้ัน เพราะท่านยงัอยู่ในอยีปิต์ ( ท่ี ซ่ึงท่านหนีไปจากพระพักตร ์
กษัตรยิ ์ซาโลมอน เยโรโบอมัอาศัยอยู่ในอยีปิต์� 3 เขาทัง้หลายก็ ใช ้คนไปเรยีกท่าน เยโรโบอมักับชุ มน ุมชน
อสิราเอลทัง้หมดได้มาทูลเรโหโบอมัวา่ 4 �พระราชบิดาของพระองค์ ได้ กระทําให้แอกของข้าพระองค์ หน ัก
นัก เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอทรงผ่อนการปรนนิบั ติ อยา่งทุกข์ หน ักของพระราชบิดาของพระองค์ และแอกอนั
หนักของพระองค์เหนือข้าพระองค์ทัง้หลายให้เบาลงเสีย และข้าพระองค์ทัง้หลายจะปรนนิบั ติ  พระองค์ �
5  พระองค์ ตรสักับเขาวา่ �จงกลับไปเสียสักสามวนั  แล ้วจึงมาหาเราอกี� ประชาชนจึงกลับไป 6  แล ้วกษั ตร ิ
ยเ์รโหโบอมัก็ทรงปรกึษากับบรรดาผู้ เฒ่า  ผู้  อยู ่งานประจําซาโลมอนราชบิดาของพระองค์ขณะเม่ือพระองค์
ยงัทรงพระชนม์ อยู ่ วา่ �ท่านทัง้หลายจะแนะนําเราให้ตอบประชาชนน้ี อยา่งไร � 7 เขาทัง้หลายทูลพระองค์ 
วา่ �ถ้าพระองค์จะทรงเป็นผู้ รบัใช ้ประชาชนน้ีในวนัน้ีและรบัใช ้พวกเขา และตรสัตอบคําดี แก่  พวกเขา เขา
ทัง้หลายก็จะเป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เป็นนิตย ์� 8  แต่  พระองค์ ทรงทอดทิง้คําปรกึษาซ่ึงผู้เฒ่าถวายน้ันเสีย
และไปปรกึษากับคนหนุ่มซ่ึงเติบโตขึ้นมาพรอ้มกับพระองค์ และอยูง่านประจําพระองค์ 9 และพระองค์ตรสั
กับเขาทัง้หลายวา่ �ท่านจะแนะนําเราอยา่งไร เพื่อพวกเราจะตอบประชาชนน้ี  ผู้  ท่ี ทูลเราวา่ �ขอทรงผ่อน
แอกซ่ึงพระราชบิดาของพระองค์วางอยูเ่หนือข้าพระองค์ทัง้หลายใหเ้บาลง� � 10 และคนหนุ่มเหล่าน้ันผู้ ได้ 
เติบโตมาพรอ้มกับพระองค์ทูลพระองค์ วา่ � พระองค์ จงตร ัสด ังน้ี แก่ ประชาชนน้ี  ผู้ ทูลพระองค์ วา่ �พระราช
บิดาของพระองค์ ได้ กระทําให้แอกของข้าพระองค์ทัง้หลายหนัก  แต่ ขอพระองค์ทรงผ่อนแก่ข้าพระองค์ ให ้
เบาลง�  น้ัน  พระองค์ จงตรสัแก่เขาทัง้หลายอยา่งน้ี วา่ �น้ิ วก ้อยของเราก็หนากวา่เอวแหง่ราชบิดาของเรา
11  ท่ี พระราชบิดาของเราวางแอกหนักบนท่านทัง้หลายก็ ดี  แล้ว เราจะเพิม่ให ้แก่ แอกของท่านทัง้หลายอกี
พระราชบิดาของเราตีสอนท่านทัง้หลายด้วยไม้ เรยีว  แต่ เราจะตีสอนท่านทัง้หลายด้วยแส้ แมลงป่อง � �
12 เยโรโบอมักับประชาชนทัง้ปวงจึงเข้ามาเฝ้าเรโหโบอมัในว ันที ่ สาม  ดังท่ี  กษัตรยิ ์รบัสัง่วา่ �จงมาหาเรา
อกีในว ันที ่ สาม � 13 และกษั ตร ิย์ตรสัตอบประชาชนอยา่งดุ ดัน ทรงทอดทิง้คําปรกึษาซ่ึงผู้เฒ่าได้ถวายน้ัน
เสีย 14 และตรสักับเขาทัง้หลายตามคําปรกึษาของพวกคนหนุ่มวา่ �พระราชบิดาของเราทําแอกของท่าน
ทัง้หลายให ้หนัก  แต่ เราจะเพิม่ให ้แก่ แอกของท่านทัง้หลายอกี พระราชบิดาของเราตีสอนท่านทัง้หลายด้วย
ไม้ เรยีว  แต่ เราจะตีสอนท่านทัง้หลายด้วยแส้ แมลงป่อง � 15  กษัตรยิ ์จึ งม ิ ได้ ฟังเสียงประชาชนเพราะเหตุ 
การณ์ น้ันเป็นมาแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อพระองค์จะทรงกระทําให้พระวจนะของพระองค์ ได้  สําเรจ็ ซ่ึงพระเย
โฮวาหต์รสัโดยอาหยิาหช์าวชโีลห ์แก่ เยโรโบอมับุตรชายเนบัท

อาณาจั กรอ ิสราเอลได้ แยกกัน 
16 และเม่ื ออ ิสราเอลทัง้ปวงเห ็นว ่ากษั ตร ิย ์มิได้ ทรงฟังเขาทัง้หลาย ประชาชนก็ทูลตอบกษั ตร ิย ์วา่ �ข้า

พระองค์ทัง้หลายมีส่วนอะไรในดาวดิ ข้าพระองค์ทัง้หลายไม่ มี ส่วนมรดกในบุตรชายของเจสซี  โอ อสิราเอล
เอย๋  กล ับไปเต็นท์ของตนเถิด ข้าแต่ ดาวดิ  จงดู แลราชวงศ์ของพระองค์เองเถิด� อสิราเอลจึงจากไปยงั
เต็นท์ของเขาทัง้หลาย 17  แต่ เรโหโบอมัทรงปกครองเหนือประชาชนอสิราเอล  ผู้ อาศัยอยู่ในหวัเมืองของยู
ดาห์ 18  แล ้วกษั ตร ิยเ์รโหโบอมัทรงใช้อาโดรมันายงานเหนือแรงงานเกณฑ์ ไป และอสิราเอลทัง้ปวงก็เอา
หนิขวา้งท่านถึงตาย  แล ้วกษั ตร ิยเ์รโหโบอมัก็ทรงรบีขึ้นรถรบของพระองค์ ทรงหนีไปยงักรุงเยรูซาเล็ม
19 อสิราเอลกบฏต่อราชวงศ์ของดาวดิจนทุกวนัน้ี 20 และอยูม่าเม่ื ออ ิสราเอลทัง้ปวงได้ย ินว ่าเยโรโบอมัได้ กล 
ับมาแล้ว เขาก็ ใช ้ ให ้ไปเชญิท่านมายงัท่ี ประชุม  แล้วก็ ตัง้ท่านให้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลทัง้ปวง  ไม่มี  ผู้ ใด
ติดตามราชวงศ์ของดาวดิ  เวน้แต่ ตระกูลยูดาห ์เท่าน้ัน 21 เม่ือเรโหโบอมัมายงักรุงเยรูซาเล็มแล้ว  พระองค์  
ได้ เรยีกประชุมวงศ์วานยูดาห ์ทัง้หมด และตระกูลเบนยามิน เป็นนักรบท่ีคัดเลือกแล้วหน่ึงแสนแปดหม่ืน
คน เพื่อจะสู้รบกับวงศ์วานอสิราเอล เพื่อจะเอาราชอาณาจักรคืนมาให ้แก่ เรโหโบอมัโอรสของซาโลมอน 22  
แต่ พระวจนะของพระเจ้ามายงัเชไมอาห์คนของพระเจ้าวา่ 23 �จงไปทูลเรโหโบอมัโอรสของซาโลมอนกษั 
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ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ และบอกแก่ วงศ์ วานทัง้สิน้ของยูดาห์ และของเบนยามิน และแก่ประชาชนท่ี เหลืออยู ่ วา่ 
24 �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าอยา่ขึ้นไปสู้รบกับประชาชนอสิราเอลญาติ พี่ น้องของเจ้าเลย จงกลับไปย ั
งบ ้านของตนทุกคนเถิด เพราะสิง่น้ีเป็นมาจากเรา� �  เหตุ  ฉะน้ี เขาจึงเชื่อฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์
และกลับไปบ้านเสียตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์

เยโรโบอมันําคนอสิราเอลให ้ไหว ้ รู ปเคารพ
25  แล ้วเยโรโบอมัก็สรา้งเมืองเชเคมในถิน่เทือกเขาเอฟราอมิ และอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน และพระองค์ ก็ ออก

ไปจากท่ี น่ัน ไปสรา้งเมืองเปนูเอล 26 และเยโรโบอมัราํพึงในใจวา่ � คราวน้ี ราชอาณาจักรจะหนักลับไป
ยงัราชวงศ์ของดาวดิ 27 ถ้าชนชาติ เหล่าน้ี ขึ้นไปถวายเครือ่งสัตวบูชาในพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ท่ี  กรุ ง
เยรูซาเล็ม  แล ้วจิตใจของชนชาติ เหล่าน้ี จะหนักลับไปยงัเจ้านายของเขาทัง้หลาย คือหนัไปยงัเรโหโบอมั
กษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ และเขาทัง้หลายจะฆ่าเราเสีย และกลับไปยงัเรโหโบอมักษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห�์ 28 ดังน้ัน
กษั ตร ิย์จึงทรงปรกึษา และได้ทรงสรา้งลูกววัสองตัวด้วยทองคํา และพระองค์ตรสัแก่ประชาชนวา่ � ท่ี ท่าน
ทัง้หลายขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็มนานพออยู ่แล้ว  โอ อสิราเอลเอย๋  จงดู พระของท่าน  ดู  เถิด  พระองค์  ผู้ ทรง
นําท่านทัง้หลายออกจากประเทศอยีปิต์� 29 และพระองค์ ก็ ประดิษฐานไว ้ท่ี เบธเอลรูปหน่ึง และอ ีกรู ปหน่ึง
ทรงประดิษฐานไว้ในเมืองดาน 30 และสิง่น้ีกลายเป็นความบาป เพราะวา่ประชาชนได้ไปนมัสการรูปหน่ึง
คือท่ีเมืองดาน 31  แล ้วพระองค์ ได้ ทรงสรา้งนิเวศท่ี ปู  ชน ียสถานสูง ทรงกําหนดตัง้ปุโรหติจากหมู่ประชาชน
ทัง้ปวง  ผู้  มิได้ เป็นคนเลวี 32 และเยโรโบอมัทรงกําหนดเทศกาลเล้ียงในว ันที ่ สิ บหา้ของเดือนท่ีแปดเหมือน
กับการเล้ียงท่ี อยู ่ในยูดาห์ และพระองค์ทรงถวายเครือ่งสัตวบูชาบนแท่นบู ชา  พระองค์ ทรงกระทําในเบธเอ
ลดังน้ี แหละ คือถวายเครือ่งสัตวบูชาแก่ รู ปลูกว ัวท ี่ พระองค์  ได้ ทรงสรา้งไว ้น้ัน และพระองค์ทรงสถาปนาปุโร
หติในเบธเอลประจําท่ี ปู  ชน ียสถานสูงซ่ึงพระองค์ทรงสรา้งไว้ 33  พระองค์ ทรงขึ้นไปยงัแท่นบูชาซ่ึงพระองค์
ทรงสรา้งไว ้ท่ี เบธเอลในว ันที ่ สิ บหา้เดือนท่ี แปด ในเดือนซ่ึงพระองค์ทรงดําร ิเอง และพระองค์ทรงกําหนด
เทศกาลเล้ียงสําหรบัคนอสิราเอล และทรงถวายเครือ่งบูชาบนแท่นและเผาเครือ่งหอม

13
 คําพยากรณ์  ได้  กล ่าวโทษแท่นบูชาของเยโรโบอมั

1 และดู เถิด คนของพระเจ้าคนหน่ึงได้ออกมาจากยูดาห์โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ไปยงัท่ีเบธเอล
เยโรโบอมัทรงยนือยู ่ท่ี แท่นเพื่อจะเผาเครือ่งหอม 2 และชายคนน้ันได้รอ้งกล่าวโทษแท่นน้ันโดยพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห ์วา่ � โอ  แท่นบูชา  แท่นบูชา พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด โอรสองค์ หน ่ึงจะประสู ติ 
มาในราชวงศ์ของดาวดิชื่อโยสิยาห์ และบนเจ้าแท่นน้ีจะฆ่าปุโรหติแหง่ปู ชน ียสถานสูงผู้ซ่ึงเผาเครือ่งหอม
บนเจ้า และเขาจะเผากระดูกคนบนเจ้า� � 3 และท่านก็ ให ้หมายสําคัญในวนัเดียวกันน้ัน  กล่าววา่ � น่ี เป็น
หมายสําคัญท่ีพระเยโฮวาห ์ได้ ตร ัสว ่า � ดู  เถิด เขาจะพังแท่นบูชาลงมา และมูลเถ้าซ่ึงอยู่บนน้ันจะถูกเท
ออก� �

พระเจ้าทรงทําใหพ้ระหตัถ์ กษัตรยิ ์เยโรโบอมัเหีย่วแหง้ไป
4 และอยู่มาเม่ือกษั ตร ิยเ์ยโรโบอมัทรงสดับคํากล่าวของคนของพระเจ้า ซ่ึงรอ้งกล่าวโทษแท่นน้ั นที ่เบธ

เอล  พระองค์  ก็  เหย ียดพระหตัถ์ออกจากท่ี แท่น  กล่าววา่ �จงจับเขาไว�้ และพระหตัถ์ของพระองค์ซ่ึงเหยยีด
ออกต่อเขาน้ั นก ็ เห ่ียวแหง้ไป  พระองค์ จะชกักลับเข้าหาตั วอ ี กก ็ ไม่ได้ 5 แท่นบูชาก็พังลงด้วย และมูลเถ้าก็
รว่งลงมาจากแท่น ตามหมายสําคัญซ่ึงคนของพระเจ้าได้ ให ้ ไว ้โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 6 และกษั ตร ิ
ย์ตรสักับคนของพระเจ้าวา่ �จงวงิวอนขอพระกรุณาแหง่พระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ขอจง
อธษิฐานเพื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะชกัมือกลับเข้าหาตัวได้ อกี � และคนของพระเจ้าก็วงิวอนต่อพระเยโฮวาห์
และกษั ตร ิย ์ก็ ทรงชกัพระหตัถ์ กล ับเข้าหาพระองค์ ได้  อ ีกและเป็นเหมือนเดิม 7 และกษั ตร ิย์ตรสักับคนของ
พระเจ้าวา่ �เชญิมาบ้านกับข้าพเจ้าเถิด และรบัประทานด้วยกัน ข้าพเจ้าจะให้รางวลัแก่ ท่าน � 8 และคน
ของพระเจ้าทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ถ้าท่านจะให้สักครึง่ราชสมบั ติ ของท่าน ข้าพเจ้าจะไม่ไปกั บท ่าน และข้าพเจ้า
จะไม่รบัประทานขนมปังหร ือด ื่ มน ํ้าในท่ี น้ี 9 เพราะวา่พระวจนะของพระเยโฮวาหบ์ัญชาข้าพเจ้าไวอ้ยา่งน้ั นว 
่า � เจ้ าอยา่กินขนมปังหร ือด ่ื มน ้ํา หรอืกลับไปตามทางท่ี เจ้ ามาน้ัน� � 10 ดังน้ันท่านจึงไปเสี ยอ ีกทางหน่ึง
และไม่ กล ับไปตามทางท่ีท่านมายงัเบธเอล 11  มี  ผู้  พยากรณ์  แก่ คนหน่ึงอาศัยอยูใ่นเบธเอล และบุตรชายของ
เขาก็ ได้ มาบอกเขาถึงเรือ่งราวทัง้สิน้ซ่ึงคนของพระเจ้าได้กระทําในวนัน้ั นที ่เบธเอล ถ้อยคําซ่ึงท่านได้ กล ่าว
แก่ กษัตรยิ ์เขาทัง้หลายก็ ได้ เล่าให ้บิ ดาของเขาฟั งด ้วย 12 และบิดาของเขาได้ถามเขาวา่ �ท่านไปทางไหน�
เพราะบุตรชายทัง้หลายของเขาได้ เห ็นทางซ่ึงคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห ์ได้ เดินไปน้ัน

 ผู้  พยากรณ์ ของพระเจ้าไม่เชื่อฟังจึงเสียชวีติ
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13 เขาจึงพู ดก ับบุตรชายของเขาวา่ �จงผูกอานลาให ้พ่อ � เขาทัง้หลายจึงผูกอานลาให ้เขา  แล ้วเขาก็
ขึ้นขี่ 14 เขาได้ไปตามคนของพระเจ้า และได้พบท่านน่ังอยู ่ใต้ ต้นโอก๊ต้นหน่ึง เขาจึงพู ดก ั บท ่านวา่ �ท่าน
เป็นคนของพระเจ้าซ่ึงมาจากยูดาห ์หรอื � ท่านก็ตอบวา่ � ใช ่ แล้ว � 15 เขาจึงตอบท่านวา่ �เชญิมาบ้านกับ
ข้าพเจ้าเถิด และมารบัประทานอาหารบ้าง� 16 ท่านพูดวา่ �ข้าพเจ้าจะกลับไปกั บท ่าน หรอืเข้าไปพั กก ั บท 
่านไม่ ได้ ข้าพเจ้าจะไม่รบัประทานอาหารหร ือด ื่ มน ํ้ากั บท ่านในท่ี น้ี 17 เพราะพระวจนะของพระเยโฮวาหต์รสั
กับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าอยา่รบัประทานอาหารหร ือด ื่ มน ํ้าท่ี น่ัน หรอืกลับโดยทางท่ี เจ้ าได้ มา � � 18 และเขาจึงพู 
ดก ั บท ่านวา่ �ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ พยากรณ์ อยา่งท่ีท่านเป็นน้ันด้วย  มี  ทูตสวรรค์  องค์  หน ่ึงมาบอกข้าพเจ้าโดย
พระวจนะของพระเยโฮวาห ์วา่ �จงนําเขากลับมากับเจ้ายงัเรอืนของเจ้า เพื่อเขาจะได้รบัประทานอาหาร
และด่ื มน ํ้า� �  แต่ เขามุสาต่อท่าน 19 ดังน้ันท่านจึงไปกับเขา และได้รบัประทานอาหารในเรอืนของเขา และ
ได้ด่ื มน ้ํา 20 และต่อมาขณะท่ีพวกเขาน่ังอยู ่ท่ี  โต๊ะ พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังผู้ พยากรณ์  ผู้  ท่ี  ได้ นํา
ท่านกลับ 21 และเขารอ้งต่อคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห ์วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเจ้าไม่เชื่อ
ฟังพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ และมิ ได้ รกัษาพระบัญญั ติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าบัญชาเจ้า 22  แต่  
เจ้ าได้ กล ับมาและรบัประทานอาหารและด่ื มน ํ้าในท่ีซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสักับเจ้าวา่ �อยา่รบัประทานอาหาร
หร ือด ่ื มน ้ํา� ศพของเจ้าจะมิ ได้ ไปถึ งอ ุโมงค์ของบรรพบุรุษของเจ้า� � 23 และอยู่มาหลังจากท่ีท่านได้รบั
ประทานอาหารและด่ื มน ํ้าแล้ว เขาก็ผูกอานลาให ้ผู้  พยากรณ์  ผู้ ซ่ึงเขาได้พากลับมา 24 และเม่ือท่านไป  สิ งโต
ก็ออกมาพบท่านท่ีถนนและฆ่าท่านเสีย และศพของท่านก็ ถู กทิง้ไวใ้นถนน และลาตั วน ้ั นก ็ยนือยู่ข้างๆศพ
น้ัน  สิ งโตก็ยนือยู่ข้างๆศพด้วย 25 และดู เถิด  มี คนผ่านไป และได้ เห ็นศพทิง้อยู่ในถนน และสิงโตยนือยู่ข้าง
ศพน้ัน เขาก็มาบอกกันในเมืองท่ี ท่ี  ผู้  พยากรณ์  แก่  อยู ่ น้ัน 26 และเม่ือผู้ พยากรณ์  ผู้  ท่ี นําท่านกลับมาจากทาง
ได้ยนิเรือ่งน้ัน เขาพูดวา่ �น่ันเป็นคนของพระเจ้าผู้ ไม่ เชื่อฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ เพราะฉะน้ันพระ
เยโฮวาห ์ได้ ทรงมอบท่านไว้กับสิงโต ซ่ึงได้ฉีกท่านและฆ่าท่านเสีย ตามคําซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสักั บท ่าน�
27 เขาจึงพู ดก ับบุตรชายของเขาวา่ �จงผูกอานลาให ้พ่อ �  แล ้วเขาก็ผูกอานลาให้ 28 เขาจึงไปและพบศพ
น้ันทิง้อยู่ในถนน และลากับสิงโตก็ยนือยู่ข้างๆศพน้ัน  สิ งโตมิ ได้ กินศพน้ันหรอืฉีกลาน้ัน 29 และผู้ พยากรณ์  
ก็ ยกศพคนของพระเจ้าและวางไว้บนลา นํากลับมายงัเมืองของผู้ พยากรณ์  แก่ เพื่อไว ้ทุกข์  ให ้และฝังท่าน
เสีย 30 และเขาวางศพน้ันในท่ีฝังศพของตนเอง และเขาทัง้หลายก็ ไวทุ้กข์  ให ้ กล่าววา่ � อนิจจา  พี่ น้องเอย๋�
31 ต่อมาเม่ือได้ฝังท่านไว ้แล้ว เขาจึงพู ดก ับบุตรชายของตนวา่ �เม่ือเราตาย จงฝังเราไว้ในท่ีฝังศพซ่ึงฝัง
คนของพระเจ้าไว ้น้ัน จงวางกระดูกของเราไวข้้างกระดูกของท่าน 32 เพราะวา่คําพูดซ่ึงท่านได้รอ้งโดยพระ
วจนะของพระเยโฮวาห ์กล ่าวโทษแท่นบูชาในเบธเอล และต่อบรรดานิเวศแหง่ปู ชน ียสถานสูงซ่ึงอยู่ในหวั
เมืองสะมาเรยี จะสําเรจ็เป็นแน่�

เยโรโบอมัได้รบัคําตักเตือนแล้ว  แต่  ไม่  กล ับจากความบาปของตน
33 ภายหลังสิง่เหล่าน้ี เยโรโบอมัมิ ได้ หนักลับจากทางชัว่ของพระองค์  แต่ จากท่ามกลางประชาชนได้

สถาปนาบางคนให้เป็นปุโรหติประจําปู ชน ียสถานสูงน้ั นอ ีก  ผู้ ใดท่ีพอใจเป็น  พระองค์  ก็  แต่ งตัง้เขาให้เป็น
ปุโรหติประจําบรรดาปู ชน ียสถานสูง 34 และสิง่น้ีกลายเป็นความบาปแก่ ราชวงศ์ เยโรโบอมั เพื่อจะตัดและ
ทําลายราชวงศ์น้ันเสียจากพื้นแผ่นดินโลก

14
พระเจ้าทรงสาปแชง่ราชวงศ์ของเยโรโบอมั

1 ครัง้น้ันอาบียาหโ์อรสของเยโรโบอมัประชวร 2 และเยโรโบอมัรบัสั ่งก ับมเหสีของพระองค์ วา่ �จงลุกขึ้น
ปลอมตัวของเธอ อยา่ให ้รู ้วา่เธอเป็นมเหสีของเยโรโบอมั และจงไปยงัชโีลห์  ดู  เถิด อาหยิาห ์ผู้  พยากรณ์  อยู ่ ท่ี
น่ัน  ผู้  ได้  กล ่าวเรือ่งฉั นว ่าฉันจะได้เป็นกษั ตร ิยเ์หนือชนชาติ น้ี 3 เธอจงเอาขนมปังสิ บก ้อน และขนมหวานบ้าง
และน้ําผึ้งไหหน่ึง ไปหาท่าน ท่านจะบอกเธอวา่อะไรจะเกิดขึ้ นก ับเด็กน้ัน� 4  มเหสี ของเยโรโบอมัก็กระทํา
ดังน้ัน พระนางลุกขึ้น เสด็จไปยงัชีโลห์เสด็จมาถึ งบ ้านของอาหิยาห์ ฝ่ายอาหิยาห ์มองไม่เหน็ เพราะวา่ตา
ของท่านแข็ งด ้วยอายุของท่าน 5 พระเยโฮวาหต์รสักับอาหยิาห ์วา่ � ดู  เถิด  มเหสี ของเยโรโบอมักําลังมาเพื่อ
จะถามเจ้าถึงเรือ่งโอรสของเขา เพราะเด็กน้ันป่วย  เจ้ าจงบอกเธออยา่งน้ี ๆ  เพราะเม่ือพระนางเสด็จเข้ามา
พระนางก็แสรง้กระทําเป็นสตร ีคนอื่น � 6  แต่ เม่ืออาหิยาห ์ได้ ยนิเสียงฝีพระบาทของพระนาง เม่ือพระนาง
เสด็จมาถึงประตู ท่านจึงพูดวา่ �ขอเชญิพระมเหสีของเยโรโบอมัเสด็จเข้ามาข้างใน ไฉนพระองค์จึงทรง
แสรง้กระทําเป็นคนอื่นเล่า เพราะข้าพระองค์ ได้ รบัพระบัญชาใหทู้ลข่าวอนัน่าสลดใจแก่ พระนาง 7 ขอเสด็จ
กลับไปทูลเยโรโบอมัวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะเราได้ เชดิชู  เจ้ าขึ้นจาก
ประชาชน และได้กระทําให ้เจ้ าเป็นประมุขเหนื ออ ิสราเอลประชาชนของเรา 8 และได้ฉีกราชอาณาจักรจาก
ราชวงศ์ของดาวดิมาให ้แก่  เจ้า และถึงกระน้ันเจ้าก็ ไม่ เป็นเหมือนดาวดิผู้ รบัใช ้ของเรา  ผู้  ได้ รกัษาบัญญั ติ 
ทัง้หลายของเรา และติดตามเราด้วยสุดจิตใจของเขา กระทําสิง่ซ่ึงเป็ นที ่ ถู กต้องพอตาของเรา 9  แต่  เจ้ าได้



1  พงศ์  กษัตรยิ ์14:10 291 1  พงศ์  กษัตรยิ ์15:3

กระทําชัว่ยิง่กวา่คนทัง้ปวงท่ี อยู ่ก่อนเจ้า และได้ไปสรา้งพระอื่นและรูปหล่อและได้กระทําให้เราโกรธ และ
ได้ เหว ่ียงเราไว้เสียเบื้องหลังของเจ้า 10  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะนําเหตุรา้ยมาเหนือราชวงศ์ของเยโรโบ
อมั และจะตัดคนท่ีปัสสาวะรดกําแพงได้เสียจากเยโรโบอมั ทัง้คนท่ียงัอยู่และเหลืออยู่ในอสิราเอล และจะ
ผลาญคนท่ีเหลือในราชวงศ์เยโรโบอมัเสียอยา่งสิน้เชงิ อยา่งคนท่ี ขนม ูลสัตว์ไปทิง้จนหมด 11  ผู้ ใดในวงศ์
เยโรโบอ ัมท ่ีตายในเมืองสุนัขจะกิน และผู้ใดท่ีตายในทุ่ง นกในอากาศจะกิน เพราะพระเยโฮวาห์ทรงลัน่
พระวาจาไว�้ 12 เพราะฉะน้ันขอเชญิเสด็จกลับไปยงัพระตําหนักของพระนาง เม่ือพระบาทของพระองค์ เข 
้าเมือง  กุ มารน้ั นก ็จะถึงแก่มรณา 13 และอสิราเอลทัง้ปวงจะไว ้ทุกข์  ให ้ เธอ และจะฝังศพเธอไว้ เพราะเธอ
ผู้เดียวเท่าน้ันในราชวงศ์เยโรโบอ ัมท ่ีจะไปถึงหลุมศพ เพราะในตัวเธอน้ัน ยงัเหน็บางสิง่ท่ีพอพระทัยพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลในราชวงศ์ของเยโรโบอมั 14 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก พระเยโฮวาห์จะทรงตัง้กษั ตร ิย ์อ ี
กองค์ หน ึ่งเหนื ออ ิสราเอลเพื่อพระองค์  ผู้ ซ่ึงจะตัดราชวงศ์ของเยโรโบอมัเสียในวนัน้ี  แต่ น่ันอะไร  ก็ เป็นเวลา
น้ี 15 เพราะพระเยโฮวาหจ์ะทรงตี อสิราเอล  ดุ จไม้ออ้สัน่อยู่ในน้ํา และจะทรงถอนรากอสิราเอลออกเสียจาก
แผ่นดิ นอ ันดี น้ี ซ่ึงพระองค์ทรงยกให ้แก่ บรรพบุรุษของเขา และกระจายเขาไปฟากแม่น้ําข้างโน้น เพราะเขา
ทัง้หลายได้สรา้งเสารูปเคารพของเขา  เป็นเหตุให ้พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ 16 และพระองค์จะทรงมอบ
อสิราเอลไวเ้พราะบาปทัง้หลายของเยโรโบอมั ซ่ึงเขาได้กระทําบาปและกระทําใหอ้สิราเอลทําบาปด้วย� 17  
แล ้วมเหสีของเยโรโบอมัทรงลุกขึ้นเสด็จออกไป และมาถึงเมืองทีรซาห์ และเม่ือพระนางเสด็จถึงธรณี ทวาร 
 กุ มารก็ถึงแก่มรณา 18 และอสิราเอลทัง้ปวงก็ฝังศพเธอและไว ้ทุกข์  ให ้ เธอ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
ซ่ึงพระองค์ตรสัโดยอาหยิาห ์ผู้  พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของพระองค์

เยโรโบอ ัมสิ ้นพระชนม์ (2 พศด 13:20)
19 ฝ่ายราชกิจนอกน้ันของเยโรโบอมักล่าวถึงวา่พระองค์ทรงทําศึก และทรงครอบครองอยา่งไรน้ัน  ดู  เถิด 

 ก็ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศอสิราเอล 20 เวลาท่ีเยโรโบอมัครอบครองน้ันเป็นยี ่สิ บ
สองปี และพระองค์ ก็ ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และนาดับราชโอรสของพระองค์ ก็ ขึ้นครอง
แทน

เรโหโบอมันําคนยูดาห ์ให ้กระทําบาป (2 พศด 12:1)
21 ฝ่ายเรโหโบอมัราชโอรสของซาโลมอนทรงครอบครองอยู่ในยูดาห์ เม่ือเรโหโบอมัขึ้นครองน้ัน  มี พระ

ชนมายุ สี ่ สิ บเอด็พรรษา และทรงครองในเยรูซาเล็ มสิ บเจ็ดปี เป็นนครซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงเลือกจาก
บรรดาตระกูลอสิราเอล เพื่อจะสถาปนาพระนามของพระองค์ ท่ีน่ัน พระชนนีของกษั ตร ิย ์มี พระนามวา่นา
อามาห์คนอมัโมน 22 และยูดาห ์ได้ กระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้หลายได้ ยัว่ยุ  ให ้ 
พระองค์ หวงแหนด้วยบาปทัง้หลายท่ีเขาได้ กระทํา ซ่ึงมากกวา่บาปทัง้สิ ้นที ่บรรพบุรุษของเขาได้กระทําเสี 
ยอ ีก 23 เพราะเขาได้สรา้งปู ชน ียสถานสู งด ้วย และเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์และเสารูปเคารพสําหรบัตัวเขาไวบ้นเนิน
เขาสูงๆทุกเนิน และใต้ ต้นไม้  เข ียวทุกต้น 24และมีกะเทยในแผ่นดินน้ันด้วย และเขาได้กระทําตามบรรดาสิง่
ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนของประชาชาติ ทัง้หลาย ซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงขับไล่ออกไปใหพ้้นหน้าประชาชนอสิราเอล

 ช ิช ักบ ุ กรุ กกรุงเยรูซาเล็ม (2 พศด 12:2-12)
25 ต่อมาในปี ท่ี หา้แห่งกษั ตร ิยเ์รโหโบอมั  ช ิชกักษั ตร ิย ์อยีปิต์  ได้ ขึ้นมารบกรุงเยรูซาเล็ม 26 ท่านได้ เก ็บท

รพัย ์สมบัติ ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และทรพัย ์สมบัติ ในพระราชวงัของกษั ตร ิย์ ท่านได้ เก ็บไปเสียทุก
อยา่ง และท่านได้ เก ็บโล่ทองคําซ่ึงซาโลมอนได้สรา้งน้ันไปหมดด้วย 27 และกษั ตร ิยเ์รโหโบอมัได้กระทํา
โล่ ทองสัมฤทธิ ์แทนไว้ และมอบไว้ในมือของพวกทหารรกัษาพระองค์ ผู้ เฝ้าทวารพระราชวงั 28 เม่ือกษั ตร ิ
ย์เสด็จเข้าไปยงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ทหารรกัษาพระองค์ ก็ ถือโล่ ออก  แล ้วนํากลับไปเก็บไว้ในหอ้ง
ทหารรกัษาพระองค์ ตามเดิม 29 ฝ่ายพระราชกิจนอกน้ันของเรโหโบอมั และสรรพสิง่ท่ีทรงกระทํา  มิได้ 
บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์หรอื 30  มี สงครามระหวา่งเรโหโบอมัและเยโรโบ
อมัเสมอไป

เรโหโบอ ัมสิ ้นพระชนม์ (2 พศด 12:13-16)
31 และเรโหโบอมั ก็ทรง ล่วงหลับไปอยู่ กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขา ก็ ฝัง ไว้ กับบรรพบุรุษของ

พระองค์ในนครดาวดิ พระนามของพระชนนีของพระองค์คือนาอามาห์คนอมัโมน และอาบียมัราชโอรส
ก็ขึ้นครองแทน

15
 อาบ ียมัได้ขึ้นครองเหนือประเทศยูดาห์ (2 พศด 13:1-2)

1 ในปี ท่ี  สิ บแปดแหง่รชักาลกษั ตร ิยเ์ยโรโบอมับุตรชายเนบัท  อาบ ียมัได้ขึ้นครองเหนือประเทศยูดาห์ 2  
พระองค์ ทรงครองในเยรูซาเล็มสามปี พระนามของพระชนนีคือมาอาคาห์ธดิาของอาบีชาโลม 3  พระองค์ 
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ดําเนินตามการบาปทุกอยา่ง ซ่ึงราชบิดาของพระองค์ ได้ กระทําต่อพระพักตร ์พระองค์ และพระทัยของ
พระองค์ ก็  ไม่  บรสุิทธิ ์ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ ดังพระทัยของดาวดิบรรพบุรุษของพระองค์
4  อยา่งไรก็ดี เพื่อทรงเหน็แก่ ดาว ิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ทรงประทานประทีปแก่ พระองค์ ใน
เยรูซาเล็ม คือทรงตัง้ราชโอรสแทน และเพื่อทรงสถาปนาเยรูซาเล็ม 5 เพราะวา่ดาวดิทรงกระทําสิง่ท่ี ถู ก
ต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และมิ ได้ ทรงหนัไปจากสิง่ใด ซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงบัญชาแก่ พระองค์ 
ตลอดพระชนม์ ช ีพของพระองค์ นอกจากเรือ่งอุ ร ีอาห์คนฮติไทต์ 6  มี ศึกระหวา่งเรโหโบอมักับเยโรโบอมั
ตลอดพระชนม์ ช ีพของพระองค์ 7 ราชกิจนอกน้ันของอาบียมัและสรรพสิง่ ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  มิได้ 
บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแหง่กษั ตร ิยป์ระเทศยูดาห ์หรอื และมีการศึกระหวา่งอาบียมัและเยโรโบอมั

 อาบ ีย ัมสิ ้นพระชนม์ อาสาขึ้นครอง (2 พศด 14:1)
8 และอาบียมัก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษและเขาทัง้หลายก็ฝังพระศพพระองค์ ไว ้ในนครดาวดิ และ

อาสาราชโอรสของพระองค์ ก็ ขึ้นครองแทน 9 ในปี ท่ี  ย ่ี สิ บแหง่รชักาลเยโรโบอมักษั ตร ิย์ของอสิราเอล อาสา
ได้ขึ้นครองเหนือประเทศยูดาห์ 10 และพระองค์ทรงครองอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มส่ี สิ บเอด็ปี พระอ ัยก ีของ
พระองค์คือมาอาคาห์ธดิาของอาบีชาโลม 11 และอาสาทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรพระเยโฮ
วาห์ ดัง่ดาวดิบรรพบุรุษของพระองค์ ได้ ทรงกระทําน้ัน 12  พระองค์ ทรงกวาดล้างกะเทยเสียจากแผ่นดิน
และรือ้ถอนรูปเคารพทัง้สิน้ ซ่ึงบรรพบุรุษได้กระทําไว้น้ันเสีย 13 และพระองค์ทรงถอดมาอาคาห์พระอ ัยก ี
เสียจากตําแหน่งพระราชชนนี เพราะพระนางมี รู ปเคารพน่าเกลียดน่าชงัสรา้งไวใ้นเสารูปเคารพ และอาสา
ทรงฟั นร ูปเคารพของพระนางลง และทรงเผาเสียท่ีลําธารขิดโรน 14  แต่  มิได้ ทรงรือ้ปู ชน ียสถานสูงเหล่าน้ัน
ถึงอยา่งน้ันพระทัยของอาสาก็ บรสุิทธิ ์ต่อพระเยโฮวาห์ตลอดรชัสมัยของพระองค์ 15  พระองค์ ทรงนําเงนิ
ทองคําและเครือ่งใช ้ต่างๆ อนัเป็นสัญญาถวายของราชบิดาของพระองค์ และของสัญญาถวายของพระองค์
เองมายงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์

การศึกระหวา่งอาสาและบาอาชา (2 พศด 16:1-6)
16  มี การศึกระหวา่งอาสาและบาอาชากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล ตลอดสมัยของพระองค์ ทัง้สอง 17 บาอา

ชากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลได้ทรงยกไปต่อสู้กับยูดาห์ และได้สรา้งเมืองรามาห์ เพื่ อม ิ ให ้ ผู้ ใดเข้าไปเฝ้าหรอื
ออกมาจากอาสากษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ 18  แล ้วอาสาทรงนําเงนิและทองคํา ซ่ึงเหลืออยู่ในทรพัย ์สิ นแหง่พระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และทรพัย ์สิ นของพระราชวงั มอบไว้ในมือของข้าราชการของพระองค์ และกษั ตร ิ
ย์อาสาทรงใช้เขาไปเฝ้าเบนฮาดัดโอรสของทับรมิโมน  ผู้ เป็นโอรสของเฮซีโอนกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยี  ผู้  อยู ่ใน
เมืองดามัสกั สว ่า 19� มี พันธมิตรระหวา่งข้าพระองค์และพระองค์ ระหวา่งพระชนกของข้าพระองค์และพระ
ชนกของพระองค์  ดู  เถิด ข้าพระองค์ ได้ ส่งบรรณาการเป็นเงนิและทองคํามายงัพระองค์ ขอพระองค์เสด็จ
ไปเลิกพันธมิตรกับบาอาชากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลเสีย เพื่อเขาจะได้ยกทัพกลับไปเสียจากข้าพระองค์� 20  
แล ้วเบนฮาดั ดก ็ทรงฟังกษั ตร ิย์อาสาและส่งผู้บังคับบัญชาทหารของพระองค์ไปรบหวัเมืองอสิราเอล และ
ได้ โจมตี เมืองอ ิโยน  ดาน อาเบลเบธมาอาคาห์ และหมดท้องถิน่คินเนโรท และหมดดินแดนนัฟทาลี 21 และ
อยู่มาเม่ือบาอาชาทรงได้ยนิแล้ว  พระองค์  ก็ ทรงหยุดสรา้งเมืองรามาห์ และพระองค์ประทั บท ่ีเมืองทีรซาห์
22  แล ้วกษั ตร ิย์อาสาทรงประกาศไปทัว่ยูดาห ์ไม่ เวน้ผู้ใดเลย เขาทัง้หลายก็ มาร ้ือเอาหนิของเมืองรามาห์
และตัวไม้ของเมืองน้ันซ่ึงบาอาชาทรงสรา้งค้างอยู่  กษัตรยิ ์อาสาก็ทรงเอามาสรา้งเมืองเกบาแหง่เบนยา
มินและเมืองมิสปาห์

อาสาสิน้พระชนม์ เยโฮชาฟัทก็ขึ้นครองแทน
23 พระราชกิจนอกน้ันของอาสา ทัง้ยุทธพลังทัง้สิน้ของพระองค์ และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา

และหวัเมืองซ่ึงพระองค์ทรงสรา้ง  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารของกษั ตร ิยป์ระเทศยูดาห ์หรอื  แต่ เม่ือ
ทรงพระชราแล้ วก ็ เก ิดพระโรคขึ้ นที ่พระบาท 24 และอาสาก็ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเขาฝังไวกั้บบรรพบุรุษของพระองค์ ท่ี ในนครดาวดิราชบิดาของพระองค์ และเยโฮชาฟัทราชโอรสของ
พระองค์ ก็ ขึ้นครองแทน

นาดับได้ครองเหนื ออ ิสราเอล
25นาดับราชโอรสของเยโรโบอมัได้เริม่ครองเหนื ออ ิสราเอลในปี ท่ี สองแหง่รชักาลอาสากษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์

และพระองค์ทรงครองเหนื ออ ิสราเอลสองปี 26  พระองค์ ทรงกระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
และทรงดําเนินในทางแหง่ราชบิดาของพระองค์ และในบาปซ่ึงพระองค์ทรงกระทําใหอ้สิราเอลทําบาปด้วย

บาอาชากบฏและยดึเอาอาณาจั กรอ ิสราเอล
27 บา อาชา บุตร ชา ยอาหิยาห ์วงศ์ วาน ของ อสิ สา คาร์ คิด กบฏ ต่อ พระองค์ และ บา อาชา ทรง ประหาร

พระองค์ เสียที ่กิบเบโธน ซ่ึงเป็นแดนเมืองของฟีลิสเตีย เพราะนาดับและคนอสิราเอลทัง้สิน้ กําลังล้อม
เมืองกิบเบโธนอยู่ 28 ดังน้ันบาอาชาจึงสําเรจ็โทษพระองค์เสียในปี ท่ี สามแหง่รชักาลอาสากษั ตร ิย ์แห ่งยู
ดาห์และขึ้นครองแทน 29 ต่อมาพอพระองค์ทรงเป็นกษั ตร ิย ์ก็ ทรงประหารราชวงศ์ของเยโรโบอมัเสียสิน้
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 ไม่มี  ผู้ ใดของเยโรโบอมัรอดมาสักคนเดียวเลย  พระองค์ ทําลายเสียสิน้ ตามพระดํารสัแหง่พระเยโฮวาห์
ซ่ึงพระองค์ตรสัโดยอาหิยาห์ชาวชีโลห ์ผู้รบัใช ้ของพระองค์ 30 เป็นเพราะบาปทัง้หลายซ่ึงเยโรโบอมัได้ทรง
กระทํา และซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทําให้อสิราเอลทําบาปด้วย และเพราะพระองค์ทรงกระทําให้พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของอสิราเอลทรงพระพิโรธ 31 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของนาดับ และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์
ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลหรอื

การศึกระหวา่งอาสาและบาอาชา
32  มี ศึกระหวา่งอาสาและบาอาชากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลตลอดสมัยของพระองค์ ทัง้สอง 33 ในปี ท่ี สาม

แหง่รชักาลอาสากษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ บาอาชาบุตรชายอาหยิาห ์ได้ ทรงเริม่ครอบครองเหนื ออ ิสราเอลทัง้สิ ้นที ่
เมืองทีรซาห์ และได้ทรงครอบครองอยู ่ย ่ี สิ บส่ี ปี 34  พระองค์ ทรงกระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
และดําเนินในมรรคาของเยโรโบอมั และในบาปซ่ึงพระองค์ทรงกระทําใหอ้สิราเอลทําบาปด้วย

16
บาอาชาถูกสาปแชง่แล้วจึงสิน้พระชนม์

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์ได้ มาถึงเยฮู บุ ตรชายฮานานี กล ่าวโทษบาอาชาวา่ 2 �ในเม่ือเราได้ เชดิชู  
เจ้ าขึ้นมาจากผงคลี และกระทําให ้เจ้ าเป็นประมุขเหนื ออ ิสราเอลประชาชนของเรา และเจ้าได้ดําเนินตาม
มรรคาของเยโรโบอมั และได้กระทําให้อสิราเอลประชาชนของเราทําบาปด้วย กระทําให้เราโกรธด้วยบาป
ของเขาทัง้หลาย 3  ดู  เถิด เราจะกวาดล้างผู้ อยู ่ภายหลังบาอาชาและผู้ อยู ่ภายหลังราชวงศ์ของเขาเสียอยา่ง
สิน้เชงิ และกระทําให ้ราชวงศ์ ของเจ้าเหมือนกับราชวงศ์ของเยโรโบอมับุตรเนบัท 4  ผู้ ใดในราชวงศ์บาอาชา
ท่ีตายในเมืองสุนัขจะกิน และผู้ใดท่ีตายในทุ่งนา นกในอากาศจะกิน� 5 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของบา
อาชา และบรรดาสิง่ท่ี พระองค์  ได้  กระทํา และยุทธพลังของพระองค์  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแห่
งกษั ตร ิย์ประเทศอสิราเอลหรอื 6 และบาอาชาก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาก็ฝังไว ้ท่ี 
เมืองทีรซาห์ และเอลาห์ราชโอรสก็ขึ้นครองแทนพระองค์ 7 นอกจากน้ันพระวจนะของพระเยโฮวาห ์ได้ มา
ถึงโดยผู้ พยากรณ์ เยฮู บุ ตรชายฮานานี กล ่าวโทษบาอาชาและเชื้อวงศ์ของพระองค์ ทัง้เรือ่งความชั ่วท ้ังสิน้
ซ่ึงพระองค์กระทําในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงเป็นการยัว่ยุ ให ้ พระองค์ ทรงกริว้โกรธด้วยพระราช
กิจจากพระหตัถ์ของพระองค์ ในการท่ีเหมือนกับราชวงศ์ของเยโรโบอมั และเพราะพระองค์ ได้ ทรงฆ่าเยโร
โบอ ัมด ้วย

เอลาห ์ได้ ขึ้นครองเหนื ออ ิสราเอล
8 ในปี ท่ี  ย ่ี สิ บหกแหง่รชักาลอาสากษั ตร ิย์ของยูดาห์ เอลาห์โอรสบาอาชาทรงเริม่ขึ้นครองเหนื ออ ิสราเอล

ในเมืองทีรซาห์ และทรงครอบครองอยู่สองปี 9  แต่ ศิมรขี้าราชการของพระองค์  ผู้ บัญชาการกองรถรบของ
พระองค์ ครึง่หน่ึง  ได้ คิดกบฏต่อพระองค์เม่ือพระองค์ประทั บท ่ีเมืองทีรซาห์  พระองค์ ทรงด่ืมจนเมาในเรอืน
ของอารซาผู้ครอบครองราชสํานักในทีรซาห์ 10 ศิมร ีได้  เข ้ามาฟันพระองค์ล้มลง และประหารพระองค์ เสีย 
ในปี ท่ี  ย ี่ สิ บเจ็ดแหง่รชักาลอาสากษั ตร ิยข์องยูดาห ์แล้วก็ ขึ้นครองแทนพระองค์

ศิมรเีสด็จประทับเหนือราชบัลลั งก ์ของอสิราเอล
11 และอยู่มาเม่ือพระองค์ทรงเริม่ครองราชย์  ทันทีท่ี  พระองค์ เสด็จประทับบนราชบัลลั งก ์ พระองค์ ทรง

สังหารราชวงศ์ของบาอาชาเสียสิน้  พระองค์  มิได้ ทรงเหลือไว้สักคนหน่ึงท่ีปัสสาวะรดกําแพงได้  ไม่ วา่จะ
เป็นญาติหร ือม ิตรสหายของบาอาชา 12 ศิมรทีรงทําลายราชวงศ์ของบาอาชาทัง้หมดดังน้ี แหละ ตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงพระองค์ตรสัโดยเยฮู ผู้  พยากรณ์  กล ่าวโทษบาอาชา 13  เหตุ ด้วยบาปทัง้สิน้ของบา
อาชา และบาปของเอลาห์ราชโอรสของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทัง้สองได้กระทําบาป และซ่ึงพระองค์ทัง้สอง
ได้กระทําให้ชนอสิราเอลทําบาปด้วย กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลทรงกริว้ด้วยเรือ่งความ
หยิง่ยโสของพระองค์ทัง้สองน้ัน 14 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเอลาห์ และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา
 มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศอสิราเอลหรอื 15 ในปี ท่ี  ย ่ี สิ บเจ็ดแหง่รชักาลอาสาก
ษั ตร ิย์ประเทศยูดาห์ ศิมรทีรงครอบครองเจ็ดวนั  ณ เมืองทีรซาห์ ฝ่ายพวกพลได้ตัง้ค่ายรบเมืองกิบเบโธน
ซ่ึงเป็นของคนฟีลิสเตีย 16 และพวกพลซ่ึงตัง้ค่ายอยู่ น้ันได้ยนิเขากล่าวกั นว ่า �ศิมร ีได้ กบฏและท่านได้ 
ปลงพระชนม์  กษัตรยิ ์เสียแล้ว� เพราะฉะน้ั นอ ิสราเอลทัง้ปวงก็สถาปนาอมรี  ผู้ บัญชาการกองทัพให้เป็นก
ษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลในวนัน้ั นที ่ในค่าย 17  อมร ีจึงเสด็จขึ้นไปจากกิบเบโธน และอสิราเอลทัง้ปวงก็ขึ้นไป
ด้วย เขาทัง้หลายเข้าล้อมเมืองทีรซาห์ 18 และต่อมาเม่ือศิมรทีรงเห ็นว ่าเมืองน้ันถูกยดึแล้ วก ็เสด็จเข้าไป
ในพระราชวงัแหง่ราชสํานักและทรงเผาราชสํานักคลอก  พระองค์ เองสิน้พระชนม์เสียในกองไฟน้ัน 19  เหตุ 
ด้วยบาปทัง้หลายซ่ึงพระองค์ทรงกระทําไว้ คือทรงกระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ดําเนินอยู่
ในมรรคาของเยโรโบอมั และด้วยเหตุบาปซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา คือทรงกระทําให้อสิราเอลทําบาปด้วย
20 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของศิมรแีละการกบฏซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดาร
แหง่กษั ตร ิยอ์สิราเอลหรอื
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ทิ บน ีกับอมร ีต่อสู้ เพื่อได้ ราชบัลลังก์  แล ้ วท ิ บน ี สิน้ชวีติ 
21  แล ้วชนชาติอสิราเอลก็ แบ ่งออกเป็นสองส่ วน  คร ่ึงหน่ึงของประชาชนติดตามทิ บน ี บุ ตรชายกีนัท เชญิ

ท่านให้เป็นกษั ตร ิย์ และอกีครึง่หน่ึงติดตามอมรี 22  แต่ ประชาชนผู้ ติ ดตามอมร ีได้ รบชนะประชาชนผู้ ติ ด
ตามทิ บน ี บุ ตรชายกีนัท ทิ บน ีจึงสิน้ชวีติและอมร ีก็ ขึ้นเป็นกษั ตร ิย์

 อมร ีตัง้เมืองหลวงไว ้ท่ี สะมาเรยี
23 ในปี ท่ี สามสิบเอด็แหง่รชักาลอาสากษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์  อมร ี ได้ เริม่ต้นครอบครองอยู่เหนื ออ ิสราเอล

และทรงครอบครองอยู ่สิ บสองปี  พระองค์ ทรงครอบครองในเมืองทีรซาห์หกปี 24  พระองค์ ทรงซ้ือภูเขาสะ
มาเรยีจากเชเมอรเ์งนิสองตะลันต์ และพระองค์ทรงเสรมิภูเขาน้ันให้เป็นป้ อม และทรงขนานนามเมืองท่ี 
พระองค์ ทรงสรา้งน้ั นว ่าสะมาเรยี ตามชื่อของเชเมอร ์ผู้ เป็นเจ้าของภูเขาน้ัน 25  อมร ี ได้ ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่
ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ และทรงกระทําเลวทรามกวา่บรรดากษั ตร ิย ์ท่ีอยู ่ มาก ่อนพระองค์ 26 เพราะ
วา่พระองค์ทรงดําเนินตามมรรคาทัง้สิน้ของเยโรโบอมับุตรชายเนบัท และตามบาปซ่ึงพระองค์กระทําให้
อสิราเอลทําบาปด้วย กระทําใหพ้ระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลพิโรธด้วยความหยิง่ยโสของเขาทัง้หลาย
27 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของอมรซ่ึีงพระองค์ทรงกระทํา และยุทธพลังซ่ึงพระองค์ทรงสําแดง  มิได้ บันทึก
ไวใ้นหนังสือพงศาวดารแหง่กษั ตร ิยป์ระเทศอสิราเอลหรอื

อาหบัขึ้นครองแทนอมรี
28 และอมร ีก็ ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไวใ้นสะมาเรยี และอาหบัราชโอรสของ

พระองค์ ก็ ขึ้นครองแทนพระองค์ 29 ในปี ท่ี สามสิบแปดแหง่รชักาลอาสากษั ตร ิย์ของยูดาห์ อาหบัราชโอรส
ของอมร ีได้ เริม่ครอบครองเหนื ออ ิสราเอล และอาหบัราชโอรสของอมร ีได้ ครองเหนื ออ ิสราเอลในเมืองสะมา
เรยียี ่สิ บสองปี 30 และอาหบัโอรสของอมร ีได้ กระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหม์ากยิง่เสียกวา่บร
รดากษั ตร ิย ์ท่ีอยู ่ก่อนพระองค์

อาหบัแต่งงานกับเยเซเบล
31 และอยู่มาประหน่ึงวา่การท่ี พระองค์ ดําเนินในบาปทัง้หลายของเยโรโบอมับุตรชายเนบั ทน ้ันเป็นสิง่

เล็กน้อย  พระองค์ ทรงรบัเยเซเบลพระราชธดิาของเอ็ทบาอลักษั ตร ิย์ของชาวไซดอนมาเป็นมเหสี และไป
ปรนนิบั ติ พระบาอลั และนมัสการพระน้ัน 32  พระองค์ ทรงสรา้งแท่นบูชาพระบาอลัในพระนิเวศพระบาอลั
ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงสรา้งไว้ในเมืองสะมาเรยี 33 และอาหบัทรงสรา้งเสารูปเคารพ อาหบัทรงกระทําการท่ี
กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลทรงพระพิโรธ มากยิง่กวา่บรรดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลซ่ึงอยู ่
มาก ่อนพระองค์ 34 ในรชักาลของพระองค์ ฮ ีเอลชาวเบธเอลได้สรา้งเมืองเยร ีโค ท่านได้วางรากเมืองน้ันโดย
ต้องเสียอาบีรมับุตรหวัปีของท่าน และตัง้ประตูเมืองโดยต้องเสียเสกุบบุตรสุดท้องของท่าน ตามพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงพระองค์ตรสัโดยโยชู วาบ ุตรชายนนู

17
เอลียาห ์พยากรณ์ วา่จะมี การก ันดารเป็นเวลาสามปี

1 ฝ่ายเอลียาห์ชาวทิชบี ผู้ ซ่ึงตัง้อาศัยอยู่ในกิเลอาด  ได้ ทูลอาหบัวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล
ผู้ซ่ึงข้าพระองค์ ปฏิบัติ ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด จะไม่ มีน ้ําค้างหรอืฝนในปี เหล่าน้ี นอกจากตามคําของข้า
พระองค์�

นกกาเล้ียงเอลียาห์
2  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังท่านวา่ 3 �จงออกไปจากท่ี น่ี และหนัไปทางตะวนัออก และซ่อน

ตัวอยู ่ท่ี ข้างลําธารเครที ซ่ึงอยู่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี 4  เจ้ าจะด่ื มน ้ําจากลําธาร และเราได้บัญชาให้กา
เล้ียงเจ้าท่ี น่ัน � 5 ท่านจึงไปและกระทําตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ท่านไปอาศัยอยู ่ท่ี ข้างลําธารเครที
ซ่ึงอยู่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ี 6 และกาก็นําขนมปังและเน้ือมาใหท่้านในเวลาเชา้ และนําขนมปังและเน้ือ
มาในเวลาเยน็ และท่านก็ด่ื มน ํ้าจากลําธาร 7 และต่อมาภายหลังลําธารก็ แหง้ เพราะไม่ มี ฝนในแผ่นดิน

หญิ งม ่ายแหง่เมืองศาเรฟัทเล้ียงเอลียาห์
8 และพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังท่านวา่ 9 � ลุ กขึ้นไปยงัเมืองศาเรฟัทเถิด ซ่ึงขึ้นแก่เมืองไซดอน

และอาศัยอยู ่ท่ี น่ัน  ดู  เถิด เราได้บัญชาหญิ งม ่ายคนหน่ึงท่ี น่ันให้เล้ียงเจ้า� 10 ท่านจึงลุกขึ้นไปยงัเมือง
ศาเรฟัท และเม่ือมาถึงประตู เมือง  ดู  เถิด หญิ งม ่ายคนหน่ึงท่ีน่ันกําลังเก็บฟืน ท่านจึงเรยีกนางวา่ � ขอน ้ํา
เล็กน้อยใส่ภาชนะมาให ้ฉัน เพื่อฉันจะได้ด่ื มน ้ํา� 11 และขณะเม่ือนางจะไปเอาน้ํามา ท่านก็เรยีกนางแล้ว
บอกวา่ �ขอนําอาหารใส่มือมาใหฉั้นสักหน่อยหน่ึง� 12 และนางตอบวา่ �พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านทรง
พระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด  ดิ ฉันไม่ มี อะไรท่ีป้ิงเสรจ็  มี  แต่  แป ้งสักกํามือหน่ึงในหม้อ และน้ํามันเล็กน้อยท่ีในไห  ดู  
เถิด  ดิ ฉันกําลังเก็บฟืนสองท่อนเพื่อจะเข้าไปทําสําหรบัตัวดิฉันและบุตรชายของดิ ฉัน เพื่อเราจะได้กินแล้ 
วก ็จะตาย� 13 และเอลียาห์บอกนางวา่ �อยา่กลัวเลย จงไปทําตามท่ี เจ้ าพูด  แต่ จงทําขนมก้อนเล็กให้ฉั นก 
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่อน  แล ้วเอามาให ้ฉัน ภายหลังจึงทําสําหรบัตัวเจ้าและบุตรชายของเจ้า 14 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
อสิราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ � แป ้งในหม้อน้ันจะไม่หมดและน้ํามันในไหน้ันจะไม่ ขาด จนกวา่จะถึงว ันที ่พระเยโฮ
วาห์ทรงส่งฝนลงมายงัพื้นดิน� � 15 นางก็ไปกระทําตามคําของเอลียาห์  แล ้วนาง ตั วท ่านและครอบครวั
ของนางก็รบัประทานอยู่หลายวนั 16  แป ้งในหม้ อก ็ ไม่  หมด น้ํามันในไหก็ ไม่  ขาด ตามพระวจนะของพระเยโฮ
วาหซ่ึ์งตรสัทางเอลียาห์

 บุ ตรชายของหญิ งม ่ายเป็นขึ้นมาจากความตาย
17 และอยู่มาภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  บุ ตรชายของหญิงคนน้ันผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ล้มป่วย อาการป่วย

น้ั นก ็ สาหสั จนไม่ มี ลมหายใจเหลืออยู ่แล้ว 18 นางจึงกล่าวแก่เอลียาห ์วา่ � โอ คนของพระเจ้า  เจ้าข้า ฉั นม ี
เรือ่งอะไรเก่ียวข้องกั บท ่าน ท่านได้มาหาฉันเพื่อฟ้ืนใหท้รงระลึกถึงความผิดของฉัน และกระทําให ้บุ ตรชาย
ของฉันตายหรอื� 19 และท่านก็ พู  ดก ับนางวา่ �เอาบุตรชายของเจ้ามาให้ฉันเถิด� ท่านก็นําเขาไปจากอก
ของนางอุม้ขึ้นไปท่ีหอ้งชัน้บนท่ีท่านอาศัยอยู่ และวางเขาไวบ้นท่ีนอนของท่านเอง 20 และท่านรอ้งทูลพระ
เยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์  พระองค์ ทรงนําเหตุรา้ยมาจนกระทัง่หญิ งม 
่ายน้ี ท่ี ข้าพระองค์อาศัยอยู่ด้วยทีเดียวหรอื โดยท่ีทรงประหารบุตรชายของนางเสีย� 21  แล ้ วท ่านก็ เหย ียด
ตัวลงทับเด็กน้ันสามครัง้ และรอ้งทูลพระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอ
ชวีติของเด็กคนน้ีมาเข้าในตัวเขาอกี� 22 และพระเยโฮวาห์ทรงฟังเสียงของเอลียาห์ และชวีติของเด็กน้ัน
มาเข้าในตัวเขาอกี และเขาก็ฟ้ืนขึ้น 23 และเอลียาห ์ก็  อุ ้มเด็กน้ัน นําลงมาจากหอ้งชัน้บนเข้าไปในเรอืน และ
มอบเขาให ้แก่ มารดาของเด็ก และเอลียาหบ์อกวา่ � ดู  ซิ  บุ ตรของเจ้าย ังม ี ช ีวติอยู�่ 24 และหญิงน้ันพู ดก ับเอ
ลียาห ์วา่ � คราวน้ี  ดิ ฉันทราบแล้ วว ่า ท่านเป็นคนของพระเจ้า และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในปาก
ของท่านเป็นความจรงิ�

18
เอลียาหจ์ะไปเฝ้ากษั ตร ิยอ์าหบั

1 และอยู่ต่อมาหลายวนั พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเอลียาห์ในปี ท่ี สามวา่ �ไปซี และแสดงตัวของ
เจ้าต่ออาหบั และเราจะส่งฝนมาเหนือพื้นดิน� 2 เอลียาห ์ก็ ไปแสดงตัวต่ออาหบั  การก ันดารอาหารน้ันสาหสั
มากในสะมาเรยี

โอบาดีห์  ผู้  ท่ี เชื่อในพระเจ้า  ได้  รบัใช ้อาหบั
3 และอาหบัรบัสัง่เรยีกโอบาดีห ์ผู้ เป็นอธ ิบด ีกรมวงั (ฝ่ายโอบาดีห์น้ันเกรงกลัวพระเยโฮวาห ์ยิง่นัก 4 และ

เม่ือเยเซเบลขจัดผู้ พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์ออกไป โอบาดีห ์ได้ นําผู้ พยากรณ์  หน ่ึงรอ้ยคนซ่อนไวต้ามถ้ํา
แหง่ละหา้สิบคน และเล้ียงเขาทัง้หลายด้วยขนมปังและน้ํา� 5 และอาหบัรบัสัง่โอบาดีห ์วา่ �จงไปให้ทัว่พื้น
แผ่นดินไปหาธารน้ําพุ และไปให้ทั ่วท ุกลําธาร ชะรอยเราจะพบหญ้าและรกัษาชีว ิตม ้าและล่อให ้คงอยู ่ ได้ 
และไม่ต้องสูญเสียสัตวไ์ปหมด� 6 ดังน้ันพวกเขาก็ แบ ่ งด ินแดนกันเพื่อจะออกไปค้น อาหบัเสด็จไปทางหน่ึง
ฝ่ายโอบาดีห์ไปอกีทางหน่ึง 7 เม่ือโอบาดีห์กําลังไปตามทาง  ดู  เถิด เอลียาห ์ได้ พบเขา และโอบาดีห ์ก็ จําท่าน
ได้จึงซบหน้าลงพูดวา่ �เอลียาห์  เจ้ านายของข้าพเจ้า เป็นตั วท ่านเองจรงิหรอื� 8 และท่านก็ตอบเขาวา่ �ตัว
ฉันเอง จงไปบอกเจ้านายของท่านวา่ � ดู  เถิด เอลียาห ์อยู ่ ท่ีน่ี � � 9 และเขากล่าววา่ �ข้าพเจ้าได้กระทําผิด
ประการใด ท่านจึงจะมอบผู้ รบัใช ้ของท่านไวใ้นพระหตัถ์ของอาหบัให้ประหารข้าพเจ้าเสีย 10 พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด  ไม่มี  ประชาชาติ หรอืราชอาณาจักรใด  ท่ี  เจ้ านายของข้าพเจ้ามิ ได้ 
ส่งคนไปเสาะหาท่าน และเม่ือเขาทัง้หลายกราบทูลวา่ �เขาไม่ อยู ่ ท่ีน่ี พระเจ้าข้า�  พระองค์  ก็  ให ้ ประชาชาติ 
หรอืราชอาณาจักรปฏิญาณวา่เขาทัง้หลายมิ ได้ พบท่าน 11 และคราวน้ีท่านกล่าววา่ �จงไปบอกเจ้านายของ
ท่านวา่ � ดู  เถิด เอลียาห ์อยู ่ ท่ีน่ี � � 12  อยู ่มาพอข้าพเจ้าไปจากท่านแล้ว พระวญิญาณของพระเยโฮวาห์จะ
มาพาท่านไป  ณ  ท่ี ใดข้าพเจ้าก็ ไม่ทราบ ฉะน้ันเม่ือข้าพเจ้าไปทูลอาหบั และพระองค์หาท่านไม่ พบ  พระองค์  
ก็ จะทรงประหารข้าพเจ้าเสีย  ถึงแม้ วา่ข้าพเจ้าผู้ รบัใช ้ของท่านยาํเกรงพระเยโฮวาห ์ตัง้แต่  หน ุ่มๆมา 13  ไม่มี  
ผู้ ใดเรยีนเจ้านายของข้าพเจ้าดอกหรอืวา่ ข้าพเจ้าได้กระทําสิง่ใดเม่ือเยเซเบลประหารผู้ พยากรณ์ ของพระ
เยโฮวาห ์เสีย และข้าพเจ้าได้ซ่อนผู้ พยากรณ์  หน ่ึงรอ้ยคนของพระเยโฮวาห ์ไว ้ตามถ้ําแหง่ละหา้สิบคน และ
เล้ียงเขาด้วยขนมปังและน้ํา 14 และคราวน้ีท่านบอกวา่ �จงไปบอกเจ้านายของท่านวา่ � ดู  เถิด เอลียาห ์อยู ่ 
ท่ีน่ี � �  แล ้วพระองค์จะทรงประหารข้าพเจ้าเสีย� 15 และเอลียาห ์กล่าววา่ �พระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ซ่ึง
ข้าพเจ้าปฏิบั ติ  อยู ่ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด ข้าพเจ้าจะแสดงตัวของข้าพเจ้าแก่อาหบัในวนัน้ี แน่ � 16 โอบา
ดีหจึ์งไปเฝ้าอาหบัและทูลพระองค์ อาห ับก ็เสด็จไปพบเอลียาห์

เอลียาห ์เข ้าเฝ้ากษั ตร ิยอ์าหบัแล้ วท ้าทายพระองค์
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17 และอยู่มาเม่ืออาหบัทอดพระเนตรเหน็เอลียาห์ อาห ับก ็ตรสักั บท ่านวา่ � น่ี ตัวเจ้าหรอื  เจ้ าผู้ทําความ
ลําบากให ้อสิราเอล � 18 และท่านจึงทูลวา่ �ข้าพระองค์ มิได้ กระทําความลําบากแก่ อสิราเอล  แต่  พระองค์  ได้  
กระทํา และราชวงศ์ บิ ดาของพระองค์ เพราะวา่พวกพระองค์ ได้ ทอดทิง้พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ และ
ติดตามพระบาอลั 19 เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอทรงสัง่ใหบ้รรดาชนอสิราเอลมาพบข้าพระองค์ ท่ี  ภู เขาคารเมล ทัง้
ผู้ พยากรณ์ ของพระบาอลัส่ีรอ้ยหา้สิบคนน้ัน และผู้ พยากรณ์ ของเสารูปเคารพส่ีรอ้ยคนน้ัน  ผู้ ซ่ึงรบัประทาน
ท่ี โต ๊ะเสวยของพระนางเยเซเบล� 20อาหบัจึงทรงส่งไปยงัคนอสิราเอลทัง้ปวง และชุ มน ุมผู้ พยากรณ์  ท่ี  ภู เขา
คารเมล 21 และเอลียาห ์ก็  เข ้ามาใกล้ประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �ท่านทัง้หลายจะขยกัขยอ่นอยู่ระหวา่งสอง
ฝ่ายน้ีนานสักเท่าใด ถ้าพระเยโฮวาหท์รงเป็นพระเจ้าจงติดตามพระองค์  แต่ ถ้าพระบาอลัเป็น  ก็ จงตามท่าน
ไปเถิด� และประชาชนไม่ตอบท่านสักคําเดียว 22  แล ้วเอลียาห ์พู  ดก ับประชาชนวา่ �ตัวข้าพเจ้า คือข้าพเจ้า
แต่ ผู้ เดียวเป็นผู้ พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห ์ท่ี  เหลืออยู ่ แต่  ผู้  พยากรณ์ พระบาอ ัลม ี สี ่รอ้ยหา้สิบคน 23  ขอให ้
เขามอบววัผู้ แก่ เราสองตัว  แล ้วขอให้เขาทัง้หลายเลือกววัเป็นของเขาตัวหน่ึงฟันเป็นท่อนๆ วางไวบ้นกอง
ฟืนแต่อยา่ใส่ ไฟ และข้าพเจ้าจะเตรยีมววัผู้ อ ีกตัวหน่ึงน้ันวางไวบ้นฟืน และไม่ ใส่ไฟ 24 และท่านทัง้หลายจง
รอ้งออกพระนามพระของท่าน และข้าพเจ้าจะรอ้งออกพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้าองค์ ท่ี ทรงตอบด้วย
ไฟ  พระองค์ น้ันแหละทรงเป็นพระเจ้า� และประชาชนทัง้ปวงก็ตอบวา่ �อยา่งท่ี พู  ดก ็ ดี  แล้ว �

 การพิสูจน์ บนภูเขาคารเมล
25  แล ้วเอลียาห ์พู  ดก ับผู้ พยากรณ์ ของพระบาอลัวา่ �จงเลือกววัผู้ตัวหน่ึงสําหร ับท ่านและตระเตรยีมเสี 

ยก ่อน เพราะพวกท่านมากคนด้วยกัน จงรอ้งออกพระนามพระของท่าน  แต่ อยา่ใส่ ไฟ � 26 เขาทัง้หลายก็เอา
ววัผู้ ท่ี เขานํามาใหแ้ละเขาทัง้หลายก็จัดเตรยีมและรอ้งออกพระนามพระบาอลั  ตัง้แต่ เวลาเชา้จนเท่ียงกล่าว
วา่ � โอ ข้าแต่พระบาอลั ขอสดับพวกข้าพเจ้าเถิด�  แต่  ก็  ไม่มี เสียงและไม่ มี ใครตอบ และเขาก็โขยกเขยกอยู่
รอบแท่นซ่ึงเขาได้สรา้งขึ้นน้ัน 27 ครัน้ถึงเวลาเท่ียงเอลียาห ์ก็  เย ้ยเขาทัง้หลายวา่ �รอ้งให้ดังๆซี เพราะท่าน
เป็นพระองค์ หน่ึง ท่านกําลังสนทนาอยู่ หรอืท่านกําลังแอบซ่อนตัวอยู่ หรอืท่านไปเท่ียว หรอืชะรอยท่านกํา
ลังหลั บอย ู่และจะต้องปลุก� 28 เขาทัง้หลายก็รอ้งเสียงดัง และเชอืดเฉือนตัวเองตามธรรมเนียมของเขา
ด้วยมีดและหลาว จนโลหติไหลพุ่งออกมาตามตัว 29 และต่อมาเม่ือผ่านเท่ียงวนัไปแล้ว เขาก็ทํานายจนถึง
เวลาถวายบูชาตอนเยน็  แต่  ไม่มี  เสียง  ไม่มี ใครตอบ  ไม่มี ใครฟัง 30  แล ้วเอลียาห ์พู  ดก ับประชาชนทัง้ปวงวา่
�จงเข้ามาใกล้ ข้าพเจ้า � และประชาชนทัง้ปวงก็ เข ้ามาใกล้ ท่าน และท่านก็ซ่อมแท่นบูชาของพระเยโฮวาห ์
ท่ี  ถู กทําลายลงน้ัน 31 เอลียาห์นําศิลาสิบสองก้อนมาตามจํานวนตระกูลของบุตรชายของยาโคบ  ผู้ ซ่ึงพระ
วจนะของพระเยโฮวาหม์าถึงวา่ �อสิราเอลจะเป็นชื่อของเจ้า� 32 และท่านได้สรา้งแท่นบู ชาด ้วยศิ ลาน ้ันใน
พระนามของพระเยโฮวาห์ และท่านได้ขุดรอ่งรอบแท่นใหญ่พอจุเมล็ดพืชได้สองถัง 33 และท่านก็วางฟืน
ไว ้เป็นระเบียบ และฟั นว ัวผู้น้ันเป็นท่อนๆ และวางไว้บนกองฟืน และท่านกล่าววา่ �จงเติ มน ้ําให้เต็มส่ีไห
และเทลงบนเครือ่งเผาบู ชา และบนกองฟืน� 34 และท่านกล่าววา่ �จงกระทําครัง้ท่ี สอง � และเขาก็กระทํา
ครัง้ท่ี สอง และท่านกล่าววา่ �จงกระทําครัง้ท่ี สาม � และเขาก็กระทําครัง้ท่ี สาม 35 และน้ําไหลรอบแท่นบู ชา 
และท่านใส่น้ําเต็มรอ่ง 36 และอยู่มาเม่ือถึงเวลาถวายบูชาตอนเยน็ เอลียาห ์ผู้  พยากรณ์  ก็  เข ้ามาใกล้ทูลวา่
�ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ับราฮมั อสิอคัและอสิราเอล  ขอให ้ทราบเสียทั ่วก ันในวนัน้ี วา่  พระองค์ 
คือพระเจ้าในอสิราเอล และข้าพระองค์เป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และข้าพระองค์ ได้ กระทําบรรดาสิง่เหล่า
น้ีตามพระดํารสัของพระองค์ 37 ขอทรงฟังข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้าพระองค์ เพื่อ
ชนชาติ น้ี จะทราบวา่  พระองค์ คือพระเยโฮวาห ์พระเจ้า และพระองค์ทรงหนัจิตใจของเขาทัง้หลายกลับมา
อกี� 38  แล ้วไฟของพระเยโฮวาห ์ก็ ตกลงมาและไหม้เครือ่งเผาบู ชา และฟืนและหนิ และผงคลีและเลียน้ํา
ซ่ึงอยู่ในรอ่ง 39 และเม่ือประชาชนทัง้ปวงได้ เหน็ เขาก็ซบหน้าลงและรอ้งวา่ �พระเยโฮวาห ์พระองค์ ทรง
เป็นพระเจ้า พระเยโฮวาห ์พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า� 40 และเอลียาหบ์อกเขาวา่ �จงจับผู้ พยากรณ์ ของพระ
บาอลั อยา่ให ้หนี ไปได้สักคนเดียว� และเขาทัง้หลายก็ไปจับเขามา และเอลียาห ์ก็ นําเขาลงไปท่ีลําธารคีโชน
และฆ่าเขาเสียท่ี น่ัน 41 เอลียาห์ทูลอาหบัวา่ �ขอเชญิเสด็จขึ้นไปเสวยและด่ืมเถิด เพราะมีเสียงฝนกระหึ่ม
มา�

เอลียาหอ์ธษิฐานขอให ้ฝนตก 
42 อาห ับก ็เสด็จขึ้นไปเสวยและด่ืม และเอลียาห ์ก็ ขึ้นไปท่ียอดภูเขาคารเมล ท่านก็ โน ้มตัวลงถึ งด ิน ซบ

หน้าระหวา่งเข่า 43 และท่านสัง่คนใช้ของท่านวา่ �จงลุกขึ้นมองไปทางทะเล� เขาก็ ลุ กขึ้นมองและตอบวา่
� ไม่มี อะไรเลย� และท่านบอกวา่ �จงไปดู อ ีกเจ็ดครัง้� 44 และอยู่มาเม่ือถึงครัง้ท่ี เจ ็ดเขาบอกวา่ � ดู  เถิด  มี 
เมฆก้อนหน่ึงเล็กเท่าฝ่ามือคนขึ้นมาจากทะเล� และท่านก็บอกวา่ �จงไปทูลอาหบัวา่ �ขอทรงเตรยีมราช
รถและเสด็จลงไปเพื่อพระองค์จะไม่ ติดฝน � � 45 และอยูม่าอกีครู ่หน ึ่งท้องฟ้าก็มืดไปด้วยเมฆและลม และ



1  พงศ์  กษัตรยิ ์18:46 297 1  พงศ์  กษัตรยิ ์20:2

มีฝนหนัก อาห ับก ็ทรงรถเสด็จไปยงัเมืองยสิเรเอล 46 และพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่บนเอลี
ยาห์ และท่านก็คาดเอวของท่านไว้ และวิง่ขึ้นหน้าอาหบัไปถึงทางเข้าเมืองยสิเรเอล

19
เม่ือเอลียาห ์หมดกําลัง  ทูตสวรรค์  มาร ับใช ้ท่าน 

1 อาหบัจึงบอกเยเซเบลตามการทัง้สิน้ซ่ึงเอลียาห ์ได้  กระทํา และเรือ่งท่ีท่านได้ฆ่าผู้ พยากรณ์ ทัง้หมดเสีย
ด้วยดาบ 2  แล ้วเยเซเบลก็รบัสัง่ให ้ผู้ ส่ือสารไปหาเอลียาห ์วา่ �ถ้าพรุง่น้ี เวลาน้ี เรามิ ได้ กระทําชวีติของเจ้า
ให้เหมือนอยา่งชวีติของคนเหล่าน้ันแล้ว  ก็  ให ้พระทัง้หลายลงโทษเรา และให ้หน ักยิง่กวา่� 3 เม่ือท่านทราบ
แล้ วก ็ ลุ กขึ้นหนีไปเอาชวีติรอด และมาถึงเบเออรเ์ชบาเขตประเทศยูดาห์ และละคนใช้ของท่านไว ้ท่ีน่ัน 4  
แต่ ตั วท ่านเองก็เดินเข้าถิน่ทุ รก ันดารไปเป็นระยะทางวนัหน่ึงมาน่ังอยู ่ท่ี  ใต้  ต้นไม้ จําพวกสนจูนิเปอร์ และ
ท่านทูลขอให้ตั วท ่านตายเสียที  วา่ �พอแล้วพระองค์ เจ้าข้า  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  บัดน้ี ขอเอาชวีติของข้า
พระองค์ไปเสีย เพราะข้าพระองค์ ก็  ไม่ดี ไปกวา่บรรพบุรุษของข้าพระองค์� 5 และท่านก็นอนลงหลั บอย ู่ ใต้  
ต้นไม้ จําพวกสนจูนิเปอร์  ดู  เถิด  มี  ทูตสวรรค์  องค์  หน ึ่งมาถูกต้องท่าน และพู ดก ั บท ่านวา่ � ลุ กขึ้ นร ับประทาน
ซี� 6 และท่านก็ มองดู  ดู  เถิด ตรงท่ีศีรษะของท่านมีขนมปังท่ีป้ิงบนก้อนห ินร ้อนและมี ไหน ้ําลูกหน่ึง ท่านก็
รบัประทานและด่ืม และนอนลงอกี 7 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์ก็ มาอกีเป็ นคร ัง้ท่ี สอง  ถู กต้องท่านแล้ 
วว ่า � ลุ กขึ้ นร ับประทานซี เพราะวา่ทางเดินน้ันเกินกําลังของท่าน�

พระเจ้าทรงใหเ้อลียาหไ์ปทํางานใหม่
8 และท่านก็ ลุ กขึ้ นร ับประทานและด่ืม และเดินไปด้วยกําลังของอาหารน้ันส่ี สิ บวนัส่ี สิ บคืนถึงโฮเรบภูเขา

ของพระเจ้า 9  ท่ี น่ันท่านมาถึงถ้ําแหง่หน่ึ งก ็ เข ้าพักอยู่ และดู เถิด พระวจนะของพระเยโฮวาหม์าถึงท่าน และ
พระองค์ตรสักั บท ่านวา่ �เอลียาห ์เอย๋  เจ้ าทําอะไรอยู ่ท่ีน่ี � 10 ท่านทูลวา่ �ข้าพระองค์รอ้นรนเพื่อพระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าจอมโยธายิง่นัก เพราะประชาชนอสิราเอลได้ทอดทิง้พันธสัญญาของพระองค์ พังแท่นบูชาของ
พระองค์ลงเสีย และประหารผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ เสียด ้วยดาบ และข้าพระองค์ ข้าพระองค์ แต่  ผู้ เดียว
เหลืออยู่ และเขาทัง้หลายแสวงหาชวีติของข้าพระองค์เพื่อจะเอาไปเสีย� 11 และพระองค์ตร ัสว ่า �จงออก
ไปเถิด ไปยนือยู่บนภูเขาต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห�์ และดู เถิด พระเยโฮวาห์ทรงผ่านไป และลมใหญ่อนั
แรงกล้าได้พัดพังภู เขา และทําใหห้นิแตกเป็ นก ้อนๆต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  แต่ พระเยโฮวาห ์มิได้ สถิตใน
ลมน้ัน ภายหลังลมก็ แผ่นดินไหว  แต่ พระเยโฮวาหห์าทรงสถิตในแผ่นดินไหวน้ันไม่ 12 ภายหลังแผ่นดินไหว
ก็ เก ิดไฟ  แต่ พระเยโฮวาหห์าทรงสถิตในไฟน้ันไม่ ภายหลังไฟก็ มี เสียงเบาๆ 13 และเม่ือเอลียาห ์ได้ยนิ ท่านก็
เอาผ้าคลุมหน้าไว้ ออกไปยนือยู ่ท่ี ปากถ้ํา และดู เถิด  มี เสียงมาถึงท่านวา่ �เอลียาห ์เอย๋  เจ้ าทําอะไรอยู ่ท่ีน่ี 
� 14 ท่านทูลวา่ �ข้าพระองค์รอ้นรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธายิง่นัก เพราะวา่ประชาชนอสิราเอล
ได้ทอดทิง้พันธสัญญาของพระองค์ พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสีย และประหารผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ 
เสียด ้วยดาบ และข้าพระองค์ ข้าพระองค์ แต่  ผู้ เดียวเหลืออยู่ และเขาทัง้หลายแสวงหาชวีติของข้าพระองค์
เพื่อจะเอาไปเสีย� 15 และพระเยโฮวาหต์รสักั บท ่านวา่ �ไปเถอะ จงกลับไปตามทางของเจ้าถึงถิน่ทุ รก ันดาร
ดามัสกัส และเม่ือเจ้าไปถึงแล้ว  เจ้ าจงเจิมฮาซาเอลไว ้ให ้เป็นกษั ตร ิยเ์หนือประเทศซีเรยี 16 และเยฮู บุ ตรนิม
ซี น้ัน  เจ้ าจงเจิมให้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล และเอลีชาบุตรชาฟัทชาวอาเบลเมโฮลาห์  เจ้ าจงเจิมตัง้ไว ้
ให ้เป็นผู้ พยากรณ์ แทนเจ้า 17 และต่อมาผู้ ท่ี รอดจากดาบของฮาซาเอล เยฮูจะฆ่าเสีย และผู้ ท่ี รอดจากดาบ
ของเยฮู เอลีชาจะฆ่าเสีย 18  แต่ เราย ังม ีเหลือเจ็ดพันคนไวใ้นอสิราเอล คือทุกเข่าซ่ึ งม ิ ได้  คุ กลงต่อพระบาอลั
และทุกปากซ่ึ งม ิ ได้  จุ บรู ปน ้ัน�

เอลียาห ์เจ ิมตัง้เอลี ชา 
19 ท่านก็ออกไปจากท่ีน่ันพบเอลีชาบุตรชายชาฟัท  ผู้ กําลังไถนาอยู่ด้วยววัสิบสองคู่เดินอยู่ข้างหน้าและ

ท่านอยู่กับววัคู่ ท่ี  สิบสอง เอลียาห ์ก็ ผ่านไปทิง้เส้ือคลุมลงบนท่าน 20 ท่านก็ละววัเหล่าน้ั นว ่ิงตามเอลียาห์ไป
และกล่าววา่ � ขอให ้ข้าพเจ้าไปจุบลาบิดามารดาของข้าพเจ้าก่อน และข้าพเจ้าจะติดตามท่านไป� เอลียาห์
จึงกล่าวกับเอลี ชาว ่า � กล ับไปเถิด เพราะฉันได้ทําอะไรแก่ ท่าน � 21 และเอลีชาก็ กล ับจากติดตามเอลียาห์
จับววัคู่น้ันฆ่าเสียเอาเครือ่งแอกต้มเน้ือววั และให ้แก่ ประชาชนและเขาก็ รบัประทาน  แล ้วเอลีชาก็ ลุ กขึ้น
ตามเอลียาหไ์ปและปรนนิบั ติ  ท่าน 

20
ครัง้แรกท่ีอาหบัสู้รบกับประเทศซีเรยี

1 เบนฮาดัดกษั ตร ิย ์ซี เรยีได้ประชุมกองทัพทัง้ปวงของท่าน  มี  กษัตรยิ ์สามสิบสององค์ขึ้ นก ั บท ่าน ทั ้งม ้า
และรถรบ และท่านก็ขึ้นไปล้อมสะมาเรยี  สู้ รบกับเมืองน้ัน 2 และท่านได้ส่งผู้ส่ือสารเข้าไปในเมืองหาอาหบั
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กษั ตร ิย ์อสิราเอล  กล ่าวแก่ พระองค์  วา่ �เบนฮาดัดวา่ดังน้ี วา่ 3 �เงนิและทองคําของท่านเป็นของเรา บรรดา
ภรรยาและเด็กๆ  ท่ี  ดี  ท่ี สุดของท่านก็เป็นของเราด้วย� � 4 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทรงตอบไปวา่ � โอ ข้า
แต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพเจ้า  ดังท่ี ท่านวา่มาน่ันแหละ ข้าพเจ้าเป็นของท่าน  ทัง้ท่ี ข้าพเจ้ามี อยู ่น้ันด้วย�
5 บรรดาผู้ส่ือสารได้ กล ับมาอกีกล่าววา่ �เบนฮาดัดกล่าวดังน้ี วา่ �ข้าพเจ้าส่งข่าวมายงัท่านวา่ �จงส่งเงนิ
และทองคําของท่าน ภรรยาและเด็กของท่านไปให ้ข้าพเจ้า � 6  แต่ ข้าพเจ้าจะส่งข้าราชการของข้าพเจ้าไป
หาท่านพรุง่น้ีประมาณเวลาน้ี เขาทัง้หลายจะค้ นว ังของท่าน ทั ้งบ ้านเรอืนข้าราชการของท่าน  สิ ่งใดท่ีเป็ นที ่
ชอบตาของท่าน เขาจะหยบิเอาไป� � 7  แล ว้กษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลก็เรยีกประชุมพวกผู้ ใหญ่ ทัง้ปวงของแผ่น
ดินตร ัสว ่า �ขอตรองดู เถิด  ดู วา่ชายผู้ น้ี หาชอ่งก่อความลําบาก เพราะเขาใหค้นมารบัเมียและลูกของฉัน ทัง้
เงนิและทองคําของฉัน และฉั นก ็ มิได้ ปฏิเสธเขา� 8 บรรดาผู้ ใหญ่ และประชาชนทัง้สิ ้นก ็ทูลพระองค์ วา่ �ขอ
อยา่ทรงฟังหรอืทรงยนิยอมพ่ะยะ่ค่ะ� 9  พระองค์ จึงรบัสัง่แก่ ผู้ ส่ือสารของเบนฮาดัดวา่ �จงไปทูลกษั ตร ิย์
 เจ้ านายของข้าพเจ้าวา่ �บรรดาสิง่ท่ีท่านเอาจากผู้ รบัใช ้ของท่านในครัง้แรกน้ัน ข้าพเจ้าจะกระทําตาม  แต่  
สิ ่งน้ีข้าพเจ้าปฏิบั ติ ตามไม่ ได้ � � และผู้ส่ือสารก็จากไปและกลับมารายงาน 10 เบนฮาดัดส่งข่าวกลับมาวา่
�ถ้าผงคลี แห ่งสะมาเรยีจะพอแก่ คนที ่ ติ ดตามข้าพเจ้ามาสักคนละหยบิมือหน่ึง  ก็  ขอให ้พระทัง้หลายลงโทษ
ข้าพเจ้าและให ้หน ักยิง่กวา่� 11 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทรงตอบไปวา่ �ขอทูลท่านวา่ �ขอท่านผู้ ท่ี สวม
เกราะ อยา่อวดอา้งอยา่งผู้ ท่ี ถอดเกราะแล้วเลย� � 12 ต่อมาเม่ือเบนฮาดัดได้ยนิข่าวน้ี ขณะท่ี ด่ืมอยู่กับบร
รดากษั ตร ิยทั์ง้หลายท่ีในทับอาศัย ท่านก็สัง่ข้าราชการของท่านวา่ �จงเข้าประจําท่ี� และเขาทัง้หลายก็ เข ้า
ประจําท่ีเพื่อต่อสู้กับเมืองน้ัน

พระเจ้าทรงสัญญาวา่อสิราเอลจะชนะ
13  ดู  เถิด  ผู้  พยากรณ์ คนหน่ึงเข้ามาใกล้อาหบักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทูลวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  

เจ้ าเหน็กองทัพใหญ่ น้ี  หรอื  ดู  เถิด เราจะมอบไว้ในมือของเจ้าในวนัน้ี  เจ้ าจะได้ รู ้วา่เราคือพระเยโฮวาห�์
14 และอาหบัตร ัสว ่า �ทรงใช้ใครทํา� เขาทูลวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ ด้วยมือของมหาดเล็กของเจ้า
นายประจําจังหวดัทัง้หลาย�  แล ้วพระองค์ตร ัสว ่า �ใครจะเริม่รบ� เขาทูลตอบวา่ � พระองค์ พ่ะยะ่ค่ะ�

อาหบัชนะชาวซีเรยี
15  พระองค์ จึงทรงจัดมหาดเล็กของเจ้านายประจําจังหวดัเหล่าน้ันซ่ึ งม ีสองรอ้ยสามสิบสองคนด้วยกัน

และภายหลังทรงจัดพลทัง้หมดคือบรรดาคนอสิราเอลรวมพลเจ็ดพันคน 16 เขาทัง้หลายยกออกไปในเวลา
เท่ียงวนั ฝ่ายเบนฮาดัดกําลั งด ่ืมเมาอยู่ในทับอาศัย ทัง้ท่านและกษั ตร ิย ์อ ีกสามสิบสององค์ ท่ี ชว่ยท่าน
17 พวกมหาดเล็กของเจ้านายประจําจังหวดัได้ยกออกไปก่อน เบนฮาดั ดก ็ส่งออกไป เขาทัง้หลายรายงาน
ท่านวา่ � มี คนยกออกมาจากสะมาเรยี� 18 ท่านจึงวา่ �ถ้าเขาออกมาด้วยสันติจงจับเขามาเป็นๆ หรอืถ้า
เขาออกมาทําศึกจงจับเขามาเป็นๆ� 19 คนเหล่าน้ีจึงออกไปจากเมืองคือพวกมหาดเล็กของเจ้านายประจํา
จังหวดั และกองทัพซ่ึงติดตามคนเหล่าน้ี 20 และต่างก็ฆ่าคู่รบของตน คนซีเรยีหนีและคนอสิราเอลไล่ ติ ด
ตามเขาไป  แต่ เบนฮาดัดกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีทรงม้าหนีไปกับทหารม้า 21  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลก็ออกไปโจมตี
ม้าและรถรบ และประหารชนซีเรยีเสียอยา่งใหญ่ โต 

อาหบัได้รบัคําตักเตือนใหเ้ตรยีมสําหรบัการสู้รบอกีครัง้
22  แล ้วผู้ พยากรณ์  ผู้ น้ันได้ เข ้ามาใกล้ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลทูลพระองค์ วา่ �มาเถิด ขอเสรมิกําลังของ

พระองค์ และตรกึตรองดูวา่พระองค์จะทรงกระทําประการใด เพราะสิน้ปี น้ี  กษัตรยิ ์ แห ่งซีเรยีจะยกกองทัพ
มาสู้กับพระองค์ อกี �

ครัง้ท่ีสองท่ีอาหบัสู้รบกับประเทศซีเรยี
23 ข้าราชการของกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีทูลท่านวา่ �พระทัง้หลายของเขาเป็นพระแหง่ภู เขา เขาทัง้หลายจึง

แข็งกวา่เรา  แต่  ขอให ้เราสู้รบกับเขาในท่ี ราบ  แล ้วเราจะต้องแข็งกวา่เขาแน่นอนที เดียว 24 ขอกระทําอยา่ง
น้ี ขอปลดกษั ตร ิย์เสียทุกองค์จากตําแหน่งและตัง้นายทหารขึ้นแทน 25 และเกณฑ์กองทัพเข้าแทนส่วนท่ี
ล้มตายไปในคราวก่อน ม้าแทนม้า รถรบแทนรถรบ  แล ้วเราทัง้หลายจะสู้รบกับเขาในท่ี ราบ เราจะต้องแข็ง
กวา่เขาแน่นอนที เดียว � และท่านก็ฟังเสียงของเขาทัง้หลายและกระทําตาม 26 และอยูม่าพอสิน้ปี แล ้วเบน
ฮาดั ดก ็ เกณฑ์ ชนซีเรยี ยกขึ้นไปถึงเมืองอาเฟกเพื่อสู้รบกับอสิราเอล 27 และประชาชนอสิราเอลก็ ถู กเกณฑ์
และอยู ่พร ้อมกันหมด และยกออกไปต่อสู้กับเขา ประชาชนอสิราเอลตัง้ค่ายตรงหน้าเขาเหมือนอยา่งแพะ
สองฝูงเล็กๆ  แต่ คนซีเรยีเต็ มท ้องทุ่งไปหมด 28 และคนของพระเจ้าคนหน่ึงได้ เข ้าไปใกล้และทูลกษั ตร ิย ์
แห ่ งอ ิสราเอลวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เพราะคนซีเรยีได้ กล่าววา่ �พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าแหง่ภู 
เขา  พระองค์  มิได้ เป็นพระเจ้าแหง่หุบเขา� เพราะฉะน้ันเราจะมอบประชาชนหมู่ ใหญ่  น้ี  ไว ้ในมือของเจ้า และ
เจ้าจะได้ รู ้วา่เราคือพระเยโฮวาห�์ 29  แล ้วเขาก็ตัง้ค่ายตรงข้ามกันอยู ่เจ ็ดวนั  แล ้วในว ันที ่ เจ ็ ดก ็ปะทะกัน
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ประชาชนอสิราเอลก็ฆ่าคนซีเรยีซ่ึงเป็นทหารราบเสียหน่ึงแสนคนในวนัเดียว 30 เหลือนอกน้ั นก ็ หนี  เข ้าเมือ
งอาเฟก และกําแพงเมืองล้ มท ับคนท่ีเหลือนอกน้ันเสียสองหม่ืนเจ็ดพันคน เบนฮาดั ดก ็ หนี ไปด้วย และ
เข้าไปในหอ้งชัน้ในท่ีในเมือง 31 และข้าราชการของท่านมาทูลวา่ � ดู  เถิด เราได้ย ินว ่ากษั ตร ิย ์แห ่งวงศ์วาน
อสิราเอลเป็นกษั ตร ิย ์ท่ี ทรงเมตตา  ขอให ้เราเอาผ้ากระสอบคาดเอว และเอาเชอืกพันศีรษะของเรา และ
ออกไปหากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล ชะรอยท่านจะไว ้ช ีวติของพระองค์� 32 เพราะฉะน้ันเขาจึงเอาผ้ากระสอบ
คาดเอวและเอาเชอืกพันศีรษะ และเขาไปเฝ้ากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทูลวา่ �เบนฮาดัดผู้ รบัใช ้ของพระองค์
สัง่มาวา่ � ได้ โปรดเถิด  ขอให ้ข้าพเจ้ารอดชวีติอยู�่ � และพระองค์ตร ัสว ่า �ท่านย ังม ี ช ีวติหรอื ท่านเป็นน้อง
ของเรา� 33 ฝ่ายคนเหล่าน้ันกําลังหาชอ่งอยู ่แล้ว เขาทัง้หลายก็ ร ีบตอบโดยเร ็วว ่า �พระเจ้าข้า เบนฮาดั 
ดอน ุชาของพระองค์�  แล ้วพระองค์ตร ัสว ่า �ไปเถอะและนําท่านมา�  แล ้วเบนฮาดั ดก ็ออกมาหาพระองค์
 แล ้วพระองค์ ก็  ให ้ท่านขึ้นไปบนรถรบ 34 และเบนฮาดัดทูลวา่ �หวัเมืองซ่ึ งบ ิดาของข้าพเจ้ายดึเอาไปจาก
ราชบิดาของท่านน้ัน ข้าพเจ้าขอคืนให ้พระองค์  พระองค์ จะสรา้งถนนหนทางของพระองค์ในเมืองดามัสกัส
ก็ ได้ อยา่งท่ี บิ ดาข้าพเจ้าทําไว้ในสะมาเรยี�  แล ้วอาหบัตร ัสว ่า �เราจะยอมให้ท่านไปตามพันธสัญญาน้ี�
 พระองค์ จึงทําพันธสัญญากั บท ่าน และปล่อยท่านไป

อาหบัไว ้ช ีวติของเบนฮาดัด
35  มี ชายคนหน่ึงในเหล่าศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์  พู  ดก ับเพื่อนของตนตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห ์วา่ � 

ได้ โปรดเถอะ ขอตีฉั นที �  แต่ ชายคนน้ั นก ็ปฏิเสธไม่ยอมตี ท่าน 36  แล ้ วท ่านจึงพู ดก ับเขาวา่ �เพราะท่านไม่
เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์  ดู  เถิด พอท่านออกไปจากข้าพเจ้า  สิ งโตตัวหน่ึงจะสังหารท่าน� พอ
เขาจากท่านไป  สิ งโตตัวหน่ึ งก ็มาพบเขาและสังหารเขาเสีย 37  แล ้ วท ่านไปพบชายอกีคนหน่ึง และท่านวา่
� ได้ โปรดเถอะ ขอตีฉั นที � ชายคนน้ันได้ ตี ท่านและทําให้ท่านฟกชํ้า 38  ผู้  พยากรณ์  ผู้ น้ันจึงจากไป และไป
คอยพบกษั ตร ิย ์อยู ่ ท่ี  หนทาง  ใส่  ขี้ เถ้าบนหน้าปลอมตัวเสีย 39 พอกษั ตร ิยท์รงผ่านไป ท่านก็รอ้งทูลกษั ตร ิย ์วา่ 
� ผู้รบัใช ้ของพระองค์ เข ้าไปในกลางศึก และดู เถิด ทหารคนหน่ึงหนัมา และนําชายคนหน่ึงมาใหข้้าพระองค์
บอกวา่ �จงระวงัชายคนน้ี ไว ้ นะ ถ้าเขาหลุดไปได้ โดยเหตุ  ใดๆ  ช ีวติของท่านจะต้องแทนชวีติของเขา หร ือม ิ
ฉะน้ันท่านจะต้องเสียเงนิตะลันต์ หน่ึง � 40 และเม่ือข้าพระองค์ ติ ดธุระอยู ่ท่ีน่ี  ท่ีน่ัน เขาก็หายไป�  กษัตรยิ ์ แห ่ 
งอ ิสราเอลตรสักั บท ่านวา่ �โทษของเจ้าต้องเป็นอยา่งน้ันแหละ เพราะเจ้าเองได้ตัดสินแล้ว� 41  แล ้ วท ่านก็ 
ร ีบเอาขี้เถ้าออกจากหน้าของตน และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลก็จําท่านได้ วา่ เป็นผู้ พยากรณ์ คนหน่ึง 42 และ
ท่านจึงทูลพระองค์ วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เพราะเจ้าได้ปล่อยชายคนท่ี อยู ่ในมือของเจ้า  ผู้ ซ่ึงเราได้ 
กําหนดให ้ทําลายน้ัน  ช ีวติของเจ้าจะต้องแทนชวีติของเขา และชนชาติของเจ้าแทนชนชาติของเขา� 43และ
กษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลก็เสด็จเข้าไปในพระราชว ังด ้วยอารมณ์ขุ่ นม ัวและไม่พอพระทัยยิง่นัก และเสด็จมาสะ
มาเรยี

21
อาหบัโลภสวนองุน่ของนาโบท

1 และอยู่มาภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี นาโบทชาวยสิเรเอลมีสวนองุน่อยู่ในยสิเรเอล ข้างพระราชวงั
ของอาหบักษั ตร ิย ์แห ่งสะมาเรยี 2 อาหบัตรสักับนาโบทวา่ �จงให้สวนองุน่ของเจ้าแก่เราเถิด เพื่อเราจะ
ได้ทําสวนผักเพราะอยู ่ใกล้ วงัของเรา เราจะให้สวนองุ ่นที ่ ดี กวา่เพื่อแลกสวนน้ี หรอืถ้าเจ้าเหน็ชอบ เรา
จะให้เงนิสมกับราคาสวนน้ัน� 3  แต่ นาโบททูลอาหบัวา่ �ขอพระเยโฮวาห์ทรงหา้มข้าพระองค์ในการท่ีจะ
ยกมรดกของบรรพบุรุษให ้แก่  พระองค์ � 4 อาห ับก ็เสด็จเข้าในว ังด ้วยอารมณ์ขุ่ นม ัวและไม่พอพระทัยยิง่
นัก ด้วยเรือ่งท่ีนาโบทชาวยสิเรเอลทูลตอบพระองค์ เพราะเขาได้ กล่าววา่ �ข้าพระองค์จะไม่ ให ้มรดกแหง่
บรรพบุรุษของข้าพระองค์ แก่  พระองค์ � และพระองค์ ก็ เอนพระกายลงบนพระแท่น ทรงเบือนพระพักตร ์ไม่ 
เสวยพระกระยาหาร 5  แต่ เยเซเบลมเหสีของพระองค์ เข ้ามาเฝ้าพระองค์ทูลถามพระองค์ วา่ �ไฉนพระจิต
ของพระองค์จึงเสียพระทัย  ไม่ เสวยพระกระยาหาร� 6 และพระองค์ตรสัตอบพระนางวา่ �เพราะเราได้ พู  ดก 
ับนาโบทชาวยสิเรเอลวา่ �จงขายสวนองุน่ของเจ้าให ้แก่  เรา หร ือม ิฉะน้ันถ้าเจ้าพอใจ เราจะให้สวนองุ ่นอ ีก
แหง่หน่ึงแก่ เจ้ าเพื่อแลกกัน� และเขาตอบวา่ �ข้าพระองค์จะไม่ ให ้สวนองุน่ของข้าพระองค์ แก่  พระองค์ � �
7และเยเซเบลมเหสีของพระองค์ทูลพระองค์ วา่ � พระองค์ เป็นผู้ครอบครองราชอาณาจั กรอ ิสราเอลอยูห่รอื
เพคะ เชญิเสด็จลุกขึ้นเสวยพระกระยาหารเถิด และให้พระทัยของพระองค์ รา่เรงิ หม่อมฉันจะมอบสวน
องุน่ของนาโบทชาวยสิเรเอลให ้แก่  พระองค์  เอง � 8 พระนางจึงทรงพระอกัษรในพระนามของอาหบั ประทับ
ตราของพระองค์ส่งไปยงัพวกผู้ ใหญ่ และขุนนางผู้ อยู ่ในเมืองกับนาโบท 9 พระนางทรงพระอกัษรวา่ �จง
ประกาศให้ถืออดอาหาร และตัง้นาโบทไว้ในท่ีสูงท่ามกลางประชาชน 10 และตัง้คนอนัธพาลสองคนให้น่ัง
ตรงข้ามกับเขา  ให ้ฟ้องเขาวา่ � เจ้ าได้ แช ่งพระเจ้าและกษั ตร ิย�์  แล ้วพาเขาออกไปและเอาหนิขวา้งเสียให ้
ตาย � 11 และพวกผู้ชายของเมืองน้ัน คือพวกผู้ ใหญ่ และขุนนางผู้อาศัยอยู่ในเมืองน้ัน  ได้ กระทําตามท่ีเย
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เซเบลมีไปถึงพวกเขา  ตามท่ี ปรากฏในลายพระหตัถ์ซ่ึงพระนางทรงมีไปถึงเขาน้ัน 12 เขาได้ประกาศให้ถือ
อดอาหาร และได้ตัง้นาโบทไวใ้นท่ีสูงท่ามกลางประชาชน 13 และคนอนัธพาลสองคนน้ั นก ็ เข้ามา น่ังอยูต่รง
ข้ามกับเขา และคนอนัธพาลน้ันได้ฟ้องนาโบทต่อหน้าประชาชนกล่าววา่ �นาโบทได้ แช ่งพระเจ้าและกษั ตร ิ
ย�์ เขาทัง้หลายจึงพานาโบทออกไปนอกเมือง และขวา้งเขาถึงตายด้วยก้อนหนิ 14  แล ้วเขาก็ส่งข่าวไปทูล
เยเซเบลวา่ �นาโบทถูกขวา้งด้วยหนิ เขาตายแล้ว� 15  อยู ่มาพอเยเซเบลทรงได้ย ินว ่านาโบทถูกขวา้งด้วย
หนิตายแล้ว เยเซเบลจึงทูลอาหบัวา่ �ขอเชญิเสด็จลุกขึ้น ไปยดึสวนองุน่ของนาโบทชาวยสิเรเอล ซ่ึงเขาได้
ปฏิเสธไม่ขายให ้แก่  พระองค์ เพราะวา่นาโบทไม่ อยู ่เขาตายเสียแล้ว� 16 และอยูม่าพออาหบัทรงได้ย ินว ่านา
โบทตายแล้ว อาห ับก ็ทรงลุกขึ้นไปยงัสวนองุน่ของนาโบทชาวยสิเรเอล เพื่อยดึถือเป็นกรรมสิทธิ์

เอลียาห ์พยากรณ์ ถึงความตายของอาหบั
17  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮวาหม์าถึงเอลียาหช์าวทิชบี วา่ 18 �จงลุกขึ้นแล้วลงไปพบอาหบักษั ตร ิย ์แห ่ 

งอ ิสราเอล  ผู้  อยู ่ในสะมาเรยี  ดู  เถิด เขาอยู่ในสวนองุน่ของนาโบท  ท่ี เขาไปยดึเอาเป็นกรรมสิทธิ์ 19  เจ้ าจงพู 
ดก ับเขาวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ ท่านได้ฆ่าและได้ยดึถือเอาเป็นกรรมสิทธิด้์วยหรอื� และเจ้าจงพู ดก 
ับเขาวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง่น้ี วา่ ในท่ีซ่ึงสุนัขเลียโลหติของนาโบท สุนัขจะเลียโลหติของเจ้าด้วย� � 20อา
หบัตรสักับเอลียาห ์วา่ � โอ  ศัตรู ของข้าเอย๋  เจ้ าพบข้าแล้วหรอื� ท่านทูลตอบวา่ �ข้าพระองค์พบพระองค์ 
แล้ว เพราะวา่พระองค์ยอมขายพระองค์เพื่อกระทําสิง่ชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 21  ดู  เถิด เรา
จะนําเหตุรา้ยมาเหนือเจ้า เราจะเอาคนชัว่อายุต่อจากเจ้าออกไปเสีย และจะขจัดคนท่ีปัสสาวะรดกําแพง
ได้เสียจากอาหบั ทัง้คนท่ียงัอยู่และเหลืออยู่ในอสิราเอล 22 และเราจะกระทําให ้ราชวงศ์ ของเจ้าเหมือนราช
วงศ์ของเยโรโบอมับุตรเนบัท และเหมือนราชวงศ์ของบาอาชาบุตรอาหยิาห์ เพราะเจ้าได้กระทําใหเ้ราโกรธ
และเพราะเจ้าได้กระทําใหอ้สิราเอลทําบาปด้วย 23 และส่วนเยเซเบล พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �สุนัขจะกินเยเซ
เบลข้างกําแพงยสิเรเอล� 24  ผู้ ใดในราชวงศ์อาห ับท ่ีตายในเมือง สุนัขจะกิน และผู้ อยู ่ในราชวงศ์เขาท่ีตาย
ในทุ่งนา นกในอากาศจะกิน� 25  ไม่มี  ผู้ ใดได้ขายตนเองเพื่อกระทําความชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์อยา่งอาหบั  ผู้  ท่ี เยเซเบลมเหสี ได้  ยุแหย ่26  พระองค์ ทรงประพฤติอยา่งน่าสะอดิสะเอยีนเป็นอยา่งยิง่ใน
การดําเนินตามรูปเคารพ ดังสิง่ทัง้ปวงท่ีคนอาโมไรต์ ได้  กระทํา ซ่ึงเป็นผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปให้
พ้นหน้าประชาชนอสิราเอล

อาหบักลับใจเสียใหม่ พระเจ้าจึงไม่ลงโทษอาห ับท ั นที 
27และอยูม่าเม่ืออาหบัทรงได้ยนิพระวจนะเหล่าน้ัน  พระองค์  ก็ ฉีกฉลองพระองค์ และทรงสวมผ้ากระสอบ

และถืออดอาหาร ประทับในผ้ากระสอบ และทรงดําเนินไปมาอยา่งค่อยๆ 28 และพระวจนะของพระเยโฮ
วาห ์มาย ังเอลียาห์ชาวทิชบี วา่ 29 � เจ้ าได้ เห ็นอาหบัถ่อมตัวลงต่อหน้าเราแล้วหรอื เพราะเขาได้ถ่อมตัวลง
ต่อหน้าเรา เราจะไม่นําเหตุรา้ยมาในสมัยของเขา  แต่ มาในสมัยบุตรชายของเขา เราจะนําเหตุรา้ยมาเหนือ
ราชวงศ์ของเขา�

22
ประเทศซีเรยีและอสิราเอลมี สันติ กันอยูส่ามปี

1 ประเทศซีเรยีและอสิราเอลไม่ มี ศึกสงครามกันอยูส่ามปี

เยโฮชาฟัทชว่ยอาหบัสู้รบกับซีเรยี
2 ต่อไปในปี ท่ี สามเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์เสด็จลงไปเฝ้ากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล 3 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ 

ิสราเอลตรสัถามบรรดาข้าราชการของพระองค์ วา่ �ท่านทราบกันหรอืไม่วา่ราโมทกิเลอาดเป็นของเราและ
เรา  ได้ น่ิงอยู ่มิได้ เอาออกมาจากมือของกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยี� 4 และพระองค์ตรสักับเยโฮชาฟั ทวา่ �ท่านจะยก
ไปทําศึกท่ีราโมทกิเลอาดกับข้าพเจ้าหรอื� และเยโฮชาฟัทตรสักับกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลวา่ �ข้าพเจ้าก็เป็น
อยา่งท่ีท่านเป็น ประชาชนของข้าพเจ้าก็เป็นดังประชาชนของท่าน ม้าของข้าพเจ้าก็เป็นดั งม ้าของท่าน�
5 และเยโฮชาฟัทตรสักับกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลวา่ �ขอสอบถามดูพระดํารสัของพระเยโฮวาห ์วนัน้ี  เถิด �

พวกผู้ พยากรณ์ ของอาหบัพยากรณ์ เท็จ 
6  แล ว้กษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลก็เรยีกประชุมพวกผู้ พยากรณ์ ประมาณส่ีรอ้ยคน ตรสักับเขาวา่ �ควรท่ีเราจะ

ไปตีราโมทกิเลอาดหรอื หรอืเราไม่ควรไป� และเขาทัง้หลายทูลตอบวา่ �ขอเชญิเสด็จขึ้นไปเถิด เพราะองค์
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงมอบไวใ้นพระหตัถ์ของกษั ตร ิย�์ 7  แต่ เยโฮชาฟัททูลวา่ � ท่ีน่ี  ไม่มี  ผู้  พยากรณ์ ของพระ
เยโฮวาห ์อ ีกซ่ึงเราจะสอบถามได้ แล ้วหรอื� 8 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทูลเยโฮชาฟั ทวา่ �ย ังม ีชายอกีคน
หน่ึงซ่ึงเราจะให้ทูลถามพระเยโฮวาห ์ได้  คือ  มี คายาห ์บุ ตรอิมลาห์  แต่ ข้าพเจ้าชงัเขา เพราะเขาพยากรณ์ แต่  
ความรา้ย  ไม่ เคยพยากรณ์ ความดี  เก ่ียวกับข้าพเจ้าเลย� และเยโฮชาฟัททูลวา่ �ขอกษั ตร ิย์อยา่ตร ัสด ังน้ัน
เลย� 9  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลจึงเรยีกมหาดเล็กคนหน่ึงเข้ามาตร ัสส ่ังวา่ �ไปพามีคายาห ์บุ ตรอิมลาห์



1  พงศ์  กษัตรยิ ์22:10 301 1  พงศ์  กษัตรยิ ์22:39

มาเรว็ๆ� 10 ฝ่ายกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลและเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาหต่์างประทับบนพระท่ี น่ัง ทรงฉลอง
พระองค์  ณ ชอ่งวา่งตรงทางเข้าประตูเมืองสะมาเรยี และผู้ พยากรณ์ ทัง้ปวงก็ พยากรณ์ ถวายอยู่ 11 และ
เศเดคียาห ์บุ ตรชายเคนาอะนาหจึ์งเอาเหล็กทําเป็นเขาและพูดวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ ด้วยสิง่เหล่าน้ี 
เจ้ าจะผลักคนซีเรยีไปจนเจ้าผลาญเขาทัง้หลายเสียสิน้� 12 และบรรดาผู้ พยากรณ์  ก็  พยากรณ์ อยา่งน้ันทูล
วา่ �ขอเสด็จขึ้นไปราโมทกิเลอาดเถิด และมี ชยัชนะ เพราะพระเยโฮวาหจ์ะทรงมอบเมืองน้ันไวใ้นพระหตัถ์
ของกษั ตร ิย�์

 มี คายาหเ์ป็นผู้ พยากรณ์  แท้ 
13 และผู้ส่ือสารผู้ไปตามมีคายาห ์ได้ บอกท่านวา่ � ดู  เถิด ถ้อยคําของบรรดาผู้ พยากรณ์  ก็  พู ดสิง่ท่ี ดี  แก่  

กษัตรยิ ์เป็นปากเดียวกัน  ขอให ้ถ้อยคําของท่านเหมือนอยา่งถ้อยคําของคนหน่ึงในพวกน้ัน และพูดแต่ สิ ่งท่ี 
ดี � 14  แต่  มี คายาห์ตอบวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด พระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าอยา่งไร
ข้าพเจ้าจะต้องพู ดอย ่างน้ัน� 15และเม่ือท่านมาเฝ้ากษั ตร ิย์  กษัตรยิ ์ตรสัถามท่านวา่ � มี คายาห์ ควรท่ีเราจะ
ไปตีราโมทกิเลอาดหรอื หรอืเราไม่ควรไป� และท่านทูลตอบพระองค์ วา่ �ขอเชญิเสด็จขึ้นไปและมี ชยัชนะ 
พระเยโฮวาห์จะทรงมอบไวใ้นพระหตัถ์ของกษั ตร ิย�์ 16  แต่  กษัตรยิ ์ตรสักั บท ่านวา่ �เราได้ ให ้ เจ้ าปฏิญาณก่ี
ครัง้แล้ วว ่า  เจ้ าจะพู ดก ับเราแต่ความจรงิในพระนามของพระเยโฮวาห�์ 17 และท่านก็ทูลวา่ �ข้าพระองค์ 
ได้  เห ็นคนอสิราเอลทัง้ปวงกระจัดกระจายอยูบ่นภูเขาอยา่งแกะท่ี ไม่มี  ผู้  เล้ียง และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �คน
เหล่าน้ี ไม่มี  นาย  ให ้เขาต่างกลับยงัเรอืนของตนโดยสันติภาพเถิด� � 18  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลจึงทูลเยโฮ
ชาฟั ทวา่ �ข้าพเจ้ามิ ได้ บอกท่านแล้วหรอืวา่ เขาจะไม่ พยากรณ์  สิ ่ งด ี เก ่ียวกับข้าพเจ้าเลย  แต่  สิ ่งรา้ยต่าง
หาก� 19 และมีคายาห์ทูลวา่ �ฉะน้ันขอสดับพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ ได้  เห ็นพระเยโฮวาห์
ประทับบนพระท่ีน่ังของพระองค์ และบรรดาบรวิารแหง่ฟ้าสวรรค์ยนืข้างๆพระองค์ ข้างขวาพระหตัถ์และ
ข้างซ้าย 20 และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ผู้ ใดจะเกล้ียกล่อมอาหบัเพื่อเขาจะขึ้นไปและล้มลงท่ีราโมทกิเลอ
าด� บ้างก็ทู ลอย ่างน้ี บ้างก็ทู ลอย ่างน้ัน 21  แล ้วมีวญิญาณดวงหน่ึงมาข้างหน้า เฝ้าต่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาหทู์ลวา่ �ข้าพระองค์จะเกล้ียกล่อมเขาเอง� 22 และพระเยโฮวาหต์รสักับเขาวา่ �จะทําอยา่งไร� และเขา
ทูลวา่ �ข้าพระองค์จะออกไป และจะเป็ นว ิญญาณมุสาอยู่ในปากของผู้ พยากรณ์ ของเขาทุกคน� และพระ
องค์ตร ัสว ่า � เจ้ าไปเกล้ียกล่อมเขาได้ และเจ้าจะทําได้ สําเรจ็ จงไปทําเถิด� 23 เพราะฉะน้ันบัดน้ี  ดู  เถิด พระ
เยโฮวาห์ทรงใส่วญิญาณมุสาในปากของเหล่าผู้ พยากรณ์  น้ี ทัง้สิน้ของพระองค์ พระเยโฮวาห์ทรงตรสัเป็น
ความรา้ยเก่ียวกับพระองค์� 24  แล ้วเศเดคียาห ์บุ ตรชายเคนาอะนาห ์ได้  เข ้ามาใกล้และตบแก้มมีคายาห ์พูด
วา่ �พระวญิญาณของพระเยโฮวาหไ์ปจากข้า  พู  ดก ับเจ้าได้ อยา่งไร � 25 และมีคายาหต์อบวา่ � ดู  เถิด  เจ้ าจะ
เหน็ในวนัน้ัน เม่ือเจ้าเข้าไปในหอ้งชัน้ในเพื่อจะซ่อนตัวเจ้า� 26 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลตร ัสว ่า �จงจับมี
คายาหพ์าเขากลับไปมอบใหอ้าโมนผูว้า่ราชการเมืองและแก่โยอาชราชโอรสกษั ตร ิย์ 27 และวา่ � กษัตรยิ ์ตร ั
สด ังน้ี วา่ �เอาคนน้ีจําคุกเสีย  ให ้อาหารแหง่ความทุกข์กั บน ํ้าแหง่ความทุกข์ จนกวา่เราจะกลับมาโดยสันติ 
ภาพ � � � 28 และมีคายาห์ทูลวา่ �ถ้าพระองค์เสด็จกลับมาโดยสันติ ภาพ พระเยโฮวาห ์ก็  มิได้ ตรสัโดยข้า
พระองค์� และท่านกล่าววา่ � โอ บรรดาชนชาติทัง้หลายเอย๋ ขอจงฟังเถิด�

 การสู้ รบท่ีราโมทกิเลอาด อาหบัสิน้พระชนม์ (2 พศด 18:28-34)
29  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลกับเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์จึงเสด็จขึ้นไปยงัราโมทกิเลอาด 30 และกษั ตร ิ

ย ์แห ่ งอ ิสราเอลตรสักับเยโฮชาฟั ทวา่ �ข้าพเจ้าจะปลอมตัวเข้าทําศึก  แต่ ท่านจงสวมเครือ่งทรงของท่าน�
และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลก็ทรงปลอมพระองค์ เข ้าทําสงคราม 31 ฝ่ายกษั ตร ิย์ประเทศซีเรยีทรงบัญชา
แม่ทัพรถรบทัง้สามสิบสองคนวา่ �อยา่รบกับทหารน้อยหรอืใหญ่  แต่  มุ ่งเฉพาะกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล�
32 และอยู่มาเม่ือผู้บัญชาการรถรบแลเหน็เยโฮชาฟัท เขาทัง้หลายก็ วา่ �เป็นกษั ตร ิย์อสิราเอลแน่ แล้ว �
เขาจึงหนัเข้าไปสู้รบกับพระองค์และเยโฮชาฟัททรงรอ้งขึ้น 33 และอยู่มาเม่ือผู้บัญชาการรถรบเห ็นว ่าไม่ ใช ่ 
กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล  ก็ หนักลับจากไล่ตามพระองค์ 34  แต่  มี ชายคนหน่ึงโก่งธนูยงิเดาไป  ถู กกษั ตร ิย ์แห ่ งอ 
ิสราเอลเข้าระหวา่งเกล็ดเกราะและแผ่นบังพระอุระ  พระองค์ จึงรบัสัง่คนขับรถรบวา่ �หนักลับเถอะ พาเรา
ออกจากการรบ เพราะเราบาดเจ็บแล้ว� 35 วนัน้ันการรบก็ ดุ เดือดขึ้น เขาก็ หน ุนกษั ตร ิย ์ไว ้ในราชรถให้หนั
พระพักตร ์เข้าสู่ ชนซีเรยี จนเวลาเยน็พระองค์ ก็  สิน้พระชนม์ และโลหติท่ีบาดแผลก็ไหลออกนองท้องรถรบ
36 ประมาณดวงอาทิตยต์กก็ มี เสียงรอ้งทัว่กองทัพวา่ � ทุ กคนจงกลับไปเมืองของตัว และทุกคนจงกลับไปภู 
มิ ลําเนาของตัว� 37 ครัน้กษั ตร ิย ์สิน้พระชนม์  แล ้วเขาก็นํามายงักรุงสะมาเรยี และฝังพระศพกษั ตร ิย ์ไว ้ในสะ
มาเรยี 38 เขาล้างรถรบท่ีสระแหง่สะมาเรยี และสุนัขก็เลียโลหติของพระองค์ เขาได้ล้างเกราะของพระองค์
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ ได้  ตรสั 39 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของอาหบั และบรรดาสิง่ซ่ึง
พระองค์ทรงกระทํา และพระราชวงังาชา้งซ่ึงพระองค์ทรงสรา้งไว้ และหวัเมืองทัง้ปวงท่ี พระองค์ ทรงสรา้ง
 มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแหง่กษั ตร ิยป์ระเทศอสิราเอลหรอื
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อาหสัยาหข์ึ้นครองแทนอาหบั
40 อาหบัทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และอาหสัยาห์ราชโอรสของพระองค์ ก็ ขึ้นครอง

แทน
เยโฮชาฟัทขึ้นครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 17:1; 20:31)

41 เยโฮชาฟัทราชโอรสของอาสาเริม่ขึ้นครองเหนือยูดาห์ในปี ท่ีส่ี  แห ่งรชักาลอาหบักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล
42 เยโฮชาฟั ทม ีพระชนมายุสามสิบหา้พรรษาเม่ือทรงเริม่ขึ้นครอง และพระองค์ทรงครองในเยรูซาเล็มยี ่
สิ บหา้ปี พระชนนีของพระองค์ มี พระนามวา่ อาซูบาห์ธดิาของชิลหิ 43  พระองค์ ทรงดําเนินตามมรรคาของ
อาสาราชบิดาทุกประการ  มิได้ หนัเหออกไปจากทางน้ัน ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรพระเยโฮ
วาห์  แต่  ปู  ชน ียสถานสูงน้ันย ังม ิ ได้  ถู  กร ื้อลง ประชาชนยงัคงถวายเครือ่งสัตวบูชาและเผาเครือ่งหอมในปู ชน 
ียสถานสูงน้ัน 44 เยโฮชาฟัททรงกระทําไมตรกัีบกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลด้วย 45 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของ
เยโฮชาฟัท และยุทธพลังท่ี พระองค์ ทรงสําแดง และสงครามท่ี พระองค์ ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือ
พงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์หรอื 46 และพวกกะเทยท่ียงัเหลืออยู่คือผู้ ท่ี ยงัเหลือในสมัยของอาสา
ราชบิ ดาน ้ัน  พระองค์  ก็ ทรงกําจัดเสียจากแผ่นดิน 47  ไม่มี  กษัตรยิ ์ในประเทศเอโดม  แต่  มี  ผู้ วา่ราชการเป็นก
ษั ตร ิย์ 48 เยโฮชาฟัททรงต่อกําป่ันทารชชิ เพื่อจะไปขนทองคําจากโอฟีร์  แต่ กําป่ันน้ันไปไม่ถึงเพราะไปแตก
เสียท่ี เอซี โอนเกเบอร์ 49  แล ้วอาหสัยาห์ราชโอรสของอาหบัตรสักับเยโฮชาฟั ทวา่ � ขอให ้ข้าราชการของ
ข้าพเจ้าไปในเรอืกําป่ั นก ับข้าราชการของท่าน�  แต่ เยโฮชาฟัทไม่พอพระทัย

เยโฮรมัขึ้นครองแทนเยโฮชาฟัท
50 และเยโฮชาฟัททรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังพระศพไวกั้บบรรพบุรุษท่ีใน

นครดาวดิบรรพบุรุษของพระองค์ และเยโฮรมัราชโอรสก็ขึ้นครองแทนพระองค์

การครอบครองอนัชัว่รา้ยของอาหสัยาห์
51 อาหสัยาห์ราชโอรสของอาหบัทรงเริม่ครองเหนื ออ ิสราเอลในสะมาเรยีในปี ท่ี  สิ บเจ็ดแหง่รชักาลเย

โฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ และพระองค์ทรงครอบครองเหนื ออ ิสราเอลสองปี 52  พระองค์ ทรงกระทําชัว่
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และทรงดําเนินในมรรคาแหง่ราชบิดาของพระองค์ และในมรรคาแหง่
พระมารดาของพระองค์ และในมรรคาของเยโรโบอมับุตรชายเนบัทผู้ทรงกระทําให้อสิราเอลทําบาปด้วย
53  พระองค์ ทรงปรนนิบั ติ พระบาอลัและนมัสการพระน้ัน และทรงกระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสรา
เอลพิโรธด้วยทุกวธิ ีท่ี ราชบิดาของพระองค์ทรงกระทําแล้ วน ้ัน
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
2  พงศ์  กษัตรยิ ์

 หนังสือ 2  พงศ์  กษัตรยิ ์บันทึกประว ัติ  ศาสตร ์ของยูดาหแ์ละอสิราเอลต่อจากหนังสือ 1  พงศ์  กษัตรยิ ์จนถึง
สมัยท่ีทัง้สองอาณาจั กรน ้ี สิ ้นสุดลงและประชาชนเป็นเชลย เล่ มน ้ี ได้ บันทึกการท่ีเอลียาห์ขึ้นสวรรค์โดย
พายุ และการรบัใช้กับการอศัจรรย์ของเอลี ชา ในสมัยน้ี ศาสดาพยากรณ์ สองคน คืออาโมสและโฮเชยา  ได้  
พยากรณ์ ในอสิราเอล และในยูดาห์พระเจ้าทรงใช ้ศาสดาพยากรณ์ หลายคน คือโอบาดีย์ โยเอล อสิยาห์  มี 
คาห์ นาฮูม ฮะบากุก เศฟันยาห์ และเยเรมีย์

 อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่ระยะเวลาของหนังสือเล่ มน ี้ คือ 308  ปี 

 กษัตรยิ ์อาหสัยาห ์แห ่ งอ ิสราเอลไปถามบาอลัเซบูบ
1 หลังจากอาหบัสิน้พระชนม์ แล้ว เมืองโมอ ับก ็กบฏต่อคนอสิราเอล 2 ฝ่ายอาหสัยาห์ทรงตกลงมาจาก

ชอ่งพระแกลตาข่ายท่ีหอ้งชัน้บนของพระองค์ในกรุงสะมาเรยีและทรงประชวร จึงทรงใช้บรรดาผู้ส่ือสารไป
รบัสัง่วา่ �จงไปถามบาอลัเซบูบ พระแหง่เอโครนวา่ เราจะหายจากความเจ็บป่วยน้ี หรอืไม่ �

เอลียาห ์ติ เตียนกษั ตร ิย์  แล ้วได้รอดจากมือทหาร
3  แต่  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห ์พู  ดก ับเอลียาห์ชาวทิชบี วา่ �จงลุกขึ้นไปพบบรรดาผู้ส่ือสารของกษั ตร ิย ์

แห ่งสะมาเรยี และจงพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �เพราะไม่ มี พระเจ้าในอสิราเอลแล้วหรอื ท่านจึงไปถามบาอลั
เซบูบ พระแหง่เอโครน� 4 เพราะฉะน้ันบัดน้ีพระเยโฮวาหต์ร ัสด ่ังน้ี วา่ � เจ้ าจะไม่ ได้ ลงมาจากท่ีนอนซ่ึงเจ้า
ขึ้นไปน้ัน  แต่  เจ้ าจะต้องตายแน่� �  แล ้วเอลียาห ์ก็  ไป 5  ผู้ ส่ือสารน้ั นก ็ กล ับมาเฝ้าพระองค์  พระองค์ ตรสัถาม
เขาทัง้หลายวา่ �ทําไมพวกเจ้าจึงพากันกลับมา� 6และเขาทัง้หลายทูลพระองค์ วา่ � มี ชายคนหน่ึงมาพบกับ
พวกข้าพระองค์ และพู ดก ับพวกข้าพระองค์ วา่ �จงกลับไปหากษั ตร ิย ์ผูใ้ช ้ท่านมา และทูลพระองค์ วา่ พระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เพราะไม่ มี พระเจ้าในอสิราเอลแล้วหรอืเจ้าจึงใช้คนไปถามบาอลัเซบูบพระแหง่เอโครน
เพราะฉะน้ันเจ้าจะไม่ ได้ ลงมาจากท่ีนอนซ่ึงเจ้าได้ขึ้นไปน้ัน  แต่  เจ้ าจะต้องตายแน่� � 7  พระองค์ ตรสัถาม
เขาทัง้หลายวา่ � คนที ่ ได้ มาพบเจ้าและบอกสิง่เหล่าน้ี แก่  เจ้ าน้ันเป็นคนในลักษณะใด� 8 เขาทัง้หลายทูล
ตอบพระองค์ วา่ �ท่านมีขนมากและมี หน ังคาดเอวของท่านไว�้ และพระองค์ตร ัสว ่า �เป็นเอลียาห์ชาวทิช
บี� 9  แล ้วกษั ตร ิย ์ก็ รบัสัง่ให้นายกองของทหารหา้สิบคนพรอ้มกับทหารหา้สิบคนของเขาไปหาเอลียาห์ เขา
ได้ขึ้นไปหาท่าน  ดู  เถิด ท่านน่ังอยู่บนยอดภู เขา และนายกองหา้สิบคนน้ันกล่าวแก่ท่านวา่ �ข้าแต่คนแหง่
พระเจ้า  กษัตรยิ ์ตร ัสด ังน้ี วา่ � ลงมา � � 10  แต่ เอลียาหต์อบนายกองหา้สิบคนวา่ �ถ้าข้าเป็นคนแหง่พระเจ้า
 ก็  ขอให ้ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์เผาผลาญเจ้าและคนทัง้หา้สิบของเจ้าเถิด�  แล ้วไฟก็ลงมาจากฟ้าสวรรค์
และเผาผลาญเขากับคนทัง้หา้สิบของเขาเสีย 11  พระองค์  ก็ รบัสัง่ให้นายกองของทหารหา้สิบคนพรอ้มกับ
ทหารหา้สิบคนของเขาอกีพวกหน่ึงไป และเขาก็ กล ่าวแก่ท่านวา่ � โอ ข้าแต่คนแหง่พระเจ้า  กษัตรยิ ์ตร ัสด 
ังน้ี วา่ �ลงมาเรว็ๆ� � 12  แต่ เอลียาห์ตอบวา่ �ถ้าข้าเป็นคนแหง่พระเจ้า  ก็  ขอให ้ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์เผา
ผลาญเจ้าและคนทัง้หา้สิบของเจ้าเถิด� และไฟของพระเจ้าลงมาจากฟ้าสวรรค์และเผาผลาญเขากับคน
ทัง้หา้สิบของเขาเสีย 13 และพระองค์รบัสัง่ให้นายกองของทหารหา้สิบคนพวกท่ีสามไปพรอ้มกับทหารหา้
สิบคนของเขา และนายกองคนท่ีสามของทหารหา้สิบคนน้ั นก ็ ขึ้นไป และมาคุกเข่าลงต่อหน้าเอลียาห์ และ
วงิวอนท่านวา่ � โอ ข้าแต่คนแหง่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอออ้นวอนต่อท่าน ขอได้โปรดให ้ช ีวติของข้าพเจ้าและ
ชวีติของผู้ รบัใช ้ของท่านหา้สิบคนน้ีเป็นสิง่ประเสรฐิในสายตาของท่าน 14  ดู  เถิด ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์และ
ได้เผาผลาญนายกองหา้สิ บท ้ังสองคนก่อนหน้าน้ันเสียพรอ้มทัง้ทหารหา้สิบคนของเขาด้วย  แต่  บัดน้ี  ขอให ้ 
ช ีวติของข้าพเจ้าเป็นสิง่ประเสรฐิในสายตาของท่าน� 15  แล ้ วท ูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์กล ่าวแก่เอลียาห ์
วา่ �จงลงไปกับเขาเถิด อยา่กลัวเขาเลย� ท่านก็ ลุ กขึ้นลงไปกับเขาเข้าเฝ้ากษั ตร ิย์ 16 และทูลพระองค์ วา่ 
�พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเจ้าได้ส่งผู้ส่ือสารไปยงับาอลัเซบูบพระแหง่เอโครน เพราะไม่ มี พระเจ้า
ในอสิราเอลท่ีจะทูลถามพระวจนะของพระองค์อยา่งน้ันหรอื เพราะฉะน้ันเจ้าจะไม่ ได้ ลงมาจากท่ีนอนซ่ึง
เจ้าได้ขึ้นไปน้ัน  แต่  เจ้ าจะต้องตายแน่� �

อาหสัยาห ์สิน้ชวีติ  แล ้วเยโฮรมัขึ้นครองแทน
17  พระองค์  ก็  สิ ้นชวีติตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงเอลียาห ์กล ่าวน้ัน และเยโฮรมัก็ขึ้นครองแทน

ในปี ท่ี สองแหง่รชักาลเยโฮรมับุตรชายเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ เพราะพระองค์ หาม ีโอรสไม่ 18 ส่วน
พระราชกิจนอกน้ันของอาหสัยาห์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์
ประเทศอสิราเอลหรอื
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2
เอลียาหข์ึ้นไปสู่ สวรรค์ 

1 และอยู่มาเม่ือถึงเวลาท่ีพระเยโฮวาห์จะทรงรบัเอลียาห์ขึ้นไปสู่ สวรรค์ ด้วยลมหมุน เอลียาห์และเอลีชา
กําลังเดินทางจากหมู่บ้านกิลกาล 2และเอลียาห ์พู  ดก ับเอลี ชาว ่า �ขอท่านจงคอยอยู ่ท่ีน่ี เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงใช้ข้าพเจ้าไปถึงเบธเอล�  แต่ เอลี ชาว ่า �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่และท่านเองมี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด 
ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉันน้ัน� ดังน้ันท่านทัง้สองก็ลงไปยงัเบธเอล 3 และเหล่าศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์  ผู้  
อยู ่ในเบธเอลได้ออกมาหาเอลีชาและบอกท่านวา่ �ท่านทราบไหมวา่  วนัน้ี พระเยโฮวาห์จะทรงรบัอาจารย์
ของท่านไปจากเป็นหวัหน้าท่าน� ท่านตอบวา่ � ครบั ข้าพเจ้าทราบแล้ว เงยีบๆไว�้ 4 เอลียาห ์พู  ดก ั บท ่านวา่
�เอลี ชา ขอท่านคอยอยู ่ท่ีน่ี  เถิด เพราะพระเยโฮวาหท์รงใชข้้าพเจ้าไปถึงเมืองเยร ีโค �  แต่ ท่านตอบวา่ �พระ
เยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่และท่านเองมี ช ีวิตอยู ่แน่  ฉันใด ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉันน้ัน� เพราะฉะน้ัน
ท่านทัง้สองจึงมายงัเมืองเยร ีโค 5 และเหล่าศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์  ผู้ อาศัยอยู่ในเมืองเยรโีคได้ เข ้ามาใกล้เอ
ลีชาและพู ดก ั บท ่านวา่ �ท่านทราบไหมวา่  วนัน้ี พระเยโฮวาห์จะทรงรบัอาจารย์ของท่านไปจากเป็นหวัหน้า
ท่าน� ท่านตอบวา่ � ครบั ข้าพเจ้าทราบแล้ว เงยีบๆไว�้ 6  แล ้วเอลียาหจึ์งพู ดก ั บท ่านวา่ �ขอท่านจงคอยอยู ่
ท่ีน่ี เพราะพระเยโฮวาห์ทรงใช้ข้าพเจ้าไปถึงแม่น้ําจอร ์แดน �  แต่ ท่านวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่
และท่านเองมี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉันน้ัน�  แล ้ วท ่านทัง้สองก็เดินต่อไป 7คนหา้สิบคน
ของเหล่าศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์  ก็ ไปเหมือนกันและยนือยู่ตรงหน้าหา่งจากท่านทัง้สอง ฝ่ายท่านทัง้สองยนื
อยู ่ท่ี  แม่น ํ้าจอร ์แดน 8 เอลียาห ์ก็ เอาเส้ือคลุมของท่านม้วนเข้าแล้วฟาดลงท่ีน้ําน้ัน น้ําก็แยกออกไปสองข้าง
ท่านทัง้สองจึงเดินข้ามไปได้บนดินแหง้ 9 และอยู่มาเม่ือท่านทัง้สองข้ามไปแล้ว เอลียาห์จึงพู ดก ับเอลี ชาว 
่า �จงขอสิง่ท่ีอยากให้ข้าพเจ้าทําเพื่อท่านก่อนท่ีข้าพเจ้าจะถู กร ับไปจากท่าน� และเอลีชาตอบวา่ � ขอให ้ 
ฤทธิ ์เดชของท่านอยู่กับข้าพเจ้าเป็นสองเท่าเดิม� 10 และท่านตอบวา่ �ท่านขอสิง่ท่ียากนัก  แต่ ถ้าท่านเหน็
ข้าพเจ้าถู กร ับขึ้นไปจากท่าน ท่านก็จะได้ อยา่งน้ัน  แต่ ถ้าท่านไม่ เหน็  ก็ จะไม่เป็นแก่ท่านอยา่งน้ัน� 11 และ
อยู่มาเม่ือท่านทัง้สองยงัเดินพู ดก ันต่อไป  ดู  เถิด รถเพลิงคันหน่ึงและม้าเพลิงได้แยกท่านทัง้สองออกจาก
กัน และเอลียาห ์ได้ ขึ้นไปโดยลมหมุนเข้าสวรรค์

 ฤทธิ ์เดชของเอลียาหม์าสวมทับเอลี ชา 
12 เอลีชาก็ เหน็ และท่านได้รอ้งวา่ � คุ ณพ่อของข้าพเจ้า  คุ ณพ่อของข้าพเจ้า รถรบของอสิราเอลและพล

ม้าประจํา� และท่านก็ ไม่ได้  เห ็นเอลียาห ์อ ีกเลย  แล ้ วท ่านก็จับเส้ือของตนฉีกออกเป็นสองท่อน 13  แล ้ วท ่า
นก็หยบิเส้ือคลุมของเอลียาห ์ท่ี ตกลงมาจากเอลียาห ์น้ัน และกลับไปยนือยู ่ท่ี ฝ่ังแม่น้ําจอร ์แดน 

เอลี ชาม ี ฤทธิ ์เดชของเอลียาห์
14  แล ้ วท ่านก็เอาเส้ือคลุมของเอลียาห ์ท่ี ตกลงมาน้ันฟาดลงท่ีน้ํากล่าววา่ �พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแหง่เอลี

ยาหท์รงสถิตท่ี ใด � และเม่ือท่านฟาดลงท่ี น้ํา น้ําก็แยกออกไปสองข้าง และเอลีชาก็เดินข้ามไป 15 เม่ือเหล่า
ศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์  ท่ีอยู ่ ณ เมืองเยร ีโค แลเหน็ท่าน เขาทัง้หลายจึงวา่ � ฤทธิ ์เดชของเอลียาห ์อยู ่กับเอลี 
ชา � และเขาทัง้หลายก็มาต้อนร ับท ่าน  แล ้วซบหน้าลงถึ งด ินต่อหน้าท่าน

 เหล่ าศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์ ขาดความเชื่อ
16 เขาทัง้หลายกล่าวแก่ท่านวา่ � ดู  เถิด  มี หา้สิบคนท่ีเป็นชายฉกรรจ์ อยู ่กับผู้ รบัใช ้ของท่าน ขอจงไปเท่ียว

หาอาจารย์ของท่าน  บางที พระวญิญาณแหง่พระเยโฮวาห ์ได้ ร ับท ่านไปแล้วเหวีย่งท่านลงมาท่ี ภู เขาหรอื
หุบเขาแหง่หน่ึงแหง่ใดบ้าง� และท่านวา่ �อยา่ใช้เขาไปเลย� 17  แต่ เม่ือเขาทัง้หลายชกัชวนท่านจนท่าน
ละอายแล้ วท ่านจึงวา่ � ใช ้ไปซี� เพราะฉะน้ันเขาจึงใช้หา้สิบคนไป เขาทัง้หลายแสวงหาเอลียาห ์อยู ่สามว ั
นก ็ ไม่ พบท่าน 18 เขาทัง้หลายก็ กล ับมาหาเอลี ชา (ขณะเม่ือท่านพักอยู ่ท่ี เมืองเยร ีโค ) และท่านพู ดก ับเขาวา่
� ข้าม ิ ได้ บอกท่านทัง้หลายแล้วหรอืวา่ �อยา่ไปเลย� �

เอลีชารกัษาน้ําพุ ให ้หายท่ีเมืองเยร ีโค 
19 คนในเมืองพู ดก ับเอลี ชาว ่า � ดู  เถิด ทําเลเมืองน้ี ก็ รา่เร ิงด ี ดังท่ี  เจ้ านายของข้าพเจ้าได้ เห ็นแล้ว  แต่ ทวา่

น้ําไม่ ดี และชาวแผ่นดิ นก ็ แท้งลูก � 20 ท่านพูดวา่ �จงเอาชามใหม่มาลูกหน่ึง  ใส่  เกล ือไวใ้นน้ัน�  แล ้วเขาทัง้
หลายก็หามาให้ 21  แล ้ วท ่านก็ไปท่ี น้ําพุ โยนเกลือลงในน้ันและกล่าววา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เราได้
กระทําน้ําน้ี ให ้ ดี  แล้ว  ตัง้แต่  น้ี ไปจะไม่ มี ความตายหรอืการแท้งลูกมาจากน้ําน้ี อกี � 22 ฉะน้ันน้ําจึ งด ีมาจนถึง
ทุกวนัน้ี  จร ิงตามถ้อยคําซ่ึงเอลีชาได้ กล ่าวน้ัน

 หมี ทําโทษคนล้อเลียน
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23 ท่านได้ขึ้นไปจากท่ีน่ันถึงเมืองเบธเอล และขณะเม่ือท่านขึ้นไปตามทางมีเด็กชายเล็กๆบางคนออกมา
จากเมืองล้อเลียนท่านวา่ �อา้ยหวัล้าน จงขึ้นไปเถิด อา้ยหวัล้าน จงขึ้นไปเถิด� 24 ท่านก็ เหลียวดู  แล ้วจึง
แชง่เขาในพระนามพระเยโฮวาห์ และหมีตัวเมียสองตัวออกมาจากป่า ฉีกเด็กชายพวกน้ันเสียส่ี สิ บสองคน
25 จากท่ีน่ันท่านก็ขึ้นไปถึงภูเขาคารเมล และจากท่ีน่ันท่านก็หนักลับมายงัสะมาเรยี

3
เยโฮรมัครอบครองเหนื ออ ิสราเอล

1 ในปี ท่ี  สิ บแปดของรชักาลเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ เยโฮรมัโอรสของอาหบัได้เริม่ครอบครองเหนื ออ 
ิสราเอล  ณ  กรุ งสะมาเรยี และทรงครองอยู ่สิ บสองปี 2  พระองค์ ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่ในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์  แต่  ไม่ เหมือนราชบิดาและราชมารดาของพระองค์  พระองค์ ทรงทําลายเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์ แห ่งพระบา
อลั ซ่ึงราชบิดาของพระองค์ทรงสรา้งน้ันเสีย 3  แม้ กระน้ันพระองค์ยงัทรงเกาะติ ดอย ู่กับบาปทัง้หลายของ
เยโรโบอมับุตรชายเนบัท ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําให้อสิราเอลทําบาปด้วย  พระองค์ หาได้ทรงพรากจากบาป
น้ันไม่

โมอบักบฏต่ ออ ิสราเอล
4 ฝ่ายเมชากษั ตร ิย ์แห ่งโมอบัทรงเป็นผู้ดําเนิ นก ิจการเล้ียงแกะ และพระองค์ต้องถวายลูกแกะหน่ึงแสน

ตัว และแกะผู้ หน ่ึงแสนตัวพรอ้มกับขนของมันให ้แก่  กษัตรยิ ์ อสิราเอล 5  แต่  อยู ่มาเม่ืออาหบัสิน้พระชนม์ 
แล้ว  กษัตรยิ ์ แห ่งโมอ ับก ็กบฏต่อกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล 6  กษัตรยิ ์เยโฮรมัจึงกรธีาทัพออกจากสะมาเรยีใน
ครัง้น้ัน และทรงเกณฑ์คนอสิราเอลทัง้สิน้ 7  พระองค์ ทรงส่งสารไปยงัเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์วา่ � 
กษัตรยิ ์ แห ่งโมอบัได้กบฏต่อข้าพเจ้า ท่านจะไปรบกับโมอบัพรอ้มกับข้าพเจ้าได้ หรอืไม่ � และท่านวา่ �เรา
จะไป เราก็เป็นดังท่ีท่านเป็น และประชาชนของเราก็เป็นดังประชาชนของท่าน บรรดาม้าของเราก็เป็นดั งม 
้าของท่าน� 8  แล ้ วท ่านวา่ �เราจะขึ้นไปทางใด� เยโฮรมัทรงตอบไปวา่ �ไปทางถิน่ทุ รก ันดารเมืองเอโดม�
9  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลจึงเสด็จไปพรอ้มกับกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ และกษั ตร ิย ์แห ่งเอโดม และเม่ือทัง้สามกษั 
ตร ิยเ์สด็ จอ ้อมไปได้ เจ ็ดวนัแล้ วก ็หาน้ําใหก้องทัพและให ้สัตว ์ ท่ี  ติ ดตามมาน้ันไม่ ได้ 

พระเจ้าทรงติเตียนพันธมิตรระหวา่งเยโฮชาฟัทกับเยโฮรมั
10  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลจึงตร ัสว ่า �อนิจจาเอย๋ พระเยโฮวาห์ทรงเรยีกสามกษั ตร ิย ์น้ี มาเพื่อจะ

มอบไวใ้นมือของโมอบั� 11 และเยโฮชาฟัทตร ัสว ่า � ท่ีน่ี  ไม่มี  ผู้  พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์ เพื่อเราจะให้ทูล
ถามพระเยโฮวาห ์หรอื �  แล ้วข้าราชการคนหน่ึงของกษั ตร ิย์อสิราเอลจึงทูลวา่ �เอลีชาบุตรชาฟั ทอย ู่ ท่ีน่ี 
พระเจ้าข้า เป็นผู้ ท่ี เทน้ําใส่มือเอลียาห�์ 12 และเยโฮชาฟัทตร ัสว ่า �พระวจนะแหง่พระเยโฮวาห ์อยู ่กั บท ่าน�
 กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลและเยโฮชาฟัทและกษั ตร ิย ์แห ่งเอโดมจึงเสด็จลงไปหาท่าน 13 และเอลีชาทูลกษั ตร ิ
ย ์แห ่ งอ ิสราเอลวา่ �ข้าพระองค์ มี เรือ่งอะไรเก่ียวข้องกับพระองค์ เสด็จไปหาผู้ พยากรณ์ ของเสด็จพ่อและ
ผู้ พยากรณ์ ของเสด็จแม่ของพระองค์ เถิด �  แต่  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลตรสักั บท ่านวา่ � หามิได้ ด้วยพระเย
โฮวาห์ทรงเป็นผู้เรยีกกษั ตร ิย์ทัง้สามน้ีมาเพื่อมอบไวใ้นมือของโมอบั� 14 และเอลีชาทูลวา่ �พระเยโฮวาห์
จอมโยธาซ่ึงข้าพระองค์ ปรนนิบัติ ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด ถ้าข้าพระองค์ มิได้ เคารพคารวะต่อพระพักตร์
เยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์แล้ว ข้าพระองค์จะไม่มองพระพักตร ์พระองค์ หร ือด ูแลพระองค์ เลย 15 ขอทรง
นําผู้เล่นเครือ่งสายมาใหข้้าพระองค์สักคนหน่ึง� และต่อมาเม่ือผู้เล่นเครือ่งสายบรรเลงแล้ว พระหตัถ์ของ
พระเยโฮวาห ์ก็ มาเหนือท่าน

พระเจ้าจะทรงประทานน้ําและการมี ชยั 
16 และท่านทูลวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �ทําหุบเขาน้ี ให ้เป็นสระทัว่ไปหมด� 17 เพราะพระเยโฮ

วาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � เจ้ าทัง้หลายจะไม่ เห ็นลมและจะไม่ เห ็นฝน ถึงอยา่งไรก็ ดี หุบเขาน้ันจะมีน้ําเต็มไปหมด
เพื่อเจ้าจะได้ ด่ืม ทัง้เจ้า ฝูงสัตวเ์ล้ียงและสัตว ์ใช ้ของเจ้า� 18 เรือ่งอยา่งน้ีเป็นเรือ่งเล็กน้อยในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์  พระองค์ จะทรงมอบคนโมอบัไวใ้นมือของเจ้าด้วย 19  เจ้ าจะโจมตีเมืองท่ี มี ป้อมทุกเมือง
และเมืองเอกทุกเมือง และจะโค่นต้นไม้ลงทุกต้น และจะจุกน้ําพุ ทุ กแหง่เสีย และทําไร ่นาที ่ ดี  ทุ กแปลงให ้
เสียด ้วยหนิ� 20 และอยู่มาพอรุง่เชา้ประมาณเวลาถวายเครือ่งธญัญบู ชา  ดู  เถิด  มีน ้ํามาจากทางเมืองเอ
โดม จนแผ่นดิ นม ีน้ําเต็มหมด

คนโมอบัพ่ายแพ้
21 และเม่ือคนโมอ ับท ้ังหลายได้ย ินว ่าบรรดากษั ตร ิย์ยกไปสู้รบกับตน  คนที ่ มีอายุ สวมเกราะและสูงขึ้นไป

ก็ ได้ รวบรวมกันเข้า และยกไปตัง้ท่ี พรมแดน 22 เม่ือเขาต่ืนขึ้นในตอนเชา้ และดวงอาทิตยส่์องแสงอยูบ่นน้ํา
คนโมอบัเหน็น้ําท่ี อยู ่ตรงข้ามกับตนแดงอยา่งโลหติ 23 เขาทัง้หลายกล่าววา่ � น่ี เป็นโลหติ บรรดากษั ตร ิย ์ได้  
สู้ รบกันเอง และฆ่ากันเอง เพราะฉะน้ันบัดน้ี โมอบัเอย๋  มาร ิบเอาข้าวของของเขา� 24  แต่ เม่ือเขามาถึงค่าย
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อสิราเอล คนอสิราเอลก็ ลุ กขึ้นต่อสู้กับคนโมอบัจนเขาทัง้หลายหนี ไป และเขาก็รุกหน้าเข้าไปในแผ่นดินฆ่า
ฟันคนโมอบั 25 เขาทัง้หลายได้ทลายหวัเมือง และต่างคนก็ต่างโยนหนิเข้าไปในไร ่นาที ่ ดี  ทุ กแปลงจนเต็ม
เขาจุกน้ําพุเสียทุกแหง่ และโค่นต้นไม้ ดี ๆ เสียหมด จนในคีรห์ะเรเชทมี แต่ หนิของเมืองเหลืออยู่ บรรดานัก
สลิงได้ล้อมเมืองไวแ้ละโจมตี ได้ 26 เม่ือกษั ตร ิย ์แห ่งโมอบัทรงเห ็นว ่าจะสู้ ไม่ได้  พระองค์  ก็ ทรงพาพลดาบเจ็ด
รอ้ยคนจะตีฝ่าออกมาทางด้านกษั ตร ิย์เมืองเอโดม  แต่ ออกมาไม่ ได้ 27  แล ้วพระองค์ทรงนําโอรสหวัปี  ผู้ ซ่ึง
ควรจะขึ้นครองแทนน้ัน ถวายเป็นเครือ่งเผาบูชาเสียท่ีบนกําแพง และมีพระพิโรธใหญ่ยิง่ต่อพวกอสิราเอล
เขาทัง้หลายก็ยกถอยไปจากพระองค์และกลับบ้านเมืองของตน

4
น้ํามันหน่ึงไหของหญิ งม ่ายคนหน่ึง

1 ภรรยาของคนหน่ึงในเหล่าศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์ รอ้งต่อเอลี ชาว ่า � ผู้รบัใช ้ของท่าน คือสามีของดิฉันสิน้
ชวีติเสียแล้ว และท่านก็ทราบอยู ่แล ้ วว ่าผู้ รบัใช ้ของท่านเกรงกลัวพระเยโฮวาห์  แต่  เจ้าหน้ี  ได้ มาเพื่อนําเอา
บุตรชายสองคนของดิฉันไปเป็นทาสของเขา� 2 และเอลีชาตอบนางวา่ �บอกฉันมาซิวา่จะใหฉั้นทําอะไรให้
 เจ้ ามีอะไรอยู่ในบ้านบ้าง� และนางตอบวา่ � สาวใช ้ของท่านไม่ มี อะไรในบ้านนอกจากน้ํามันหน่ึงไห� 3  แล ้ 
วท ่านกล่าววา่ �จงออกไปนอกบ้าน ขอยมืภาชนะจากเพื่อนบ้านทุกคนของเจ้ามาเป็นภาชนะเปล่า อยา่ให ้
น้อย 4  แล ้วจงเข้าไปในเรอืน  ปิดประตู ขังตัวเจ้าและบุตรชายของเจ้าไว้ และจงเทน้ํามันใส่ภาชนะทัง้หมด
เม่ือลูกหน่ึงๆเต็มแล้ วก ็ตัง้ไว ้ต่างหาก � 5 นางก็ลาไป และปิดประตูขังนางและบุตรชายของนางไว้  บุ ตรส่ง
ภาชนะมาให้ และนางก็เทน้ํามัน 6 และอยู่มาเม่ือภาชนะเต็มหมดแล้วนางจึงบอกบุตรชายวา่ �เอาภาชนะ
มาให ้แม่  อ ี กล ูกหน่ึง� และเขาตอบนางวา่ � ไม่มี  อกีแล้ว �  แล ้ วน ้ํามั นก ็หยุดไหล 7 นางก็ไปเรยีนให้คนของ
พระเจ้าทราบและท่านบอกวา่ �ไปซี ขายน้ํามันเสียเอาเงนิชาํระหน้ีของเจ้า  ท่ี เหลือนอกน้ันเจ้าและบุตรของ
เจ้าจงใชเ้ล้ียงชวีติ�

หญิ งม ่ั งม ีคนหน่ึงแหง่เมืองชู เนม 
8 วนัหน่ึงเอลีชาเดินต่อไปถึงเมืองชู เนม เป็ นที ่ ท่ี หญิ งม ่ั งม ีคนหน่ึงอาศัยอยู่ และนางได้ชวนท่านให้รบั

ประทานอาหาร ฉะน้ันเม่ือท่านผ่านทางน้ันไปเม่ือไร ท่านก็แวะเข้าไปรบัประทานอาหารท่ี น่ัน 9 และนางได้
บอกสามีของนางวา่ � ดู  เถิด  ดิ ฉันเห ็นว ่าชายคนน้ีเป็นคนบร ิสุทธ ์ิของพระเจ้า เดินผ่านบ้านเราอยู ่เนืองๆ 
10  ขอให ้เราทําหอ้งเล็กไว้บนกําแพง วางเตียง  โต๊ะ  เก้าอี ้และตะเกียงไว ้ให ้ ท่าน เพื่อวา่เม่ือท่านมาหาเรา
ท่านจะได้ เข ้าไปพักในหอ้งน้ัน� 11 วนัหน่ึงท่านก็มาท่ี น่ัน และแวะเข้าไปในหอ้งน้ัน พักอยู ่ท่ีน่ัน 12 ท่านจึง
บอกเกหะซี คนใช ้ของท่านวา่ �ไปเรยีกหญิงชาวชูเนมคนน้ี มา � เม่ือเขาเรยีกนาง นางก็ มาย ืนอยู่ต่อหน้า
ท่าน 13 ท่านจึงบอกแก่เกหะซี วา่ �จงบอกนางวา่  ดู  เถิด เธอลําบากมากมายอยา่งน้ีเพื่อเรา จะใหเ้ราทําอะไร
ให้เธอบ้าง  มี อะไรจะให้ทูลกษั ตร ิย์เผื่อเธอหรอื หรอืให ้พู ดอะไรกับผู้บัญชาการกองทัพ� นางตอบวา่ � ดิ ฉัน
อยู่ในหมู่พวกพี่น้องของดิฉันค่ะ� 14 และท่านกล่าววา่ �ถ้าอยา่งน้ันจะให้ทําอะไรเพื่อนาง� เกหะซีตอบวา่
� แท้  จร ิงนางไม่ มี  บุ ตรและสามีของนางก็ แก่  แล้ว � 15 ท่านจึงบอกวา่ �ไปเรยีกเธอมา� และเม่ือเขาไปเรยีก
นาง นางก็ มาย นือยู ่ท่ี  ประตู 16 ท่านกล่าววา่ �ในฤดู น้ี เม่ือครบกําหนดอุ ้มท ้อง  เจ้ าจะได้ อุ ้มบุตรชายคนหน่ึง�
และนางตอบวา่ �ข้าแต่คนแหง่พระเจ้า  เจ้ านายของดิ ฉัน  หามิได้ อยา่มุสาแก่ สาวใช ้ของท่านเลย� 17  แต่ 
หญิงคนน้ั นก ็ ตัง้ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหน่ึงในฤดูน้ันเม่ือครบกําหนดอุ ้มท ้องจรงิตามท่ีเอลีชาบอกแก่
นางไว้

 บุ ตรชายของหญิงชาวชูเนมฟ้ืนขึ้ นอ ีก
18 เม่ือเด็กน้ันโตขึ้น วนัหน่ึงเขาออกไปหาบิดาของเขาในหมู่คนเก่ียวข้าว 19 เขาบอกบิดาของเขาวา่ �โอย

หวัของฉัน หวัของฉัน�  บิ ดาจึงสัง่คนใช้ของเขาวา่ � อุ ้มเขาไปหาแม่ ไป ๊� 20 และเม่ือเขาอุม้มาใหม้ารดาของ
เด็ก เด็กน้ั นก ็น่ังอยู่บนตักมารดาจนเท่ียงวนั  แล้วก็  สิน้ชวีติ 21 นางจึ งอ ุ้มขึ้นไปวางไวบ้นท่ีนอนของคนแหง่
พระเจ้า และปิดประตูเสียแล้วไปข้างนอก 22 นางก็ไปเรยีกสามีของนางกล่าววา่ �ขอส่งคนใช้คนหน่ึ งก ับลา
ตัวหน่ึงมาให ้ฉัน เพื่อฉันจะได้ ร ีบไปหาคนแหง่พระเจ้า และกลับมาอกี� 23 และเขาถามวา่ �จะไปหาท่าน
ทําไมในวนัน้ี  ไม่ใช ่วนัขึ้นค่ําหรอืวนัสะบาโต� นางตอบวา่ � ก็ดี  อยู ่ แล้ว � 24 นางก็ผูกอานลาและสัง่คนใชข้อง
นางวา่ �จงเรง่ลาไปเรว็ๆ อยา่ให ้ฝี  เท ้าหยอ่นลงได้นอกจากฉันสัง่� 25  แล ว้นางก็ออกเดิน และมาถึงคนแหง่
พระเจ้าท่ี ภู เขาคารเมล  อยู ่มาเม่ือคนแหง่พระเจ้าเหน็นางมาแต่ ไกล ท่านก็ พู  ดก ับเกหะซี คนใช ้ของท่านวา่
� ดู  เถิด หญิงชาวชูเนมมาข้างโน้น 26 จงวิง่ไปรบันางทั นที และกล่าวแก่นางวา่ �นางสบายดี หรอื  สามี  สบาย
ดี  หรอื เด็กสบายดี หรอื � � และนางได้ตอบวา่ � สบายดี  ค่ะ � 27 และเม่ือนางมายงัภูเขาถึงคนแหง่พระเจ้า
แล้ว นางก็ เข ้าไปกอดเท้าของท่าน เกหะซีจึงเข้ามาจะจับนางออกไป  แต่ คนแหง่พระเจ้าบอกวา่ �ปล่อยเขา
เถอะ เพราะนางมีใจทุกข์ หนัก และพระเยโฮวาหท์รงซ่อนเรือ่งน้ีจากฉัน หาได้ตรสัสําแดงแก่ฉันไม่� 28  แล ้
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วนางจึงเรยีนวา่ � ดิ ฉันขอบุตรชายจากเจ้านายของดิฉันหรอืคะ  ดิ ฉันไม่ ได้ เรยีนหรอืวา่ อยา่ลวงดิฉันเลย�
29 ท่านจึงสัง่เกหะซี วา่ �คาดเอวของเจ้าเข้า และถือไม้ เท ้าของเรา และไปเถอะ ถ้าเจ้าพบใคร อยา่สว ัสด 
ีกับเขา และถ้าใครสว ัสด ีกับเจ้าก็อยา่ตอบ และจงวางไม้ เท ้าของเราบนหน้าของเด็กน้ัน� 30  แล ้วมารดา
ของเด็กน้ันเรยีนวา่ �พระเยโฮวาหท์รงพระชนม์ อยู ่และตั วท ่านเองมี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด  ดิ ฉันจะไม่พรากจาก
ท่านไป� ดังน้ันท่านจึงลุกขึ้นตามนางไป 31 เกหะซี ได้ ล่วงหน้าไปก่อนและวางไม้ เท ้าบนหน้าของเด็กน้ัน  แต่  
ไม่มี เสียงหรอือาการเป็น เขาจึงกลับมาพบท่านและเรยีนท่านวา่ �เด็กน้ันยงัไม่ ต่ืน � 32 เม่ือเอลีชาเข้ามา
ในเรอืน  ดู  เถิด ท่านเหน็เด็กนอนตายอยู่บนเตียงของท่าน 33 ท่านจึงเข้าไปข้างในปิดประตู ให ้ทัง้สองอยู่ข้าง
ในและได้อธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์ 34  แล ้ วท ่านขึ้นไปนอนทับเด็ก  ให ้ปากทับปาก ตาทับตา และมือทับมือ
และเม่ือท่านเหยยีดตัวของท่านบนเด็ก เน้ือของเด็กน้ั นก ็ อุ ่นขึ้นมา 35  แล ้ วท ่านก็ ลุ กขึ้ นอ ีกเดินไปเดินมาใน
เรอืนน้ั นคร ้ังหน่ึง  แล ้วขึ้นไปเหยยีดตัวของท่านบนเขา เด็กน้ั นก ็จามเจ็ดครัง้ และเด็กน้ั นก ็ลืมตาของตน
36  แล ้ วท ่านก็เรยีกเกหะซีมาสัง่วา่ �ไปเรยีกหญิงชาวชูเนมคนน้ี มา � เขาจึงไปเรยีกนาง และเม่ือนางมาถึง
ท่านแล้ วท ่านวา่ �จงอุม้บุตรชายของเจ้าขึ้นเถิด� 37 นางจึงเข้ามาซบหน้าลงท่ี เท ้าของท่านกราบลงถึ งด ิน
 แล ้วนางก็ อุ ้มบุตรชายของนางขึ้นออกไปข้างนอก

เอลีชาชาํระอาหารท่ี มีพิษ 
38 เอลีชามาถึ งก ิลกาลอกี เม่ือแผ่นดินเกิ ดก ันดารอาหาร และเม่ือเหล่าศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์ น่ังอยู่ต่อ

หน้าท่าน ท่านก็บอกกับคนใช้ของท่านวา่ �จงตัง้หม้อลูกใหญ่และต้มข้าวให ้แก่  เหล่ าศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์ �
39 คนหน่ึงในพรรคออกไปเก็บผักท่ีในทุ่งนา และพบไม้เถาป่าเถาหน่ึง เขาเก็บได้น้ําเต้าป่าจนเต็มตัก  กล ับ
มาหัน่ใส่ในหม้อข้าวต้มโดยไม่ทราบวา่เป็นผลอะไร 40 เขาก็เทออกให้คนเหล่าน้ั นร ับประทาน ต่อมาขณะท่ี
เขากําลังรบัประทานข้าวต้มอยู ่น้ัน เขารอ้งขึ้ นว ่า � โอ ข้าแต่คนแหง่พระเจ้า  มี ความตายอยู่ในหม้อน้ี� และ
เขาก็รบัประทานกันไม่ ได้ 41 ท่านก็ วา่ �จงเอาแป้งมา� ท่านก็ ใส่  แป ้งลงในหม้อ และบอกวา่ �จงเทออกให้
คนเหล่าน้ั นร ับประทาน� และไม่ มี อนัตรายอยูใ่นหม้อน้ัน

เอลีชาเล้ียงหน่ึงรอ้ยคนอยา่งอศัจรรย์
42  มี ชายคนหน่ึงมาจากบ้านบาอลัชาลิชาหนํ์าของมาใหค้นแหง่พระเจ้า  มี ขนมปังเป็นผลแรกคือ ขนมข้าว

บาร ์เลย ์ ย ่ี สิ  บก ้อน และรวงข้าวใหม่ ใส่ กระสอบของเขามาและเอลี ชาว ่า �จงให ้แก่ คนเหล่าน้ั นร ับประทาน�
43  แต่  คนใช ้คนน้ีตอบวา่ �ข้าพเจ้าจะตัง้อาหารเท่าน้ี ให ้คนหน่ึงรอ้ยรบัประทานได้ อยา่งไร � ท่านจึงสัง่ซ้ําวา่
�จงให้คนเหล่าน้ั นร ับประทานเถิด เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ั งด ังน้ี วา่ �เขาทัง้หลายจะได้รบัประทานและ
ยงัเหลื ออ ีก� � 44 เขาจึงตัง้อาหารไว้ต่อหน้าเขาทัง้หลาย เขาทัง้หลายก็ รบัประทาน และยงัเหลืออยู ่จร ิง
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์

5
นาอามานชาวซีเรยีได้รบัการรกัษาให ้หาย 

1 นาอามานผู้บัญชาการกองทัพของกษั ตร ิยป์ระเทศซีเรยีเป็นคนสําคัญมากของกษั ตร ิย์ เป็นคนมี เกียรติ 
เพราะวา่พระเยโฮวาหท์รงนําชยัชนะมายงัซีเรยีโดยท่านน้ี ท่านเป็ นว ี รบ รุุษด้วย  แต่ ท่านเป็นโรคเรือ้น 2 ฝ่าย
คนซีเรยียกพวกไปปล้ นคร ้ังหน่ึงน้ัน  ได้ จับเด็กหญิงคนหน่ึงมาจากแผ่นดิ นอ ิสราเอลมาเป็นเชลย และเธอ
มาปรนนิบั ติ ภรรยาของนาอามาน 3 เธอได้เรยีนนายผูห้ญิงของเธอวา่ �อยากให ้เจ้ านายของดิฉันไปอยูกั่บผู้ 
พยากรณ์  ผู้ ซ่ึงอยู่ในสะมาเรยี ท่านจะได้รกัษาโรคเรือ้นของเจ้านายเสียให ้หาย � 4 นาอามานจึงไปทูลกษั ตร ิ
ย ์เจ้ านายของท่านวา่ � สาวใช ้จากแผ่นดิ นอ ิสราเอลพูดวา่อยา่งน้ันๆ� 5  กษัตรยิ ์ แห ่งซีเรยีตร ัสว ่า �จงไปเถิด
เราจะส่งสารไปยงักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล�  แล ้ วท ่านก็ ไป นําเงนิหนักสิบตะลันต์ ทองคําหนักหกพันเชเขล
และเส้ือสิบชุดไปด้วย 6 และท่านก็นําสารไปยงักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลใจความวา่ �เม่ือสารน้ีมาถึงท่าน  ดู  เถิด 
ข้าพเจ้าได้ส่งนาอามานข้าราชการของข้าพเจ้ามา เพื่อขอให้ท่านรกัษาเขาให้หายจากโรคเรือ้น� 7 และอยู่
มาเม่ือกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทรงอา่นสารน้ันแล้ว  พระองค์  ก็ ทรงฉีกฉลองพระองค์ตร ัสว ่า �เราเป็นพระเจ้า
ซ่ึงจะให้ตายและให ้มี  ช ีวติหรอื ชายคนน้ีจึงส่งสารมาให้เรารกัษาคนหน่ึงท่ีเป็นโรคเรือ้น ขอใครค่รวญดูเถิด
วา่ เขาแสวงหาเหตุพิพาทกับเราอยา่งไร� 8  แต่ เม่ือเอลีชาคนแหง่พระเจ้าได้ย ินว ่ากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล
ได้ทรงฉีกฉลองพระองค์ จึงใช้คนไปทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ไฉนพระองค์จึงทรงฉีกฉลองพระองค์ของพระองค์ เสีย 
 ขอให ้เขามาหาข้าพระองค์ เถิด เพื่อเขาจะได้ทราบวา่  มี  ผู้  พยากรณ์ คนหน่ึงในอสิราเอล� 9 นาอามานจึงมา
พรอ้มกับบรรดาม้าและรถรบของท่าน มาหยุ ดอย ู่ ท่ี  ประตู เรอืนของเอลี ชา 10 เอลีชาก็ส่งผู้ส่ือสารมาเรยีน
ท่านวา่ �ขอจงไปชาํระตัวในแม่น้ําจอรแ์ดนเจ็ดครัง้ และเน้ือของท่านจะกลับคืนเป็นอยา่งเดิม และท่านจะ
สะอาด� 11  แต่ นาอามานก็โกรธและไปเสีย  บ่นวา่ � ดู  เถิด ข้าคิดวา่เขาจะออกมาหาข้าเป็นแน่ และมายนือยู่
และออกพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา  แล ้วโบกมือเหนือท่ีน้ันให้โรคเรือ้นหาย 12 อาบานาและ
ฟารปาร ์แม่น ้ําเมืองดามัสกัสไม่ ดี กวา่บรรดาลําน้ําแห ่งอ ิสราเอลดอกหรอื ข้าจะชาํระตัวในแม่น้ําเหล่าน้ัน
และจะสะอาดไม่ ได้  หรอื � ท่านจึงหนัตัวแล้วไปเสียด้วยความเดือดดาล 13  แต่ พวกข้าราชการของท่านเข้า
มาใกล้และเรยีนท่านวา่ � คุ ณพ่อของข้าพเจ้า ถ้าท่านผู้ พยากรณ์ จะสัง่ใหท่้านกระทําสิง่ใหญโ่ตประการหน่ึง
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ท่านจะไม่กระทําหรอื ถ้าเชน่น้ันเม่ือท่านผู้ พยากรณ์  กล ่าวแก่ท่านวา่ �จงไปล้างและสะอาดเถิด� ควรท่าน
จะทํายิง่ขึ้นเท่าใด� 14 ท่านจึงลงไปจุ่มตัวเจ็ดครัง้ในแม่น้ําจอรแ์ดนตามถ้อยคําของคนแหง่พระเจ้า และ
เน้ือของท่านก็ กล ับคืนเป็นอยา่งเน้ือเด็กเล็กๆ และท่านก็ สะอาด 15  แล ้ วท ่านจึงกลับไปยงัคนแหง่พระเจ้า
ทัง้ตั วท ่านและพรรคพวกของท่าน และท่านมายนือยูข่้างหน้าเอลีชาและท่านกล่าววา่ � ดู  เถิด  บัดน้ี ข้าพเจ้า
ทราบแล้ วว ่าไม่ มี พระเจ้าทัว่ไปในโลกนอกจากท่ีในอสิราเอล เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอท่านรบัของกํานัลสักอยา่ง
หน่ึงจากผู้ รบัใช ้ของท่านเถิด� 16  แต่ ท่านตอบวา่ �พระเยโฮวาห์ซ่ึงข้าพเจ้าปรนนิบั ติ ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  
ฉันใด ข้าพเจ้าจะไม่รบัสิง่ใดเลยฉันน้ัน� และท่านก็ ได้ ชกัชวนใหร้บัไว ้แต่ เอลีชาได้ ปฏิเสธ 17  แล ้วนาอามาน
จึงกล่าววา่ � มิ ฉะน้ันขอท่านได้โปรดให ้ดิ นบรรทุ กล ่อสักสองตัวให ้แก่  ผู้รบัใช ้ของท่านเถิด เพราะตัง้แต่ น้ี ไปผู้ 
รบัใช ้ของท่านจะไม่ถวายเครือ่งเผาบูชาหรอืเครือ่งสัตวบูชาแด่พระอื่น  แต่ จะถวายแด่พระเยโฮวาห ์เท่าน้ัน 
18 ในเรือ่งน้ีขอพระเยโฮวาหท์รงโปรดใหอ้ภัยแก่ ผู้รบัใช ้ของท่าน ในเม่ือนายของข้าพเจ้าไปในนิเวศของพระ
รมิโมนเพื่อจะนมัสการท่ี น่ัน ทรงพิงอยู ่ท่ี มือของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะต้องโน้มคํานับในนิเวศของพระรมิ
โมน เม่ือข้าพเจ้าโน้มตัวลงในนิเวศของพระรมิโมนน้ัน ขอพระเยโฮวาห์ทรงให้อภัยแก่ ผู้รบัใช ้ของท่านใน
กรณี น้ี � 19 เอลีชาจึงตอบท่านวา่ �จงไปโดยสันติภาพเถิด�  แต่ เม่ือนาอามานออกไปได้ ไม่ ไกลนัก

ความบาปและการทําโทษของเกหะซี
20 เกหะซี คนใช ้ของเอลีชาคนแหง่พระเจ้าคิดวา่ � ดู  เถิด นายของข้าพเจ้าไม่ยอมรบัจากมือของนาอา

มานคนซีเรยีซ่ึงของท่ีท่านนํามา พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด ข้าพเจ้าจะวิง่ตามไปเอามาจาก
เขาบ้าง� 21 เกหะซีจึงตามนาอามานไป และเม่ือนาอามานแลเห ็นว ่ามีคนวิง่ตามท่านมา ท่านก็ลงจากรถ
รบต้อนรบัเขาพูดวา่ � ทุ กอยา่งเรยีบรอ้ยดี หรอื � 22 เขาตอบวา่ �เรยีบรอ้ยดี นายของข้าพเจ้าใช้ข้าพเจ้ามา
 กล่าววา่ � ดู  เถิด  มี ชายหนุ่มสองคนในเหล่าศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์ มาจากแดนเทือกเขาเอฟราอมิ ขอท่าน
โปรดให้เงนิแก่เขาทัง้หลายสักหน่ึงตะลันต์และเส้ือสักสองชุด� � 23 และนาอามานกล่าววา่ �ขอโปรดรบั
ไปสองตะลันต์ เถิด � ท่านก็เชญิชวนเขา และเอาเงนิสองตะลันต์ ใส่ กระสอบผูกไว้  พร ้อมกับเส้ือสองตัว  ให ้ 
คนใช ้สองคนแบกไป เขาก็แบกเดินขึ้นหน้าเกหะซี มา 24 เม่ือเขามาถึงภู เขา เกหะซี ก็ รบัมาจากมือของเขา
ทัง้สอง เอาไปเก็บไวใ้นเรอืนและใหค้นเหล่าน้ันกลับ เขาทัง้สองก็ จากไป 25 เกหะซี ก็  เข ้าไปยนือยูต่่อหน้านาย
ของตน และเอลีชาถามเขาวา่ �เกหะซี  เจ้ าไปไหนมา� เขาตอบวา่ � ผู้รบัใช ้ของท่านไม่ ได้ ไปไหน� 26  แต่ 
ท่านกล่าวแก่เขาวา่ �เม่ือชายคนน้ันหนัมาจากรถรบต้อนรบัเจ้าน้ัน  จิ ตใจของเรามิ ได้ ไปกับเจ้าดอกหรอื น่ัน
เป็นเวลาควรท่ีจะรบัเงนิ รบัเส้ือผ้า สวนต้นมะกอกเทศ และสวนองุน่ แกะและววั และคนใช้ชายหญิงหรอื
27 ฉะน้ันโรคเรือ้นของนาอามานจะติ ดอย ู่ ท่ี  เจ้ าและท่ีเชื้อสายของเจ้าเป็นนิตย�์ เขาก็ออกไปจากหน้าท่าน
เป็นโรคเรือ้นขาวอยา่งห ิมะ 

6
เอลีชาเอาหวัขวานกลับคืน

1 ฝ่ายเหล่าศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์  กล ่าวกับเอลี ชาว ่า � ดู  เถิด  สถานท่ี ซ่ึงข้าพเจ้าทัง้หลายอยู ่ใต้ ความดูแล
ของท่านน้ั นก ็เล็กเกินไป  ไม่ พอแก่ พวกเรา 2  ขอให ้เราไปท่ี แม่น ้ําจอร ์แดน ต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหน่ึงมาส
รา้งท่ีอาศัยของเราท่ี น่ัน � และท่านตอบวา่ �ไปเถอะ� 3  แล ้วคนหน่ึงกล่าววา่ �ขอท่านโปรดไปกับผู้ รบัใช ้
ของท่านด้วย� และท่านก็ตอบวา่ �ข้าจะไป� 4 ท่านก็ไปกับเขาทัง้หลาย และเม่ือเขามาถึงแม่น้ําจอรแ์ดน
เขาก็ โค ่นต้นไม้ 5  ขณะท่ี คนหน่ึงฟันไม้ อยู ่หวัขวานของเขาตกลงไปในน้ํา และเขารอ้งขึ้ นว ่า � อนิจจา นาย
ครบั ขวานน้ันผมขอยมืเขามา� 6  แล ้วคนแหง่พระเจ้าถามวา่ �ขวานน้ันตกท่ี ไหน � เม่ือเขาชี ้ท่ี  ให ้ท่านแล้ว
ท่านก็ ตัดไม้ อนัหน่ึงทิง้ลงไปท่ี น่ัน  ทําให ้ขวานเหล็กน้ันลอยขึ้นมา 7 และท่านบอกวา่ �หยบิขึ้นมาซิ� เขาก็ เอ ื้
อมมือไปหยบิขึ้นมา

เอลีชาให ้กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลทราบถึงแผนการของเบนฮาดัด
8 ฝ่ายกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีรบพุ่ งก ับอสิราเอล  พระองค์ ปรกึษากับข้าราชการของพระองค์ วา่ �เราจะตัง้ค่าย

ของเราท่ีน่ันๆ� 9  แต่ คนแหง่พระเจ้าส่งข่าวไปยงักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลวา่ �ขอพระองค์ทรงระวงัอยา่ผ่าน
มาทางน้ัน เพราะคนซีเรยีกําลังยกลงไปท่ี น่ัน � 10 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทรงใช ้ให ้ไปยงัสถานท่ีซ่ึง
คนแหง่พระเจ้าบอกและเตือนให้  พระองค์ จึงทรงระวงัตัวได้ ท่ี น่ั นม ิ ใช ่เพียงครัง้สองครัง้ 11  กษัตรยิ ์ แห ่งซี 
เรยีก ็ ไม่ สบายพระทัยมากเพราะเรือ่งน้ี  พระองค์ จึงทรงเรยีกข้าราชการมาตร ัสว ่า �พวกท่านจะไม่บอกเรา
หรอืวา่ คนใดในพวกเราท่ี อยู ่ฝ่ายกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล� 12 ข้าราชการคนหน่ึงของพระองค์ทูลวา่ � โอ ข้า
แต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์  ไม่มี  ผู้ ใดพระเจ้าข้า  แต่ เอลีชาผู้ พยากรณ์ ซ่ึงอยู่ในอสิราเอลทูลบรรดา
ถ้อยคําซ่ึงพระองค์ตรสัในหอ้งบรรทมของพระองค์ แก่  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล�

เอลีชาอยูใ่นโดธาน
13  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �จงไปหาดู วา่ เขาอยู ่ท่ีไหน เพื่อเราจะใช้คนไปจับเขามา�  มี คนทูลพระองค์ วา่ � ดู  

เถิด เขาอยูใ่นโดธาน� 14  พระองค์ จึงทรงส่ งม ้า รถรบ และกองทัพใหญ่ เขาไปกันในกลางคืนและล้อมเมือง
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น้ันไว้ 15 เม่ือคนใช้ของคนแหง่พระเจ้าต่ืนขึ้นเวลาเชา้ตรูแ่ละออกไป  ดู  เถิด กองทัพพรอ้มกับม้าและรถรบก็
ล้อมเมืองไว้ และคนใชน้ั้นบอกท่านวา่ � อนิจจา นายของข้าพเจ้า เราจะทําอยา่งไรดี� 16 ท่านตอบวา่ �อยา่
กลัวเลย เพราะฝ่ายเรามีมากกวา่ฝ่ายเขา� 17  แล ้วเอลีชาก็อธษิฐานวา่ �ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิก
ตาของเขาเพื่อเขาจะได้ เหน็ � และพระเยโฮวาห์ทรงเบิกตาของชายหนุ่มคนน้ัน และเขาก็ ได้  เห ็นและดู เถิด 
 ท่ี  ภู เขาก็เต็มไปด้วยม้า และรถรบเพลิงอยูร่อบเอลี ชา 

เอลีชานําทหารซีเรยีท่ีตาบอดไปยงักรุงสะมาเรยี
18 และเม่ือคนซีเรยีลงมารบกั บท ่าน เอลีชาก็อธษิฐานต่อพระเยโฮวาห ์วา่ �ขอทรงโปรดให้คนเหล่าน้ี

ตาบอดไปเสีย�  พระองค์ จึงทรงใหเ้ขาทัง้หลายตาบอดไปตามคําของเอลี ชา 19 และเอลีชาบอกคนเหล่าน้ั นว 
่า � ไม่ใช ่ทางน้ี และไม่ ใช ่เมืองน้ี จงตามข้ามา และข้าจะพาไปยงัคนน้ันซ่ึงเจ้าแสวงหา� และท่านก็พาเขา
ไปกรุงสะมาเรยี 20 และอยู่มาพอเข้าไปในกรุงสะมาเรยี เอลีชาก็ทูลวา่ �ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิกตา
ของคนเหล่าน้ี เพื่อเขาจะเหน็ได้� พระเยโฮวาห์จึงทรงเบิกตาของเขาทัง้หลายและเขาทัง้หลายก็ เหน็ และ
ดู เถิด เขามาอยู่กลางกรุงสะมาเรยี 21 และเม่ือกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลเหน็เขาเข้า จึงตรสัแก่เอลี ชาว ่า � บิ ดา
ของข้าพเจ้า จะให้ข้าพเจ้าฆ่าเขาเสียหรอื จะให้ข้าพเจ้าฆ่าเขาเสียหรอื� 22 ท่านก็ทูลตอบวา่ �ขอพระองค์
อยา่ทรงประหารเขาเสีย  พระองค์ จะประหารคนท่ีจับมาเป็นเชลยเสียด้วยดาบและด้วยธนขูองพระองค์ หรอื 
ขอทรงโปรดจัดอาหารและน้ําต่อหน้าเขา  เพื่อให ้เขารบัประทานและด่ืม  แล ้วปล่อยให้เขาไปหาเจ้านายของ
เขาเถิด� 23  พระองค์ จึงทรงจัดการเล้ียงใหญ่ ให ้ เขา และเม่ือเขาได้กินและด่ืมแล้ วก ็ทรงปล่อยเขาไป และ
เขาทัง้หลายได้ กล ับไปหาเจ้านายของตน และพวกซีเร ียม ิ ได้ มาปล้นในแผ่นดิ นอ ิสราเอลอกีเลย

กองทัพซีเร ียล ้อมกรุงสะมาเรยี
24 และอยู่มาภายหลังเบนฮาดัดกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีทรงจัดกองทัพทัง้สิน้ของพระองค์ แล ้วได้เสด็จขึ้นไป

ล้อมกรุงสะมาเรยี 25  มี  การก ันดารอาหารอยา่งหนักในสะมาเรยี และดู เถิด ขณะเม่ือเขาล้อมอยูจ่นหวัลาตัว
หน่ึงเขาขายกันเป็นเงนิแปดสิบเชเขล และมูลนกเขาครึง่ลิตรเป็นเงนิหา้เชเขล 26  ขณะท่ี  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสรา
เอลทรงผ่านไปบนกําแพง  มี  ผู้ หญิงคนหน่ึงรอ้งทูลพระองค์ วา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์
ขอทรงชว่ย� 27  พระองค์ ตร ัสว ่า �ถ้าพระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงชว่ยเจ้า เราจะชว่ยเจ้าได้จากไหน จากลานนวด
ข้าวหรอืจากบ่อยํ่าองุน่หรอื� 28 และกษั ตร ิย์ทรงถามนางวา่ � เจ้ าเป็นอะไรไป� นางทูลตอบวา่ �หญิงคน
น้ีบอกข้าพระองค์ วา่ �เอาลูกชายของเจ้ามาให้เรากินเสียวนัน้ี เถิด และเราจะกินลูกชายของฉั นว ันพรุง่น้ี�
29 เราจึงต้ มล ูกชายของข้าพระองค์และกิน และรุง่ขึ้นข้าพระองค์ ก็  พู  ดก ับนางวา่ �เอาลูกชายของเจ้ามา
เพื่อเราจะกินเสีย� และนางก็ซ่อนลูกชายของนางเสีย� 30และต่อมาเม่ือกษั ตร ิยท์รงได้ยนิถ้อยคําของหญิง
น้ัน  พระองค์  ก็ ฉีกฉลองพระองค์  พระองค์ กําลังดําเนินอยู่บนกําแพง ประชาชนก็ มองดู  ดู  เถิด  พระองค์ ทรง
ฉลองพระองค์ผ้ากระสอบอยู ่แนบเน้ือ 31 และพระองค์ตร ัสว ่า �ถ้าศีรษะของเอลีชาบุตรชาฟัทยงัอยู่บนเขา
ในวนัน้ี  ก็ ขอพระเจ้าทรงลงโทษแก่เราและให ้หน ักยิง่กวา่�

เยโฮรมัหาโอกาสฆ่าเอลี ชา 
32  แต่ เอลี ชาน ่ังอยู่ในบ้านของท่าน และพวกผู้ ใหญ่  ก็ น่ังอยู ่ด้วย  กษัตรยิ ์ทรงใช้คนมาจากต่อเบื้องพระ

พักตร ์พระองค์  แต่  ก่อนท่ี  ผู้ ส่ือสารจะมาถึง เอลีชาก็ พู  ดก ับพวกผู้ ใหญ่  วา่ �ท่านทัง้หลายเหน็หรอืไม่ เล่า  ท่ี  บุ 
ตรชายของฆาตกรคนน้ี ใช ้คนมาเอาศีรษะของข้าพเจ้า  ดู  เถิด เม่ือผู้ส่ือสารมา จงปิดประตู และยดึประตู ให ้ 
แน่  นก ันเขาไว้ เสียงเท้าของนายของเขาตามเขามามิ ใช ่ หรอื � 33  ขณะท่ี ท่านยงัพู ดก ับเขาทัง้หลายอยู่  ดู  เถิด 
 ผู้ ส่ือสารลงมาหาท่าน และบอกวา่ � ดู  เถิด  เหตุ รา้ยน้ีมาจากพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะรอคอยพระเยโฮวาห ์อ ี
กทําไม�

7
เอลีชาพยากรณ์วา่จะมีอาหารพอ

1  แต่ เอลีชาบอกวา่ �ขอฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  พรุง่น้ี ประมาณเวลา
น้ียอดแป้งถังหน่ึงเขาจะขายกันหน่ึงเชเขล และข้าวบาร ์เลย ์สองถังเชเขล  ท่ี  ประตู เมืองสะมาเรยี� 2  แล ้
วนายทหารคนสนิทของกษั ตร ิย์ตอบคนแหง่พระเจ้าวา่ � ดู  เถิด  ถ้าแม้ พระเยโฮวาหท์รงสรา้งหน้าต่างในฟ้า
สวรรค์  สิ ่งน้ีจะเป็นขึ้นได้ หรอื �  แต่ ท่านบอกวา่ � ดู  เถิด ท่านจะเห ็นก ับตาของท่านเอง  แต่ จะไม่ ได้  กิน � 3  มี 
คนโรคเรือ้นส่ีคนอยู ่ท่ี ทางเข้าประตู เมือง เขาพู ดก ั นว ่า �เราจะน่ังท่ี น่ี จนตายทําไมเล่า 4 ถ้าเราวา่ � ให ้เรา
เข้าไปในเมือง�  การก ันดารอาหารก็ อยู ่ในเมือง และเราก็จะตายท่ี น่ัน และถ้าเราน่ังท่ี น่ี เราก็ตายเหมือนกัน
ฉะน้ันบัดน้ีจงมาเถิด  ให ้เราเข้าไปในกองทัพของคนซีเรยี ถ้าเขาไว ้ช ีวติของเรา เราก็จะรอดตาย ถ้าเขาฆ่า
เรา  ก็ได้  แต่ ตายเท่าน้ันเอง�

พระเจ้าทรงทําใหค้นซีเรยีตกใจแล้วหนี ไป 
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5 ดังน้ันเขาจึงลุกขึ้นในเวลาโพล้ เพล ้เพื่อจะไปยงัค่ายของคนซีเรยี  แต่ เม่ือเขามาถึงรมิค่ายของคนซีเรยี
แล้ว  ดู  เถิด  ไม่มี ใครท่ีน่ันสักคน 6 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทําให้กองทัพของคนซีเรยีได้ยนิเสียง
รถรบ เสียงม้า และเสียงกองทัพใหญ่ เขาจึงพู ดก ันและกั นว ่า � ดู  เถิด  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลได้จ้างบรรดากษั 
ตร ิย ์แห ่งคนฮติไทต์ และบรรดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์มารบเราแล้ว� 7 เขาจึงลุกขึ้นหนีไปในเวลาโพล้ เพล ้และ
ทิง้เต็นท์ ม้าและลาของเขา ทิง้ค่ายไวอ้ยา่งน้ันเอง และหนีไปเอาชวีติรอด 8 และเม่ือคนโรคเรือ้นเหล่าน้ีมา
ถึงท่ีรมิค่าย เขาก็ เข ้าไปในเต็นท์ หน ่ึ งก ินและด่ืม และขนเงนิ ทองคําและเส้ือผ้าเอาไปซ่อนไว้  แล ้วเขาก็ กล 
ับมาเข้าไปในอกีเต็นท์ หน ่ึงขนเอาข้าวของออกไปจากท่ีน่ันด้วยเอาไปซ่อนไว้ 9  แล ้วเขาพู ดก ันและกั นว ่า
�เราทําไม่ ถู กเสียแล้ว  วนัน้ี เป็ นว ันข่าวดี ถ้าเราน่ิงอยู่และคอยจนแสงอรุณขึ้นโทษจะตกอยู่กับเรา เพราะ
ฉะน้ันบัดน้ีมาเถิด  ให ้เราไปบอกยงัสํานักพระราชวงั� 10 เขาจึงมาเรยีกนายประตู เมือง และบอกเรือ่งราว
แก่เขาวา่ �เรามายงัค่ายของคนซีเรยี และดู เถิด เราไม่ เห ็นใครและไม่ ได้ ยนิเสียงผู้ใดท่ี น่ัน  มี  แต่ ม้าผูกอยู่
และลาผูกอยู่ และเต็นท์ ตัง้อยู ่อยา่งน้ันเอง� 11  แล ้วเขาบอกแก่ เหล่ านายประตู และพวกเขาก็บอกกันไป
ถึงสํานักพระราชวงั 12  กษัตรยิ ์ ก็ ทรงต่ืนบรรทมในกลางคืน และตรสักับข้าราชการวา่ �เราจะบอกให้วา่คน
ซีเรยีเตรยีมสู้รบเราอยา่งไร เขาทัง้หลายรู ้อยู ่วา่เราหวิ เขาจึงออกไปซ่อนตัวอยู่นอกค่ายท่ีกลางทุ่งคิดวา่
�เม่ือเขาออกมาจากในเมืองเราจะจับเขาทัง้เป็น  แล ้วจะเข้าไปในเมือง� � 13 และข้าราชการคนหน่ึงทูลวา่
�ขอรบัสัง่ใหค้นเอาม้าท่ี เหลืออยู ่ในเมืองสั กห ้าตัว ( ดู  เถิด  บางที ม้าเหล่าน้ันจะยงัเป็นอยูอ่ยา่งคนอสิราเอลท่ี 
เหลืออยู ่ในเมือง หร ือด ู เถิด จะเป็นอยา่งคนอสิราเอลท่ี ได้ พินาศแล้ วก ็ ชา่งเถิด )  ขอให ้เราส่งคนไปดู� 14 เขา
จึงเอาม้ากับรถรบสองคัน และกษั ตร ิยท์รงส่งใหไ้ปติดตามกองทัพของคนซีเรยี ตร ัสว ่า �จงไปดู� 15 เขาทัง้
หลายจึงติดตามไปจนถึงแม่น้ําจอร ์แดน และดู เถิด ตลอดทางมีเส้ือผ้าและเครือ่งใช้ ซ่ึงคนซีเรยีทิง้เม่ือเขา
รบีหนี ไป  ผู้ ส่ือสารก็ กล ับมาทูลกษั ตร ิย์

 คําพยากรณ์ เรือ่งอาหารสําเรจ็
16  แล ้วประชาชนก็ยกออกไปปล้นเต็นท์ทัง้หลายของคนซีเรยี ยอดแป้งจึงขายกันถังละเชเขล และข้าว

บาร ์เลย ์สองถังเชเขล ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 17 ฝ่ายกษั ตร ิย์ทรงแต่งตัง้นายทหารคนสนิทให้เป็น
นายประตู และประชาชนก็ เหย ียบไปบนเขาตรงประตู เขาจึงสิน้ชวีติตามซ่ึงคนแหง่พระเจ้าได้ กล ่าวไวใ้นวนั
เม่ือกษั ตร ิย์เสด็จลงมาหาท่าน 18 และเป็นไปตามท่ีคนแหง่พระเจ้าได้ทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ข้าวบาร ์เลย ์สองถัง
ขายหน่ึงเชเขล และยอดแป้งหน่ึงถังหน่ึงเชเขล ประมาณเวลาน้ีในวนัพรุง่น้ี ท่ี  ประตู เมืองสะมาเรยี� 19 และ
นายทหารคนสนิทก็ ได้ ตอบคนแหง่พระเจ้าวา่ � ดู  เถิด  ถ้าแม้ พระเยโฮวาห์ทรงสรา้งหน้าต่างในฟ้าสวรรค์
 สิ ่งน้ีจะเป็นขึ้นได้ หรอื � และท่านได้ตอบวา่ � ดู  เถิด ท่านจะเห ็นก ับตาของท่านเองแต่จะไม่ ได้  กิน � 20 และอยู ่
มาก ็บังเกิดเป็นดังน้ันแก่ เขา เพราะประชาชนเหยยีบไปบนเขาท่ี ประตู เมืองและเขาก็ ได้  สิน้ชวีติ 

8
เอลีชาพยากรณ์ถึงการกันดารอาหารเจ็ดปี

1 ฝ่ายเอลีชาได้บอกหญิงคนท่ีท่านได้ ให ้ บุ ตรชายของนางกลับคืนชวีติมาวา่ �จงลุกขึ้นและออกไปทัง้ครวั
เรอืนของเจ้า ไปอาศัยอยู ่ท่ี ใดซ่ึงเจ้าจะอาศัยอยู ่ได้ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเรยีกให ้เก ิดการกันดารอาหาร
และจะเป็นแก่ แผ่ นดินน้ี เจ ็ดปี� 2 หญิงคนน้ั นก ็ ลุ กขึ้นกระทําตามถ้อยคําของคนแหง่พระเจ้า นางยกออกไป
ทัง้ครวัเรอืนของนาง ไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินฟีลิสเตียเจ็ดปี 3 และอยู่มาเม่ือสิน้เจ็ดปี แล ้วหญิงคนน้ั นก ็ กล 
ับมาจากแผ่นดินฟีลิสเตีย และได้ออกไปทูลอุทธรณ์ต่อกษั ตร ิย์เพื่อขอบ้านและท่ี ดิ นของนางคืน 4 ฝ่ายกษั 
ตร ิย์กําลังตรสักับเกหะซี คนใช ้ของคนแหง่พระเจ้าอยู ่วา่ �จงบอกเราถึงบรรดามหกิจท่ีเอลีชาได้ กระทํา �
5 และอยูม่าเม่ือเขากําลังทูลกษั ตร ิยถึ์งเรือ่งท่ีเอลีชาได้เรยีกชวีติของศพคนหน่ึงกลับคืนมา  ดู  เถิด  ผู้ หญิงคน
ท่ีท่านได้ ให ้ บุ ตรชายกลับคืนชวีติมาได้ อุทธรณ์ ต่อกษั ตร ิยเ์พื่อขอบ้านและท่ี ดิ นของนางคืน และเกหะซีทูลวา่
� โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์  น่ี เป็นนางคนน้ัน และคนน้ีแหละเป็นบุตรชายของนาง ซ่ึงเอลีชา
ได้ ให ้ กล ับคืนชวีติมา� 6 และเม่ือกษั ตร ิย์ตรสัถามหญิงคนน้ัน นางก็ทูลเรือ่งถวายพระองค์  กษัตรยิ ์จึงทรง
ตัง้เจ้าหน้าท่ีคนหน่ึงให ้แก่ นางรบัสัง่วา่ �จงจัดการคืนทุกสิง่ท่ีเป็นของของนาง  พร ้อมทัง้พืชผลของนาน้ัน
 ตัง้แต่  วนัท่ี นางออกจากแผ่นดินมาจนถึ งบ ัดน้ี�

เอลีชาพยากรณ์ถึงการครอบครองของฮาซาเอลเหนือซีเรยี
7 ฝ่ายเอลีชามายงัดามัสกัส เบนฮาดัดกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีทรงประชวร และเม่ื อม ีคนทูลวา่ �คนแหง่

พระเจ้ามาท่ี น่ี � 8  กษัตรยิ ์ตรสักับฮาซาเอลวา่ �จงนําของกํานัลไปพบคนแหง่พระเจ้า  ให ้ทูลถามพระเยโฮ
วาห์โดยท่านวา่ �ข้าพเจ้าจะหายป่วยไหม� � 9 ฮาซาเอลจึงไปพบท่านนําของกํานัลไปด้วย คือสินค้าอยา่ง
ดี ทุ กอยา่งของเมืองดามัสกัสจุอูฐต่างส่ี สิ บตัว เม่ือเขามายนือยู่ต่อหน้าท่าน เขากล่าววา่ � บุ ตรของท่าน
คือเบนฮาดัด  กษัตรยิ ์ แห ่งซีเรยี  ได้ ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่าน  กล่าววา่ �ข้าพเจ้าจะหายป่วยหรอื� � 10 และ
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เอลีชาตอบเขาวา่ �จงไปทูลพระองค์ วา่ � พระองค์ จะทรงหายประชวรแน่�  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงสําแดง
แก่ข้าพเจ้าวา่  พระองค์ จะสิน้พระชนม์ แน่ � 11 และท่านก็ เพ่ งหน้าจ้องมองเขาแน่น่ิงจนเขาอาย และคน
แหง่พระเจ้าก็ รอ้งไห ้12 และฮาซาเอลถามวา่ � เหตุ ใดเจ้านายของข้าพเจ้าจึงรอ้งไห�้ ท่านตอบวา่ �เพราะ
ข้าพเจ้าทราบถึงเหตุรา้ยซ่ึงท่านจะกระทําต่อประชาชนอสิราเอล ท่านจะเอาไฟเผาป้อมปราการของเขาเสีย
และท่านจะสังหารคนหนุ่มๆเสียด้วยดาบ และจับเด็กๆโยนลง และผ่าท้องหญิงท่ี มีครรภ์  เสีย � 13 และฮา
ซาเอลตอบวา่ � ผู้รบัใช ้ของท่านผู้เป็นแต่เพียงสุนัขเป็นใครเล่า ซ่ึงจะกระทําสิง่ใหญ่โตน้ี� เอลีชาตอบวา่
�พระเยโฮวาห์ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าวา่ ท่านจะเป็นกษั ตร ิย์ครอบครองประเทศซีเรยี� 14 และเขาก็ไปจาก
เอลีชามายงันายของตน  ผู้ ซ่ึงถามเขาวา่ �เอลี ชาว ่าอยา่งไรกับเจ้าบ้าง� และเขาทูลตอบวา่ �เขาบอกวา่
พระองค์จะหายประชวรแน่� 15 และอยู่มาในว ันร ุ่งขึ้นเขาก็เอาผ้าปู ท่ี นอนจุ่ มน ้ําคลุมพระพักตร ์พระองค์  ไว ้
จนพระองค์ สิน้พระชนม์ และฮาซาเอลก็ขึ้นครองแทน

เยโฮรมักับเยโฮชาฟัทครอบครองเหนือยูดาห ์พรอ้มกัน (2 พศด 21:5)
16 ในปี ท่ี หา้แหง่โยรมัโอรสอาหบักษั ตร ิย์ของอสิราเอล เม่ือเยโฮชาฟัทยงัเป็นกษั ตร ิย์ของยูดาห ์อยู ่เยโฮ

รมัโอรสเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย์ของยูดาห ์ได้ ทรงเริม่ครอบครอง 17 เม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบครองน้ั นม ีพระ
ชนมายุสามสิบสองพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็มแปดปี 18 และพระองค์ทรงดําเนิน
ตามมรรคาของบรรดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล ตามอยา่งท่ี ราชวงศ์ อาหบักระทํา เพราะวา่ธดิาของอาหบัเป็น
มเหสีของพระองค์ และพระองค์ทรงกระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 19  อยา่งไรก็ดี พระเยโฮ
วาห์จะไม่ทรงทําลายยูดาห์ เพราะทรงเหน็แก่ ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของพระองค์  เหตุ  ท่ี  พระองค์  ได้ ตร ัสส ัญญาวา่
จะทรงประทานประทีปแก่ ดาวดิ และแก่ราชโอรสของพระองค์ เป็นนิตย ์20 ในรชักาลของพระองค์เอโดมได้
กบฏออกหา่งจากการปกครองของยูดาห์ และตัง้กษั ตร ิย์ขึ้นเหนือตน 21  แล ้วโยรมัก็เสด็จพรอ้มกับบรรดา
รถรบของพระองค์ผ่านไปถึงศาอรี์ พอกลางคืนพระองค์ ก็  ลุ กขึ้นโจมตีคนเอโดมซ่ึงมาล้อมพระองค์ น้ัน  พร ้
อมกับผู้บัญชาการรถรบ  แล ว้กองทัพได้ หนี  กล ับเต็นท์ เสีย 22 เอโดมจึงได้กบฏออกหา่งจากการปกครองของ
ยูดาหจ์นทุกวนัน้ี  แล ้วลิบนาห ์ก็ได้ กบฏในคราวเดียวกัน 23 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของโยรมั และบรรดาสิง่
ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแหง่กษั ตร ิยป์ระเทศยูดาห ์หรอื 

เยโฮร ัมสิ ้นพระชนม์ (2 พศด 21:19-20)
24 โยรมัจึงทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไวกั้บบรรพบุรุษของพระองค์ในนคร

ดาวดิ และอาหสัยาห์โอรสของพระองค์ ได้ ขึ้นครองแทน 25 ในปี ท่ี  สิ บสองแหง่รชักาลโยรมัโอรสของอาหบั
กษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล อาหสัยาหโ์อรสเยโฮรมักษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์ได้ ทรงเริม่ครอบครอง 26 เม่ืออาหสัยาหท์รง
เริม่ครอบครองน้ั นม ีพระชนมายุ ย ่ี สิ บสองพรรษา และทรงครอบครองในเยรูซาเล็มหน่ึงปี พระมารดาของ
พระองค์ทรงพระนามอาธาลิยาห์ พระนางเป็นธดิาของอมร ีกษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล 27  พระองค์ ทรงดําเนิน
ตามมรรคาราชวงศ์ของอาห ับด ้วย และทรงกระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์  ดังท่ี  ราชวงศ์ ของ
อาหบัได้ กระทํา เพราะทรงเป็นราชบุตรเขยในราชวงศ์ของอาหบั

อาหสัยาหร์วมกับเยโฮรมัในการสู้รบท่ีราโมทกิเลอาด (2 พศด 22:5)
28  พระองค์ เสด็จกับโยรมัโอรสของอาหบัเพื่อทําสงครามกับฮาซาเอลกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีท่ีราโมทกิเลอาด

และคนซีเรยีกระทําใหโ้ยรมับาดเจ็บ
อาหสัยาหเ์สด็จไปเยีย่มเยโฮร ัมท ่ียสิเรเอล (2 พศด 22:6)

29 และกษั ตร ิย์ โยรมัได้ กล ับมารกัษาพระองค์ ท่ี ยสิเรเอลให้หายบาดเจ็บจากท่ีคนซีเรยีได้กระทําแก่ 
พระองค์  ท่ี รามาห์ เม่ือพระองค์ทรงสู้กั นก ับฮาซาเอลกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยี และอาหสัยาห์โอรสของเยโฮรมักษั 
ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์ได้ เสด็จลงไปหาโยรมัโอรสของอาหบัในยสิเรเอล เพราะวา่พระองค์ทรงประชวร

9
เยฮู ได้ รบัการเจิมตัง้ใหเ้ป็นกษั ตร ิยเ์หนื ออ ิสราเอล

1  แล ้วเอลีชาผู้ พยากรณ์  ได้ เรยีกเหล่าศิษย ์แห ่งผู้ พยากรณ์ มาคนหน่ึง และพู ดก ับเขาวา่ �จงคาดเอวของ
เจ้าไว้ ถือน้ํามันขวดน้ีไปท่ีราโมทกิเลอาด 2 และเม่ือเจ้าไปถึงแล้ว จงมองดูเยฮู บุ ตรเยโฮชาฟั ทบ ุตรนิมซี
จงเข้าไปหาเขา  ให ้ ลุ กขึ้นจากหมู่พวกพี่ น้อง และนําเขาเข้าไปในหอ้งชัน้ใน 3  แล ้วจงเอาน้ํามันในขวดเทลง
บนศีรษะของเขา และกล่าววา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เราเจิมตัง้เจ้าให้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล�  
แล ้วจงเปิดประตูออกหนี ไป อยา่รอชา้อยู�่ 4 คนหนุ่ มน ้ันคือคนหนุ่ มท ่ีเป็นผู้ พยากรณ์ จึงไปยงัราโมทกิเลอ
าด 5 และเม่ือเขามาถึง  ดู  เถิด บรรดาผู้บังคับบัญชาทหารกําลังประชุมกันอยู่ และเขากล่าววา่ � โอ ข้าแต่
ท่านผู้ บัญชาการ ข้าพเจ้ามีธุระด่วนมาถึงท่าน� และเยฮู พูดวา่ �มาหาคนใดในพวกเรา� และเขาวา่ � โอ 
ข้าแต่ท่านผู้ บัญชาการ มาหาท่าน� 6 ท่านก็ ลุ กขึ้นเข้าไปในเรอืน และคนหนุ่ มน ้ั นก ็เทน้ํามันบนศีรษะของ
ท่าน  กล่าววา่ �พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ เราเจิมตัง้เจ้าไวเ้ป็นกษั ตร ิยเ์หนือประชาชน



2  พงศ์  กษัตรยิ ์9:7 312 2  พงศ์  กษัตรยิ ์9:31

ของพระเยโฮวาหคื์อเหนื ออ ิสราเอล 7 และเจ้าจงโค่นราชวงศ์ของอาหบันายของเจ้า เพื่อเราจะได้จัดการสน
องเยเซเบลเพราะโลหติของบรรดาผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของเรา และเพราะโลหติของบรรดาผู้ รบัใช ้ทัง้สิน้ของ
พระเยโฮวาห์ 8 เพราะวา่ราชวงศ์อาห ับท ้ังหมดจะต้องพินาศ และเราจะตัดคนท่ีปัสสาวะรดกําแพงได้ออก
เสียจากอาหบั ทัง้คนท่ียงัอยู่และเหลืออยู่ในอสิราเอล 9 และเราจะกระทําราชวงศ์ของอาหบัให้เหมือนราช
วงศ์ของเยโรโบอมับุตรเนบัท และเหมือนราชวงศ์ของบาอาชาบุตรอาหยิาห์ 10 และสุนัขจะกินเยเซเบลในท่ี 
ดิ นส่วนพระองค์  ณ ยสิเรเอล และจะไม่ มี  ผู้ ใดฝังศพพระนาง�  แล ้วเขาก็เปิดประตู หนี  ไป 

ทหารอสิราเอลยอมรบัเยฮูเป็นกษั ตร ิย์
11 เม่ือเยฮูออกมาสู่พวกข้าราชการของเจ้านายของท่าน คนหน่ึงพู ดก ั บท ่านวา่ � ทุ กอยา่งเรยีบรอ้ยดี หรอื 

ทําไมคนบ้าคนน้ีจึงมาหาท่าน� ท่านพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �ท่านทัง้หลายรูจั้กชายคนน้ันและทราบเขาพูด
อะไรแล้ว� 12 และเขาทัง้หลายวา่ �น่ันไม่เป็นความจรงิ ขอบอกเรามาเถิด� และท่านวา่ �เขาพู ดอย ่างน้ี
กับข้าพเจ้าวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เราเจิมตัง้เจ้าให้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล� � 13  แล ้ วท ุกคนก็ ร ี
บเปล้ืองเส้ือผ้าของตนออกวางไว้รองท่านท่ีขัน้บันไดซ่ึงเปล่าอยู่ และเขาทัง้หลายเป่าแตร และป่าวรอ้งวา่
�เยฮูเป็นกษั ตร ิย�์

เยฮูฆ่าโยรมั
14  ดังน้ี  แหละ เยฮู บุ ตรชายเยโฮชาฟั ทบ ุตรชายนิมซี ได้ รว่มกันคิดกบฏต่อโยรมั (ฝ่ายโยรมัพรอ้มกับ

อสิราเอลทัง้ปวงยงัระวงัป้องกันราโมทกิเลอาดอยู่เพราะเหตุฮาซาเอลกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยี 15  แต่  กษัตรยิ ์โย
รมัทรงกลับไปรกัษาพระองค์ ท่ี ยสิเรเอล เพราะบาดแผลซ่ึงชนซีเรยีได้กระทําแก่ พระองค์ เม่ือพระองค์ทรง
สู้รบกับฮาซาเอลกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยี� เยฮูจึงตร ัสว ่า �ถ้าน่ีเป็นความประสงค์ของท่านทัง้หลาย  ก็ ขออยา่
ให้คนหน่ึงคนใดเล็ดลอดออกไปจากเมืองเพื่อบอกข่าวท่ียสิเรเอล� 16  แล ้วเยฮู ก็ เสด็จทรงรถรบ และเสด็จ
ไปยงัยสิเรเอล เพราะโยรมับรรทมท่ี น่ัน และอาหสัยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ได้ เสด็จลงมาเยีย่มโยรมั 17 ฝ่าย
ทหารยามยนือยู่บนหอคอยท่ียสิเรเอล เขามองเหน็พวกของเยฮูมาจึงวา่ �ข้าพเจ้าเหน็คนพวกหน่ึง� โยรมั
ตร ัสว ่า �จงใช ้ให ้พลม้าคนหน่ึงไปพบเขาใหถ้ามเขาวา่ �มาอยา่งสันติ หรอื � � 18 คนน้ันจึงขึ้ นม ้าไปพบท่าน
และพูดวา่ � กษัตรยิ ์ตร ัสด ังน้ี วา่ �มาอยา่งสันติ หรอื � � และเยฮูตอบวา่ �ท่านเก่ียวข้องอะไรกับสันติ จง
เล้ียวกลับตามเรามา� และทหารยามก็รายงานวา่ � ผู้ ส่ือสารไปถึงเขาแล้ว  แต่ เขาไม่ กลับมา � 19  พระองค์ 
จึงรบัสัง่ใช้พลม้าคนท่ีสองออกไป  ผู้ น้ันมาถึงเขาแล้ วก ็ พูดวา่ � กษัตรยิ ์ตร ัสด ังน้ี วา่ �มาอยา่งสันติ หรอื � �
และเยฮูตอบวา่ �ท่านเก่ียวข้องอะไรกับสันติ จงเล้ียวกลับตามเรามา� 20 ทหารยามก็รายงานวา่ �เขาไปถึง
แล้วแต่เขาไม่ กลับมา และการขับรถน้ั นก ็เหมือนกับการขับรถของเยฮู บุ ตรนิมซี เพราะเขาขับรวดเร ็วน ัก�
21 โยรมัตร ัสว ่า �จงเตรยีมพร ้อม � และเขาก็จัดรถรบของพระองค์ ให้พร ้อมไว้  แล ้วโยรมักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสรา
เอลและอาหสัยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ก็ เสด็จออกไป ต่างก็ทรงรถรบของพระองค์ เอง ทรงออกไปปะทะกับ
เยฮู มาพบกันเข้า  ณ  ท่ี  ดิ นแปลงของนาโบทชาวยสิเรเอล 22 และอยูม่าเม่ือโยรมัเหน็เยฮู แล ้วจึงตร ัสว ่า �เย
ฮูมาอยา่งสันติ หรอื � เยฮูตอบวา่ �จะสันติอยา่งไรได้ เม่ือการเล่นชู้และวทิยาคมของเยเซเบลมารดาของ
ท่านย ังม ี อยู ่มากเชน่น้ี� 23  แล ้วโยรมัทรงช ักบ ังเหยีนหนักลับหนีไปพลางรบัสั ่งก ับอาหสัยาห ์วา่ � โอ ข้าแต่
อาหสัยาห์ เขารว่มกันคิดกบฏ� 24 และเยฮู ก็  โก่ งธนูด้วยสุดกําลัง ยงิถูกเยโฮรมัระหวา่งพระองัสาทัง้สอง
 ลูกธน ูจึงแทงทะลุพระหทัยของพระองค์  พระองค์  ก็ ทรงล้มลงในรถรบของพระองค์ 25 เยฮูตรสักับบิดคาร์
นายทหารของพระองค์ วา่ �จงยกศพเขาขึ้นและโยนทิง้ลงไปในท่ี ดิ นแปลงของนาโบทชาวยสิเรเอล  จําไว ้ 
เถอะ เม่ือฉันและท่านขีม้่าเคียงกันมาตามอาหบับิดาของเขาไป พระเยโฮวาหท์รงกล่าวโทษเขาดังน้ี 26 พระ
เยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เราได้ เห ็นโลหติของนาโบทและโลหติของลูกหลานของเขาเม่ือวานน้ี� พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า � แน่  ที เดียวเราจะสนองเจ้าบนท่ี ดิ นแปลงน้ี แหละ � ฉะน้ันบัดน้ีจงยกเขาขึ้นทิง้ไวบ้นท่ี ดิ นแปลงน้ีแหละ
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห�์

อาหสัยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ถู กฆ่าเสีย (2 พศด 22:9)
27 เม่ืออาหสัยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์เห ็นดังน้ัน  พระองค์ ทรงหนีไปทางบ้านในสวน และเยฮู ก็  ติ ดตามพระ

องค์ไปตร ัสว ่า �จงยงิท่านในรถรบด้วย� และเขาทัง้หลายได้ยงิพระองค์ตรงทางข้ามเขาตําบลกูรซ่ึงอยู ่ใกล้ 
อบิเลอมั และพระองค์ทรงหนีไปถึงเมืองเมกิดโด และสิน้พระชนม์ ท่ีน่ัน 28 ข้าราชการของพระองค์ ก็ บรรทุก
พระศพใส่รถรบไปยงัเยรูซาเล็ม และฝังไว้ในอุโมงค์ของพระองค์กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวดิ
29 ในปี ท่ี  สิ บเอด็แหง่รชักาลโยรมัโอรสของอาหบั อาหสัยาหเ์ริม่ครอบครองเหนือยูดาห์

เยเซเบลสิน้พระชนม์ตามคําพยากรณ์
30 เม่ือเยฮูมาถึงเมืองยสิเรเอล เยเซเบลทรงได้ยนิเรือ่งน้ัน พระนางก็ทรงเขียนตาและแต่งพระเศียร

และทรงมองออกไปทางพระแกล 31 และเม่ือเยฮูผ่านเข้าประตูวงัมา พระนางมีพระเสาวนีย ์วา่ �ศิมร ีผู้ 
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ฆ่านายของเขามี สันติ  หรอื � 32  แล ้วเยฮูแหงนพระพักตรท์อดพระเนตรท่ีพระแกลตร ัสว ่า �ใครอยู่ฝ่ายเรา
ใครบ้าง�  มี  ขันที สองสามคนชะโงกหน้าต่างออกมาดู พระองค์ 33  พระองค์ ตร ัสว ่า �โยนนางลงมา� เขาจึง
โยนพระนางลงมา และโลหติของพระนางก็กระเด็นติดผนังกําแพงและติ ดม ้า และพระองค์ทรงม้ายํ่าไปบน
พระนาง 34  แล ้วพระองค์เสด็จเข้าไป เสวยและทรงด่ืม และพระองค์ตร ัสว ่า �จัดการกับหญิงท่ี ถู กสาปคนน้ี
เอาไปฝังเสีย เพราะเธอเป็นธดิาของกษั ตร ิย�์ 35  แต่ เม่ือเขาจะไปฝังศพพระนาง เขาก็พบแต่กะโหลกพระ
เศียร พระบาทและฝ่าพระหตัถ์ของพระนาง 36 เม่ือเขากลับมาทูลพระองค์  พระองค์ ตร ัสว ่า � น่ี เป็นไปตามพ
ระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงพระองค์ตรสัทางเอลียาหช์าวทิชบี ผู้รบัใช ้ของพระองค์ วา่ �สุนัขจะกินเน้ือของ
เยเซเบลในเขตแดนยสิเรเอล� 37 และศพของเยเซเบลจะเป็นเหมือนมูลสัตวบ์นพื้นทุ่งในเขตแดนยสิเรเอล
เพื่อวา่จะไม่ มี ใครกล่าววา่ � น่ี คือเยเซเบล� �

10
การพิพากษาราชวงศ์ของอาหบั

1 ฝ่ายอาหบัมีโอรสเจ็ดสิบองค์ในสะมาเรยี เยฮูจึงทรงพระอกัษรส่งไปยงัสะมาเรยีถึงบรรดาผู้ปกครอง
เมืองยสิเรเอลน้ัน ถึงพวกผู้ ใหญ่ และถึงบรรดาพี่เล้ียงแหง่โอรสของอาหบัวา่ 2 �เพราะบรรดาโอรสของ
นายของท่านอยู่กั บท ่าน และท่านมีรถรบและม้า และเมืองท่ี มี ป้อมด้วยและอาวุธ พอจดหมายน้ีมาถึงท่าน
3 จงคัดเลือกโอรสนายของท่านองค์ ท่ี  ดี  ท่ีสุด และเหมาะสมท่ี สุด จงตัง้ท่านไวบ้นพระท่ีน่ังของพระชนกของ
ท่าน และจงสู้รบเพื่อราชวงศ์นายของท่าน� 4  แต่ เขาทัง้หลายกลัวอยา่งท่ี สุด และพูดวา่ � ดู  เถิด  กษัตรยิ ์
สององค์ยงัต้านทานพระองค์ ไม่ได้  แล้ว เราจะต่อสู้ พระองค์  ได้  อยา่งไร � 5 ฉะน้ันผู้ ท่ี ปกครองดูแลพระราชวงั
และผู้ ท่ี ปกครองดู แลบ ้านเมือง  พร ้อมทัง้พวกผู้ ใหญ่ และพวกพี่เล้ียงของราชโอรส  ก็  ใช ้คนให้ไปทูลเยฮู 
วา่ �ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และข้าพระองค์จะกระทําทุกอยา่งท่ี พระองค์ ตร ัสส ่ังแก่
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ตัง้กษั ตร ิย ์ผู้  หน ่ึงผู้ ใด ขอทรงกระทําตามท่ีชอบพระทัยในสายพระเนตรของ
พระองค์ เถิด � 6  แล ้วพระองค์ทรงมี ลายพระหตัถ์ ไปถึงเขาฉบั บท ่ีสองวา่ �ถ้าท่านทัง้หลายอยู่ฝ่ายเรา และ
ถ้าท่านพรอ้มท่ีจะเชื่อฟังเสียงของเรา จงนําศีรษะของบรรดาโอรสนายของท่านมาหาเราท่ียสิเรเอลพรุง่
น้ี เวลาน้ี � ฝ่ายโอรสของกษั ตร ิย ์เจ ็ดสิบองค์ ด้วยกัน  อยู ่กับคนใหญ่คนโตในเมือง  ผู้ ซ่ึงได้ชุบเล้ียงท่านทัง้
หลายมา 7 และอยู่มาเม่ือลายพระหตัถ์มาถึงเขาทัง้หลาย เขาก็จับโอรสของกษั ตร ิย์ฆ่าเสียเจ็ดสิบองค์ ด้วย
กัน เอาศีรษะใส่ตะกรา้ส่งไปยงัพระองค์ ท่ี ยสิเรเอล 8 เม่ือผู้ส่ือสารมาทูลพระองค์ วา่ �เขานําศีรษะโอรสขอ
งกษั ตร ิย์มาแล้วพระเจ้าข้า�  พระองค์ ตร ัสว ่า �จงกองไวเ้ป็นสองกองตรงทางเข้าประตูเมืองจนถึงรุง่เชา้�
9  อยู ่มาพอรุง่เชา้พระองค์เสด็จออกไปประทับยนื ตรสักับประชาชนทัง้ปวงวา่ �ท่านทัง้หลายเป็นผู้ ไร ้ ความ
ผิด  ดู  เถิด ส่วนเราได้กบฏต่อนายของเราและประหารพระองค์ เสีย  แต่  ผู้ ใดเล่าท่ีฆ่าบรรดาคนเหล่าน้ี 10 จง
ทราบเถิดวา่พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสัเก่ียวกับราชวงศ์ของอาหบั จะไม่ตกดินแต่
อยา่งไรเลย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทําตามท่ี พระองค์ ตรสัโดยเอลียาห ์ผู้รบัใช ้ของพระองค์� 11 เยฮู
ทรงประหารราชวงศ์ของอาห ับท ่ี เหลืออยู ่ในยสิเรเอลทัง้สิน้ คนใหญ่คนโตทุกคนของพระองค์ และญาติ พี่ 
น้องของพระองค์ และปุโรหติของพระองค์  ดังน้ี แหละไม่เหลือไว้สักคนเดียวเลย 12  แล ้วพระองค์ ก็ ทรงลุก
ขึ้นเสด็จออกไปยงัสะมาเรยี เม่ือพระองค์ประทั บท ่ีโรงตัดขนแกะตามทางท่ี เสด็จ 13 เยฮูทรงพบพระญาติ
ของอาหสัยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ และพระองค์ตรสัถามวา่ �ท่านทัง้หลายคือใคร� และเขาทัง้หลายทูลตอบ
วา่ �ข้าพเจ้าทัง้หลายคือญาติของอาหสัยาห์ และข้าพเจ้าทัง้หลายลงมาเยีย่มบรรดาโอรสของกษั ตร ิย์และ
โอรสของราชมารดา� 14  พระองค์ รบัสัง่วา่ �จับเขาทัง้เป็น� เขาทัง้หลายก็จับเขาทัง้เป็นและประหารเขา
เสียท่ีบ่อโรงตัดขนแกะส่ี สิ บสองคนด้วยกัน  ไม่ เหลือไวสั้กคนเดียว

เยฮู ไว ้ ช ีวติของเยโฮนาดับ
15 และเม่ือพระองค์เสด็จจากท่ี น่ั นก ็ทรงพบเยโฮนาดับบุตรชายเรคาบมาหาพระองค์  พระองค์ ทรง

ต้อนรบัเขาและตรสักับเขาวา่ � จิ ตใจของท่านซ่ือตรงต่อจิตใจของฉัน อยา่งจิตใจของฉันตรงต่อจิตใจของ
ท่านหรอื� และเยโฮนาดั บท ูลวา่ � ตรง พระเจ้าข้า� เยฮูตร ัสว ่า �ถ้าตรงก็ยื่ นม ือมาให ้เรา � เขาจึงยื่ นม ือ
ของเขา และเยฮู ก็ จับเขาขึ้นมาบนรถรบ 16  พระองค์ ตร ัสว ่า � มาก ับเราเถิด และดูความรอ้นรนของเราเพื่อ
พระเยโฮวาห�์  พระองค์ จึงให้เขาน่ังรถรบของพระองค์ ไป 17 และเม่ือพระองค์มาถึงสะมาเรยี  พระองค์ ทรง
ประหารคนทัง้ปวงท่ีเป็นราชวงศ์ของอาห ับท ่ี เหลืออยู ่ในสะมาเรยีเสีย จนพระองค์ทรงทําลายอาหบัเสียสิน้
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ตรสักับเอลียาห์ 18  แล ้วเยฮูทรงประชุมบรรดาประชาชนทัง้สิน้
และตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �อาหบัปรนนิบั ติ พระบาอลัแต่ เล็กน้อย  แต่ เยฮูจะปรนนิบั ติ  พระองค์  มาก 

เยฮูทําลายการนับถือพระบาอลัในอสิราเอล
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19 ฉะน้ันบัดน้ีจงเรยีกผู้ พยากรณ์ ของพระบาอลัมาให ้หมด ทัง้บรรดาผู้ รบัใช ้และปุโรหติของท่าน อยา่ให ้
ผู้ ใดขาดไปเลย เพราะเราจะมีสัตวบูชาอยา่งใหญ่โตท่ีจะถวายแก่พระบาอลั  ผู้ ใดขาดจะมี ช ีวติอยู ่ไม่ได้ �  แต่ 
เยฮูทรงกระทําเป็ นอ ุบายเพื่อจะทําลายผู้นับถือพระบาอลั 20 และเยฮูตร ัสส ่ังวา่ �จงจัดประชุ มอ ันศั กด ์ิ สิทธิ ์
สําหรบัพระบาอลั� เขาก็ป่าวรอ้งเรยีกประชุมเชน่น้ัน 21 และเยฮูทรงใช ้ให ้ไปทั ่วอ ิสราเอล และผู้นับถือพระ
บาอ ัลก ็มาทัง้หมดจึงไม่ มี เหลือสักคนหน่ึงท่ี ไม่ได้  มา และเขาทัง้หลายก็ เข ้าไปในนิเวศของพระบาอลั และ
นิเวศของพระบาอ ัลก ็เต็มแน่น 22  พระองค์ ตร ัสส ่ังผู้ ท่ี  ดู แลตู้เส้ือวา่ �จงเอาเส้ือสําหรบับรรดาผู้นับถือพระ
บาอลัออกมา� เขาก็เอาเส้ือออกมาให ้เขาทัง้หลาย 23  แล ้วเยฮูเสด็จเข้าไปในนิเวศของพระบาอลั  พร ้อมกับ
เยโฮนาดับบุตรชายเรคาบ  พระองค์ ตรสักับผู้นับถือพระบาอลัวา่ �จงค้นดู  ดู  ให ้ ดี วา่ไม่ มี  ผู้รบัใช ้ของพระเย
โฮวาห ์อยู ่ในหมู่พวกท่าน  ให ้ มี  แต่  ผู้ นับถือพระบาอลัเท่าน้ัน� 24  แล ้วเขาทัง้หลายเข้าไปถวายเครือ่งสัตวบูชา
และเครือ่งเผาบู ชา เยฮูทรงวางคนแปดสิบคนไว ้ภายนอก และตร ัสว ่า �ชายคนใดท่ีปล่อยให้คนหน่ึงคนใด
ซ่ึงเรามอบไวใ้นมือเจ้าหนีรอดไปได้ เขาต้องเสียชวีติของเขาแทน� 25และอยูม่าเม่ือพระองค์เสรจ็การถวาย
เครือ่งเผาบู ชา เยฮูรบัสัง่แก่ทหารรกัษาพระองค์และพวกนายทหารวา่ �จงเข้าไปฆ่าเขาเสีย อยา่ใหร้อดสัก
คนเดียว� เม่ือเขาฆ่าเขาทัง้หลายเสียด้วยคมดาบแล้ว ทหารรกัษาพระองค์และพวกนายทหารก็โยนศพเขา
ทัง้หลายออกไปข้างนอก  แล้วก็ ไปท่ีเมืองแหง่นิเวศของพระบาอลั 26 เขานําเอาเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์ซ่ึงอยู่ในนิเวศ
ของพระบาอลัออกมาเผาเสีย 27 และเขาทัง้หลายทลายเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์ แห ่งพระบาอลั และทลายนิเวศของ
พระบาอลัและกระทําให้เป็นส้วมจนทุกวนัน้ี 28 เยฮูทรงกวาดล้างพระบาอลัจากอสิราเอลดังน้ี แหละ 29  แต่ 
เยฮู มิได้ ทรงหนัจากบาปทัง้หลายของเยโรโบอมับุตรชายเนบัท ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําให้อสิราเอลทําบาป
ด้วย คือววัทองคําซ่ึงอยูใ่นเมืองเบธเอลและในเมืองดาน

พระสัญญาสําหรบัชัว่อายุ ท่ีส่ี ของเยฮู
30 และพระเยโฮวาห์ตรสักับเยฮู วา่ �เพราะเจ้าได้ ทําดี ในการท่ีกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายตาของเรา และ

ได้กระทําต่อราชวงศ์อาหบัตามทุกอยา่งท่ี อยู ่ในใจของเรา ลูกหลานของเจ้าชัว่อายุ ท่ีส่ี จะได้น่ังบนบัลลั งก ์ แห ่ 
งอ ิสราเอล� 31  แต่ เยฮู มิได้ ทรงระมัดระวงัท่ีจะดําเนินตามพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิส
ราเอลด้วยสิน้สุดพระทัยของพระองค์  พระองค์  มิได้ ทรงหนัเสียจากบาปทัง้หลายของเยโรโบอมั ซ่ึงพระองค์
ทรงกระทําให้อสิราเอลทําบาปด้วย 32 ในสมัยน้ันพระเยโฮวาห์ทรงเริม่ตัดส่วนของอสิราเอลออก ฮาซาเอล
ได้รบชนะตามบรรดาพรมแดนอสิราเอล 33  ตัง้แต่  แม่น ้ําจอรแ์ดนฟากตะวนัออก ทัว่แผ่นดิ นก ิเลอาด คน
กาด คนรูเบนและคนมนัสเสห์  ตัง้แต่ อาโรเออร์ ซ่ึงอยูข่้างท่ี ลุ ่มแม่น้ําอารโนน คื อก ิเลอาดและบาชาน

เยฮู สิน้พระชนม์ เยโฮอาหาสครอบครองแทน
34 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเยฮู และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา และยุทธพลังทัง้สิน้ของพระองค์

 มิได้ บันทึกไว้ ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศอสิราเอลหรอื 35 เยฮู จึงทรงล่วงหลับไปอยู่ กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ และเขาก็ฝังไว้ในกรุงสะมาเรยี และเยโฮอาหาสโอรสของพระองค์ ได้  เสวยราชย ์
แทนพระองค์ 36 เวลาท่ีเยฮูทรงครอบครองเหนื ออ ิสราเอลในสะมาเรยีน้ันเป็นยี ่สิ บแปดปี

11
 เชื้อพระวงศ์ ของยูดาห ์ถู กทําลายเสียสิน้  เวน้แต่ โยอาช (2 พศด 22:10-12)

1 เม่ืออาธาลิยาห์พระมารดาของอาหสัยาห์ทรงเห ็นว ่าโอรสของพระนางสิน้พระชนม์ พระนางก็ ลุ กขึ้น
ทรงทําลายเชื้อพระวงศ์เสียสิน้ 2  แต่ เยโฮเชบาธดิาของกษั ตร ิย์โยรมั พระน้องนางของอาหสัยาห์  ได้ นํา
โยอาชโอรสของอาหสัยาห์และลอบลักเธอไปจากท่ามกลางโอรสของกษั ตร ิย์  ผู้ ซ่ึงจะถูกประหารชวีติ และ
พระนางเก็บเธอและพีเ่ล้ียงของเธอไวใ้นหอ้งบรรทมเพื่อซ่อนเธอเสียจากอาธาลิยาห์  ดังน้ี  แหละ เธอจึ งม ิ ได้  
ถู กประหารชวีติ 3 และเธออยูกั่บพระนางหกปีซ่อนอยูใ่นพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และอาธาลิยาห ์ก็ ครอบ
ครองแผ่นดิน

โยอาชรบัตําแหน่งเป็นกษั ตร ิยเ์หนือยูดาห์ (2 พศด 23:1-11)
4  แต่ ในปี ท่ี  เจ ็ดเยโฮยาดาได้ ใช ้ ให ้บรรดานายทัพนายกอง  ผู้ บังคับบัญชากองและพวกทหารรกัษาพระองค์

 ให ้เขาทัง้หลายมาหาท่านท่ีในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และท่านได้ทําพันธสัญญากับเขาทัง้หลาย และให้
เขาปฏิญาณในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และท่านได้นําโอรสของกษั ตร ิย์มาให้เขาเหน็ 5 และท่านบัญชา
เขาทัง้หลายวา่ � น่ี เป็นสิง่ท่ีท่านทัง้หลายพึงกระทํา คือหน่ึงในสามของพวกท่าน  ผู้  เข ้าเวรวนัสะบาโต  ให ้
เฝ้าพระราชวงั 6 ฝ่ายอกีหน่ึงในสามประจําอยู ่ท่ี  ประตู สูร และอกีหน่ึงในสามประจําอยู ่ท่ี  ประตู ข้างหลังทหาร
รกัษาพระองค์  ให ้เฝ้าพระราชวงัเพื่อป้องกันไว้ 7 ส่วนท่านทัง้หลายอกีสองพวก คือผู้ ท่ี ออกเวรวนัสะบาโต
 ให ้เฝ้าพระนิเวศของพระเยโฮวาหร์อบกษั ตร ิย์ 8 ท่านทัง้หลายจงล้อมกษั ตร ิย ์ไว ้ รอบ  ทุ กคนถืออาวุธของตน
ไว้  ผู้  ท่ี  เข ้ามาใกล้แถวให้ประหารชวีติเสีย จงอยู่กับกษั ตร ิย์เม่ือพระองค์เสด็จออกและเสด็จเข้า� 9 นายทัพ
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นายกองก็ ได้ กระทําตามท่ีเยโฮยาดาปุโรหติสัง่ทุกประการ ต่างก็นําคนของตนท่ี จะเข้ าเวรวนัสะบาโต  พร ้
อมกับคนท่ีจะออกเวรวนัสะบาโตน้ัน มาหาเยโฮยาดาปุโรหติ 10 และปุโรห ิตก ็มอบหอกและโล่ซ่ึงอยู่ในพระ
วหิารของพระเยโฮวาห์ อนัเป็นของกษั ตร ิย ์ดาว ิดแก่นายทัพนายกอง 11 และทหารรกัษาพระองค์ถืออาวุธ
ทุกคนยนืประจําอยู ่ตัง้แต่ พระวหิารด้านขวาไปถึงพระวหิารด้านซ้าย รอบแท่นบูชาและพระวหิารอยูร่อบกษั 
ตร ิย์ 12  แล ้ วท ่านก็นําโอรสของกษั ตร ิยอ์อกมาสวมมงกุฎให้ และมอบพระโอวาทให้ และเขาทัง้หลายตัง้ท่าน
ไวเ้ป็นกษั ตร ิย์ และได้ เจ ิ มท ่าน และเขาทัง้หลายก็ ตบมือ  พูดวา่ �ขอกษั ตร ิยท์รงพระเจรญิ�

อาธาลิยาห ์ถู กประหารชวีติ (2 พศด 23:12-15)
13 เม่ือ อา ธา ลิ ยาห์ ทรง สดับ เสียง ทหาร รกัษา พระองค์ และ เสียง ประชาชน พระนาง ก็ เสด็จ เข้าไป หา

ประชาชนท่ีพระวหิารของพระเยโฮวาห์ 14 และเม่ือพระนางทอดพระเนตร  ดู  เถิด  กษัตรยิ ์ประทับยนือยู ่
ท่ี ข้างเสาตามธรรมเนียมประเพณี  มี นายทัพนายกองและพลแตรอยู่ข้างกษั ตร ิย์ และประชาชนแหง่แผ่น
ดินทัง้สิ ้นก ็ รา่เรงิ และเป่าแตร พระนางอาธาลิยาห ์ก็ ฉีกฉลองพระองค์ทรงรอ้งวา่ � กบฏ  กบฏ � 15  แล ้วเย
โฮยาดาปุโรห ิตก ็บัญชานายทัพนายกองทัง้ปวง  ผู้  ท่ี  ได้ ตัง้ให้ควบคุมกองทัพวา่ �จงคุมพระนางออกมาระ
หวา่งแถวทหาร  ผู้ ใดติดตามพระนางไปก็จงประหารเสียด้วยดาบ� เพราะปุโรหติกล่าววา่ �อยา่ให้พระนาง
ถูกประหารในพระนิเวศของพระเยโฮวาห�์ 16 เขาทัง้หลายจึงจับพระนาง และพระนางก็ไปตามทางท่ีม้าเข้า
พระราชวงั และถูกประหารเสียท่ี น่ัน 

 การฟ้ืนฟู มาโดยเยโฮยาดา (2 พศด 23:16-21)
17 และเยโฮยาดาได้กระทําพันธสัญญาระหวา่งพระเยโฮวาห์และกษั ตร ิย์และประชาชนวา่  ให ้เขาเป็น

ประชาชนของพระเยโฮวาห์ และระหวา่งกษั ตร ิย์กับประชาชนด้วย 18  แล ้วประชาชนทัง้สิน้แหง่แผ่นดิ นก ็ เข 
้าไปในนิเวศของพระบาอลั และพังนิเวศเสีย เขาทําลายแท่นบูชาและรูปเคารพของพระบาอลัเสียเป็นชิน้ๆ
และได้ประหารชวี ิตม ัทตานปุโรหติของพระบาอลัเสียท่ี หน ้าแท่นบู ชา และปุโรห ิตก ว็างยามไว ้ดู แลพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ 19 และท่านได้นํานายทัพนายกอง  ผู้ บังคับบัญชากอง ทหารรกัษาพระองค์ และประชาชน
ทัง้สิน้แหง่แผ่นดิน และเขาทัง้หลายได้นํากษั ตร ิย์ลงมาจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ไปตามทางประตู
ทหารรกัษาพระองค์ไปถึงพระราชวงั และพระองค์เสด็จประทับบนพระท่ีน่ังของกษั ตร ิย์ 20 ประชาชนทุกคน
แหง่แผ่นดินจึงรา่เรงิ และบ้านเมืองก็ สงบเงยีบ และอาธาลิยาห์ทรงถูกประหารด้วยดาบแล้ วท ่ี พระราชวงั 
21 เม่ือเยโฮอาชได้เริม่ครอบครองน้ั นม ีพระชนมายุ เจ ็ดพรรษา

12
การครอบครองของเยโฮอาช (2 พศด 24:2)

1 ในปี ท่ี  เจ ็ดแหง่รชักาลเยฮู เยโฮอาชได้เริม่ครอบครอง และพระองค์ทรงปกครองในกรุงเยรูซาเล็มส่ี สิ บปี
พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามวา่ศิบียาห์ชาวเบเออรเ์ชบา 2 และเยโฮอาชทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตลอดรชัสมัยของพระองค์ ตามท่ี เยโฮยาดาปุโรหติได้สัง่สอนพระองค์ 3 ถึง
กระน้ันเขาก็ย ังม ิ ได้ รือ้ปู ชน ียสถานสูงเอาไป ประชาชนยงัคงถวายสัตวบู ชา และเผาเครือ่งหอมในปู ชน ีย
สถานสูงเหล่าน้ัน

พวกปุโรหติท่ี ไม่  สัตยซ่ื์อ (2 พศด 24:4-5)
4 เยโฮอาชตรสักับพวกปุโรหติวา่ �เง ินอ ันเป็นของถวายท่ี บรสุิทธิ ์ทัง้สิน้ซ่ึงเขานํามาในพระนิเวศของพระ

เยโฮวาห์ เง ินที เ่รยีกจากรายบุคคล คือเง ินที ่ กําหนดให ้เสียตามรายบุคคล และบรรดาเงนิซ่ึงประชาชนถวาย
ด้วยความสมัครใจท่ีจะนํามาไวใ้นพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 5  ให ้ ปุ โรหติรบัเงนิน้ันจากหมู่ คนที ่ รู ้จั กก ัน  ให ้
เขาซ่อมพระนิเวศตรงท่ี ท่ี เขาเห ็นว ่าต้องการซ่อมแซม� 6  แต่ เม่ือถึงปี ท่ี  ย ่ี สิ บสามแหง่รชักาลกษั ตร ิยเ์ยโฮ
อาชปรากฏวา่  ปุ โรห ิตม ิ ได้ ทําการซ่อมแซมพระนิเวศ 7 เพราะฉะน้ันกษั ตร ิยเ์ยโฮอาชจึงตรสัเรยีกเยโฮยาดา
ปุโรหติและปุโรห ิตอ ่ืนๆและตรสักับเขาวา่ �ไฉนท่านจึ งม ิ ได้ ซ่อมแซมพระนิเวศ เพราะฉะน้ันบัดน้ีอยา่เก็บ
เงนิจากคนท่ีท่านรูจั้ กอ ีกต่อไปเลย  แต่  ให ้ส่งไปเพื่อการซ่อมแซมพระนิเวศ� 8  ปุ โรหติจึงตกลงวา่จะไม่รบั
เงนิจากประชาชนอกี และเขาไม่ต้องทําการซ่อมแซมพระนิเวศ

การซ่อมแซมพระว ิหาร (2 พศด 24:8-14)
9  แล ้วเยโฮยาดาปุโรหตินําหบีมาใบหน่ึง เจาะรูๆหน่ึงท่ีฝาห ีบน ้ัน และตัง้ไว ้ท่ี ข้างๆแท่นบู ชาด ้านขวาเม่ือ

เข้าไปในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหติผู้ ท่ี เฝ้าอยู ่ท่ี  ธรณีประตู  ก็ นําเงนิทัง้หมดซ่ึงเขานํามาใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ใส่  ไว ้ในห ีบน ้ัน 10 และเม่ือเขาเห ็นว ่ามีเงนิในหบีมากแล้ว ราชเลขาของกษั ตร ิ
ย์และมหาปุโรหติมานับเงนิ และเอาเง ินที ่เขาพบในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์น้ันใส่ถุ งม ัดไว้ 11  แล ้วเขา
จะมอบเง ินที ่ชัง่ออกแล้ วน ้ันใส่มือของคนงานผู้ ดู แลพระนิเวศของพระเยโฮวาห์  แล ้วเขาจะจ่ายต่อให ้แก่  
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ชา่งไม้ และชา่งก่อสรา้ง  ผู้ ทํางานพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 12 และให ้แก่ ชา่งก่อ และชา่งสกัดหนิ ทัง้จ่าย
ซ้ือตัวไม้ และหนิสกัด  ท่ี  ใช ้ในการซ่อมแซมพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และเพื่อค่าใช้จ่ายทัง้หมดในงาน
ซ่อมแซมพระนิเวศน้ัน 13  แต่ วา่เง ินที ่นํามาถวายในพระนิเวศของพระเยโฮวาหน้ั์ นม ิ ได้  นําไปใช ้ในการทํา
อา่งเงนิ ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง  ชาม  แตร หรอืภาชนะทองคําใดๆ หรอืภาชนะเงนิ 14 เพราะเงนิน้ันเขาให ้แก่ 
คนงานซ่ึงทํางานซ่อมพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 15 และเขามิ ได้  ขอบ ัญชีจากคนท่ีเขามอบเงนิใส่ในมือให้
เอาไปจ่ายแก่ คนงาน เพราะวา่เขาปฏิบั ติ งานด้วยความสัตย ์ซ่ือ 16 เง ินที ่ ได้ จากการไถ่การละเมิด และเง ินที ่ 
ได้ จากการไถ่ บาป  มิได้ นํามาไวใ้นพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ เงนิน้ันเป็นของปุโรหติ

ทหารซีเรยีได้ยดึเมืองกัท  แต่ เยโฮอาชทรงไถ่ กรุ งเยรูซาเล็มไว้
17  แล ้วคราวน้ันฮาซาเอลกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีได้ยกขึ้นไปสู้รบกับเมืองกัทและยดึเมืองน้ันได้  แต่ เม่ือฮาซา

เอลมุ่งพระพักตรจ์ะไปตี กรุ งเยรูซาเล็ม 18 เยโฮอาชกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ทรงนําเอาส่วนศั กด ์ิ สิทธิ ์ทัง้หมดท่ีเย
โฮชาฟัท และเยโฮรมั และอาหสัยาห์บรรพบุรุษของพระองค์  กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ถวายไว ้น้ัน และส่วนศั กด ์ิ 
สิทธิ ์ของพระองค์ เอง และทองคําทัง้หมดท่ีพบในคลังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และของสํานักพระราชวงั
และส่งสิง่เหล่าน้ีไปกํานัลฮาซาเอลกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยี  แล ้วฮาซาเอลก็ถอยทัพจากกรุงเยรูซาเล็ม

โยอาชสิน้พระชนม์ อามาซิยาหค์รอบครองแทน (2 พศด 24:25-27)
19 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของโยอาช และบรรดาสิง่ ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือ

พงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์หรอื 20 ข้าราชการของพระองค์ ลุ กขึ้นกระทําการทรยศและประหาร
โยอาชเสียในว ังม ิลโลตามทางท่ีลงไปยงัสิลลา 21 คือโยซาคาร ์บุ ตรชายชิเมอทั และเยโฮซาบาดบุตรชายโช
เมอร์ ข้าราชการของพระองค์ ได้ ประหารพระองค์  พระองค์ จึงสิน้พระชนม์ และเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ในนครดาวดิ และอามาซิยาหโ์อรสของพระองค์ ได้ ขึ้นครองแทน

13
เยโฮอาหาสครอบครองเหนื ออ ิสราเอล

1 ในปี ท่ี  ย ่ี สิ บสามแหง่รชักาลโยอาชโอรสของอาหสัยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ เยโฮอาหาสโอรสของเยฮู ได้ 
เริม่ครอบครองเหนื ออ ิสราเอลในสะมาเรยี และทรงครอบครองอยู ่สิ บเจ็ดปี 2  พระองค์ ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่ชา้
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และกระทําตามบาปทัง้หลายของเยโรโบอมับุตรชายเนบัท ซ่ึงพระองค์ 
ได้ ทรงกระทําให้อสิราเอลทําบาปด้วย  พระองค์ หาได้พรากจากสิง่เหล่าน้ันไม่ 3 และพระพิโรธของพระเยโฮ
วาห ์ก็  พลุ ่งขึ้นต่ ออ ิสราเอล และพระองค์ทรงมอบเขาทัง้หลายไวใ้นมือของฮาซาเอลกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยี และ
ในมือของเบนฮาดัดโอรสของฮาซาเอลเนืองๆ

เยโฮอาหาสแสวงหาพระเยโฮวาห์
4  แล ้วเยโฮอาหาสได้วงิวอนพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาหท์รงสดั บท ่าน เพราะพระองค์ทรงเหน็การบีบ

บังคับอสิราเอล คือท่ี กษัตรยิ ์ แห ่งซี เรยีบ ีบบังคับเขาอยา่งไร 5 (เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาหท์รงประทานผู้ชว่ย
ผู้ หน ่ึงแก่ อสิราเอล เขาจึงรอดพ้นจากมือคนซีเรยี และประชาชนอสิราเอลก็อาศัยอยู่ในเต็นท์เขาอยา่งเดิม
6 ถึงกระน้ันเขาก็ มิได้ พรากจากบาปทัง้หลายของราชวงศ์เยโรโบอมั ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําให้อสิราเอลทํา
ด้วย  แต่ ทรงดําเนินในบาปน้ัน และเสารูปเคารพก็ยงัคงอยู่ในสะมาเรยีด้วย� 7 เพราะมิ ได้ เหลือกองทัพไว ้
ให ้เยโฮอาหาสเกินกวา่ทหารม้าหา้สิบคน และรถรบสิบคัน และทหารราบหน่ึงหม่ืนคน เพราะกษั ตร ิย ์แห ่ง
ซีเรยีได้ทําลายเขาทัง้หลายเสีย  ทําให ้เหมือนละอองเวลานวดข้าว

เยโฮอาหาสสิน้พระชนม์
8 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเยโฮอาหาส และบรรดาสิง่ ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา และยุทธพลังของ

พระองค์  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศอสิราเอลหรอื 9 และเยโฮอาหาสทรงล่วง
หลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไวใ้นสะมาเรยี และโยอาชโอรสของพระองค์ขึ้นครองแทน
พระองค์ 10 ในปี ท่ี สามสิบเจ็ดแหง่รชักาลโยอาชกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ เยโฮอาชโอรสเยโฮอาหาสได้เริม่ครอบ
ครองเหนื ออ ิสราเอลในสะมาเรยี และพระองค์ทรงครอบครองสิบหกปี 11  พระองค์ ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ย
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์  พระองค์  มิได้ พรากจากบรรดาบาปของเยโรโบอมับุตรชายเนบัท ซ่ึง
พระองค์ทรงกระทําใหอ้สิราเอลทําด้วย  แต่  พระองค์ ทรงดําเนินในบาปน้ัน

เยโฮอาชสิน้พระชนม์ (2 พกษ 14:15-16)
12 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของโยอาช และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา และยุทธพลังซ่ึงพระองค์

ทรงสู้รบกับอามาซิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแหง่กษั ตร ิยป์ระเทศอสิราเอล
หรอื 13 โยอาชจึงทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเยโรโบอมัทรงประทับบนบัลลั งก ์ของ
พระองค์ และเขาฝังพระศพโยอาชไว้ในสะมาเร ียก ับกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล 14 เม่ือเอลีชาล้มป่วยด้วยโรค
ท่ีท่านจะต้องสิน้ชวีติ โยอาชกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลได้เสด็จลงไปหาท่าน และกันแสงต่อหน้าท่าน ตร ัสว ่า
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� โอ  บิ ดาของข้า  บิ ดาของข้า ราชรถของอสิราเอล และพลม้าของประเทศ� 15 และเอลีชาทูลพระองค์ วา่ 
�ขอทรงเอาคันธนูและลูกธน ูมา �  พระองค์ จึงทรงเอาคันธนูและลูกธน ูมา 16  แล ้ วท ่านทูลกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิส
ราเอลวา่ �ขอทรงหยบิธน�ู และพระองค์ทรงหยบิมา และเอลีชาเอามือของตนวางบนพระหตัถ์ของกษั ตร ิย์
17 และท่านทูลวา่ �ขอทรงเปิดหน้าต่างด้านตะวนัออก� และพระองค์ทรงเปิด  แล ้วเอลีชาทูลวา่ �ขอทรง
ยงิ� และพระองค์ ก็ ทรงยงิ และท่านทูลวา่ � ลูกธน ู แห ่งการชว่ยใหร้อดพ้นของพระเยโฮวาห์  ลูกธน ู แห ่งการ
ชว่ยให้รอดพ้นจากซีเรยี เพราะพระองค์จะทรงต่อสู้กับคนซีเรยีท่ีอาเฟก จนกวา่พระองค์จะทรงกระทําให้
เขาสิน้ไป�

โยอาชมีความเชื่อน้อย
18 และท่านทูลวา่ �ขอทรงหย ิบลู กธน�ู และพระองค์ทรงหยบิมัน และท่านทูลกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลวา่

�เอาลูกธน ูตี  พื้นดิน � และพระองค์ทรงตีสามครัง้แล้วทรงหยุดเสีย 19  แล ้วคนแหง่พระเจ้าก็โกรธพระองค์
และทูลวา่ � พระองค์ ควรจะได้ ตี สั กห ้าหรอืหกครัง้  แล ้วพระองค์จะได้ ตี  ซี เรยีจนกวา่พระองค์จะทรงกระทํา
ใหเ้ขาสิน้ไป  แต่  บัดน้ี  พระองค์ จะตี ซี เรยีได้เพียงสามครัง้เท่าน้ัน�

เอลีชาสิน้ชวีติ การอศัจรรย ์ท่ี  อุโมงค์ ของเอลี ชา 
20และเอลีชาสิน้ชวีติ เขาก็ฝังไว้ ฝ่ายหมู่คนโมอบัเคยปล้นแผ่นดินน้ันในฤดู แล้ง 21  อยู ่มาเม่ือเขากําลังส่ง

ศพคนหน่ึงไป  ดู  เถิด เขาเหน็โจรหมู่ หน่ึง เขาจึงโยนศพชายคนน้ันลงไปในอุโมงค์ของเอลี ชา พอศพชายคน
น้ันลงไปแตะต้องกระดูกของเอลี ชา เขาก็คืนชวีติลุกขึ้นยนื 22 ฝ่ายฮาซาเอลกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีได้บีบบังคับ
คนอสิราเอลอยู่ตลอดรชักาลของเยโฮอาหาส 23  แต่ พระเยโฮวาหท์รงพระกรุณาต่อเขา และทรงเมตตาเขา
และพระองค์ทรงหนัมาทางเขาเพราะพันธสัญญาของพระองค์กับอบัราฮมั อสิอคั และยาโคบ และจะไม่
ทรงทําลายเขาหรอืทอดทิง้เขาเสียให้พ้นพระพักตร ์จนบัดน้ี 24 เม่ือฮาซาเอลกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีสิน้พระชนม์
เบนฮาดัดโอรสของพระองค์ ได้ ขึ้นครองแทนพระองค์ 25  แล ้วเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสได้ยดึบรรดาหวั
เมืองจากพระหตัถ์เบนฮาดัดบุตรชายฮาซาเอลกลับคืนมา เป็นหวัเมืองท่ี พระองค์  ตี ไปได้จากพระหตัถ์เยโฮ
อาหาสพระชนกของพระองค์เม่ือทําสงครามกัน โยอาชได้รบชนะพระองค์สามครัง้และได้หวัเมืองอสิราเอล
กลับคืนมา

14
 กษัตรยิ ์อามาซิยาหค์รอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 25:1)

1 ในป่ีสองแหง่รชักาลโยอาชโอรสของเยโฮอาหาสกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล อามาซิยาห์โอรสของโยอาชกษั 
ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์ได้ เริม่ครอบครองน้ัน 2 เม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบครองน้ัน  พระองค์  มี พระชนมายุ ย ่ี สิ บหา้
พรรษา และพระองค์ทรงครองในเยรูซาเล็มยี ่สิ บเก้าปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามวา่เยโฮอดัดาน
ชาวเยรูซาเล็ม 3 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์  แต่ ยงัไม่เหมือน
กับดาวดิบรรพบุรุษของพระองค์  พระองค์ ทรงกระทําตามทุกสิง่ท่ีโยอาชราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา
4  แต่ วา่ปู ชน ียสถานสูงน้ันย ังม ิ ได้ ทรงรือ้เสีย ประชาชนยงัคงถวายสัตวบูชาและเผาเครือ่งหอมบนปู ชน ีย
สถานสูงเหล่าน้ัน 5และอยูม่าเม่ือราชอาณาจักรอยูใ่นพระหตัถ์ของพระองค์อยา่งมัน่คงแล้ว  พระองค์  ก็ ทรง
ประหารชวีติข้าราชการของพระองค์ ผู้  ท่ี ฆ่ากษั ตร ิย์คือพระราชบิดาของพระองค์ เสีย 6  แต่  พระองค์  มิได้ ทรง
ประหารชวีติลูกหลานของเหล่าฆาตกรน้ัน ตามซ่ึงได้บันทึกไวใ้นหนังสือพระราชบัญญั ติ ของโมเสส  ท่ี พระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาวา่ �อยา่ให ้บิ ดาต้องรบัโทษถึงตายแทนบุตรของตน หรอืให ้บุ ตรต้องรบัโทษถึงตายแทน
บิดาของตน  ให ้ ทุ กคนรบัโทษถึงตายเน่ืองด้วยบาปของคนน้ันเอง� 7  พระองค์ ทรงประหารชวีติคนเอโดม
หน่ึงหม่ืนคนในหุบเขาเกลือ และยดึเมืองเส- ลาด ้วยการสงคราม และเรยีกเมืองน้ั นว ่า โยกเธเอล ซ่ึงเป็นชื่อ
มาถึงทุกวนัน้ี

สงครามระหวา่งอสิราเอลกับยูดาห์ (2 พศด 25:17-24)
8 และอามาซิยาห์ทรงใช ้ผู้ ส่ือสารไปหาเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสโอรสของเยฮู กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสรา

เอลทูลวา่ �มาเถิด  ขอให ้เราเผชญิหน้ากัน� 9 และเยโฮอาชกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทรงส่งข่าวไปยงัอามา
ซิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์วา่ �ต้นผักหนามบนภูเขาเลบานอนส่งข่าวไปหาต้นสนสีดารบ์นภูเขาเลบานอนวา่
�จงยกบุตรสาวของเจ้าให้เป็นภรรยาบุตรชายของเรา� และสัตว์ป่าทุ่งตัวหน่ึงแหง่เลบานอนผ่านมา และ
ยํ่าต้นผักหนามลงเสีย 10  จรงิอยู ่ท่านได้ โจมตี เอโดม และพระทัยของท่านก็ ทําให ้ท่านผยองขึ้น จงพอใจใน
สงา่ราศีของท่านเถิด และอยู่กับบ้าน เพราะไฉนท่านจึงเรา้ใจตนเองให ้ต่อสู้ และรบัอนัตราย อนัจะให้ท่าน
ล้มลง ทัง้ท่านและยูดาห ์ด้วย � 11  แต่ อามาซิยาหห์าทรงฟังไม่ เยโฮอาชกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลจึงขึ้นไป และ
พระองค์กับอามาซิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ก็ เผชญิหน้ากั นที ่เบธเชเมชซ่ึงเป็นของยูดาห์ 12 และยูดาห ์ก็  พ่าย
แพ้  อสิราเอล และทุกคนก็ หนี  กล ับไปเต็นท์ของตน 13 และเยโฮอาชกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลก็จับอามาซิยาห ์



2  พงศ์  กษัตรยิ ์14:14 318 2  พงศ์  กษัตรยิ ์15:9

กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์โอรสของเยโฮอาชโอรสของอาหสัยาห ์ได้ท่ี เมืองเบธเชเมช และได้เสด็จมายงัเยรูซาเล็ม
และทลายกําแพงเยรูซาเล็มลงเสียส่ีรอ้ยศอก  ตัง้แต่  ประตู เอฟราอมิจนถึงประตู มุม 14 และพระองค์ทรง
รบิทองคําและเงนิทัง้หมด และเครือ่งใช้ทัง้หมดท่ีพบในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และในคลังของสํานัก
พระราชวงั  พร ้อมกับคนประกัน และพระองค์ กล ับไปยงัสะมาเรยี 15 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเยโฮอาช
ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา ทัง้ยุทธพลังของพระองค์ และท่ี พระองค์ ทรงสู้รบกับอามาซิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์
อยา่งไรน้ัน  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศอสิราเอลหรอื 16 และเยโฮอาชทรงล่วง
หลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไวใ้นสะมาเร ียก ับบรรดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล และเยโรโบ
อมัโอรสของพระองค์ ได้ ครอบครองแทนพระองค์

อามาซิยาห ์สิน้พระชนม์ (2 พศด 25:26-28)
17 อามาซิยาห์โอรสของโยอาชกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ สิ บหา้ปี หลังจากสวรรคตของเยโฮอา

ชโอรสของเยโฮอาหาสกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล 18 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของอามาซิยาห์  มิได้ บันทึกไว้ใน
หนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์หรอื 19 และเขาได้รว่มกันกบฏต่อพระองค์ในเยรูซาเล็ม และ
พระองค์ทรงหนีไปยงัลาคีช  แต่ เขาใชค้นไปตามพระองค์ ท่ี ลาคีช และประหารชวีติพระองค์ เสียที ่ น่ัน 20 และ
เขานําพระศพบรรทุกม้ากลับมา และฝังไวใ้นเยรูซาเล็มอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวดิ 21 และ
ประชาชนทัง้สิน้แหง่ยูดาห ์ก็ ตัง้อาซารยิาห์  ผู้ ซ่ึ งม ีพระชนมายุ สิ บหกพรรษา  ให ้เป็นกษั ตร ิย์แทนอามาซิยาห์
พระราชบิดาของพระองค์ 22  พระองค์ ทรงสรา้งเมืองเอลัทและให ้กล ับขึ้นแก่ ยู ดาห์  หลังจากท่ี  กษัตรยิ ์ทรง
ล่วงหลับไปอยูกั่บบรรพบุรุษของพระองค์

เยโรโบอ ัมท ่ีสองครอบครองเหนื ออ ิสราเอล
23 ในปี ท่ี  สิ บหา้แหง่รชักาลอามาซิยาห์โอรสของโยอาชกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ เยโรโบอมัโอรสของโยอาชกษั 

ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลได้เริม่ครอบครองในสะมาเรยี และทรงครอบครองอยู ่สี ่ สิ บเอด็ปี 24 และพระองค์ทรง
กระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์  พระองค์  มิได้ ทรงพรากจากบาปทัง้สิน้ของเยโรโบ
อมับุตรชายเนบัท ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําให้อสิราเอลทําบาป 25  พระองค์ ทรงตีเอาดินแดนอสิราเอลคืนมา
ตัง้แต่ทางเข้าเมืองฮามัทไกลไปจนถึงทะเลแหง่ท่ี ราบ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสรา
เอล ซ่ึงพระองค์ตรสัโดยผู้ รบัใช ้ของพระองค์คือโยนาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอามิททัย  ผู้  พยากรณ์  ผู้ มาจากกัธเฮ
เฟอร์ 26 เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรเห ็นว ่า  ความทุกข์ ใจของอสิราเอลน้ันขมขื่นนัก เพราะไม่ มี ใคร
ยงัอยู่หรอืเหลืออยู่ และไม่ มี  ผู้ ใดชว่ยอสิราเอล 27 พระเยโฮวาห ์มิได้ ตร ัสว ่าจะทรงลบนามอสิราเอลเสียจาก
ใต้ฟ้าสวรรค์  แต่  พระองค์ ทรงชว่ยเขาโดยพระหตัถ์ของเยโรโบอมัโอรสของโยอาช

เยโรโบอ ัมท ่ีสองสิน้พระชนม์ เศคารยิาหข์ึ้นครองแทน
28 ส่วนพระราช กิจนอก น้ันของเยโร โบอมั และบรรดา สิง่ ซ่ึง พระองค์ทรงกระทํา และ ยุทธ พลัง ของ

พระองค์  พระองค์  สู้ รบอยา่งไร และเรือ่ง ท่ี พระองค์ ทรงตีเอาดามัสกัสและฮามัทคืนแก่ อสิราเอล ซ่ึงได้
เคยเป็นของยูดาห์  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศอสิราเอลหรอื 29 และเยโรโบอมั
ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ คือบรรดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล และเศคาริยาห์โอรสของ
พระองค์ขึ้นครองแทนพระองค์

15
อาซารยิาห์ ( อุ สซียาห�์  ได้ ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 26:1-3)

1 ในปี ท่ี  ย ี่ สิ บเจ็ดแหง่รชักาลเยโรโบอมักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล อาซารยิาหโ์อรสของอามาซิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่ง
ยูดาห ์ได้ เริม่ครอบครอง 2 เม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบครองน้ัน  พระองค์ ทรงมีพระชนมายุ สิ บหกพรรษา และ
พระองค์ทรงครอบครองอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็มหา้สิบสองปี พระมารดามีพระนามวา่เยโคลียาหช์าวเยรูซาเล็ม
3  พระองค์  ได้ ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิง่ท่ีอามาซิยาหร์าชบิดาของ
พระองค์ทรงกระทํา 4 ถึงกระน้ันปู ชน ียสถานสู งก ็ย ังม ิ ได้  ถู กกําจัดเสีย ประชาชนยงัถวายสัตวบูชาและเผา
เครือ่งหอมบนปู ชน ียสถานสูงเหล่าน้ัน 5 และพระเยโฮวาหท์รงลงทัณฑ์ กษัตรยิ ์ กษัตรยิ ์จึงทรงเป็นโรคเรือ้น
จนถึงวนัสิน้พระชนม์ และทรงประทับในวงัต่างหาก และโยธามโอรสของกษั ตร ิย์ควบคุมสํานักพระราชวงั
และทรงวนิิจฉัยประชาชนแหง่แผ่นดิน

อาซารยิาห ์สิน้พระชนม์ โยธามขึ้นครองแทนพระองค์
6 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของอาซารยิาห์ และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือ

พงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์หรอื 7 และอาซารยิาห์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวดิ และโยธามโอรสของพระองค์ขึ้นครองแทนพระองค์
8 ในปี ท่ี สามสิบแปดแหง่รชักาลอาซารยิาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ เศคารยิาห์โอรสของเยโรโบอมัขึ้นครองเหนื 
ออ ิสราเอลในสะมาเรยีหกเดือน 9 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์  ดัง
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ท่ี บรรพบุรุษของพระองค์ทรงกระทํา  พระองค์  มิได้ ทรงพรากจากบาปทัง้หลายของเยโรโบอมับุตรชายเนบัท
ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําใหอ้สิราเอลทําบาป

เศคารยิาห ์สิน้พระชนม์ ชลัลูมขึ้นครองแทนพระองค์
10 ชลัลูมบุตรชายยาเบชรว่มกันกบฏต่อพระองค์ และล้มพระองค์เสียต่อหน้าประชาชน และประหาร

พระองค์ เสีย และขึ้นครองแทนพระองค์ 11 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเศคาริยาห์  ดู  เถิด  ได้ บันทึกไว้ใน
หนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศอสิราเอล 12  เหตุการณ์  น้ี เป็นไปตามพระดํารสัท่ีพระเยโฮวาห์ตรสั
แก่เยฮู วา่ � บุ ตรชายของเจ้าจะน่ังบนบัลลั งก ์ แห ่ งอ ิสราเอลถึงชัว่อายุ ท่ี ส่ี � และเป็นไปอยา่งน้ันแหละ
13ชลัลูมบุตรชายยาเบชได้เริม่ครอบครองในปี ท่ี สามสิบเก้าแหง่รชักาลอุสซียาห ์กษัตรยิ ์ของยูดาห์ และท่าน
ครองในสะมาเรยีเวลาหน่ึงเดือนเต็ม 14  แล ้วเมนาเฮมบุตรชายกาดี ได้ ขึ้นมาจากเมืองทีรซาห์และมายงั
สะมาเรยี และท่านก็ล้มชลัลูมบุตรชายยาเบชเสียท่ีในสะมาเรยี และประหารชวีติท่านเสีย และได้ขึ้นครอบ
ครองแทนท่าน 15 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของชลัลูม และการรว่มกันคิดกบฏท่ีท่านได้ กระทํา  ดู  เถิด  ได้ 
บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแหง่กษั ตร ิยป์ระเทศอสิราเอล

เมนาเฮมครอบครองเหนื ออ ิสราเอล
16 ในคราวน้ันเมนาเฮมเข้าปล้นทิฟสาห์และบรรดาผู้ ท่ีอยู ่ในเมืองน้ัน และดินแดนของเมืองน้ันตัง้แต่ 

ที รซาห ์ไป เพราะเขามิ ได้ เปิดให ้แก่  ท่าน ท่านจึงโจมตีเมืองน้ัน และท่านได้ผ่าท้องหญิ งม ี ครรภ์ ในเมือง
น้ันเสียทุกคน 17 ในปี ท่ี สามสิบเก้าแหง่รชักาลอาซารยิาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ เมนาเฮมบุตรชายกาดี ได้ เริม่
ครอบครองเหนื ออ ิสราเอล และพระองค์ทรงครอบครองในสะมาเรยีสิบปี 18 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ี
ชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์  พระองค์  มิได้ พรากจากบาปทัง้หลายของเยโรโบอมับุตรชายเนบัท
ตลอดรชัสมัยของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําให้อสิราเอลทําบาป 19  ปู ลกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้ยกขึ้น
มาต่อสู้ แผ่ นดินน้ัน และเมนาเฮมได้ถวายเงนิหน่ึงพันตะลันต์ แก่  ปู ล เพื่อจะให ้ปู ลชว่ยให ้พระองค์ ยดึพระ
ราชอาณาจักรไวใ้นพระหตัถ์ของพระองค์ ได้ 20 เมนาเฮมได้ เร ่งรดัเอาเงนิน้ันมาจากอสิราเอล คือจากคนมั ่
งม ี ทุกคน เงนิคนละหา้สิบเชเขล เพื่อถวายแก่ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยี  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยีจึงยกทัพกลับ และ
มิ ได้ ทรงยบัยัง้อยูใ่นแผ่นดินน้ัน

เมนาเฮมสิน้พระชนม์ เปคาหยิาหข์ึ้นครองแทนพระองค์
21 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเมนาเฮม และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือ

พงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศอสิราเอลหรอื 22 และเมนาเฮมก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์
และเปคาหยิาหโ์อรสก็ขึ้นครองแทนพระองค์

เปคาหยิาห ์สิน้พระชนม์ เปคาหข์ึ้นครองแทนพระองค์
23 ในปี ท่ี หา้สิบแหง่รชักาลอาซารยิาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ เปคาหยิาหโ์อรสของเมนาเฮมได้เริม่ครอบครอง

เหนื ออ ิสราเอลในสะมาเรยี และพระองค์ทรงครอบครองสองปี 24 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์  พระองค์  มิได้ ทรงพรากจากบาปทัง้หลายของเยโรโบอมับุตรชายเนบัท ซ่ึง
พระองค์ทรงกระทําใหอ้สิราเอลทําบาป 25  แต่ เปคาห ์บุ ตรชายเรมาลิยาห์  แม่ ทัพของพระองค์  ได้ รว่มกันคิด
กบฏต่อพระองค์ และได้ประหารพระองค์เสียในสะมาเรยี ในพระราชวงัแหง่ราชสํานัก กับอารโกบและอา
รเีอห์ และมีคนกิเลอาดหา้สิบคนรว่มกั บท ่าน ท่านได้สังหารพระองค์ และได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
26 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเปคาหยิาห์ และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  ดู  เถิด  มี บันทึกไวใ้นหนังสือ
พงศาวดารแหง่กษั ตร ิยป์ระเทศอสิราเอล

เปคาหค์รอบครองเหนื ออ ิสราเอล เปคาห ์สิน้พระชนม์ 
27 ในปี ท่ี หา้สิบสองแหง่รชักาลอาซาริยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ เปคาห ์บุ ตรชายเรมาลิยาห ์ได้ เริม่ครอบ

ครองเหนื ออ ิสราเอลในสะมาเรยี และทรงครอบครองยี ่สิ บปี 28 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ท่ีชัว่รา้ยใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์  พระองค์  มิได้ ทรงพรากจากบาปทัง้หลายของเยโรโบอมับุตรชายเนบัท
ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําให้อสิราเอลทําบาป 29 ในรชักาลของเปคาห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล ทิ กล ัทปิเลเสอร ์
กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยีได้ยกมาและยดึเมืองอ ิโยน อาเบลเบธมาอาคาห์ ยาโนอาห์ คาเดช ฮาโซร์ กิเลอาด  
กาล ิลี  แผ่ นดินนัฟทาลี ทัง้หมด และกวาดต้อนประชาชนเป็นเชลยไปย ังอ ัสซีเรยี 30  แล ้วโฮเชยาบุตรชายเอ
ลาห ์ได้ รว่มกันคิดกบฏต่อเปคาห ์บุ ตรชายเรมาลิยาห์ และล้มพระองค์ ลง และประหารพระองค์ เสีย และขึ้น
ครองแทนพระองค์ในปี ท่ี  ย ่ี สิ บแหง่รชักาลโยธามโอรสของอุสซียาห์ 31 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเปคาห์
และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  ดู  เถิด  มี บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแหง่กษั ตร ิยป์ระเทศอสิราเอล

โยธามครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 26:23)
32 ในปี ท่ี สองแหง่รชักาลเปคาห ์บุ ตรชายเรมาลิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล โยธามโอรสของอุสซียาห ์

กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ได้ เริม่ครอบครอง 33 เม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบครองน้ั นม ีพระชนมายุ ย ่ี สิ บหา้พรรษา
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และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ มสิ บหกปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามวา่เยรูชาบุตรสาวของ
ศาโดก 34 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงกระทําตาม
ทุกสิง่ท่ี อุ สซียาห์พระราชบิดาของพระองค์ทรงกระทํา 35 ถึงกระน้ันปู ชน ียสถานสู งก ็ย ังม ิ ได้  ถู กกําจัดเสีย
ประชาชนยงัถวายสัตวบูชาและเผาเครือ่งหอมบนปู ชน ียสถานสูงน้ัน  พระองค์ ทรงสรา้งประตูบนของพระ
นิเวศแหง่พระเยโฮวาห์ 36 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของโยธาม และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทํา  มิได้ 
บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์หรอื 37 ในกาลครัง้น้ันพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงใช้เร
ซีนกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยี และเปคาห ์บุ ตรชายเรมาลิยาห ์ให ้มาสู้กับยูดาห์ 38 โยธามได้ทรงล่วงหลับไปอยู่กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ และได้ฝังไวกั้บบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวดิบรรพบุรุษของพระองค์ และอา
หสัโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทน

16
อาหสัครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 28:1)

1 ในปี ท่ี  สิ บเจ็ดแหง่รชักาลเปคาห ์บุ ตรชายเรมาลิยาห์ อาหสัโอรสของโยธามกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์ได้ เริม่
ครอบครอง 2 อาห ัสม ีพระชนมายุ ย ่ี สิ บพรรษาเม่ือพระองค์ทรงเริม่ครองราชย์ และพระองค์ทรงครองราชย์
ในกรุงเยรูซาเล็ มสิ บหกปี และพระองค์ มิได้ ทรงกระทําสิง่ ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของพระองค์ ดังดาวดิบรรพบุรุษของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา 3  แต่  พระองค์ ทรงดําเนินตามทางขอ
งกษั ตร ิย์ทัง้หลายแห ่งอ ิสราเอล และถวายโอรสของพระองค์ ให ้ ลุ ยไฟ ตามการกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีน
ของประชาชาติ ซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงขับไล่ออกไปจากเบื้องหน้าประชาชนอสิราเอล 4 และพระองค์ทรงถวาย
สัตวบูชาและเผาเครือ่งหอมบนปู ชน ียสถานสูง และในเนินสูง และใต้ ต้นไม้  สี  เข ียวทุกต้น

 ซี  เรยีก ับอสิราเอลบุ กรุ กยูดาห์ (2 พศด 28:5-8)
5  แล ้วเรซีนกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีและเปคาห ์บุ ตรชายเรมาลิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลทรงยกขึ้นมาทํา

สงครามกับกรุงเยรูซาเล็ม และกษั ตร ิย์ทัง้สองได้ล้อมอาหสัไว้  แต่ ทรงเอาชยัชนะยงัไม่ ได้ 6 คราวน้ันเรซี
นกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยีได้ เข ้ายดึเมืองเอลัทคืนให ้ซีเรยี และทรงขับไล่พวกยวิเสียจากเอลัท และคนซีเรยีมา
ท่ีเอลัท และอยู ่ท่ี น่ันจนทุกวนัน้ี 7 อาหสัจึงทรงส่งผู้ส่ือสารไปยงัทิ กล ัทปิเลเสอร ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซี เรยีว ่า
�ข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของท่าน และเป็นบุตรของท่าน ขอเชญิขึ้นมาชว่ยข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของกษั ตร ิย ์แห ่
งซีเรยี และจากมือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล  ผู้ ซ่ึงลุกขึ้นต่อสู้ ข้าพเจ้า � 8 อาหสัทรงนําเอาเงนิและทองคําซ่ึ 
งม ี อยู ่ในพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์ และในคลังสํานักพระราชวงั และส่งเป็นของกํานัลถวายแก่ กษัตรยิ ์ แห ่ 
งอ ัสซีเรยี 9  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซี เรยีก ็ทรงฟังพระองค์  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซี เรยีก ็ทรงยกทัพขึ้นไปยงัดามัสกัสและ
ยดึได้ จับประชาชนเมืองน้ันไปเป็นเชลยยงัเมืองคีร์ และทรงประหารเรซีนเสีย 10 เม่ือกษั ตร ิยอ์าหสัเสด็จไป
ดามัสกัสเพื่อพบกั บท ิ กล ัทปิเลเสอร ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซี เรยีก ็ทรงเหน็แท่นบูชาท่ี ดาม ัสกัส และกษั ตร ิย์อาหสั
ทรงส่งหุน่แท่นบูชาไปย ังอ ุ ร ียาห ์ปุ โรหติพรอ้มทัง้แบบแปลนตามลักษณะการสรา้ง 11 และอุ ร ียาห ์ปุ โรห ิตก ็ 
ได้ สรา้งแท่นบู ชาน ้ันตามแบบทุกประการซ่ึงกษั ตร ิย์อาหสัได้ส่งมาจากดามัสกัส  อุ  ร ียาห ์ปุ โรหติจึงได้สรา้ง
แท่นบู ชาน ้ั นก ่อนท่ี กษัตรยิ ์อาหสัเสด็จจากดามัสกัสมาถึง 12 และเม่ือกษั ตร ิย์เสด็จจากดามัสกัสถึงแล้ว  
กษัตรยิ ์ ก็ ทรงเหน็แท่นบู ชา  แล ้วกษั ตร ิยท์รงเข้ามาใกล้แท่นบูชาเสด็จขึ้นถวายบนน้ัน 13 และทรงเผาเครือ่ง
เผาบูชาของพระองค์ และธญัญบูชาของพระองค์ และทรงเทเครือ่งด่ืมบูชาของพระองค์ และทรงพรมเลือด
เครือ่งสันติบูชาของพระองค์ลงบนแท่นน้ัน 14 และพระองค์ทรงยา้ยแท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ ซ่ึงอยู่ต่อพระ
พักตรพ์ระเยโฮวาห์ออกเสียจากข้างหน้าพระนิเวศ จากสถานท่ีระหวา่งแท่นบูชาและพระนิเวศของพระเย
โฮวาห์ และตัง้ไวท้างด้านเหนือแหง่แท่นบู ชาน ้ัน 15 และกษั ตร ิย์อาหสัทรงบัญชากับอุ ร ียาห ์ปุ โรหติวา่ �บน
แท่นใหญ่ น้ี ท่านจงเผาเครือ่งเผาบูชาตอนเชา้และธญัญบูชาตอนเยน็ และเครือ่งเผาบูชาของกษั ตร ิย์ และ
เครือ่งธญัญบูชาของพระองค์  พร ้อมกับเครือ่งเผาบูชาของบรรดาประชาชนแหง่แผ่นดิน และธญัญบูชา
ของเขาทัง้หลาย และเครือ่งด่ืมบูชาของเขาทัง้หลาย และจงพรมเลือดทัง้หมดของเครือ่งเผาบูชาบนน้ัน
และเลือดทัง้หมดของเครือ่งสัตวบู ชา  แต่ แท่นบูชาทองสัมฤทธิ ์ให ้เป็ นที ่ ท่ี ข้าจะทูลถามพระเจ้า� 16  อุ  ร ียาห ์
ปุ โรหติได้กระทําการเหล่าน้ีทัง้สิน้ตามพระบัญชาของกษั ตร ิย์อาหสั 17 และกษั ตร ิย์อาหสัทรงตัดแผงแท่น
น้ันออก และทรงยกขันออกไปจากแท่นเสีย และพระองค์ทรงเอาขันสาครลงมาเสียจากววัทองสัมฤทธิ ์ท่ี 
รองอยู ่น้ัน ทรงวางไวบ้นพื้ นก ้อนหนิ 18 และศาลาวนัสะบาโตซ่ึงเขาได้สรา้งไวใ้นพระนิเวศ และทางเข้าพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ชัน้นอกสําหรบักษั ตร ิย ์น้ัน  พระองค์ ทรงเปล่ียนเสีย เพราะเหน็แก่ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัส
ซีเรยี

อาห ัสส ิน้พระชนม์  กษัตรยิ ์เฮเซคียาหข์ึ้นครอบครองแทน (2 พศด 28:26-27)



2  พงศ์  กษัตรยิ ์16:19 321 2  พงศ์  กษัตรยิ ์17:23

19 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของอาหสั ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่
งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์หรอื 20 และอาหสัทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไว้กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวดิ และเฮเซคียาหโ์อรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

17
โฮเชยาครอบครองเหนื ออ ิสราเอล

1 ในปี ท่ี  สิ บสองแหง่รชักาลอาหสักษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ โฮเชยาบุตรชายเอลาห ์ได้ เริม่ครอบครองในกรุง
สะมาเรยีเหนื ออ ิสราเอล และพระองค์ทรงครอบครองเก้าปี 2 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์  แต่  ก็  ไม่ เหมือนกับกษั ตร ิยทั์ง้หลายแห ่งอ ิสราเอลท่ี อยู ่ มาก ่อนพระองค์

 อสิราเอล (คือตระกูลภาคเหนือ�  ถู กกวาดไปเป็นเชลยย ังอ ัสซีเรยี
3 แชลมาเนเสอร ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยีได้ยกทัพมารบกับพระองค์ และโฮเชยาทรงยอมเป็นผู้ รบัใช ้และ

ถวายเครือ่งบรรณาการ 4  แต่  กษัตรยิ ์อสัซีเรยีได้ทรงพบความทรยศในโฮเชยา เพราะพระองค์ทรงใช ้ผู้ 
ส่ือสารไปยงัโสกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์ และไม่ถวายเครือ่งบรรณาการแก่ กษัตรยิ ์อสัซีเรยีตามซ่ึงพระองค์ทรง
เคยกระทําทุกปี เพราะฉะน้ันกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีจึงขังพระองค์ ไว ้และจําพระองค์ ไว ้ในคุก 5  แล ้วกษั ตร ิ
ย ์แห ่ งอ ัสซี เรยีก ็ทรงบุกเข้าทัว่แผ่นดินและมายงัสะมาเรยี และพระองค์ทรงล้อมเมืองไว้สามปี 6 ในปี ท่ี  เก 
้าแหง่รชักาลโฮเชยา  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยียดึได้เมืองสะมาเรยี และพระองค์ทรงนําชนอสิราเอลไปย ังอ ัส
ซีเรยี  ให ้เขาอยู ่ท่ี ฮาลาห์ และข้างแม่น้ําฮาโบร์  แม่น ้ําเมืองโกซาน และในหวัเมืองแหง่ชาวมีเดีย 7  ท่ี เป็น
อยา่งน้ัน  ก็ เพราะประชาชนอสิราเอลได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตน  ผู้ ทรงนําเขาขึ้นออกมา
จากแผ่นดิ นอ ียปิต์ จากพระหตัถ์ของฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์ และได้เกรงกลัวพระอื่นๆ 8 และได้ดําเนิน
ตามกฎเกณฑ์ แห ่งประชาชาติ ทัง้หลาย ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงขับไล่ไปเสียให้พ้นหน้าประชาชนอสิราเอล
และตามกฎเกณฑ์ซ่ึงกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทรงทําขึ้นมา 9 และประชาชนอสิราเอลได้กระทําสิง่ท่ี ไม่ ชอบต่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของตนอยา่งลับๆ เขาได้สรา้งปู ชน ียสถานสูงทัว่บ้านทัว่เมืองสําหรบัตน  ตัง้แต่  ท่ี  ท่ี  มี 
หอคอยเหตุ กระทัง่ถึงเมืองท่ี มี  ป้อม 10 เขาได้ตัง้เสาศั กด ์ิ สิทธิ ์และเสารูปเคารพบนเนินเขาสูงทุกแหง่ และ
ใต้ ต้นไม้  เข ียวทุกต้น 11  ณ  ท่ี น่ันเขาได้เผาเครือ่งหอมบนปู ชน ียสถานสูงทัง้หมดน้ัน ตามอยา่งประชาชาติซ่ึง
พระเยโฮวาห์ทรงกวาดไปเสียต่อหน้าเขาทัง้หลาย และเขาทัง้หลายได้กระทําสิง่ชัว่รา้ยกระทําให้พระเยโฮ
วาห์ทรงพระพิโรธ 12 และเขาทัง้หลายปรนนิบั ติ  รู ปเคารพ ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแก่เขาแล้ วว ่า � เจ้ าอยา่
กระทําอยา่งน้ี� 13พระเยโฮวาหย์งัทรงตักเตือนอสิราเอลและยูดาหโ์ดยผู้ พยากรณ์  ทุ กคนและโดยผูทํ้านาย
ทุกคนวา่ �จงหนักลับจากทางชัว่รา้ยทัง้หลายของเจ้า และรกัษาบัญญั ติ ของเราและกฎเกณฑ์ของเรา ตา
มราชบัญญั ติ  ทุ กข้อซ่ึงเราได้บัญชาแก่บรรพบุรุษของเจ้า และซ่ึงเราได้ส่งมายงัเจ้าโดยผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้
ของเรา� 14 เขาไม่ฟังแต่ ทําให ้คอของตนแข็ง ดังคอของบรรพบุรุษของเขาได้เป็นมาแล้ว  ผู้ ซ่ึ งม ิ ได้ เชื่อ
ถือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 15 เขาทอดทิง้กฎเกณฑ์ของพระองค์ และพันธสัญญาของพระองค์ซ่ึงได้
ทรงกระทําไว้กับบรรพบุรุษของเขา และพระโอวาทซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงประทานแก่ เขา เขาทัง้หลายติดตาม
สิง่ท่ี ไร ้สาระและกลายเป็นผู้ ท่ี  ไร ้สาระไป และเขาติดตามประชาชาติ ท่ีอยู ่รอบๆเขา ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรง
บัญชาเขามิ ให ้เขากระทําตาม 16 และเขาทัง้หลายได้ละทิง้พระบัญญั ติ ทัง้สิน้ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ตน และได้หล่อรูปเคารพสําหรบัตนเป็นลูกววัสองตัว และเขาได้สรา้งเสารูปเคารพ และนมัสการบรรดา
บรวิารของฟ้าสวรรค์ และปรนนิบั ติ พระบาอลั 17 และเขาทัง้หลายได้ถวายบุตรชายหญิงของเขาให ้ลุ ยไฟ
 ใช ้การทํานายและใช ้เวทมนตร ์และยอมขายตัวเองเพื่อกระทําความชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ ซ่ึงเป็นการยัว่ยุ ให ้ พระองค์ ทรงกริว้โกรธ 18 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาหท์รงพระพิโรธต่ ออ ิสราเอลยิง่นัก
และทรงให้เขาออกไปเสียจากสายพระเนตรของพระองค์  ไม่มี  ผู้ ใดเหลืออยู่นอกจากตระกูลยูดาห ์เท่าน้ัน 
19  ยู ดาห ์มิได้ รกัษาพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาด้วย  แต่ ดําเนินตามกฎเกณฑ์ซ่ึ งอ ิสราเอล
ทําขึ้นมา 20 และพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธไม่รบัเชื้อสายทัง้สิน้ของอสิราเอล และได้ ให ้เขาทัง้หลายทุกข์ ใจ 
และทรงมอบเขาไว้ในมือของผู้ ปล้น จนกวา่พระองค์ ได้ ทรงเหวีย่งเขาเสียจากสายพระเนตรของพระองค์
21 เพราะพระองค์ทรงฉี กอ ิสราเอลจากราชวงศ์ของดาวดิ และเขาได้ตัง้เยโรโบอมับุตรชายเนบัทให้เป็นก
ษั ตร ิย์ และเยโรโบอมัทรงชกันําอสิราเอลไปจากการท่ี ติ ดตามพระเยโฮวาห์ และกระทําให้เขาทําบาปอยา่ง
ใหญ่ หลวง 22 ประชาชนอสิราเอลได้ดําเนินในความบาปทัง้สิน้ซ่ึงเยโรโบอมัได้ทรงกระทํา เขาทัง้หลายไม่
พรากจากบาปเหล่าน้ันเลย 23 จนพระเยโฮวาห์ทรงให้อสิราเอลออกไปเสียจากสายพระเนตรของพระองค์
 ตามท่ี  พระองค์ ตรสัโดยบรรดาผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ อสิราเอลจึงถูกกวาดไปเป็นเชลยจากแผ่น
ดินของตนยงัประเทศอสัซีเรยีจนทุกวนัน้ี

 คนต่างชาติ มาอาศัยอยูใ่นหวัเมืองต่างๆของอสิราเอล
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24 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้นําประชาชนมาจากบาบิ โลน  คู ธาห์ อฟิวาห์  ฮาม ัท เสฟารวาอมิ และบรรจุ
เขาไวใ้นหวัเมืองสะมาเรยีแทนประชาชนอสิราเอล เขาทัง้หลายก็ เข ้าถือกรรมสิทธิส์ะมาเรยี และอาศัยอยู่
ในหวัเมืองของประเทศน้ัน 25 และตัง้แต่ต้ นที ่เขามาอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน เขามิ ได้ ยาํเกรงพระเยโฮวาห์ ฉะน้ันพระ
เยโฮวาห์จึงทรงใช ้สิ งโตมาท่ามกลางเขา ซ่ึงได้ฆ่าเขาเสียบ้าง 26 เพราะฉะน้ั นม ี ผู้ ไปทูลกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซี 
เรยีว ่า � ประชาชาติ ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงพาเอาไปให ้อยู ่ในหวัเมืองสะมาเรยีน้ันไม่ รู ้ลักษณะของพระเจ้าของ
แผ่นดินน้ัน ฉะน้ันพระองค์จึงส่งสิงโตมาท่ามกลางเขา และดู เถิด  สิ งโตน้ันได้ฆ่าเขาเสีย เพราะเขาไม่ รู ้พระ
ลักษณะแหง่พระเจ้าของแผ่นดินน้ัน� 27  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีจึ งบ ัญชาวา่ �จงส่งปุโรหติสักคนหน่ึง
ไปท่ีน่ันจากบรรดาท่ี เจ้ ากวาดเอามา จงให้เขาไปอยู ่ท่ีน่ัน และให้สัง่สอนพระลักษณะแหง่พระเจ้าของแผ่น
ดินน้ัน� 28 ฉะน้ันปุโรหติผู้ หน ่ึงในบรรดาซ่ึงเขากวาดมาจากสะมาเรยีจึงมาอาศัยอยู ่ท่ี เบธเอลและสัง่สอน
เขาทัง้หลายวา่ เขาจะต้องยาํเกรงพระเยโฮวาห ์อยา่งไร 29  แต่ วา่ทุกๆประชาชาติยงัสรา้งรูปพระของตนเอง
และตัง้ไวใ้นนิเวศแหง่ปู ชน ียสถานสูงซ่ึงชาวสะมาเรยีได้สรา้งไว้  ทุ กๆประชาชาติในหวัเมืองท่ีเขาอาศัยอยู่
30 ชาวบาบิโลนสรา้งพระสุคคทเบโนท ชาวคูทสรา้งพระเนอรกั์ล ชาวฮามัทสรา้งพระอาช ิมา 31 และชา
วอฟิวาห์สรา้งพระนิบหสัและพระทารทัก และชาวเสฟารวาอมิเผาลูกของตนในไฟถวายพระอดัรมัเมเลค
และพระอานัมเมเลค ซ่ึงเป็นพระของเมืองเสฟารวาอมิ 32 เขาทัง้หลายเกรงกลัวพระเยโฮวาห ์ด้วย และ
ได้กําหนดประชาชนจากท่ามกลางเขาให้เป็นปุโรหติของปู ชน ียสถานสูงน้ัน ซ่ึงถวายสัตวบูชาสําหรบัพวก
เขาในนิเวศแหง่ปู ชน ียสถานสูงเหล่าน้ัน 33 เขาจึงเกรงกลัวพระเยโฮวาห์  แต่  ปรนนิบัติ พระของเขาเองด้วย
ตามอยา่งประชาชาติซ่ึงเขาได้ ถู กนําให้จากออกมาเสียน้ัน 34  ทุกวนัน้ี เขาก็กระทําตามอยา่งเดิม เขาทัง้
หลายไม่ยาํเกรงพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้หลายไม่กระทําตามกฎเกณฑ์ หรอืกฎ หรอืพระราชบัญญั ติ หรอื
พระบัญญั ติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ลูกหลานของยาโคบ  ผู้ ซ่ึงพระองค์ทรงประทานนามวา่อสิราเอล
35 ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงกระทําพันธสัญญากับเขาทัง้หลายและบัญชาแก่เขาวา่ � เจ้ าอยา่ยาํเกรงพระอื่นๆ
หรอืกราบนมัสการพระน้ัน หรอืปรนนิบั ติ หรอืถวายสัตวบูชาแก่พระน้ัน 36  แต่  เจ้ าจงยาํเกรงพระเยโฮวาห์
 ผู้ ซ่ึงนําเจ้าขึ้นออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ด้วยกําลั งอ ันยิง่ใหญ่และด้วยพระหตัถ์ ท่ี  เหย ียดออก  เจ้ าจงโน้ม
ตัวลงต่อพระองค์ และเจ้าจงถวายสัตวบู ชาต ่อพระองค์ 37 และกฎเกณฑ์ และกฎ และพระราชบัญญั ติ และ
พระบัญญั ติ ซ่ึงพระองค์ทรงจารกึให ้แก่  เจ้า  เจ้ าทัง้หลายจงระวงัท่ีจะกระทําตามเสมอ  เจ้ าอยา่ยาํเกรงพระ
อื่นเลย 38  เจ้ าทัง้หลายอยา่ลืมพันธสัญญาซ่ึงเราได้กระทําไวกั้บเจ้า และอยา่ยาํเกรงพระอื่นเลย 39  แต่  เจ้ า
ทัง้หลายจงยาํเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และพระองค์จะทรงชว่ยเจ้าให้พ้ นม ือศั ตรู ทัง้สิน้ของเจ้า�
40 ถึงอยา่งน้ันเขาทัง้หลายก็ มิได้  ฟัง  แต่ เขายงักระทําตามอยา่งเดิมของเขา 41  ประชาชาติ  เหล่าน้ี จึงเกรง
กลัวพระเยโฮวาห์ และปรนนิบั ติ  รู ปเคารพสลักของเขาด้วย ลูกของเขาก็ เชน่เดียวกัน หลานของเขาก็ เชน่
เดียวกัน บรรพบุรุษของเขาทําอยา่งไร เขาก็กระทําอยา่งน้ันจนทุกวนัน้ี

18
เฮเซคียาห ์ได้ ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 29:1)

1  อยู ่มาในปี ท่ี สามแหง่รชักาลโฮเชยาบุตรชายเอลาห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล เฮเซคียาห์โอรสของอาหสั
กษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์ได้ เริม่ครอบครอง 2 เม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบครองน้ันพระองค์ มี พระชนมายุ ย ่ี สิ บหา้
พรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มยี ่สิ บเก้าปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามวา่อาบี 
บุ ตรสาวของเศคารยิาห์ 3 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุก
สิง่ท่ี ดาว ิดบรรพบุรุษของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา

 การฟ้ืนฟู ในสมัยของเฮเซคียาห์ (2 พศด 29:3-31:21)
4  พระองค์ ทรงรือ้ปู ชน ียสถานสูงทิง้ไป และทรงพังเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์ เสีย และตัดเสารูปเคารพลงเสีย และ

พระองค์ทรงทุบงู ทองสัมฤทธิ ์ซ่ึงโมเสสสรา้งขึ้นน้ันเป็นชิน้ๆ เพราะวา่ประชาชนอสิราเอลได้เผาเครือ่งหอม
ให ้แก่ง ูน้ันจนถึงวนัเหล่าน้ัน เขาเรยีกงูน้ั นว ่าเนหุชทาน 5  พระองค์ ทรงวางพระทัยในพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห ่งอ ิสราเอล เพราะฉะน้ันในบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ต่อจากพระองค์มาหรอืในบรรดาผู้ อยู ่ก่อนพระองค์
 ไม่มี  ผู้ ใดเหมือนพระองค์ 6 เพราะวา่พระองค์ทรงยดึพระเยโฮวาห ์แน่น  พระองค์  มิได้ ทรงพรากจากการ
ติดตามพระองค์ เลย  แต่  ได้ รกัษาพระบัญญั ติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 7 และพระเยโฮวาห์ทรง
สถิ ตก ับพระองค์  พระองค์ ทรงออกไปยงัท่ี ใด  พระองค์  ก็ ทรงกระทําความสําเรจ็ท่ี น่ัน  พระองค์  ได้ ทรงกบฏต่อ
กษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี และไม่ยอมปรนนิบั ติ  ท่าน 

เฮเซคียาหท์รงชนะคนฟีลิสเตีย
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8  พระองค์ ทรงโจมตีคนฟีลิสเตียไกลไปจนถึงเมืองกาซาและดินแดนเมืองน้ัน  ตัง้แต่  ท่ี  ท่ี  มี หอคอยเหตุกระ
ทัง่ถึงเมืองท่ี มี  ป้อม 9และอยูม่าในปี ท่ีส่ี  แห ่งรชักาลกษั ตร ิยเ์ฮเซคียาห์ ซ่ึงเป็นปี ท่ี  เจ ็ดแหง่รชักาลโฮเชยาบุตร
ชายเอลาห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล แชลมาเนเสอร ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยีได้ทรงยกขึ้นมารบสะมาเรยีและล้อม
เมืองไว้ 10 และเม่ือสิน้สามปีเขาก็ยดึเมืองน้ันได้ ในปี ท่ี หกแหง่รชักาลเฮเซคียาห์ ซ่ึงเป็นปี ท่ี  เก ้าแหง่รชักาล
โฮเชยากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล สะมาเร ียก ็ ถู กยดึไป 11  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยีได้กวาดเอาคนอสิราเอลไปย ังอ ัส
ซีเรยี ไปไว ้ท่ี ฮาลาห์ และข้างแม่น้ําฮาโบร ์แม่น ํ้าเมืองโกซาน และในหวัเมืองของคนมีเดีย 12 เพราะวา่เขาทัง้
หลายมิ ได้ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตน  แต่  ได้ ละเมิดพันธสัญญาของพระองค์ คือ
ทุกอยา่งซ่ึงโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์ได้ บัญชาไว้ และเขาทัง้หลายไม่ ฟัง  ไม่ กระทําตาม

เซนนาเคอรบิบุ กรุ กยูดาห์
13 ในปี ท่ี  สิ บส่ี แห ่งรชักาลกษั ตร ิย์เฮเซคียาห์ เซนนาเคอริบกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้ทรงยกขึ้นมาต่อสู้

บรรดานครท่ี มี ป้อมของยูดาห์ และยดึได้ 14 และเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาหท์รงใช ้ให ้ไปทูลกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัส
ซีเรยีท่ีเมืองลาคีชวา่ �ข้าพเจ้าได้กระทําผิด ขอถอนทัพไปเสียจากข้าพเจ้า ท่านจะปรบัสักเท่าใด ข้าพเจ้าจะ
ยอมทัง้สิน้� และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้เรยีกรอ้งเอาเงนิสามรอ้ยตะลันต์ และทองคําสามสิบตะลันต์ จาก
เฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ 15 และเฮเซคียาห ์ได้ มอบเงนิทัง้หมดซ่ึ งม ี อยู ่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
และในคลังสํานักพระราชวงั 16 ในครัง้น้ันเฮเซคียาห์ทรงลอกทองคําจากประตูทัง้หลายของพระวหิารแหง่
พระเยโฮวาห์ และจากเสาประตูซ่ึงเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาหท์รงบุทองคําไว้ และทรงมอบให ้แก่  กษัตรยิ ์ 
แห ่ งอ ัสซีเรยี

การอวดอา้งอยา่งหยิง่ยโสของเซนนาเคอรบิ (2 พศด 32:9-19)
17 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้รบัสัง่ใหท้ารทาน รบัสารสีและรบัชาเคหไ์ปพรอ้มกับกองทัพใหญ่จากเมือง

ลาคีชถึงกรุงเยรูซาเล็มเข้าเฝ้ากษั ตร ิย์เฮเซคียาห์ เขาก็ขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม เม่ือเขาขึ้นมาเขาก็ มาย ืนอ
ยู่ทางรางระบายน้ําสระบน ซ่ึงอยู ่ท่ี ถนนลานซักฟอก 18 และเม่ือเขาเรยีกหากษั ตร ิย ์แล้ว เอลียาคิมบุตร
ชายฮิลคียาห์  ผู้ บัญชาการราชสํานัก  พร ้อมกับเชบนาห์ราชเลขา และโยอาห ์บุ ตรชายของอาสาฟเจ้ากรม
สารบรรณ  ก็ ออกไปหาพวกเขา 19 และรบัชาเคห ์พู  ดก ับเขาวา่ �จงทูลเฮเซคียาห ์วา่ � พระมหากษัตรยิ ์คือ
กษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี ตร ัสด ังน้ี วา่ ท่านวางใจในอะไร 20 ท่านคิดวา่ ( แต่ เป็นเพียงแต่ถ้อยคําไร ้สาระ ) �เรามี 
ยุทธศาสตร ์และแสนยาน ุภาพ �  หรอื  เดีย๋วน้ี ท่านวางใจในใคร ท่านจึงได้กบฏต่อเรา 21  ดู  เถิด  เดีย๋วน้ี ท่าน
วางใจในไม้ เท ้าออ้ชํ้า คื ออ ียปิต์ ซ่ึงจะตํามือของคนใดๆท่ี ใช ้ ไม้  เท ้าน้ันยนั  ฟาโรห ์ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์เป็นเชน่
น้ันต่อทุกคนท่ีวางใจในเขา 22  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายจะบอกเราวา่ �เราวางใจในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เรา�  ก็  ปู  ชน ียสถานสูงและแท่นบูชาของพระองค์น้ั นม ิ ใช ่หรอืท่ีเฮเซคียาห์รือ้ทิง้เสียแล้ว พลางกล่าวแก่ ยู 
ดาหแ์ละเยรูซาเล็มวา่ �ท่านทัง้หลายจงนมัสการท่ี หน ้าแท่นบู ชาน ีใ้นเยรูซาเล็มเถิด� 23 ฉะน้ันบัดน้ี มาเถิด
มาทําสัญญากั นก ับกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีนายของข้า เราจะให้ม้าสองพันตัวแก่ เจ้า ถ้าฝ่ายเจ้าหาคนท่ี ขี่ ม้า
เหล่าน้ันได้ 24  แล ้วอยา่งน้ันเจ้าจะขับไล่นายกองแต่เพียงคนเดียวในหมู่ข้าราชการผู้น้อยท่ีสุดของนายของ
เราอยา่งไรได้  แต่  เจ้ ายงัวางใจพึ่ งอ ียปิต์เพื่อรถรบและเพื่อพลม้า 25 ยิง่กวา่น้ั นอ ีกท่ีเรามาต่อสู้ สถานท่ี  น้ี เพื่อ
ทําลายเสีย  ก็ ขึ้นมาโดยปราศจากพระเยโฮวาห ์หรอื พระเยโฮวาหต์รสัแก่ ข้าว ่า �จงขึ้นไปต่อสู้กับแผ่นดินน้ี
และทําลายเสีย� � �

รบัชาเคห ์ดู หมิน่พวกยวิ
26  แล ้วเอลียาคิมบุตรชายฮิลคียาหแ์ละเชบนาห์และโยอาห์ เรยีนรบัชาเคห ์วา่ � ขอที  เถอะ ขอพู ดก ับผู้ รบั

ใช ้ของท่านเป็นภาษาอารมัเถิด เพราะเราเข้าใจภาษาน้ัน ขออยา่พู ดก ับเราเป็นภาษาฮบีรู ให ้ประชาชนผู้ อยู ่
บนกําแพงน้ันได้ยนิเลย� 27  แต่ รบัชาเคห ์พู  ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �นายของข้าใช ้ให ้เรามาพูดถ้อยคําเหล่า
น้ี แก่ นายของเจ้าและแก่ เจ้า และไม่ ให ้ พู  ดก ับคนท่ีน่ังอยู่บนกําแพง  ผู้  ท่ี จะต้องกินขี้และกินเยีย่วของเขา
พรอ้มกับเจ้าอยา่งน้ันหรอื� 28  แล ้วรบัชาเคห ์ได้ ย ืนร ้องตะโกนเสียงดังเป็นภาษาฮบีรู วา่ �จงฟังพระวจนะ
ของพระมหากษั ตร ิย์ คือกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี 29  กษัตรยิ ์ตร ัสด ังน้ี วา่ �อยา่ให้เฮเซคียาห์ลวงเจ้า เพราะเขา
ไม่สามารถท่ีจะชว่ยเจ้าใหพ้้นจากพระหตัถ์ของพระองค์ 30 อยา่ใหเ้ฮเซคียาหก์ระทําให ้เจ้ าวางใจในพระเยโฮ
วาห์โดยกล่าววา่ �พระเยโฮวาห์จะทรงชว่ยเราให้พ้นแน่ และจะไม่ทรงมอบเมืองน้ี ไว ้ในมือของกษั ตร ิย ์แห ่ 
งอ ัสซีเรยี� � 31 อยา่ฟังเฮเซคียาห์ เพราะกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีตร ัสด ังน้ี วา่ �จงทําสัญญาไมตรกัีบเราด้วย
ของกํานัล และออกมาหาเรา  แล ้ วท ุกคนจะได้กินจากเถาองุน่ของตน และทุกคนจะกินจากต้นมะเด่ือของ
ตน และทุกคนจะด่ื มน ํ้าจากท่ีขังน้ําของตน 32 จนเราจะมานําเจ้าไปยงัแผ่นดิ นที ่เหมือนแผ่นดินของเจ้าเอง
เป็นแผ่นดิ นที ่ มี ข้าวและน้ําองุน่ เป็นแผ่นดิ นที ่ มี ขนมปังและสวนองุน่ เป็นแผ่นดิ นที ่ มีน ้ํามันมะกอกเทศ
และน้ําผึ้ง เพื่อเจ้าทัง้หลายจะมี ช ีวติอยู่และไม่ ตาย และอยา่ฟังเฮเซคียาห์เม่ือเขานําเจ้าผิดไปโดยกล่าววา่
�พระเยโฮวาห์จะทรงชว่ยเราทัง้หลายให ้พ้น � 33  มี พระแหง่ประชาชาติ องค์ ใดเคยชว่ยแผ่นดินของตนให้
พ้นจากพระหตัถ์ของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้ หรอื 34 พระของเมืองฮามัทและเมืองอารปั ดอย ู่ ท่ีไหน พระของ
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เมืองเสฟารวาอมิ เฮนาและอฟิวาห ์อยู ่ ท่ีไหน เขาได้ชว่ยสะมาเรยีให้พ้นจากมือของเราหรอื 35  พระองค์ ใด
ในบรรดาพระทัง้หลายของประเทศเหล่าน้ี ได้ ชว่ยประเทศของตนให้พ้นจากมือของเรา  แล ้วพระเยโฮวาห์
จะทรงชว่ยเยรูซาเล็มให้พ้นจากมือของเราหรอื� � 36  แต่ ประชาชนน่ิงไม่ตอบเขาสักคําเดียว เพราะพระ
บัญชาของกษั ตร ิย ์มี  วา่ �อยา่ตอบเขาเลย� 37  แล ้วเอลียาคิมบุตรชายฮิลคียาห์  ผู้ บัญชาการราชสํานัก และ
เชบนาห์ราชเลขา และโยอาห ์บุ ตรชายอาสาฟเจ้ากรมสารบรรณ  ได้  เข ้าเฝ้าเฮเซคียาห์ด้วยเส้ือผ้าฉีกขาด
และกราบทูลถ้อยคําของรบัชาเคห์

19
ข่าวสารจากเฮเซคียาหถึ์ งอ ิสยาห์

1  อยู ่มาเม่ือกษั ตร ิย์เฮเซคียาห์ทรงได้ ยนิ  พระองค์  ก็ ทรงฉีกฉลองพระองค์ เสีย และทรงเอาผ้ากระสอบ
คลุมพระองค์ และเสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 2 และพระองค์ทรงใช้เอลียาคิม  ผู้ บัญชาการ
ราชสํานัก และเชบนาห์ราชเลขา และพวกปุโรหติใหญ่ คลุมตัวด้วยผ้ากระสอบ ไปหาอสิยาห ์ผู้  พยากรณ์  บุ 
ตรชายของอามอส 3 เขาทัง้หลายเรยีนท่านวา่ �เฮเซคียาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � วนัน้ี เป็ นว ันทุกข์ ใจ วนัถูกติเตียน
และหมิน่ประมาท เด็ กก ็ถึงกําหนดคลอด  แต่  ไม่มี กําลังเบ่งให ้คลอด 4 ชะรอยพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน
คงจะสดับบรรดาถ้อยคําของรบัชาเคห์  ผู้ ซ่ึงกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีนายของเขาได้สัง่มาให ้เย ้ยพระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์ และจะทรงขนาบถ้อยคําซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงสดับ เพราะฉะน้ันขอท่านถวาย
คําอธษิฐานเพื่อส่วนชนท่ี เหลืออยู ่ น้ี � � 5 ดังน้ันข้าราชการของกษั ตร ิย์เฮเซคียาห์มาถึ งอ ิสยาห์ 6 อสิยาห ์
ก็ บอกเขาทัง้หลายวา่ �จงทูลนายของท่านเถิดวา่ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �อยา่กลัวเพราะถ้อยคําท่ี เจ้ า
ได้ยนิน้ัน ซ่ึงข้าราชการของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้ กล ่าวหยาบชา้ต่อเรา 7  ดู  เถิด เราจะบรรจุ จิ ตใจอยา่งหน่ึง
ในเขา เพื่อเขาจะได้ยนิข่าวลือ และกลับไปยงัแผ่นดินของเขา และเราจะให้เขาล้มลงด้วยดาบในแผ่นดิน
ของเขาเอง� �

เซนนาเคอร ิบท ้าทายพระเจ้า (2 พศด 32:17)
8 รบัชาเคห ์ได้  กล ับไป และได้พบกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีสู้รบเมืองลิบนาห์ เพราะเขาได้ย ินว ่าพระองค์ออก

จากลาคีชแล้ว 9 และเม่ือกษั ตร ิย์ทรงได้ยนิเรือ่งทีรหะคาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งเอธโิอเปียวา่ � ดู  เถิด เขาได้ยกออก
มาสู้รบกับพระองค์ แล้ว �  พระองค์ จึงส่งผูส่ื้อสารไปเฝ้าเฮเซคียาหทู์ลวา่ 10� เจ้ าจงพู ดก ับเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ 
แห ่งยูดาห ์ดังน้ี  วา่ �อยา่ใหพ้ระเจ้าของท่านซ่ึงท่านวางใจน้ันลวงท่านวา่ �เยรูซาเล็มจะมิ ได้  ถู กมอบไวใ้นมือ
ของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี� 11  ดู  เถิด ท่านได้ยนิแล้ วว ่า บรรดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้กระทําอะไรกับแผ่น
ดินทัง้สิน้บ้าง ทําลายเสียหมดอยา่งสิน้เชงิ ส่วนท่านเองจะรบัการชว่ยให้พ้นหรอื 12 บรรดาพระของบรรดา
ประชาชาติ ได้ ชว่ยเขาใหร้อดพ้นหรอื คือประชาชาติซ่ึงบรรพบุรุษของเราได้ ทําลาย คือโกซาน ฮาราน เรเซฟ
และประชาชนของเอเดนซ่ึงอยู่ในเทลอ ัสสาร ์13  กษัตรยิ ์ของฮามัท  กษัตรยิ ์ของอารปัด  กษัตรยิ ์ของเมืองเส
ฟารวาอมิ เฮนาและอฟิวาห ์อยู ่ ท่ีไหน � �

เฮเซคียาหท์รงอธษิฐาน (2 พศด 32:20)
14 เฮเซคียาหท์รงรบัจดหมายจากมือของผู้ ส่ือสาร และทรงอา่น และเฮเซคียาห ์ได้ ขึ้นไปยงัพระนิเวศของ

พระเยโฮวาห์ และทรงคล่ีจดหมายน้ันออกต่อเบื้องพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 15 และเฮเซคียาหท์รงอธษิฐาน
ต่อเบื้องพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ผู้ ทรงประทับระหวา่งพวก
เครูบ  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าแหง่บรรดาราชอาณาจักรของแผ่นดินโลก  พระองค์  แต่  องค์  เดียว  พระองค์  ได้ 
ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 16 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย่พระกรรณสดับ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขอทรงเบิกพระเนตรทอดพระเนตร และขอทรงสดับถ้อยคําของเซนนาเคอรบิ ซ่ึงเขาได้ ใช ้มาเยย้พระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ 17 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เป็นความจรงิท่ี กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยีได้กระทําแก่ ประชาชาติ ทัง้หลาย
และแผ่นดินของประชาชาติน้ั นร ้างเปล่า 18 และได้ เหว ่ียงพระของประชาชาติน้ันเข้าไฟ เพราะเขามิ ใช ่ พระ 
เป็นแต่ผลงานของมื อมนษุย ์เป็นไม้และหนิ เพราะฉะน้ันเขาจึงถูกทําลายเสีย 19 ฉะน้ันบัดน้ี  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาหพ์ระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้ นม ือของเขา เพื่อราชอาณาจักรทัง้สิน้
แหง่แผ่นดินโลกจะทราบวา่  พระองค์ ทรงเป็นพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแต่ พระองค์  เดียว �

พระเจ้าทรงตอบคําอธษิฐานโดยทางอสิยาห์
20  แล ้ วอ ิสยาห ์บุ ตรชายอามอสได้ ใช ้ ให ้ไปเฝ้าเฮเซคียาห์ทูลวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ั

สด ังน้ี วา่ เราได้ยนิคําอธษิฐานของเจ้าเรือ่งเซนนาเคอรบิกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีแล้ว 21  ต่อไปน้ี เป็นพระวจนะ
ท่ีพระเยโฮวาห์ตรสัเก่ียวกั บท ่านน้ั นว ่า �ธดิาพรหมจาร ีแห ่งศิโยนดูหมิน่เจ้า และหวัเราะเยาะเยย้เจ้า ธดิา
แหง่เยรูซาเล็มสัน่ศีรษะใส่ เจ้า 22  เจ้ าเยย้และกล่าวหยาบชา้ต่อผู้ ใด  เจ้ าขึ้นเสียงของเจ้าต่อผู้ ใด  แล ้วเบิง่ตา
ของเจ้าอยา่งเยอ่หยิง่ต่อผู้ ใด ต่อองค์ บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลน่ะซิ 23  เจ้ าได้ เย ้ยองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยผูส่ื้อสาร
ของเจ้า และเจ้าได้ วา่ �ด้วยรถรบเป็ นอ ันมากของข้า ข้าได้ขึ้นไปท่ีสูงของภู เขา  ถึงท่ี ไกลสุดของเลบานอน ข้า



2  พงศ์  กษัตรยิ ์19:24 325 2  พงศ์  กษัตรยิ ์20:15

จะโค่นต้นสนสีดาร ์ท่ี สูงท่ีสุดของมันลง ทัง้ต้นสนสามใบท่ี ดี  ท่ี สุดของมัน ข้าจะเข้าไปในท่ีพํานักในชายแดน
ของมัน และท่ี ป่าไม้  แห ่งคารเมล 24 ข้าขุดบ่อและด่ื มน ้ําต่างด้าว ข้าเอาฝ่าเท้าของข้ากวาดธารน้ําทัง้สิน้
ของสถานท่ี ท่ี  ถู  กล ้อมโจมตี ให ้ แห ้งไป� 25  เจ้ าไม่ ได้ ยนิหรอืวา่ เราได้จัดไวน้านแล้ว เราได้กะแผนงานไว ้แต่  
ดึกดําบรรพ์  ณ  บัดน้ี เราให้เป็นไปแล้ว คือเจ้าจะทําเมืองท่ี มี ป้อมให้พังลงให้เป็นกองสิง่ปร ักห ักพัง 26 ส่วน
ชาวเมืองน้ั นม ีอาํนาจน้อย เขาสะดุ้งกลัวและอบัอาย เขาเหมือนหญ้าท่ี ทุ่งนา และเหมือนหญ้าออ่น เหมือน
หญ้าท่ีบนยอดหลังคาเรอืน เหมือนข้าวเกรยีมไปก่อนท่ีมันจะงอกงามอยา่งน้ัน 27  แต่ เราได้ รู ้จักการท่ี เจ้ า
น่ังลงกับการออกไปและเข้ามาของเจ้า และการเกรีย้วกราดของเจ้าต่อเรา 28 เพราะเจ้าได้เกรีย้วกราดต่อ
เรา และความจองหองของเจ้าได้มาเข้าหขูองเรา ฉะน้ันเราจะเอาขอของเราเก่ียวจมูกเจ้า และบังเหยีนของ
เราใส่รมิฝีปากเจ้า และเราจะหนัเจ้ากลับไปตามทางซ่ึงเจ้ามาน้ัน 29 และน่ีจะเป็นหมายสําคัญแก่ เจ้า คือ
ปี น้ี  เจ้ าจะกินสิง่ท่ีงอกขึ้นเอง และในปี ท่ี สองสิง่ท่ี ผลิ จากเดิม  แล ้วในปี ท่ีสาม จงหวา่นและเก่ียว และปลูก
สวนองุน่และกินผลของมัน 30 ส่วนท่ีรอดและเหลือแหง่วงศ์วานของยูดาห์จะหยัง่รากลงไป และเกิดผลขึ้น
บน 31 เพราะวา่ส่วนคนท่ีเหลือจะออกไปจากเยรูซาเล็ม และส่วนท่ีรอดมาจะออกมาจากภูเขาศิ โยน ความ
กระตือรอืรน้ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะกระทําการน้ี� 32 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์จึงตรสัเก่ียวกับกษั 
ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซี เรยีด ังน้ี วา่ �ท่านจะไม่ เข ้าในนครน้ีหรอืยงิลูกธนูไปท่ี น่ัน หรอืถือโล่ เข ้ามาข้างหน้านคร หรอื
สรา้งเชงิเทินสู้ มัน 33 ท่านมาทางใด ท่านจะต้องกลับไปทางน้ัน ท่านจะไม่ เข ้ามาในนครน้ี พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี แหละ 34 เพราะเราจะป้องกันนครน้ี ไว ้ เพื่อให ้ รอด เพื่อเหน็แก่เราเอง และเหน็แก่ ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของ
เรา� � 35 และอยู่มาในคืนน้ันทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์ได้ ออกไป และได้ประหารคนในค่ายแหง่คนอสั
ซีเรยีเสียหน่ึงแสนแปดหม่ืนหา้พันคน และเม่ือคนลุกขึ้นในเวลาเชา้มืด  ดู  เถิด พวกเหล่าน้ันเป็นศพทัง้น้ัน

เซนนาเคอรบิกลับบ้านและถูกประหารชวีติ
36  แล ้วเซนนาเคอรบิกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซี เรยีก ็ ได้ ยกไป และกลับบ้าน และอยู่ในนีนะเวห์ 37 และอยู่มาเม่ือ

ท่านนมัสการในนิเวศของพระนิสโรกพระของท่าน อดัรมัเมเลคและชาเรเซอรโ์อรสของท่านประหารท่าน
เสียด้วยดาบ และหนีไปยงัแผ่นดินอาร ์มี เนีย และเอสารฮดัโดนโอรสของท่านขึ้นครอบครองแทนท่าน

20
เฮเซคียาหท์รงประชวร  แล ้วหายเป็นปกติ (2 พศด 32:24)

1 ในวนัเหล่าน้ันเฮเซคียาห์ทรงประชวรใกล้จะสิน้พระชนม์ และผู้ พยากรณ์ อสิยาห ์บุ ตรชายของอามอ
สเข้ามาเฝ้าพระองค์ และทูลพระองค์ วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �จงจัดการบ้านการเมืองของเจ้าให ้
เรยีบรอ้ย  เจ้ าจะต้องตาย  เจ้ าจะไม่ ฟ้ืน � � 2  แล ้วเฮเซคียาห์ทรงหนัพระพักตร ์เข ้าข้างฝา และอธษิฐานต่อ
พระเยโฮวาห ์วา่ 3 � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ขอวงิวอนต่อพระองค์ ขอทรงระลึ กวา่ ข้าพระองค์
ดําเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ ด้วยความจรงิและด้วยใจท่ี เพียบพรอ้ม และได้กระทําสิง่ท่ีประเสรฐิ
ในสายพระเนตรของพระองค์มาอยา่งไร� และเฮเซคียาห์ทรงกันแสงอยา่งปวดรา้ว 4 และอยู ่มาก ่อนท่ีอสิ
ยาห์จะออกไปถึงลาน พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงท่านวา่ 5 �จงกลับไปบอกเฮเซคียาห ์เจ้ านายแหง่
ประชาชนของเราวา่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวดิบรรพบุรุษของเจ้า ตร ัสด ังน้ี วา่ �เราได้ยนิคําอธษิฐาน
ของเจ้าแล้ว เราได้ เห ็นน้ําตาของเจ้าแล้ว  ดู  เถิด เราจะรกัษาเจ้า ในว ันที ่สามเจ้าจะขึ้นไปยงัพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ 6 และเราจะเพิม่ชวีติของเจ้าอกีสิบหา้ปี เราจะชว่ยเจ้าและเมืองน้ีพ้นจากมือของกษั ตร ิย ์แห ่ 
งอ ัสซีเรยี และจะป้องกันเมืองน้ี ไว ้เพื่อเหน็แก่เราเอง และเพื่อเหน็แก่ ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของเรา� � 7 และอสิ
ยาห์บอกวา่ �เอาขนมมะเด่ือมาอนัหน่ึง� เขาก็เอามาวางไว้บนพระยอดน้ัน  พระองค์ จึงทรงหายเป็นปกติ
8 และเฮเซคียาห์ตรสักับอสิยาห ์วา่ �อะไรจะเป็นหมายสําคัญวา่พระเยโฮวาห์จะทรงรกัษาข้าพเจ้า และ
วา่ข้าพเจ้าจะได้ขึ้นไปยงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ในว ันที ่ สาม � 9 และอสิยาห์ทูลวา่ � ต่อไปน้ี เป็นหมาย
สําคัญสําหรบัพระองค์จากพระเยโฮวาห์  ท่ี พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําตามท่ี พระองค์ ทรงตรสัไว้ คือวา่ จะ
ใหเ้งาคืบหน้าไปสิบขัน้ หรอืยอ้นกลับมาสิบขัน้� 10 เฮเซคียาหต์รสัตอบวา่ �เป็นการงา่ยท่ีเงาจะยาวออกไป
อกีสิบขัน้  แต่  ให ้เงายอ้นกลับมาสิบขัน้ต่างหาก� 11 และอสิยาห ์ผู้  พยากรณ์  ก็ รอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์ และ
พระองค์ทรงนําเงายอ้นกลับมาสิบขัน้ ซ่ึงเงาน้ันได้เลยไปในนาฬิกาแดดของอาหสั

เฮเซคียาหสํ์าแดงคลังทรพัยทั์ง้หมดของพระองค์ ให ้คนจากบาบโิลนเหน็ (2 พศด 32:27-31)
12 คราว น้ัน เบ โร ดัค บา ลา ดัน โอรส ของ บา ลา ดัน กษั ตร ิย ์แห ่งบา บิ โลน ทรง ส่ง ราช สาร และ เครือ่ง

บรรณาการมายงัเฮเซคียาห์ เพราะพระองค์ทรงได้ย ินว ่า เฮเซคียาห์ทรงประชวร 13 และเฮเซคียาห ์ได้ ทรง
ต้อนรบัเขา และพระองค์ทรงพาเขาชมคลังทรพัย์ทัง้หมดของพระองค์  ให ้ชมเงนิ  ทองคํา และเครือ่งเทศ
และน้ํามันประเสรฐิ และคลังพระแสงของพระองค์ ทุ กอยา่งซ่ึ งม ีในท้องพระคลัง  ไม่มี  สิ ่งใดท่ีในพระราชวงั
หรอืในราชอาณาจักรของพระองค์ทัง้สิน้ซ่ึงเฮเซคียาห ์มิได้ สําแดงแก่ เขา 14  แล ้ วอ ิสยาห ์ผู้  พยากรณ์  ก็  เข ้า
เฝ้ากษั ตร ิย์เฮเซคียาห์ และทูลพระองค์ วา่ �คนเหล่าน้ีทูลอะไรบ้าง และเขามาเฝ้าพระองค์ แต่ไหน � และ
เฮเซคียาหต์ร ัสว ่า �เขาได้มาจากเมืองไกล จากบาบิ โลน � 15 ท่านทูลวา่ �เขาเหน็อะไรในพระราชวงัของ
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พระองค์ บ้าง � และเฮเซคียาห์ตรสัตอบวา่ �เขาเหน็ทุกอยา่งในวงัของเรา  ไม่มี  สิ ่งใดในพระคลังของเราซ่ึง
เรามิ ได้ สําแดงแก่ เขา � 16  แล ้ วอ ิสยาหทู์ลเฮเซคียาห ์วา่ �ขอทรงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 17  ดู  เถิด วนั
เวลากําลังยา่งเข้ามาเม่ือสรรพสิง่ทัง้สิน้ในวงัของเจ้า และสิง่ซ่ึงบรรพบุรุษของเจ้าได้สะสมจนถึงทุกวนัน้ี
จะต้องถูกเอาไปยงับาบิ โลน  ไม่มี  สิ ่งใดเหลือเลย พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 18 และลูกบางคนซ่ึงถือกําเนิด
จากเจ้า  ผู้ ซ่ึงเกิดมาแก่ เจ้า จะถูกนําเอาไป และเขาจะเป็นขั นที ในวงัของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน � 19  แล ้วเฮเซ
คียาห์ตรสักับอสิยาห ์วา่ �พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงท่านกล่าวน้ั นก ็ ดี  อยู ่� เพราะพระองค์ ดําร ิ วา่ � ก็ดี  
แล ้วมิ ใช ่ หรอื ในเม่ื อม ีความอยูเ่ยน็เป็นสุขและความจรงิในวนัเวลาของเรา�

เฮเซคียาห ์สิน้พระชนม์ (2 พศด 32:32-33)
20 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเฮเซคียาห์ และยุทธพลังทัง้สิน้ของพระองค์ และท่ี พระองค์ ทรงสรา้งสระ

และรางระบายน้ํานําน้ําเข้ามาในกรุงอยา่งไร  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์
หรอื 21 และเฮเซคียาห์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และมนัสเสห์โอรสของพระองค์ขึ้น
ครอบครองแทนพระองค์

21
 มน ัสเสห ์ได้ ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 33:1-9)

1  มน ัสเสห ์มี พระชนมายุ สิ บสองพรรษาเม่ือพระองค์เริม่ครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองในกรุง
เยรูซาเล็มหา้สิบหา้ปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามวา่เฮฟซีบาห์ 2 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่
รา้ยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามการกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนของประชาชาติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์
ทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอสิราเอล 3 เพราะพระองค์ทรงสรา้งปู ชน ียสถานสูง ซ่ึงเฮเซคียาห์
พระราชบิดาของพระองค์ทรงทําลายเสียน้ันขึ้นใหม่ และพระองค์ทรงสรา้งแท่นบูชาสําหรบัพระบาอลั และ
ทรงสรา้งเสารูปเคารพ  ดังท่ี อาหบักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทรงกระทํา และทรงนมัสการบรวิารทัง้สิน้ของ
ฟ้าสวรรค์ และปรนนิบั ติ พระเหล่าน้ัน 4 และพระองค์ทรงสรา้งแท่นบูชาในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง
พระเยโฮวาห ์ได้ ตร ัสว ่า �เราจะบรรจุนามของเราไวใ้นเยรูซาเล็ม� 5 และพระองค์ ได้ สรา้งแท่นบูชาสําหรบั
บรรดาบรวิารแหง่ฟ้าสวรรค์ในลานทัง้สองของพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์ 6และพระองค์ ได้ ทรงถวายโอรส
ของพระองค์ ให ้ ลุ ยไฟ ถือฤกษ์ ยาม การใช ้เวทมนตร ์ ทรงเจ้าเข้าผี และพ่อมดหมอผี  พระองค์ ทรงกระทํา
ความชัว่รา้ยเป็ นอ ันมากในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงเป็นการยัว่ยุ ให ้ พระองค์ ทรงกริว้โกรธ 7 ส่วน
รูปเคารพสลักจากเสารูปเคารพท่ี พระองค์ ทรงสรา้งน้ัน  พระองค์ ทรงตัง้ไวใ้นพระนิเวศ คือพระนิเวศท่ีพระ
เยโฮวาหต์รสักับดาวดิและซาโลมอนโอรสของพระองค์ วา่ �ในนิเวศน้ีและในเยรูซาเล็ม ซ่ึงเราได้เลือกออก
จากตระกูลทัง้สิน้ของอสิราเอล เราจะบรรจุนามของเราไว ้เป็นนิตย ์8 เราจะไม่ เป็นเหตุให ้ เท ้าของอสิราเอล
พเนจรออกไปจากแผ่นดินซ่ึงเราได้ ให ้กับบรรพบุรุษของเขาอกี ถ้าเขาเพียงแต่ระมัดระวงัท่ีจะกระทําตาม
ทุกอยา่งซ่ึงเราได้บัญชาเขา และตามราชบัญญั ติ ทัง้สิน้ซ่ึงโมเสสผู้ รบัใช ้ของเราบัญชาเขา� 9  แต่ เขามิ ได้  ฟัง 
และมนัสเสห ์ได้ ชกัจูงเขาให้กระทําชัว่มากยิง่ไปกวา่บรรดาประชาชาติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงทําลายเสียต่อ
หน้าประชาชนอสิราเอลได้เคยกระทําแล้วเสี ยอ ีก

พระเจ้าทรงเตือนเรือ่งความชัว่รา้ยของมนัสเสห์
10 และพระเยโฮวาห์ตรสัโดยเหล่าผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ วา่ 11 �เพราะมนัสเสห ์กษัตรยิ ์ แห ่ง

ยูดาห ์ได้ กระทําการอนัน่าสะอดิสะเอยีนเหล่าน้ี และได้ ประพฤติ ชัว่รา้ยยิง่กวา่สิง่ทัง้ปวงท่ีคนอาโมไรต์ ได้  
กระทํา  ผู้ ซ่ึงอยู ่มาก ่อนพระองค์ และได้ทรงกระทําให ้ยู ดาห์ทําบาปด้วยรูปเคารพทัง้หลายของพระองค์ อกี
ด้วย 12 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด เรากําลังนําเหตุรา้ยมาถึง
เยรูซาเล็มและยูดาห์ อยา่งท่ี ผู้ ใดซ่ึงได้ยนิแล้วหทัูง้สองของเขาจะซ่าไป 13และเราจะเอาเชอืกอยา่งท่ีวดักรุง
สะมาเรยีขึงเหนือกรุงเยรูซาเล็ม และใช้ลู กด ่ิงอยา่งท่ีวดัราชวงศ์อาหบั และเราจะล้างเยรูซาเล็มอยา่งเขา
ล้างชาม ล้างและพลิกควํา่ 14 และเราจะทอดทิง้มรดกส่วนท่ีเหลือของเรา และมอบเขาไวใ้นมือศั ตรู ของเขา
และเขาทัง้หลายจะเป็นเหยื่อ และเป็นของรบิของศั ตรู ทัง้สิน้ของเขา 15 เพราะเขาได้กระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยใน
สายตาของเรา และได้ ยัว่ยุ  ให ้เราโกรธ  ตัง้แต่  วนัท่ี บรรพบุรุษของเขาออกจากอยีปิต์ กระทัง่ถึงทุกวนัน้ี� �

 มน ัสเสห์  ผู้ กระทําใหโ้ลหติตก  สิน้พระชนม์ (2 พศด 33:18-20)
16 ยิง่กวา่น้ันมนัสเสห ์ได้ ทรงกระทําใหโ้ลหติท่ี ไร ้ความผิดตกเป็ นอ ันมาก จนเต็มเยรูซาเล็มจากปลายข้าง

หน่ึงถึงปลายอกีข้างหน่ึง นอกเหนือจากบาปท่ี พระองค์ ทรงกระทําให ้ยู ดาหทํ์าด้วย โดยประพฤติ สิ ่งท่ีชัว่รา้ย
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 17 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของมนัสเสห์ และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรง
กระทํา และบาปซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์หรอื 
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18และมนัสเสหท์รงล่วงหลับไปอยูกั่บบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไวใ้นพระอุทยานรมิพระราชวงัของ
พระองค์ในสวนของอุสซา และอาโมนโอรสของพระองค์ ได้ ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

อาโมนได้ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 33:20-23)
19 อาโมนมีพระชนมายุ ย ่ี สิ บสองพรรษาเม่ือพระองค์เริม่ครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองในกรุง

เยรูซาเล็มสองปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามวา่เมชุลเลเมทบุตรสาวของฮารูสชาวโยทบาห์ 20 และ
พระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ อยา่งมนัสเสห ์บิ ดาของพระองค์ ได้ ทรง
กระทํา 21  พระองค์ ทรงดําเนินในทางทัง้สิน้ซ่ึ งบ ิดาของพระองค์ทรงดําเนิน และปรนนิบั ติ  รู ปเคารพซ่ึ งบ ิ
ดาของพระองค์ทรงปรนนิบั ติ และนมัสการรูปเหล่าน้ัน 22  พระองค์ ทรงทอดทิง้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่
บรรพบุรุษของพระองค์ และมิ ได้ ทรงดําเนินในมรรคาของพระเยโฮวาห์

อาโมนสิน้พระชนม์ โยสิยาห ์ได้ ครอบครองแทนพระองค์ (2 พศด 33:24-25)
23 และข้าราชการของอาโมนได้รว่ม กัน คิด กบฏต่อ พระองค์ และประหารกษั ตร ิย์ ในพระราชวงัของ

พระองค์ เสีย 24  แต่ ประชาชนแหง่แผ่น ดินได้ประหารทุกคนท่ีรว่ม กันคิดกบฏต่อกษั ตร ิย์อา โมน และ
ประชาชนแหง่แผ่นดินได้ตัง้โยสิยาหโ์อรสของพระองค์ ให ้เป็นกษั ตร ิยแ์ทนพระองค์ 25 ส่วนพระราชกิจนอก
น้ันของอาโมนซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์หรอื 
26 และเขาฝังไวใ้นอุโมงค์ของพระองค์ในสวนของอุสซา และโยสิยาห์โอรสของพระองค์ ได้ ครอบครองแทน
พระองค์

22
โยสิยาห ์ได้ ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 34:1)

1 โยสิยาห ์มี พระชนมายุแปดพรรษาเม่ือเริม่ครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม
สามสิบเอด็ปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามวา่ เยดีดาห ์บุ ตรสาวของอาดายาห์ชาวโบสคาท 2 และ
พระองค์ ได้ ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และทรงดําเนินในมรรคาทัง้สิน้ของ
ดาวดิบรรพบุรุษของพระองค์ และมิ ได้ ทรงหนัไปทางขวามือหรอืซ้ายมือ

การซ่อมแซมพระว ิหาร (2 พศด 34:8-13)
3 และอยู่มาในปี ท่ี  สิ บแปดแหง่รชักาลกษั ตร ิย์โยสิยาห์  กษัตรยิ ์ทรงใช้ชาฟานบุตรชายอาซาลิยาห์  บุ ตร

ชายเมชุลลามราชเลขา ไปยงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ รบัสัง่วา่ 4 �จงขึ้นไปหาฮิลคียาห์มหาปุโรหติ  เพื่อ
ให ้ท่านรวมเงนิซ่ึงเขานําเข้ามาในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงผู้รกัษาธรณี ประตู  ได้  เก ็บจากประชาชน
5 และใหม้อบไวใ้นมือของคนงานผู้ ดู แลพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และใหเ้ขาจ่ายแก่คนงานผู้ ท่ีอยู ่ ณ พระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์  ท่ี ทําการซ่อมแซมพระนิเวศอยู่ 6 คือให ้แก่  ชา่งไม้ และแก่ ชา่งก่อสรา้ง และแก่ ชา่ง
ปูน ทัง้สําหรบัซ้ือตัวไม้และหนิสกัดเพื่อซ่อมแซมพระนิเวศ� 7  แต่  ไม่ได้  ขอบ ัญชจีากเขาเรือ่งเง ินที ่จ่ายใส่มือ
ของเขา เพราะเขากระทําด้วยความสัตย ์ซ่ือ 

พวกเขาได้พบพระราชบัญญั ติ ของโมเสส (2 พศด 34:14-15)
8 และฮลิคียาหม์หาปุโรหติพู ดก ับชาฟานราชเลขาวา่ �ข้าพเจ้าได้พบหนังสือพระราชบัญญั ติ ในพระนิเวศ

ของพระเยโฮวาห�์ และฮิลคียาห ์ได้ มอบหนังสือน้ันให้ชาฟานและท่านก็ อา่น 9 และชาฟานราชเลขาได้ เข ้า
เฝ้ากษั ตร ิย์และทูลรายงานต่อกษั ตร ิย ์อ ี กวา่ � ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ได้ เทเง ินที ่พบในพระนิเวศออก และได้
มอบไวใ้นมือของคนงานผู้ ดู แลพระนิเวศของพระเยโฮวาห�์ 10  แล ้วชาฟานราชเลขาได้ทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ฮิล
คียาห ์ปุ โรหติได้มอบหนังสือแก่ข้าพระองค์ม้วนหน่ึง� และชาฟานก็อา่นถวายกษั ตร ิย์ 11 และอยู่มาเม่ือกษั 
ตร ิย ์ได้ ฟังถ้อยคําของหนังสือแหง่พระราชบัญญั ติ  พระองค์ ทรงฉีกฉลองพระองค์ 12 และกษั ตร ิยท์รงบัญชา
ฮิลคียาห ์ปุ โรหติ และอาหคัิมบุตรชายชาฟาน และอคัโบร ์บุ ตรชายมีคายาห์ และชาฟานราชเลขา และอา
สายาห ์ผู้รบัใช ้ของกษั ตร ิย์ รบัสัง่วา่ 13 �จงไปทูลถามพระเยโฮวาห ์ให ้ เรา  ให ้ประชาชนและให ้ยู ดาห์ทัง้หมด
เก่ียวกับถ้อยคําในหนังสือน้ี ท่ี  ได้  พบ  เพราะวา่ พระพิโรธของพระเยโฮวาหซ่ึ์งพลุ่งขึ้นต่อเราทัง้หลายน้ันใหญ่
หลวงนัก เพราะวา่บรรพบุรุษของเรามิ ได้ เชื่อฟังถ้อยคําของหนังสือน้ี กระทําทุกสิง่ซ่ึงเขียนไว ้เก ่ียวกับเรา
ทัง้หลาย� 14 ฮิลคียาห ์ปุ โรหติ และอาหคัิม และอคัโบร์ และชาฟาน และอาสายาห์  ได้ ไปหาฮุลดาห์หญิงผู้ 
พยากรณ์ ภรรยาของชลัลูม  บุ ตรชายของทิกวาห ์บุ ตรชายฮารฮ ัสผ ู้ ดู แลตู้ เส้ือ (เวลาน้ันนางอยู่ในเยรูซาเล็ม
แขวงสอง� และเขาทัง้หลายได้สนทนากับนาง

 คําพยากรณ์ ของนางฮุลดาห์ (2 พศด 34:22-28)
15และนางตอบพวกเขาวา่ �พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ �จงบอกชายคนท่ี ใช ้พวกเจ้า

มาหาเราน้ั นว ่า 16 �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะนําเหตุรา้ยมาเหนือสถานท่ี น้ี และเหนือชาวเมือง
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น้ี ตามบรรดาถ้อยคําในหนังสือซ่ึงกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์ได้ อา่นน้ัน 17 เพราะเขาทัง้หลายได้ทอดทิง้เรา และได้
เผาเครือ่งหอมถวายพระอื่น เพื่อเขาจะได้กระทําใหเ้ราโกรธด้วยผลงานทัง้สิน้แห ่งม ือของเขา เพราะฉะน้ัน
ความพิโรธของเราจึงจะพลุ่งขึ้นต่อสถานท่ี น้ี และจะดับเสียไม่ ได้ � 18  แต่ ฝ่ายกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์ผู้  ได้ ส่งเจ้า
มาถามพระเยโฮวาห ์น้ัน  เจ้ าจงไปบอกเขาวา่ �พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่  เก ี่ยวกับเรือ่ง
ถ้อยคําท่ี เจ้ าได้ ยนิ 19 เพราะจิตใจของเจ้าออ่นโยน และเจ้าได้ถ่อมตัวลงต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เม่ือเจ้า
ได้ยนิเรากล่าวต่อต้านสถานท่ี น้ี และต่อต้านชาวเมืองน้ีวา่เขาจะต้องกลายเป็ นที ่รกรา้งและท่ี ถู กสาป และ
เจ้าได้ฉีกเส้ือและรอ้งไห้ต่อหน้าเรา เราก็ ได้ ยนิเจ้าแล้วด้วย พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 20  เพราะฉะน้ัน  ดู  
เถิด เราจะรวบเจ้าไปไวกั้บบรรพบุรุษของเจ้า และเจ้าจะถูกรวบไปย ังอ ุโมงค์ของเจ้าอยา่งสันติ และตาของ
เจ้าจะไม่ เห ็นเหตุรา้ยทัง้สิน้ซ่ึงเราจะนํามาเหนือท่ี น้ี � � � และเขาทัง้หลายก็ ได้ นําถ้อยคําเหล่าน้ันมาทูลกษั 
ตร ิย ์อกี 

23
การอา่นพระราชบัญญั ติ  ให ้ประชาชนฟัง (2 พศด 34:29-30)

1  แล ้วกษั ตร ิย์ทรงใช้ และบรรดาผู้ ใหญ่ ของยูดาห์และเยรูซาเล็มได้มาชุ มน ุมกับพระองค์ 2 และกษั ตร ิ
ย์เสด็จขึ้นไปยงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และคนยูดาห ์ทัง้สิน้ และบรรดาชาวกรุงเยรูซาเล็มพรอ้มกับ
พระองค์ และปุโรหติ และผู้ พยากรณ์ และประชาชนทัง้ปวงทัง้เล็กและใหญ่ และพระองค์ทรงอา่นถ้อยคํา
ทัง้หมดในหนังสือพันธสัญญา ซ่ึงได้พบในพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ให ้เขาฟัง 3 และกษั ตร ิย์ทรงประทับ
ยนืข้างเสา และทรงกระทําพันธสัญญาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห ์วา่ จะดําเนินตามพระเยโฮวาห์ และ
รกัษาพระบัญญั ติ พระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดพระจิตสุดพระทัยของพระองค์ จะปฏิบั ติ 
ตามถ้อยคําของพันธสัญญาน้ี ซ่ึงเขียนไวใ้นหนังสือน้ี และประชาชนทัง้ปวงก็ เข ้าส่วนในพันธสัญญาน้ัน

โยสิยาหนํ์าคนอสิราเอลในการปฏิ รู ปใหม่ (2 พศด 34:33)
4 และกษั ตร ิยท์รงบัญชาฮลิคียาหม์หาปุโรหติ และพวกปุโรห ิตรอง และผู้รกัษาธรณี ประตู  ให ้นําเครือ่งใช้

ทัง้สิ ้นที ่ทําขึ้นสําหรบัพระบาอลั สําหรบัเสารูปเคารพ และสําหรบับรรดาบรวิารของฟ้าสวรรค์ออกมาจาก
พระวหิารของพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงเผาเสียท่ีภายนอกกรุงเยรูซาเล็มในทุ่งนาแหง่ขิดโรน และขนมูล
เถ้าของมันไปยงัเบธเอล 5 และพระองค์ทรงกําจัดปฏิมากรปุโรหติ  ผู้ ซ่ึงบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์ได้  สถาปนา 
 ให ้เผาเครือ่งหอมในปู ชน ียสถานสูงท่ีหวัเมืองแหง่ยูดาห์ และรอบๆกรุงเยรูซาเล็ม ทัง้คนเหล่าน้ั นที ่เผา
เครือ่งหอมถวายพระบาอลั ถวายดวงอาทิตย์  ดวงจันทร ์และหมู่ดาวประจําราศี และบรวิารทัง้สิน้ของฟ้า
สวรรค์ 6 และพระองค์ทรงนําเสารูปเคารพออกมาจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ภายนอกเยรูซาเล็มถึง
ลําธารขิดโรน และเผาเสียท่ีลําธารขิดโรน และทรงทุบใหเ้ป็นผงคลี และเหวีย่งผงคลีน้ันลงบนหลุมศพของ
คนสามัญ 7 และพระองค์ทรงทําลายเรอืนกะเทย ซ่ึงอยู่ข้างพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์เสีย เป็ นที ่ ท่ี  ผู้ หญิง
ทอม่านสําหรบัเสารูปเคารพ 8 และพระองค์ทรงให ้ปุ โรหติทัง้หมดออกจากหวัเมืองยูดาห์ และทรงกระทําให ้
ปู  ชน ียสถานสูงเสียความศั กด ์ิ สิทธิ ์คือท่ี ท่ี  ปุ โรหติได้เผาเครือ่งหอม  ตัง้แต่ เมืองเกบาถึงเบเออรเ์ชบา และ
พระองค์ทรงทําลายปู ชน ียสถานสูงของประตู เมือง ซ่ึงอยู่ตรงทางเข้าประตูโยชูวาผู้วา่ราชการเมือง ซ่ึงอยู่
ทางซ้ายมือท่ี ประตูเมือง 9 ถึงอยา่งไรก็ ดี  ปุ โรหติแหง่ปู ชน ียสถานสู งม ิ ได้ ขึ้นไปยงัแท่นบูชาแหง่พระเยโฮวาห์
ในกรุงเยรูซาเล็ม  แต่ เขาทัง้หลายกินขนมปังไรเ้ชื้อท่ามกลางพวกพี่น้องของเขาเอง 10 และทรงกระทําใหโ้ท
เฟทเสียความศั กด ์ิ สิทธิ ์คือท่ี ท่ี หุบเขาบุตรแหง่ฮินโนม เพื่อจะไม่ มี  ผู้ ใดถวายบุตรชายหญิงของตนให ้ลุ ยไฟ
ต่อพระโมเลค 11 และพระองค์ทรงกําจั ดม ้าซ่ึงบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์ได้ ถวายแก่ ดวงอาทิตย ์ ท่ี ตรงทาง
เข้าพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ข้างหอ้งนาธนัเมเลคข้าราชสํานัก ซ่ึงอยู่ในบรเิวณ และพระองค์ทรงเผารถ
รบของดวงอาทิตย ์เสียด ้วยไฟ 12 และแท่นบนหลังคาหอ้งชัน้บนของอาหสั ซ่ึงบรรดากษั ตร ิย์ของยูดาห ์ได้ 
สรา้งไว้ และแท่นบูชาซ่ึงมนัสเสห ์ได้ สรา้งไวใ้นลานทัง้สองของพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์  กษัตรยิ ์ทรงดึง
ลงมาใหห้กัเสียท่ี น่ัน และทรงเหวีย่งผงคลีของมันลงไปในลําธารขิดโรน 13 และกษั ตร ิยท์รงกระทําให ้ปู  ชน ีย
สถานสูงซ่ึงอยู ่หน ้ากรุงเยรูซาเล็มเสียความศั กด ์ิ สิทธิ ์ซ่ึงอยู่ทางมือขวาของภูเขาพินาศ ซ่ึงซาโลมอนกษั ตร ิ
ย ์แห ่ งอ ิสราเอลได้สรา้งสําหรบัพระอชัโทเรทสิง่น่าสะอดิสะเอยีนของคนไซดอน และสําหรบัพระเคโมชสิง่
น่าสะอดิสะเอยีนของคนโมอบั และสําหรบัพระมิลโคมสิง่น่าสะอดิสะเอยีนของชนอมัโมน 14 และพระองค์
ทรงทุบเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์เป็นชิน้ๆ และตัดเหล่าเสารูปเคารพลงเสีย และเอากระดูกมนษุย์ถมท่ี น้ัน 15 ยิง่กวา่น้ั 
นอ ีกแท่นบูชาท่ีเบธเอล  ปู  ชน ียสถานสูงซ่ึงเยโรโบอมับุตรชายเนบัทได้ตัง้ไว้  ผู้ ซ่ึงกระทําให้อสิราเอลทําบาป
ด้วย  พระองค์ ทรงรือ้แท่นบูชากับปู ชน ียสถานสูงน้ันลงและทรงเผาปู ชน ียสถานสูงน้ัน บดให้เป็นผงคลี
และพระองค์ทรงเผาเสารูปเคารพเสียด้วย 16 และเม่ือโยสิยาห์ทรงหนัพระพักตร์  พระองค์ ทอดพระเนตร
อุโมงค์ฝังศพอยู่บนภู เขา และพระองค์ทรงใช ้ให ้ไปเอากระดูกออกมาเสียจากอุโมงค์ และเผาเสียบนแท่นบู 
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ชา และทรงกระทําให้เสียความศั กด ์ิ สิทธิ ์ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงคนแหง่พระเจ้าได้ป่าวรอ้งไว้
 ผู้ ซ่ึงป่าวรอ้งถึงสิง่เหล่าน้ี 17  แล ้วพระองค์ตร ัสว ่า � อนสุาวรยี ์ ท่ี เรามองเหน็ข้างโน้นคืออะไร� คนเมืองน้ั 
นก ็ทูลพระองค์ วา่ �เป็ นอ ุโมงค์ฝังศพของคนแหง่พระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ และได้ป่าวรอ้งถึงสิง่เหล่าน้ี ซ่ึง
พระองค์ ได้ ทรงกระทําต่อแท่นบูชาท่ีเบธเอล� 18 และพระองค์ตร ัสว ่า � ให ้เขาอยู ่ท่ี  น่ันแหละ อยา่ให ้ผู้ ใดยา้ย
กระดูกของเขา� เขาทัง้หลายจึงทิง้กระดูกของเขาไวอ้ยา่งน้ันพรอ้มกับกระดูกของผู้ พยากรณ์  ผู้ ออกมาจาก
สะมาเรยี 19 โยสิยาห์ทรงกําจัดนิเวศทัง้สิน้ของปู ชน ียสถานสูงท่ี อยู ่ในหวัเมืองสะมาเรยี ซ่ึงบรรดากษั ตร ิย ์
แห ่ งอ ิสราเอลได้ทรงสรา้งไวก้ระทําใหพ้ระเยโฮวาหท์รงกริว้  พระองค์ ทรงกระทําต่อท่ี เหล่ าน้ันตามทุกอยา่ง
ท่ี พระองค์ ทรงกระทําท่ีเบธเอล 20 และพระองค์ทรงประหารปุโรหติทัง้ปวงแหง่ปู ชน ียสถานสูงซ่ึงอยู ่ท่ี น่ัน
เสียบนแท่นบู ชา และเผากระดูกคนเสียบนน้ัน  แล ้วพระองค์ ก็ เสด็จกลับกรุงเยรูซาเล็ม

การถือเทศกาลปัสกา (2 พศด 35:1-19)
21 และกษั ตร ิย์ทรงบัญชาประชาชนทัง้ปวงวา่ �จงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ

เจ้า  ดังท่ี  เข ียนไว้ในหนังสือพันธสัญญาน้ี� 22 เพราะวา่เทศกาลปัสกาอยา่งน้ี มิได้ ถื อก ันมาตัง้แต่ สม ัยผู้ 
วนิ ิจฉัยผู้ ท่ี ครอบครองอสิราเอล หรอืระหวา่งสมัยบรรดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลหรอืกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์
23  แต่ ในปี ท่ี  สิ บแปดแหง่รชักาลกษั ตร ิย์ โย สิยาห ์ได้ ถือเทศกาลปัสกา น้ีถวายแด่พระเยโฮวาห์ ในกรุง
เยรูซาเล็ม 24 ยิง่กวา่น้ั นอ ีกโยสิยาห ์ได้ กําจัดคนทรง และแม่ มด และเทราฟิม และรูปเคารพ และบรรดา
สิง่ น่าสะอดิสะเอยีน ซ่ึงเห ็นก ันอยู่ ในแผ่นดินยูดาห์และในกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อพระองค์จะทรงสถาปนา
ถ้อยคําแหง่พระราชบัญญั ติ ซ่ึงเขียนอยู่ในหนังสือท่ีฮิลคียาห ์ปุ โรหติได้พบในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
25 ก่อนพระองค์ หาม ี กษัตรยิ ์ องค์ ใดเหมือนพระองค์ ไม่  ผู้ ซ่ึงหนัหาพระเยโฮวาห์ด้วยสุดพระจิตสุดพระทัย
และด้วยสิน้สุดพระกําลัง ตามพระราชบัญญั ติ ทัง้สิน้ของโมเสส หรอืผู้ ท่ี  เก ิดมาทีหลังพระองค์  ก็  ไม่มี ใคร
เหมือนพระองค์ 26 ถึงกระน้ันพระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงหนัจากพระพิโรธอนัแรงกล้าและยิง่ใหญ่ของพระองค์
พระพิโรธของพระองค์ ได้  พลุ ่งขึ้นต่อยูดาห์ ด้วยการกระทําทัง้สิน้ของมนัสเสห์อนัเป็นเหตุ ให ้ พระองค์ ทรง
พระพิโรธ 27 และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เราจะให ้ยู ดาหอ์อกเสียจากสายตาของเราด้วย  ดังท่ี เราได้กระทําให้
อสิราเอลออกเสีย และเราจะเหวีย่งเมืองน้ีซ่ึงเราได้เลือกออกไปเสีย คือเยรูซาเล็ม กั บน ิเวศซ่ึงเราได้บอกวา่
�นามของเราจะอยู ่ท่ีน่ัน � �

 กษัตรยิ ์โยสิยาห ์สิน้พระชนม์ (2 พศด 35:20-27)
28 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของโยสิยาห์ และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือ

พงศาวดารแห่งกษั ตร ิย์ประเทศยูดาห ์หรอื 29 ในสมัยของพระองค์  ฟาโรห ์เนโคกษั ตร ิย์ของอยีปิต์เสด็จขึ้น
ไปยงักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีถึงแม่น้ํายูเฟรติส  กษัตรยิ ์โยสิยาห์เสด็จไปปะทะพระองค์ และเม่ือฟาโรห์เนโค
ทรงเหน็พระองค์ ก็ ประหารพระองค์ เสียที ่เมืองเมกิดโด 30 ข้าราชการของพระองค์ ก็ นําพระศพใส่รถรบไป
จากเมืองเมกิดโด และนํามายงักรุงเยรูซาเล็ม และฝังไวใ้นอุโมงค์ของพระองค์ และประชาชนแหง่แผ่นดิน
น้ั นก ็รบัเยโฮอาหาสโอรสโยสิยาห ์เจ ิ มท ่านไว้ และตัง้ท่านใหเ้ป็นกษั ตร ิยแ์ทนราชบิดาของท่าน

 ฟาโรห ์ปลดกษั ตร ิยเ์ยโฮอาหาสออกจากราชสมบั ติ (2 พศด 36:1-2)
31 เยโฮอาหาสมีพระชนมายุ ย ่ี สิ บสามพรรษาเม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบครอง และพระองค์ทรงครอบ

ครองในกรุงเยรูซาเล็มสามเดือน พระมารดาของพระองค์ มี พระนามวา่  ฮาม ุทาลบุตรสาวของเยเรมีย์ชาว
ลิบนาห์ 32 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิง่ซ่ึงบรรพบุรุษ
ของพระองค์ ได้  กระทํา 33 และฟาโรห์เนโคก็จับพระองค์ขังไว ้ท่ี รบิลาห์ในแผ่นดินฮามัท เพื่ อม ิ ให ้ พระองค์ 
ครอบครองในเยรูซาเล็ม และกําหนดบรรณาการจากแผ่นดินน้ันเป็นเงนิหน่ึงรอ้ยตะลันต์ และทองคําหน่ึง
ตะลันต์

เยโฮยาคิมครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 36:4-5)
34 และฟาโรห์เนโคทรงตัง้เอลียาคิมโอรสโยสิยาห์เป็นกษั ตร ิย์แทนโยสิยาห ์บิ ดาของท่าน และเปล่ียน

ชื่อของท่านเป็นเยโฮยาคิม  แต่  ได้ พาเยโฮอาหาสไปเสีย และท่านมาถึ งอ ียปิต์และสิน้ชวีติเสียท่ี น่ัน 35 และ
เยโฮยาคิมก็มอบเงนิและทองคําแก่ ฟาโรห ์ แต่  พระองค์ ทรงเก็บภาษีจากชาวแผ่นดินเพื่อมอบเงนิตาม
บัญชาของฟาโรห์  พระองค์ ทรงเรง่รดัเอาเงนิและทองคําของประชาชนแหง่แผ่นดินน้ัน จากทุกคนตามการ
ประเมิน เพื่อมอบแก่ ฟาโรห ์เนโค 36 เยโฮยาคิมมีพระชนมายุ ย ่ี สิ บหา้พรรษาเม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบ
ครอง และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ มสิ บเอด็ปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามวา่ เศบูด
าห ์บุ ตรสาวเปดายาห์ชาวรู มาห ์37 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
ตามทุกสิง่ซ่ึงบรรพบุรุษของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา
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24
เยโฮยาคิมรบัใชเ้นบูคัดเนสซาร์ (2 พศด 36:6-7)

1 ในรชักาลของพระองค์ เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนยกขึ้นมา และเยโฮยาคิมเป็นคนใช้ของ
พระองค์สามปี  แล ้ วท ่านก็ กล ับกบฏต่อพระองค์ 2 และพระเยโฮวาห์ทรงใช้พวกคนเคลเดีย และพวกคน
ซีเรยี และพวกคนโมอบั และพวกคนอมัโมนมาต่อสู้กั บท ่าน และทรงใช้เขาทัง้หลายไปต่อสู้ ยู ดาห์เพื่อจะ
ทําลายเสีย ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ตรสัโดยบรรดาผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ 3  
แท้  จร ิงเหตุ การณ์  น้ี  เก ิดขึ้ นก ับยูดาห์ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์เพื่อจะให้เขาออกไปเสียจากสาย
พระเนตรของพระองค์ เพราะบรรดาบาปของมนัสเสห์ ตามทุกอยา่งซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทํา 4 และเพราะ
โลหติท่ี ไร ้ความผิดซ่ึงท่านได้ ทําให ้หลัง่น้ันด้วย เพราะท่านได้กระทําให้โลหติไรค้วามผิดตกเต็มเยรูซาเล็ม
และพระเยโฮวาห ์ไม่ ทรงอภัย 5 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเยโฮยาคิม และบรรดาสิง่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา
 มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารแหง่กษั ตร ิยป์ระเทศยูดาห ์หรอื 

เยโฮยาคิ มสิ ้นพระชนม์ รชัสมัยของเยโฮยาคีน (2 พศด 36:8-9)
6 เยโฮยาคิมจึงทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเยโฮยาคีนโอรสของพระองค์ขึ้นครอบ

ครองแทนพระองค์ 7 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์ มิได้ ทรงยกออกมาจากแผ่นดินของพระองค์ อกี เพราะกษั 
ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนได้ยดึแดนทัง้สิน้ซ่ึงเป็นของกษั ตร ิย ์อยีปิต์  ตัง้แต่  แม่น ้ําอยีปิต์ถึงแม่น้ํายูเฟรติส 8 เยโฮ
ยาคี นม ีพระชนมายุ สิ บแปดพรรษาเม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองในกรุง
เยรูซาเล็มสามเดือน พระมารดาของพระองค์ มี พระนามวา่ เนหุชทาบุตรสาวของเอลนาธนัชาวเยรูซาเล็ม
9 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิง่ซ่ึงราชบิดาของพระองค์
ทรงกระทํา 10 คราวน้ันข้าราชการของเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนยกขึ้นมายงักรุงเยรูซาเล็ มล ้อม
กรุงไว้

เนบูคัดเนสซารส่์งชาวเยรูซาเล็มหลายคนไปเป็นเชลย
11 และเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนเสด็จมาท่ีเมืองน้ัน ขณะเม่ือข้าราชการของพระองค์ยงัล้อม

เมืองอยู่ 12 และเยโฮยาคีนกษั ตร ิย ์แห ่ง ยูดาห์ทรงมอบพระองค์ แก่  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน  พระองค์  เอง 
และพระมารดาของพระองค์ และข้าราชการของพระองค์ และเจ้านายของพระองค์ และข้าราชสํานักของ
พระองค์  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนจับพระองค์เป็นนักโทษในปี ท่ี แปดแหง่รชักาลของพระองค์ 13  ได้ ขนเอา
บรรดาทรพัย ์สิ นในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และทรพัย ์สิ นในสํานักพระราชวงั และตัดบรรดาเครือ่งใช้
ทองคําเป็นชิน้ๆ ซ่ึงซาโลมอนกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทรงสรา้งไวใ้นพระวหิารของพระเยโฮวาห์  ดังท่ี พระเย
โฮวาห์ตรสัไว้ก่อนแล้ว 14  พระองค์ ทรงกวาดชาวเยรูซาเล็มไปหมด ทัง้เจ้านายทัง้ปวง และทแกล้วทหาร
ทัง้หมด เป็นเชลยหน่ึงหม่ืนคน  มี ชา่งฝีมือและชา่งเหล็กทัง้หมด  ไม่มี  ผู้ ใดเหลือนอกจากประชาชนท่ีจนท่ีสุด
แหง่แผ่นดิน 15 และพระองค์นําเยโฮยาคีนไปยงับาบิ โลน ทัง้พระชนนี บรรดาพระมเหสี ข้าราชสํานักของ
พระองค์ และบุคคลชัน้หวัหน้าของแผ่นดิน  พระองค์ จับเป็นเชลยจากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิ โลน 16 และ
กษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนทรงนําเชลยมายงับาบิ โลน คือทแกล้วทหารทัง้หมดเจ็ดพันคน และชา่งฝีมือและ
ชา่งเหล็กหน่ึงพัน  ทุ กคนแข็งแรง และเหมาะสําหรบัการรบ

เศเดคียาหค์รอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 36:10-18)
17 และกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนตั ้งม ัทธานิยาหปิ์ ตุ ลาของเยโฮยาคีนเป็นกษั ตร ิย์แทนพระองค์ และเปล่ียน

พระนามวา่เศเดคียาห์ 18 เศเดคียาห ์มี พระชนมายุ ย ่ี สิ บเอด็พรรษาเม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบครอง และ
พระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ มสิ บเอด็ปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามวา่  ฮาม ุทาลบุตรสาว
ของเยเรมีย์ชาวลิบนาห์ 19 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุก
สิง่ซ่ึงเยโฮยาคิมทรงกระทํา

เศเดคียาหก์บฏต่อบาบิ โลน 
20 เพราะวา่โดยพระพิโรธของพระเยโฮวาหน้ั์นเหตุ การณ์ มาถึงขีด  ท่ี  พระองค์ ทรงเหวีย่งเยรูซาเล็มและยู

ดาหไ์ปใหพ้้นพระพักตร ์พระองค์ และเศเดคียาห ์ได้ กบฏต่อกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน 

25
การล้อมกรุงเยรูซาเล็ม การนําคนไปเป็นเชลยครัง้สุดท้าย (2 พศด 36:17-20; ยรม 39:8-10)

1 และอยู่มาเม่ือว ันที ่ สิ บเดือนท่ี สิ บปี ท่ี  เก ้าแหง่รชักาลของพระองค์ เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลน
ได้ยกมาพรอ้มกับกองทัพทัง้สิน้ของพระองค์ เข ้าสู้รบกรุงเยรูซาเล็ม และล้อมกรุงน้ันไว้ และเขาทัง้หลาย
ได้สรา้งเครือ่งล้อมไว ้รอบ 2  กรุ งน้ันจึงถู กล ้อมอยู่ถึงปี ท่ี  สิ บเอด็แหง่รชักาลกษั ตร ิยเ์ศเดคียาห์ 3 เม่ือว ันที ่ 
เก ้าของเดือนท่ี สี ่ การก ันดารอาหารในกรุงน้ั นก ็รา้ยกาจนัก  ไม่มี อาหารให ้แก่ ประชาชนแหง่แผ่นดิน 4  แล ้
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วกรุงน้ั นก ็ แตก ทหารทัง้สิน้หนีออกไปในกลางคืนตามทางประตูเมืองระหวา่งกําแพงทัง้สองซ่ึงอยู่รมิราช
อุทยาน (ทัง้ๆท่ีคนเคลเดียอยู่รอบเมือง� และกษั ตร ิย ์ก็ เสด็จตามทางไปท่ี ราบ 5  แต่ กองทัพของคนเคลเดีย
ได้ ไล่ ตามกษั ตร ิย์ และมาทันพระองค์ในท่ีราบเมืองเยร ีโค และกองทัพทัง้สิน้ของพระองค์ ก็ กระจัดกระจาย
ไปจากพระองค์ 6  แล ้วเขาจึงจับกษั ตร ิย์นําขึ้นมายงักษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนท่ีรบิลาห์ และพวกเขาได้พิพากษา
พระองค์ 7 เขาได้ประหารชวีติบรรดาโอรสของเศเดคียาหต่์อพระพักตรข์องพระองค์  แล ้วทําพระเนตรเศเด
คียาห ์ให ้บอดไป  ได้ ผูกมัดพระองค์ ไว ้ด้วยโซ่ตรวนทองสัมฤทธิ์ และพาพระองค์ไปยงับาบิ โลน 8 เม่ือว ันที ่ 
เจ ็ดเดือนท่ีหา้ซ่ึงเป็นปี ท่ี  สิ บเก้าของรชักาลกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน เนบูซาระดานผู้
บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ข้าราชการคนหน่ึงของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน  ได้  มาย ังเยรูซาเล็ม 9 ท่านได้
เผาพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์เสีย และเผาพระราชวงั และเผาบ้านเรอืนทัง้หมดของเยรูซาเล็ม ท่านเผา
บ้านใหญ่ ทุ กหลังลงหมด 10 และทหารคนเคลเดียทัง้หมดผู้ อยู ่กับผู้บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ได้ ทลาย
กําแพงรอบเยรูซาเล็มลง 11 และประชาชนท่ี เหลืออยู ่ซ่ึงอยูใ่นเมือง และคนหลบหนีซ่ึงหลบหนีไปยงักษั ตร ิย ์
แห ่งบาบิ โลน  พร ้อมกับมวลชนท่ี เหลืออยู ่ น้ัน เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ได้ กวาดไปเป็น
เชลย 12  แต่  ผู้ บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ได้ ละคนจนแหง่แผ่นดินไว ้ให ้เป็นคนทําสวนองุน่และเป็นคน
ทําไรไ่ถนา 13 และเสาทองสัมฤทธิซ่ึ์งอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และเช ิงก ับขันสาครทองสัมฤทธิซ่ึ์ง
อยูใ่นพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์น้ัน คนเคลเดียได้ ทุ บเป็นชิน้ๆ และขนเอาทองสัมฤทธิไ์ปยงับาบิ โลน 14 เขา
ขนหม้อ  พล ่ัว และตะไกรตัดไส้ ตะเกียง และชอ้น และบรรดาเครือ่งใช ้ทองสัมฤทธิ ์ซ่ึงใช้ในงานปรนนิบั ติ เอา
ไปเสีย 15 ทัง้ถาดรองไฟด้วย กับชาม  สิ ่งใดท่ีทําด้วยทองคํา  ผู้ บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ก็ ขนเอาไปเป็น
ทองคํา และสิง่ใดท่ีทําด้วยเง ินก ็ขนเอาไปเป็นเงนิ 16 ส่วนเสาสองต้น ขันสาครหน่ึงลูก และเชงิซ่ึงซาโลมอ
นทรงสรา้งสําหรบัพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์น้ัน  ทองสัมฤทธิ ์ของภาชนะทัง้หมดน้ี ก็ เหลือท่ีจะชัง่ได้ 17 เสา
ต้นหน่ึงสูงสิบแปดศอก และบัวควํา่ทองสัมฤทธิ ์มี บนเสา บัวควํา่น้ันสูงสามศอก  มี ตาข่ายกั บลู กทั บท ิ มล ้
วนทองสัมฤทธิ ์อยู ่บนบัวควํา่โดยรอบ และเสาต้ นที ่สองก็เหมือนกันพรอ้มตาข่าย 18 และผู้บัญชาการทหาร
รกัษาพระองค์ ก็ จับเสไรอาห ์ปุ โรหติผู้ ใหญ่ และเศฟันยาห ์ปุ โรหติท่ี สอง กับผู้รกัษาธรณี ประตู สามคนไปด้วย
19 และจากเมืองน้ันท่านได้จับข้าราชสํานักซ่ึงเป็นผู้บัญชาการกองทัพ กั บท ่ีปรกึษาของกษั ตร ิย ์อ ี กห ้าคนท่ี
พบในเมืองน้ัน และเลขาธกิารคือผู้บัญชาการกองทัพผู้ เกณฑ์ ประชาชนแหง่แผ่นดิน และอกีหกสิบคนจาก
ประชาชนแหง่แผ่นดินซ่ึงพบในเมือง 20 และเนบูซาระดานผูบ้ัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ได้ จับคนเหล่าน้ี 
ไป พามาถึงกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนท่ีรบิลาห์ 21 และกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนได้ทรงฟันเขา และประหารชวีติเขา
ทัง้หลายเสียท่ีรบิลาหใ์นแผ่นดินฮามัท  ยู ดาหจึ์งถูกกวาดเป็นเชลยไปจากแผ่นดินของตน

เกดาลิยาห ์ได้ รบัการตัง้ใหเ้ป็นเจ้าเมือง
22  พระองค์ ทรงตัง้เกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิมบุตรชายชาฟานให้เป็นเจ้าเมืองเหนือประชาชนผู้ เหลืออยู ่

ในแผ่นดินยูดาห์  ผู้ ซ่ึงเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์บาบิโลนได้ทรงเหลือไว้ 23 เม่ือบรรดาผู้บังคับบัญชาพลรบ ทัง้
ตัวเขาทัง้หลายและคนของเขาได้ย ินว ่า  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้ แต่ งตัง้เกดาลิยาห ์ให ้เป็นเจ้าเมือง เขาก็มา
หาเกดาลิยาห ์ท่ี  มิ สปาห์ คื ออ ชิมาเอลบุตรชายเนธานิยาห์ และโยฮานันบุตรชายคาเรอาห์ และเสไรอาห ์บุ ตร
ชายทันหุเมทชาวเนโทฟาห์ และยาอาซันยาห ์บุ ตรชายคนมาอาคาห์ ทัง้เขาทัง้หลายและคนของเขา 24 และ
เกดาลิยาห ์ก็ กระทําสัตย์ปฏิญาณแก่เขาและคนของเขาวา่ �อยา่กลั วท ่ีจะเป็นผู้ รบัใช ้ของคนเคลเดียเลย
จงอาศัยในแผ่นดินและปรนนิบั ติ  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน  แล ้ วท ่านก็จะอยูเ่ยน็เป็นสุข� 25  แต่  อยู ่มาในเดือน
ท่ี เจ ็ดอิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห ์บุ ตรชายเอลีชามาผู้เป็นเชื้อพระวงศ์  ได้  เข ้ามาพรอ้มกับชายสิบคน  ได้  
โจมตี และฆ่าเกดาลิยาห์และพวกย ิวก ับคนเคลเดียผู้ อยู ่กั บท ่านท่ี มิ สปาห ์เสีย 26  แล ้วประชาชนทัง้ปวง ทัง้
เล็กและใหญ่ และผู้บังคับบัญชาพลรบได้ ลุกขึ้น และไปย ังอ ียปิต์ เพราะเขากลัวคนเคลเดีย 27 และอยู่มาใน
ปี ท่ี สามสิบเจ็ดแหง่การเนรเทศเยโฮยาคีนกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ ในเดือนท่ี สิ บสองเม่ือว ันที ่ ย ่ี สิ บเจ็ดของเดือน
น้ัน  เอว ิลเมโรดักกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน ในปี ท่ี  พระองค์ ทรงเริม่ครอบครอง ทรงพระกรุณาโปรดให้เยโฮยาคี
นกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาหพ์้นจากเรอืนจํา 28  พระองค์ ตร ัสด ้วยคําออ่นหวานแก่ ท่าน และใหน่ั้งสูงกวา่บรรดาท่ีน่ัง
ของกษั ตร ิย ์ท่ีอยู ่ในบาบิโลนกับพระองค์ 29 เยโฮยาคีนจึงได้ถอดเครือ่งแต่งกายของนักโทษออก และได้รบั
ประทานท่ี โต ๊ะเสวยของกษั ตร ิย ์เป็นปกติ  ทุ กวนัตลอดชวีติ 30 ส่วนงบประมาณท่ี ให ้น้ั นก ็ ได้ รบัพระราชทาน
จากกษั ตร ิยต์ามความต้องการรายวนัอยูเ่สมอตลอดเม่ือท่านมี ช ีวติอยู่
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
1  พงศาวดาร 

เราไม่ รู ้วา่ใครเขียนหนังสือเล่ มน ้ี  แต่ ตามธรรมเนียมของพวกยวิ เอสราเป็นผู้ เขียน  หนังสือ 1  และ 2
พงศาวดารรวมเป็นเล่มเดียวในพระคัมภีรข์องพวกยวิ ทัง้สองเล่ มน ีบ้ันทึกประว ัติ  ศาสตร ์ของอสิราเอลสมัย
เดียวกั นก ับหนังสือ 1  และ 2 ซามูเอลและหนังสือ 1  และ 2  พงศ์  กษัตรยิ ์คือตัง้แต่ความตายของซาอูล
จนถึงเวลาท่ีอสิราเอลกับยูดาห์เป็นเชลย บางเรือ่งท่ี อยู ่ในหนังสือซามูเอลและพงศ์ กษัตรยิ ์ ก็  อยู ่ในทัง้สอง
เล่ มน ้ีและบางเรือ่งไม่ อยู ่บทท่ี 1  ถึง 9 ของเล่ มน ้ี ส่วนใหญ่ เป็นลําดับวงศ์  อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่
ระยะเวลาของหนังสือเล่ มน ้ี คือ 41  ปี 

 ตัง้แต่  อาด ัมถึงโนอาห์
1  อาด ัม เสท เอโนช 2  เคน ัน มาหะลาเลล ยาเรด 3 เอโนค  เมธ ูเสลาห์ ลาเมค 4 โนอาห์ เชม  ฮาม ยาเฟท

 บุ ตรชายทัง้หลายของยาเฟท
5  บุ ตรชายทัง้หลายของยาเฟท  ชื่อ โกเมอร์ มาโกก  มีเดีย ยาวาน  ทูบ ัล เมเชค และทิราส 6  บุ ตรชายทัง้

หลายของโกเมอร์  ชื่อ อชัเคนัส  ร ีฟาท และโทการมาห์ 7  บุ ตรชายทัง้หลายของยาวาน  ชื่อ เอลีชาห์ ทารชชิ
คิทธมิ และโดดานิม

 ผู้ สืบสายโลหติของฮาม
8  บุ ตรชายทัง้หลายของฮาม  ชื่อ  คู ช  มิ สรายมิ  พู ต และคานาอนั 9  บุ ตรชายทัง้หลายของคูช  ชื่อ เส-บา ฮาวิ

ลาห์ สับทา ราอามา และสับเทคา  บุ ตรชายทัง้หลายของราอามา  ชื่อ เชบาและเดดาน 10  คู ชให้กําเนิดบุตร
ชื่อนิมโรด เขาเริม่เป็นคนมีอาํนาจมากบนแผ่นดินโลก 11  มิ สรายมิใหกํ้าเนิดบุตรชื่อลู ดิ ม อานามิม เลหะบิม
นัฟทูฮมิ 12 ปัทรุ สิ ม คัสลูฮมิ ( ผู้ ซ่ึงออกมาจากเขาคือคนฟีลิสเตีย� และคัฟโทรมิ 13 คานาอนัใหกํ้าเนิดบุตร
หวัปีชื่อไซดอนและเฮท 14 และคนเยบุส คนอาโมไรต์ คนเกอรก์าชี 15 คนฮีไวต์ คนอารคี คนสินี 16 คนอาร
วดั คนเศเมอร์ และคนฮามัท

 บุ ตรชายทัง้หลายของเชม
17  บุ ตรชายทัง้หลายของเชม  ชื่อ เอลาม อสัชูร อารฟัคชาด ลูด อารมั อูส ฮุล เกเธอร์ และเมเชค 18อารฟัค

ชาดให้กําเนิดบุตรชื่อเชลาห์ และเชลาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อเอเบอร์ 19 เอเบอร ์ให ้กําเนิดบุตรชายสองคน คน
หน่ึงชื่อเพเลก เพราะในสมัยของเขาแผ่นดินถูกแบ่งแยก และน้องชายของเขาชื่อโยกทาน 20 โยกทานให้
กําเนิดบุตรชื่ ออ ัลโมดัด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท และเยราห์ 21 ฮาโดรมั  อุ ซาล และดิคลาห์ 22 เอบาล  อาบ ีมา
เอล เชบา 23 โอฟีร์ ฮาวลิาห์ และโยบับ คนเหล่าน้ีเป็นบุตรชายทัง้หลายของโยกทาน

 ตัง้แต่ เชมถึ งอ ับราฮมั
24 เชม อารฟัคชาด เชลาห์ 25 เอเบอร์ เปเลก  เรอ ู26 เสรุก นาโฮร์ เทราห์ 27 อบัราม คื ออ ับราฮมั 28  บุ ตร

ชายของอบัราฮมั  ชื่อ อสิอคั และอชิมาเอล
 บุ ตรชายทัง้หลายของอชิมาเอล

29  ต่อไปน้ี เป็นพงศ์ พันธุ ์ของเขา  บุ ตรหวัปีของอิชมาเอล  คือ เนบาโยธ และเคดาร์ อดับีเอล  มิ บสัม 30  มิ 
ชมา  ดู  มาห ์มัสสา ฮาดัด เทมา 31 เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์ คนเหล่าน้ีเป็นบุตรชายของอชิมาเอล

 บุ ตรชายทัง้หลายของนางเคทูราห์
32  บุ ตรชายทัง้หลายของนางเคทูราห์ภรรยาน้อยของอบัราฮมั  คือ นางให้กําเนิดบุตรชื่อศิมราน โยกชาน

เมดาน  มี เดียน อิชบาก และชูอาห์ และบุตรชายของโยกชาน  ชื่อ เชบาและเดดาน 33  บุ ตรชายของมีเดียน
 ชื่อ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค  อาบ ีดา และเอลดาอาห์ ทัง้หมดน้ีเป็นลูกหลานของนางเคทูราห์

 บุ ตรชายทัง้หลายของอบัราฮมักับอสิอคั
34 อบัราฮมัใหกํ้าเนิดบุตรชื่ ออ ิสอคั  บุ ตรชายของอสิอคั  ชื่อ เอซาว และอสิราเอล

 บุ ตรชายทัง้หลายของเอซาว
35  บุ ตรชายของเอซาว  ชื่อ เอลีฟัส  เรอ ูเอล  เยอ ูส ยาลาม และโคราห์ 36  บุ ตรชายของเอลีฟัส  ชื่อ เทมาน

โอมาร์ เศฟี กาทาม  เคน ัส ทิมนาและอามาเลข 37  บุ ตรชายของเรอูเอล  ชื่อ นาหาท เศ-ราห์ ชมัมาห์ และมิส
ซาห์ 38  บุ ตรชายของเสอรี์  ชื่อ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์  ดี  โชน  เอเซอร ์และดี ชาน 39  บุ ตรชายของโล
ทาน  ชื่อ โฮรี และโฮมาม และน้องสาวของโลทานชื่อทิมนา 40  บุ ตรชายของโชบาล  ชื่อ เอลี ยนั มานาฮาท
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เอบาล เชฟี และโอนัม  บุ ตรชายของศิเบโอน  ชื่อ อยัยาห์ และอานาห์ 41  บุ ตรชายของอานาห์  ชื่อ  ดี  โชน  บุ ตร
ชายของดี โชน  ชื่อ อมัราม เอชบาน อิธราน และเคราน 42  บุ ตรชายของเอเซอร์  ชื่อ  บิ ลฮาน ศาวาน และยา
อาคัน  บุ ตรชายของดี โชน  ชื่อ อูศ และอารนั

บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งแผ่นดินเอโดม (ปฐก 36:1-43)
43  ต่อไปน้ี เป็นกษั ตร ิย ์ผู้ ทรงครอบครองอยู่ในแผ่นดินเอโดม  ก่อนท่ี  มี  กษัตรยิ ์ครอบครองอยู่เหนือคน

อสิราเอล  คือ เบลาบุตรชายเบโอร์ เมืองหลวงของท่านชื่ อด ินฮาบาห์ 44 เม่ือเบลาสิน้พระชนม์ แล้ว โยบับ
บุตรชายเศ-ราหช์าวเมืองโบสราหข์ึ้นครอบครองแทน 45 เม่ือโยบับสิน้พระชนม์ แล้ว หุชามชาวแผ่นดินของ
คนเทมานขึ้นครอบครองแทน 46 เม่ือหุชามสิน้พระชนม์ แล้ว ฮาดัดบุตรชายของเบดัดผู้รบชนะคนมีเดียน
ในทุ่งแหง่โมอบัขึ้นครอบครองแทน เมืองหลวงของท่านชื่ออาวที 47 เม่ือฮาดัดสิน้พระชนม์ แล้ว สัมลาหช์าว
เมืองมัสเรคาห์ขึ้นครอบครองแทน 48 เม่ือสัมลาห ์สิน้พระชนม์  แล้ว ชาอูลชาวเมืองเรโหโบทอยู ่ท่ี  แม่น ้ําขึ้น
ครอบครองแทน 49 เม่ือชาอูลสิน้พระชนม์ แล้ว บาอลัฮานันบุตรชายอคัโบรข์ึ้นครอบครองแทน 50 เม่ือบาอลั
ฮานันสิน้พระชนม์ แล้ว ฮาดัดขึ้นครอบครองแทน เมืองหลวงของท่านชื่อปาอี และมเหสีของท่านมีพระนาม
วา่ เมเหทาเบล ธดิาของมัทเรด ธดิาของเมซาหบั

 เจ้ านายทัง้หลายของเอโดม
51 และฮาดั ดก ็ สิน้พระชนม์  เจ้ านายของเอโดมคือ  เจ้ านายทิมนา  เจ้ านายอาลียาห์  เจ้ านายเยเธท 52  เจ้ า

นายโอโฮลีบามาห์  เจ้ านายเอลาห์  เจ้ านายปิโนน 53  เจ้ านายเคนัส  เจ้ านายเทมาน  เจ้ านายมิบซาร์ 54  เจ้ านา
ยมั กด ีเอล และเจ้านายอริาม คนเหล่าน้ีเป็นเจ้านายของเอโดม

2
 บุ ตรชายทัง้หลายของอสิราเอล

1  ต่อไปน้ี เป็นบุตรชายของอสิราเอล  คือ  รู  เบน  สิ เมโอน  เลว ี ยู ดาห์ อสิสาคาร์ เศบู ลุ น 2  ดาน โยเซฟ เบน
ยามิน นัฟทาลี กาด และอาเชอร์

 บุ ตรชายทัง้หลายของยูดาห์
3  บุ ตรชายของยูดาห ์ชื่อ เอร์  โอน ัน และเช-ลาห์ ทัง้สามคนน้ี บุ ตรสาวของชูวาคนคานาอนัให้กําเนิดแก่ 

ท่าน ฝ่ายเอร ์บุ ตรหวัปีของยูดาห์น้ันเป็นคนชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงสังหาร
เขาเสีย 4 ทามาร ์บุ ตรสะใภ้ของท่านก็ ให ้กําเนิดบุตรชื่อเปเรศและเศ-ราห ์ให ้ท่านด้วย  ยู ดาห ์มี  บุ ตรชายหา้คน
ด้วยกัน 5  บุ ตรชายของเปเรศชื่อเฮสโรน และฮามูล 6  บุ ตรชายของเศ-ราห ์คือ ศิมรี เอธาน เฮมาน คาลโคล์
และดารา หา้คนด้วยกัน 7  บุ ตรชายของคารมี ชื่อ อาคาน  ผู้ นําความเดือดรอ้นให ้แก่  อสิราเอล  ผู้ ละเมิดใน
เรือ่งของท่ี ถู กสาปแชง่น้ัน 8และบุตรชายของเอธานชื่อ อาซารยิาห์ 9  บุ ตรชายของเฮสโรนซ่ึงกําเนิดแก่ท่าน
น้ันคือ เยราเมเอล ราม และเคลุบัย 10 รามใหกํ้าเนิดบุตรชื่ ออ ัมมีนาดับ และอมัมีนาดับใหกํ้าเนิดบุตรชื่อนา
โชน  เจ้ านายในบุตรของยูดาห์ 11 นาโชนให้กําเนิดบุตรชื่อสัลมา สัลมาให้กําเนิดบุตรชื่อโบอาส 12 โบอาสให้
กําเนิดบุตรชื่อโอเบด โอเบดใหกํ้าเนิดบุตรชื่อเจสซี

 ผู้ สืบสายโลหติของเจสซี
13 เจสซี ให ้กําเนิดเอลีอบับุตรหวัปีของท่าน  อาบ ีนาดั บท ่ี สอง  ช ิเมอาท่ี สาม 14 นาธนัเอลท่ี สี ่รดัดัยท่ี หา้ 

15 โอเซมท่ี หก  ดาว ิดท่ี เจ็ด 16 และพีส่าวของเขาคือเศรุยาห์ และอาบี กาย ิล  บุ ตรชายของนางเศรุยาหช์ื่ออาบี 
ชยั โยอาบและอาสาเฮล สามด้วยกัน 17  อาบ ี กาย ิลใหกํ้าเนิดบุตรชื่ออามาสา และบิดาของอามาสาชื่อเยเธอ
รค์นอชิมาเอล

 ผู้ สืบสายโลหติของคาเลบ
18 คาเลบบุตรชายเฮสโรนให้กําเนิดบุตรกับอาซุบาห์ภรรยาของตน และกับเยรโีอท  ต่อไปน้ี เป็นบุตรชาย

ของนาง  คือ เยเชอร์ โชบับ และอารโดน 19 เม่ืออาซุบาห ์สิ ้นชพีแล้ว คาเลบก็ แต่ งงานกับเอฟราธาห์  ผู้ให ้
กําเนิดบุตรชื่อเฮอร ์ให ้ แก่  ท่าน 20 เฮอร ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ ออ ุ ร ีและอุ ร ี ให ้กําเนิดบุตรชื่อเบซาเลล

 ผู้ สืบสายโลหติคนอื่นของเฮสโรนโดยบุตรสาวของมาคีร์
21 ภายหลังเฮสโรนได้ เข ้าหาบุตรสาวของมาคีร ์บิ ดาของกิเลอาด และได้ แต่ งงานด้วยเม่ือท่านมี อายุ หก

สิบปี และนางได้กําเนิดบุตรให้ท่านชื่อ  เสก ุบ 22 และเสกุบให้กําเนิดบุตรชื่อยาอรี์  ผู้  มี หวัเมืองยี ่สิ บสามหวั
เมืองในแผ่นดิ นก ิเลอาด 23  แต่ จากหวัเมืองเหล่าน้ัน เขาได้ยดึเกชูรกั์บอารมั  พร ้อมกับหวัเมืองต่างๆของยา
อรี์ และหวัเมืองเคนาท กับบรรดาชนบทของหวัเมืองหกสิบชนบทด้วยกัน ทัง้สิน้เหล่าน้ีเป็นของลูกหลานมา
คีร ์บิ ดาของกิเลอาด 24 ภายหลังเฮสโรนสิน้ชพีในคาเลบเอฟราธาห์  แล ว้อาบยีาหภ์รรยาของเฮสโรนก็คลอด
บุตรให ้แก่ เขาชื่ ออ ัชฮูร ์ผู้ เป็นบิดาของเทโคอา
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 ผู้ สืบสายโลหติของเยราเมเอล
25  บุ ตรชายทัง้หลายของเยราเมเอลบุตรหวัปีของเฮสโรน  คือ ราม  บุ ตรหวัปีของท่าน  บุ นาห์ โอเรน โอเซม

และอาหยิาห์ 26 เยราเมเอลมีภรรยาอกีคนหน่ึงชื่ออาทาราห์ นางเป็นมารดาของโอนัม 27  บุ ตรชายของราม
บุตรหวัปีของเยราเมเอลชื่อ มาอสั  ยาม ีน และเอเคอร์ 28  บุ ตรชายของโอนัมชื่อ ชมัมัยและยาดา  บุ ตรชาย
ของชมัมัยชื่อ นาดับและอาบี ชู ร์ 29 ภรรยาของอาบี ชู รช์ื่ออาบีฮาอลิ และนางคลอดอคับานและโมลิดให ้ท่าน 
30  บุ ตรชายของนาดับชื่อ เสเลด และอปัปาอมิ  แต่ เสเลดได้ สิ ้นชพีไม่ มี  บุตร 31  บุ ตรชายของอปัปาอมิชื่อ อชิ
อี  บุ ตรชายของอชิอ ีชื่อ เชชนั  บุ ตรของเชชนัชื่อ อคัลัย 32  บุ ตรชายของยาดาน้องชายของชมัมัยชื่อ เยเธอร์
และโยนาธาน และเยเธอร ์สิ ้นชพีไม่ มี  บุตร 33  บุ ตรชายของโยนาธานชื่อ เปเลธ และศาซา  เหล่าน้ี เป็นลูก
หลานของเยราเมเอล

 ผู้ สืบสายโลหติของเชชนั
34 ฝ่ายเชชนัไม่ มี  บุ ตรชายมี แต่  บุตรสาว  แต่ เชช ันม ทีาสชาวอยีปิต์ อยู ่คนหน่ึงชื่อ ยารฮา 35 เชชนัจึงยกบุตร

สาวของตนให้เป็นภรรยาของยารฮาทาสของตน และนางก็คลอดบุตรให้เขาชื่อ อทัทัย 36 อทัทัยให้กําเนิด
บุตรชื่อนาธนั และนาธนัใหกํ้าเนิดบุตรชื่อศาบาด 37ศาบาดใหกํ้าเนิดบุตรชื่อเอฟลาล และเอฟลาลใหกํ้าเนิด
บุตรชื่อโอเบด 38 โอเบดให้กําเนิดบุตรชื่อเยฮู เยฮู ให ้กําเนิดบุตรชื่ออาซารยิาห์ 39 อาซารยิาห ์ให ้กําเนิดบุตร
ชื่อเฮเลส และเฮเลสให้กําเนิดบุตรชื่อเอลาอาสาห์ 40 เอลาอาสาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อสิสะมัย และสิสะมัยให้
กําเนิดบุตรชื่อชลัลูม 41 ชลัลูมใหกํ้าเนิดบุตรชื่อเยคามิยาห์ และเยคามิยาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อเอลีชามา

 ผู้ สืบสายโลหติของเยราเมเอลและคาเลบ
42  บุ ตรชายของคาเลบน้องชายของเยราเมเอลชื่อ เมชาบุตรหวัปีของท่าน  ผู้ เป็นบิดาของศิฟ และบุตร

ชายของมาเรชาห์  ผู้ เป็นบิดาของเฮโบรน 43  บุ ตรชายของเฮโบรนชื่อ โคราห์ ทัปปูวาห์ เรเคม และเชมา 44 เช
มาใหกํ้าเนิดบุตรชื่อราฮมั  ผู้ เป็นบิดาของโยรเคอมั และเรเคมใหกํ้าเนิดบุตรชื่อชมัมัย 45  บุ ตรชายของชมัมัย
คือ มาโอน และมาโอนเป็นบิดาของเบธซูร์ 46 เอฟาหภ์รรยาน้อยของคาเลบคลอดบุตรชื่อฮาราน โมซาและ
กาเซส และฮารานให้กําเนิดบุตรชื่อกาเซส 47  บุ ตรชายของยาดัยชื่อ เรเกม โยธาม เกชาน เปเลท เอฟาห์
และชาอฟั 48 มาอาคาห์ภรรยาน้อยของคาเลบคลอดบุตรชื่อเชเบอรแ์ละทีรหะนาห์ 49 นางคลอดบุตรชื่อชา
อฟั  ผู้ เป็นบิดาของมั ดม ันนาห์ เชวาผู้เป็นบิดาของมัคเบนาห์ และบิดาของกิเบอาด้วย  บุ ตรสาวของคาเลบชื่ 
ออ ัคสาห์

 ตัง้แต่ คาเลบบุตรเฮอร์
50  เหล่าน้ี เป็นลูกหลานของคาเลบบุตรชายของเฮอร์  บุ ตรหวัปีของเอฟราธาห์  ชื่อ โชบาล  บิ ดาของคีรยิาท

เยอารมิ 51 สัลมาบิดาของเบธเลเฮม และฮาเรฟบิดาของเบธกาเดอร์ 52 โชบาลบิดาของคีรยิาทเยอารมิมี บุ 
ตรชายอกีชื่อ ฮาโรเอห์ และครึง่หน่ึงของคนเมนโูหท 53 และครอบครวัของคี ร ียาทเยอารมิ คือครอบคร ัวอ ิท
ไรต์ ครอบครวัปุ ไท ครอบครวัชุมัท ครอบครวัมิ ชรา จากคนเหล่าน้ีบังเกิดชาวโศราห์ และชาวเอชทาโอล 54  
บุ ตรชายของสัลมาคือ เบธเลเฮม ชาวเนโทฟาห์ อทัโรท  วงศ์ วานของโยอาบ และครึง่หน่ึงของคนเมนูโหท
 ผู้ เป็นชาวโศราห์ 55 ทัง้ครอบครวัของอาลักษณ์ซ่ึงอยู่  ณ เมืองยาเบสคือ ครอบคร ัวท ริาไธต์ ครอบครวัชเิมอี
และครอบครวัสุ คา  เหล่าน้ี เป็นคนเคไนต์ ผู้ มาจากฮมัมัท  ผู้ เป็นบิดาวงศ์วานของเรคาบ

3
 ผู้ สืบสายโลหติของดาวดิ (2 ซมอ 3:2-5; 5:13-16)

1  ต่อไปน้ี เป็นโอรสของดาวดิประสู ติ  ให ้ แก่  พระองค์ ในกรุงเฮโบรน อมัโนนโอรสหวัปี พระนางอาหิโนอมั
ชาวยสิเรเอลประสู ติ  องค์  ท่ี สองคือดาเนี ยล พระนางอาบี กาย ิลชาวคารเมลประสู ติ 2  องค์  ท่ี สามคื ออ ับซาโลม
โอรสของมาอาคาหร์าชธดิาของทั ลม ัย  กษัตรยิ ์ของเมืองเกชูร์  องค์  ท่ีส่ี คืออาโดนียาห์ โอรสของฮ ักก ีท 3  องค์  
ท่ี หา้คือเชฟาทิยาห์ พระนางอาบีทัลประสู ติ  องค์  ท่ี หกคื ออ ิทเรอมั เอกลาห ์มเหสี ของพระองค์ ประสูติ 4 ทัง้หก
องค์ ประสูติ  ให ้ แก่  พระองค์ ในกรุงเฮโบรน  ท่ี น่ันพระองค์ทรงครอบครองเจ็ดปีกับหกเดือน และพระองค์ทรง
ครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มสามสิบสามปี 5  ต่อไปน้ี เป็นโอรสท่ี ประสูติ  ให ้ แก่  พระองค์ ในกรุงเยรูซาเล็ม  คือ 
 ช ิเมอา โชบับ นาธนัและซาโลมอน  สี ่ องค์  น้ี พระนางบัทชูวา  บุ ตรสาวของอมัมีเอลประสู ติ 6  แล้วก็  มี อบิฮาร์
เอลีชามา เอลีเฟเลท 7 โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย 8 เอลีชามา เอลี ยาดา และเอลีเฟเลท  เก ้าองค์ ด้วยกัน 9 ทัง้สิน้
น้ีเป็นโอรสของดาวดิ นอกเหนือจากบุตรชายของนางสนม และทามารเ์ป็นขนิษฐาของโอรส

 ผู้ สืบสายโลหติของดาวดิถึงเศเดคียาห์
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10 โอรสของซาโลมอนคือเรโหโบอมั โอรสของเรโหโบอมัคืออาบียาห์ โอรสของอาบียาห์คืออาสา โอรส
ของอาสาคือเยโฮชาฟัท 11 โอรสของเยโฮชาฟัทคือโยรมั โอรสัของโยรมัคืออาหสัยาห์ โอรสของอาหสัยาห์
คือโยอาช 12 โอรสของโยอาชคืออามาซิยาห์ โอรสของอามาซิยาห์คืออาซารยิาห์ โอรสของอาซารยิาห์คือ
โยธาม 13 โอรสของโยธามคืออาหสั โอรสของอาหสัคือเฮเซคียาห์ โอรสของเฮเซคียาหคื์อมนัสเสห์ 14 โอรส
ของมนัสเสห์คืออาโมน โอรสของอาโมนคือโยสิยาห์ 15 โอรสของโยสิยาห์คือโยฮานันโอรสหวัปี  องค์  ท่ี สอง
คือเยโฮยาคิม  องค์  ท่ี สามคือเศเดคียาห์  องค์  ท่ีส่ี คือชลัลูม 16 โอรสของเยโฮยาคิมคือเยโคนิยาห์ โอรสของเย
โคนิยาหคื์อเศเดคียาห์

 ผู้ สืบสายโลหติของเยโคนิยาห์
17 และโอรสของเยโคนิยาหช์ื่ ออ ั สส ีร์ เชอัลทิเอลโอรสของพระองค์ 18 มัลคีราม เปดายาห์ เชนาสซาร์ เย

คามิยาห์ โฮชามา เนดาบียาห์ 19 และบุตรชายของเปดายาห ์คือ เศรุบบาเบลและชิเมอี และบุตรชายของเศ
รุบบาเบลคือ เมชุลลาม ฮานันยาห์ และน้องสาวของเขาชื่อเชโลมิท 20 ฮาชูบาห์ โอเฮล เบเรคิยาห์ ฮาสาดิ
ยาห์ และยูชบัเฮเลด หา้คนด้วยกัน 21  บุ ตรชายของฮานันยาห ์คือ เป-ลาทียาห์และเยชายาห์ ลูกหลานของ
เรไฟยาห์ ลูกหลานของอารนัน ลูกหลานของโอบาดีห์ ลูกหลานของเชคานิยาห์ 22  บุ ตรชายของเชคานิยาห ์
คือ เชไมอาห์ และบุตรชายของเชไมอาห ์คือ ฮทัธชั อ ิกาล บารยีาห์ เนอารยีาห์และชาฟัท หกคนด้วยกัน 23  
บุ ตรชายของเนอารยีาห ์คือ เอลี โอน ัย เฮเสคียาห์ และอสัรคัีม สามคนด้วยกัน 24  บุ ตรชายของเอลี โอน ัยคือ
โฮดาวยิาห์ เอลียาชบี เปไลยาห์ อกัขูบ โยฮานัน เดไลยาห์ และอานานี  เจ ็ดคนด้วยกัน

4
 ผู้ สืบสายโลหติของยูดาห์

1  บุ ตรชายของยูดาห ์คือ เปเรศ เฮสโรน  คารม ีเฮอร์ และโชบาล 2 เรอายาห ์บุ ตรชายโชบาลใหกํ้าเนิดบุตร
ชื่อยาหาท และยาหาทให้กําเนิดบุตรชื่ออาหุมัยและลาฮาด  เหล่าน้ี เป็นครอบครวัของชาวโศราห์ 3  ต่อไปน้ี 
มาจากบิดาของเอตาม คือยสิเรเอล อชิมา และอดิบาช และน้องสาวของเขาชื่อฮสัเซเลลโพนี 4 และเปนเูอล
ผู้เป็นบิดาของเกโดร์ และเอเซอร ์ผู้ เป็นบิดาของหุชาห์  เหล่าน้ี เป็นบุตรชายของเฮอร์  บุ ตรหวัปีของเอฟรา
ธาห ์ผู้ เป็นบิดาของเบธเลเฮม

 ผู้ สืบสายโลหติของอชัฮูร์
5 อชัฮูร ์บิ ดาของเทโคอา  มี ภรรยาสองคนคือ เฮลาห์และนาอาราห์ 6 นาอาราห์คลอดอาหุสซาม เฮเฟอร์

เทเมนี และฮาอาหชัทาร ีให ้ แก่  เขา  เหล่าน้ี เป็นบุตรชายของนาอาราห์ 7  บุ ตรชายของเฮลาห์  คือ เศเรท ยาโศ
อาร์ และเอทนาน 8 ฮกัโขสให้กําเนิดบุตรชื่ออานูบ โศเบบาห์และบรรดาครอบครวัของอาหารเฮลบุตรชาย
ฮารูม

ยาเบสและคําอธษิฐานของตน
9 ฝ่ายยาเบสเป็นผู้ มีเกียรติ กวา่พี่น้องทัง้หลายของเขา มารดาของเขาเรยีกชื่อเขาวา่ ยาเบส  กล่าววา่ 

�เพราะเราคลอดเขาด้วยความเจ็บปวด� 10 ยาเบสทูลพระเจ้าของอสิราเอลวา่ � โอ ขอพระองค์ทรงอวย
พระพรแก่ข้าพระองค์ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ และขอพระหตัถ์ของพระองค์ อยู ่กับข้าพระองค์
และขอพระองค์ทรงรกัษาข้าพระองค์ ให ้พ้นจากเหตุ รา้ย เพื่ อม ิ ให ้ข้าพระองค์ เจ ็บใจปวดกาย� และพระเจ้า
ทรงประสาทตามท่ีเขาทูลขอ 11 เคลูบพี่ชายของชูฮาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อเมหริ์  ผู้ เป็นบิดาของเอชโทน 12 เอช
โทนใหกํ้าเนิดบุตรชื่อเบธราฟา ปาเสอาห์ และเทหนินาห์  ผู้ เป็นบิดาของอรินาหาช  เหล่าน้ี เป็นคนของเรคาห์
13  บุ ตรชายของเคนัส คือโอทนีเอล และเสไรอาห์ และบุตรชายของโอทนีเอล คือฮาธาท 14 เมโอโนธยัให้
กําเนิดบุตรชื่อโอฟราห์ และเสไรอาร ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อโยอาบ  ผู้ เป็นบิดาของชาวหุบเขาเกหะราชมิ เพราะ
พวกเขาเป็นชา่งฝี มือ 15  บุ ตรชายของคาเลบผู้เป็นบุตรชายเยฟุนเนห ์คือ อ ิรู เอลาห์ และนาอมั และบุตร
ชายของเอลาห์คือเคนัส 16  บุ ตรชายของเยฮาลเลเลลคือ ศิฟ ศิฟาห์  ที  ร ี ยา และอาสาเรล 17  บุ ตรชายของ
เอสราห์คือเยเธอร์ เมเรด เอเฟอร์ และยาโลน และนางก็คลอดบุตรชื่ อม ิเร ียม ชมัมัย และอิชบาห์  ผู้ เป็น
บิดาของเอชเทโมอา 18 และภรรยาของท่านชื่อเยฮูไดยาหค์ลอดเยเรดบิดาของเกโดร์ เฮเบอร ์บิ ดาของโสโค
และเยคูธเีอลบิดาของศาโนอาห์  เหล่าน้ี เป็นบุตรชายของบิทิยาห์ธดิาของฟาโรห ์ผู้  ท่ี เมเรดได้ แต่ งงานด้วย
19  บุ ตรชายภรรยาของท่านชื่อโฮดียาห์น้องสาวของนาฮมัเป็นบิดาของเคอีลาห์  ผู้ เป็นคนเกเรม และเอชเท
โมอาผู้เป็นคนมาอาคาห์ 20  บุ ตรชายของชิโมนคือ อมัโนน รนินาห์ เบนฮานัน และทิ โลน  บุ ตรชายของอชิอ ี
คือ โศเหท และเบนโซเฮท

 ผู้ สืบสายโลหติของเช-ลาห์
21  บุ ตรชายของเช-ลาห ์ผู้ เป็นบุตรชายยูดาห์  คือ เอร์  บิ ดาของเลคาห์ ลาอาดาห ์บิ ดาของมาเรชาห์ และ

บรรดาครอบครวัแหง่วงศ์วานของผูทํ้าผ้าป่านเน้ือละเอยีดแหง่วงศ์วานอชัเบอา 22 และโยคิม และคนเมือง
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โคเซบา และโยอาช และสาราฟผู้ปกครองในเมืองโมอบั และยาชู บิ เลเฮม เป็นเรือ่งแต่ โบราณกาล 23 คน
เหล่าน้ีเป็นชา่งหม้อ เขาอยูกั่บต้นไม้เล็กๆและรัว้ต้นไม้  ท่ี น่ันเขาอาศัยอยูกั่บกษั ตร ิย ์รบัราชการ 

 ผู้ สืบสายโลหติและหวัเมืองต่างๆของสิเมโอน
24  บุ ตรชายของสิเมโอนชื่อ  เนม ูเอล  ยาม ีน ยารบี เศ-ราห์ และชาอูล 25  บุ ตรชายของชาอูลคือชลัลูม  บุ 

ตรชายของชลัลูมคื อม ิบสัม  บุ ตรชายของมิบสัมคื อม ิชมา 26  บุ ตรชายของมิชมาคือฮมัมูเอล  บุ ตรชายของ
ฮมัมูเอลคือศักเกอร์  บุ ตรชายของศักเกอรคื์อชิเมอี 27  ช ิเมอ ีมี  บุ ตรชายสิบหกคน และบุตรสาวหกคน  แต่  
พี่ น้องของชิเมอ ีหาม ี บุ ตรมากไม่ ครอบครวัของเขาก็ ไม่  ทว ีมากขึ้นอยา่งกับคนยูดาห์ 28 เขาทัง้หลายอาศัย
อยู่ในเมืองเบเออรเ์ชบา โมลาดาห์ ฮาซารชูอาล 29 และท่ี บิ ลฮาห์ เอเซม โทลัด 30 เบธูเอล โฮรมาห์ ศิ กลาก 
31 เบธมารคาโบท ฮาซารสู สิ ม เบธบิ ร ีและท่ีชาอาราอมิ  เหล่าน้ี เป็นหวัเมืองของเขาจนถึงดาวดิขึ้นครอบ
ครอง 32 และชนบทของเขาทัง้หลายคือเอตาม  อาย ิน รมิโมน โทเคน และอาชนั หา้หวัเมือง 33 รวมอยู่กับ
บรรดาชนบทของเขาซ่ึงอยู่รอบหวัเมืองเหล่าน้ีไกลไปจนถึงเมืองบาอลั  เหล่าน้ี เป็นภู มิ ลําเนาของเขา และ
สํามะโนครวัเชื้อสายของเขา 34 เมโชบับ ยมัเลค โยชาห ์บุ ตรชายอามาซิยาห์ 35 โยเอล เยฮู บุ ตรชายโยชิบี
ยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเสไรอาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอาสิเอล 36 เอลี โอน ัย ยาอาโคบาห์ เยโชฮายาห์ อาสายาห์  อาด 
ีเอล เยสิ มี เอล เบไนยาห์ 37 ศีซาบุตรชายช ิฟี  ผู้ เป็นบุตรชายอาโลน  ผู้ เป็นบุตรชายเยดายาห์  ผู้ เป็นบุตรชาย
ชมิรี  ผู้ เป็นบุตรชายเชไมอาห์ 38 ท่านท่ี กล ่าวชื่อมาน้ีเป็นเจ้านายในครอบครวัของท่าน และเรอืนบรรพบุรุษ
ของเขาทัง้หลายก็เพิม่ขึ้นมากมาย

คนสิเมโอนชนะเกโดรแ์ละคนอามาเลขท่ี ภู เขาเสอรี์
39 เขาทัง้หลายได้เดินทางไปถึงทางเข้าเมืองท่ีเกโดร์ ถึงข้างทิศตะวนัออกของหุบเขา เพื่อหาทุ่งหญ้าให้

ฝูงแพะแกะของเขา 40 เขาทัง้หลายก็พบทุ่งหญ้าอุดมดี และแผ่นดินน้ั นก ็กวา้งขวางเงยีบและสงบสันติ
เพราะชาวเมืองท่ี อยู ่ก่อนน้ันเป็นคนฮาม 41  แล ้วคนเหล่าน้ีซ่ึ งม ีชื่อในสํามะโนครวัได้ เข ้ามาในสมัยของเฮเซ
คียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ และโจมตี เต็นท์ ของเขา และท่ี อยู ่อาศัยทัง้หลายท่ีพบอยู ่ท่ีน่ัน และกวาดล้างเขา
เสียจนถึงทุกวนัน้ี  แล้วก็ ตัง้ภู มิ ลําเนาอยู่ในท่ีของเขา เพราะท่ีน่ั นม ี ทุ ่งหญ้าให้ฝูงแพะแกะของเขา 42 ส่วน
หน่ึงของเขาเหล่าน้ันคือส่วนคนสิเมโอนหา้รอ้ยคนพากันไปท่ี ภู เขาเสอรี์  มี ประมุขชื่อเป-ลาทียาห์ เนอารยีาห์
เรไฟยาห์และอุสซีเอลบุตรชายทัง้หลายของอชิอี 43 และเขาได้ โจมตี คนอามาเลขส่วนท่ี เหลืออยู ่ซ่ึงหนี รอด
ไป  แล ้วเขาทัง้หลายก็อาศัยอยู ่ท่ี น่ันจนทุกวนัน้ี

5
 ผู้ สืบสายโลหติของรูเบนถึงสมัยการเป็นเชลย

1  บุ ตรชายของรูเบนบุตรหวัปีของอสิราเอล (เขาเป็นบุตรหวัปี ก็  จรงิ  แต่ เพราะเขาได้กระทําให ้ท่ี นอนของ
บิดาของเขามี มลทิน  สิทธ ิ บุ ตรหวัปีของเขาจึงตกอยู่กับบุตรชายของโยเซฟผู้เป็นบุตรชายอสิราเอล  แต่ โย
เซฟมิ ได้ ขึ้นทะเบียนไวใ้นสํามะโนครวัเชื้อสายตามสิทธ ิบุ ตรหวัปี 2  แม้ว ่ายูดาห ์มี กําลังมากในพวกพีน้่องของ
ตน และเจ้านายองค์ หน ่ึ งก ็มาจากเขา  แต่  สิทธ ิ บุ ตรหวัปี ก็ ยงัเป็นของโยเซฟ� 3  บุ ตรชายของรูเบนบุตรหวัปี
ของอสิราเอล  คือ ฮาโนค ปัลลู เฮสโรนและคารมี 4  บุ ตรชายของโยเอลคือเชไมอาห์  บุ ตรชายของเชไมอาห์
คือโกก  บุ ตรชายของโกกคือชิเมอี 5  บุ ตรชายของชิเมอคืี อม ีคาห์  บุ ตรชายของมีคาห์คือเรอายาห์  บุ ตรชาย
ของเรอายาห์คือบาอลั 6  บุ ตรชายของบาอลัคือเบเอราห์  ผู้ ซ่ึงทิ กล ัทปิเลเสอร ์กษัตรยิ ์เมืองอสัซีเรยีได้กวาด
ไปเป็นเชลย ท่านเป็นเจ้านายของคนรู เบน 7 และญาติของท่านตามครอบครวัเม่ือขึ้นทะเบียนสํามะโนครวั
เชื้อสายไวน้ั้นคือ  เจ้ าเยอีเอล และเศคารยิาห์ 8 และเบลาบุตรชายอาซาส  บุ ตรชายเชมา  บุ ตรชายโยเอล  ผู้ 
อาศัยอยูใ่นอาโรเออร์ ไกลไปถึงเมืองเนโบและบาอลัเมโอน

คนรูเบนทวมีากขึ้นในทางทิศตะวนัออก
9 ท่านอาศัยอยู่ทางทิศตะวนัออกไกลออกไปถึงทางเข้าถิน่ทุ รก ันดาร ซ่ึงอยู่ฟากข้างน้ีของแม่น้ํายูเฟรติ 

สด ้วย เพราะสัตวเ์ล้ียงของเขาทวมีากขึ้นในแผ่นดิ นก เิลอาด 10 ในรชักาลของซาอูลเขาทัง้หลายทําสงคราม
กับคนฮาการ ์ผู้ ต้องล้มตายด้วยมือของเขา เขาทัง้หลายอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเขาตลอดแถบตะวนัออกขอ
งกิเลอาด

 ผู้ สืบสายโลหติของกาด
11 ลูกหลานของกาดอาศัยอยู่ตรงหน้าเขาในแผ่นดินบาชานไปจนถึงเมืองสาเลคาห์ 12 โยเอลเป็นเจ้า ชา

ฟามเป็ นที ่ สอง  ยาน ัย และชาฟัทในบาชาน 13 และวงศ์ ญาติ ของเขาตามเรอืนบรรพบุรุษของเขา คื อม ีคา
เอล เมชุลลาม เชบา โยรยั ยาคาน ศิ อา และเอเบอร์  เจ ็ดคนด้วยกัน 14 คนเหล่าน้ีเป็นบุตรอาบีฮาอลิ  ผู้ เป็น
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บุตรชายหุ ร ี ผู้ เป็นบุตรชายยาโรอาห์  ผู้ เป็นบุตรชายกิเลอาด  ผู้ เป็นบุตรชายมีคาเอล  ผู้ เป็นบุตรชายเยช ิชยั 
 ผู้ เป็นบุตรชายยาโด  ผู้ เป็นบุตรชายบุส 15 อาหเิป็นบุตรชายอ ับด ีเอล  ผู้ เป็นบุตรชายกุนี เป็นเจ้านายในเรอืน
บรรพบุรุษของเขา 16 และเขาทัง้หลายอาศัยอยู่ในกิเลอาด ในบาชาน และตามหวัเมือง และในเขตทุ่งหญ้า
ทัง้สิน้ของชาโรนจนสุดเขต 17 คนเหล่าน้ีทัง้สิน้ขึ้นทะเบียนสํามะโนครวัเชื้อสายไวใ้นรชักาลของโยธามกษั 
ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ และในรชักาลของเยโรโบอมักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล

คนรู เบน คนกาด และคนตระกูลมนัสเสห ์คร ึ่งหน่ึงชนะชนชาติ อื่น 
18 คนรู เบน คนกาด และคนตระกูลมนัสเสห ์คร ่ึงหน่ึ งม ีคนเก่งกล้า  ผู้ ถื อด ้ังและดาบ และโก่งธนู ชาํนาญ

ศึกส่ีหม่ืนส่ีพันเจ็ดรอ้ยหกสิบคน  พร ้อมท่ี จะเข้ ารบ 19 เขาทําศึ กก ับคนฮาการ์ เยทูร์ นาฟิช และโนดับ
20 และเม่ือเขาได้รบัความชว่ยเหลือ คนฮาการแ์ละพวกท่ี อยู ่ด้วยทุกคนก็ ถู กมอบไวใ้นมือของเขา เพราะเขา
รอ้งทูลต่อพระเจ้าในการสงคราม และพระองค์ทรงประสาทตามคําทูลของเขา เพราะเขาทัง้หลายวางใจใน
พระองค์ 21 เขาได้กวาดเอาฝูงสัตวข์องข้าศึกไป คื ออ ูฐหา้หม่ืนตัว แกะสองแสนหา้หม่ืนตัว ลาสองพัน และ
คนหน่ึงแสน 22 เพราะเขาล้มตายเสียมาก ด้วยการศึกครัง้น้ันเป็นมาจากพระเจ้า และเขาทัง้หลายอาศัย
อยูใ่นท่ีของเขาจนถูกกวาดไปเป็นเชลย 23 คนตระกูลมนัสเสห ์คร ึ่งหน่ึงอาศัยอยูใ่นแผ่นดินน้ัน เขามีคนมาก
ขึ้นด้วยกันตัง้แต่เมืองบาชานถึงเมืองบาอลัเฮอร ์โมน เสนีร์ และภูเขาเฮอร ์โมน 24  ต่อไปน้ี เป็นหวัหน้าเรอืน
บรรพบุรุษของเขาคือ เอเฟอร์ อชิอี เอลีเอล อสัรเีอล เยเรมีย์ โฮดาวิยาห์ และยาดีเอล เป็นทแกล้วทหาร
คนมี ชื่อเสียง เป็นหวัหน้าเรอืนบรรพบุรุษของเขา

คนมนัสเสห ์ไหว ้ รู ปเคารพ
25  แต่ เขาทัง้หลายละเมิดต่อพระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขา และเล่นชูกั้บบรรดาพระของชนชาติทัง้หลาย

แหง่แผ่นดินน้ัน  ผู้ ซ่ึงพระเจ้าทรงทําลายเสียต่อหน้าเขาทัง้หลาย 26 พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลจึงทรงเรา้จิตใจ
ของปูลกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี และจิตใจของทิ กล ัทปิเลเสอร ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยี และพระองค์ทรงกวาดเขา
ไปเสียคือ คนรู เบน คนกาด และคนตระกูลมนัสเสห ์ครึง่หน่ึง และพาเขาทัง้หลายไปยงัฮาลาห์ ฮาโบร์ ฮารา
และแม่น้ําเมืองโกซาน จนถึงทุกวนัน้ี

6
 ผู้ สืบสายโลหติของเลวี

1  บุ ตรชายของเลว ีคือ เกอรโ์ชม โคฮาท และเมรารี 2  บุ ตรชายของโคฮาทชื่อ อมัราม อสิฮาร์ เฮโบรน และ
อุสซีเอล 3  บุ ตรของอมัรามคือ อาโรน  โมเสส และนางมิเร ียม  บุ ตรชายอาโรนคือ นาดับ  อาบ ีฮู เอเลอาซาร์
และอธิามาร์

 ผู้ สืบสายโลหติของพวกปุโรหติถึงสมัยการเป็นเชลย
4 เอเลอาซาร ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อฟีเนหสั  ฟี เนหสัให้กําเนิดบุตรชื่ออาบี ชู วา 5  อาบ ี ชู วาให้กําเนิดบุตรชื่ อบ ุ คค ี

 บุ  คค ี ให ้กําเนิดบุตรชื่ ออ ุสซี 6  อุ สซี ให ้กําเนิดบุตรชื่อเศ-ราหิยาห์ เศ-ราหิยาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อเมราโยท 7 เม
ราโยทให้กําเนิดบุตรชื่ออามารยิาห์ อามารยิาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ออาห ิทูบ 8 อาหิทูบให้กําเนิดบุตรชื่อศาโดก
ศาโดกให้กําเนิดบุตรชื่ออาหมิาอสั 9 อาหมิาอสัให้กําเนิดบุตรชื่ออาซารยิาห์ อาซารยิาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อโย
ฮานัน 10 และโยฮานันใหกํ้าเนิดบุตรชื่ออาซารยิาห์ (ท่านน้ีแหละท่ี ทําหน้าท่ี  ปุ โรหติอยูใ่นพระวหิารซ่ึงซาโลม
อนทรงสรา้งในเยรูซาเล็ม� 11 อาซารยิาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ออามารยิาห์ อามารยิาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ออาห ิทูบ 
12 อาหิทูบให้กําเนิดบุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้กําเนิดบุตรชื่อชลัลูม 13 ชลัลูมให้กําเนิดบุตรชื่อฮิลคียาห์ ฮิลคี
ยาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ออาซารยิาห์ 14 อาซารยิาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อเสไรอาห์ เสไรอาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อเยโฮซา
ดัก 15 และเยโฮซาดักถูกกวาดไปเป็นเชลย เม่ือพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงให ้ยู ดาห์ และเยรูซาเล็มเข้าสู่ การถู กก
วาดไปเป็นเชลยด้วยหตัถ์ของเนบูคัดเนสซาร์

 แต่ ละครอบครวัของบุตรชายสามคนของเลวี
16  บุ ตรชายของเลว ีคือ เกอรโ์ชม โคฮาท และเมรารี 17  ต่อไปน้ี เป็นชื่ อบ ุตรชายของเกอรโ์ชมคือ ลิ บน ี

และชิเมอี 18  บุ ตรชายของโคฮาทคือ อมัราม อสิฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล 19  บุ ตรชายของเมราร ีคือ  มาห ์ลี
และมู ช ี เหล่าน้ี เป็นครอบครวัของคนเลวตีามพงศ์ พันธุ ์ บิ ดาของเขา 20  บุ ตรชายของเกอรโ์ชมคือลิ บน ี บุ ตร
ชายของลิ บน ีคือยาหาท  บุ ตรชายของยาหาทคือศิมมาห์ 21  บุ ตรชายของศิมมาห์คือโยอาห์  บุ ตรชายของโย
อาหคื์ ออ ิดโด  บุ ตรชายของอดิโดคือเศ-ราห์  บุ ตรชายของเศ-ราห์คือเยอาเธรยั 22  บุ ตรชายของโคฮาทคือ
อมัมีนาดับ  บุ ตรชายของอมัมีนาดับคือโคราห์  บุ ตรชายของโคราหคื์ ออ ั สส ีร์ 23  บุ ตรชายของอ ัสส ีรคื์อเอลคา
นาห์  บุ ตรชายของเอลคานาหคื์ออาบียาสาฟ  บุ ตรชายของอาบียาสาฟคื ออ ั สส ีร์ 24  บุ ตรชายของอ ัสส ีรคื์อทา
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หทั  บุ ตรชายของทาหทัคื ออ ุ ร ีเอล  บุ ตรชายของอุ ร ีเอลคื ออ ุสซียาห์  บุ ตรชายของอุสซียาห์คือชาอูล 25  บุ ตร
ชายของเอลคานาห ์คือ อามาสัย และอาหิโมท 26 สําหรบัเอลคานาห ์น้ัน  บุ ตรชายของเอลคานาห์คือโศฟัย
 บุ ตรชายของโศฟัยคือนาหทั 27  บุ ตรชายของนาหทัคือเอลี อบั  บุ ตรชายของเอลีอบัคือเยโรฮมั  บุ ตรชายของ
เยโรฮมัคือเอลคานาห์ 28  บุ ตรชายของซามูเอลคือ ว ัสน ี บุ ตรหวัปีของเขา และอาบียาห์ 29  บุ ตรชายของเม
รารคืีอมาห์ลี  บุ ตรชายของมาห ์ลีค ือลิ บน ี บุ ตรชายของลิ บน ีคือชิเมอี  บุ ตรชายของชิเมอคืี ออ ุสซาห์ 30  บุ ตร
ชายของอุสซาห์คือชิเมอี  บุ ตรชายของชิเมอีคือฮ ักก ียาห์  บุ ตรชายของฮ ักก ียาห์คืออาสายาห์ 31  เหล่าน้ี เป็น
บุคคลท่ี ดาว ิดทรงแต่งตัง้ให ้ดู แลการรอ้งเพลงในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์  หลังจากท่ี  ห ีบพันธสัญญามา
ตัง้อยู ่ท่ี น่ันแล้ว 32 เขาทัง้หลายทําการปรนนิบั ติด ้วยเพลง ข้างหน้าท่ีพักอาศัยในพลับพลาแหง่ชุ มน ุม จนซา
โลมอนได้ทรงสรา้งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ในเยรูซาเล็ม และเขาได้ ปฏิบัติหน้าท่ี ของเขาตามตําแหน่ง
33  ต่อไปน้ี เป็นบุคคลท่ี ปฏิบัติ งานอยู ่พร ้อมกับบุตรของเขา พวกบุตรชายของคนโคฮาทคือ เฮมานนั กร ้อง
 ผู้ เป็นบุตรชายโยเอล  ผู้ เป็นบุตรชายเชมูเอล 34  ผู้ เป็นบุตรชายเอลคานาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเยโรฮมั  ผู้ เป็นบุตร
ชายเอลีเอล  ผู้ เป็นบุตรชายโทอาห์ 35  ผู้ เป็นบุตรชายศูฟ  ผู้ เป็นบุตรชายเอลคานาห์  ผู้ เป็นบุตรชายมาฮาท
 ผู้ เป็นบุตรชายอามาสัย 36  ผู้ เป็นบุตรชายเอลคานาห์  ผู้ เป็นบุตรชายโยเอล  ผู้ เป็นบุตรชายอาซารยิาห์  ผู้ เป็น
บุตรชายเศฟันยาห์ 37  ผู้ เป็นบุตรชายทาหทั  ผู้ เป็นบุตรชายอ ัสส ีร์  ผู้ เป็นบุตรชายอาบียาสาฟ  ผู้ เป็นบุตรชาย
โคราห์ 38  ผู้ เป็นบุตรชายอสิฮาร์  ผู้ เป็นบุตรชายโคฮาท  ผู้ เป็นบุตรชายเลวี  ผู้ เป็นบุตรชายอสิราเอล 39 กับอา
สาฟพี่น้องของเขา  ผู้ ซ่ึงยนือยู่ข้างขวามือของเขา คืออาสาฟบุตรชายเบเรคิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายชิเมอา 40  
ผู้ เป็นบุตรชายมีคาเอล  ผู้ เป็นบุตรชายบาอาเสยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายมัลคิยาห์ 41  ผู้ เป็นบุตรชายเอทนี  ผู้ เป็น
บุตรชายเศ-ราห์  ผู้ เป็นบุตรชายอาดายาห์ 42  ผู้ เป็นบุตรชายเอธาน  ผู้ เป็นบุตรชายศิมมาห์  ผู้ เป็นบุตรชายชิ
เมอี 43  ผู้ เป็นบุตรชายยาหาท  ผู้ เป็นบุตรชายเกอรโ์ชม  ผู้ เป็นบุตรชายเลวี 44  ท่ี ข้างซ้ายมื อม ี บุ ตรชายของเม
รารี  พี่ น้องของเขาคือ เอธานผู้เป็นบุตรชายคี ช ี ผู้ เป็นบุตรชายอ ับด ี ผู้ เป็นบุตรชายมัลลูค 45  ผู้ เป็นบุตรชาย
ฮาชาบิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอามาซิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายฮิลคียาห์ 46  ผู้ เป็นบุตรชายอมัซี  ผู้ เป็นบุตรชายบานี
 ผู้ เป็นบุตรชายเชเมอร์ 47  ผู้ เป็นบุตรชายมาห์ลี  ผู้ เป็นบุตรชายมู ช ี ผู้ เป็นบุตรชายเมรารี  ผู้ เป็นบุตรชายเลวี
48 และคนเลว ีพี่ น้องของเขาได้รบัแต่งตัง้ให ้ปฏิบัติ งานทุกอยา่งของพลับพลาของพระนิเวศของพระเจ้า

 ผู้ สืบสายโลหติของอาโรน
49  แต่ อาโรนกับบุตรชายของท่านถวายเครือ่งบูชาบนแท่นเครือ่งเผาบูชาและบนแท่นเครือ่งหอม และ

ปฏิบั ติ งานทัง้สิน้ในท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด และกระทําการลบมลทินบาปของอสิราเอล ตามทุกอยา่งท่ีโมเสสผู้ รบัใช ้
ของพระเจ้าได้บัญชาไว้ 50  ต่อไปน้ี เป็นบุตรชายของอาโรนคือเอเลอาซาร์  บุ ตรชายของเอเลอาซารคื์อฟีเน
หสั  บุ ตรชายของฟีเนหสัคืออาบี ชู วา 51  บุ ตรชายอาบี ชู วาคื อบ ุ คค ี บุ ตรชายของบุ คค ีคื ออ ุสซี  บุ ตรชายของอุส
ซีคือเศ-ราหยิาห์ 52  บุ ตรชายของเศ-ราหยิาหคื์อเมราโยท  บุ ตรชายของเมราโยทคืออามารยิาห์  บุ ตรชายของ
อามารยิาหคื์ออาห ิทูบ 53  บุ ตรชายของอาหทูิบคือศาโดก  บุ ตรชายของศาโดกคืออาหมิาอสั

บรรดาหวัเมืองของคนเลวี
54  ต่อไปน้ี เป็ นที ่อาศัยของเขาตามค่ายในเขตแดนของเขา คือลูกหลานของอาโรน ครอบครวัคนโคฮาท

เพราะสลากตกเป็นของเขา 55 เขาได้รบัเมืองเฮโบรนในแผ่นดินยูดาห์ และทุ่งหญ้าซ่ึงอยู่ล้อมรอบน้ัน 56  
แต่  ทุ ่งนาและตามชนบทของเมืองน้ัน เขายกให ้แก่ คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ 57 เขาใหเ้มืองต่างๆแหง่ยูดาห ์
แก่ ลูกหลานของอาโรน คือเมืองเฮโบรนซ่ึงเป็นเมืองล้ี ภัย เมืองลิบนาหกั์ บท ุ่งหญ้า เมืองยาททีร์ เมืองเอชเท
โมอากั บท ุ่งหญ้า 58  ฮ ีเลนพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า เดบีร ์พร ้อมกั บท ุ่งหญ้า 59 อาชานพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า และเบธเช
เมชพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า 60 และจากดินแดนตระกูลเบนยามิ นก ็มอบเมืองเกบาพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า อาเลเมท
พรอ้มกั บท ุ่งหญ้า และอานาโธทพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า หวัเมืองทัง้สิน้ของเขาทุกครอบครวัเป็นสิบสามหวัเมือง
ด้วยกัน 61 ส่วนคนโคฮาทท่ี เหลืออยู ่น้ันได้รบัส่วนมอบโดยสลากท่ี ได้ จากครอบครวัของตระกูล จากตระกูล
มนัสเสห ์คร ึ่งหน่ึ งม ี สิ บหวัเมือง 62 และมอบสิบสามหวัเมืองจากตระกูลอสิสาคาร์ ตระกูลอาเชอร์ ตระกู ลน ัฟ
ทาลี และจากตระกูลมนัสเสห์ในบาชานให ้แก่ คนเกอรโ์ชมตามครอบครวัของเขา 63 และมอบโดยสลากสิบ
สองหวัเมืองจากตระกูลรู เบน ตระกูลกาด และตระกูลเศบู ลุ นให ้แก่ คนเมรารตีามครอบครวัของเขา 64  ดังน้ี 
แหละประชาชนอสิราเอลได้มอบหวัเมืองพรอ้มกั บท ุ่งหญ้าให ้แก่  คนเลว ี65 และคนอสิราเอลได้จับสลากให้
หวัเมืองจากตระกูลยูดาห์ ตระกูลสิเมโอน และตระกูลเบนยามิน  ตามท่ี  กล ่าวชื่อไวน้ั้นด้วย 66 และครอบครวั
คนโคฮาทท่ี เหลืออยู ่ มี หวัเมืองอนัเป็นดินแดนของเขาจากตระกูลเอฟราอมิ 67 คนอสิราเอลได้ ให ้หวัเมืองล้ี 
ภัย คือเมืองเชเคมพรอ้มกั บท ุ่งหญ้าในถิน่ภูเขาเอฟราอมิ เมืองเกเซอร ์พร ้อมกั บท ุ่งหญ้า 68 เมืองโยกเมอมั
พรอ้มกั บท ุ่งหญ้า เมืองเบธโฮโรนพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า 69 เมืองอยัยาโลนพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า เมืองกัทรมิโมนพร้
อมกั บท ุ่งหญ้า 70 และมอบเมืองจากตระกูลมนัสเสห ์ครึง่หน่ึง คือเมืองอาเนอร ์พร อ้มกั บท ุ่งหญ้า เมืองบิ เลอ 
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ัมพรอ้มกั บท ุ่งหญ้าให ้แก่ ครอบครวัคนโคฮาทท่ี เหลืออยู ่71  ดิ นแดนของมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูลท่ี มอบให ้ แก่ คน
เกอรโ์ชมคือ โกลานในเมืองบาชานพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า และอชัทาโรทพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า 72 และจากตระกูล
อสิสาคาร์ คือเมืองเคเดชพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า เมืองดาเบรทัพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า 73 และเมืองราโมทพรอ้มกั บท ุ่ง
หญ้า และเมืองอาเนมพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า 74 จากตระกูลอาเชอร์  คือ เมืองมาชาลพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า เมืองอบั
โดนพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า 75 เมืองหุกอกพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า และเมืองเรโหบพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า 76 และจากตระกู 
ลน ัฟทาลี  คือ เมืองเคเดชในกาลิลี พร อ้มกั บท ุ่งหญ้า เมืองฮมัโมนพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า เมืองคีรยิาธาอมิพรอ้มกั 
บท ุ่งหญ้า 77 ส่วนคนเมราร ีท่ี  เหลืออยู ่น้ันได้รบัจากตระกูลเศบู ลุ นคือ เมืองรมิโมนพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า เมืองทา
โบร ์พร ้อมกั บท ุ่งหญ้า 78 และฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้ นที ่เยร ีโค คือฟากตะวนัออกของแม่น้ําจอรแ์ดนน้ัน
จากตระกูลรู เบน คือเมืองเบเซอรใ์นถิน่ทุ รก ันดารพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า เมืองยาฮาสพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า 79 เมือง
เคเดโมทพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า และเมืองเมฟาอาทพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า 80 และจากตระกูลกาด  คือ เมืองราโมท
ในกิเลอาดพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า เมืองมาหะนาอมิพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า 81 เมืองเฮสโบนพรอ้มกั บท ุ่งหญ้า เมืองยา
เซอร ์พร ้อมกั บท ุ่งหญ้า

7
 บุ ตรชายของอสิสาคาร์

1  บุ ตรชายของอสิสาคาร์ คือโทลา  ปู อาห์ ยาชูบ และชมิโรน  สี ่คนด้วยกัน 2  บุ ตรชายของโทลาคือ  อุ สซี เร
ไฟยาห์ เยรเีอล  ยาม ัย ยบิสัม และเชมูเอล หวัหน้าในเรอืนบรรพบุรุษของเขา คือของโทลา เป็นทแกล้วทหาร
ของพงศ์ พันธุ ์ของเขา และจํานวนของคนเหล่าน้ีในรชัสมัยของดาวดิเป็นสองหม่ืนสองพันหกรอ้ยคน 3  บุ ตร
ชายของอุสซี คือ อสิราหยิาห์ และบุตรชายของอสิราหยิาห ์คือ  มี คาเอล โอบาดีห์ โยเอล และอสิชอีาห์ หา้คน
ด้วยกัน  ทุ กคนเป็นคนชัน้หวัหน้า 4 และพรอ้มกับคนเหล่าน้ีตามพงศ์ พันธุ ์ของเขาตามเรอืนบรรพบุรุษของ
เขา  มี  หน ่วยทหารศึกสามหม่ืนหกพันคน เพราะเขามีภรรยาและบุตรชายมาก 5  ญาติ  พี่ น้องของเขาซ่ึงเป็น
คนในบรรดาครอบครวัของอสิสาคาร์  มี หมดด้วยกันเป็นทแกล้วทหารแปดหม่ืนเจ็ดพันคน ขึ้นทะเบียนไว้
ในสํามะโนครวัเชื้อสาย

 ผู้ สืบสายโลหติของเบนยามิน
6  บุ ตรชายของเบนยามินคือ เบลา เบเคอร์ และเยดียาเอล สามคนด้วยกัน 7  บุ ตรชายของเบลาคือ เอส

โบน  อุ สซี  อุ สซีเอล เยรโีมท และอ ิร ีหา้คนด้วยกัน เป็นหวัหน้าของเรอืนบรรพบุรุษ เป็นทแกล้วทหาร และ
จํานวนท่ีขึ้นทะเบียนไว้ในสํามะโนครวัเชื้อสายของเขาเป็นสองหม่ืนสองพันสามสิบส่ี คน 8  บุ ตรชายของ
เบเคอร ์คือ เศมิราห์ โยอาช เอลีเยเซอร์ เอลี โอน ัย  อมร ีเยรโีมท  อาบ ียาห์ อานาโธท และอาเลเมท ทัง้หมด
น้ีเป็นบุตรชายของเบเคอร์ 9 และจํานวนท่ีขึ้นทะเบียนไวใ้นสํามะโนครวัเชื้อสาย ตามพงศ์ พันธุ ์เป็นหวัหน้า
เรอืนบรรพบุรุษของเขา เป็นทแกล้วทหาร เป็นสองหม่ืนสองรอ้ยคน 10  บุ ตรชายของเยดียาเอลคือ  บิ ลฮาน
และบุตรชายของบิลฮานคือ  เยอ ูช เบนยามิน เอฮูด เคนาอะนาห์ เศธาน ทารชชิ และอาหชิาฮาร์ 11 ทัง้หมด
น้ีเป็นบุตรชายของเยดียาเอล ตามหวัหน้าเรอืนบรรพบุรุษของเขา เป็นทแกล้วทหาร เป็นหน่ึงหม่ืนเจ็ดพัน
สองรอ้ยคน  พร ้อมท่ีจะทําศึกสงคราม 12 และชุปปิม และหุปปิม เป็นบุตรอริะ และหุ ช ิมบุตรชายอาเฮอร์

 บุ ตรชายของนัฟทาลี
13  บุ ตรชายของนัฟทาลี คือ ยาซีเอล  กุน ีเยเซอร์ และชลัลูม ลูกหลานของนางบิลฮาห์

 ผู้ สืบสายโลหติของมนัสเสห์
14  บุ ตรชายของมนัสเสห ์คือ อสัรเีอล ซ่ึงนางกําเนิดให ้ท่าน ( แต่ ภรรยาน้อยของท่านคือชาวอารมักําเนิด

มาคีร ์บิ ดาของกิเลอาด 15 มาคีร ์ก็ รบัพี่สาวของหุปปิมและชุปปิมมาเป็นภรรยา  พี่ สาวของเขาชื่อมาอาคาห�์
และคนท่ีสองชื่อเศโลเฟหดั และเศโลเฟห ัดม ี บุตรสาว 16 และมาอาคาหภ์รรยาของมาคีรค์ลอดบุตรชายคน
หน่ึง นางเรยีกชื่อเขาวา่ เปเรช และน้องชายของเขาชื่อเชเรช และบุตรชายของเขาชื่อ  อุ  ลาม และราเคม
17  บุ ตรชายของอุลามคือเบดาน  เหล่าน้ี เป็นบุตรชายกิเลอาด  ผู้ เป็นบุตรชายมาคีร์  ผู้ เป็นบุตรชายมนัสเสห์
18 และฮมัโมเลเคทน้องสาวของเขาคลอดบุตรชื่ ออ ิชโฮด  อาบ ีเยเซอร์ และมาฮาลาห์ 19  บุ ตรชายของเชมิดา
คือ อาห ิยนั เชเคม ลิคฮี และอานียมั

 ผู้ สืบสายโลหติของเอฟราอมิ
20  บุ ตรชายของเอฟราอมิคือชูเธลาห์ และบุตรชายของชูเธลาห์คือเบเรด  บุ ตรชายของเบเรดคือทาหทั

 บุ ตรชายของทาหทัคือเอลอาดาห์  บุ ตรชายของเอลอาดาห์คือทาหทั 21  บุ ตรชายของทาหทัคือศาบาด  บุ ตร
ชายของศาบาดคือชูเธลาห์ กับเอเซอรแ์ละเอเลอัด ซ่ึงคนของกัทผู้ ท่ี  เก ิดในเมืองน้ันได้ฆ่าเสีย เพราะเขาทัง้
หลายลงมาปล้นสัตว์เล้ียงของเขา 22 และเอฟราอมิบิดาของเขาไว ้ทุกข์ โศกเศรา้เป็นหลายวนั และพี่น้อง
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ของเขาก็มาเล้าโลมเขา 23 และเอฟราอิมก็ เข ้าไปหาภรรยา และนางก็ ตัง้ครรภ์ คลอดบุตรชายคนหน่ึง และ
ท่านเรยีกชื่อเขาวา่ เบรยีาห์ เพราะเหตุชัว่รา้ยตกอยู่กับเรอืนของเขา 24 ( บุ ตรสาวของท่านชื่อเชเอราห์  ผู้ ซ่ึง
สรา้งเมืองเบธโฮโรนล่างและบน และเมืองอุสเซนเชเอราห�์ 25 เอฟราอมิมี บุ ตรชายชื่อเรฟาห์  บุ ตรชายของ
เรฟาห์คือเรเชฟ  บุ ตรชายของเรเชฟคือเทลาห์  บุ ตรชายของเทลาห์คือทาหาน 26  บุ ตรชายของทาหานคือ
ลาดาน  บุ ตรชายของลาดานคื ออ ัมมีฮูด  บุ ตรชายของอมัมีฮูดคือเอลีชามา 27  บุ ตรชายของเอลีชามาคือนนู
 บุ ตรชายของนนูคือโยชูวา

 กรรมสิทธิ ์ของเอฟราอมิ
28  ท่ี  ดิ นกรรมสิทธิ์และภู มิ ลําเนาของเขาคือ เบธเอลพรอ้มกับบรรดาหวัเมือง และนาอารนัด้านตะวนั

ออก และเกเซอรด้์านตะวนัตกพรอ้มกับบรรดาหวัเมือง เชเคมพรอ้มกับบรรดาหวัเมือง และกาซาพรอ้มกับ
บรรดาหวัเมือง 29 และตามพรมแดนของคนมนัสเสห์  มี เมืองเบธชานพรอ้มกับบรรดาหวัเมือง ทาอานาค
พรอ้มกับบรรดาหวัเมือง เมกิดโดพรอ้มกับบรรดาหวัเมือง โดร ์พร ้อมกับบรรดาหวัเมือง ลูกหลานโยเซฟ
บุตรชายอสิราเอลได้อาศัยอยูใ่นท่ี เหล่าน้ี 

 บุ ตรชายของอาเชอร์
30  บุ ตรชายของอาเชอร ์คือ อิมนาห์ อิชวาห์ อิชวี เบรยีาห์ และเสราห์น้องสาวของเขา 31  บุ ตรชายของเบ

รยีาห ์คือ เฮเบอรแ์ละมัลคีเอล  ผู้ เป็นบิดาของบิรซาวธิ 32 เฮเบอร ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อยาเฟล็ท โชเมอร์ โฮธาม
และชู วาน ้องสาวของเขา 33  บุ ตรชายของยาเฟล็ทคือ ปาสัค  บิ มฮาล และอชัวาท  เหล่าน้ี เป็นบุตรยาเฟล็
ท 34  บุ ตรชายของเชเมอร ์คือ อาฮี โรกาห์ เยฮุบบาห์ และอารมั 35  บุ ตรชายของเฮเลมน้องชายของเขาคือ
โศฟาห์ อิมนา เชเลช และอามัล 36  บุ ตรชายของโศฟาห ์คือ สุอาห์ ฮารเนเฟอร์  ชู  อลั เบรี อิมราห์ 37 เบเชอร์
โฮด ชมัมา  ช ิลชาห์ อิธราน และเบโอรา 38  บุ ตรชายของเยเธอร ์คือ เยฟุนเนห์ ปิ สปา และอารา 39  บุ ตรชาย
ของอุลลาคือ อาราห์ ฮนันีเอล และร ีเซ ีย 40 ทัง้สิน้เหล่าน้ีเป็นคนของอาเชอร์ หวัหน้าในเรอืนบรรพบุรุษของ
เขา เป็นทแกล้วทหารท่ีคัดเลือกไว้ เป็นเจ้านายใหญ่ จํานวนท่ีขึ้นทะเบียนไวใ้นสํามะโนครวัเชื้อสายเพื่อทํา
ศึกสงครามเป็นสองหม่ืนหกพันคน

8
 บุ ตรชายและหวัหน้าตระกูลของเบนยามิน

1 เบนยามินให้กําเนิดเบลาบุตรหวัปีของเขา อชัเบลคนท่ี สอง อาหะราห ์คนที ่ สาม 2 โนฮาห ์คนที ่ สี ่ราฟา
คนท่ี หา้ 3 และบุตรชายของเบลาคือ อดัดาห์  เก - รา  อาบ ีฮูด 4  อาบ ี ชู วา นาอามาน อาโหอาห์ 5  เก - รา เชฟู
ฟาน และหุราม 6  ต่อไปน้ี เป็นบุตรชายของเอฮูด เขาทัง้หลายเป็นหวัหน้าบรรพบุรุษของชาวเมืองเกบา และ
เขาถูกกวาดไปเป็นเชลยยงัเมืองมานาฮาท 7 คือนาอามาน อาหยิาห์ และเก- รา เขาทัง้หลายถูกกวาดไปเป็น
เชลย และท่านให้กําเนิดบุตรชื่ ออ ุสซาห์ และอาหฮูิด 8 และชาหะราอมิให้กําเนิดบุตรในดินแดนโมอบั ภาย
หลังจากท่ีเขาได้ ไล่ หุ ช ิมและบาอาราภรรยาของเขาไปแล้ว 9 เขาให้กําเนิดบุตรกับโฮเดชภรรยาของเขาคือ
โยบับ ศิเบีย เมชา มัลคาม 10  เยอ ูส สาเคีย และมิรมาห์  เหล่าน้ี เป็นบุตรชายของเขา เป็นหวัหน้าบรรพบุรุษ
ของเขา 11 เขาให้กําเนิดบุตรกับหุ ช ิ มด ้วยคือ  อาบ ี ทูบ และเอลปาอลั 12  บุ ตรชายของเอลปาอลัคือ เอเบอร์
 มิ ชอมั และเชเมด  ผู้ สรา้งเมืองโอโน และเมืองโลดพรอ้มกับหวัเมือง 13 และเบรยีาห์ และเชมา เขาทัง้หลาย
เป็นหวัหน้าบรรพบุรุษของชาวเมืองอยัยาโลน  ผู้ ซ่ึงขับไล่ชาวเมืองกัทไปเสียน้ัน 14 และอาหิโย ชาชกั และ
เยรโีมท 15 เศบาดิยาห์ อาราด เอเดอร์ 16  มี คาเอล อชิปาห์ และโยฮาเป็นบุตรชายของเบรยีาห์ 17 เศบาดิ
ยาห์ เมชุลลาม ฮสิคี เฮเบอร์ 18 อชิเมรยั ยสิลิยาหแ์ละโยบับเป็นบุตรชายของเอลปาอลั 19 ยาคิม ศิครี ศั บด ี
20 เอลีเยนัย ศิลเลธยั เอลีเอล 21 อาดายาห์ เบไรอาห์ และชิมราทเป็นบุตรชายของชิเมอี 22 อชิปาน เอเบอร์
เอลีเอล 23 อบัโดน ศิครี ฮานาน 24 ฮานันยาห์ เอลาม อนัโธธียาห์ 25 อฟิไดยาห์ และเปนูเอลเป็นบุตรชาย
ของชาชกั 26 ชมัเชรยั เชหะรยีาห์ อาธาลิยาห์ 27 ยาอาเรชียาห์ เอลียาห์ และศิครี เป็นบุตรชายของเยโรฮมั
28คนเหล่าน้ีเป็นหวัหน้าบรรพบุรุษของเขา ตามพงศ์ พันธุ ์ของเขา เป็นชัน้หวัหน้า คนเหล่าน้ี อยู ่ในเยรูซาเล็ม
29 และในกิเบโอนก็ มี  บิ ดาของกิเบโอนอาศัยอยู่ และภรรยาของท่านชื่อมาอาคาห์ 30  บุ ตรชายหวัปีของท่าน
ชื่ ออ ับโดน  แล้วก็  มี ศูร์ คีช บาอลั นาดับ 31 เกโดร์ อาหิโย เศเคอร์ 32 และมิกโลทให้กําเนิดบุตรชื่อชิเมอาห์
คนเหล่าน้ีอาศัยอยูต่รงข้ามกับญาติของเขาในเยรูซาเล็ มด ้วย เขาอยูกั่บญาติของเขา

 ผู้ สืบสายโลหติของซาอูล
33 เนอร ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อคีช คีชให้กําเนิดบุตรชื่อซาอูล ซาอูลให้กําเนิดบุตรชื่อโยนาธาน มัลคี ชู วา  อาบ ี

นาดับ และเอชบาอลั 34 และบุตรชายของโยนาธานคือ เมรบิบาอลั และเมรบิบาอลัให้กําเนิดบุตรชื่ อม ีคาห์
35  บุ ตรชายของมีคาห ์คือ  ปี โธน เมเลค ทาเรยี และอาหสั 36 และอาหสัใหกํ้าเนิดบุตรชื่อเยโฮอดัดาห์ และเย
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โฮอดัดาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ออาเลเมท อสัมาเวทและศิมรี ศิมร ีให ้กําเนิดบุตรชื่อโมซา 37 โมซาให้กําเนิดบุตร
ชื่ อบ ิเนอา  บุ ตรชายของบิเนอาคือราฟาห์  บุ ตรชายของราฟาห์คือเอเลอาสาห์  บุ ตรชายของเอเลอาสาห์คือ
อาเซล 38 อาเซลมี บุ ตรชายหกคน และต่อไปน้ีเป็นชื่อของเขา อสัรคัีม โบเครู อชิมาเอล เชอารยิาห์ โอบาดีห์
และฮานัน ทัง้หมดน้ีเป็นบุตรชายของอาเซล 39  บุ ตรชายของเอเชกน้องชายของเขาคือ  อุ ลามบุตรหวัปีของ
เขา เยฮูชคนท่ี สอง และเอลีเฟเลทคนท่ี สาม 40  บุ ตรชายของอุลามเป็นคนท่ีเป็นทแกล้วทหาร นักธนู  มี ลูก
หลานมากหน่ึงรอ้ยหา้สิบคน คนเหล่าน้ีทัง้สิน้เป็นลูกหลานของเบนยามิน

9
สํามะโนครวัเชื้อสายของอสิราเอลและยูดาห์

1 ดังน้ั นอ ิสราเอลทัง้ปวงได้ขึ้นทะเบียนไว้ในสํามะโนครวัเชื้อสาย และดู เถิด ทะเบียนน้ี ก็ บันทึกไว้ใน
หนังสือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลและยูดาห์  ผู้  ถู กกวาดไปเป็นเชลยในบาบิโลนเพราะการละเมิดของเขา
2 ฝ่ายพวกแรกท่ี เข ้ามาอาศัยในท่ี กรรมสิทธิ ์ของเขาอกีในบรรดาหวัเมืองของเขาน้ัน คื ออ ิสราเอล พวก
ปุโรหติ พวกเลวี และพวกคนใช้ประจําพระว ิหาร 3 และในเยรูซาเล็มมีประชาชนบางคนในพวกยูดาห์ พวก
เบนยามิน พวกเอฟราอมิ และพวกมนัสเสห์  ได้ อาศัยอยู่ 4 คื ออ ุธยัเป็นบุตรชายอมัมีฮูด  ผู้ เป็นบุตรชายอมรี
 ผู้ เป็นบุตรชายอมิรี  ผู้ เป็นบุตรชายบานี ในพวกบุตรเปเรศ  ผู้ เป็นบุตรชายยูดาห์ 5 และจากคนชโีลห ์คือ อาสา
ยาห ์บุ ตรหวัปี และบุตรชายของเขา 6 จากบุตรชายของเศ-ราห ์คือ  เยอ ูเอล กับญาติของเขาเป็นหกรอ้ยเก้า
สิบคน 7 จากลูกหลานของเบนยามินคือ สัลลู  ผู้ เป็นบุตรชายเมชุลลาม  ผู้ เป็นบุตรชายโฮดาวยิาห์  ผู้ เป็นบุตร
ชายหสัเสนูอาห์ 8 อบิเนยาห ์บุ ตรชายเยโรฮมั เอลาห ์บุ ตรชายอุสซี  ผู้ เป็นบุตรชายมิครี และเมชุลลามบุตร
ชายเชฟาทิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเรอูเอล  ผู้ เป็นบุตรชายอ ิบน ียาห์ 9 และญาติของเขาตามพงศ์ พันธุ ์ของเขา
เป็นเก้ารอ้ยหา้สิบหกคน ทัง้สิน้น้ีเป็นประมุขของบรรพบุรุษตามเรอืนบรรพบุรุษของเขา

พวกปุโรหติใหญ่
10 จากพวกปุโรห ิตม ีเยดายาห์ เยโฮยารบิ ยาคีน 11 และอาซารยิาห์  ผู้ เป็นบุตรชายฮิลคียาห์  ผู้ เป็นบุตร

ชายเมชุลลาม  ผู้ เป็นบุตรชายศาโดก  ผู้ เป็นบุตรชายเมราโยท  ผู้ เป็นบุตรชายอาห ิทูบ  เจ้าหน้าท่ี ปกครองของ
พระนิเวศแหง่พระเจ้า 12 และอาดายาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเยโรฮมั  ผู้ เป็นบุตรชายปาชเฮอร์  ผู้ เป็นบุตรชายมัลคิ
ยาห์ และมาอาสัย  ผู้ เป็นบุตรชายอาดีเอล  ผู้ เป็นบุตรชายยาเซราห์  ผู้ เป็นบุตรชายเมชุลลาม  ผู้ เป็นบุตรชาย
เมชลิเลมิท  ผู้ เป็นบุตรชายอมิเมอร์ 13 และญาติของเขา หวัหน้าเรอืนบรรพบุรุษของเขา รวมเป็นหน่ึงพัน
เจ็ดรอ้ยหกสิบคน เป็นคนสามารถมากท่ีจะทํางานปรนนิบั ติ ในพระนิเวศของพระเจ้า

 คนเลว ีอาศัยอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม
14 จากคนเลว ีมี เชไมอาห์  ผู้ เป็นบุตรชายหสัชูบ  ผู้ เป็นบุตรชายอสัรคัีม  ผู้ เป็นบุตรชายฮาซาบิยาห์ ลูก

หลานของเมรารี 15 กับบั คบ ัคคาร์ เฮเรช กาลาล และมัทธานิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายมี คา  ผู้ เป็นบุตรชายศิครี
 ผู้ เป็นบุตรชายอาสาฟ 16 และโอบาดีห์  ผู้ เป็นบุตรชายเชไมอาห์  ผู้ เป็นบุตรชายกาลาล  ผู้ เป็นบุตรชายเยดูธูน
และเบเรคยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอาสา  ผู้ เป็นบุตรชายเอลคานาห์  ผู้ อาศัยอยู่ในชนบทของชาวเนโทฟาห์ 17  ผู้
เฝ้าประตู  คือ ชลัลูม อกัขูบ ทัลโมน อาห ิมาน และญาติของเขา ชลัลูมเป็นหวัหน้า 18 ประจําอยู ่จนบัดน้ี  ท่ี พระ
ทวารของกษั ตร ิย์ทางด้านตะวนัออก คนเหล่าน้ีเป็นผู้เฝ้าประตูค่ายของคนเลวี 19 ชลัลูมเป็นบุตรชายโคเร
 ผู้ เป็นบุตรชายอาบียาสาฟ  ผู้ เป็นบุตรชายโคราห์ และญาติของเขาคือเรอืนบรรพบุรุษของเขา คือคนโคราห์
เป็นผู้ ดู แลการงานปรนนิบั ติ เป็นผู้เฝ้าธรณี ประตู ของพลับพลา ดังบรรพบุรุษของเขา เป็นผู้ ดู แลค่ายของ
พระเยโฮวาห์ เป็นผู้ ดู แลทางเข้า 20 และฟีเนห ัสบ ุตรชายเอเลอาซาร์ เป็นผู้ครอบครองเหนือเขาในกาลก่อน
พระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับเขา 21 เศคารยิาห์  บุ ตรชายเมเชเลมิยาห์ เป็นผู้เฝ้าทางเข้าประตู พล ับพลาแหง่
ชุ มน ุม 22  ผู้  ถู กเลือกเป็นผู้เฝ้าประตู ท่ี  ธรณี น้ั นม ีสองรอ้ยสิบสองคน เขาขึ้นทะเบียนสํามะโนครวัเชื้อสายไว้
ในชนบทของเขา  ดาว ิดและซามูเอลผู้ทํานายได้สถาปนาเขาไวใ้นตําแหน่งหน้าท่ี 23 ดังน้ันเขาและลูกหลาน
ของเขาจึงเป็นผู้ ดู แลประตูรัว้พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ เป็นผู้เฝ้าประตูรัว้พระนิเวศแหง่พลับพลา 24  ผู้ดู 
แลประตูรัว้อยู่ทัง้ส่ี ด้าน คื อด ้านตะวนัออก  ตะวนัตก  เหนือ และใต้ 25 และญาติของเขาซ่ึงอยู่ในชนบทของ
เขาต้องเข้ามาทุกๆเจ็ดวนั ตามเวลากําหนดเพื่อจะอยูกั่บคนเหล่าน้ี

 หน้าท่ี สําคัญของคนเลว ีบางคน 
26 เพราะนายประตูรั ้วท ้ังส่ี คน  ผู้ เป็นพวกเลว ีน้ัน  มี  ตําแหน่งหน้าท่ี เป็นผู้ ดู แลหอ้งและคลังของพระนิเวศ

แหง่พระเจ้า 27 และเขาพักอาศัยอยู่รอบพระนิเวศของพระเจ้า เพราะหน้าท่ีเฝ้าตกอยู่กับเขา และเขามี 
หน้าท่ี เปิดทุกเชา้ 28 บางคนเป็นคนดูแลเครือ่งใช้ในการปรนนิบั ติ เพราะวา่จะเบิกออกไปหรอืส่งเข้ามาต้อง
นั บท ุกครัง้ 29 และบางคนถูกแต่งตัง้ให ้ดู แลเครือ่งใช้ และดูแลเครือ่งใช้ของสถานบร ิสุทธ ์ิ ทัง้สิน้  ดู แลยอด



1  พงศาวดาร 9:30 342 1  พงศาวดาร 11:2

แป้ง น้ําองุน่  น้ํามัน  กํายาน และเครือ่งเทศ 30 และบางคนซ่ึงเป็นลูกหลานของปุโรห ิตก ็เตรยีมเครือ่งเทศ
ประสม 31 และมัททีธยิาห ์คนเลว ีคนหน่ึง  ผู้ เป็นบุตรหวัปีของชลัลูม คนโคราห์  มี  ตําแหน่งหน้าท่ี เป็นผู้ ดู แล
สิง่ท่ีป้ิงในถาด 32 และญาติของเขาบางคน ซ่ึงเป็นคนโคฮาท เป็นผู้ ดู แลขนมปังหน้าพระพักตร์  มี  หน้าท่ี จัด
เตรยีมทุกวนัสะบาโต 33  ต่อไปน้ี เป็นนั กร ้อง คือประมุขของบรรพบุรุษคนเลวี  ผู้ อาศัยอยูใ่นหอ้งในพระวหิาร
ไม่ต้องทําการปรนนิบั ติ อยา่งอื่น เพราะเขาอยู่เวรทัง้กลางวนัและกลางคืน 34 คนเหล่าน้ีเป็นบรรดาหวัหน้า
ของคนเลวี ตามพงศ์ พันธุ ์ของเขาเป็นชัน้หวัหน้า คนเหล่าน้ีอาศัยอยู ่ท่ี  เยรูซาเล็ม 

สายตระกูลของซาอูล
35 ในกิเบโอนน้ันเยฮเีอลบดิาของกิเบโอนอาศัยอยู่ และภรรยาของท่านชื่อมาอาคาห์ 36และบุตรชายหวัปี

ของท่านชื่อ อบัโดน  แล้วก็  มี ศูร์ คีช บาอลั เนอร์ นาดับ 37 เกโดร์ อาหิโย เศคารยิาห์ และมิกโลท 38 และ
มิกโลทให้กําเนิดบุตรชื่อชิเมอมั และคนเหล่าน้ีอาศัยอยู่ตรงข้ามกับญาติของเขาในเยรูซาเล็ มด ้วย  อยู ่กับ
ญาติของเขา 39 เนอร ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อคีช คีชใหกํ้าเนิดบุตรชื่อซาอูล ซาอูลใหกํ้าเนิดบุตรชื่อโยนาธาน มัลคี 
ชู วา  อาบ ีนาดับ และเอชบาอลั 40  บุ ตรชายของโยนาธานชื่อเมรบิบาอลั และเมรบิบาอลัให้กําเนิดบุตรชื่ อม ี
คาห์ 41  บุ ตรชายของมีคาห ์คือ  ปี โธน เมเลค ทาเรยี และอาหสั 42 และอาหสัใหกํ้าเนิดบุตรชื่อยาราห์ และยา
ราห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ออาเลเมท อสัมาเวท และศิมรี และศิมร ีให ้กําเนิดบุตรชื่อโมซา 43 โมซาใหกํ้าเนิดบุตรชื่ 
อบ ิเนอา และบุตรชายของบิเนอาคือเรไฟยาห์  บุ ตรชายของเรไฟยาห์คือเอเลอาสาห์  บุ ตรชายของเอเลอา
สาห์คืออาเซล 44 อาเซลมี บุ ตรชายหกคน และต่อไปน้ีเป็นชื่อของเขาทัง้หลายคือ อสัรคัีม โบเครู อิชมาเอล
เชอารยิาห์ โอบาดีห์ และฮานัน  เหล่าน้ี เป็นบุตรชายของอาเซล

10
ซาอู ลพ ่ายแพ้และถูกฆ่าเสีย

1 คนฟีลิสเตียได้ สู้ กับคนอสิราเอล และคนอสิราเอลก็ หนี ไปให้พ้นหน้าคนฟีลิสเตี ยล ้มตายอยู ่ท่ี บนภูเขา
กิลโบอา 2 และคนฟีลิสเตี ยก ็ ไล่ ทันซาอู ลก ับพวกราชโอรส และคนฟีลิสเตี ยก ็ฆ่าโยนาธาน  อาบ ีนาดับ และ
มัลคี ชู วา ราชโอรสของซาอูลเสีย 3 การรบหนั กก ็ประชดิซาอูลเข้าไป และนักธนมูาพบพระองค์ เข้า  พระองค์  
ก็ ทรงบาดเจ็บสาห ัสด ้วยฝีมือของนักธนู 4  แล ้วซาอูลรบัสัง่คนถืออาวุธของพระองค์ วา่ �จงชกัดาบออก แทง
เราเสียให ้ทะลุ  เถิด เกรงวา่คนท่ี มิได้  เข ้าสุ หน ัตเหล่าน้ี จะเข้ ามาทําลบหลู่ แก่  เรา �  แต่  ผู้ ถืออาวุธไม่ยอมกระทํา
ตาม เพราะเขากลัวมาก ซาอูลจึงทรงชกัดาบของพระองค์ ออก ทรงล้ มท ับดาบน้ัน 5 และเม่ือผู้ถืออาวุธเห ็
นว ่าซาอูลสิน้พระชนม์ แล้ว เขาก็ล้ มท ับดาบของเขาตายด้วย 6 ดังน้ันซาอู ลก ็ สิน้พระชนม์  พร อ้มกับราชโอรส
ทัง้สามของพระองค์ และราชวงศ์ทัง้สิน้ของพระองค์ ก็ ตายด้วยกัน 7 เม่ือบรรดาคนอสิราเอลผู้ อยู ่ในหุบเขา
เห ็นว ่ากองทัพหนี ไป และซาอู ลก ับโอรสของพระองค์ ก็  สิน้พระชนม์  แล้ว เขาก็ทิ ้งบ ้านเมืองของเขาและหลบ
หนี ไป คนฟีลิสเตี ยก ็ เข ้ามาอาศัยอยูใ่นน้ัน

คนฟีลิสเตียฉลองการสิน้พระชนม์ของซาอูล
8  อยู ่มาว ันร ุ่งขึ้น เม่ือคนฟีลิสเตียมาปลดเส้ือผ้าจากคนท่ี ถู กฆ่า เขาพบพระศพซาอูลและราชโอรสทัง้

สามอยูบ่นภูเขากิลโบอา 9 เขาก็ถอดเครือ่งทรงของพระองค์ เอาพระเศียรและอาวุธของพระองค์ ไป และส่ง
ผู้ส่ือสารไปทัว่ดินแดนฟีลิสเตีย  ให ้นําข่าวดีไปยงัรูปเคารพและประชาชนของเขา 10 เขาเอาเครือ่งอาวุธของ
พระองค์ไปไว้ในวหิารพระของเขา และเอาพระเศียรของพระองค์มัดไว้ในวหิารของพระดาโกน 11  แต่ เม่ือ
ชาวยาเบชกิเลอาดทัง้สิน้ได้ยนิเรือ่งทัง้หมดท่ีคนฟีลิสเตียได้กระทําแก่ซาอูล 12 ทหารเก่งกล้าทัง้สิ ้นก ็ ลุ กขึ้น
ไปเชญิพระศพของซาอูลและศพโอรสของพระองค์ นํามาท่ียาเบช และเขาก็ฝังพระอฐิัน้ันใต้ต้นโอก๊ในยา
เบช และได้อดอาหารเจ็ดวนั

ความบาปของซาอูลทําให ้พระองค์ เสียราชอาณาจั กร 
13 ซาอูล จึง สิน้พระชนม์ ด้วยความละเมิดของพระองค์ ซ่ึงพระองค์กระทํา ต่อพระเยโฮวาห์ ในเรือ่ง ท่ี 

พระองค์  มิได้ รกัษาพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ และได้ทรงแสวงหาการนําโดยทรงปรกึษาคนทรงด้วย
14 และมิ ได้ ทรงแสวงหาการนําจากพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จึงทรงสังหารพระองค์ เสีย และทรงยกราช
อาณาจักรให ้แก่  ดาว ิดบุตรชายเจสซี

11
 ดาว ิดได้รบัการเจิมตัง้ใหเ้ป็นกษั ตร ิยเ์หนื ออ ิสราเอล (2 ซมอ 5:1-3)

1  แล ้วคนอสิราเอลทัง้ สิ ้นก ็ชุ มน ุมอยู่ ด้วยกันเฝ้าดาวดิ ท่ี เมืองเฮโบรนทูลวา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์ทัง้
หลายเป็นกระดูกและเน้ือของพระองค์ 2 ในกาลก่อน  แม้ เม่ือซาอูลทรงเป็นกษั ตร ิย์  พระองค์ ทรงเป็น
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ผู้นําอสิราเอลออกไปและเข้ามา และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ตรสัแก่ พระองค์  วา่ � เจ้ าจะเล้ียง
ดูอสิราเอลประชาชนของเรา และเจ้าจะเป็นเจ้าเหนื ออ ิสราเอลประชาชนของเรา� � 3 ดังน้ันพวกผู้ ใหญ่ 
ทัง้สิน้ของคนอสิราเอลก็มาเฝ้ากษั ตร ิย ์ท่ี เมืองเฮโบรน และดาวดิทรงกระทําพันธสัญญากับเขาทัง้หลาย
ท่ีเมืองเฮโบรนต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และเขาทัง้หลายก็ เจ ิมตัง้ดาวดิให้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาหโ์ดยซามูเอล

 กรุ งเยรูซาเล็มกลายเป็นเมืองหลวง (2 ซมอ 5:6-12)
4  ดาว ิดและคนอสิราเอลทัง้สิน้ไปยงัเยรูซาเล็ม คือเยบุส  ท่ี น่ันคนเยบุ สอย ู่ซ่ึงเป็นชาวแผ่นดินน้ัน 5 ชาว

เมืองเยบุสทูลดาวดิวา่ � พระองค์ จะเสด็จเข้ามาท่ี น่ี  ไม่ได้ �  อยา่งไรก็ดี  ดาว ิดทรงยดึท่ีกําบังเข้มแข็งแหง่ศิ
โยนไว้ คือนครของดาวดิ 6  ดาว ิดรบัสัง่วา่ � ผู้ ใดท่ี โจมตี คนเยบุสได้ก่อนจะได้เป็นหวัหน้าและผู้ บังคับบัญชา 
� และโยอาบบุตรชายของนางเศรุยาห ์ได้ ยกขึ้นไปก่อน ท่านจึงได้เป็นหวัหน้า 7 และดาวดิทรงประทั บอย ู่ใน
ท่ีกําบังเข้มแข็ง เพราะฉะน้ันเขาจึงเรยีกวา่ นครของดาวดิ 8 และพระองค์ทรงสรา้งเมืองรอบ  ตัง้แต่  มิ ลโล
โดยรอบ และโยอาบก็ซ่อมส่วนท่ีเหลือของเมืองน้ัน 9 และดาวดิทรงจําเรญิยิง่ๆขึ้น เพราะวา่พระเยโฮวาห์
จอมโยธาทรงสถิ ตก ับพระองค์

รายชื่อพวกว ีรบ ุรุษของดาวดิ
10  ต่อไปน้ี เป็นคนท่ี เด่ นในพวกว ีรบ ุรุษของดาวดิ  ผู้  สน ับสนนุพระองค์อยา่งแข็งแรงในราชอาณาจักรของ

พระองค์ ด้วยกั นก ับอสิราเอลทัง้สิน้ เชญิพระองค์ ให ้เป็นกษั ตร ิย์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห ์เก ่ี ยวด ้วย
เรือ่งอสิราเอล 11  ต่อไปน้ี เป็นจํานวนว ีรบ ุรุษของดาวดิ  คือ ยาโชเบอมั คนฮกัโมนี เป็นหวัหน้าพวกผู้ บังคับ
บัญชา เขายกหอกของเขาสู้คนสามรอ้ย และฆ่าเสียในคราวเดียวกัน 12 และในว ีรบ ุรุษทัง้สาม  คนที ่ถัดเขา
ไปคือเอเลอาซาร์  บุ ตรชายโดโด คนอาโหอาห์ 13 เขาอยู่กับดาวดิท่ีปั สด ัมมิม เม่ือคนฟีลิสเตียชุ มน ุมกันทํา
สงครามท่ี น่ัน  มี  ท่ี  ดิ นแปลงหน่ึ งม ีข้าวบาร ์เลย ์ เต็มไปหมด และคนทัง้หลายก็ หนี ไปให้พ้นหน้าคนฟีลิสเตีย
14  แต่ พวกเขายนืหย ัดอย ู่ท่ามกลางท่ี ดิ นแปลงน้ัน และป้องกั นม ันไว้  ได้ ฆ่าคนฟีลิสเตียเสีย และพระเยโฮ
วาหท์รงชว่ยเขาทัง้หลายใหพ้้นด้วยชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ 15 สามคนในพวกทหารเอกทัง้สามสิบคนน้ันได้ลงไป
ถึงศิลาหาดาวดิท่ีถ้ําอดุลลัม เม่ือกองทัพของคนฟีลิสเตียตัง้ค่ายอยู ่ท่ี หุบเขาเรฟาอมิ 16 คราวน้ันดาว ิดอย 
ู่ในท่ีกําบังเข้มแข็ง และทหารประจําป้อมของคนฟีลิสเตียอยู ่ท่ี เบธเลเฮม 17  ดาว ิดตร ัสด ้วยความอาลัยวา่
� โอ ใครหนอจะส่งน้ําจากบ่อท่ีเบธเลเฮมซ่ึงอยูข่้างประตูเมืองมาใหเ้ราด่ืมได้� 18  แล ้วคนทัง้สามก็แหกค่าย
ของคนฟีลิสเตียเข้าไป และตักน้ํามาจากบ่อเบธเลเฮมท่ีข้างประตู เมือง นําเอามาถวายดาวดิ  แต่  ดาว ิดหา
ทรงด่ื มน ํ้าน้ันไม่  พระองค์ ทรงเทออกถวายแด่พระเยโฮวาห์ 19 ตร ัสว ่า �ขอพระเจ้าของข้าทรงหา้มข้าไม่ ให ้
กระทําอยา่งน้ี ควรหรอืท่ีข้าจะด่ืมโลหติของคนเหล่าน้ี ผู้  ท่ี เส่ียงชวีติของเขา เพราะด้วยการเส่ียงชวีติของ
เขาเอง เขาได้เอาน้ําน้ี มา � เพราะฉะน้ันพระองค์จึงหาทรงด่ืมไม่ ทแกล้วทหารสามคนน้ันได้กระทําสิง่น้ี
20 ฝ่ายอาบีชยัน้องชายของโยอาบเป็นหวัหน้าของทัง้สามคนน้ัน ท่านได้ยกหอกของท่านสู้คนสามรอ้ย และ
ฆ่าเสีย และได้รบัชื่อเสียงดัง่ว ีรบ ุรุษสามคนน้ัน 21 ในสามคนน้ันท่านมีชื่อเสียงมากกวา่อกีสองคนน้ัน และ
ได้เป็นผู้บังคับบัญชาของเขา  แต่ ท่านไม่ มี ยศเท่ากับสามคนแรกน้ัน 22 และเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดา
เป็นบุตรชายของคนเก่งกล้าแหง่เมืองขับเซเอล เป็นคนประกอบมหกิจ เขาได้ฆ่าคนดุจสิงโตของโมอบัเสีย
สองคน เขาลงไปฆ่าสิงโตท่ีในบ่อในว ันที ่หมิะตกด้วย 23 เขาได้ฆ่าคนอยีปิต์คนหน่ึง เป็นชายรูปรา่งใหญ่ โต 
สูงหา้ศอก คนอยีปิต์น้ันถือหอกเหมือนไม้กระพัน่ทอผ้า  แต่ เบไนยาหถื์อไม้ เท ้าลงไปหาเขา และแยง่เอาหอก
มาจากมือของคนอยีปิต์ และฆ่าเขาเสียด้วยหอกของเขาเอง 24  สิ ่งเหล่าน้ีเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดาได้ 
กระทํา และได้ชื่อเสียงในหมู่พวกทแกล้วทหารสามคนน้ัน 25  ดู  เถิด เขามีชื่อเสียงโด่ งด ังกวา่สามสิบคนน้ัน
 แต่ เขาไม่ มี ยศเท่ากับสามคนแรกน้ัน และดาวดิได้ทรงแต่งเขาให้เป็นผู้บังคับบัญชาทหารรกัษาพระองค์
26 นอกน้ั นม ีพวกทแกล้วทหารของกองทัพคือ อาสาเฮลน้องชายของโยอาบ เอลฮานันบุตรชายของโดโด
ชาวเบธเลเฮม 27 ชมัโมทชาวเมืองฮาโรด เฮเลสคนเปโลน 28 อ ิราบ ุตรชายอกิเขชชาวเมืองเทโคอา  อาบ ีเย
เซอรช์าวเมืองอานาโธท 29  สิ บเบคัย คนหชุาห์ อลัิย คนอาโหอาห์ 30 มาหะรยั ชาวเนโทฟาห์ เฮเลด  บุ ตรชาย
บาอานาหช์าวเนโทฟาห์ 31 อธิยั  บุ ตรชายรบียัแหง่เมืองกิเบอาของคนเบนยามิน เบไนยาห์ ชาวปิราโธน 32 หุ
รยั ชาวลําธารกาอชั  อาบ ีเอล คนอารบาห์ 33 อสัมาเวท คนบาฮู รมิ เอลียาบา ชาวชาอลัโบน 34 ลูกหลานฮา
เชมคนกิมโซ โยนาธาน  บุ ตรชายชากีชาวฮาราห์ 35 อาหอิมั  บุ ตรชายสาคารช์าวฮาราห์ เอลีฟัล  บุ ตรชายอูระ
36 เฮเฟอร์ คนเมเค-ราไธด์ อาหิยาห์ คนเปโลน 37 เฮสโร ชาวคารเมล นาอารยั  บุ ตรชายเอสบัย 38 โยเอล
น้องชายนาธนั  มิ บฮาร์  บุ ตรชายฮากรี 39 เศเลก คนอมัโมน นาหะรยั ชาวเบเอโรท  ผู้ ถืออาวุธของโยอาบบุตร
ชายนางเศรุยาห์ 40 อ ิรา คนอทิไรต์ กาเรบ คนอทิไรต์ 41  อุ  ร ียาห์ คนฮติไทต์ ศาบาด  บุ ตรชายอคัลัย 42  อาด ี 
นา  บุ ตรชายชิซาคนรู เบน หวัหน้าคนหน่ึงของคนรู เบน และสามสิบคนด้วยกั นก ับเขา 43 ฮานัน  บุ ตรชายมา
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อาคาห์ และโยชาฟัท คนมิทเน 44  อุ สช ียา ชาวอชัทาโรท ซามาและเยฮีเอล  บุ ตรชายโฮธามคนอาโรเออร์
45 เยดียาเอล  บุ ตรชายชมิรี และโยฮา น้องชายของเขา ชาวทิไซต์ 46 เอลีเอล คนมาหะไวต์ เยรบีัยและโยชา
วยิาห์  บุ ตรชายเอลนาอมั และอทิมาห์ คนโมอบั 47 เอลีเอล โอเบด และยาอาซีเอล คนเมโซบัย

12
พวกต่างๆท่ีรว่มกับดาวดิท่ีศิ กลาก 

1  ต่อไปน้ี เป็นคนท่ีมาหาดาวดิท่ีศิ กลาก ขณะเม่ือท่านไปไหนไม่ ได้ สะดวกเพราะเหตุซาอู ลบ ุตรชายคีช
เขาทัง้หลายเป็นคนในพวกทแกล้วทหาร  ผู้ ชว่ยท่านในการรบ 2 เขาเป็นนักธนู เขาเหวีย่งหนิด้วยสลิงและ
ยงิธน ูได้ ด้วยมือขวาหร ือม ือซ้าย เขาเป็นคนเบนยามิน  ญาติ ของซาอูล 3 อาหเิยเซอรเ์ป็นหวัหน้า ถัดไปคือ
โยอาช  บุ ตรชายของเชมาอาห์ชาวเมืองกิเบอา และเยซีเอลกับเปเลท  บุ ตรชายของอสัมาเวท เบราคาห์
และเยฮูชาวอานาโธท 4 อ ิชม ัยยาห ์แห ่ งก ิเบโอน ทแกล้วทหารในพวกสามสิบคนน้ัน และเป็นหวัหน้าเหนือ
สามสิบคนน้ัน เยเรมีย์ ยาฮาซีเอล โยฮานัน โยซาบาดชาวเมืองเกเดราห์ 5 เอลูซัย เยรโีมท เบอลัยาห์ เชมา
รยิาห์ เชฟาทิยาห์คนฮารูฟ 6 เอลคานาห์ อสิชีอาห์ อาซาเรล โยเอเซอร์ ยาโชเบอมั คนโคราห์ 7 และโยเอ
ลาห์  กับ เศบาดิยาห์  บุ ตรชายของเยโรฮมัชาวเกโดร์ 8  มี ทแกล้วทหารและผู้ชาํนาญศึกจากคนกาดหนี เข 
้าไปหาดาวดิ  ณ  ท่ี กําบังเข้มแข็งในถิน่ทุ รก ันดาร เขาชาํนาญโล่และดัง้  ผู้ ซ่ึงหน้าของเขาเหมือนหน้าสิงโต
และผู้ซ่ึงรวดเรว็เหมือนละมัง่บนภู เขา 9  เอเซอร ์เป็นหวัหน้า โอบาดีห ์ท่ีสอง เอลีอ ับท ่ี สาม 10  มิ  ชม ันนาห ์ท่ีส่ี 
เยเรมีย ์ท่ี  หา้ 11 อทัทัยท่ี หก เอลีเอลท่ี เจ็ด 12 โยฮานั นที ่ แปด เอลซาบาดท่ี เก้า 13 เยเรมีย ์ท่ี  สิบ มั คบ ันนัยท่ี 
สิบเอด็ 14 คนเหล่าน้ีเป็นบุตรชายของกาด เป็นนายทหารในกองทัพ  ผู้ น้อยก็เป็นนายรอ้ย  ผู้ใหญ่  ก็ เป็นนาย
พัน 15  เหล่าน้ี เป็นคนท่ีข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนในเดือนแรก เม่ือน้ําท่วมฝ่ังทัง้สิน้ และให ้คนที ่ อยู ่ ณ  ลุ ่มแม่น้ํา
แตกหนีไปทางทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก 16  มี คนเบนยามินและยูดาห์มาเฝ้าดาวดิ  ณ  ท่ี กําบังเข้มแข็ง
17  ดาว ิดทรงออกไปต้อนรบัเขา และตรสักับเขาวา่ �ถ้าท่านทัง้หลายมาฉั นม ิตรเพื่อชว่ยข้าพเจ้า  จิ ตใจของ
ข้าพเจ้าจะพันผูกติ ดก ั บท ่าน  แต่ ถ้ามาเพื่อขายข้าพเจ้าให ้แก่  ปฏิปักษ์ ของข้าพเจ้า  แม้ว ่าในมือของข้าพเจ้า
ไม่ มี ความผิดใดๆ  ก็ ขอพระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเราทัง้หลายทอดพระเนตร และทรงกล่าวโทษท่านทัง้
หลายเถิด� 18  แล ้วพระวญิญาณได้มาเหนืออามาสัย หวัหน้าพวกผู้บังคับบัญชาน้ัน และเขาทูลวา่ �ข้าแต่ 
ดาวดิ ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นของพระองค์ และอยู่กับพระองค์ ข้าแต่ บุ ตรเจสซี  สันติภาพ  สันติ ภาพจงมี 
แก่  พระองค์ และสันติภาพจงมี แก่  ผู้ ชว่ยของพระองค์ เพราะวา่พระเจ้าของพระองค์ทรงอุปถัมภ์ พระองค์ �
 แล ้วดาวดิทรงรบัเขาทัง้หลายไว้ และทรงตัง้ใหเ้ป็นนายทหารในกองทัพของพระองค์ 19 คนมนัสเสหด้์วยได้ 
หลบหนี ไปเข้าฝ่ายดาวดิบ้าง เม่ือพระองค์ยกมากับคนฟีลิสเตียเพื่อทําสงครามกับซาอูล  แต่ พวกฝ่ายดาว ิ
ดม ิ ได้ ชว่ยคนฟีลิสเตีย เพราะผู้ครอบครองของคนฟีลิสเตียได้ หาร ื อก ันและส่งพระองค์ กล ับไปเสีย บอกวา่
�เขาจะหลบหนีไปคืนดีกับซาอูลนายของเขาโดยเอาหวัของเราไปด้วย� 20 ขณะเม่ือพระองค์ไปยงัศิ กลาก 
คนมนัสเสห ์เหล่าน้ี  หลบหนี ไปสมทบพระองค์  คือ อดันาห์ โยซาบาด เยดียาเอล  มี คาเอล โยซาบาด เอลีฮู
และศิลเลธยั หวัหน้าบรรดากองพันในคนมนัสเสห์ 21 เขาทัง้หลายชว่ยเหลือดาวดิต่อสู้พวกปล้น เพราะเขา
ทัง้หลายเป็นทแกล้วทหารทัง้สิน้ และเป็นผู้บังคับบัญชาในกองทัพ 22 ในสมัยน้ันทุกๆว ันม ีคนมาเข้าฝ่ายดา
วดิ เพื่อจะชว่ยเหลือพระองค์ จนเป็นกองทัพใหญ่อยา่งกองทัพของพระเจ้า

กองทัพของตระกูลต่างๆตัง้ดาวดิใหเ้ป็นกษั ตร ิย์
23  ต่อไปน้ี เป็นจํานวนทหารติดอาวุธพรอ้มสําหรบัสงคราม  ผู้ มาหาดาวดิในเมืองเฮโบรนเพื่อจะมอบราช

อาณาจักรของซาอูลให้กับพระองค์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 24 คนยูดาห ์ท่ี ถือโล่และหอกมีหกพัน
แปดรอ้ย เป็นทหารติดอาวุธพรอ้มสําหรบัสงคราม 25 จากคนสิเมโอน  มี ทแกล้วทหารชาํนาญศึกเจ็ดพัน
หน่ึงรอ้ย 26จากคนเลว ีสี ่ พันหกรอ้ย 27 เยโฮยาดาเป็นหวัหน้าคนของอาโรน  มี คนมากั บท ่านสามพันเจ็ดรอ้ย
28 ศาโดกทแกล้วทหารหนุ่ม และคนจากเรอืนบรรพบุรุษของเขาเองเป็นผู้บังคับบัญชายี ่สิ บสองคน 29 จาก
คนเบนยามินญาติของซาอูลสามพันคน ซ่ึงแต่ก่อนน้ีจํานวนมากจงรกัภั กด ีต่อราชวงศ์ซาอูล 30 จากคนเอ
ฟราอมิ ทแกล้วทหารแกล้วกล้าสองหม่ืนแปดรอ้ยคน เป็นคนมีชื่อเสียงในเรอืนบรรพบุรุษของเขา 31 จาก
คนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูล  หน ึ่งหม่ืนแปดพันคน  ผู้ ซ่ึงเขาบ่งชื่อไว ้ให ้มาเชญิดาวดิไปเป็นกษั ตร ิย์ 32 จากคนอสิ
สาคาร์  มี  ผู้รู ้ กาลเทศะ ทราบวา่อสิราเอลควรทําประการใด  มี หวัหน้าสองรอ้ยคน และญาติของเขาทัง้สิน้อยู ่
ใต้ บังคับบัญชาของเขา 33 จากคนเศบู ลุ น  มี หา้หม่ืนคนท่ีฝึกแล้วเตรยีมพรอ้มเข้าสู้ รบ สรรพด้วยอาวุธทุก
อยา่งเพื่อทําสงครามเพื่อชว่ยเหลือ  มิใช ่ด้วยสองจิตสองใจ 34 จากคนนัฟทาลี  ผู้ บังคับบัญชาหน่ึงพัน ซ่ึ งม 
ีคนติดโล่และหอกมาด้วยสามหม่ืนเจ็ดพันคน 35 จากคนดาน  มี คนเตรยีมพรอ้มทําสงครามสองหม่ืนแปด
พันหกรอ้ยคน 36 จากคนอาเชอร์  สี ่หม่ืนคนฝึกพรอ้มท่ีจะทําสงคราม 37 และจากฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้าง
โน้น จากคนรู เบน และคนกาด และคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูล  มี  หน ่ึงแสนสองหม่ืนคน  ติ ดอาวุธทุกอยา่งเพื่อ
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ทําสงคราม 38 ทหารทัง้สิน้เหล่าน้ี  พร ้อมท่ีจะทําศึก  ได้  มาย ังเฮโบรน ด้วยเจตนาเต็มเป่ียมท่ีจะเชญิดาวดิ
เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลทัง้สิน้ ในทํานองเดียวกันบรรดาคนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่ ก็ เป็นใจเดียวกั นที ่จะ
เชญิดาวดิเป็นกษั ตร ิย์ 39 เขาทัง้หลายอยู ่ท่ี น่ั นก ับดาวดิสามว ันก ินและด่ืม เพราะวา่พี่น้องของเขาได้เตรยีม
ไว ้ให ้ เขา 40 ยิง่กวา่น้ันผู้ ท่ีอยู ่ ใกล้ เขาทัง้หลายด้วยคือไกลออกไปถึ งอ ิสสาคาร์ และเศบู ลุ น และนัฟทาลี ได้ จัด
อาหารบรรทุกลา  อูฐ  ล่อ และววั กับเสบียงอาหารมากมายเป็นแป้ง ขนมมะเด่ือ ช ่ออง ุ่นแหง้ น้ําองุน่  น้ํามัน 
ววัและแกะ เพราะวา่มีความชื่นบานในอสิราเอล

13
เขาบรรทุ กห ีบแหง่พระเจ้าโดยใช ้วธิ ี ท่ี  ไม่  ถูกต้อง 

1  ดาว ิดได้ทรงหาร ือก ับนายพันและนายรอ้ย กับหวัหน้าทุกๆคน 2 และดาวดิตรสักับชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้
ปวงวา่ �ถ้าท่านทัง้หลายเหน็ด้วย และถ้าเป็นน้ําพระทัยของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา  ก็  ให ้เราทัง้หลาย
ส่งคนไปหาพี่น้องของเรา  ผู้  ท่ี  เหลืออยู ่ในแผ่นดิ นอ ิสราเอลทัง้สิน้  ให ้ไปยงัปุโรหติและคนเลว ีด้วย  ผู้ ซ่ึงอยู่
ในหวัเมืองและทุ่งหญ้าของเขา  เพื่อให ้เขาทัง้หลายมาหาพวกเราพรอ้มกัน 3 และให้เราทัง้หลายนําหบีแหง่
พระเจ้าของเรามายงัเราอกี เพราะเราทัง้หลายมิ ได้  ไต่ ถามถึงในสมัยของซาอูล� 4 ชุ มน ุมชนทัง้สิน้น้ั นก ็
พากันกล่าววา่พวกเขาจะกระทําตาม เพราะสิง่น้ันเป็นสิง่ท่ี ถู กต้องในสายตาของประชาชนทัง้สิน้ 5 เพราะ
ฉะน้ันดาวดิจึงประชุ มอ ิสราเอลทัง้สิน้  ตัง้แต่  ช ิ โหร ์ แห ่ งอ ียปิต์ ถึงทางเข้าเมืองฮามัท เพื่อจะเชญิหบีแหง่
พระเจ้าจากคีรยิาทเยอารมิ 6  ดาว ิ ดก ับอสิราเอลทัง้ปวงขึ้นไปยงับาอาลาห์ คือคีรยิาทเยอารมิซ่ึงเป็นของยู
ดาห์ เพื่อจากท่ีน่ันจะได้เชญิหบีของพระเจ้าคือพระเยโฮวาห์  ผู้ ประทับระหวา่งพวกเครูบ อนัเป็นห ีบท ่ีเรยีก
กันตามพระนาม 7 และเขาทัง้หลายก็บรรทุ กห ีบของพระเจ้าไปในเกวยีนเล่มใหม่จากเรอืนของอาบีนาดับ
และอุสซาหกั์บอาหโิยเป็นคนขับเกวยีน 8 และดาว ิดก ับอสิราเอลทัง้ปวงก็รา่เร ิงก ันอยูต่่อพระพักตรพ์ระเจ้า
ด้วยเต็มกําลังของเขาทัง้หลาย ด้วยเพลง พิณเขาคู่ พิณใหญ่  ราํมะนา  ฉาบ และแตร

 อุ สซาห ์เสียชวีติ 
9 และเม่ือเขาทัง้หลายมาถึงลานนวดข้าวของคิ โดน  อุ สซาห ์ก็  เหย ียดมือออกกุมหบีไว้เพราะววัสะดุด

10 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห ์ได้  พลุ ่งขึ้นต่ ออ ุสซาห์ และพระองค์ทรงประหารเขา เพราะเขาเหยยีดมือ
ออกยงัห ีบน ้ัน และเขาก็ สิ ้นชวีติต่อพระพักตร ์พระเจ้า 11 และดาว ิดก ็ ไม่ ทรงพอพระทัย เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงทลายออกมาเหนื ออ ุสซาห์ จึงเรยีกท่ีตรงน้ั นว ่า เปเรศอุสซาห์ จนถึงทุกวนัน้ี 12 และดาวดิทรงเกรงกลัว
พระเจ้าในวนัน้ัน และพระองค์ตร ัสว ่า �เราจะนําหบีของพระเจ้าไปบ้านไปเมืองอยา่งไรได้� 13  ดาว ิดจึ งม ิ ได้ 
ทรงยา้ยหบีไปไวใ้นนครของดาวดิ  แต่ ทรงนําหบีแวะไปไว ้ท่ี บ้านโอเบดเอโดมคนกัท 14 และหบีของพระเจ้า
ได้ค้างอยู่กับครวัเรอืนของโอเบดเอโดมท่ีเรอืนของเขาสามเดือน และพระเยโฮวาห์ทรงอาํนวยพระพรแก่
ครวัเรอืนของโอเบดเอโดมกั บท ้ังสิน้ซ่ึงเขามี อยู ่

14
 กษัตรยิ ์ ดาว ิดทรงมัง่คัง่บรบูิ รณ ์

1  ฮ ีรามกษั ตร ิย์เมืองไทระได้ทรงส่งผู้ส่ือสารมาเฝ้าดาวดิ และทรงส่งไม้สนสีดาร์ ทัง้ชา่งก่อและชา่งไม้
เพื่อจะสรา้งวงัถวายพระองค์ 2 และดาวดิทรงทราบวา่พระเยโฮวาห์ทรงสถาปนาพระองค์เป็นกษั ตร ิย์เหนื 
ออ ิสราเอล เพราะพระราชอาณาจักรของพระองค์ ก็ เป็ นที ่ยกยอ่งอยา่งยิง่ เพื่อเหน็แก่อสิราเอลประชาชน
ของพระองค์ 3 และดาวดิทรงรบัมเหสีเพิม่ขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม และดาวดิทรงให้กําเนิดโอรสและธดิาอกี
4  ต่อไปน้ี เป็นชื่อราชบุตรซ่ึงพระองค์ทรงมีในเยรูซาเล็มคือ ชมัมุ อา โชบับ นาธนั ซาโลมอน 5 อบิฮาร์ เอลี ชู 
วา เอลเปเลท 6 โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย 7 เอลีชามา เบเอลยาดา เอลีเฟเลท 8 เม่ือคนฟีลิสเตียได้ย ินว ่าดาวดิ
ทรงรบัการเจิมเป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลทัง้ปวงแล้ว คนฟีลิสเตียทัง้ปวงก็ขึ้นไปแสวงหาดาวดิ  ดาว ิดทรง
ได้ยนิเรือ่งน้ั นก ็เสด็จออกไปสู้รบกับเขาทัง้หลาย 9 ฝ่ายคนฟีลิสเตียได้มาปล้นในหุบเขาเรฟาอมิ 10 และดา
ว ิดก ็ทรงทูลถามพระเจ้าวา่ �ควรท่ีข้าพระองค์จะขึ้นไปต่อสู้ ฟี ลิสเตียหรอื  พระองค์ จะทรงมอบเขาไวใ้นมือ
ของข้าพระองค์ หรอื � และพระเยโฮวาห์ตรสัตอบพระองค์ วา่ �ขึ้นไปเถอะ และเราจะมอบเขาไวใ้นมือเจ้า�
11 และพระองค์เสด็จไปยงับาอลัเปราซิม และดาวดิทรงชนะเขาทัง้หลายท่ี น่ัน และดาวดิตร ัสว ่า �พระเจ้า
ทรงทะลวงข้าศึกของข้าพเจ้าเหมือนดังกระแสน้ําท่ี พุ ่งใส่� เพราะฉะน้ันเขาจึงเรยีกท่ีน้ั นว ่า บาอลัเปราซิม
12 เขาทัง้หลายก็ทิง้รูปเคารพของเขาเสียท่ี น่ัน และดาว ิดก ็ทรงมีพระบัญชา และรูปเคารพเหล่าน้ั นก ็ ถู ก
เผาด้วยไฟเสียหมด 13 และคนฟีลิสเตียยงัมาปล้นในหุบเขาน้ั นอ ีก 14 และเม่ือดาวดิทูลถามพระเจ้าอกี
ครัง้หน่ึง พระเจ้าตรสัตอบพระองค์ วา่ � เจ้ าอยา่ขึ้นไปตามเขา จงออ้มไปและโจมตีเขาท่ีตรงข้ามกับหมู่ต้น
หม่อน 15 และเม่ือเจ้าได้ยนิเสียงกระบวนทัพอยู ่ท่ี ยอดหมู่ต้นหม่อนแล้ว จงออกไปทําศึก เพราะวา่พระเจ้า
ได้เสด็จออกไปข้างหน้าเพื่อโจมตีกองทัพของคนฟีลิสเตีย� 16 และดาวดิทรงกระทําตามท่ีพระเจ้าบัญชา
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แก่ พระองค์ และเขาทัง้หลายโจมตีกองทัพคนฟีลิสเตียตัง้แต่เมืองกิเบโอนถึงเมืองเกเซอร์ 17  กิตติศัพท์ 
ของดาว ิดก ็ลือไปสู่บรรดาประเทศทัง้หลาย และพระเยโฮวาหท์รงให ้ประชาชาติ ทัง้ปวงครั ่นคร ้ามดาวดิ

15
 คนเลว ีหามหบีแหง่พระเจ้าไปยงักรุงเยรูซาเล็ม

1  ดาว ิดทรงสรา้งพระราชวงัของพระองค์หลายหลังในนครดาวดิ และพระองค์ทรงเตรยีมท่ี ไว ้สําหรบัหบี
ของพระเจ้าและทรงตัง้เต็นท์ ไว ้ ให ้2  แล ้วดาวดิตร ัสว ่า �นอกจากคนเลว ีแล ้วไม่ควรท่ีคนอื่นจะหามหบีของ
พระเจ้า เพราะวา่พระเยโฮวาหท์รงเลือกเขาใหห้ามหบีของพระเจ้า และปรนนิบั ติ  พระองค์  เป็นนิตย ์� 3 และ
ดาวดิทรงประชุ มอ ิสราเอลทัง้สิ ้นที ่ เยรูซาเล็ม เพื่อจะนําหบีของพระเยโฮวาห ์มาสู่  ท่ี ของห ีบน ้ัน ซ่ึงพระองค์ 
ได้ ทรงเตรยีมไว ้ให ้4 และดาวดิทรงรวบรวมลูกหลานของอาโรนและคนเลวี 5 คือจากลูกหลานของโคฮาท
 ได้  อุ  ร ีเอลเป็นหวัหน้า  พร ้อมกับพี่น้องของเขาหน่ึงรอ้ยยี ่สิ บคน 6 จากลูกหลานของเมรารี  ได้ อาสายาห์เป็น
หวัหน้า  พร ้อมกับพี่น้องของเขาสองรอ้ยยี ่สิ บคน 7 จากลูกหลานของเกอรโ์ชม  ได้ โยเอลเป็นหวัหน้า กับพี่
น้องของเขาหน่ึงรอ้ยสามสิบคน 8 จากลูกหลานของเอลีชาฟาน  ได้ เชไมอาห์เป็นหวัหน้า กับพี่น้องของเขา
สองรอ้ยคน 9 จากลูกหลานของเฮโบรน  ได้ เอลีเอลเป็นหวัหน้า กับพี่ น้องของเขาแปดสิบคน 10 จากลูก
หลานของอุสซีเอล  ได้ อมัมีนาดับเป็นหวัหน้า กับพี่น้องของเขาหน่ึงรอ้ยสิบสองคน 11  แล ้วดาวดิทรงเรยีก
ศาโดกและอาบียาธาร ์ปุ โรหติ และคนเลว ีคือ  อุ  ร ีเอล อาสายาห์ โยเอล เชไมอาห์ เอลีเอล และอมัมีนาดับ
12 และตรสักับเขาทัง้หลายวา่ � เจ้ าทัง้หลายเป็นประมุขของบรรพบุรุษของคนเลวี จงชาํระตัวของเจ้าเสีย
ทัง้เจ้าและพี่น้องของเจ้า เพื่อเจ้าจะนําหบีของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลขึ้นมายงัสถานท่ีซ่ึงเรา
ได้จัดเตรยีมไว ้ให ้13 เพราะเจ้ามิ ได้ ไปหามเสียแต่ ครัง้แรก พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจึงทรงทลายออก
มาเหนือเรา เพราะเรามิ ได้ แสวงหาตามระเบียบอนัสมควร� 14  แล ้วปุโรหติและคนเลวีจึงได้ชาํระตัวของ
เขาเพื่อจะเชญิหบีของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของอสิราเอลขึ้นมา 15 และคนเลว ีได้ หามหบีของพระเจ้าบนบ่า
ด้วยคานหาม  ดังท่ี โมเสสได้บัญชาเขาไว้ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 16  ดาว ิดได้ทรงบัญชาแก่บรรดา
หวัหน้าของคนเลว ีให ้ แต่ งตัง้พี่น้องของเขาให้เป็นนั กร ้องเล่นเครือ่งดนตรี  มี พิณใหญ่ พิณเขาคู่ และฉาบ
เพื่อทําเสียงดั งด ้วยความชื่นบาน 17  คนเลว ีจึงแต่งตัง้เฮมานบุตรชายโยเอล และพี่น้องของเขาคือ อาสาฟ
บุตรชายเบเรคิยาห์ และจากลูกหลานเมราร ีพี่ น้องของเขาคือ เอธานบุตรชายคูชายาห์ 18 และพรอ้มกับเขา
ได้ แต่ งตัง้พี่น้องของเขาในอนัดับสองคือ เศคารยิาห์  เบน ยาอาซีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล  อุ นนี เอลี อบั เบ
ไนยาห์ มาอาเสอาห์ มัททีธยิาห์ เอลีฟัล และมิกเนยาห์ และโอเบดเอโดม กับเยอเีอล เป็นคนเฝ้าประตู 19 นั 
กร ้องคือ เฮมาน อาสาฟ เอธาน เป็นคนตีฉาบทองสัมฤทธิ์ 20 เศคารยิาห์ อาซีเอล เชมิราโมท เยฮเีอล  อุ นนี
เอลี อบั มาอาเสยาห์ และเบไนยาห์ เล่นพิณใหญ่ตามสําเนียงอาลาโมท 21  แต่ มัททีธยิาห์ เอลีฟัล  มิ กเนยาห์
โอเบดเอโดม  เยอ ีเอล และอาซาซิยาห์ เป็นผู้นําด้วยพิณเขาคู่ตามสําเนียงเชมินิท 22 เคนานิยาหห์วัหน้าของ
คนเลวีในเรือ่งเพลงเป็นผู้อาํนวยการเพลง เพราะเขาเข้าใจดี 23 เบเรคิยาห์และเอลคานาห์ เป็นนายประตู
เฝ้าหบี 24 เชบานิยาห์ เยโฮชาฟัท เนธนัเอล อามาสัย เศคารยิาห์ เบไนยาห์ และเอลีเยเซอร ์ปุ โรหติได้เป่า
แตรหน้าหบีของพระเจ้า โอเบดเอโดม และเยฮยีาหเ์ป็นนายประตูเฝ้าห ีบด ้วย

 ดาว ิดได้นําหบีพันธสัญญาขึ้นมา
25  ดาวดิ และบรรดาผู้ ใหญ่ ของอสิราเอล และผู้บัญชากองพัน จึงได้ไปนําหบีพันธสัญญาของพระเยโฮ

วาห์ขึ้นจากเรอืนของโอเบดเอโดมด้วยความเปรมปร ีดิ ์26  อยู ่มาเพราะพระเจ้าทรงชว่ยคนเลว ีผู้ หามหบี
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ เขาทัง้หลายก็ ได้ ถวายเครือ่งบูชาเป็ นว ัวผู้ เจ ็ดตัวและแกะผู้ เจ ็ดตัว 27  ดาว ิด
ทรงฉลองพระองค์ผ้าป่านเน้ือละเอยีด ทัง้คนเลวทัีง้ปวงผู้หามหบี และนั กร ้อง และเคนานิยาห ์ผู้ อาํนวยการ
เพลงของนั กร ้อง และดาวดิทรงเอโฟดผ้าป่าน 28  ดังน้ี แหละคนอสิราเอลทัง้ปวงได้นําหบีพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาหข์ึ้นมาด้วยเสียงโห ่รอ้ง เสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก เสียงแตร และฉาบ และทําเพลงเสียงดั 
งด ้วยพิณใหญแ่ละพิณเขาคู่

 มี คาลมเหสีของกษั ตร ิย ์ดาว ิดดูหมิน่พระองค์
29 และต่อมาเม่ือหบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์มาถึงนครดาวดิแล้ว  มี คาลราชธดิาของซาอูลแลดู

ตามชอ่งพระแกลเหน็กษั ตร ิย ์ดาว ิดทรงเต้นราํและทรงรา่เรงิอยู่ พระนางก็ มี ใจดูหมิน่พระองค์

16
คนอสิราเอลถวายเครือ่งบูชาและมีงานเล้ียงฉลองเพราะได้นําหบีแหง่พระเจ้าเข้ามา

1 และเขาทัง้หลายได้นําหบีของพระเจ้าเข้ามา วางไว้ภายในเต็นท์ซ่ึงดาวดิได้ทรงตัง้ไว ้ให ้และเขาทัง้
หลายได้ถวายเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งสันติบู ชาต ่อพระพักตร ์พระเจ้า 2 และเม่ือดาวดิทรงถวายเครือ่งเผา
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บูชาและเครือ่งสันติบูชาเสรจ็แล้ว  พระองค์ ทรงอวยพระพรแก่ประชาชนในพระนามพระเยโฮวาห์ 3 และ
ทรงแจกขนมปังคนละก้อน เน้ือคนละส่ วน และขนมองุน่แหง้คนละอนั  แก่ บรรดาประชาชนอสิราเอลทัง้
ชายและหญิง 4 และพระองค์ทรงตัง้คนเลวบีางคนให้เป็นผู้ ปรนนิบัติ  หน ้าหบีของพระเยโฮวาห์  ให ้ ระลึกถึง 
ถวายโมทนาและสรรเสรญิพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของอสิราเอล 5 อาสาฟเป็นหวัหน้า และรองท่านคือเศคาริ
ยาห์  เยอ ีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล  มิ ททีธิยาห์ เอลี อบั เบไนยาห์ โอเบดเอโดม และเยอีเอล  ผู้ ซ่ึงจะเล่นพิณ
ใหญ่และพิณเขาคู่ อาสาฟเป็นคนตี ฉาบ 6 และเบไนยาห์กับยาฮาซีเอลปุโรหติจะเป่าแตรเรือ่ยไปหน้าหบี
พันธสัญญาของพระเจ้า

เพลงโมทนาถวายแด่พระเยโฮวาห์
7  แล ้วในวนัน้ันดาวดิทรงกําหนดเป็ นคร ้ังแรกให ้มี การรอ้งเพลงโมทนาถวายแด่พระเยโฮวาหโ์ดยอาสาฟ

และพี่น้องของท่าน 8 �จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ จงรอ้งทูลออกพระนามพระองค์ จงให้บรรดา
พระราชกิจของพระองค์ แจ ้งแก่ ชนชาติ  ทัง้หลาย 9 จงรอ้งเพลงถวายพระองค์ รอ้งเพลงสดุ ดี ถวายพระองค์
จงเล่าถึงการมหศัจรรย์ทัง้สิน้ของพระองค์ 10 จงอวดพระนามบร ิสุทธ ์ิของพระองค์  ให ้ จิ ตใจของบรรดาผู้
แสวงหาพระเยโฮวาหเ์ปรมปร ีดิ ์ 11จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระกําลังของพระองค์ แสวงหาพระพักตร์
ของพระองค์ เรือ่ยไป 12 จงระลึกถึงการอศัจรรยซ่ึ์งพระองค์ทรงกระทํา การมหศัจรรยแ์ละคําพิพากษาแหง่
พระโอษฐ์ของพระองค์ 13  โอ เชื้อสายของอสิราเอล  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ลูกหลานของยาโคบ  ผู้ เลือกสรร
ของพระองค์ 14  พระองค์ คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา คําพิพากษาของพระองค์ อยู ่ทัว่ไปในแผ่นดินโลก
15 จงจดจําพันธสัญญาของพระองค์ อยู ่ เป็นนิตย ์คือพระวจนะท่ี พระองค์ ทรงบัญชาไว้ตลอดชัว่หน่ึงพันชัว่
อายุ 16 คือพันธสัญญาซ่ึงพระองค์ทรงกระทําไว้กับอบัราฮมั คําปฏิญาณซ่ึงทรงกระทําไว้กับอสิอคั 17 ซ่ึง
พระองค์ทรงยนืย ันอ ี กก ับยาโคบให้เป็นพระราชบัญญั ติ และแก่อสิราเอลให้เป็นพันธสัญญานิรนัดร์ 18  วา่ 
�เราจะให ้แผ่ นดินคานาอนัแก่ เจ้า เป็นส่วนมรดกของเจ้าทัง้หลาย� 19 เม่ือเจ้าทัง้หลายย ังม คีนจํานวนน้อย
จํานวนน้อยจรงิ ยงัเป็นแต่คนอาศัยอยูใ่นน้ัน 20พเนจรไปจากประชาชาติ น้ี ถึงประชาชาติ น้ัน จากราชอาณา
จั กรน ้ีถึ งอ ีกชนชาติ หน่ึง 21  พระองค์  มิได้ ทรงยอมให ้ผู้ ใดบีบบังคับเขา  พระองค์ ทรงขนาบกษั ตร ิย์หลายองค์
ด้วยเหน็แก่ เขา 22  วา่ �อยา่แตะต้องบรรดาผู้ ท่ี เราเจิมไว้ อยา่ทําอนัตรายแก่ ผู้  พยากรณ์ ทัง้หลายของเรา�
23  แผ่ นดินโลกทัง้สิน้ จงรอ้งเพลงถวายพระเยโฮวาห์ จงประกาศความรอดของพระองค์ ทุ กๆวนั 24จงเล่าถึง
สงา่ราศีของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ถึงการมหศัจรรย์ของพระองค์ท่ามกลางบรรดาชนชาติ 
ทัง้หลาย 25 เพราะพระเยโฮวาห์น้ันทรงยิง่ใหญ่และสมควรจะสรรเสรญิอยา่งยิง่  พระองค์ ทรงเป็ นที ่เกรง
กลัวเหนือพระทัง้ปวง 26 เพราะพระทัง้ปวงของชนชาติทัง้หลายเป็ นร ูปเคารพ  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงสรา้ง
ฟ้าสวรรค์ 27  เกียรติ และความโออ่า่ตระการมี อยู ่ต่อพระพักตร ์พระองค์ กําลังและความชื่นบานอยูใ่นสถาน
ท่ีประทับของพระองค์ 28 ตระกูลของชนชาติทัง้หลายเอย๋ จงถวายแด่พระเยโฮวาห์ จงถวายสงา่ราศีและ
กําลังแด่พระเยโฮวาห์ 29 จงถวายสงา่ราศีซ่ึงควรแก่พระนามของพระองค์ แด่ พระเยโฮวาห์ จงนําเครือ่ง
บูชาและมาเข้าเฝ้าพระองค์ จงนมัสการพระเยโฮวาหด้์วยเครือ่งประดับแหง่ความบร ิสุทธ ิ์ 30 ชาวโลกทัง้สิน้
เอย๋ จงตัวสัน่ต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์  เออ พิภพถูกสถาปนาแล้ว จะไม่หวัน่ไหวเลย 31 จงให้ฟ้าสวรรค์ 
ยนิดี และแผ่นดินโลกเปรมปร ีดิ ์  ให ้เขาพูดในหมู่บรรดาประชาชาติ วา่ �พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง� 32  
ให ้ทะเลคํารน กับสิง่ทัง้ปวงท่ี อยู ่ในน้ัน  ให ้ ทุ ่งนาเรงิโลด กับสิง่ทุกอยา่งท่ี อยู ่ในน้ัน 33  แล ้วต้นไม้ทัง้สิน้ของ
ป่าไม้จะรอ้งเพลง  เฉพาะพระพักตร ์พระเยโฮวาห์ ด้วยพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก 34  โอ จงโมทนาขอบ
พระคุณพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ ประเสรฐิ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 35 และท่าน
จงกล่าววา่ � โอ ข้าแต่พระเจ้าแหง่ความรอดของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอจงชว่ยข้าพระองค์ทัง้หลายให ้รอด 
และขอทรงรวบรวมข้าพระองค์ ทัง้หลาย และทรงชว่ยข้าพระองค์ทัง้ปวงใหพ้้นจากประชาชาติ ทัง้หลาย เพื่อ
ข้าพระองค์ทัง้หลายจะโมทนาขอบพระคุณพระนามอนับร ิสุทธ ์ิของพระองค์ และลิงโลดในการสรรเสรญิ
พระองค์� 36 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของอสิราเอลแต่ นิรนัดร ์กาลจนถึงนิรนัดร ์กาล �  แล 
้วประชาชนทัง้ปวงได้ กล่าววา่ �เอเมน� และได้สรรเสรญิพระเยโฮวาห์

การตัง้ผู้ ปรนนิบัติ  ผูเ้ฝ้าประตู  ปุ โรหติและนักเล่นดนตรสํีาหรบัหบีแหง่พระเจ้า
37  ดาว ิดจึงทรงให้อาสาฟและพี่ น้องของท่านอยู ่ท่ี น่ันต่อหน้าหบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์  ให ้ 

ปรนนิบัติ  อยู ่ หน ้าห ีบน ้ันเรือ่ยไปตามงานประจําว ันที ่ต้องทํา 38 ทัง้โอเบดเอโดมและพี่น้องหกสิบแปดคน
ของท่านด้วย ฝ่ายโอเบดเอโดมบุตรชายเยดูธู นก ับโฮสาห ์ให ้เป็นคนเฝ้าประตู 39 และพระองค์ทรงใหศ้าโดก
ปุโรหติ กับพีน้่องของท่านผู้เป็นปุโรหติ  อยู ่ หน ้าพลับพลาแหง่พระเยโฮวาหซ่ึ์งอยูใ่นปู ชน ียสถานสูงเมืองกิเบ
โอน 40 เพื่อถวายเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์บนแท่นเครือ่งเผาบูชาในเวลาเชา้เวลาเยน็เสมอ ตามซ่ึง
ได้บันทึกไวทั้ง้สิน้ในพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงพระองค์ทรงบัญชาอสิราเอล 41 เฮมานและเยดูธู
นอยู่กับเขาทัง้หลายและบรรดาคนอื่ นที ่ ถู กเลื อก และบ่งชื่อไว ้ให ้ถวายโมทนาแด่พระเยโฮวาห์ เพราะความ
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เมตตาของพระองค์ ดํารงอยู ่ เป็นนิตย ์42 และพรอ้มกับเขาเฮมานและเยดูธู นม ีแตรและฉาบเพื่อบรรเลง
และเครือ่งดนตรีประกอบเพลงถวายพระเจ้า ลูกหลานของเยดูธูนได้รบัแต่งตัง้ให้ประจําประตู 43 และ
ประชาชนทัง้ปวงต่างก็จากไปย ังบ ้านของตน และดาวดิเสด็จกลับเพื่ออวยพรแด่ ราชวงศ์ ของพระองค์

17
 ดาว ิดปรารถนาสรา้งพระนิเวศของพระเจ้า (2 ซมอ 7:1-3)

1  อยู ่มาเม่ือดาวดิประทับในพระราชวงัของพระองค์  ดาว ิดตรสักับนาธนัผู้ พยากรณ์  วา่ � ดู  เถิด เราอยู่
ในบ้านทําด้วยไม้สนสีดาร์  แต่  ห ีบพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห ์อยู ่ ภายใต้  ม่าน � 2 และนาธนัทูลดาวดิวา่
�ขอพระองค์ทรงกระทําทัง้สิน้ตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงสถิ ตก ับพระองค์� 3  แต่  อยู ่
มาในคื นว ันน้ันเอง พระวจนะของพระเจ้ามาถึงนาธ ันว ่า 4 �จงไปบอกดาวดิผู้ รบัใช ้ของเราวา่ �พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าอยา่สรา้งนิเวศใหเ้ราอยู่ 5 เพราะเราไม่เคยอยูใ่นนิเวศนับแต่ วนัท่ี เราพาอสิราเอลขึ้นมา
จนกระทัง่วนัน้ี  แต่ เราได้ไปจากเต็นท์ น้ี ถึงเต็นท์ โน้น และจากพลับพลาแหง่น้ีถึงแหง่โน้น 6 ในท่ีต่างๆท่ีเรา
เคล่ือนไปมากับอสิราเอลทัง้หมด เราได้เคยพูดสักคํากับผู้ วนิ ิจฉัยของอสิราเอลคนใด  ผู้  ท่ี เราได้บัญชาใหเ้ขา
เล้ียงดูประชาชนของเราหรอืวา่ �ทําไมเจ้ามิ ได้ สรา้งนิเวศด้วยไม้สนสีดาร ์ให ้ แก่  เรา � �

พันธสัญญาระหวา่งพระเจ้ากับดาวดิ (2 ซมอ 7:4-17)
7 เพราะฉะน้ันบัดน้ี เจ้ าจงกล่าวแก่ ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของเราวา่ �พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า เราได้เอาเจ้า

มาจากทุ่งหญ้า จากการตามฝูงแพะแกะ  เพื่อให ้ เจ้ าเป็นเจ้าเหนื ออ ิสราเอลประชาชนของเรา 8 และเราได้ 
อยู ่กับเจ้าไม่วา่เจ้าไปท่ี ไหน และได้ขจัดบรรดาศั ตรู ของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้า และเราได้กระทําให ้เจ้ ามีชื่อเสียง
ใหญ่โตอยา่งกับชื่อเสียงของผู้ ยิง่ใหญ่ ในโลก 9 และเราจะกําหนดท่ี หน ่ึงในอสิราเอลประชาชนของเรา และ
เราจะปลูกฝังเขาไว้ เพื่อเขาทัง้หลายจะได้ อยู ่ในท่ีของเขาเอง และไม่ต้องถูกกวนใจอกี และคนชัว่จะไม่มาตี
ปล้นเขาดังแต่ก่อนมา 10  ตัง้แต่  สม ัยเม่ือเราตัง้ผู้ วนิ ิจฉัยเหนื ออ ิสราเอลประชาชนของเรา และเราจะปราบ
ปรามศั ตรู ทัง้สิน้ของเจ้า ยิง่กวา่น้ั นอ ีก เรากล่าวแก่ เจ้ าวา่ พระเยโฮวาห์จะทรงให ้เจ้ ามี ราชวงศ์ 11 และอยู่
มาเม่ือวนัทัง้หลายของเจ้าครบแล้ว  เจ้ าจะไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า เราจะให้เชื้อสายของเจ้าท่ีมาภาย
หลังเจ้าเกิดขึ้น  ผู้ ซ่ึงจะเป็นบุตรชายคนหน่ึงของตัวเจ้าเอง และเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขา 12 เขาจะ
เป็นผู้สรา้งนิเวศให ้เรา และเราจะสถาปนาบัลลั งก ์ของเขาไว ้เป็นนิตย ์13 เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะ
เป็นบุตรของเรา เราจะไม่นําความเมตตาของเราไปจากเขาเสีย อยา่งท่ีเราเอาไปจากคนท่ี อยู ่ก่อนเจ้าน้ัน
14  แต่ เราจะให้เขาดํารงอยู่ในนิเวศของเรา และในอาณาจักรของเราเป็นนิตย์ เราจะสถาปนาบัลลั งก ์ของ
เขาไว ้เป็นนิตย ์� � 15 นาธ ันก ็กราบทูลดาวดิตามถ้อยคําเหล่าน้ีทัง้สิน้และตามนิ มิ  ตน ี้ ทัง้หมด 

คําอธษิฐานและคําสรรเสรญิของดาวดิ (2 ซมอ 7:18-29)
16  แล ้วกษั ตร ิย ์ดาว ิ ดก ็เสด็จเข้าไปประทั บน ่ังต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และกราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่

พระเยโฮวาห ์พระเจ้า ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่า และราชวงศ์ของข้าพระองค์เป็นอะไรเล่าท่ี พระองค์ ทรงนําข้า
พระองค์มาไกลจนถึงแค่ น้ี 17  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  สิ ่งน้ีเป็นของเล็กน้อยในสายพระเนตรของพระองค์ เพราะ
พระองค์ยงัตรสัถึงราชวงศ์ของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ในอนาคตอนัไกลท่ีจะมาถึงน้ัน และทรงมองข้าพระองค์
ตามชนชัน้ของมนษุย ์ท่ี  มี ฐานะอนัสูงส่ง  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า 18 และดาวดิจะกล่าวทูลอะไรแก่ 
พระองค์  ได้  อ ีกในเรือ่งเกียรติอนัทรงประทานแก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรูจั้กผู้ รบัใช ้ของ
พระองค์ 19  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อทรงเหน็แก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ และตามน้ําพระทัยของพระองค์ เอง 
 พระองค์ ทรงกระทําการใหญ่ยิง่น้ีทัง้สิน้เพื่อจะกระทําให ้สิ ่งใหญ่ น้ี เป็ นที ่ รู ้กันทัว่ไป 20  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
 หาม ี ผู้ ใดเหมือนพระองค์ ไม่  ไม่มี พระเจ้าอื่นใดนอกเหนือพระองค์  ตามท่ี ข้าพระองค์ทัง้หลายได้ย ินก ับหูของ
ข้าพระองค์ 21  ประชาชาติ อื่นใดบนแผ่นดินโลกเหมือนอสิราเอลประชาชนของพระองค์  ผู้ ซ่ึงพระเจ้าเสด็จ
ไปไถ่ ให ้เป็นประชาชนของพระองค์ เพื่อทรงกระทําให ้พระองค์  มี พระนามใหญ่ยิง่โดยสิง่ท่ี ใหญ่ โตน่าสะพรงึ
กลัว ในการท่ีทรงขับไล่ ประชาชาติ ทัง้หลายให้พ้นหน้าประชาชนของพระองค์  ผู้ ซ่ึงพระองค์ทรงไถ่มาจาก
อยีปิต์ 22 และพระองค์ทรงกระทําให้อสิราเอลประชาชนของพระองค์เป็นประชาชนของพระองค์ เป็นนิตย ์
และข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของเขาทัง้หลาย 23 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ฉะน้ันบัดน้ี ขอให ้
พระวจนะซ่ึงพระองค์ตรสัเก่ียวกับผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และเก่ียวกับราชวงศ์จงดํารงอยู ่เป็นนิตย ์และขอ
พระองค์ทรงกระทําตามท่ี พระองค์ ตรสัแล้ วน ้ันเถิด 24 และขอพระนามของพระองค์สถาปนาไว้และเกรยีง
ไกรอยู ่เป็นนิตย ์ วา่ �พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงเป็นพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล คือพระเจ้าแก่ อสิราเอล � และ
วงศ์ของดาวดิผู้ รบัใช ้ของพระองค์จะถูกสถาปนาไว้ต่อพระพักตรข์องพระองค์ 25  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้า
พระองค์ เพราะพระองค์ ได้ ทรงสําแดงแก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ วา่  พระองค์ จะทรงสรา้งวงศ์ ให ้เพราะฉะน้ัน
ผู้ รบัใช ้ของพระองค์จึงได้ประสบความกล้าหาญท่ีจะอธษิฐานต่อพระพักตร ์พระองค์ 26 ข้าแต่พระเยโฮวาห์
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 บัดน้ี  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า และพระองค์ ได้ ทรงสัญญาสิง่ท่ี ดีน ี้ ให ้ แก่  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ 27 เพราะฉะน้ัน
บัดน้ี ขอให ้เป็ นที ่พอพระทัยพระองค์ ท่ี จะทรงอวยพระพรแก่ วงศ์ ของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เพื่อวงศ์น้ันจะ
ดํารงอยูต่่อพระพักตร ์พระองค์  เป็นนิตย ์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะวา่สิง่ใดท่ี พระองค์ ทรงอาํนวยพระพร
 สิ ่งน้ั นก ็ ได้ รบัพระพรเป็นนิตย�์

18
ราชอาณาจักรของดาวดิถูกสถาปนาไว ้ให ้ มัน่คง (2 ซมอ 8:1-18)

1 และอยู่ต่อมาดาวดิทรงโจมตีคนฟีลิสเตียและทรงปราบปรามเขาเสีย ทรงยดึเมืองกัทและชนบทของ
เมืองน้ันจากมือคนฟีลิสเตีย 2 และพระองค์ทรงโจมตีโมอบั และคนโมอ ับก ็เป็นผู้ รบัใช ้ของดาวดิและนํา
บรรณาการมาถวาย 3  ดาว ิดทรงโจมตีฮาดัดเอเซอร ์กษัตรยิ ์ของเมืองโศบาหด้์วยตรงไปยงัเมืองฮามัท ขณะ
เม่ือพระองค์เสด็จไปตัง้อาํนาจการปกครองของพระองค์ ท่ี  แม่น ํ้ายูเฟรติส 4 และดาวดิทรงยดึรถรบจากท่าน
มาหน่ึงพันคัน พลม้าเจ็ดพัน และทหารราบสองหม่ืน และดาวดิทรงตัดเอน็โคนขาม้ารถรบเสียสิน้  แต่ ทรง
เหลือไว ้ให ้พอแก่รถรบหน่ึงรอ้ยคัน 5 และเม่ือคนซีเรยีแหง่เมืองดามัสกัสมาชว่ยฮาดัดเอเซอร ์กษัตรยิ ์ แห ่
งเมืองโศบาห์  ดาว ิดทรงประหารคนซีเรยีเสียสองหม่ืนสองพันคน 6  แล ้วดาวดิทรงตัง้ทหารประจําป้อมใน
ซีเรยีแหง่เมืองดามัสกัส และคนซีเรยีเป็นผู้ รบัใช ้ของดาวดิ และนําบรรณาการมาถวาย  ดาว ิดเสด็จไป  ณ 
 ท่ีใด พระเยโฮวาหท์รงประทานชยัชนะแก่ พระองค์  ท่ีน่ัน 7  ดาว ิดทรงยดึโล่ทองคําท่ี ผู้รบัใช ้ของฮาดัดเอเซอร ์
ถือ และทรงนํามาท่ี เยรูซาเล็ม 8  ดาว ิดทรงยดึทองสัมฤทธิเ์ป็ นอ ันมากจากเมืองทิบหาทและจากเมืองคูน
หวัเมืองของฮาดัดเอเซอร์ ซ่ึงซาโลมอนทรงใชส้รา้งขันสาครทองสัมฤทธิแ์ละเสา และเครือ่งใช ้ทองสัมฤทธิ ์
9 เม่ือโทอู กษัตรยิ ์ แห ่งเมืองฮามัทได้ย ินว ่าดาวดิทรงโจมตีกองทัพทัง้สิน้ของฮาดัดเอเซอร ์กษัตรยิ ์ แห ่งเมือง
โศบาห ์แล้ว 10  พระองค์ ทรงใชฮ้าโดรมัโอรสของพระองค์ไปเฝ้ากษั ตร ิย ์ดาว ิดเพื่อรบัเสด็จ และถวายพระพร
ท่ี พระองค์ ทรงรบกับฮาดัดเอเซอรแ์ละทรงชนะ (เพราะวา่ฮาดัดเอเซอร ์ได้  สู้ รบกับโทอู บ่อยๆ ) และพระองค์ 
ได้ ส่งของทุกอยา่งท่ีทําด้วยทองคํา ด้วยเงนิ และด้วยทองสัมฤทธิ์มาถวาย 11 และกษั ตร ิย ์ดาว ิดทูลถวาย
สิง่เหล่าน้ี แด่ พระเยโฮวาห์  พร ้อมกับเงนิและทองคําซ่ึงพระองค์ทรงนํามาจากประชาชาติ ทัง้ปวง จากเอ
โดม โมอบั คนอมัโมน คนฟีลิสเตีย และอามาเลข 12 และอาบีชยับุตรชายนางเศรุยาห ์ได้ ประหารคนเอโดม
หน่ึงหม่ืนแปดพันคนเสียในหุบเขาเกลือ 13 และท่านตัง้ทหารประจําป้อมในเอโดม และคนเอโดมทัง้สิน้ได้
เป็นคนรบัใช้ของดาวดิ และพระเยโฮวาห์ทรงประทานชยัชนะแก่ ดาว ิดไม่วา่พระองค์เสด็จไป  ณ  ท่ี  ใดๆ 14  
ดาว ิดจึงทรงครอบครองเหนื ออ ิสราเอลทัง้สิน้ และพระองค์ทรงให้ความยุ ติ ธรรมและความเท่ียงธรรมแก่
ประชาชนของพระองค์ ทัง้สิน้ 15 และโยอาบบุตรชายนางเศรุยาหเ์ป็นผู้บัญชาการกองทัพ และเยโฮชาฟั ทบ 
ุตรชายอาหลูิดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ 16 และศาโดกบุตรชายอาหิทูบและอาบีเมเลคบุตรชายอาบียาธาร์
เป็นปุโรหติ และชาวะชาเป็นราชเลขา 17 และเบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดาอยู่เหนือคนเคเรธแีละคนเปเลธ
และบรรดาโอรสของดาว ิดก ็เป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้หวัหน้าในราชการของกษั ตร ิย์

19
สงครามกับคนอมัโมนและคนซีเรยี (2 ซมอ 10:1-19)

1 และอยู่ต่อมาภายหลังน้ีนาหาชกษั ตร ิย์ของคนอมัโมนสิน้พระชนม์ และโอรสของพระองค์ ได้ ขึ้นครอบ
ครองแทน 2 และดาวดิตร ัสว ่า �เราจะแสดงความเมตตาต่อฮานนูโอรสของนาหาช เพราะวา่บิดาของท่าน
ได้แสดงความเมตตาต่อเรา�  ดาว ิดจึงทรงส่งผู้ส่ือสารไปเล้าโลมท่านเก่ียวกับบิดาของท่าน และข้าราชการ
ของดาว ิดก ็ มาย ังฮานนูในแผ่นดินของคนอมัโมน เพื่อจะเล้าโลมท่าน 3  แต่ บรรดาเจ้านายของคนอมัโม
นทูลฮาน ูนว ่า � พระองค์  ดําร ิวา่ดาวดิส่งผู้เล้าโลมมาหาพระองค์เพราะนับถือพระราชบิดาของพระองค์เชน่
น้ันหรอื ข้าราชการของท่านมาหาพระองค์เพื่อค้นหาและควํา่และสอดแนมแผ่นดิ นม ิ ใช ่ หรอื � 4 ฮานนูจึง
จับข้าราชการของดาวดิและโกนเขาเสีย และตัดเครือ่งแต่งกายของเขาออกเสียท่ีตรงกลางตรงตะโพก  แล 
้วปล่อยตัวไป 5 เม่ื อม ีบางคนไปทูลดาวดิถึงเรือ่งคนเหล่าน้ัน  พระองค์  ก็ ทรงใช ้ให ้ไปรบัเขา เพราะคนเหล่า
น้ันอายมาก และกษั ตร ิยต์ร ัสว ่า �จงพักอยู ่ท่ี เมืองเยรโีคจนกวา่เคราของท่านทัง้หลายจะขึ้น  แล ้วจึงค่อย
กลับมา� 6 เม่ือคนอมัโมนเห ็นว ่าเขาทัง้หลายเป็ นที ่ เกล ียดชงัแก่ ดาวดิ ฮานนูและคนอมัโมนจึงส่งเงนิหน่ึง
พันตะลันต์ไปจ้างรถรบและพลม้าจากเมโสโปเตเมีย จากซีเรยีมาอาคาห์ และจากโศบาห์ 7 เขาได้จ้างรถรบ
สามหม่ืนสองพันคันและกษั ตร ิย ์แห ่งเมืองมาอาคาหกั์บกองทัพของท่าน  ผู้ ซ่ึงมาตัง้ค่ายอยู ่ท่ี  หน ้าเมืองเมเด
บา และคนอมัโมนก็รวบรวมกันมาจากหวัเมืองของเขาทัง้หลาย และมาทําสงคราม 8 เม่ือดาวดิทรงได้ยนิ
เรือ่งน้ันจึงใชโ้ยอาบ และกองทัพทแกล้วทหารทัง้สิน้ไป 9 คนอมัโมนออกมาจัดทัพตรงหน้าประตู เมือง และ
บรรดากษั ตร ิย ์ท่ี ยกมาอยู ่ท่ี ชนบทกลางแจ้งต่างหาก 10 เม่ือโยอาบเห ็นว ่าการศึกน้ันขนาบอยู่ข้างหน้าและ
ข้างหลัง ท่านจึงคัดเอาจากบรรดาคนอสิราเอลท่ีสรรไว ้แล ้วและจัดทัพเข้าไปต่อสู้คนซีเรยี 11 ส่วนคนของ
ท่านท่ี เหลืออยู ่ท่านก็มอบไวใ้นการบังคับบัญชาของอาบีชยัน้องชายของท่าน คนเหล่าน้ั นก ็จัดเข้าสู้กับคน



1  พงศาวดาร 19:12 350 1  พงศาวดาร 21:9

อมัโมน 12 และท่านพูดวา่ �ถ้ากําลังคนซีเรยีแข็งเหลือกําลังของเราแล้วเจ้าจงชว่ยเรา  แต่ ถ้ากําลังคนอมั
โมนแข็งเกินกําลังของเจ้า เราจะชว่ยเจ้า 13 จงมีความกล้าหาญเถิด และให้เราประพฤติตัวอยา่งกล้าหาญ
เพื่อชนชาติของเรา และเพื่อหวัเมืองของพระเจ้าของเรา และขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทําสิง่ท่ีชอบพระทัย
ในสายพระเนตรของพระองค์ เถิด � 14 ดังน้ันโยอาบและประชาชนผู้ อยู ่กั บท ่านได้ เข ้ามาใกล้ข้างหน้าคน
ซีเรยีเพื่อสู้รบกัน และเขาทัง้หลายก็แตกหนีไปต่อหน้าท่าน 15 และเม่ือคนอมัโมนเห ็นว ่าคนซีเรยีหนีไปแล้ว
เขาก็ หนี ไปให้พ้นหน้าอาบีชยัน้องชายของโยอาบด้วย และเข้าไปในเมือง  แล ้วโยอาบก็ กล ับมายงัเยรูซาเล็ม
16  แต่ เม่ือคนซีเรยีเห ็นว ่าเขาพ่ายแพ้ แก่  อสิราเอล เขาจึงส่งผู้ส่ือสารไปนําคนซีเรยีซ่ึงอยูฟ่ากแม่น้ําข้างโน้น
ออกมา  มี โชฟัคผู้บังคับบัญชากองทัพของฮาดัดเอเซอรเ์ป็นหวัหน้าของเขาทัง้หลาย

 ดาว ิดทรงนําการสู้รบเอง
17 และเม่ื อม คีนกราบทูลดาวดิ  พระองค์  ก็ ทรงรวมอสิราเอลทัง้สิน้เข้าด้วยกัน และข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนมา

หาเขา และจัดทัพต่อสู้กับเขา และเม่ือดาวดิทรงจัดทัพเข้าต่อสู้กับคนซีเรยี เขาทัง้หลายต่อสู้กับพระองค์
18 และคนซี เรยีก ็ หนี ไปต่อหน้าอสิราเอล และดาวดิทรงประหารคนซีเรยีคือคนของรถรบเจ็ดพันคนและ
ทหารราบส่ีหม่ืนคน และฆ่าโชฟัคผู้บัญชาการกองทัพของเขาทัง้หลายด้วย 19 และเม่ือผู้ รบัใช ้ของฮาดัดเอ
เซอร ์เห ็ นว ่าเขาพ่ายแพ้ต่ ออ ิสราเอล เขาก็ยอมทําสันติภาพกับดาวดิ และเป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์ คนซีเรยี
จึงไม่ชว่ยคนอมัโมนอกีต่อไป

20
โยอาบกับดาวดิชนะเมืองรบับาห์ (2 ซมอ 12:26-31)

1 และอยู่มาพอสิน้ปี แล ้วเม่ือบรรดากษั ตร ิย์ยกกองทัพออกไปรบ โยอาบก็นํากําลังกองทัพไปกวาดล้าง
แผ่นดินของคนอมัโมน และมาล้อมเมืองรบับาห ์ไว ้ แต่  ดาว ิดประทั บท ี่ เยรูซาเล็ม และโยอาบก็ โจมตี เมืองรบั
บาห์ และควํา่เมืองน้ันเสีย 2 และดาวดิทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรของกษั ตร ิย์ของเขาทัง้หลาย  พระองค์ 
ทรงทราบวา่มงกุฎน้ั นม ีทองคําหนักหน่ึงตะลันต์ และมีเพชรพลอยต่างๆ ซ่ึงต่อมาอยู่บนพระเศียรของดา
วดิ และพระองค์ทรงรบิของจากเมืองน้ันได้ข้าวของเป็ นอ ันมาก 3  พระองค์ ทรงนําประชาชนท่ี อยู ่ในเมืองน้ัน
ออกมา ตัง้เขาให้ทํางานหนักอยู่กับเล่ือยและเหล็กขุดและขวาน และดาวดิทรงกระทําเชน่น้ันแก่หวัเมือง
ทัง้สิน้ของคนอมัโมน  แล ้วดาว ิดก ับประชาชนทัง้ปวงก็ กล ับสู่ เยรูซาเล็ม 

การฆ่ามนษุย ์ยกัษ์  แห ่งฟีลิสเตีย
4 และอยู่มาภายหลังเกิดสงครามขึ้ นก ับคนฟีลิสเตียท่ีเมืองเกเซอร์  แล ้วสิบเบคัยคนหุชาห ์ได้ สังหารสิ

ปปัยผู้เป็นลูกหลานของคนย ักษ ์ เสีย และคนฟีลิสเตี ยก ็ ถู กปราบปราม 5 และมีสงครามกับคนฟีลิสเตี ยอ ีก
และเอลฮานันบุตรชายยาอรี ์ได้ ฆ่าลามีน้องชายของโกลิอทัชาวกัทเสีย  ผู้  มี หอกท่ี มีด ้ามโตเท่าไม้กระพัน่ทอ
ผ้า 6 และมีสงครามท่ีเมืองกั ทอ ีก  มี ชายคนหน่ึงรูปรา่งใหญ่ โต  ผู้  ท่ี มือข้างหน่ึ งม ีน้ิวหกน้ิว และน้ิวเท้าข้างละ
หกน้ิว จํานวนยี ่สิ บส่ี น้ิว และเขาเป็นบุตรชายของคนย ักษ ์ ด้วย 7 และเม่ือเขาท้าทายอสิราเอล โยนาธานบุตร
ชายชิเมอีพระเชษฐาของดาว ิดก ็ประหารเขาเสีย 8 คนเหล่าน้ีบังเกิดแก่คนย ักษ ์ในเมืองกัท และเขาล้มตาย
ด้วยพระหตัถ์ของดาวดิ และด้วยมือผู้ รบัใช ้ของพระองค์

21
 ดาว ิดนับจํานวนทหารอสิราเอล (2 ซมอ 24:1-9)

1 ซาตานได้ยนืขึ้นต่อสู้ อสิราเอล และดลพระทัยให ้ดาว ิดนับจํานวนอสิราเอล 2  ดาว ิดจึงตรสักับโยอาบ
และผู้บังคับบัญชากองทัพวา่ �จงไปนับอสิราเอลตัง้แต่เมืองเบเออรเ์ชบาถึงเมืองดาน  แล ้วนํารายงานมา
ให้เราเพื่อจะได้ทราบจํานวนรวมของเขาทัง้หลาย� 3  แต่ โยอาบทูลวา่ �ขอพระเยโฮวาห์ทรงเพิม่ประชาชน
ของพระองค์ อ ี กร ้อยเท่าของท่ี มี  อยู ่ แล้ว ข้าแต่ กษัตรยิ ์ เจ้ านายของข้าพระองค์  แต่ ประชาชนน้ีทัง้สิน้เป็นผู้ 
รบัใช ้ของเจ้านายของข้าพระองค์ มิใช ่ หรอื ไฉนเจ้านายของข้าพระองค์จึงรบัสัง่เชน่น้ี ไฉนพระองค์จึงทรงนํา
การละเมิดมาสู่ อสิราเอล � 4  แต่ โยอาบขัดรบัสัง่ของกษั ตร ิย ์มิได้ โยอาบจึงจากไป และไปตลอดคนอสิราเอล
ทัง้สิน้ และกลับมายงัเยรูซาเล็ม 5 และโยอาบถวายจํานวนประชาชนท่ีนับได้ แก่  ดาวดิ ในอสิราเอลทัง้สิ ้นม ี 
หน ึ่งล้านหน่ึงแสนคนท่ี ชกัดาบ และในยูดาห ์มี  สี ่แสนเจ็ดหม่ืนคนท่ี ชกัดาบ 6  แต่ ท่านมิ ได้ นับเลวแีละเบนยา
มินท่ามกลางจํานวนน้ันด้วย เพราะวา่พระดํารสัของกษั ตร ิยเ์ป็ นที ่น่ารงัเกียจแก่โยอาบ

 ดาว ิดทรงเลือกโรคระบาด (2 ซมอ 24:10-17)
7  แต่ พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในเรือ่งน้ี  พระองค์ จึงทรงลงโทษอสิราเอล 8 และดาวดิทูลพระเจ้าวา่ �ข้า

พระองค์ ได้ ทําบาปใหญ่ยิง่ในการท่ีข้าพระองค์ ได้ กระทําสิง่น้ี ข้าแต่ พระองค์  บัดน้ี ขอทรงให้อภัยความชัว่ชา้
ของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ได้ กระทําการอยา่งโงเ่ขลามาก� 9 และพระเยโฮวาหต์รสักับกาด
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ผู้ทํานายของดาวดิวา่ 10 �จงไปบอกดาวดิวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เราเสนอเจ้าสามประการ จงเลือก
เอาประการหน่ึง เพื่อเราจะได้กระทําให ้แก่  เจ้า � � 11 กาดจึงเข้าเฝ้าดาวดิและกราบทูลพระองค์ วา่ �พระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ จงเลือกเอาตามท่ี เจ้ าพอใจ 12  คือ กันดารอาหารสามปี หรอืการล้างผลาญโดยศั ตรู ของ
เจ้าสามเดือนขณะท่ีดาบของศั ตรู จะขับเจ้าทัน หรอืดาบของพระเยโฮวาห์สามวนัคือโรคระบาดบนแผ่นดิน
และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ทําลายทัว่ไปในดินแดนทัง้สิน้ของอสิราเอล ฉะน้ันบัดน้ีขอทรงพิจารณา
ดูวา่จะให้ข้าพระองค์กราบทูลพระองค์ ผู้ ทรงใช้ข้าพระองค์มาวา่ประการใด� 13  แล ้วดาวดิตรสักับกาดวา่
�เรามีความกระวนกระวายมาก  ขอให ้เราตกเข้าไปอยู่ในพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์ เพราะพระกรุณาคุณ
ของพระองค์ ใหญ่  ยิง่นัก  แต่ ขออยา่ให้เราตกเข้าไปในมือของมนษุย ์เลย � 14 ดังน้ันพระเยโฮวาห์ทรงให้โรค
ระบาดเกิดขึ้นในอสิราเอล และคนอสิราเอลได้ล้มตายเจ็ดหม่ืนคน 15 และพระเจ้าทรงใช ้ทูตสวรรค์ ไปยงั
เยรูซาเล็มเพื่อจะทําลายเสีย  แต่ เม่ือท่านจะลงมือทําลาย พระเยโฮวาหท์รงทอดพระเนตร และพระองค์ทรง
กลับพระทัยในเหตุรา้ยน้ัน และพระองค์ตรสักั บท ูตสวรรค์ ผู้ ทําลายน้ั นว ่า � พอแล้ว ยบัยั ้งม ือของเจ้าได้�
ส่วนทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์ก็ กําลังยนือยู ่ท่ี ลานนวดข้าวของโอรนันคนเยบุส 16 และดาวดิแหงนพระ
พักตร์ทรงเหน็ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ยนืระหวา่งแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ และในมือถือดาบท่ีชกั
ออกเหนือเยรูซาเล็ม  แล ้วดาวดิและพวกผู้ ใหญ่ ของอสิราเอล  ผู้  ได้ สวมผ้ากระสอบแล้ว  ก็ ซบหน้าลง 17 และ
ดาวดิทูลพระเจ้าวา่ �ข้าพระองค์ มิใช ่หรอืท่ีบัญชาให้นับประชาชน ข้าพระองค์เป็นผู้ ได้ กระทําบาป และได้
กระทําความชัว่รา้ยยิง่นัก  แต่ บรรดาแกะเหล่าน้ีเขาได้กระทําอะไร  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้า
พระองค์ ขอพระหตัถ์ของพระองค์ อยู ่เหนือข้าพระองค์ และราชวงศ์ของข้าพระองค์  แต่ ขออยา่ให้โรครา้ย
น้ันอยูเ่หนือประชาชนของพระองค์�

พระเจ้าทรงเลือกลานนวดข้าวของโอรนัน (อาราวนาห�์  ให ้เป็ นที ่สรา้งพระว ิหาร (2 ซมอ 24:18-25)
18  แล ้ วท ูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์ได้ บัญชาใหก้าดทูลดาวดิวา่  ให ้ ดาว ิดขึ้นไปสรา้งแท่นบูชาถวายแด่พระ

เยโฮวาห ์ท่ี ลานนวดข้าวของโอรนันคนเยบุส 19  ดาว ิดจึงเสด็จขึ้นไปตามคําของกาด ซ่ึงท่านได้กราบทูลใน
พระนามของพระเยโฮวาห์ 20 ฝ่ายโอรนันกําลังนวดข้าวสาลี อยู ่ท่านหนัมาเหน็ทูตสวรรค์  บุ ตรชายส่ีคนของ
ท่านท่ี อยู ่กั บท ่านก็ซ่อนตัวเสีย 21 เม่ือดาวดิเสด็จมายงัโอรนัน โอรนันมองเหน็ดาวดิ และออกไปจากลาน
นวดข้าวถวายบังคมดาวดิด้วยซบหน้าลงถึ งด ิน 22 และดาวดิตรสักับโอรนั นว ่า �จงให ้ท่ี ลานนวดข้าวแก่เรา
เถิด เพื่อเราจะสรา้งแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาหบ์นน้ัน จงให ้แก่ เราตามราคาเต็ม เพื่อวา่โรคระบาดน้ัน
จะได้ระงบัเสียจากประชาชน� 23  แล ้วโอรนันกราบทูลดาวดิวา่ �ขอทรงรบัไปเถิดพ่ะยะ่ค่ะ และขอกษั ตร ิย ์เจ้ 
านายของข้าพระองค์กระทําสิง่ท่ี พระองค์ ทรงเหน็ชอบเถิด  น่ี พ่ะยะ่ค่ะ ข้าพระองค์ขอถวายววัสําหรบัเครือ่ง
เผาบู ชา และถวายเล่ือนนวดข้าวให้เป็นฟืน  แล ้วข้าวสาลีเป็นธญัญบู ชา ข้าพระองค์ขอถวายหมด� 24  แต่  
กษัตรยิ ์ ดาว ิดตรสักับโอรนั นว ่า � หามิได้  แต่ เราจะซ้ือเอาตามราคาเต็ม เราจะไม่เอาของของเจ้าถวายพระ
เยโฮวาห์ หรอืถวายสิง่ท่ีเรามิ ได้ เสียค่าเป็นเครือ่งเผาบู ชา � 25  ดาว ิดจึงทรงชาํระให้โอรนันเป็นทองคําน้ํา
หนักหกรอ้ยเชเขลเพื่อท่ี น้ัน 26  ดาว ิ ดก ็ทรงสรา้งแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห ์ท่ีน่ัน และทรงถวายเครือ่ง
เผาบู ชา และเครือ่งสันติ บูชา และกราบทูลออกพระนามพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงตอบพระองค์
ด้วยไฟจากสวรรค์บนแท่นเครือ่งเผาบู ชา 27  แล ้วพระเยโฮวาห ์ก็ ทรงบัญชาทูตสวรรค์ และท่านก็เอาดาบใส่
ฝักเสีย 28  ครัง้น้ัน เม่ือดาวดิทรงเห ็นว ่าพระเยโฮวาห์ทรงตอบพระองค์ ท่ี ลานนวดข้าวของโอรนันคนเยบุส
 พระองค์  ก็ ทรงถวายสัตวบูชาท่ี น่ัน 29 เพราะพลับพลาของพระเยโฮวาหซ่ึ์งโมเสสได้สรา้งขึ้นในถิน่ทุ รก ันดาร
และแท่นเครือ่งเผาบู ชา ในเวลาน้ันอยูใ่นปู ชน ียสถานสูงท่ีกิเบโอน 30  แต่  ดาว ิดจะไปทูลถามพระเจ้าท่ีน่ันไม่ 
ได้ เพราะพระองค์ทรงกลัวดาบของทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์

22
 ดาว ิดทรงเตรยีมวตัถุสําหรบัการสรา้งพระว ิหาร 

1  แล ้วดาวดิตร ัสว ่า � น่ี แหละพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์พระเจ้า  น่ี แหละแท่นเครือ่งเผาบูชาสําหรบั
อสิราเอล� 2  ดาว ิดทรงบัญชาใหร้วบรวมคนต่างด้าวท่ี อยู ่ในแผ่นดิ นอ ิสราเอล และพระองค์ทรงจัดคนสกัด
หนิใหเ้ตรยีมหนิสกัดเพื่อสรา้งพระนิเวศของพระเจ้า 3  ดาว ิดยงัทรงจัดสะสมเหล็กเป็นจํานวนมาก เพื่อเป็น
ตะปูของบานประตูรัว้และเป็นเหล็กหนีบ ทัง้ทองสัมฤทธิเ์ป็นจํานวนมากเหลือท่ีจะชัง่ได้ 4 และไม้สนสีดาร ์
นับไม่ถ้วน เพราะวา่ชาวไซดอน และชาวไทระ  ได้ นําไม้สนสีดารจํ์านวนมากมายมาถวายดาวดิ 5 เพราะดา
วดิตร ัสว ่า �ซาโลมอนบุตรชายของเรายงัเด็กอยู่และไม่เคยงาน และพระนิเวศซ่ึงจะสรา้งถวายพระเยโฮ
วาหน้ั์นต้องหรูหราอยา่งยิง่  มี ชื่อเสียงและสงา่ราศีในบรรดาประเทศทัง้หลาย เพราะฉะน้ันบัดน้ีเราจึงจะจัด
เตรยีมไว�้  ดาว ิดจึงทรงจัดวตัถุเป็นจํานวนมากก่อนพระองค์ สิน้พระชนม์ 
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 ดาว ิดทรงกําชบัซาโลมอน
6  แล ้วพระองค์ทรงเรยีกซาโลมอนราชโอรสของพระองค์ และกําช ับท ่านให้สรา้งพระนิเวศถวายพระเย

โฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล 7  ดาว ิดรบัสัง่ซาโลมอนวา่ �ลูกเอย๋ เรามีใจประสงค์ ท่ี จะสรา้งพระนิเวศถวาย
พระนามแหง่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา 8  แต่ พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเราวา่ � เจ้ าได้ ทําให ้โลหติ
ตกมาก และได้ทําสงครามใหญ่ โต  เจ้ าอยา่สรา้งพระนิเวศเพื่อนามของเราเลย เพราะเจ้าได้ ทําให ้โลหติตกเป็ 
นอ ันมากต่อสายตาของเราบนแผ่นดินโลก 9  ดู  เถิด  บุ ตรชายคนหน่ึงจะบังเกิดมาแก่ เจ้า เขาจะเป็นคนแหง่
ความสงบ เราจะให้ความสงบแก่เขาให้พ้นจากศั ตรู ทัง้สิน้ของเขารอบข้าง เพราะเขาจะมีชื่อวา่ซาโลมอน
และเราจะให ้สันติ ภาพและความสงบแก่อสิราเอลในสมัยของเขา 10 เขาจะสรา้งพระนิเวศเพื่อนามของเรา
เขาจะเป็นบุตรของเรา และเราจะเป็นบิดาของเขา และเราจะสถาปนาราชบัลลั งก ์ของเขาเหนื ออ ิสราเอล
เป็นนิตย�์ 11  น่ีแหละ ลูกของข้าเอย๋ ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเจ้า และขอให ้เจ้ ามี ความสําเรจ็ และ
สรา้งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าสําเร ็จด ังท่ี พระองค์ ตรสัถึงเรือ่งเจ้า 12 ขอเพียงพระเยโฮ
วาห์ประสาทให ้เจ้ ามีความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจ และทรงตัง้เจ้าให้ปกครองอสิราเอลและทรงโปรด
ให ้เจ้ ารกัษาพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 13  แล ้วเจ้าจะทําสําเรจ็ ถ้าเจ้าจะระมัดระวงั
ท่ีจะปฏิบั ติ ตามกฎเกณฑ์และคําตัดสินซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชากับโมเสสเก่ียวกับอสิราเอล จงเข้มแข็ง
และกล้าหาญเถิด อยา่กลัวและอยา่ท้อถอยเลย 14 และดู เถิด เราได้จัดเตรยีมไวเ้พื่อพระนิเวศของพระเยโฮ
วาหด้์วยความยากเหน่ือยอยา่งยิง่ เป็นทองคําหนักหน่ึงแสนตะลันต์ เงนิหนักหน่ึงล้านตะลันต์  ทองสัมฤทธิ ์
และเหล็กเหลือท่ีจะชัง่ เพราะมีมากมายเหลือเกิน เราได้จัดเตรยีมตัวไม้และหนิด้วย  เจ้ าจะเพิม่เติมเข้าอ ี
กก ็ ได้ 15 ยิง่กวา่น้ันเจ้ามีคนทํางานมากมาย คือชา่งสกัดหนิ ชา่งก่อ  ชา่งไม้ และชา่งฝีมือทุกชนิด 16 ส่วน
ทองคํา  เงนิ  ทองสัมฤทธิ ์และเหล็กน้ั นก ็ มี มากมายเหลือท่ีจะนับได้  ลุ กขึ้นทําไปเถิด ขอพระเยโฮวาห์ทรง
สถิตอยูกั่บเจ้า�

 ดาว ิดทรงบัญชาประมุขทัง้ปวงของอสิราเอลใหช้ว่ยซาโลมอน
17  ดาว ิดทรงบัญชาประมุขทัง้ปวงของอสิราเอลให้ชว่ยซาโลมอนโอรสของพระองค์ ด้วยวา่ 18 �พระเยโฮ

วาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้ามิ ใช ่ หรอื และพระองค์ มิได้ ประทานการหยุดพักสงบแก่ เจ้ าทุ กด ้าน
หรอื เพราะพระองค์ทรงมอบชาวแผ่นดินน้ี ไว ้ในมือของเรา และแผ่นดินน้ั นก ็ราบคาบต่อพระพักตรพ์ระเย
โฮวาห์และต่อหน้าประชาชนของพระองค์ 19  บัดน้ี จงตัง้จิตตัง้ใจของเจ้าท่ีจะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า จงลุกขึ้นสรา้งสถานบร ิสุทธ ์ิของพระเยโฮวาห ์พระเจ้า เพื่อวา่หบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาห ์ก็ดี 
และเครือ่งใช้อนับร ิสุทธ ์ิของพระเจ้าก็ ดี จะได้นําเอามาไวใ้นพระนิเวศท่ีจะสรา้งขึ้นเพื่อพระนามของพระเย
โฮวาห�์

23
 ดาว ิดทรงตัง้ซาโลมอนใหเ้ป็นกษั ตร ิย์

1 เม่ือดาวดิทรงชราและหงอ่มแล้ว  พระองค์ ทรงตัง้ซาโลมอนโอรสของพระองค์ ให ้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิส
ราเอล 2  ดาว ิดทรงให้ประชุมเจ้านายทัง้สิน้ของอสิราเอล และบรรดาปุโรหติและคนเลวี 3  คนเลว ีน้ันอายุ 
ตัง้แต่ สามสิบปีขึ้นไปก็ ให ้นับไว้ และรวมได้สามหม่ืนแปดพันคน 4  ดาว ิดตร ัสว ่า �จากพวกน้ี สองหม่ืนส่ีพัน
คนจะต้องดูแลการงานในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และหกพันคนเป็นเจ้าหน้าท่ีและผู้ วนิิจฉัย 5  สี ่พันคน
เป็นนายประตู และอกีส่ีพันคนจะถวายสรรเสรญิแด่พระเยโฮวาห์ด้วยเครือ่งดนตรซ่ึีงเราได้สรา้งไว ้ให ้ ใช ้ 
สรรเสรญิ � 6 และดาวดิทรงจัดแบ่งเป็นกองๆตามบุตรชายของเลวี  คือ เกอรโ์ชม โคฮาท และเมรารี

 ผู้ สืบสายโลหติของเกอร ์โชน (กดว 3:25-26)
7 จากคนเกอรโ์ชมคือลาดานและชิเมอี 8  บุ ตรชายของลาดานคือ เยฮีเอลผู้เป็นหวัหน้า และเศธาม และ

โยเอล สามคน 9  บุ ตรชายของชิเมอ ีคือ เชโลมิท ฮาซีเอล และฮาราน สามคน คนเหล่าน้ีเป็นประมุขของ
บรรพบุรุษลาดาน 10 และบุตรชายของชิเมอ ีคือ ยาหาท ศิ นา  เยอ ูช และเบรยีาห์ ทัง้ส่ีคนน้ีเป็นบุตรชายของ
ชิเมอี 11 และยาหาทเป็นหวัหน้า และศิซาหเ์ป็ นที ่ สอง  แต่  เยอ ูชและเบรยีาห ์ไม่มี  บุ ตรชายมาก เพราะฉะน้ัน
ในการนับจึงรวมเข้าเป็นเรอืนบรรพบุรุษเดียวกัน

 ผู้ สืบสายโลหติของโคฮาท (กดว 3:27-31)
12  บุ ตรชายของโคฮาทคือ อมัราม อสิฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล  สี ่ คน 13  บุ ตรชายของอมัรามคือ อาโรน

และโมเสส เขาตัง้อาโรนไว้ต่างหากให้เป็นผู้ ทําพิธ ีชาํระสิง่ของท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด ทัง้เขาและบุตรชายของเขา
สืบไปเป็นนิตย์ เพื่อเผาเครือ่งหอมถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหแ์ละปรนนิบั ติ  พระองค์ และอวยพระพร
ในพระนามของพระองค์ เป็นนิตย ์14 ฝ่ายโมเสสคนของพระเจ้าน้ัน  บุ ตรชายของท่านมีชื่อเสียงท่ามกลาง
คนตระกูลเลวี 15  บุ ตรชายของโมเสสคือ เกอรโ์ชม  กับ เอลีเยเซอร์ 16  บุ ตรชายของเกอรโ์ชมคือ เชบูเอลผู้
เป็นหวัหน้า 17  บุ ตรชายของเอลีเยเซอร ์คือ เรหบัยาห ์ผู้ เป็นหวัหน้า เอลีเยเซอร ์ไม่มี  บุ ตรชายอกี  แต่  บุ ตรชาย
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ของเรหบัยาห ์มี มากนัก 18  บุ ตรชายของอสิฮาห ์คือ เชโลมิทผู้เป็นหวัหน้า 19  บุ ตรชายของเฮโบรนคือ เยรี
ยาห ์ผู้ เป็นหวัหน้า อามารยิาห ์ท่ีสอง ยาฮาซีเอลท่ี สาม และเยคาเมอ ัมท ี่ สี ่ 20  บุ ตรชายของอุสซีเอลคือ  มี คาห ์
ผู้ เป็นหวัหน้า และอสิชอีาห ์ท่ีสอง 

 ผู้ สืบสายโลหติของเมรารี (กดว 3:33-37)
21  บุ ตรชายของเมราร ีคือ  มาห ์ลีและมู ช ี บุ ตรชายของมาห ์ลีค ือ เอเลอาซารแ์ละคีช 22 เอเลอาซาร ์สิ ้นชวีติ

ไม่ มี  บุตรชาย  มี  แต่  บุตรสาว  บุ ตรชายของคีชผูเ้ป็นญาติของเขาแต่งงานกับเขา 23  บุ ตรชายของมู ช ี คือ  มาห ์ลี
เอเดอร์ และเยรโีมท สามคน

การจัดงานของคนเลว ีใหม่ 
24 คนเหล่าน้ีเป็นคนเลวตีามเรอืนบรรพบุรุษของเขา เป็นประมุขของบรรพบุรุษของเขา  ตามท่ี เขาได้ขึ้น

ทะเบียนไวต้ามจํานวนชื่อรายบุคคล  อายุ  ตัง้แต่  ย ่ี สิ บปี ขึ้นไป  ผู้ ซ่ึงจะทํางานปรนนิบั ติ ในพระนิเวศของพระเย
โฮวาห์ 25 เพราะดาวดิตร ัสว ่า �พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของอสิราเอลได้ประสาทการหยุดพักสงบแก่ประชาชน
ของพระองค์ เพื่อเขาทัง้หลายจะอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มเป็นนิตย์ 26 และคนเลวจึีงไม่ต้องหาบหามพลับพลา
หรอืเครือ่งใช้ใดๆเพื่องานปรนนิบั ติ  อ ีกเลย� 27 เพราะตามพระดําร ัสส ุดท้ายของดาวดิ  คนเลว ี ตัง้แต่  อายุ  ย ี
่ สิ บปีขึ้นไปถูกนับ 28  แต่  หน้าท่ี ของเขาจะต้องคอยชว่ยบุตรชายของอาโรนในงานปรนนิบั ติ พระนิเวศแหง่
พระเยโฮวาห์  มี งานดูแลลานและหอ้งและงานชาํระของทุกอยา่งท่ี บรสุิทธิ ์และงานใดๆซ่ึงเป็นงานปรนนิบั 
ติ ของพระนิเวศแหง่พระเจ้า 29 และชว่ยเก่ียวกับเรือ่งขนมปังหน้าพระพักตร ์ด้วย เรือ่งยอดแป้งสําหรบัธญั
ญบู ชา ขนมไรเ้ชื้อแผ่นของป้ิ งบ ู ชา ของบูชาคลุกน้ํามัน และเครือ่งตวง เครือ่งวดัทุกขนาด 30 และทุกๆเชา้
เขาจะต้องยนืโมทนาและสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ และเวลาเย ็นก ็ เชน่เดียวกัน 31 ทัง้ในเวลาเม่ือถวายบรรดา
เครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ในวนัสะบาโต ในวนัขึ้นหน่ึงค่ํา ในวนัเทศกาลกําหนด ตามจํานวนท่ี กําหนด
ให ้ถวายบู ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์ทุ กวนัเรือ่ยไป 32  ดังน้ี แหละเขาจะดูแลพลับพลาแหง่ชุ มน ุมและ
ดูแลท่ี บรสุิทธิ ์และจะรบัใช ้บุ ตรชายของอาโรนพี่น้องของเขา เพื่องานปรนนิบั ติ  แห ่งพระนิเวศของพระเยโฮ
วาห์

24
กองเวรของลูกหลานอาโรน

1 กองเวรของลูกหลานอาโรนมี ดังน้ี  บุ ตรชายของอาโรนคือ นาดับ  อาบ ีฮู เอเลอาซาร์ และอธิามาร์ 2  
แต่ นาดับและอาบีฮู สิ ้นช ีวติก ่อนบิดาของตนและไม่ มี  บุตร เอเลอาซาร์และอธิามาร์จึงทําหน้าท่ีตําแหน่ง
ปุโรหติ 3 ด้วยความชว่ยเหลือของศาโดกบุตรชายเอเลอาซาร์ และอาหเิมเลคบุตรชายอธิามาร์  ดาว ิดได้ทรง
จัดเป็นเวรตามหน้าท่ีในการปรนนิบั ติ ของเขาทัง้หลาย 4  มี หวัหน้าในหมู่ บุ ตรชายของเอเลอาซารม์ากกวา่
ในหมู่ บุ ตรชายของอธิามาร์ เขาจึงจัดแบ่ งด ังน้ี พวกบุตรชายของเอเลอาซาร ์มี  สิ บหกคนเป็นหวัหน้าตาม
เรอืนบรรพบุรุษของเขา และในหมู่พวกบุตรชายของอธิามารต์ามเรอืนบรรพบุรุษของเขามีแปดคน 5 เขาทัง้
หลายจัดแบ่ งด ้วยสลาก เหมือนกันหมด เพราะมี เจ้าหน้าท่ี ของสถานบร ิสุทธ ์ิและเจ้าหน้าท่ี แห ่งพระนิเวศ
ของพระเจ้า เป็นบุตรชายของเอเลอาซารกั์บบุตรชายของอธิามาร ์ทัง้สองฝ่าย 6 และเชไมอาห ์บุ ตรชายนา
ธนัเอลอาลักษณ์  ผู้ เป็นพวกเลวี  ได้ บันทึกไวต่้อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ต่อหน้าเจ้านาย และศาโดกปุโรหติ และ
อาหิเมเลคบุตรชายอาบียาธาร์ และต่อหน้าประมุขของบรรพบุรุษของปุโรหติและของคนเลวี เขาจับสลาก
ครอบครวัหน่ึงจากเอเลอาซาร์ และจับสลากครอบครวัหน่ึงจากอธิามาร์ 7 สลากแรกตกกับเยโฮยารบิ  ท่ี 
สองตกแก่เยดายาห์ 8  ท่ี สามแก่ฮารมิ  ท่ีส่ี  แก่ เสโอรมิ 9  ท่ี หา้แก่มัลคิยาห์  ท่ี หกแก่ มิ  ยาม ิน 10  ท่ี  เจ ็ดแก่ฮกั
โขส  ท่ี แปดแก่ อาบ ียาห์ 11  ท่ี  เก ้าแก่เยชู อา  ท่ี  สิ บแก่เชคานิยาห์ 12  ท่ี  สิ บเอด็แก่เอลียาชบี  ท่ี  สิ บสองแก่ยาคิม
13  ท่ี  สิ บสามแก่หุปปาห์  ท่ี  สิ บส่ี แก่ เยเชเบอบั 14  ท่ี  สิ บหา้แก่ บิ ลกาห์  ท่ี  สิ บหกแก่อมิเมอร์ 15  ท่ี  สิ บเจ็ดแก่เฮซีร์
 ท่ี  สิ บแปดแก่อฟัเซส 16  ท่ี  สิ บเก้าแก่เปธาหิยาห์  ท่ี  ย ่ี สิ บแก่เยเฮเซเคล 17  ท่ี  ย ่ี สิ บเอด็แก่ยาคีน  ท่ี  ย ่ี สิ บสองแก่ 
กาม ูล 18  ท่ี  ย ่ี สิ บสามแก่เดไลยาห์  ท่ี  ย ่ี สิ บส่ี แก่ มาอาซิยาห์ 19 คนเหล่าน้ี มี  หน้าท่ี กําหนดของเขาในการปรน
นิบั ติ  ท่ี  จะเข้ าไปในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ตามระเบียบท่ีอาโรนบิดาของเขาได้ตัง้ไวสํ้าหรบัเขาทัง้หลาย
 ดังท่ี พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลได้ทรงบัญชาเขาไว้

 ผู้ สืบสายโลหติของโคฮาท
20 ฝ่ายลูกหลานของเลว ีท่ี  เหลืออยู ่ คือ จากบุตรชายของอมัรามมี  ชู บาเอล จากบุตรชายของชูบาเอลมี

เยเดยาห์ 21 ฝ่ายเรหบัยาห์ คือจากบุตรชายของเรหบัยาห ์มี อสิชอีาห์  ผู้ เป็นหวัหน้า 22 จากคนอสิฮาร ์มี เชโล
โมท จากบุตรชายของเชโลโมทมี ยาหาท 23 และบุตรชายของเฮโบรนคือ เยรยีาห ์ผู้ เป็นหวัหน้า อามารยิาห ์
ท่ีสอง ยาฮาซีเอลท่ี สาม เยคาเมอ ัมท ่ี สี ่24  บุ ตรชายของอุสซีเอลคือ  มี คาห์  บุ ตรชายของมีคาห ์คือ  ชาม ีร์
25 น้องชายของมีคาห ์คือ อสิซีอาห์  บุ ตรชายของอสิชอีาห ์คือ เศคารยิาห์
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 ผู้ สืบสายโลหติของเมราร ีได้ จัดให้
26  บุ ตรชายของเมราร ีคือ  มาห ์ลีและมู ช ี บุ ตรชายของยาอาซียาห ์คือ เบโน 27 ฝ่ายลูกหลานของเมราร ีคือ 

ของยาอาซียาห ์มี เบโน โชฮมั ศักเกอร์ และอบิรี 28 ของมาห ์ลีค ือ เอเลอาซาร ์ผู้  ไม่มี  บุตรชาย 29 ของคีช  บุ ตร
ชายของคีชคือ เยราเมเอล 30  บุ ตรชายของมู ช ี คือ  มาห ์ลี เอเดอร์ และเยรโีมท คนเหล่าน้ีเป็นลูกหลานของ
คนเลวี ตามเรอืนบรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย 31 คนเหล่าน้ี คือ  แต่ ละหวัหน้าเรอืนบรรพบุรุษ และน้องชาย
ของเขาก็เหมือนกันได้จับสลากด้วยอยา่งเดียวกับพี่น้องของเขาคือ  บุ ตรชายของอาโรน ต่อพระพักตรข์อ
งกษั ตร ิย ์ดาวดิ ศาโดก อาหเิมเลค และต่อประมุขของบรรพบุรุษของปุโรหติและของคนเลวี

25
พวกนักดนตรแีละนั กร ้องสําหรบัพระว ิหาร 

1  ดาว ิดและบรรดาหวัหน้าของผู้ ปรนนิบัติ  ได้ จัดแยกบางคนไวสํ้าหรบัการปรนนิบั ติ คือจากลูกหลานของ
อาสาฟ และของเฮมาน และของเยดูธูน  ผู้ ซ่ึงจะพยากรณ์ด้วยพิณเขาคู่ ด้วยพิณใหญ่และด้วยฉาบ ราย
ชื่อของผู้ทํางานตามหน้าท่ีของเขา  คือ 2 จากลูกหลานของอาสาฟคือ ศักเกอร์ โยเซฟ เนธานิยาห์ และอา
ชาเรลาห์ ลูกหลานของอาสาฟ  ภายใต้ การนําของอาสาฟ  ผู้  พยากรณ์  ภายใต้ พระราชดําร ัสส ่ังของกษั ตร ิย์
3 จากเยดูธูน คือลูกหลานของเยดูธู นม ีเกดาลิยาห์ เศรี เยชายาห์ ฮาชาบิยาห์ และมัททีธิยาห์ หกคนภาย
ใต้การนําของเยดูธูนบิดาของเขา  ผู้  พยากรณ์ ด้วยพิณเขาคู่ในการโมทนาและสรรเสรญิต่อพระเยโฮวาห์
4 จากเฮมาน คือลูกหลานของเฮมานมี  บุ  คค ียาห์ มัทธานิยาห์  อุ สซีเอล เชบูเอล และเยรโีมท ฮานานิยาห์
ฮานานี เอลียาธาห์ กิดดาลที และโรมั มท ี เอเซอร ์โยชเบคาชาห์ มัลโลธี โฮธรี์ และมาหะซิโอท 5 คนเหล่า
น้ีเป็นบุตรชายของเฮมานผู้ทํานายของกษั ตร ิย์ตามพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะเป่าแตร และพระเจ้าทรง
ประทานบุตรชายสิบส่ี คน และบุตรสาวสามคนแก่เฮมาน 6 เขาทัง้หลายทุกคนอยู ่ภายใต้ การนําของบิดา
ของเขาเพื่อประกอบเพลงในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ด้วยฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ เพื่อการปรนนิบั 
ติ ในพระนิเวศของพระเจ้า อาสาฟ เยดูธูน และเฮมาน  อยู ่ ภายใต้ พระราชดําร ัสส ่ังของกษั ตร ิย์ 7 จํานวนคน
ของเขารวมทัง้พี่น้องของเขา  ผู้ รบัการฝึกในการรอ้งเพลงถวายพระเยโฮวาห ์ทุ กคนผู้ มี  ความชาํนาญ  มี สอง
รอ้ยแปดสิบแปดคน

การจับฉลากหน้าท่ีของแต่ละคน
8 เขาทัง้หลายจับสลากหน้าท่ีของเขา ทัง้ผู้ น้อย  ผู้ใหญ่  ครู และศิษย ์ก็  เหมือนกัน 9 สลากแรกตกเป็นพวก

ของอาสาฟได้ แก่ โยเซฟ  ท่ี สองได้ แก่ เกดาลิยาห์  พร ้อมกับพี่น้องและบุตรชายของเขา  สิ บสองคน 10  ท่ี สาม
ตกแก่ศักเกอร์  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 11  ท่ีส่ี  ได้แก่ อสิรี  พร ้อมกับบุตรชาย
ของเขาและพีน้่องของเขา  สิ บสองคน 12  ท่ี หา้ได้ แก่ เนธานิยาห์  พร อ้มกับบุตรชายของเขาและพีน้่องของเขา
 สิ บสองคน 13  ท่ี หกได้ แก่  บุ  คค ยิาห์  พร อ้มกับบุตรชายของเขาและพีน้่องของเขา  สิ บสองคน 14  ท่ี  เจ ็ดได้ แก่ เย
ชาเรลาห์  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 15  ท่ี แปดได้ แก่ เยชายาห์  พร ้อมกับบุตร
ชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 16  ท่ี  เก ้าได้ แก่ มัทธานิยาห์  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้อง
ของเขา  สิ บสองคน 17  ท่ี  สิ บได้ แก่  ช ิเมอี  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 18  ท่ี  สิ บ
เอด็ได้ แก่ อาซาเรล  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 19  ท่ี  สิ บสองได้ แก่ ฮาชาบิยาห์
 พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 20  ท่ี  สิ บสามได้ แก่  ชู บาเอล  พร ้อมกับบุตรชายของ
เขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 21  ท่ี  สิ บส่ี ได้แก่ มัททีธยิาห์  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ 
บสองคน 22  ท่ี  สิ บหา้ได้ แก่ เยรโีมท  พร อ้มกับบุตรชายของเขาและพีน้่องของเขา  สิ บสองคน 23  ท่ี  สิ บหกได้ แก่ 
ฮานานิยาห์  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 24  ท่ี  สิ บเจ็ดได้ แก่ โยชเบคาชาห์  พร ้อม
กับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 25  ท่ี  สิ บแปดได้ แก่ ฮานานี  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี่น้องของเขา  สิ บสองคน 26  ท่ี  สิ บเก้าได้ แก่ มัลโลธี  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน
27  ท่ี  ย ่ี สิ บได้ แก่ เอลียาธาห์  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 28  ท่ี  ย ่ี สิ บเอด็ได้ แก่ โฮธรี์
 พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 29  ท่ี  ย ่ี สิ บสองได้ แก่ กิดดาลที  พร ้อมกับบุตรชาย
ของเขาและพี่น้องของเขา  สิ บสองคน 30  ท่ี  ย ่ี สิ บสามได้ แก่ มาหะซิโอท  พร ้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้อง
ของเขา  สิ บสองคน 31  ท่ี  ย ี่ สิ บส่ี ได้แก่  โรม ั มท ี เอเซอร ์ พร อ้มกับบุตรชายของเขาและพีน้่องของเขา  สิ บสองคน

26
การจัดกองเวรเฝ้าประตูสําหรบัพระนิเวศของพระเจ้า

1 ฝ่ายกองเวรเฝ้าประตู จากคนโคราห ์มี เมเชเลมิยาห ์บุ ตรชายโคเร เป็นลูกหลานของอาสาฟ 2 และเม
เชเลมิยาห ์มี  บุ ตรชายคือ เศคารยิาห์  บุ ตรหวัปี เยดียาเอล  ท่ีสอง เศบาดิยาห์  ท่ีสาม ยาทนีเอล  ท่ีส่ี 3 เอลาม
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 ท่ี  หา้ เยโฮฮานัน  ท่ีหก เอลี โอน ัย  ท่ี  เจ็ด 4 และโอเบดเอโดมมี บุ ตรชายคือ เชไมอาห์  บุ ตรหวัปี เยโฮซาบาด
 ท่ีสอง โยอาห์  ท่ีสาม สาคาร์  ท่ีส่ี เนธนัเอล  ท่ี  หา้ 5 อมัมีเอล  ท่ีหก อสิสาคาร์  ท่ี  เจ็ด เปอุลเลธยั  ท่ี  แปด เพราะ
วา่พระเจ้าทรงอาํนวยพระพรแก่ เขา 6 และแก่เชไมอาห ์บุ ตรชายของเขาด้วย  มี  บุ ตรชายหลายคนเกิดแก่ เขา 
เป็นผู้ปกครองในครวัเรอืนบิดาของเขา เพราะเขาทัง้หลายเป็นคนมีอาํนาจใหญ่โตและกล้าหาญ 7  บุ ตรชาย
ของเชไมอาห ์คือ โอทนี เรฟาเอล โอเบด และเอลซาบาด  ผู้ ซ่ึงพี่น้องของเขาเป็นคนมีกําลังคือ เอลีฮู และเส
มาคิยาห์ 8 คนเหล่าน้ีทัง้หมดเป็นบุตรชายของโอเบดเอโดมกับบุตรชายและพี่น้องของเขา เป็นคนสามารถ
มีกําลังเหมาะแก่ การปรนนิบัติ เป็นของโอเบดเอโดมหกสิบสองคน 9 และเมเชเลมิยาห ์มี  บุ ตรชายและพี่
น้องเป็นคนมีกําลังสิบแปดคน 10 และโฮสาห ์ผู้ เป็นลูกหลานของเมราร ีมี  บุ ตรชายคือ  ช ิมรี  ผู้ เป็นหวัหน้า
(เพราะถึงเขาจะไม่เป็นบุตรหวัปี  บิ ดาของเขาก็ ให ้เขาเป็นหวัหน้า� 11 ฮิลคียาห์  ท่ีสอง เทบาลิยาห์  ท่ีสาม 
เศคารยิาห์  ท่ีส่ี  บุ ตรชายและพี่น้องของโฮสาห ์ทัง้สิน้  มี  สิ บสามคน 12 กองเวรเฝ้าประตู เหล่าน้ี ตามคนผู้เป็น
หวัหน้าของเขา  มี  หน้าท่ี เชน่เดียวกับพีน้่องของเขา ในการปรนนิบั ติ ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์

การจับฉลากกันเพื่อรูว้า่ใครอยู ่ประตู  ไหน 
13 และเขาจับสลากกันตามเรอืนบรรพบุรุษของเขา ทัง้ผู้น้อยและผู้ ใหญ่  เหมือนกัน สําหรบัใครอยู ่ประตู  

ไหน 14 สลากสําหร ับด ้านตะวนัออกตกแก่เชเลมิยาห์ เขาจับสลากให ้บุ ตรชายของเขาคือเศคารยิาห ์ด้วย 
เขาเป็ นที ่ปรกึษาท่ี เฉลียวฉลาด และสลากของเขาออกมาสําหร ับด ้านเหนือ 15 ของโอเบดเอโดมออกมาสํา
หร ับด ้านใต้  คลังพัสดุ น้ันเขาจัดให ้บุ ตรชายของเขาดู แล 16 ส่วนของชุปปิมและโฮสาห์ ออกมาสําหร ับด ้าน
ตะวนัตก  ท่ี  ประตู ชลัเลเคท ตามถนนท่ี ขึ้นไป กําหนดยามตามยาม 17 ด้านตะวนัออกมี คนเลว ีหกคน ด้าน
เหนื อม ี สี ่คนทุกวนั ด้านใต้วนัละส่ีคนทุกวนั และสองคู่ ท่ี  คลังพัสดุ 18 สําหรบัระเบียงทางตะวนัตกน้ัน  มี  สี ่ 
คนที ถ่นนและสองคนท่ี ระเบียง 19 คนเหล่าน้ีเป็นเวรเฝ้าประตูจากลูกหลานของโคราห์ และลูกหลานของเม
รารี

 คนเลว ี ท่ี  ดู แลคลังพระนิเวศของพระเจ้า
20 จากคนเลว ีน้ัน อาหยิาห ์ดู แลคลังพระนิเวศของพระเจ้า และคลังสิง่ของถวาย 21 ลูกหลานของลาดาน

คือ ลูกหลานของคนเกอร ์โชน  ท่ี เป็นบุตรชายของลาดาน บรรดาหวัหน้าของลาดาน คนเกอรโ์ชนคือ เยฮี
เอลี 22  บุ ตรชายของเยฮีเอลี คือ เศธามและโยเอลน้องชายของเขา เป็นผู้ ดู แลคลังพระนิเวศของพระเยโฮ
วาห์ 23 จากคนอมัราม คนอสิฮาร์ คนเฮโบรน และคนอุสซีเอล 24 และเชบูเอล  บุ ตรชายของเกอรโ์ชม  ผู้ เป็น
บุตรชายของโมเสส เป็นนายคลังใหญ่ 25  พี่ น้องของเขาคือ จากเอลีเยเซอร ์มี เรหบัยาห์เป็นบุตรชาย  บุ ตร
ชายของเรหบัยาห ์คือ เยชายาห์  บุ ตรชายของเยชายาห ์คือ โยรมั  บุ ตรชายของโยรมัคือ ศิครี  บุ ตรชายของ
ศิคร ีคือ เชโลมิท 26 เชโลมิทคนน้ีและพี่น้องของเขาเป็นผู้ ดู แลคลังของถวายทัง้สิน้ ซ่ึงกษั ตร ิย ์ดาวดิ และ
บรรดาหวัหน้า และนายพันนายรอ้ย และผู้บัญชาการกองทัพได้มอบถวายไว้ 27 จากของท่ีรบิได้ซ่ึงเขาได้ใน
สงคราม เขาทัง้หลายมอบถวายเพื่อแก่การซ่อมแซมพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 28 และทุกสิง่ซ่ึงซามูเอลผู้ 
ทํานาย และซาอู ลบ ุตรชายคีช และอบัเนอร ์บุ ตรชายเนอร์ และโยอาบบุตรชายนางเศรุยาห ์ได้ ถวายไว้ และ
ผู้ใดก็ตามได้ถวายสิง่ใด ของถวายทัง้สิ ้นก ็ อยู ่ในความดูแลของเชโลมิทและพี่น้องของเขา

พวกเจ้าหน้าท่ีและผู้ วนิ ิจฉัยสําหรบัอสิราเอล
29 จากคนอสิฮาร์ เคนานิยาห์และบุตรชายของเขาได้รบัแต่งตัง้ให ้มี  หน้าท่ี ภายนอกสําหรบัอสิราเอล  ให ้

เป็นเจ้าหน้าท่ีและเป็นผู้ วนิิจฉัย 30 จากคนเฮโบรน ฮาชาบิยาห์และพี่น้องของเขาเป็นคนมี ความกล้าหาญ 
 หน ึ่งพันเจ็ดรอ้ยคน  ได้ เป็นผู้ ดู แลอสิราเอลทางฟากตะวนัตกของแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น ในเรือ่งกิจการทัง้
สิน้ของพระเยโฮวาห์ และราชการของกษั ตร ิย์ 31 จากคนเฮโบรนมี เยรยีาหเ์ป็นหวัหน้าของคนเฮโบรน ตาม
พงศ์ พันธุ ์ตามบรรพบุรุษ ในปี ท่ีส่ี  สิ บของรชักาลดาวดิ เขาได้สํารวจและพบคนท่ี มี อาํนาจใหญ่โตและกล้า
หาญท่ียาเซอรใ์นเมืองกิเลอาด 32  กษัตรยิ ์ ดาว ิดได้ทรงแต่งตัง้ให้ท่านและพี่น้องของท่าน คือคนกล้าหาญ
สองพันเจ็ดรอ้ยคนผู้เป็นหวัหน้า  ให ้เป็นผู้ ดู แลคนรู เบน คนกาด และคนตระกูลมนัสเสห ์ครึง่หน่ึง ในกิจธุระ
ทุกอยา่งเก่ียวกับพระเจ้า และกิจธุระเก่ียวกับกษั ตร ิย์

27
กองเวรต่างๆของแต่ละเดือน

1  ต่อไปน้ี เป็นรายชื่อประชาชนอสิราเอลตามจํานวน  คือ บรรดาหวัหน้า บรรดานายพันนายรอ้ย และ
บรรดาเจ้าหน้าท่ี ผู้รบัใช ้ กษัตรยิ ์ในราชการทุกอยา่งท่ี เก ่ียวกับกองเวรท่ี เข ้ามาและออกไป เดือนแล้วเดือน
เล่าตลอดปี กองเวรหน่ึงๆมีจํานวนสองหม่ืนส่ีพันคน 2  คือ ยาโชเบอมับุตรชายศั บด ีเอล เป็นผู้ ดู แลกอง
เวรท่ี หน ่ึงในเดือนต้น ในกองเวรของเขามีสองหม่ืนส่ีพันคน 3 เขาเป็นลูกหลานของเปเรศ และเป็นหวัหน้า
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ผู้บัญชาการกองทัพทัง้สิน้ในเดือนต้น 4  โดด ัยคนอาโหอาห์ เป็นผู้ ดู แลกองเวรของเดือนท่ี สอง  มิ กโลท
เป็นผู้บังคับบัญชากองเวรของเขา ในกองเวรของเขามีสองหม่ืนส่ีพันคน 5  ผู้ บังคับบัญชาการกองทัพคน
ท่ีสามสําหรบัเดือนท่ีสามคือ เบไนยาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดา เป็นปุโรหติใหญ่ ในกองเวรของเขามีสองหม่ืน
ส่ีพันคน 6 เบไนยาห ์น้ี  คือ  ผู้  ท่ี เป็นทแกล้วทหารในสามสิบคน และเป็นผู้บัญชาการของสามสิบคนน้ัน อมั
มีซาบาดบุตรชายของเขาเป็นผู้ ดู แลกองเวรของเขา 7 อาสาเฮลน้องชายของโยอาบเป็นผู้บัญชาการคน
ท่ี สี ่สําหรบัเดือนท่ี สี ่และเศบาดิยาห ์บุ ตรชายของเขาดูแลต่อจากเขา ในกองเวรของเขามีสองหม่ืนส่ีพัน
คน 8  ผู้ บัญชาการคนท่ีหา้สําหรบัเดือนท่ีหา้คือ ชมัหุทคนอสิราห์ ในกองเวรของเขามีสองหม่ืนส่ีพันคน 9  ผู้ 
บัญชาการคนท่ีหกสําหรบัเดือนท่ีหกคือ อ ิราบ ุตรชายอกิเขชชาวเทโคอา ในกองเวรของเขามีสองหม่ืนส่ีพัน
คน 10  ผู้ บัญชาการคนท่ี เจ ็ดสําหรบัเดือนท่ี เจ ็ดคือ เฮเลสคนเปโลน เป็นคนเอฟราอมิ ในกองเวรของเขามี
สองหม่ืนส่ีพันคน 11  ผู้ บัญชาการคนท่ีแปดสําหรบัเดือนท่ีแปดคือ  สิ บเบคัยคนหุชาแหง่คนเศ-ราห์ ในกอง
เวรของเขามีสองหม่ืนส่ีพันคน 12  ผู้ บัญชาการคนท่ี เก ้าสําหรบัเดือนท่ี เก ้าคือ  อาบ ีเยเซอรช์าวอานาโธทคน
เบนยามิน ในกองเวรของเขามีสองหม่ืนส่ีพันคน 13  ผู้ บัญชาการคนท่ี สิ บสําหรบัเดือนท่ี สิ บคือ มาหะรยัชาว
เนโทฟาหจ์ากคนเศ-ราห์ ในกองเวรของเขามีสองหม่ืนส่ีพันคน 14  ผู้ บัญชาการคนท่ี สิ บเอด็สําหรบัเดือนท่ี สิ 
บเอด็คือ เบไนยาหช์าวปิราโธนจากคนเอฟราอมิ ในกองเวรของเขามีสองหม่ืนส่ีพันคน 15  ผู้ บัญชาการคนท่ี 
สิ บสองสําหรบัเดือนท่ี สิ บสองคือ เฮลดัยชาวเนโทฟาห์จากคนโอทนีเอล ในกองเวรของเขามีสองหม่ืนส่ีพัน
คน

ประมุขของตระกูลต่างๆแห ่งอ ิสราเอล
16 เหนือตระกูลต่างๆของอสิราเอลคือ สําหรบัคนรูเบนมี เอลีเยเซอร ์บุ ตรชายศิครเีป็นประมุข สําหรบัคน

สิเมโอนมี เชฟาทิยาห ์บุ ตรชายมาอาคาห์ 17 สําหรบัคนเลว ีมี ฮาชาบิยาห ์บุ ตรชายเคมูเอล สําหรบัคนอา
โรนมี ศาโดก 18 สําหรบัคนยูดาห ์มี เอลีฮู  พี่ ชายคนหน่ึงของดาวดิ สําหรบัคนอสิสาคาร ์มี  อมร ี บุ ตรชายมี
คาเอล 19 สําหรบัคนเศบู ลุ  นม ีอ ิชม ัยอาห ์บุ ตรชายโอบาดีห์ สําหรบัคนนัฟทาลี มี เยรโีมทบุตรชายอสัรเีอล
20 สําหรบัคนเอฟราอมิมี โฮเชยาบุตรชายอาซาซิยาห์ สําหรบัคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกู ลม ีโยเอลบุตรชายเป
ดายาห์ 21 สําหรบัคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูลในกิเลอาดมี อดิโดบุตรชายเศคารยิาห์ สําหรบัคนเบนยามิ นม ียา
อาซีเอลบุตรชายอบัเนอร์ 22 สําหรบัคนดานมี อาซาเรลบุตรชายเยโรฮมั คนเหล่าน้ีเป็นประมุขของตระกูล
ต่างๆแห ่งอ ิสราเอล

การนับประชาชนไม่ สําเรจ็ 
23  ดาว ิ ดม ิ ได้ ทรงนับจํานวนคนท่ี อายุ ต่ํากวา่ยี ่สิ บปี เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไวว้า่จะกระทําให้อสิราเอล

มากเหมือนดาวแหง่ท้องฟ้า 24 โยอาบบุตรชายนางเศรุยาห ์ได้ ตัง้ต้นนับ  แต่  ไม่สําเรจ็ เพราะพระพิโรธก็มา
เหนื ออ ิสราเอลในเรือ่งน้ี และจํานวนน้ั นก ็ มิได้ ลงไวใ้นหนังสือพงศาวดารของกษั ตร ิย ์ดาวดิ 

 เจ้าหน้าท่ี ต่างๆในรชักาลของดาวดิ
25 อสัมาเวทบุตรชายอาดีเอลเป็นเจ้ากรมพระคลังนครหลวง และเยโฮนาธนับุตรชายของอุสซียาห์ เป็น

เจ้ากรมคลังนอกนคร ในหวัเมือง ในชนบทและในป้ อม 26 เอสร ีบุ ตรชายเคลูบ เป็นผู้ ดู แลบรรดาผู้ ท่ี  ทําไร ่
นาหลวง 27  ช ิเมอีชาวรามาห ์ดู แลสวนองุน่ และศั บด ีชาวเชฟามดูแลผลิตผลของสวนองุน่สําหรบัหอ้งเก็ 
บน ้ําองุน่ 28 บาอลัฮานันชาวเกเดอรเ์ป็นผู้ ดู แลต้นมะกอกเทศและต้นมะเด่ือท่ีในหุบเขา โยอาชดูแลคลัง
น้ํามัน 29  ช ิตรยัชาวชาโรนดูแลฝูงววัซ่ึงหากินอยู่ในชาโรน ชาฟั ทบ ุตรชายอ ัดล ัยดูแลฝูงววัในหุบเขาทัง้
หลาย 30 และโอบิลคนอิชมาเอลดูแลอูฐ เยดายาห์ชาวเมโรโนทดูแลลา 31 ยาซีสชาวฮาการ ์ดู แลฝูงแพะ
แกะ บรรดาคนเหล่าน้ีเป็นพนักงานดูแลทรพัย ์สมบัติ ของกษั ตร ิย ์ดาวดิ 32 โยนาธานลุงของดาวดิเป็ นที ่ 
ปรกึษา เป็นคนท่ี มี ความเข้าใจและเป็นอาลักษณ์ และเยฮีเอลบุตรชายฮคัโมนีเป็นผู้ เล้ียงดู ราชโอรส 33 อา
หโิธเฟลเป็ นที ่ปรกึษาของกษั ตร ิย์ และหุชยัคนอารคีเป็นพระสหายของกษั ตร ิย์ 34 เยโฮยาดาบุตรชายเบไน
ยาหแ์ละอาบยีาธารเ์ป็นผูทํ้างานต่อจากอาหโิธเฟล โยอาบเป็นผู้บัญชาการกองทัพของกษั ตร ิย์

28
 ดาว ิดใหคํ้าปรกึษาแก่อสิราเอลและซาโลมอนต่อหน้าประชาชน

1  ณ  เยรูซาเล็ม  ดาว ิดได้ทรงเรยีกประชุมบรรดาเจ้านายทัง้สิน้ของอสิราเอล คือเจ้านายของตระกูล และ
ผู้บัญชาการกองทัพท่ีรบัราชการตามเวร นายพันนายรอ้ย และพนักงานทัง้สิน้ผู้ ดู แลทรพัย ์สมบัติ และฝูง
สัตว์ของกษั ตร ิย์และโอรสของพระองค์  พร ้อมกับพนักงานราชสํานัก ทแกล้วทหารและว ีรบ ุรุษทัง้สิน้ 2  
แล ้วกษั ตร ิย ์ดาว ิดทรงลุกขึ้นประทับยนื และตร ัสว ่า � พี่ น้องของข้าพเจ้า และประชาชนของข้าพเจ้า ขอ
จงฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีใจประสงค์ ท่ี จะสรา้งพระนิเวศอนัเป็ นที ่พักของหบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์
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และเพื่อเป็ นที ่รองพระบาทของพระเจ้าของเรา และข้าพเจ้าได้จัดเตรยีมการก่อสรา้งไว้เสรจ็แล้ว 3  แต่ 
พระเจ้าตรสักับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าอยา่สรา้งนิเวศเพื่อนามของเราเลย เพราะเจ้าเป็นนักรบและได้ทําโลหติ
ให ้ตก � 4 ถึงกระน้ั นก ็ ดี พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลทรงเลือกข้าพเจ้าจากเรอืนบรรพบุรุษของ
ข้าพเจ้าทัง้หมด  ให ้เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลเป็นนิตย์ เพราะพระองค์ทรงเลือกยูดาห ์ให ้เป็นประมุข และ
ในวงศ์วานของยูดาห์ เรอืนบรรพบุรุษของข้าพเจ้า และในบรรดาบุตรชายของบิดาข้าพเจ้า  พระองค์ ทรงพอ
พระทัยในข้าพเจ้า และทรงให้ข้าพเจ้าเป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลทัง้ปวง 5 และบุตรชายทัง้สิน้ของข้าพเจ้า
(เพราะพระเยโฮวาห์ทรงประทานบุตรชายเป็ นอ ันมากแก่ ข้าพเจ้า )  พระองค์ ทรงเลือกซาโลมอนบุตรชาย
ของข้าพเจ้าให้น่ั งบ ัลลั งก ์ แห ่งราชอาณาจักรของพระเยโฮวาห์เหนื ออ ิสราเอล 6  พระองค์ ตรสักับข้าพเจ้าวา่
�ซาโลมอนบุตรชายของเจ้าจะสรา้งนิเวศของเราและลานนิเวศของเรา เพราะเราได้เลือกเขาใหเ้ป็นลูกของ
เรา และเราจะเป็นพ่อของเขา 7 เราจะสถาปนาราชอาณาจักรของเขาให ้อยู ่ เป็นนิตย ์ถ้าเขาจะเพียรแน่วแน่ 
อยู ่ในการรกัษาปฏิบั ติ ตามบัญญั ติ ของเราและคําตัดสินของเราอยา่งท่ีเขาทําอยู่ในวนัน้ี� 8 เพราะฉะน้ัน
บัดน้ีท่ามกลางสายตาของคนอสิราเอลทัง้ปวงอนัเป็นชุ มน ุมชนของพระเยโฮวาห์ และต่อพระกรรณของ
พระเจ้าของเรา จงรกัษาและแสวงหาพระบัญญั ติ ทัง้สิน้ของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้าทัง้หลาย เพื่อเจ้า
จะได้ กรรมสิทธิ ์ แผ่ นดิ นอ ันดี น้ี และมอบไว ้ให ้เป็นมรดกของลูกหลานผู้มาภายหลังเจ้าสืบไปเป็นนิตย์ 9 ซา
โลมอนบุตรของเราเอย๋  เจ้ าจงรูจั้กพระเจ้าของบิดาเจ้า และจงปรนนิบั ติ  พระองค์ ด้วยใจจรงิและด้วยความ
เต็มใจของเจ้า เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพิจารณาจิตใจทัง้ปวง และทรงเข้าใจในแผนงานแหง่ความคิดทัง้
ปวง ถ้าเจ้าแสวงหาพระองค์  เจ้ าจะพบพระองค์  แต่ ถ้าเจ้าทอดทิง้พระองค์  พระองค์ จะทรงเหวีย่งเจ้าออก
ไปเสียเป็นนิตย์ 10  บัดน้ี จงฟังให ้ดี เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงเลือกเจ้าให้สรา้งพระนิเวศเพื่อเป็นสถานบร ิ
สุทธ ิ์ จงเข้มแข็งและทําใหสํ้าเรจ็เถิด�

 ดาว ิดทรงมอบแผนผังของพระวหิารใหกั้บซาโลมอน
11  แล ้วดาวดิทรงมอบให้กับซาโลมอนโอรสของพระองค์ ซ่ึงแผนผั งม ุขของพระวหิารและแผนผังเรอืน

ต่างๆของพระวหิารน้ัน คลังและหอ้งชัน้บน และหอ้งชัน้ใน และหอ้งสําหรบัพระท่ีน่ังกรุณา 12 และแผนผัง
ทัง้สิน้ซ่ึงพระองค์ มี  อยู ่ในพระทัย ในเรือ่งลานของพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และบรรดาหอ้งระเบียงรอบ
และคลังสําหรบัพระนิเวศของพระเจ้า และคลังสําหรบับรรดาของถวาย 13 และผังสําหรบัเวรปุโรหติและ
คนเลวี และงานปรนนิบั ติ ทัง้สิน้ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และสําหรบับรรดาเครือ่งใช้ในงานปรนนิบั ติ 
ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 14  พระองค์ ทรงมอบน้ําหนักทองคําของเครือ่งใช้ทองคําทุกอยา่งสําหรบัการ
ปรนนิบั ติ  แต่ ละอยา่ง น้ําหนักเงนิของเครือ่งใช้เงนิทุกอยา่งสําหรบังานปรนนิบั ติ  แต่ ละอยา่ง 15 น้ําหนักของ
เชงิประทีปทองคําและตะเกียงทองคํา น้ําหนักของเชงิประทีปแต่ละคั นก ับตะเกียงแต่ละดวง น้ําหนักเงนิ
ของเชงิประทีป ทัง้เชงิประที ปก ับตะเกียงน้ัน  ตามท่ี จะใช้คันประทีปแต่ละคัน 16 น้ําหนักทองคําสําหรบัโต๊ะ
ขนมปังหน้าพระพักตร ์แต่ ละโต๊ะ เงนิสําหรบัโต๊ะเงนิ 17 และขอเก่ียวเน้ือ  ชาม กับคนโทเป็นทองคําบร ิสุทธ ์ิ
ชามทองคําและน้ําหนักทองคําของแต่ละลูก ชามเงนิและน้ําหนักเงนิของแต่ละลูก 18 แท่นเครือ่งหอมทํา
ด้วยทองคําเน้ือละเอยีดและน้ําหนักของแท่นน้ัน ทัง้แผนผังสําหรบัรถรบทองคําของเครูบ ซ่ึงกางปีกออก
ปกหบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ 19  ดาว ิดตร ัสว ่า � สิ ่งทัง้ปวงเหล่าน้ีพระเยโฮวาหท์รงกระทําใหข้้าพเจ้า
เข้าใจโดยอาศัยลายพระหตัถ์ของพระองค์เหนือข้าพเจ้า คืองานทุกอยา่งซ่ึงจะต้องกระทําตามแผนผังน้ัน�

 ดาว ิดทรงเรา้น้ําพระทัยของซาโลมอนในการสรา้งพระว ิหาร 
20  แล ้วดาวดิตรสักับซาโลมอนโอรสของพระองค์ วา่ �จงเข้มแข็งและกล้าหาญ และทําใหสํ้าเรจ็เถิด อยา่

กลัวเลย อยา่ขยาด เพราะวา่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า คือพระเจ้าของข้าจะทรงสถิ ตก ับเจ้า  พระองค์ จะไม่ทรง
ปล่อยให ้เจ้ าล้มเหลวหรอืทอดทิง้เจ้า จนกวา่งานทัง้สิน้สําหรบังานปรนนิบั ติ  แห ่งพระนิเวศของพระเยโฮ
วาห์จะสําเรจ็ 21  ดู  เถิด  มี เวรปุโรหติและคนเลวี จะอยู่กับเจ้าสําหรบังานปรนนิบั ติ  ทุ กอยา่งแหง่พระนิเวศ
ของพระเจ้า  ในการน้ี ทัง้สิน้จะมีคนอยู่กับเจ้า คือทุกคนท่ี เต็มใจ และเป็นผู้ มี  ฝี มือในงานปรนนิบั ติ  ทุกอยา่ง 
ทัง้ประมุขและประชาชนทัง้ปวงจะอยูใ่นบังคับบัญชาของเจ้าทัง้สิน้�

29
 ดาว ิดทรงเรา้ใจประชาชน

1 และกษั ตร ิย ์ดาว ิดตรสักับชุ มน ุมชนทัง้สิ ้นว ่า �ซาโลมอนบุตรชายของเรา ซ่ึงเป็นผู้ เดียวท่ีพระเจ้า
ทรงเลือกไว ้น้ัน ยงัเป็นคนหนุ่มและไม่ มี  ความชาํนาญ การงานก็ ใหญ่โต เพราะวา่มหานิเวศน้ั นม ิ ใช ่สําหรบั
คน  แต่ สําหรบัพระเยโฮวาห ์พระเจ้า 2 เพราะฉะน้ันเราจึงจัดเตรยีมไวสํ้าหรบัพระนิเวศของพระเจ้าของเรา
เต็มความสามารถของเรา คือทองคําสําหรบัสิง่ท่ีทําด้วยทองคํา และเงนิสําหรบัสิง่ท่ีทําด้วยเงนิ และทอง
สัมฤทธิสํ์าหรบัสิง่ท่ีทําด้วยทองสัมฤทธิ์ และเหล็กสําหรบัสิง่ท่ีทําด้วยเหล็ก และไม้สําหรบัสิง่ท่ีทําด้วยไม้  มี 
พลอยสี น้ําข้าว และพลอยสําหรบัฝัง  พลวง หนิลาย เพชรพลอยทุกชนิดและห ินอ ่อนมายมาย 3 ยิง่กวา่น้ั นอ ี
กนอกจากสิง่ทัง้ปวงท่ีเราจัดหาไว้สําหร ับน ิเวศบร ิสุทธ ์ิ แล้ว เราย ังม ีทองคําและเงนิเป็นสมบั ติ ของเราเอง
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และเพราะความรกัของเราท่ี มีต ่อพระนิเวศของพระเจ้าของเรา เรามอบให ้แก่ พระนิเวศแหง่พระเจ้าของ
เรา 4  ดังน้ี ทองคําสามพันตะลันต์ เป็นทองคําเมืองโอฟีร์ และเงนิถลุงแล้วเจ็ดพันตะลันต์เพื่อจะบุผนังพระ
นิเวศ 5 ทองคําสําหรบัสิง่ท่ีทําด้วยทองคํา และเงนิสําหรบัสิง่ท่ีทําด้วยเงนิ และเพื่องานทัง้สิ ้นที ่ชา่งจะต้อง
ทําด้วยมือ ใครบ้างเต็มใจท่ีจะถวายของพรอ้มกับถวายตัวแด่พระเยโฮวาหใ์นวนัน้ี�

บรรดาประมุขและประชาชนถวายด้วยความเต็มใจ
6  แล ้วเจ้านายของบรรพบุรุษ บรรดาประมุขของตระกูลแห ่งอ ิสราเอล ทัง้นายพันนายรอ้ย และพนักงาน

ดูแลราชการก็ถวายด้วยความเต็มใจ 7 เขาทัง้หลายถวายเพื่องานปรนนิบั ติ  แห ่งพระนิเวศของพระเจ้า เป็น
ทองคําหา้พันตะลันต์ และหน่ึงหม่ืนดารคิ เงนิหน่ึงหม่ืนตะลันต์  ทองสัมฤทธิ ์ หน ่ึงหม่ืนแปดพันตะลันต์
และเหล็กหน่ึงแสนตะลันต์ 8  ผู้ ใดท่ี มี เพชรพลอยก็ถวายไว ้ท่ี คลังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ในความดูแล
ของเยฮีเอลคนเกอร ์โชน 9  แล ้วประชาชนก็เปรมปร ีดิ ์เพราะเขาถวายสิง่เหล่าน้ีตามความสมัครใจของเขา
เพราะเขาถวายด้วยความจรงิใจและความเต็มใจแด่พระเยโฮวาห์  กษัตรยิ ์ ดาว ิ ดก ็ทรงเปรมปร ีดิ ์เป็ นที ่ยิ ่งด 
้วย

 ดาว ิดอธษิฐานและโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์
10 เพราะฉะน้ันดาวดิจึงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ต่อหน้าชุ มน ุมชนทัง้ปวง และดาวดิทูลวา่ �ข้าแต่พระ

เยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลบรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  สาธุ การแด่ พระองค์  เป็นนิตย ์และเป็น
นิตย์ 11  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  ความยิง่ใหญ่ ฤทธาน ุภาพ สงา่ราศี  ชยัชนะ และความโออ่า่ตระการเป็น
ของพระองค์ และบรรดาสิง่ท่ี มี  อยู ่ในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ราชอาณาจักรเป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็ นที ่ยกยอ่งเป็นจอมของสิง่สารพัด 12 ทัง้ความ
มัง่คัง่และเกียรติมาจากพระองค์ และพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิง่ ฤทธานุภาพและมหทิธ ิฤทธิ ์ 
อยู ่ในพระหตัถ์ของพระองค์ และอยู ่ท่ี พระหตัถ์ของพระองค์ ท่ี จะทรงกระทําให ้ใหญ่ ยิง่และประทานกําลังแก่
คนทัง้มวล 13 ฉะน้ันบัดน้ีข้าพระองค์ทัง้หลายโมทนาพระคุณพระองค์ ผู้ เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และ
สรรเสรญิพระนามอ ันร ุ่งโรจน์ของพระองค์ 14  แต่ ข้าพระองค์เป็นผู้ ใด และชนชาติของข้าพระองค์เป็นผู้ ใด 
 ท่ี ข้าพระองค์ทัง้หลายจะสามารถถวายแด่ พระองค์ ด้วยความเต็มใจเชน่น้ี เพราะวา่สิง่ของทุกอยา่งมาจาก
พระองค์ ข้าพระองค์ทัง้หลายได้ถวายของท่ีเป็นของพระองค์ แด่  พระองค์  เท่าน้ัน 15 เพราะวา่ข้าพระองค์ทัง้
หลายเป็นคนต่างด้าวต่างแดนต่อพระพักตร ์พระองค์ และเป็นคนอาศัยอยู ่ชัว่คราว  ดังท่ี บรรพบุรุษของข้า
พระองค์ ได้ เป็นอยา่งน้ันมาแล้ว วนัปีของข้าพระองค์บนแผ่นดินโลกเป็นเหมือนเงา และไม่ มี อะไรจี รงั 16  
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ของมากมายเหล่าน้ีทัง้สิน้ซ่ึงข้าพระองค์จัดหาเพื่อ
สรา้งพระนิเวศถวายแด่ พระองค์ เพื่อพระนามบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ มาจากพระหตัถ์ของพระองค์ และเป็น
ของพระองค์ ทัง้สิน้ 17 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบแน่ วา่  พระองค์ ทรงทดลองจิตใจ และ
ทรงพอพระทัยในความเท่ียงธรรม ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ได้ ถวายทุกสิง่เหล่าน้ีทัง้สิน้ด้วยความเต็มใจ
ในความเท่ียงธรรมแหง่จิตใจของข้าพระองค์ และบัดน้ีข้าพระองค์ชื่นใจท่ี ได้  เห ็นประชาชนของพระองค์  ผู้ 
ซ่ึงอยู่  ณ  ท่ี  น้ี  ได้ เต็มใจถวายแด่ พระองค์ 18  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของอบัราฮมั อสิอคัและอสิราเอล
บรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอพระองค์ทรงรกัษาความประสงค์ แห ่งความคิดในใจของประชาชน
ของพระองค์ ให ้เป็นเชน่น้ี เสมอไป และขอทรงตัง้จิตใจของเขาทัง้หลายใหมั้น่ในพระองค์ 19 ขอพระองค์ทรง
โปรดซาโลมอนบุตรชายของข้าพระองค์ ให ้ มี  จิ ตใจจรงิท่ีจะรกัษาบรรดาพระบัญญั ติ ของพระองค์ พระโอวาท
ของพระองค์ และกฎเกณฑ์ของพระองค์ และให้กระทําทุกอยา่งเหล่าน้ี และสรา้งนิเวศตามซ่ึงข้าพระองค์ 
ได้ ตระเตรยีมไว ้แล ้ วน ัน้�

ประชาชนตัง้ซาโลมอนใหเ้ป็นกษั ตร ิย์
20  แล ้วดาวดิตรสักับชุ มน ุมชนทัง้ปวงวา่ �จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย�

และชุ มน ุมชนทัง้ปวงก็สรรเสรญิพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย และก้มศีรษะของ
เขาทัง้หลายลงและนมัสการพระเยโฮวาห์ และถวายบังคมแด่ กษัตรยิ ์21 และเขาทัง้หลายได้ถวายสัตวบูชา
แด่พระเยโฮวาห์ และถวายเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ในว ันร ุ่งขึ้นต่อจากวนัน้ัน เป็ นว ัวผู้ หน ่ึงพันตัว
แกะผู้ หน ึ่งพันตัว ลูกแกะหน่ึงพันตัว  พร ้อมกับเครือ่งด่ืมบูชาท่ี คู่  กัน และถวายสัตวบูชาอยา่งมากมายเพื่ ออ 
ิสราเอลทัง้ปวง 22 และเขาทัง้หลายได้กินได้ด่ืมต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ในวนัน้ันด้วยความยนิดี ยิง่ และ
เขาทัง้หลายได้ตัง้ซาโลมอนโอรสของดาวดิเป็นกษั ตร ิยเ์ป็นคํารบสอง และเขาทัง้หลายได้ เจ ิ มท ่านไว ้ให ้เป็น
เจ้านายเพื่อพระเยโฮวาห์ และศาโดกใหเ้ป็นปุโรหติ 23  แล ้วซาโลมอนทรงประทับบนพระท่ีน่ังของพระเยโฮ
วาห์เป็นกษั ตร ิย์แทนดาวดิราชบิดาของพระองค์ และพระองค์ทรงเจรญิขึ้น และอสิราเอลทัง้ปวงก็เชื่อฟัง
พระองค์ 24 บรรดาประมุขทัง้ปวง และทแกล้วทหารทัง้หลาย ทัง้บรรดาโอรสของกษั ตร ิย ์ดาว ิดได้ปฏิญาณ
ตัวต่อกษั ตร ิย์ซาโลมอน 25 และพระเยโฮวาห์ทรงให้ซาโลมอนมี เกียรติ ยศอยา่งเหลือล้นท่ามกลางสายตา
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ของอสิราเอลทัง้ปวง และทรงประทานความสงา่ผ่าเผยของกษั ตร ิย ์แก่  พระองค์ อยา่งท่ี ไม่มี  กษัตรยิ ์ องค์ ใด
ในอสิราเอลท่ี มาก ่อนพระองค์ ได้รบั 

การสรุปรชักาลและการสิน้พระชนม์ของดาวดิ (1 พกษ 2:11-12)
26 ฝ่ายดาวดิบุตรชายเจสซี ได้ ครอบครองเหนื ออ ิสราเอลทัง้ปวง 27 เวลาท่ี พระองค์ ทรงครอบครองเหนื ออ 

ิสราเอลน้ันเป็นส่ี สิ บปี  พระองค์ ทรงครอบครองในเฮโบรนเจ็ดปี และทรงครอบครองในเยรูซาเล็มสามสิบ
สามปี 28  แล ้วพระองค์ สิน้พระชนม์ เม่ือทรงพระชรามาก หงอ่มแล้ว ทัง้ทรงมัง่คัง่และมี พระเกียรติ และซา
โลมอนโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์ 29 ส่วนพระราชกิจของกษั ตร ิย ์ดาวดิ  ตัง้แต่ ต้นจนท่ี สุด 
 ดู  เถิด  ได้ บันทึกไวใ้นหนังสือของซามูเอลผู้ ทํานาย และในหนังสือของนาธนัผู้ พยากรณ์ และในหนังสือของ
กาดผู้ ทํานาย 30  มี เรือ่งราวการครอบครองของพระองค์ ทัง้สิน้ และยุทธพลังของพระองค์ และเรือ่งราวท่ีบัง
เกิ ดก ับพระองค์และกับอสิราเอล และบรรดาราชอาณาจักรทัง้สิน้ของประเทศต่างๆ
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
2  พงศาวดาร 

 หนังสือ 2 พงศาวดารน้ีพรรณนาการปกครองของกษั ตร ิยซ์าโลมอนและอกี 17  รชักาล  อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ 
อาชชูร์ บอกวา่ระยะเวลาของหนังสือเล่ มน ้ี คือ 427  ปี เล่ มน ้ีบันทึกประว ัติ  ศาสตร ์ของอสิราเอลจนถึงเวลาท่ี
เขาเป็นเชลย

 กษัตรยิ ์ซาโลมอนถวายเครือ่งบูชาท่ีกิเบโอน (1 พกษ 3:4)
1ซาโลมอนโอรสของดาวดิได้สถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์ และพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของพระองค์

ทรงสถิ ตก ับพระองค์ และทรงกระทําให ้พระองค์  ใหญ่ โตอยา่งยิง่ 2 ซาโลมอนตรสักับอสิราเอลทัง้ปวง กับ
นายพันและนายรอ้ย ทั ้งก ับผู้ วนิ ิจฉัยและกับเจ้านายทัง้ปวงในอสิราเอลทัง้สิน้  ผู้ เป็นประมุขของบรรพบุรุษ
ของเขา 3 และซาโลมอนกับชุ มน ุมชนทัง้ปวงท่ี อยู ่กับพระองค์ ได้ ขึ้นไปท่ี ปู  ชน ียสถานสูงซ่ึงอยู ่ท่ี กิเบโอน
เพราะพลับพลาแหง่ชุ มน ุมของพระเจ้า ซ่ึงโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์ได้ สรา้งขึ้นในถิน่ทุ รก ันดาร  อยู ่ ท่ี
น่ัน 4  แต่  ดาว ิดได้ทรงนําหบีของพระเจ้าขึ้นมาจากคีรยิาทเยอารมิถึงสถานท่ีซ่ึงดาวดิทรงเตรยีมไว ้ให ้เพราะ
พระองค์ ได้ ทรงตัง้เต็นท์ ไว ้ ให ้ในกรุงเยรูซาเล็ม 5  ยิง่กวา่น้ัน แท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ ซ่ึงเบซาเลลบุตรชายอุ ร ี 
ผู้ เป็นบุตรชายเฮอร ์ได้ สรา้งไวน้ั้ นก ็ อยู ่ ท่ี  หน ้าพลับพลาของพระเยโฮวาห์ และซาโลมอนกับชุ มน ุมชนก็ ได้  ใช ้
แท่นน้ันเป็นประจํา 6 และซาโลมอนเสด็จขึ้นไปท่ีน่ันยงัแท่นบูชาทองสัมฤทธิต่์อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหซ่ึ์ง
อยู ่ท่ี  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม และทรงถวายเครือ่งเผาบูชาหน่ึงพันตัวบนแท่นน้ัน

ซาโลมอนทูลขอสติ ปัญญา (1 พกษ 3:5-15)
7 ในคืนน้ันพระเจ้าทรงปรากฏแก่ซาโลมอน และตรสักับพระองค์ วา่ � เจ้ าอยากให้เราให้อะไรเจ้า  ก็ จง

ขอเถิด� 8 และซาโลมอนทูลพระเจ้าวา่ � พระองค์  ได้ ทรงสําแดงความเมตตายิง่ใหญ่ แก่  ดาว ิดเสด็จพ่อของ
ข้าพระองค์ และทรงกระทําให้ข้าพระองค์ปกครองแทน 9  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า  ขอให ้พระสัญญา
ของพระองค์ ท่ี  มีต ่อดาวดิเสด็จพ่อของข้าพระองค์ เป็นจรงิ  ณ  บัดน้ี เพราะพระองค์ ได้ ทรงตัง้ให้ข้าพระองค์
เป็นกษั ตร ิยเ์หนือชนชาติ ท่ี มากอยา่งผงคลี แห ่งแผ่นดินโลก 10 ขอทรงประทานสติปัญญาและความรู ้แก่ ข้า
พระองค์ ท่ี  จะเข้ านอกออกในต่อหน้าชนชาติ น้ี เพราะผู้ใดเล่าท่ีจะวนิิจฉัยประชาชนของพระองค์ ได้ ซ่ึงใหญ่
โตนัก� 11 พระเจ้าตรสัตอบซาโลมอนวา่ �เพราะวา่สิง่น้ี อยู ่ในจิตใจของเจ้า และเจ้ามิ ได้ ขอทรพัย ์สมบัติ 
ความมัง่คัง่และเกียรติ หรอืชวีติของศั ตรู  เจ้า และทั ้งม ิ ได้ ขอชวีติยนืยาว  แต่  ได้ ขอสติปัญญาและความรูเ้พื่อ
ตัวเจ้าเอง เพื่อเจ้าจะวนิิจฉัยประชาชนของเรา  ผู้ ซ่ึงเราได้ตัง้เจ้าให้เป็นกษั ตร ิย์เหนือเขาน้ัน 12 เราประสาท
สติปัญญาและความรู ้ให ้ แก่  เจ้า เราจะให ้ทรพัยส์มบัติ ความมัง่คัง่และเกียรติ แก่  เจ้ าด้วย อยา่งท่ี ไม่มี  กษัตรยิ ์ 
องค์ ใดผู้ อยู ่ก่อนเจ้าได้ มี และไม่ มี  ผู้ ใดภายหลังเจ้าจะมี เหมือน � 13 ซาโลมอนจึงเสด็จจากปู ชน ียสถานสูง
ท่ีกิเบโอน จากต่อหน้าพลับพลาแหง่ชุ มน ุมไปยงักรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนื ออ ิสรา
เอล 14 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบ และพลม้า  พระองค์ ทรงมีรถรบหน่ึงพันส่ีรอ้ยคัน และพลม้าหน่ึงหม่ืน
สองพันคน ซ่ึงพระองค์ทรงให้ประจําอยู ่ท่ี หวัเมืองรถรบ และอยู่กับกษั ตร ิย์ในกรุงเยรูซาเล็ม 15 และกษั ตร ิ
ย์ทรงกระทําให้เงนิและทองคําเป็นของสามัญในกรุงเยรูซาเล็มเหมือนก้อนหนิ และทรงกระทําให ้มี  ไม้ สน
สีดารม์ากมายเหมือนไม้มะเด่ือแหง่หุบเขา 16 ม้าอนัเป็นสินค้าเข้าของซาโลมอนมาจากอยีปิต์  พร ้อมด้วย
เส้นด้ายสําหรบัผ้าป่าน และบรรดาพ่อค้าของกษั ตร ิย์รบัเส้นด้ายสําหรบัผ้าป่านน้ันมาตามราคา 17 เขาทัง้
หลายนํารถรบเข้ามาจากอยีปิต์คันหน่ึงเป็นเงนิหกรอ้ยเชเขลเงนิ และม้าตัวหน่ึงหน่ึงรอ้ยหา้สิบ ดังน้ันโดย
ทางพวกพ่อค้า เขาก็ส่งออกไปยงับรรดากษั ตร ิยข์องคนฮติไทต์และบรรดากษั ตร ิยข์องคนซีเรยี

2
การเตรยีมสรา้งพระวหิารของพระเจ้า (1 พกษ 5:1-18)

1 ฝ่ายซาโลมอนทรงตัง้พระทัยท่ีจะสรา้งพระนิเวศเพื่อพระนามของพระเยโฮวาห์ และสรา้งราชวงัเพื่อ
ราชอาณาจักรของพระองค์ 2 และซาโลมอนทรงกําหนดให ้เจ ็ดหม่ืนคนเป็นคนขนของ และให้แปดหม่ืนคน
สกัดห ินที ถิ่น่เทือกเขา และใหค้นสามพันหกรอ้ยคนดูแลเขาทัง้หลาย 3 และซาโลมอนทรงส่งราชสารไปยงัหุ
รามกษั ตร ิย์เมืองไทระวา่ �ท่านได้กระทํากิจกับดาวดิราชบิดาของข้าพเจ้า  คือ  ได้ ส่งไม้สนสีดาร ์ให ้ พระองค์  
ท่าน เพื่อสรา้งวงัให ้พระองค์ ท่านอาศัยอยา่งไร ขอท่านได้กระทําแก่ข้าพเจ้าอยา่งน้ัน 4  ดู  เถิด ข้าพเจ้ากําลัง
จะสรา้งพระนิเวศเพื่อพระนามพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของข้าพเจ้า และมอบถวายแด่ พระองค์ เพื่อเผาเครือ่ง
หอมต่อพระพักตร ์พระองค์ และเพื่อขนมปังหน้าพระพักตร ์เนืองนิตย ์และเพื่อเครือ่งเผาบูชาทัง้เชา้และ
เยน็ ในวนัสะบาโต และในวนัข้างขึ้น และวนัเทศกาลตามกําหนดของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ซ่ึงเป็น
กฎตัง้ไว ้เป็นนิตย ์สําหรบัอสิราเอล 5 พระนิเวศซ่ึงข้าพเจ้าจะสรา้งน้ันใหญ่ โต เพราะวา่พระเจ้าของเราใหญ่
ยิง่กวา่พระทัง้ปวง 6  แต่  ผู้ ใดเล่าท่ีจะสามารถสรา้งพระนิเวศสําหรบัพระองค์ ได้ ในเม่ือฟ้าสวรรค์ ถึงแม้ วา่ฟ้า
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สวรรค์ ท่ี สูงท่ีสุดรบัรองพระองค์ ไว ้ ไม่ได้ ข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าท่ีจะสรา้งพระนิเวศสําหรบัพระองค์ นอกจาก
ให้เป็ นที ่เผาเครือ่งบู ชาต ่อพระพักตร ์พระองค์  เท่าน้ัน 7  เพราะฉะน้ัน  บัดน้ี ขอส่งชายคนหน่ึงผู้ชาํนาญการ
ชา่งทองคํา  เงนิ  ทองสัมฤทธิ ์และเหล็กและชาํนาญในเรือ่งผ้าสี ม่วง  สี แดงเข้มและสี ฟ้า ทัง้เป็นผู้ชาํนาญ
ในการแกะสลัก เพื่อจะอยู่กับชา่งฝีมือผู้ อยู ่กับข้าพเจ้าในยูดาห์และในเยรูซาเล็ม  ผู้ ซ่ึงดาวดิราชบิดาของ
ข้าพเจ้าได้จัดหาไว้ 8 ขอท่านส่งไม้สนสีดาร์  ไม้ สนสามใบและไม้ ประดู่ จากเลบานอนให้ข้าพเจ้าด้วย เพราะ
ข้าพเจ้าทราบวา่ ข้าราชการของท่านรูจั้กการตัดไม้ในเลบานอน และดู เถิด ข้าราชการของข้าพเจ้าจะอยู่กับ
ข้าราชการของท่าน 9 เพื่อจัดเตรยีมตัวไม้ ให ้ แก่ ข้าพเจ้าให ้มากมาย เพราะวา่พระนิเวศท่ีข้าพเจ้าจะสรา้งน้ี
จะใหญ่โตและแปลกประหลาด 10 และดู เถิด ส่วนข้าราชการของท่าน คือผู้ ท่ี  โค ่นตัดไม้ น้ัน ข้าพเจ้าจะให ้
ข้าวสาลี นวดแล้วสองหม่ืนโคระ ข้าวบาร ์เลย ์สองหม่ืนโคระ น้ําองุน่สองหม่ืนบัท และน้ํามันสองหม่ืนบัทแก่ 
เขาทัง้หลาย � 11  แล ้วหุรามกษั ตร ิย ์แห ่งเมืองไทระทรงตอบเป็นลายพระหตัถ์ ซ่ึงพระองค์ทรงมีไปถึงซา
โลมอนวา่ �เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงรกัประชาชนของพระองค์  พระองค์ จึงทรงกระทําให้ท่านเป็นกษั ตร ิ
ย์เหนือเขาทัง้หลาย� 12 หุรามตรสัอ ีกวา่ � สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ผู้ ทรงสรา้งฟ้า
สวรรค์และแผ่นดินโลก  ผู้  ได้ ประทานโอรสท่ีฉลาดคนหน่ึงแก่ ดาว ิดกอปรด้วยความเฉลียวฉลาดและความ
เข้าใจ  ผู้ ซ่ึงจะสรา้งพระนิเวศถวายพระเยโฮวาห์ และสรา้งพระราชวงัเพื่อราชอาณาจักรของพระองค์ 13  
บัดน้ี ข้าพเจ้าได้ส่งชา่งฝีมือคนหน่ึง กอปรด้วยความเข้าใจคือหุรามท่ีปรกึษาอาวุ โส 14  บุ ตรชายของหญิง
คนดาน  บิ ดาของเขาเป็นชาวเมืองไทระ เขาชาํนาญงานชา่งทองคํา  เงนิ  ทองสัมฤทธิ ์ เหล็ก หนิและไม้ และ
ทํางานชา่งผ้าสี ม่วง  สี  ฟ้า ผ้าป่านเน้ือละเอยีดและผ้าสี แดงเข้ม และทําการแกะสลักทุกชนิด และสรา้ง
ตามแบบลวดลายใดๆท่ีจะกําหนดให ้แก่  เขา  พร ้อมกับชา่งฝีมือของท่าน คือชา่งฝีมือของดาวดิราชบิดาของ
ท่านผู้เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า 15 เพราะฉะน้ันบัดน้ีเรือ่งข้าวสาลี ข้าวบาร ์เลย ์  น้ํามัน และน้ําองุน่ ซ่ึงเจ้า
นายของข้าพเจ้าได้ กล ่าวถึงน้ัน ขอท่านได้ส่งไปใหพ้วกเราผู้ รบัใช ้ ท่าน 16 และพวกเราจะตัดตัวไม้ เท่าท่ี ท่าน
ต้องการจากเลบานอน และนํามาให้ท่านโดยแพทางทะเลถึงเมืองยฟัฟา เพื่อวา่ท่านจะได้นําขึ้นไปยงักรุง
เยรูซาเล็ม� 17  แล ้วซาโลมอนทรงทําบัญชีสํามะโนครวัชนต่างด้าวทัง้สิน้ผู้ อยู ่ในแผ่นดิ นอ ิสราเอล ภายหลั 
งบ ัญชีสํามะโนครวัซ่ึงดาวดิราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทําไว้ และปรากฏวา่มีคนหน่ึงแสนหา้หม่ืนสาม
พันหกรอ้ยคน 18  พระองค์ ทรงกําหนดให ้เจ ็ดหม่ืนคนเป็นคนขนของ และใหแ้ปดหม่ืนคนสกัดห ินที ่ถิน่เทือก
เขา และคนสามพันหกรอ้ยคนเป็นผู้ ดู แลใหป้ระชาชนทํางาน

3
การเริม่สรา้งพระวหิารบนภูเขาโมรยิาห์

1  แล ้วซาโลมอนทรงเริม่สรา้งพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ท่ี  กรุ งเยรูซาเล็มบนภูเขาโมรยิาห์  ท่ี ซ่ึงพระเยโฮ
วาหท์รงปรากฏแก่ ดาว ิดราชบิดาของพระองค์ ตรงท่ีซ่ึงดาวดิทรงกําหนดไว ้ท่ี ลานนวดข้าวของโอรนันคนเย
บุส 2  พระองค์ ทรงเริม่สรา้งในว ันที ่สองเดือนท่ีสองของปี ท่ีส่ี  แห ่งรชักาลของพระองค์

ขนาดและวตัถุ แห ่งพระว ิหาร (1 พกษ 6:2-7:51)
3  ต่อไปน้ี เป็นรากฐานซ่ึงซาโลมอนทรงวางเพื่อสรา้งพระนิเวศของพระเจ้า ส่วนยาวตามศอกโบราณ

หกสิบศอก และกวา้งยี ่สิ บศอก 4  มุ  ขด ้านหน้าของพระนิเวศน้ันยาวยี ่สิ บศอก  เท่ ากั บด ้านกวา้งของพระ
นิเวศ และส่วนสูงหน่ึงรอ้ยยี ่สิบ  พระองค์ ทรงบุด้านในด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ5 หอ้งโถงพระองค์ทรงบุด้วยไม้
สนสามใบ และบุด้วยทองคําเน้ื อด ีและทําต้ นอ ินทผลัมและลูกโซ่ประดับไวบ้นน้ัน 6  พระองค์ ทรงแต่งพระ
นิเวศด้วยฝังเพชรพลอยต่างๆเพื่อความสวยงาม ทองคําน้ันเป็นทองคําเมืองพารวายมิ 7  พระองค์ จึงทรง
บุพระนิเวศน้ันด้วยทองคําคือท่ี คาน  ธรณีประตู  ผนัง  ประตู กับสลั กรู ปเครูบไวบ้นผนัง 8 และพระองค์ทรง
สรา้งท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด คือความยาวของท่ีน้ันตามความกวา้งของพระนิเวศ เป็นยี ่สิ บศอก และกวา้งยี ่สิ บศอก
 พระองค์ ทรงบุด้วยทองคําเน้ื อด ี หน ักหกรอ้ยตะลันต์ 9 น้ําหนักของตะปูหา้สิบเชเขลทองคํา และพระองค์
ทรงบุหอ้งชัน้บนด้วยทองคํา 10 ในท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ี สุดน้ัน  พระองค์ ทรงสรา้งเครูบไวส้องรู ปด ้วยไม้ บุ  ทองคํา 11  ปี 
กของเครู บท ้ังสองน้ันกางออกยี ่สิ บศอก  ปี กข้างหน่ึงของเครูบรูปหน่ึงยาวหา้ศอกจดผนังพระนิเวศ และอกี
ปีกหน่ึงยาวหา้ศอกจดปีกของเครูบอ ีกรู ปหน่ึง 12 และของเครูบอ ีกรู ปหน่ึงปีกข้างหน่ึงหา้ศอกจดผนังพระ
นิเวศ และอกีปีกหน่ึงหา้ศอกด้วยติดต่ อก ับปีกของเครูบอ ีกรู ปหน่ึง 13  ปี กของเครูบเหล่าน้ีกางออกยี ่สิ บศอก
เครู บท ้ังสองน้ันยนืหนัหน้าไปทางหอ้งโถง 14 และพระองค์ทรงสรา้งม่าน ด้วยผ้าสี ฟ้า  สีม่วง และสี แดงเข้ม 
และผ้าป่านเน้ือละเอยีด และปั กรู ปเครูบไว้บนน้ัน 15 ข้างหน้าพระนิเวศพระองค์ทรงสรา้งเสาสองต้น สูง
สามสิบหา้ศอก  มี บัวควํา่สูงหา้ศอกอยู่บนยอดเสาแต่ละต้น 16  พระองค์ ทรงทําลูกโซ่เหมือนในหอ้งหลังติด
ไว ้ท่ี ยอดเสา และพระองค์ทรงทําทั บท ิมหน่ึงรอ้ยลูกแขวนไว ้ท่ี  โซ่ 17  พระองค์ ทรงตัง้เสาไว ้หน ้าพระว ิหาร 



2  พงศาวดาร 4:1 362 2  พงศาวดาร 5:11

ข้างขวาต้นหน่ึง  อ ีกต้นหน่ึงข้างซ้าย ต้นข้างขวาน้ันพระองค์ทรงขนานนามวา่ ยาคีน และต้นข้างซ้ายวา่ โบ
อาส

4
เครือ่งติดตัง้สําหรบัพระว ิหาร 

1  พระองค์ ทรงสรา้งแท่นบู ชาด ้วยทองสัมฤทธิ์ ยาวยี ่สิ บศอก กวา้งยี ่สิ บศอก และสูงสิบศอก 2  แล ้ว
พระองค์ทรงสรา้งขันสาครหล่อ เป็นขันกลม วดัจากขอบหน่ึงไปถึ งอ ีกขอบหน่ึงได้ สิ บศอก สูงหา้ศอก และ
วดัโดยรอบได้สามสิบศอก 3  ภายใต้ ขันน้ี มี  รู ปววัอยู่รอบขันสาคร ในระยะหน่ึงศอกมี รู ปววัสิ บลู ก  อยู ่รอบขัน
สาคร ววัเหล่าน้ีเป็นสองแถว หล่อพรอ้มกับเม่ือหล่อขันสาคร 4 ขันสาครน้ันวางอยู่บนววัสิบสองตัวหนัหน้า
ไปทิศเหนือสามตัว หนัหน้าไปทิศตะวนัตกสามตัว หนัหน้าไปทิศใต้สามตัว และหนัหน้าไปทิศตะวนัออกสาม
ตัว ขันสาครน้ันวางอยู่บนว ัวน ้ีส่วนเบื้องหลังของมันทัง้สิน้อยู ่ข้างใน 5 ขันสาครหนาหน่ึงคืบ  ท่ี ขอบของมัน
ทําเหมือนขอบถ้วย เหมือนอยา่งดอกบัว  บรรจุ  ได้ สามพันบัท 6  พระองค์ ทรงทําขันสิ บลู ก วางอยู่ด้านขวาหา้
ลูก ด้านซ้ายหา้ลูก เพื่อใช้ล้างของในน้ัน เขาจะล้างของซ่ึงใช้เป็นเครือ่งเผาบูชาในน้ี ขันสาครน้ันสําหรบั
ให ้ปุ โรหติล้างในน้ัน 7  แล ้วพระองค์ทรงสรา้งคันประทีปทองคําสิบคันตามท่ีกําหนดเก่ียวกับคันประที ปน 
ัน้ และพระองค์ทรงตัง้ไว้ในพระว ิหาร  อยู ่ด้านขวาหา้คัน และด้านซ้ายหา้คัน 8  พระองค์ ทรงสรา้งโต๊ะสิบ
ตัวด้วย และตัง้ไว้ในพระว ิหาร  อยู ่ด้านขวาหา้ตัวด้านซ้ายหา้ตัว และพระองค์ทรงทําชามทองคําหน่ึงรอ้ย
ลูก 9  พระองค์ ทรงสรา้งลานแหง่ปุโรหติ และลานใหญ่ และประตู ลาน และทรงบุ ประตู น้ันด้วยทองสัมฤทธิ์
10 และพระองค์ทรงวางขันสาครไว ้ท่ี ด้านขวาพระนิเวศทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ 11 หุรามได้สรา้งหม้อ  พล 
ัว่ และชาม ดังน้ันหุรามจึงทํางานซ่ึงท่านกระทําให ้กษัตรยิ ์ซาโลมอนเรือ่งพระนิเวศของพระเจ้าสําเรจ็ 12  
คือ เสาสองต้น  คิว้ และบัวควํา่ซ่ึงอยู่บนยอดเสาทัง้สอง และตาข่ายสองผืนซ่ึงคลุมคิ ้วท ้ังสองของบัวควํา่
ซ่ึงอยู่บนยอดเสา 13 และลูกทั บท ิมส่ีรอ้ยลูกสําหรบัตาข่ายทัง้สองผืน ตาข่ายผืนหน่ึ งม ีลูกทั บท ิมสองแถว
เพื่อคลุมคิ ้วท ้ังสองของบัวควํา่ซ่ึงอยู่บนยอดเสา 14 เขาทําแท่นด้วย และทําขันไวบ้นแท่น 15 และขันสาคร
ลูกหน่ึง และววัสิบสองตัวรองอยู ่น้ัน 16  หม้อ  พล ่ัว และขอเก่ียวเน้ือ และเครือ่งประกอบทัง้สิน้น้ี หุรามท่ี
ปรกึษาอาวุโสได้ทําขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์สุกถวายกษั ตร ิย์ซาโลมอนสําหรบัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 17  
กษัตรยิ ์ทรงหล่อสิง่เหล่าน้ีในท่ีราบแม่น้ําจอร ์แดน ในท่ี ดิ นเหนียวระหวา่งสุคคทกับเศเรดาห์ 18 ซาโลมอนท
รงสรา้งเครือ่งใชทั้ง้สิน้น้ีเป็นจํานวนมาก จึ งม ิ ได้ หาน้ําหนักของทองสัมฤทธิ์ 19 และซาโลมอนจึงทรงกระทํา
เครือ่งใชทั้ง้สิน้ซ่ึงอยูใ่นพระนิเวศของพระเจ้า คือแท่นบูชาทองคํา  โต ๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์ 20 คันประทีป
และตะเกียงทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิเพื่อใช้ตามประทีปหน้าหอ้งหลังตามลักษณะ 21  ดอกไม้  ตะเกียง และ
ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง ทําด้วยทองคํา คือทองคําบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 22 ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง  ชาม  ชอ้น และกระถาง
ไฟ ทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิส่วนทางเข้าของพระนิเวศคือ  ประตู ชัน้ในของท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด และประตูพระวหิาร
คือประตูหอ้งโถงทําด้วยทองคํา

5
การนําหบีแหง่พระเจ้าเข้าไปในพระว ิหาร (1 พกษ 8:1-11)

1 บรรดากิจการซ่ึงซาโลมอนทรงกระทําสําหรบัพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ก็ สําเร ็จด ังน้ี และซาโลมอนท
รงนําบรรดาสิง่ซ่ึงดาวดิราชบิดาทรงถวายไว ้เข้ามา คือเครือ่งเงนิ เครือ่งทองคํา และเครือ่งใช ้ต่างๆ และ
เก็บไวใ้นคลังพระนิเวศของพระเจ้า 2  แล ้วซาโลมอนทรงประชุมพวกผู้ ใหญ่ ของอสิราเอล และบรรดาหวัหน้า
ของตระกูล และบรรดาประมุขของบรรพบุรุษชนอสิราเอล ในกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อจะนําหบีพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาห์ขึ้นมาจากนครดาวดิ คือเมืองศิ โยน 3 และผู้ชายทัง้สิน้ของอสิราเอลก็ประชุมต่อพระพักตร ์
กษัตรยิ ์ ณ การเล้ียงในเดือนท่ี เจ็ด 4 พวกผู้ ใหญ่ ทัง้สิน้ของอสิราเอลมา และคนเลว ีก็ ยกหบี 5 และเขาทัง้
หลายก็นําหบี  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุม และเครือ่งใช ้บรสุิทธิ ์ทัง้สิน้ซ่ึงอยู่ในพลับพลาขึ้นมา ของเหล่าน้ีบรรดา
ปุโรหติและคนเลวีหามขึ้นมา 6 และกษั ตร ิย์ซาโลมอนกับชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้สิ ้นที ่ ได้ ประชุมกันอยู่กับ
พระองค์ต่อหน้าหบี  ได้ ถวายแกะและววัมากมาย ซ่ึงเขาจะนับหรอืเอาจํานวนก็ ไม่ได้ 7  แล ้วปุโรห ิตก ็นําหบี
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห ์มาย ังท่ีของหบี ในท่ี อยู ่ในหอ้งหลังของพระนิเวศคือในท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด  ภายใต้  ปี 
กเครูบ 8 เพราะวา่เครู บน ้ันกางปีกออกเหนือท่ีของหบี เครูบจึงเป็นเครือ่งคลุมเหนือหบีและไม้คานของหบี
9 พวกเขาดึงคานหามของห ีบน ้ันออกบ้าง จึงเหน็ปลายคานหามได้จากห ีบน ้ัน ซ่ึงอยู่ข้างหน้าหอ้งหลัง  แต่ 
เขาจะเหน็จากข้างนอกไม่ ได้ และคานหามก็ยงัอยู ่ท่ี น่ันจนทุกวนัน้ี 10  ไม่มี  สิ ่งใดในหบีนอกจากศิลาสองแผ่น
ซ่ึงโมเสสเก็บไว้  ณ  ภู เขาโฮเรบ เม่ือพระเยโฮวาห์ทรงกระทําพันธสัญญากับคนอสิราเอล เม่ือเขาทัง้หลาย
ออกมาจากอยีปิต์ 11 และอยู่มาเม่ือปุโรหติออกมาจากท่ี บรสุิทธิ ์(เพราะปุโรหติทัง้ปวงผู้ อยู ่ ท่ี น่ันได้ชาํระตน
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ให ้บรสุิทธิ ์ แล้ว และไม่คํานึงถึงเวร 12 และบรรดาพวกเลว ีท่ี เป็นนั กร ้องทัง้หมด ทัง้อาสาฟ เฮมาน และเยดู
ธูน ทั ้งบ ุตรชายและญาติของเขาทัง้หลาย  แต่ งกายด้วยผ้าป่านสี ขาว  มี  ฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ ยนือยู่
ทางตะวนัออกของแท่นบู ชา  พร ้อมกับปุโรหติเป่าแตรหน่ึงรอ้ยยี ่สิ บคน� 13  อยู ่มาพวกคนเป่าแตรและพวก
นั กร ้องจะทําให้คนได้ยนิเขาทัง้หลายรอ้งเพลงสรรเสรญิ และเพลงโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์เป็นเสียง
เดียวกัน และเม่ือเขารอ้งขึ้นพรอ้มกับแตรและฉาบกับเครือ่งดนตรอียา่งอื่น ในการถวายสรรเสรญิแด่พระ
เยโฮวาห ์วา่ �เพราะพระองค์ ประเสรฐิ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย�์ พระนิเวศคือพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห ์ก็  มี เมฆเต็มไปหมด 14 จนปุโรหติจะยนืปรนนิบั ติ  ไม่ได้ ด้วยเหตุเมฆน้ัน เพราะสงา่ราศี
ของพระเยโฮวาหเ์ต็มพระนิเวศของพระเจ้า

6
ซาโลมอนทรงกล่าวกับชุ มน ุมชน (1 พกษ 8:12-21)

1  แล ้วซาโลมอนตร ัสว ่า �พระเยโฮวาห ์ได้ ตร ัสว ่า  พระองค์ จะประทับในความมืดทึบ 2 ข้าพระองค์ ได้ 
สรา้งพระนิเวศอนัเป็ นที ่ประทับสําหรบัพระองค์ เป็นสถานท่ีเพื่อพระองค์จะทรงสถิตอยู ่เป็นนิตย ์� 3  แล ้
วกษั ตร ิย ์ก็ ทรงหนัพระพักตร ์มา และทรงให้พรแก่ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้ปวง  ขณะท่ี ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้
ปวงยนือยู่ 4  พระองค์ ตร ัสว ่า � สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ผู้ ทรงกระทําให้สําเร ็จด ้วย
พระหตัถ์ของพระองค์  ตามท่ี  พระองค์ ตรสัไว้ด้วยพระโอษฐ์ต่อดาวดิพระราชบิดาของข้าพเจ้าวา่ 5 � ตัง้แต่  
วนัท่ี เราได้นําประชาชนของเราออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เรามิ ได้ เลือกเมืองหน่ึงเมืองใดในตระกูลอสิราเอล
ทัง้สิน้ เพื่อจะสรา้งพระนิเวศ เพื่อนามของเราจะอยู ่ท่ีน่ัน และเรามิ ได้ เลือกชายคนใดใหเ้ป็นเจ้านายเหนื ออ 
ิสราเอลประชาชนของเรา 6  แต่ เราได้เลือกเยรูซาเล็มแล้วเพื่อนามของเราจะอยู ่ท่ีน่ัน และเราได้เลือกดา
วดิแล้วให ้อยู ่เหนื ออ ิสราเอลประชาชนของเรา� 7  ดาว ิดราชบิดาของข้าพเจ้าทรงตัง้พระทัยท่ีจะสรา้งพระ
นิเวศสําหรบัพระนามแหง่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอล 8  แต่ พระเยโฮวาห์ตรสักับดาวดิราชบิดาของ
ข้าพเจ้าวา่ � ท่ี  เจ้ าตัง้ใจสรา้งพระนิเวศสําหรบันามของเราน้ัน  เจ้ าก็ ทําดี  อยู ่ แล้ว ในเรือ่งความตัง้ใจของเจ้า
9  อยา่งไรก็ตาม  เจ้ าจะไม่สรา้งพระนิเวศ  แต่  บุ ตรชายของเจ้าผู้ซ่ึงจะออกมาจากบัน้เอวของเจ้าจะสรา้งพระ
นิเวศเพื่อนามของเรา� 10  บัดน้ี พระเยโฮวาหท์รงใหพ้ระดํารสัของพระองค์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําน้ันสําเรจ็
เพราะข้าพเจ้าได้ขึ้นมาแทนดาวดิราชบิดาของข้าพเจ้า และน่ังอยู่บนบัลลั งก ์ของอสิราเอล  ดังท่ี พระเยโฮ
วาห ์ได้ ทรงสัญญาไว้ และข้าพเจ้าได้สรา้งพระนิเวศสําหรบัพระนามของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล
11 และข้าพเจ้าได้วางหบีไว ้ท่ีน่ัน ซ่ึงพันธสัญญาของพระเยโฮวาห ์อยู ่ในน้ัน ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทํากับชน
อสิราเอล�

การอธษิฐานท่ี อุ ทิศถวายพระว ิหาร (1 พกษ 8:22-53)
12  แล ้วพระองค์ประทับยนืหน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ต่อหน้าชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้ปวง และกาง

พระหตัถ์ของพระองค์ ออก 13 เพราะซาโลมอนได้ทรงสรา้งแท่นทองสัมฤทธิ์ ยาวหา้ศอก กวา้งหา้ศอก สูง
สามศอก และทรงตัง้ไว้กลางลาน และพระองค์ทรงประทั บอย ู่บนน้ัน  แล ้วพระองค์ทรงคุกเข่าลงต่อหน้า
ชุ มน ุ มอ ิสราเอลทัง้ปวง และกางพระหตัถ์ของพระองค์ สู่ ฟ้าสวรรค์ 14 และพระองค์ทูลวา่ � โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ไม่มี พระเจ้าองค์ใดเหมือนพระองค์ ในฟ้าสวรรค์หรอืท่ี แผ่ นดินโลก  ผู้ ทรง
รกัษาพันธสัญญา และทรงสําแดงความเมตตาแก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์  ผู้ ดําเนินอยู่ต่อพระพักตร ์พระองค์ 
ด้วยสิน้สุดใจของเขา 15  พระองค์  ได้ ทรงกระทํากับดาวดิบิดาของข้าพระองค์ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ตามบรรดา
สิง่ซ่ึงพระองค์ทรงสัญญาไว ้แก่  ท่าน  พระองค์ ตร ัสด ้วยพระโอษฐ์ของพระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงกระทํา
ให้สําเรจ็ในวนัน้ีด้วยพระหตัถ์ของพระองค์ 16  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล เพราะฉะน้ัน
บัดน้ีขอทรงรกัษาสิง่ท่ี พระองค์ ทรงสัญญาไว้กับดาวดิผู้ รบัใช ้ของพระองค์ราชบิดาของข้าพระองค์ วา่ � 
เจ้ าจะไม่ขาดชายผู้ หน ่ึงในสายตาของเราท่ีจะน่ังบนบัลลั งก ์ แห ่ งอ ิสราเอล เพื่อวา่ลูกหลานทัง้หลายของ
เจ้าจะระมัดระวงัในวถีิทางของเขา  ท่ี จะดําเนินตามราชบัญญั ติ ของเรา อยา่งท่ี เจ้ าได้ดําเนินต่อหน้าเรา
น้ัน� 17  เพราะฉะน้ัน  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ขอพระวจนะของพระองค์จงดํารงอยู่
ซ่ึงพระองค์ ได้ ตรสักับดาวดิผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 18  แต่ พระเจ้าจะทรงประทั บก ับมนษุย ์ท่ี  แผ่ นดินโลกหรอื
 ดู  เถิด ฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อนัสูงท่ีสุดยงัรบัพระองค์ อยู ่ ไม่ได้ พระนิเวศซ่ึงข้าพระองค์ ได้ สรา้งขึ้นจะรบั
พระองค์ ไม่ได้ ยิง่กวา่น้ันสักเท่าใด 19  แต่ ขอพระองค์ทรงสนพระทัยในคําอธษิฐานของผู้ รบัใช ้ของพระองค์
และในคําวงิวอนน้ี  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงสดับเสียงรอ้งและคําอธษิฐานซ่ึง
ผู้ รบัใช ้ของพระองค์อธษิฐานต่อพระพักตร ์พระองค์ 20 เพื่อวา่พระเนตรของพระองค์จะทรงลืมอยูเ่หนือพระ
นิเวศน้ีทัง้กลางวนัและกลางคืน คือสถานท่ีซ่ึงพระองค์ ได้ ตร ัสว ่า จะตัง้พระนามของพระองค์ ไว ้ ท่ีน่ัน เพื่อวา่
พระองค์จะทรงสดับคําอธษิฐานซ่ึงผู้ รบัใช ้ของพระองค์จะได้อธษิฐานตรงต่อสถานท่ี น้ี 21 และขอพระองค์
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ทรงสดับคําวงิวอนของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และของอสิราเอลประชาชนของพระองค์ เม่ือเขาอธษิฐานตรง
ต่อสถานท่ี น้ี ขอพระองค์ทรงสดั บอย ู่ในฟ้าสวรรค์อนัเป็ นที ่ประทับของพระองค์ และเม่ือพระองค์ทรงสดับ
แล้ว  ก็ ขอพระองค์ทรงประทานอภัย 22 เม่ือชายคนใดกระทําบาปต่อเพื่อนบ้านของเขาและถู กบ ังคับให้
ทําสัตย ์ปฏิญาณ และเขามาให้คําปฏิญาณต่อหน้าแท่นบูชาของพระองค์ในพระนิเวศน้ี 23 ขอพระองค์ทรง
สดับจากฟ้าสวรรค์และขอทรงกระทํา ขอทรงพิพากษาผู้ รบัใช ้ทัง้หลายของพระองค์ ลงโทษผู้ กระทําความ
ผิด และทรงนําความประพฤติของเขาให ้กล ับตกบนศีรษะของตัวเขาเอง และขอทรงประกาศความบร ิสุทธ ิ
์ของผู้ ชอบธรรม สนองแก่เขาตามความชอบธรรมของเขา 24 ถ้าอสิราเอลประชาชนของพระองค์ พ่ายแพ้ 
ต่อหน้าศั ตรู เพราะเขาได้กระทําบาปต่อพระองค์ และเขาหนักลับมาหาพระองค์ อกี ยอมรบัพระนามของ
พระองค์ และอธษิฐานและกระทําการวงิวอนต่อพระพักตร ์พระองค์ ในพระนิเวศน้ี 25  ก็ ขอพระองค์ทรงสดับ
ในฟ้าสวรรค์ และประทานอภัยแก่บาปของอสิราเอลประชาชนของพระองค์ และขอทรงนําเขากลับมายงั
แผ่นดินซ่ึงพระองค์ ได้ พระราชทานแก่เขาทัง้หลายและบรรพบุรุษของเขา 26 เม่ือฟ้าสวรรค์ปิ ดอย ู่และไม่ 
มี  ฝน เพราะเขาทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์ ถ้าเขาทัง้หลายได้อธษิฐานต่อสถานท่ี น้ี และยอมรบั
พระนามของพระองค์ และหนักลับเสียจากบาปของเขาทัง้หลาย เม่ือพระองค์ทรงใหใ้จเขาทัง้หลายรบัความ
ทุกข์ ใจ 27  ก็ ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์ และขอประทานอภัยแก่บาปของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และ
ของอสิราเอลประชาชนของพระองค์ เม่ือพระองค์ทรงสอนทางดี แก่ เขาซ่ึงเขาควรจะดําเนิน และขอทรง
ประทานฝนบนแผ่นดินของพระองค์ ซ่ึงพระองค์พระราชทานแก่ประชาชนของพระองค์เป็นมรดกน้ัน 28 ถ้า
มี การก ันดารอาหารในแผ่นดิน ถ้ามี โรคระบาด ข้าวม้าน  ราก นิข้าว หรอืตัก๊แตนวยับิน หรอืตัก๊แตนวยัคลาน
หรอืศั ตรู ของเขาทัง้หลายล้อมเมืองในแผ่นดินของเขาไว ้รอบด้าน จะเป็นภัยพิบั ติ  อยา่งใด หรอืความเจ็ 
บอย ่างใดมีขึ้ นก ็ ดี 29  ไม่ วา่คําอธษิฐานอยา่งใด หรอืคําวงิวอนประการใด ซ่ึงประชาชนคนใด หร ืออ ิสราเอล
ประชาชนของพระองค์ทัง้สิน้ทูล ต่างก็ ประจักษ์ ในภัยพิบั ติ และความทุกข์ใจของเขา และได้กางมือของเขา
สู่พระนิเวศน้ี 30 ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อนัเป็ นที ่ประทับของพระองค์ และพระราชทานอภัย และ
ทรงประทานแก่ ทุ กคนซ่ึงพระองค์ทรงทราบจิตใจตามการประพฤติทัง้สิน้ของเขา (เพราะพระองค์ เท่ าน้ั นที 
่ทรงทราบจิตใจแห ่งบ ุตรทัง้หลายของมนษุย�์ 31 เพื่อวา่เขาทัง้หลายจะได้ยาํเกรงพระองค์ และดําเนินใน
มรรคาของพระองค์ ตลอดวนัเวลาท่ีเขามี ช ีวติอาศัยในแผ่นดิน ซ่ึงพระองค์พระราชทานแก่บรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์ ทัง้หลาย 32ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  เก ี่ยวกับชนต่างด้าว  ผู้ ซ่ึงไม่ ใช ่อสิราเอลประชาชนของพระองค์ เม่ือเขา
มาจากประเทศเมืองไกล เพราะเหน็แก่พระนามใหญ่ยิง่ของพระองค์ พระหตัถ์อนัมหทิธ ิฤทธิ ์ของพระองค์
และพระกรท่ี เหย ียดออกของพระองค์ เม่ือเขามาอธษิฐานตรงต่อพระนิเวศน้ี 33  ก็ ขอพระองค์ทรงสดับใน
ฟ้าสวรรค์อนัเป็ นที ่ประทับของพระองค์ และขอทรงกระทําตามทุกสิง่ซ่ึงชนต่างด้าวได้ทูลขอต่อพระองค์
เพื่อวา่ชนชาติทัง้หลายแหง่แผ่นดินโลกจะรูจั้กพระนามของพระองค์ และยาํเกรงพระองค์ ดั งอ ิสราเอล
ประชาชนของพระองค์ยาํเกรงพระองค์ อยู ่ น้ัน และเพื่อเขาทัง้หลายจะทราบวา่ พระนิเวศน้ีซ่ึงข้าพระองค์ 
ได้ สรา้งไว้เขาเรยีกกันด้วยพระนามของพระองค์ 34 ถ้าประชาชนของพระองค์ออกไปกระทําสงครามต่อสู้ 
ศัตรู ของเขาทัง้หลาย จะเป็นโดยทางใดๆท่ี พระองค์ ทรงใช้เขาออกไปก็ ตาม และเขาทัง้หลายได้อธษิฐานต่อ
พระองค์ตรงต่อเมืองน้ีซ่ึงพระองค์ทรงเลือกสรรไว้ และตรงต่อพระนิเวศซ่ึงข้าพระองค์ ได้ สรา้งเพื่อพระนาม
ของพระองค์ 35  แล ้วขอพระองค์ทรงสดับคําอธษิฐานของเขาและคําวงิวอนของเขาในฟ้าสวรรค์ และขอ
ทรงให ้สิทธ ิอนัชอบธรรมของเขาคงอยู่ 36 ถ้าเขาทัง้หลายกระทําบาปต่อพระองค์ (เพราะไม่ มี  มนษุย ์สักคน
หน่ึงซ่ึ งม ิ ได้ กระทําบาป� และพระองค์ทรงกริว้ต่อเขา และพระองค์ทรงมอบเขาไวต่้อหน้าศั ตรู เขาจึงถูกจับ
ไปเป็นเชลยยงัแผ่นดินหน่ึงไม่วา่ไกลหรอืใกล้ 37  แต่ ถ้าเขาสํานึกผิดในใจในแผ่นดินซ่ึงเขาได้ ถู กจับไปเป็น
เชลย และได้ กล ับใจและได้อธษิฐานต่อพระองค์ในแผ่นดิ นที ่เขาไปเป็นเชลย ทูลวา่ �ข้าพระองค์ทัง้หลาย
ได้กระทําบาป และได้ ประพฤติ ชัว่รา้ยและได้กระทําความชัว่� 38 ถ้าเขาทัง้หลายกลับมาหาพระองค์ด้วย
สุดจิตสุดใจของเขาในแผ่นดิ นที ่เขาไปเป็นเชลย  ท่ี ซ่ึงศั ตรู กวาดเขาไปเป็นเชลย และอธษิฐานต่อพระองค์
ตรงต่อแผ่นดินของเขา ซ่ึงพระองค์พระราชทานแก่บรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย และต่อเมืองซ่ึงพระองค์ ได้ 
ทรงเลือกสรรไว้ และต่อพระนิเวศซ่ึงข้าพระองค์ ได้ สรา้งไว้เพื่อพระนามของพระองค์ 39  แล ้วขอพระองค์
ทรงสดับคําอธษิฐานและคําวงิวอนของเขาในฟ้าสวรรค์อนัเป็ นที ่ประทับของพระองค์ และขอทรงให ้สิทธ ิ
อนัชอบธรรมของเขาคงอยู่ และขอทรงประทานอภัยแก่ประชาชนของพระองค์ ผู้  ได้ กระทําบาปต่อพระองค์
40 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  บัดน้ี ขอพระเนตรของพระองค์ทรงลืมอยู่ และขอพระกรรณของพระองค์ 
สด ับคําอธษิฐานแหง่สถานท่ี น้ี 41  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า ฉะน้ันบัดน้ีขอทรงลุกขึ้น เสด็จไปยงัท่ี
พํานักของพระองค์ ทัง้พระองค์และหบีแหง่ฤทธานุภาพของพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า  ขอให ้ 
ปุ โรหติของพระองค์สวมความรอด และให้ว ิสุทธ ิชนของพระองค์เปรมปร ีดิ ์ในความประเสรฐิของพระองค์
42  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า ขออยา่ทรงหนัหน้าของผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงเจิมไวน้ั้นไปเสีย ขอพระองค์ทรง
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ระลึกถึงความเมตตาของพระองค์อ ันม ี อยู ่ต่อดาวดิผู้ รบัใช ้ของพระองค์�

7
ไฟอยา่งอศัจรรยล์งมาจากฟ้าสวรรค์ สงา่ราศีของพระเจ้า

1 เม่ือซาโลมอนทรงจบคําอธษิฐานของพระองค์ แล้ว ไฟได้ลงมาจากฟ้าสวรรค์ ไหม้ เครือ่งเผาบูชาและ
เครือ่งสัตวบูชาเสีย และสงา่ราศีของพระเยโฮวาห ์ก็ เต็มพระนิเวศ 2  ปุ โรหติเข้าไปในพระนิเวศของพระเยโฮ
วาห ์ไม่ได้ เพราะวา่สงา่ราศีของพระเยโฮวาห์เต็มพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 3 เม่ือบรรดาชนอสิราเอลได้ 
เห ็นไฟลงมาและสงา่ราศีของพระเยโฮวาห ์อยู ่บนพระนิเวศ เขาทัง้หลายก็กราบซบหน้าลงถึงพื้นหนิ และ
ได้ นม ัสการสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์วา่ �เพราะพระองค์ ประเสรฐิ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงอยู ่ 
เป็นนิตย ์� 4  แล ้วกษั ตร ิย์และบรรดาประชาชนทัง้หลายได้ถวายเครือ่งสัตวบู ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์
5  กษัตรยิ ์ซาโลมอนทรงถวายเครือ่งสัตวบูชาเป็ นว ัวสองหม่ืนสองพันตัวและแกะหน่ึงแสนสองหม่ืนตัว  ดังน้ี 
แหละกษั ตร ิยแ์ละประชาชนทัง้ปวงได้ อุ ทิศถวายพระนิเวศแหง่พระเจ้า 6บรรดาปุโรห ิตก ย็นืประจําตําแหน่ง
ของตน ทัง้คนเลวด้ีวยพรอ้มกับเครือ่งดนตรถีวายแด่พระเยโฮวาห์ ซ่ึงกษั ตร ิย ์ดาว ิดได้ทรงกระทําเพื่อสรร
เสรญิพระเยโฮวาห์ เม่ือดาวดิได้ถวายสาธุการด้วยการปรนนิบั ติ ของเขาทัง้หลาย เพราะความเมตตาของ
พระองค์ ดํารงอยู ่ เป็นนิตย ์และปุโรห ิตก ็เป่าแตรข้างหน้าเขา และอสิราเอลทัง้ปวงยนือยู่ 7 และซาโลมอ
นทรงทําพิธีชาํระส่วนกลางของลานซ่ึงอยู่ข้างหน้าพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ให ้เป็นส่วนบร ิสุทธ ์ิ เพราะ
พระองค์ทรงถวายเครือ่งเผาบูชาและไขมันของเครือ่งสันติบูชาท่ี น่ัน เพราะวา่แท่นทองสัมฤทธิซ่ึ์งซาโลมอ
นทรงสรา้งไว ้น้ัน  ไม่ พอจุเครือ่งเผาบู ชา เครือ่งธญัญบูชาและไขมัน 8 ในครัง้น้ันซาโลมอนทรงถือเทศกาลอยู ่
เจ ็ดวนั และอสิราเอลทัง้ปวงอยู่กับพระองค์ ด้วย เป็นชุ มน ุมชนใหญ่ ยิง่นัก  ตัง้แต่ ทางเข้าเมืองฮามัทจนถึง
แม่น้ําอยีปิต์ 9 และในว ันที แ่ปดเขาทัง้หลายมีการประชุ มอ ันศั กด ิ ์สิทธิ ์เพราะเขาทัง้หลายได้ มี งานมอบถวาย
แท่นบูชามาเจ็ดวนั และถือเทศกาลเล้ียงมาเจ็ดวนัแล้ว 10 เม่ือว ันที ่ ย ่ี สิ บสามของเดือนท่ี เจ็ด  พระองค์ ทรง
ให้ประชาชนกลับไปเต็นท์ของตน  มี ใจชื่นบานและยนิดีด้วยความดีซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงสําแดงแก่ ดาวดิ 
และแก่ซาโลมอน และแก่อสิราเอลประชาชนของพระองค์ 11  ดังน้ี แหละซาโลมอนทรงสรา้งพระนิเวศของ
พระเยโฮวาหแ์ละพระราชวงัเสรจ็ คือทุกอยา่งซ่ึงพระองค์ทรงดํารจิะกระทําในเรือ่งพระนิเวศของพระเยโฮ
วาหแ์ละในเรือ่งพระราชสํานักของพระองค์  พระองค์ ทรงกระทําใหสํ้าเรจ็สิน้

พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (1 พกษ 9:1-9)
12  แล ้วพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนเวลากลางคืนและตรสักั บท ่านวา่ �เราได้ยนิคําอธษิฐาน

ของเจ้า และได้เลือกสถานท่ี น้ี สําหรบัเราใหเ้ป็นนิเวศแหง่เครือ่งสัตวบู ชา 13 ถ้าเราปิดฟ้าสวรรค์ มิ  ให ้ ฝนตก 
หรอืเราบัญชาให้ตัก๊แตนมากินแผ่นดิน หรอืส่งโรคระบาดมาท่ามกลางประชาชนของเรา 14 ถ้าประชาชน
ของเราผู้ซ่ึงเขาเรยีกกันโดยนามของเราน้ันจะถ่อมตัวลง และอธษิฐาน และแสวงหาหน้าของเรา และหนั
เสียจากทางชัว่ของเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขา และจะรกัษาแผ่นดินของเขา
ให ้หาย 15  บัดน้ี ตาของเราจะลืมอยู่และหูของเราจะฟังคําอธษิฐานซ่ึงเขาทัง้หลายอธษิฐาน  ณ  สถานท่ี  น้ี 
16 เพราะบัดน้ีเราได้เลือกสรรและกระทําใหนิ้เวศน้ีเป็ นที ่ บรสุิทธิ ์เพื่อนามของเราจะอยู ่ท่ี น่ันเป็นนิตย์ ตาของ
เราและใจของเราจะอยู ่ท่ี น่ันตลอดเวลา 17 ส่วนเจ้า ถ้าเจ้าดําเนินต่อหน้าเราอยา่งดาวดิบิดาของเจ้าดําเนิน
น้ัน กระทําตามทุกสิง่ซ่ึงเราได้บัญชาแก่ เจ้า และรกัษากฎเกณฑ์ของเราและคําตัดสินของเรา 18  แล ้วเราจะ
สถาปนาราชบัลลั งก ์ แห ่งอาณาจักรของเจ้า  ดังท่ี เราได้กระทําพันธสัญญาไวกั้บดาวดิบิดาของเจ้าวา่ � เจ้ า
จะไม่ขาดชายผู้ หน ึ่งท่ีจะครอบครองเหนื ออ ิสราเอล�

พระเจ้าทรงเตือนซาโลมอน
19  แต่ ถ้าเจ้าหนัไปและทอดทิง้กฎเกณฑ์ของเราและบัญญั ติ ของเราซ่ึงเราตัง้ไวต่้อหน้าเจ้า และจะไปปรน

นิบั ติ พระอื่นและนมัสการพระเหล่าน้ัน 20  แล ้วเราจะถอนรากเขาทัง้หลายออกจากแผ่นดินของเรา ซ่ึงเรา
ได้ ให ้ แก่  เขา และนิเวศซ่ึงเราชาํระให ้บรสุิทธิ ์เพื่อนามของเรา เราจะเหวีย่งออกไปจากสายตาของเรา และ
เราจะทําให้เขาเป็นคําภาษิตและคําครหาท่ามกลางชนชาติ ทัง้ปวง 21 และนิเวศน้ีซ่ึงสูงส่ง  ทุ กคนท่ีผ่าน
ไปจะประหลาดใจ และกล่าววา่ �ไฉนพระเยโฮวาห์จึงทรงกระทําเชน่น้ี แก่  แผ่ นดินน้ีและแก่พระนิเวศน้ี�
22  แล ้วเขาทัง้หลายจะตอบวา่ �เพราะเขาทัง้หลายทอดทิง้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขา  ผู้ 
ทรงนําเขาออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ และได้ยดึพระอื่น และได้ นม ัสการพระเหล่าน้ันทัง้ปรนนิบั ติด ้วย ฉะน้ัน
พระองค์จึงได้ทรงนําเหตุรา้ยทัง้หมดน้ีมาถึงเขาทัง้หลาย� �

8
การขยายราชอาณาจั กร  กิตติศัพท์  แห ่งซาโลมอนเล่ืองลือไปทัว่ (1 พกษ 9:10-28)
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1 และอยู่มาเม่ือสิน้ยี ่สิ บปี  ท่ี ซาโลมอนได้ทรงสรา้งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวงัส่วน
พระองค์ 2 ซาโลมอนได้ทรงเสรมิสรา้งหวัเมืองซ่ึงหรุามได้ถวายแด่ พระองค์  แล ้วใหค้นอสิราเอลอาศัยอยูใ่น
น้ัน 3 และซาโลมอนได้เสด็จไปยงัฮามัทโศบาห์ และยดึเมืองน้ันได้ 4  พระองค์  ได้ ทรงสรา้งเมืองทัดโมร ์ไว ้ใน
ถิน่ทุ รก ันดาร และหวัเมืองคลังหลวงทัง้สิน้ซ่ึงพระองค์ทรงสรา้งไวใ้นฮามัท 5  พระองค์  ได้ ทรงสรา้งเมืองเบธ
โฮโรนบนและเบธโฮโรนล่างด้วยเป็นเมืองท่ี มัน่คง  มี  กําแพง  ประตูเมือง และดาน 6 และทรงสรา้งเมืองบา
อาลัทและหวัเมืองคลังหลวงทัง้ปวงท่ีซาโลมอนทรงมี อยู ่และเมืองทัง้ปวงสําหรบัรถรบของพระองค์ และ
เมืองทัง้ปวงสําหรบัพลม้าของพระองค์ และสิง่ใดๆซ่ึงพระองค์ ประสงค์ จะสรา้งในเยรูซาเล็ม ในเลบานอน
และในแผ่นดินทัง้หมดซ่ึงอยู่ในครอบครองของพระองค์ 7 ประชาชนทัง้ปวงท่ี เหลืออยู ่ในเหล่าคนฮติไทต์
คนอาโมไรต์ คนเปรสิซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส  ผู้ ซ่ึงไม่ ใช ่ อสิราเอล 8 จากลูกหลานของชนเหล่าน้ี  ผู้ เหลือ
ต่อมาในแผ่นดิน  ผู้ ซ่ึงประชาชนอสิราเอลมิ ได้  ทําลาย ซาโลมอนได้ทรงกระทําให้ประชาชนเหล่าน้ีเป็นทาส
แรงงานและเขาทัง้หลายก็ เป็นอยู ่จนทุกวนัน้ี 9  แต่ ส่วนคนอสิราเอลน้ันซาโลมอนหาได้ทรงกระทําให้เป็น
ทาสแรงงานไม่ เขาทัง้หลายเป็นทหารและเป็นนายทหารของพระองค์ เป็นผู้บังคับบัญชารถรบของพระองค์
และพลม้าของพระองค์ 10 และคนต่อไปน้ีเป็นเจ้าหน้าท่ี ชัน้ผู้ใหญ่ ของกษั ตร ิยซ์าโลมอน  มี สองรอ้ยหา้สิบคน
เป็นผู้ปกครองประชาชน 11 ซาโลมอนทรงนําธดิาของฟาโรหข์ึ้นมาจากนครดาวดิยงัพระราชวงัซ่ึงพระองค์
ทรงสรา้งไว ้ให ้ พระนาง เพราะพระองค์ตร ัสว ่า � มเหสี ของเราไม่ควรอยูใ่นวงัของดาวดิกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล
เพราะสถานท่ีทัง้หลายซ่ึงหบีของพระเยโฮวาห์มาถึงเป็ นที ่ บรสุิทธิ ์� 12  แล ้วซาโลมอนทรงถวายเครือ่งเผา
บูชาแด่พระเยโฮวาห์บนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงพระองค์ทรงสรา้งไว ้ท่ี  หน้ามุข 13  ตามหน้าท่ี ประจําว ั
นที ่ต้องทําเป็นการถวายบูชาตามบัญญั ติ ของโมเสส ในวนัสะบาโต ในวนัขึ้นค่ําหน่ึง และในวนัเทศกาลตาม
กําหนด  ประจําปี สามเทศกาล คือเทศกาลกินขนมปังไร ้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู ่เพิง 14 ตามพ
ระราชบัญชาของดาวดิราชบิดาของพระองค์  พระองค์ ทรงกําหนดแบ่งเวรปุโรหติสําหรบัการปรนนิบั ติ และ
แบ่งคนเลว ีให ้ประจําหน้าท่ีการสรรเสรญิและการปรนนิบั ติ ต่อหน้าปุโรหติ  ตามหน้าท่ี ประจําว ันที ่ต้องทํา
และคนเฝ้าประตูเป็นเวรเฝ้าทุกประตู เพราะวา่ดาวดิบุรุษของพระเจ้าทรงบัญชาไว ้เชน่น้ัน 15 และเขาทัง้
หลายมิ ได้ หนัไปเสียจากสิง่ซ่ึงกษั ตร ิย ์ได้ ทรงบัญชาปุโรหติและคนเลวีซ่ึงเก่ียวกับเรือ่งใดๆ และเก่ียวกับ
เรือ่งคลัง 16 บรรดาพระราชกิจของซาโลมอนก็ ลุ ล่วงไปตัง้แต่ วนัท่ี วางรากพระนิเวศของพระเยโฮวาหจ์นถึง
วนัสําเรจ็งาน ดังน้ันพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ก็ สําเรจ็ครบถ้ วน 17  แล ้วซาโลมอนเสด็จไปยงัเอซีโอนเก
เบอร์และเมืองเอโลทท่ีชายทะเลในแผ่นดินเอโดม 18 และหุรามก็ ให ้ข้าราชการของพระองค์ส่งเรอื และ
ข้าราชการท่ี คุ ้นเคยกับทะเลไปให้ซาโลมอน และเขาทัง้หลายไปถึงเมืองโอฟีร ์พร ้อมกับข้าราชการของซา
โลมอน และนําเอาทองคําจากท่ีน่ันหนักส่ีรอ้ยหา้สิบตะลันต์ มาย ังกษั ตร ิยซ์าโลมอน

9
 พระราชนีิ  แห ่งเชบาทรงเข้าเฝ้ากษั ตร ิยซ์าโลมอน (1 พกษ 10:1-13)

1 เม่ือพระราชนีิ แห ่งเชบาทรงได้ย ินก ิตติ ศัพท์  แห ่งซาโลมอน พระนางก็เสด็จมายงัเยรูซาเล็ม เพื่อทดลอง
พระองค์ด้วยปัญหายุง่ยากต่างๆ  พร ้อมด้วยข้าราชบรพิารมากมาย กับอูฐบรรทุกเครือ่งเทศและทองคํา
เป็ นอ ันมาก และเพชรพลอยต่างๆ และเม่ือพระนางเสด็จมาถึงซาโลมอนแล้ว พระนางทูลเรือ่งในใจของ
พระนางทุกประการ 2 และซาโลมอนตรสัตอบปัญหาของพระนางทัง้สิน้  ไม่มี  สิ ่งใดท่ีซ่อนเรน้อยู่พ้นซาโลม
อนซ่ึงพระองค์จะทรงอธบิายแก่พระนางไม่ ได้ 3 และเม่ือพระราชนีิ แห ่งเชบาทรงเหน็พระสติปัญญาของ
ซาโลมอนและพระราชวงัท่ี พระองค์ ทรงสรา้ง 4 ทัง้อาหารท่ี โต ๊ะเสวย กับการเข้าเฝ้าของบรรดาข้าราชการ
และการปรนนิบั ติ  รบัใช ้ของมหาดเล็กตลอดทัง้ภูษาอาภรณ์ของเขา และพนักงานเชญิถ้วยของพระองค์
ตลอดทัง้ภูษาอาภรณ์ของเขา และการท่ี พระองค์ เสด็จขึ้นไปในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ พระทัยของ
พระนางก็สลดลงที เดียว 5 พระนางทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ข่าวคราวซ่ึงหม่อมฉันได้ยนิในประเทศของหม่อมฉัน
ถึงพระราชกิจและพระสติปัญญาของพระองค์เป็นความจรงิ 6  แต่ หม่อมฉั นม ิ ได้ เชื่อถ้อยคําน้ัน จนหม่อม
ฉันมาเฝ้า และตาของหม่อมฉันได้ เห ็นเอง และดู เถิด  ท่ี เขาบอกแก่หม่อมฉั นก ็ ไม่ ถึงครึง่หน่ึงแหง่พระสติ
ปัญญาใหญ่ยิง่ของพระองค์  พระองค์ เลิศล้ํายิง่ไปกวา่ข่าวคราวท่ีหม่อมฉันได้ ยนิ 7 บรรดาคนของพระองค์ ก็  
เป็นสุข บรรดาข้าราชการเหล่าน้ีของพระองค์  ผู้  อยู ่งานประจําต่อพระพักตร ์พระองค์ และฟังพระสติปัญญา
ของพระองค์ ก็  เป็นสุข 8  สาธุ การแด่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของพระองค์  ผู้ ทรงพอพระทัยในพระองค์และทรง
แต่งตัง้พระองค์ ไว ้บนบัลลั งก ์ เป็นกษั ตร ิย์เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ เพราะพระเจ้าของพระ
องค์ทรงร ักอ ิสราเอลและจะสถาปนาเขาไว ้เป็นนิตย ์ พระองค์ จึงได้ทรงแต่งตัง้ให ้พระองค์ เป็นกษั ตร ิย์เหนือ
เขาทัง้หลาย เพื่อพระองค์จะทรงอาํนายความยุ ติ ธรรมและความเท่ียงธรรม� 9  แล ้วพระนางก็ถวายทองคํา
หน่ึงรอ้ยยี ่สิ บตะลันต์ แก่  กษัตรยิ ์ทัง้เครือ่งเทศเป็นจํานวนมาก และเพชรพลอยต่างๆ  ไม่มี เครือ่งเทศใดๆ
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เหมือนอยา่งท่ี พระราชนีิ  แห ่งเมืองเชบาถวายแด่ กษัตรยิ ์ซาโลมอน 10 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก ข้าราชการของหุราม
และข้าราชการของซาโลมอนผู้นําทองคํามาจากโอฟีร์  ได้ นําไม้ ประดู่ และเพชรพลอยต่างๆมา 11  แล ้วกษั 
ตร ิย์ทรงใช ้ไม้  ประดู่ ทําขัน้บันไดพระนิเวศของพระเยโฮวาห์และพระราชวงั ทัง้ทําพิณเขาคู่ และพิณใหญ่ ให ้ 
แก่น ั กร ้อง ซ่ึงไม่เคยเห ็นม ีอยา่งน้ันแต่ก่อนในแผ่นดินยูดาห์ 12  กษัตรยิ ์ซาโลมอนพระราชทานทุกอยา่งแก่ 
พระราชนีิ  แห ่งเชบาตามท่ีพระนางทรงมีพระประสงค์  ไม่ วา่พระนางจะทูลขอสิง่ใด นอกเหนือไปจากสิง่ท่ี
พระนางนํามาถวายกษั ตร ิย์ ดังน้ันพระนางก็เสด็จกลับไปยงัแผ่นดินของพระนาง  พร ้อมกับข้าราชการของ
พระนาง

 ทรพัยส์มบัติ และความเจรญิรุง่เรอืงของซาโลมอน (1 พกษ 10:14-29)
13 น้ําหนักทองคําท่ีนํามาส่งซาโลมอนในปี หน ่ึงน้ัน เป็นทองคําหกรอ้ยหกสิบหกตะลันต์ 14 นอกเหนือ

จากทองคําซ่ึงนักการค้าและพ่อค้าได้ นํามา และกษั ตร ิย์ทัง้ปวงของประเทศอาระเบีย และบรรดาเจ้าเมือง
แหง่แผ่นดินได้นําทองคําและเงนิมายงัซาโลมอน 15  กษัตรยิ ์ซาโลมอนทรงสรา้งโล่ ใหญ่ สองรอ้ยอนัด้วย
ทองคําทุบ  โล่ อนัหน่ึงใช้ทองคําทุบหกรอ้ยเชเขล 16 และพระองค์ทรงสรา้งโล่สามรอ้ยอนัด้วยทองคําทุบ  โล่ 
อนัหน่ึงใช้ทองคําสามรอ้ยเชเขล และกษั ตร ิย ์ก็ ทรงเก็บโล่ ไว ้ในพระตําหนักพนาเลบานอน 17  กษัตรยิ ์ทรง
กระทําพระท่ีน่ังงาชา้งขนาดใหญ่ ด้วย และทรงบุด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ18 พระท่ีน่ังน้ั นม ีบันไดหกขัน้ กั บท ่ีรอง
พระบาททําด้วยทองคํา ซ่ึงติ ดอย ูกั่บพระท่ี น่ัง ทัง้สองข้างของพระท่ีน่ั งม ี ท่ี วางพระหตัถ์ และสิงโตสองตัวยนื
อยู่ข้างๆท่ีวางพระหตัถ์ 19  มี  สิ งโตอกีสิบสองตัวยนือยู ่ท่ีน่ัน บนบันไดหกขัน้ทัง้สองข้าง เขาไม่เคยทําในราช
อาณาจักรใดๆเหมือนอยา่งน้ี 20 ภาชนะทัง้สิน้สําหรบัเครือ่งด่ืมของกษั ตร ิย์ซาโลมอนทําด้วยทองคํา และ
ภาชนะทัง้สิน้ของพระตําหนักพนาเลบานอนทําด้วยทองคําบร ิสุทธ ์ิ ไม่มี  ท่ี ทําด้วยเงนิเลย เงนิน้ันถือวา่เป็น
ของไม่ มี ค่าอะไรในสมัยของซาโลมอน 21 เพราะเรอืของกษั ตร ิย ์แล่ นไปยงัทารชชิพรอ้มกับข้าราชการของหุ
ราม กําป่ันทารชิชนําทองคํา  เงนิ  งาชา้ง  ลิง และนกยูง มาสามปีต่อครัง้ 22 ดังน้ันแหละ  กษัตรยิ ์ซาโลมอน
จึงได้เปรยีบกวา่กษั ตร ิย์อื่นๆแหง่แผ่นดินโลกในเรือ่งสมบั ติ และสติ ปัญญา 23 และกษั ตร ิย์ทัง้สิน้แหง่แผ่น
ดินโลกก็แสวงหาท่ี จะเข้ าเฝ้าซาโลมอน เพื่อจะฟังพระสติปัญญาซ่ึงพระเจ้าพระราชทานไว้ในใจของท่าน
24  ทุ กคนก็นําเครือ่งบรรณาการของเขามา เป็นเครือ่งทําด้วยเงนิ เครือ่งทําด้วยทองคํา และเครือ่งแต่งกาย
เครือ่งอาวุธ  เครือ่งเทศ  ม้า และล่อ ตามจํานวนกําหนดทุกๆปี 25 และซาโลมอนทรงมีโรงชอ่งม้าส่ีพันชอ่ง
สําหรบัม้าและรถรบ และมีพลม้าหน่ึงหม่ืนสองพันคน ซ่ึงพระองค์ทรงให้ประจําอยู่ในหวัเมืองรถรบและ
อยู่กับกษั ตร ิย ์ท่ี  กรุ งเยรูซาเล็ม 26 และพระองค์ทรงครอบครองเหนือกษั ตร ิย์ทัง้ปวงตัง้แต่ แม่น ้ําถึงแผ่น
ดินของคนฟีลิสเตีย และถึงพรมแดนของอยีปิต์ 27 และกษั ตร ิย์ทรงกระทําให้เงนิน้ันเป็นของสามัญในกรุง
เยรูซาเล็มเหมือนก้อนหนิ และกระทําให ้มี  ไม้ สนสีดารม์ากมายเหมือนไม้มะเด่ือแหง่หุบเขา 28 และเขานําม้า
เข้ามาถวายซาโลมอนจากอยีปิต์ และจากแผ่นดินทัง้ปวง

การสิน้พระชนม์ของซาโลมอน (1 พกษ 11:41-43)
29 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของซาโลมอน  ตัง้แต่ ต้นจนปลาย  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือของนาธนัผู้ พยากรณ์ 

และในคําพยากรณ์ของอาหยิาหช์าวชโีลห์ และในนิ มิ ตของอดิโดผู้ทํานายเก่ียวกับเยโรโบอมับุตรชายเนบัท
หรอื 30 ซาโลมอนทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเหนื ออ ิสราเอลทัง้ปวงส่ี สิ บปี 31 และซาโลมอนล่วงหลับ
ไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังพระศพไว้ในนครดาวดิราชบิดาของพระองค์ และเรโหโบอมั
โอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์

10
เรโหโบอมัปกครองแทนซาโลมอน ความโงเ่ขลาของเรโหโบอมั (1 พกษ 12:1-15)

1 เรโหโบอมัได้ไปยงัเมืองเชเคม เพราะอสิราเอลทัง้ปวงได้ มาย ังเชเคมเพื่อจะตัง้ท่านให้เป็นกษั ตร ิย์
2 และอยู่มาเม่ือเยโรโบอมับุตรชายเนบัทได้ยนิเรือ่งน้ัน เพราะท่านยงัอยู่ในอยีปิต์ ท่ี ซ่ึงท่านหนีไปจากพระ
พักตร ์กษัตรยิ ์ซาโลมอน  แล ้วเยโรโบอมักลับจากอยีปิต์ 3 เขาทัง้หลายก็ ใช ้คนไปเรยีนท่าน และเยโรโบ
อมักับอสิราเอลทัง้หมดได้มาและทูลเรโหโบอมัวา่ 4 �พระราชบิดาของพระองค์ ได้ กระทําให้แอกของข้า
พระองค์ ทุกข์  หนัก เพราะฉะน้ันบัดน้ีขอทรงผ่อนการปรนนิบั ติ อยา่งทุกข์ หน ักของพระราชบิดาของพระองค์
และแอกอนัหนักของพระองค์เหนือข้าพระองค์ทัง้หลายให้เบาลงเสีย และข้าพระองค์ทัง้หลายจะปรนนิบั ติ  
พระองค์ � 5  พระองค์ ตรสักับเขาวา่ � สิ ้นสามวนัจงกลับมาหาเราอกี� ประชาชนจึงกลับไปเสีย 6  แล ้วกษั ตร ิ
ยเ์รโหโบอมัก็ทรงปรกึษากับบรรดาผู้ เฒ่า  ผู้  อยู ่งานประจําซาโลมอนราชบิดาของพระองค์ขณะเม่ือพระองค์
ยงัทรงพระชนม์ อยู ่ วา่ �ท่านทัง้หลายจะแนะนําเราให้ตอบประชาชนน้ี อยา่งไร � 7 เขาทัง้หลายทูลพระองค์ 
วา่ �ถ้าพระองค์ทรงเมตตาแก่ประชาชนน้ีและให้เขาพอใจ และตรสัตอบคําดี แก่  เขา เขาทัง้หลายจะเป็นผู้ 
รบัใช ้ของพระองค์ เป็นนิตย ์� 8  แต่  พระองค์ ทรงทอดทิง้คําปรกึษาซ่ึงผู้เฒ่าถวายน้ันเสีย และไปปรกึษากับ
คนหนุ่มซ่ึงเติบโตขึ้นมาพรอ้มกับพระองค์และอยูง่านประจําพระองค์ 9 และพระองค์ตรสักับเขาทัง้หลายวา่
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�ท่านจะแนะนําเราอยา่งไร เพื่อพวกเราจะตอบประชาชนน้ี ผู้  ท่ี ทูลเราวา่ �ขอทรงผ่อนแอกซ่ึงพระราชบิดา
ของพระองค์วางอยู่เหนือข้าพระองค์ทัง้หลายให้เบาลง� � 10 และคนหนุ่มเหล่าน้ันผู้ ได้ เติบโตมาพรอ้มกับ
พระองค์ทูลพระองค์ วา่ � พระองค์ จงตร ัสด ังน้ี แก่ ประชาชนน้ี  ผู้ ทูลพระองค์ วา่ �พระราชบิดาของพระองค์ 
ได้ ทรงกระทําให้แอกของข้าพระองค์ทัง้หลายทุกข์ หนัก  แต่ ขอพระองค์ทรงผ่อนแก่ข้าพระองค์ ให ้เบาลง�
 น้ัน  พระองค์ จงตรสัแก่เขาทัง้หลายอยา่งน้ี วา่ �น้ิ วก ้อยของเราก็หนากวา่เอวแหง่ราชบิดาของเรา 11  ท่ี พระ
ราชบิดาของเราวางแอกหนักบนท่านทัง้หลายก็ ดี  แล้ว เราจะเพิม่แอกให ้แก่ ท่านทัง้หลายอกี พระราชบิดา
ของเราตีสอนท่านทัง้หลายด้วยไม้ เรยีว  แต่ เราจะตีสอนท่านทัง้หลายด้วยแส้ แมลงป่อง � �

อาณาจักรได้ แยกกัน เยโรโบอมัปกครองเหนื ออ ิสราเอล (1 พกษ 12:16-24)
12 เยโรโบอมักับประชาชนทัง้ปวงจึงเข้ามาเฝ้าเรโหโบอมัในว ันที ่ สาม  ดังท่ี  กษัตรยิ ์รบัสัง่วา่ �จงมาหาเรา

อกีในว ันที ่ สาม � 13 และกษั ตร ิย์ตรสัตอบเขาทัง้หลายอยา่งดุ ดัน  กษัตรยิ ์เรโหโบอมัทรงทอดทิง้คําปรกึษา
ของผู้เฒ่าเสีย 14 และตรสักับเขาทัง้หลายตามคําแนะนําของพวกคนหนุ่มวา่ �พระราชบิดาของเราทําแอก
ของท่านทัง้หลายให ้หนัก  แต่ เราจะเพิม่ให ้แก่ แอกน้ัน พระราชบิดาของเราตีสอนท่านทัง้หลายด้วยไม้ เรยีว 
 แต่ เราจะตีสอนท่านทัง้หลายด้วยแส้ แมลงป่อง � 15  กษัตรยิ ์จึ งม ิ ได้ ทรงฟังเสียงประชาชน เพราะเหตุ การณ์  
น้ี เป็นมาแต่ พระเจ้า เพื่อพระเยโฮวาห์จะทรงให้พระวจนะของพระองค์ ได้  สําเรจ็ ซ่ึงพระองค์ตรสัโดยอาหิ
ยาห์ชาวชีโลห ์แก่ เยโรโบอมับุตรชายเนบัท 16 และเม่ื ออ ิสราเอลทัง้ปวงเห ็นว ่ากษั ตร ิย ์มิได้ ทรงฟังเขาทัง้
หลาย ประชาชนก็ทูลตอบกษั ตร ิย ์วา่ �ข้าพระองค์ทัง้หลายมีส่วนอะไรในดาวดิ ข้าพระองค์ทัง้หลายไม่ มี 
ส่วนมรดกในบุตรเจสซี  โอ อสิราเอลเอย๋  กล ับไปเต็นท์ของตนแต่ละคนเถิด ข้าแต่ ดาวดิ  จงดู แลราชวงศ์
ของพระองค์เองเถิด� อสิราเอลทัง้ปวงจึงไปยงัเต็นท์ของเขาทัง้หลาย 17  แต่ เรโหโบอมัทรงปกครองเหนือ
ประชาชนอสิราเอลผู้อาศัยอยู่ในหวัเมืองยูดาห์ 18  แล ้วกษั ตร ิยเ์รโหโบอมัทรงใช้ฮาโดรมันายงานเหนือ
แรงงานเกณฑ์ ไป และประชาชนอสิราเอลก็เอาหนิขวา้งท่านถึงตาย  แล ้วกษั ตร ิยเ์รโหโบอมัก็ทรงรบีขึ้นรถ
รบของพระองค์ ทรงหนีไปกรุงเยรูซาเล็ม 19 อสิราเอลจึงกบฏต่อราชวงศ์ของดาวดิถึงทุกวนัน้ี

11
พระเจ้าทรงเตือนเรโหโบอมัไม่ ให ้ สู้ รบกับอสิราเอลสิบตระกูล

1 เม่ือเรโหโบอมัมายงักรุงเยรูซาเล็มแล้ว  พระองค์  ได้ ทรงรวบรวมวงศ์วานยูดาหแ์ละเบนยามิน เป็นนักรบ
ท่ีคัดเลือกแล้วหน่ึงแสนแปดหม่ืนคน เพื่อจะสู้รบกับอสิราเอล หมายจะเอาราชอาณาจักรคืนมาให ้แก่ เรโห
โบอมั 2  แต่ พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเชไมอาหค์นของพระเจ้าวา่ 3 �จงไปทูลเรโหโบอมัโอรสของซา
โลมอนกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ และบอกแก่อสิราเอลทัง้ปวงในยูดาหแ์ละเบนยามิ นว ่า 4 �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 
วา่  เจ้ าอยา่ขึ้นไปสู้รบกับพี่น้องของเจ้า จงกลับไปบ้านของตนทุกคนเถิด เพราะสิง่น้ีเป็นมาจากเรา� � เขา
ทัง้หลายก็เชื่อฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และกลับไป  ไม่ได้  สู้ รบกับเยโรโบอมั

การสรา้งหวัเมืองเพื่อป้องกัน
5 และเรโหโบอมัประทับในกรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงสรา้งหวัเมืองเพื่อป้องกันในยูดาห์ 6  พระองค์ 

ทรงสรา้งเมืองเบธเลเฮม เอตาม เทโคอา 7 เบธซูร์ โสโค  อด ุลลัม 8 กัท มาเรชาห์ และศิฟ 9 อาโดราอมิ ลา
คีช และอาเซคาห์ 10 โศราห์ อยัยาโลน และเฮโบรน หวัเมืองซ่ึ งม ีป้อมท่ี อยู ่ในยูดาห์และในเบนยามิน 11  
พระองค์ ทรงเสรมิป้อมปราการให ้แข็งแกรง่ และส่งผู้บังคับบัญชาไปประจําการในป้อมเหล่าน้ัน และทรง
สะสมเสบียงอาหาร  น้ํามัน และน้ําองุน่ 12 และพระองค์ทรงเก็บโล่และหอกไวใ้นหวัเมืองทัง้ปวง และกระทํา
ให้หวัเมืองเหล่าน้ันแข็งแรงมาก  พระองค์ จึงทรงยดึยูดาห์และเบนยามินไว ้ได้ 13 และปุโรห ิตก ับคนเลวซ่ึีง
อยูใ่นอสิราเอลทัง้สิน้ได้ เข ้ามาหาพระองค์จากเขตแดนซ่ึงเขาอาศัยอยู่

เยโรโบอมัได้ ขับไล่ พวกปุโรห ิตก ับคนเลว ีออก 
14 เพราะคนเลวีละทิง้ทุ่งหญ้าและท่ีบ้านซ่ึงเขายดึถือเป็นกรรมสิทธิ์และมายงัยูดาห์และเยรูซาเล็ม เพ

ราะเยโรโบอมัและโอรสของพระองค์ ได้  ขับไล่ เขาทัง้หลายออกจากตําแหน่งปุโรหติของพระเยโฮวาห์ 15 และ
พระองค์ทรงแต่งตัง้ปุโรหติของพระองค์ขึ้นสําหรบัปู ชน ียสถานสูงทัง้หลาย และสําหรบัเมษปิศาจ และ
สําหรบัรูปลูกววัซ่ึงพระองค์ทรงสรา้งขึ้น 16 และบรรดาผู้ ท่ี ปักใจแสวงหาพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของอสิราเอล
ก็ ติ ดตามเขาทัง้หลายมาจากตระกูลทัง้ปวงของอสิราเอลยงัเยรูซาเล็ม เพื่อถวายสัตวบู ชาต ่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย 17 เขาทัง้หลายได้เสรมิกําลังให้ราชอาณาจักรของยูดาห์ และได้
กระทําให้เรโหโบอมัโอรสของซาโลมอนเข้มแข็งอยู ่ได้ สามปี เพราะเขาทัง้หลายดําเนินอยู่สามปีในวถีิของ
ดาวดิและซาโลมอน

 ราชวงศ์ ของเรโหโบอมั
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18 เรโหโบอมัทรงรบัมาหะลัทธิดาของเยรโีมทโอรสของดาวดิเป็นมเหสี และอาบีฮาอ ิลบ ุตรสาวของเอ
ลีอบับุตรชายเจสซี 19 และพระนางก็ ประสูติ โอรสให ้พระองค์  คือ  เยอ ูช เชมารยิาห์ และศาฮมั 20 ภายหลัง
พระองค์ ก็ ทรงรบัมาอาคาห์ธดิาของอบัซาโลม  ผู้ ซ่ึงประสู ติ  อาบ ียาห์ อทัทัย ศีศา และเชโลมิทให ้พระองค์ 
21 เรโหโบอมัทรงรกัมาอาคาห์ธดิาของอบัซาโลมมากกวา่มเหสีและนางสนมของพระองค์ ทัง้สิน้ ( พระองค์  
มี  มเหสี  สิ บแปดองค์และนางสนมหกสิบคนและให้กําเนิดโอรสยี ่สิ บแปดองค์และธดิาหกสิบองค์� 22 และ
เรโหโบอมัทรงแต่งตัง้ให ้อาบ ียาหโ์อรสของมาอาคาหเ์ป็นโอรสองค์ ใหญ่  ให ้เป็นประมุขท่ามกลางพี่น้องของ
ตน เพราะพระองค์ทรงตัง้พระทัยจะให้ท่านเป็นกษั ตร ิย์ 23 และพระองค์ทรงจัดการอยา่งฉลาด และแจก
จ่ายบรรดาโอรสของพระองค์ไปทัว่แผ่นดินทัง้สิน้ของยูดาห์และของเบนยามิน ในหวัเมืองท่ี มี ป้อมทัง้สิน้
และพระองค์ประทานเสบียงอาหารใหอ้ยา่งอุ ดม และพระองค์ทรงประสงค์ มเหสี  มากมาย 

12
เรโหโบอมัทรงทอดทิง้พระเจ้า (1 พกษ 14:21-24)

1 ต่อมาเม่ือราชอาณาจักรของเรโหโบอมัตั ้งม ่ันคงและแข็งแรงแล้ว  พระองค์ ทรงทอดทิง้พระราชบัญญั 
ติ ของพระเยโฮวาห ์เสีย และอสิราเอลทัง้ปวงก็ทิง้พรอ้มกับพระองค์ ด้วย 

 ช ิชกักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์ บุ  กรุ กกรุงเยรูซาเล็ม (1 พกษ 14:25-28)
2  อยู ่มาในปี ท่ี หา้แห่งกษั ตร ิยเ์รโหโบอมั เพราะเขาทัง้หลายได้ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์  ช ิชกักษั ตร ิย ์แห ่ งอ 

ียปิต์เสด็จขึ้นมาสู้รบเยรูซาเล็ม 3  มี รถรบหน่ึงพันสองรอ้ยคันและพลม้าหกหม่ืนคน และพลผู้ มาก ับพระองค์
จากอยีปิต์นับไม่ถ้วนคือ ชาวลิ บน ีคนสุคีอมิ และคนเอธโิอเปีย 4 และพระองค์ทรงยดึหวัเมืองท่ี มี ป้อมของ
ยูดาห์และมายงัเยรูซาเล็ม 5  แล ้วเชไมอาห ์ผู้  พยากรณ์  ได้ มาเฝ้าเรโหโบอมัและบรรดาเจ้านายแหง่ยูดาห์  
ผู้ มาประชุมกันอยู ่ท่ี เยรูซาเล็ มด ้วยเรือ่งช ิชกั และกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ า
ได้ละทิง้เรา เราจึงได้ละทิง้เจ้าให ้อยู ่ในมือของช ิชกั � 6  แล ้วเจ้านายแห ่งอ ิสราเอลและกษั ตร ิย ์ได้ ถ่อมตนลง
และกล่าววา่ �พระเยโฮวาหท์รงชอบธรรมแล้ว� 7 เม่ือพระเยโฮวาหท์รงเห ็นว ่าเขาทัง้หลายถ่อมตัวลง พระ
วจนะของพระเยโฮวาห ์ได้ มาถึงเชไมอาห ์วา่ �เขาทัง้หลายได้ถ่อมตัวลงแล้ว เราจึงจะไม่ทําลายเขา  แต่ เรา
จะประสาทการชว่ยให้พ้นแก่เขาบ้าง และพระพิโรธของเราจะไม่เทลงมาเหนือเยรูซาเล็มโดยมือของช ิชกั 
8  อยา่งไรก็ดี เขาทัง้หลายต้องเป็นผู้ รบัใช ้ของช ิชกั เพื่อเขาทัง้หลายจะได้ทราบความแตกต่างระหวา่งการรบั
ใช้เราและรบัใช้ราชอาณาจักรทัง้หลายของแผ่นดินโลก� 9  ช ิชกักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์จึงขึ้นมาต่อสู้ เยรูซาเล็ม 
 พระองค์ ทรงเก็บเอาทรพัย ์สิ นแหง่พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และทรพัย ์สมบัติ ในพระราชวงั  พระองค์ ทรง
เก็บเอาไปทุกอยา่ง  พระองค์ ทรงเก็บเอาโล่ทองคําซ่ึงซาโลมอนทรงสรา้งไว้น้ันไปด้วย 10 และกษั ตร ิยเ์รโห
โบอมัทรงทําโล่ ทองสัมฤทธิ ์ขึ้นแทน และได้มอบไว้ในมือของทหารรกัษาพระองค์  ผู้ เฝ้าทวารพระราชวงั
11 และกษั ตร ิย์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์เม่ือไร ทหารรกัษาพระองค์ ก็ มาถือโล่ น้ัน  แล ้วนํา
กลับไปเก็บไว้ในหอ้งทหารรกัษาพระองค์ ตามเดิม 12 และเม่ือพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ ลง พระพิโรธของ
พระเยโฮวาห ์ก็ หนัไปเสียจากพระองค์  มิได้ ทําลายพระองค์อยา่งสิน้เชงิ ยิง่กวา่น้ั นอ ีกสภาพการณ์ ก็ ย ังด ี อยู ่
ในยูดาห์

การสิน้พระชนม์ของเรโหโบอมั (1 พกษ 14:31)
13  กษัตรยิ ์เรโหโบอมัจึงสถาปนาพระองค์ขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มและทรงครอบครอง เม่ือเรโหโบอมัทรง

เริม่ครอบครองน้ั นม ีพระชนมายุ สี ่ สิ บเอด็พรรษา และพระองค์ทรงครอบครองสิบเจ็ดปีในกรุงเยรูซาเล็ม
อนัเป็นเมืองซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงเลือกสรรไว้จากตระกูลต่างๆทัง้สิน้ของอสิราเอล เพื่อจะตัง้พระนามของ
พระองค์ ไว ้ ท่ีน่ัน พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามวา่นาอามาหค์นอมัโมน 14 และพระองค์ ได้ ทรงกระทํา
การชัว่รา้ย เพราะพระองค์ ไม่ ตัง้พระทัยของพระองค์ ท่ี จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ 15 ส่วนพระราชกิจของเรโห
โบอมั  ตัง้แต่ ต้นจนสุดท้าย  มิได้ บันทึกไว้ในหนังสือของเชไมอาห ์ผู้  พยากรณ์ และของอดิโดผู้ทํานายตาม
แบบพงศาวดารหรอื  มี สงครามเรือ่ยไปอยู่ระหวา่งเรโหโบอมัและเยโรโบอมั 16 และเรโหโบอมัก็ล่วงหลับไป
อยูกั่บบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาก็ฝังพระศพไวใ้นนครดาวดิ และอาบยีาหร์าชโอรสของพระองค์ ได้ ขึ้น
ครอบครองแทนพระองค์

13
 อาบ ียาหค์รอบครองเหนือยูดาห์ (1 พกษ 15:1-2)

1 ในปี ท่ี  สิ บแปดแหง่รชักาลของกษั ตร ิยเ์ยโรโบอมั  อาบ ียาห ์ได้ เริม่ครอบครองเหนือประเทศยูดาห์ 2  
พระองค์ ทรงครอบครองในเยรูซาเล็มสามปี พระชนนีของพระองค์ มี พระนามวา่มีคายาห์ธดิาของอุ ร ีเอล
แห ่งก ิเบอาห์  มี สงครามระหวา่งอาบียาห์และเยโรโบอมั 3  อาบ ียาห์เสด็จออกทําสงคราม  มี กองทัพทหาร
ชาํนาญศึกเป็นคนคัดเลือกแล้วส่ีแสนคน และเยโรโบอมัได้ตัง้แนวรบสู้กับพระองค์ด้วยคนคัดเลือกแล้ว
เป็นทแกล้วทหารแปดแสนคน 4 และอาบียาห์ทรงลุกยนือยู่บนภูเขาเศมาราอมิซ่ึงอยู่ในถิน่เทือกเขาเอฟ



2  พงศาวดาร 13:5 370 2  พงศาวดาร 14:8

ราอมิ และตร ัสว ่า �ข้าแต่เยโรโบอมัและอสิราเอลทัง้ปวง ขอฟังข้าพเจ้า 5  ไม่ ควรหรอืท่ีท่านทัง้หลายจะรู ้
วา่ พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลพระราชทานตําแหน่งกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลเป็นนิตย ์แก่  ดาวดิ และ
ลูกหลานของพระองค์โดยพันธสัญญาเกลือ 6 ถึงกระน้ันเยโรโบอมับุตรชายเนบัท ข้าราชการของซาโลม
อนโอรสของดาวดิ  ได้  ลุ กขึ้นกบฏต่อเจ้านายของตน 7 และมีคนถ่อยคนอนัธพาลบางคนมัว่สุมกั นก ับเขา
และขันสู้กับเรโหโบอมัโอรสของซาโลมอน เม่ือเรโหโบอมัยงัเด็กอยู่และใจออ่นแอต้านทานไม่ ไหว 8 และ
บัดน้ีท่านคิดวา่จะต่อต้านราชอาณาจักรของพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในมือของลูกหลานของดาวดิ เพราะท่าน
ทัง้หลายเป็นคนหมู่ ใหญ่ และมีลูกววัทองคําซ่ึงเยโรโบอมัสรา้งไว ้ให ้ท่านเป็นพระ 9 ท่านทัง้หลายมิ ได้  ขับไล่  
ปุ โรหติของพระเยโฮวาห์ ลูกหลานของอาโรน และคนเลวอีอกไป และตัง้ปุโรหติสําหรบัตนเองอยา่งชนชาติ
ทัง้หลายหรอื  ผู้ ใดท่ีนําววัหนุ่มและแกะผู้ เจ ็ดตัวมาชาํระตัวให ้บรสุิทธิ ์ ไว ้จะได้เป็นปุโรหติของสิง่ท่ี ไม่ใช ่ 
พระ 10  แต่ สําหรบัเราทัง้หลาย พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าของเราทัง้หลาย และเราทัง้หลายมิ ได้ ทอดทิง้
พระองค์ เรามี ปุ โรหติผู้ ปรนนิบัติ พระเยโฮวาห์ เป็นลูกหลานของอาโรน ทั ้งม ี คนเลว ีทํางานหน้าท่ีของเขาทัง้
หลาย 11 เขาถวายเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห ์ทุ กเชา้ทุกเยน็ ทัง้เครือ่งหอม ตัง้ขนมปังหน้าพระพักตร์
บนโต๊ะบร ิสุทธ ์ิและดูแลคันประทีปทองคําพรอ้มทัง้ตะเกียง  เพื่อให ้ประทีปลุกอยู ่ทุ กเยน็ เพราะเราได้รกัษา
พระบัญชากําชบัของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเรา  แต่ ท่านได้ทอดทิง้พระองค์ เสีย 12 และดู เถิด พระเจ้าทรง
อยู่กับเรา ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาของเรา และปุโรหติของพระองค์ พร ้อมกับแตรศึกพรอ้มท่ีจะเป่าเรยีกทํา
สงครามต่อสู้กั บท ่าน  โอ ข้าแต่ประชาชนอสิราเอล ขออยา่ต่อสู้กับพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของ
ท่าน เพราะท่านจะชนะไม่ ได้ � 13 เยโรโบอมัได้ส้องสุมผู้คนไวเ้พื่อจะออ้มมาหาเขาจากเบื้องหลัง ดังน้ันกอง
ทหารของท่านจึงอยูข่้างหน้ายูดาห์ และกองซุ่มก็ อยู ่ข้างหลังเขา 14 และเม่ือยูดาห ์มองดู  ข้างหลัง  ดู  เถิด การ
ศึ กก ็ อยู ่ข้างหน้าและข้างหลังเขา และเขาทัง้หลายก็รอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์ และบรรดาปุโรห ิตก ็ เป่าแตร 
15  แล ้วคนของยูดาห ์ก็ ตะเบ็งเสียงรอ้งทํานองศึกและเม่ือคนยูดาห ์ตะโกน  อยู ่มาพระเจ้าทรงให้เยโรโบอมั
และอสิราเอลทัง้ปวงพ่ายแพ้ไปต่ออาบียาห์และยูดาห์ 16 คนอสิราเอลได้ หนี ต่อหน้ายูดาห์ และพระเจ้าทรง
มอบเขาไวใ้นมือของเขาทัง้หลาย 17  อาบ ียาหแ์ละประชาชนของพระองค์ ก็ ฆ่าเขาเสียมากมาย คนอสิราเอล
ท่ีคัดเลือกแล้วจึงล้มตายหา้แสนคน 18  น่ี แหละคนอสิราเอลก็ ถู กปราบปรามในครัง้น้ัน และคนยูดาห ์ก็  ชนะ 
เพราะเขาพึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขา 19 และอาบียาห ์ได้  ติ ดตามเยโรโบอมั และยดึเอา
หวัเมืองจากพระองค์ คือเมืองเบธเอลกับชนบทของเมืองน้ัน และเยชานาห์กับชนบทของเมืองน้ัน และเอ
โฟรนกับชนบทของเมืองน้ัน

การสิน้พระชนม์ของเยโรโบอมั (1 พกษ 14:19-20)
20 เยโรโบอมัมิ ได้ ฟ้ืนอาํนาจของพระองค์ในรชัสมัยของอาบียาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงประหารพระองค์

 พระองค์  ก็  สิน้พระชนม์ 
ครอบครวัของอาบยีาห์

21  แต่  อาบ ียาห ์ก็  มี อาํนาจยิง่ขึ้น และมี มเหสี  สิ บส่ี องค์  ให ้กําเนิดโอรสยี ่สิ บสององค์ และธดิาสิบหกองค์
22 ราชกิจนอกน้ันของอาบียาห์  วธิ ีการและพระดํารสัของพระองค์ ได้ บันทึกไวใ้นหนังสือของผู้ พยากรณ์ อดิ
โด

14
การสิน้พระชนม์ของอาบียาห์ อาสาขึ้นครองแทน (1 พกษ 15:7-10)

1  อาบ ียาห์จึงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ เขาก็ฝังพระศพไว้ในนครดาวดิ และอาสาโอรส
ของพระองค์ ได้ ขึ้นครองแทนพระองค์ ในรชักาลของอาสาแผ่นดินได้สงบอยู ่สิ บปี 2 และอาสาทรงกระทําสิง่
ท่ี ดี และชอบในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ 3  พระองค์ ทรงกําจัดแท่นบูชาพระต่างด้าว
และปู ชน ียสถานสูงทัง้หลาย และพังเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์ ลง และได้ โค ่นเสารูปเคารพเสีย 4 และทรงบัญชาให ้ยู 
ดาห์แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของตน และให้รกัษาพระราชบัญญั ติ และพระบัญญั ติ 5  
พระองค์ ทรงกําจัดปู ชน ียสถานสูงและแท่นเครือ่งหอมออกเสียจากหวัเมืองทัง้สิน้ของยูดาห ์ด้วย และราช
อาณาจักรก็ ได้ สงบอยู ่ภายใต้  พระองค์ 6  พระองค์ ทรงสรา้งหวัเมืองท่ี มี ป้อมในยูดาห์ เพราะแผ่นดิ นก ็ สงบ 
 พระองค์  มิได้ ทําสงครามในปี เหล่าน้ัน เพราะพระเยโฮวาห์ทรงประทานการหยุดพักสงบแก่ พระองค์ 7 และ
พระองค์ตรสักับยูดาห ์วา่ � ให ้เราทัง้หลายสรา้งหวัเมืองเหล่าน้ี ล้อมด้วยกําแพง  หอคอย  ประตูเมือง และ
ดาน  แผ่ นดินยงัเป็นของเรา เพราะเราได้แสวงหาพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเรา เราได้แสวงหาพระองค์ และ
พระองค์ ได้ ทรงประทานการหยุดพักสงบทุ กด ้าน� เขาทัง้หลายจึงสรา้งและจําเรญิขึ้น 8 และอาสาทรงมี
กองทัพสรรพด้วยโล่ ใหญ่ และหอกจากยูดาห์สามแสนคน และจากเบนยามินซ่ึงถือโล่และโก่งธนูสองแสน
แปดหม่ืนคน ทัง้สิน้เป็นทแกล้วทหาร

การชนะยิง่ใหญข่องอาสาเหนือเศ-ราห์ (2 พศด 16:8)



2  พงศาวดาร 14:9 371 2  พงศาวดาร 15:19

9 เศ-ราห์ชาวเอธโิอเปียได้ออกมาต่อสู้กับเขาทัง้หลายด้วยกองทัพหน่ึงล้านคน และรถรบสามรอ้ยคันมา
ถึงเมืองมาเรชาห์ 10 และอาสาทรงยกออกไปปะทะกับเขา และเขาทัง้หลายก็ตัง้แนวรบในหุบเขาเศฟาธาห ์
ท่ี มาเรชาห์ 11 และอาสารอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ วา่ �ข้าแต่พระเยโฮวาห์  ไม่มี  ผู้ ใดชว่ย
ได้อยา่งพระองค์ ในการสู้รบกันระหวา่งผู้ ท่ี  มี กําลั งก ับผู้ ท่ี  ไม่มี  กําลัง  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้า
พระองค์ ทัง้หลาย ขอทรงชว่ยพวกข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทัง้หลายพึ่งพระองค์ ข้าพระองค์ทัง้หลาย
มาต่อสู้กับชนหมู่ ใหญ่  น้ี ในพระนามของพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของข้า
พระองค์ ทัง้หลาย ขออยา่ให ้มนษุย ์ชนะพระองค์� 12 พระเยโฮวาห์จึงทรงให้ชาวเอธโิอเปียพ่ายแพ้ต่ออาสา
และต่อยูดาห์ และชาวเอธิโอเปี ยก ็ หนี  ไป 13 อาสาและพลท่ี อยู ่กับพระองค์ ก็  ไล่ ตามเขาไปถึงเมืองเก-ราร์
และชาวเอธิโอเปี ยล ้มตายมากจนไม่เหลือสักชวีติเดียว เพราะเขาได้แตกพ่ายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์
และกองทัพของพระองค์ คนยูดาห ์ได้  เก ็บของท่ีรบิได้มากมายนักหนา 14 และเขาก็ โจมตี บรรดาหวัเมืองรอบ
เมืองเก-ราร์ เพราะวา่ความกลัวพระเยโฮวาห์น้ันมาครอบเขาทัง้หลาย เขาได้ปล้นหวัเมืองทัง้สิน้ เพราะมี
ของท่ีรบิได้ในน้ันมาก 15 และเขาได้ โจมตี  เต็นท์ ของผู้ ท่ี  มี  ววั และเอาแกะไปมากมายและอูฐด้วย  แล ้วเขาก็ 
กล ับไปยงัเยรูซาเล็ม

15
 ผู้  พยากรณ์ อาซารยิาหเ์ตือนอาสา

1 พระวญิญาณของพระเจ้าเสด็จมาสถิ ตก ับอาซาริยาห ์บุ ตรชายโอเดด 2 และท่านออกไปเฝ้าอาสาทูล
พระองค์ วา่ �ข้าแต่ อาสา และยูดาหกั์บเบนยามินทัง้ปวง ขอจงฟังข้าพเจ้า พระเยโฮวาหท์รงสถิ ตก ั บท ่านทัง้
หลาย ต่อเม่ือท่านทัง้หลายอยู่กับพระองค์ ถ้าท่านทัง้หลายแสวงหาพระองค์ ท่านก็จะพบพระองค์  แต่ ถ้า
ท่านทัง้หลายทอดทิง้พระองค์  พระองค์ จะทรงทอดทิง้ท่านทัง้หลาย 3 อสิราเอลอยู่ปราศจากพระเจ้าเท่ียง
แท้เป็นเวลานาน และไม่ มี  ปุ โรหติผู้ สัง่สอน และไม่ มี  พระราชบัญญัติ 4  แต่ เม่ือถึงคราวเขาทุกข์ ยากลําบาก 
เขาหนัมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลและแสวงหาพระองค์ เขาทัง้หลายก็พบพระองค์ 5 ในสมัย
น้ันไม่ มี  สันติ ภาพแก่ ผู้  ท่ี ออกไปหรอืผู้ ท่ี  เข้ามา เพราะมีการวุน่วายอยู่มากมายรบกวนชาวเมืองทัง้หลายน้ัน
6 เขาแตกแยกกันเป็นพวกๆ  ประชาชาติ ต่อประชาชาติและเมืองต่อเมือง เพราะพระเจ้าทรงรบกวนเขาด้วย
ความทุกข์ยากทุกอยา่ง 7  แต่ ท่านทัง้หลายจงกล้าหาญ อยา่ใหมื้อของท่านออ่นลง เพราะวา่กิจการของท่าน
จะได้รบับําเหน็จ�

อาสานําการปฏิ รู ปและการฟ้ืนฟู ใหม่  มาสู่  ประเทศ 
8 เม่ืออาสาทรงสดับถ้อยคําเหล่าน้ี คือคําพยากรณ์ของโอเดดผู้ พยากรณ์  พระองค์  ก็ ทรงมีพระทัยกล้าขึ้น

ทรงกําจัดสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนจากแผ่นดินยูดาห์และเบนยามินสิน้ และจากหวัเมืองซ่ึงพระองค์ยดึมาได้
จากถิน่เทือกเขาเอฟราอมิ และพระองค์ทรงซ่อมแซมแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงอยู ่หน ้ามุขพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ 9 และพระองค์ทรงรวบรวมยูดาห์และเบนยามินทัง้ปวง และคนเหล่าน้ันจากเอฟราอมิ
 มน ัสเสห์ และจากสิเมโอน  ผู้ อาศัยอยู่กับเขาทัง้หลาย เพราะคนเป็นจํานวนมากได้ หลบหนี มาหาพระองค์
จากอสิราเอล เม่ือเขาเห ็นว ่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์สถิ ตก ับพระองค์ 10 เขาทัง้หลายชุ มน ุมกั นที 
่เยรูซาเล็มในเดือนท่ีสามของปี ท่ี  สิ บหา้ในรชักาลของอาสา 11 เขาทัง้หลายถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์
ในวนัน้ันจากข้าวของท่ีเขาได้รบิมา  มี ววัผู้ เจ ็ดรอ้ยตัวและแกะเจ็ดพันตัว 12 และเขาก็ เข ้าทําพันธสัญญาท่ี
จะแสวงหาพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขาด้วยสุดจิตสุดใจของเขา 13 และวา่ผู้ใดท่ี ไม่ แสวงหา
พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลควรจะมีโทษถึงตาย  ไม่ วา่เล็กหรอืใหญ่ ชายหรอืหญิง 14 เขาทัง้หลายได้
กระทําสัตยป์ฏิญาณต่อพระเยโฮวาหด้์วยเสียงอนัดัง และด้วยเสียงโห ่รอ้ง และด้วยเสียงแตรและแตรทอง
เหลืองขนาดเล็ก 15 และยูดาห์ทัง้ปวงก็เปรมปร ีดิ ์เพราะสัตย์ปฏิญาณน้ัน เพราะเขาทัง้หลายได้ปฏิญาณ
ด้วยสุดใจของเขา และได้แสวงหาพระองค์ด้วยสิน้ความปรารถนาของเขา และเขาทัง้หลายก็พบพระองค์
และพระเยโฮวาห์ทรงประทานให้เขาหยุดพักสงบรอบด้าน 16  แม้ว ่ามาอาคาห์พระมารดาของกษั ตร ิย ์อาสา 
 พระองค์  ก็ ทรงถอดเสียจากเป็นพระราชชนนี เพราะพระนางได้กระทํารูปเคารพอนัน่าเกลียดน่าชงัในเสารูป
เคารพ อาสาทรงโค่ นร ูปเคารพของพระนางลง และบดและเผาเสียท่ีลําธารขิดโรน 17  แต่ ย ังม ิ ได้ กําจัดปู ชน 
ียสถานสูงออกเสียจากอสิราเอล  อยา่งไรก็ดี พระทัยของอาสาก็ บรสุิทธิ ์ตลอดรชัสมัยของพระองค์ 18 และ
พระองค์ทรงนําของอุทิศถวายของราชบิดาของพระองค์และข้าวของท่ี พระองค์ เองทรงอุทิศถวาย  มีเงนิ 
และทองคํา และเครือ่งใช ้เข ้าไปในพระนิเวศของพระเจ้า 19 และไม่ มี สงครามอกีจนปี ท่ี สามสิบหา้ในรชักาล
ของอาสา

16
สงครามระหวา่งอาสากับบาอาชา (1 พกษ 15:16-22)



2  พงศาวดาร 16:1 372 2  พงศาวดาร 17:9

1 ในปี ท่ี สามสิบหกแหง่รชักาลอาสา บาอาชากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลขึ้นมาต่อสู้กับยูดาห์และได้สรา้งเมือง
รามาห์ เพื่อวา่พระองค์จะมิทรงให้คนหน่ึงคนใดออกไปหรอืเข้ามาหาอาสากษั ตร ิย์ของยูดาห์ 2  แล ้วอาสา
ทรงเอาเงนิและทองคําจากคลังของพระนิเวศของพระเยโฮวาหแ์ละราชสํานัก และส่งไปใหเ้บนฮาดัดกษั ตร ิ
ย ์แห ่งซีเรยีผู้ประทับในเมืองดามัสกั สว ่า 3 � ขอให ้ มี สัญญาไมตรรีะหวา่งข้าพเจ้าและท่านดังท่ี มี  อยู ่กับพระ
ชนกของข้าพเจ้าและพระชนกของท่าน  ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้ส่งเงนิและทองคํามายงัท่าน ขอเสด็จไปทําลาย
สัญญาไมตรขีองท่านซ่ึ งม ีกับบาอาชากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล เพื่อเขาจะถอยทัพไปจากข้าพเจ้า� 4 และเบน
ฮาดัดทรงเชื่อฟังกษั ตร ิย ์อาสา และส่งผู้บังคับบัญชากองทัพของพระองค์ไปต่อสู้กับหวัเมืองของอสิราเอล
และเขาทัง้หลายโจมตีเมืองอ ิโยน  ดาน เอเบลมาอมิ และหวัเมืองคลังหลวงทัง้สิน้ของนัฟทาลี 5 และต่อมา
เม่ือบาอาชาทรงได้ยนิเรือ่งน้ัน  พระองค์ ทรงหยุดสรา้งเมืองรามาห์ และให้พระราชกิจของพระองค์ หยุดยัง้ 
6  แล ้วกษั ตร ิย์อาสาทรงนํายูดาห ์ทัง้สิน้ และเขาทัง้หลายขนหนิของเมืองรามาห์และเครือ่งไม้ของเมืองน้ัน
ซ่ึงบาอาชาใชส้รา้งอยู ่น้ัน และเอามาสรา้งเมืองเกบาและเมืองมิสปาห์

พระเจ้าทรงติเตียนอาสาเรือ่งการประนี ประนอม 
7 ครัง้น้ันฮานานี ผู้ ทํานายได้มาเฝ้าอาสากษั ตร ิย์ของยูดาห์ และทูลพระองค์ วา่ �เพราะท่านพึ่งกษั ตร ิย์

ของซีเรยี และมิ ได้ พึ่งพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน เพราะฉะน้ันกองทัพของกษั ตร ิย ์ซี เรยีจึงได้หลุดพ้ นม ือ
ท่านไป 8 คนเอธโิอเปียและชาวลิ บน ี ไม่ เป็นกองทัพมห ึมา  มี รถรบและพลม้ามากเหลือหลายหรอื  แต่ เพราะ
ท่านพึ่งพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงมอบเขาทัง้หลายไว้ในมือของท่าน 9 เพราะวา่พระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ไปมาอยู่เหนือแผ่นดินโลกทัง้สิน้ เพื่อสําแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเหน็แก่ ผู้  เหล่ าน้ั นที ่ มี ใจจรงิ
ต่อพระองค์ ในเรือ่งน้ีท่านได้กระทําการอยา่งโง ่เขลา เพราะตัง้แต่ น้ี ไปท่านจะมีการศึกสงคราม� 10 และ
อาสาก็ทรงกริว้ต่อผู้ทํานายน้ัน และจับเขาจําไวใ้นคุก เพราะพระองค์ทรงเกรีย้วกราดแก่เขาในเรือ่งน้ี และ
อาสาทรงข่มเหงประชาชนบางคนในเวลาเดียวกันน้ันด้วย 11 และดู เถิด พระราชกิจของอาสา  ตัง้แต่ ต้นจน
สุดท้าย  ได้ บันทึกไวใ้นหนังสือของกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาหแ์ละอสิราเอล

การสิน้พระชนม์ของอาสา (1 พกษ 15:23-24)
12 ในปี ท่ี สามสิบเก้าแหง่รชักาลของพระองค์ อาสาทรงเป็นโรคท่ีพระบาทของพระองค์ และโรคของ

พระองค์ ก็  รา้ยแรง  แม้ เป็นโรคอยู ่พระองค์  ก็  มิได้ ทรงแสวงหาพระเยโฮวาห์  แต่  ได้ แสวงหาความชว่ย
เหลือจากแพทย์ 13 และอาสาทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์  สิน้พระชนม์ ในปี ท่ี ส่ี  สิ บเอด็
แหง่รชักาลของพระองค์ 14 เขาทัง้หลายฝังพระศพไว้ในอุโมงค์ของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ ได้ สกัดออกเพื่อ
พระองค์ในนครดาวดิ เขาวางพระศพของพระองค์ ไว ้บนแท่นซ่ึ งม ีเครือ่งหอมต่างๆเต็มไปหมด ซ่ึงชา่งปรุง
เครือ่งหอมได้ ปรุ งไว้ และเขาทัง้หลายก็ก่อเพลิงใหญโ่ตถวายพระเกียรติ พระองค์ 

17
เยโฮชาฟัทครอบครองแทนอาสา (1 พกษ 15:24)

1 เยโฮชาฟัทโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์ และทรงเสรมิกําลังพลต่อสู้ อสิราเอล 2  พระองค์ 
ทรงวางกําลังพลไวใ้นหวัเมืองท่ี มี ป้อมทัง้ปวงของยูดาห์ และทรงตัง้ทหารประจําป้อมในแผ่นดินยูดาห์ และ
ในหวัเมืองเอฟราอมิ ซ่ึงอาสาราชบิดาของพระองค์ ได้ ยดึไว้ 3 พระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับเยโฮชาฟัท เพราะ
พระองค์ทรงดําเนินในทางเบื้องต้นๆของดาวดิราชบิดาของพระองค์  พระองค์  มิได้ ทรงแสวงหาพระบาอลั
4  แต่  ได้ แสวงหาพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของพระราชบิดาของพระองค์ และดําเนินในพระบัญญั ติ ของพระองค์
 มิได้ ทรงดําเนินตามการกระทําของอสิราเอล 5 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์ทรงสถาปนาราชอาณาจักรไวใ้น
พระหตัถ์ของพระองค์ และสิน้ทัง้ยูดาห ์ก็ นําเครือ่งบรรณาการมาถวายเยโฮชาฟัท  พระองค์ จึ งม ี ทรพัย ์มัง่คัง่
อยา่งยิง่และมี เกียรติ  มาก 

 การฟ้ืนฟู กันใหม่ในสมัยเยโฮชาฟัท
6 พระทัยของพระองค์ เข ้มแข็งขึ้นในพระมรรคาของพระเยโฮวาห์  พระองค์ จึงทรงกําจัดปู ชน ียสถานสูง

และบรรดาเสารูปเคารพเสียจากยูดาห์ 7 ในปี ท่ี สามแหง่รชักาลของพระองค์  พระองค์ ทรงใช ้เจ้ านายของ
พระองค์ คือ เบนฮาอลิ โอบาดีห์ เศคารยิาห์ เนธนัเอล และมีคายาห์ไปสัง่สอนในหวัเมืองของยูดาห์ 8 และ
คนเลวไีปกับเขาด้วยคือ เชไมอาห์ เนธานิยาห์ เศบาดิยาห์ อาสาเฮล เชมิราโมท เยโฮนาธนั อาโดนียาห์ โทบี
ยาห์ และโทบาโดนิยาห์  คนเลว ี และพรอ้มกับคนเหล่าน้ี มี เอลีชามา และเยโฮรมั  ผู้ เป็นปุโรหติ 9 และเขาทัง้
หลายได้สัง่สอนในยูดาห์  มี  หน ังสือพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ไปกับเขาด้วย เขาเท่ียวไปทัว่หวัเมือง
ทัง้สิน้แหง่ยูดาห์ และได้สัง่สอนประชาชน

พระเจ้าทรงเสรมิกําลังใหเ้ยโฮชาฟัท
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10 ความหวาดกลั วอ ันมาจากพระเยโฮวาห์ตกอยู่เหนือบรรดาราชอาณาจักรแหง่แผ่นดินต่างๆท่ี อยู ่รอบ
ยูดาห์ และเขาทัง้หลายมิ ได้ ทําสงครามกับเยโฮชาฟัท 11 คนฟีลิสเตียบางพวกได้นําของกํานัลมาถวายเย
โฮชาฟัท และนําเงนิมาเป็นบรรณาการ และพวกอาระเบียได้นําฝูงแพะแกะ คือแกะผู้ เจ ็ดพันเจ็ดรอ้ยตัว
และแพะผู้ เจ ็ดพันเจ็ดรอ้ยตัวมาถวายพระองค์ 12 และเยโฮชาฟัททรงเจรญิใหญ่ยิง่ขึ้นเป็นลําดับ  พระองค์ 
ทรงสรา้งป้อมและหวัเมืองคลังหลวงไวใ้นยูดาห์ 13 และพระองค์ทรงมีพระราชกิจมากมายในหวัเมืองของยู
ดาห์  พระองค์ ทรงมีทหารเป็นทแกล้วทหารในกรุงเยรูซาเล็ม 14  ต่อไปน้ี เป็นจํานวนตามเรอืนบรรพบุรุษของ
เขาคือ ของยูดาห์  ผู้ บังคับบัญชากองพั นม ี อดันาห ์ผูบ้ังคับบัญชา  พร อ้มกับทแกล้วทหารสามแสนคน 15 ถัด
เขาไปคือ เยโฮฮานัน  ผู้ บังคับบัญชาพรอ้มกับสองแสนแปดหม่ืนคน 16 และถัดเขาไปคือ อามัสยาห์  บุ ตรชา
ยศิครี เป็นคนอาสาสมัครเพื่อการปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห ์พร ้อมกับทแกล้วทหารสองแสนคน 17 ของเบนยา
มินคือ เอลี ยาดา ทแกล้วทหารพรอ้มกับคนสองแสนสรรพด้วยธนูและโล่ 18 และถัดเขาไปคือ เยโฮซาบาด
 พร อ้มกับคนติดอาวุธหน่ึงแสนแปดหม่ืนคน 19  เหล่าน้ี เป็นข้าราชการของกษั ตร ิย์ นอกเหนือจากผู้ ท่ี  กษัตรยิ ์
ทรงวางไวใ้นหวัเมืองท่ี มี ป้อมทัว่ตลอดแผ่นดินยูดาห์

18
เยโฮชาฟัททรงเป็นพันธมิตรกับอาหบั (1 พกษ 22:2)

1 ฝ่ายเยโฮชาฟัททรงมี ทรพัย ์มัง่คัง่และเกียรติ ใหญ่  ยิง่ และพระองค์ทรงกระทําให้เป็นทองแผ่นเดียวกั 
นก ับอาหบั 2 ครัน้ล่วงมาหลายปี พระองค์ เสด็จลงไปเฝ้าอาหบัในสะมาเรยี และอาหบัทรงฆ่าแกะและววั
มากมายสําหรบัพระองค์ และสําหรบัพลท่ี มาก ับพระองค์ และทรงชกัชวนพระองค์ ให ้ขึ้นไปต่อสู้กับราโมทกิ
เลอาด 3 อาหบักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลตรสักับเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์วา่ �ท่านจะไปกับข้าพเจ้ายงัราโม
ทกิเลอาดหรอื�  พระองค์ ทูลตอบพระองค์ วา่ �ข้าพเจ้าก็เป็นอยา่งท่ีท่านเป็น ประชาชนของข้าพเจ้าก็เป็น
ดังประชาชนของท่าน เราจะอยู่กั บท ่านในการสงคราม� 4 และเยโฮชาฟัทตรสักับกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลวา่
�ขอสอบถามดูพระดํารสัของพระเยโฮวาห ์วนัน้ี เสี ยก ่อน� 5  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลก็เรยีกประชุมพวก
ผู้ พยากรณ์ ประมาณส่ีรอ้ยคนตรสักับเขาวา่ �ควรท่ีเราจะไปตีราโมทกิเลอาดหรอื หรอืเราไม่ควรไป� และ
เขาทัง้หลายทูลตอบวา่ �ขอเชญิเสด็จขึ้นไปเถิด เพราะพระเจ้าจะทรงมอบไวใ้นพระหตัถ์ของกษั ตร ิย�์ 6  แต่ 
เยโฮชาฟัททูลวา่ � ท่ีน่ี  ไม่มี  ผู้  พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห ์อ ีกสักคนหน่ึงหรอืซ่ึงเราจะสอบถามได้� 7 และกษั 
ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทูลเยโฮชาฟั ทวา่ �ย ังม ีชายอกีคนหน่ึง ซ่ึงเราจะให้ทูลถามพระเยโฮวาห ์ได้  แต่ ข้าพเจ้า
ชงัเขา เพราะเขาพยากรณ์ แต่ ความรา้ยเสมอ  ไม่ เคยพยากรณ์ ความดี  เก ่ียวกับข้าพเจ้าเลย คนน้ันคื อม ีคา
ยาห ์บุ ตรอิมลาห�์ และเยโฮชาฟัททูลวา่ �ขอกษั ตร ิย์อยา่ตร ัสด ่ังน้ันเลย� 8  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลจึง
เรยีกมหาดเล็กคนหน่ึงเข้ามาและตร ัสส ่ังวา่ �ไปพามีคายาห ์บุ ตรอิมลาห์มาเรว็ๆ� 9 ฝ่ายกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิส
ราเอลและเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ ต่างประทับบนพระท่ี น่ัง ทรงฉลองพระองค์  ณ  ท่ี วา่งตรงทางเข้า
ประตูเมืองสะมาเรยี และผู้ พยากรณ์ ทัง้ปวงก็ พยากรณ์ ถวายอยู่ 10 และเศเดคียาห ์บุ ตรชายเคนาอะนาห์
จึงเอาเหล็กทําเป็นเขา และพูดวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �ด้วยสิง่เหล่าน้ี  เจ้ าจะผลักคนซีเรยีไปจนเขา
ทัง้หลายถูกทําลาย� � 11 และบรรดาผู้ พยากรณ์  ก็  พยากรณ์  อยา่งน้ัน ทูลวา่ �ขอเสด็จขึ้นไปราโมทกิเลอาด
เถิด และจะมี ชยัชนะ เพราะพระเยโฮวาหจ์ะทรงมอบเมืองน้ันไวใ้นพระหตัถ์ของกษั ตร ิย�์

 ผู้  พยากรณ์  มี คายาห ์พยากรณ์ ถึงการสิน้พระชนม์ของอาหบั (1 พกษ 22:13-28)
12 และผู้ส่ือสารผู้ไปตามมีคายาห ์ได้ บอกท่านวา่ � ดู  เถิด ถ้อยคําของบรรดาผู้ พยากรณ์  ก็  พู ดสิง่ท่ี ดี  แก่  

กษัตรยิ ์ ดุ จปากเดียวกัน  ขอให ้ถ้อยคําของท่านเหมือนอยา่งถ้อยคําของคนหน่ึงในพวกน้ัน และพูดแต่ สิ ่ง
ท่ี ดี � 13  แต่  มี คายาห์ตอบวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด พระเจ้าของข้าพเจ้าตร ัสว ่าอยา่งไร
ข้าพเจ้าจะพู ดอย ่างน้ัน� 14 และเม่ือท่านมาเฝ้ากษั ตร ิย์  กษัตรยิ ์ตรสัถามท่านวา่ � มี คายาห์ ควรท่ีเราจะไป
ตีราโมทกิเลอาดหรอื หรอืเราไม่ควรไป� และท่านทูลตอบพระองค์ วา่ �ขอเชญิเสด็จขึ้นไปและจะมี ชยัชนะ 
เขาทัง้หลายจะถูกมอบไว้ในพระหตัถ์ของพระองค์� 15  แต่  กษัตรยิ ์ตรสักั บท ่านวา่ �เราได้ ให ้ เจ้ าปฏิญาณก่ี
ครัง้แล้ วว ่า  เจ้ าจะพู ดก ับเราแต่ความจรงิในพระนามของพระเยโฮวาห�์ 16 และท่านทูลวา่ �ข้าพระองค์ ได้  
เห ็นคนอสิราเอลทัง้ปวงกระจัดกระจายอยู่บนภู เขา อยา่งแกะท่ี ไม่มี  ผู้  เล้ียง และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �คน
เหล่าน้ี ไม่มี  นาย  ให ้เขาต่างกลับยงัเรอืนของตนโดยสันติภาพเถิด� � 17  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลจึงทูลเยโฮ
ชาฟั ทวา่ �ข้าพเจ้ามิ ได้ บอกท่านแล้วหรอืวา่ เขาจะไม่ พยากรณ์  สิ ่ งด ี เก ่ียวกับข้าพเจ้าเลย  แต่  สิ ่งชัว่รา้ยต่าง
หาก� 18 และมีคายาห์ทูลวา่ �ฉะน้ันขอสดับพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ ได้  เห ็นพระเยโฮวาห์
ประทับบนพระท่ีน่ังของพระองค์ และบรรดาบรวิารแหง่ฟ้าสวรรค์ยนืข้างๆพระองค์ข้างขวาพระหตัถ์และ
ข้างซ้าย 19 และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ผู้ ใดจะเกล้ียกล่อมอาหบักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล เพื่อเขาจะขึ้นไปและ
ล้มลงท่ีราโมทกิเลอาด� บ้างก็ทู ลอย ่างน้ี บ้างก็ทู ลอย ่างน้ัน 20  แล ้วมีวญิญาณดวงหน่ึงมาข้างหน้าเฝ้าต่อ
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พระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ทูลวา่ �ข้าพระองค์จะเกล้ียกล่อมเขาเอง� และพระเยโฮวาห์ตรสักับเขาวา่ �จะทํา
อยา่งไร� 21 และเขาทูลวา่ �ข้าพระองค์จะออกไปและจะเป็ นว ิญญาณมุสาอยู่ในปากของผู้ พยากรณ์ ของ
เขาทุกคน� และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � เจ้ าไปเกล้ียกล่อมเขาได้ และเจ้าจะทําได้ สําเรจ็ จงไปทําเชน่น้ันเถิด�
22 เพราะฉะน้ันบัดน้ี  ดู  เถิด พระเยโฮวาหท์รงใส่วญิญาณมุสาในปากของเหล่าผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ พระ
เยโฮวาห์ทรงลัน่พระวาจาเป็นความรา้ยเก่ียวกับพระองค์� 23  แล ้วเศเดคียาห ์บุ ตรชายเคนาอะนาห ์ได้  เข ้า
มาใกล้และตบแก้มมีคายาห ์พูดวา่ �พระวญิญาณของพระเยโฮวาหไ์ปจากข้าพู ดก ับเจ้าได้ อยา่งไร � 24 และ
มีคายาห์ตอบวา่ � ดู  เถิด  เจ้ าจะเหน็ในวนัน้ัน เม่ือเจ้าเข้าไปในหอ้งชัน้ในเพื่อจะซ่อนตัวเจ้า� 25 และกษั ตร ิ
ย ์แห ่ งอ ิสราเอลตร ัสว ่า �จงจับมีคายาห์ พาเขากลับไปมอบให้อาโมนผู้วา่ราชการเมือง และแก่โยอาชรา
ชโอรส 26 และวา่ � กษัตรยิ ์ตร ัสด ังน้ี วา่ เอาคนน้ีจําคุกเสีย  ให ้อาหารแหง่ความทุกข์กั บน ้ําแหง่ความทุกข์
จนกวา่เราจะกลับมาโดยสันติ ภาพ � � 27 และมีคายาห์ทูลวา่ �ถ้าพระองค์เสด็จกลับมาโดยสันติ ภาพ พระ
เยโฮวาห ์ก็  มิได้ ตรสัโดยข้าพระองค์� และท่านกล่าววา่ �บรรดาชนชาติทัง้หลายเอย๋ ขอจงฟังเถิด�

การสงครามท่ีราโมทกิเลอาด อาหบัถูกฆ่า (1 พกษ 22:29-40)
28  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลกับเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์จึงเสด็จขึ้นไปยงัราโมทกิเลอาด 29 และกษั ตร ิ

ย ์แห ่ งอ ิสราเอลตรสักับเยโฮชาฟั ทวา่ �ข้าพเจ้าจะปลอมตัวเข้าทําศึก  แต่ ท่านจงสวมเครือ่งทรงของท่าน�
และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลก็ทรงปลอมพระองค์  แล ้ วท ้ังสองพระองค์ เข ้าทําสงคราม 30 ฝ่ายกษั ตร ิยป์ระเทศ
ซีเรยีทรงบัญชาบรรดาผู้บัญชาการรถรบของพระองค์ วา่ �อยา่รบกับทหารน้อยหรอืใหญ่  แต่  มุ ่งเฉพาะกษั 
ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล� 31 และอยู่มาเม่ือผู้บัญชาการรถรบแลเหน็เยโฮชาฟัท เขาทัง้หลายก็ วา่ �เป็นกษั ตร ิย์
อสิราเอลแล้ว� เขาจึงหนัเข้าไปจะสู้รบกับพระองค์ และเยโฮชาฟัททรงรอ้งขึ้น และพระเยโฮวาห์ทรงชว่ย
พระองค์ พระเจ้าทรงให้เขาทัง้หลายออกไปเสียจากพระองค์ 32 และอยู่มาเม่ือผู้บัญชาการรถรบเห ็นว ่าไม่ 
ใช ่ กษัตรยิ ์ อสิราเอล  ก็ หนัรถกลับจากไล่ตามพระองค์ 33  แต่  มี ชายคนหน่ึงโก่งธนยูงิเดาไป  ถู กกษั ตร ิย ์แห ่ งอ 
ิสราเอลเข้าระหวา่งเกล็ดเกราะและแผ่นบังพระอุระ  พระองค์ จึงรบัสัง่คนขับรถรบวา่ �หนักลับเถอะ พาเรา
ออกจากการรบ เพราะเราบาดเจ็บแล้ว� 34 วนัน้ันการรบก็ ดุ เดือดขึ้น และกษั ตร ิย์อสิราเอลก็ พยุ งพระองค์
เองขึ้นไปในรถรบของพระองค์หนัพระพักตร ์เข ้าสู้ชนซีเรยีจนถึงเวลาเยน็  แล ้วประมาณเวลาดวงอาทิตยต์ก
พระองค์ ก็  สิน้พระชนม์ 

19
 ผู้  พยากรณ์ เยฮู ติ เตียนเยโฮชาฟัท

1 เยโฮชาฟัทกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์เสด็จกลับไปโดยสว ัสด ิภาพถึงพระราชวงัของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม
2  แต่ เยฮู บุ ตรชายฮานานี ผู้ ทํานายได้ออกไปเฝ้าพระองค์ ทูลกษั ตร ิยเ์ยโฮชาฟั ทวา่ �ควรท่ี พระองค์ จะชว่ย
คนอธรรมและรกัผู้ ท่ี  เกล ียดชงัพระเยโฮวาห ์หรอื เพราะเรือ่งน้ีพระพิโรธของพระเยโฮวาห ์ได้ ออกมาถึง
พระองค์ 3  อยา่งไรก็ดี  พระองค์ ทรงพบความดีในพระองค์ บ้าง เพราะพระองค์ ได้ ทําลายบรรดาเสารูปเคารพ
เสียจากแผ่นดิน และได้ มุ ่งพระทัยแสวงหาพระเจ้า�

เยโฮชาฟัททรงตัง้ผู้ วนิ ิจฉัยและคนเลวใีนแผ่นดิน
4 เยโฮชาฟัทประทั บท ่ี เยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงออกไปท่ามกลางประชาชนอกี  ตัง้แต่ เบเออรเ์ชบา

ถึงถิน่เทือกเขาเอฟราอมิ และนําเขาทัง้หลายกลับมายงัพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขา 5  
พระองค์ ทรงตัง้ผู้ วนิ ิจฉัยในแผ่นดินน้ัน ในหวัเมืองท่ี มี ป้อมทัง้สิน้ของยูดาห์  ที ละหวัเมือง 6 และตรสักับผู้ วนิ 
ิจฉัยเหล่าน้ั นว ่า �จงพิจารณาสิง่ท่ีท่านทัง้หลายจะกระทํา เพราะท่านมิ ได้ พิพากษาเพื่ อมนษุย ์ แต่ เพื่อพระ
เยโฮวาห์  พระองค์ ทรงสถิ ตก ั บท ่านในการพิพากษา 7 ฉะน้ันจงให้ความยาํเกรงพระเยโฮวาห ์อยู ่เหนือท่าน
จงระมัดระวงัสิง่ท่ีท่านกระทํา เพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเราไม่ มี  ความชัว่ชา้  ไม่  เหน็แก่  หน ้าคนใด และ
ไม่ มี การรบัสินบน� 8 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก ในเยรูซาเล็ม เยโฮชาฟัททรงตัง้คนเลวี และปุโรห ิตบ ้าง กับประมุขของ
บรรพบุรุษแห ่งอ ิสราเอลบ้าง เพื่อจะใหก้ารพิพากษาแหง่พระเยโฮวาห์ และวนิิจฉัยคดี ท่ี  โต้  แย ้ งก ัน เขาทัง้
หลายมีตําแหน่งในเยรูซาเล็ม 9 และพระองค์ทรงกําชบัเขาทัง้หลายวา่ �ท่านทัง้หลายจงกระทําการน้ีด้วย
ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์ ด้วยความสัตย ์ซ่ือ และด้วยสิน้สุดใจของท่าน 10 เม่ื อม ี คดี มาถึงท่านจากพี่น้อง
ของท่านผู้อาศัยอยู่ในหวัเมืองของเขาทัง้หลาย  เก ่ียวกับเรือ่งฆ่าฟั นก ัน  พระราชบัญญัติ หรอืพระบัญญั ติ 
 กฎเกณฑ์ หรอืคําตัดสิน ท่านทัง้หลายก็ควรจะตักเตือนเขา เพื่อเขาจะไม่ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ พระพิโรธ
จึงจะไม่มาเหนือท่านและพี่น้องของท่าน ท่านจงกระทําเชน่น้ี และท่านจะไม่ ละเมิด 11 และดู เถิด อามาริ
ยาห ์ปุ โรหติใหญ่ ก็  อยู ่เหนือท่านในสรรพกิจของพระเยโฮวาห์ และเศบาดิยาห ์บุ ตรชายอชิมาเอลเจ้านายของ



2  พงศาวดาร 20:1 375 2  พงศาวดาร 20:22

วงศ์วานยูดาห ์ก็  อยู ่เหนือท่านในสรรพกิจของกษั ตร ิย์ และเลวจีะเป็นเจ้าหน้าท่ี ปรนนิบัติ  ท่าน จงประกอบกิจ
อยา่งแกล้วกล้า และขอพระเยโฮวาหท์รงสถิตอยูกั่บผู้ เท่ียงธรรม �

20
คนโมอบับุ กรุ กยูดาห์

1 และอยู่มาภายหลัง คนโมอบัและคนอมัโมน และพรอ้มกับเขามีคนอื่นนอกจากคนอมัโมนน้ันได้ขึ้น
มาทําสงครามกับเยโฮชาฟัท 2  มี คนมาทูลเยโฮชาฟั ทวา่ � มี คนหมู่ ใหญ่ มาสู้รบกับพระองค์จากซีเรยีข้างน้ี
จากฟากทะเลข้างโน้น และดู เถิด เขาทัง้หลายอยู่ในฮาซาโซนทามาร์ คือเอนกาดี� 3 และเยโฮชาฟัทก็ กลัว 
และมุ่งแสวงหาพระเยโฮวาห์ และได้ทรงประกาศให้อดอาหารทัว่ยูดาห์ 4 และยูดาห ์ได้ ชุ มน ุมกันแสวงหา
ความชว่ยเหลือจากพระเยโฮวาห์ เขาทัง้หลายพากันมาจากหวัเมืองทัง้สิน้แหง่ยูดาห์เพื่อแสวงหาพระเย
โฮวาห์ 5 และเยโฮชาฟัทประทับยนือยู่ในท่ีประชุมของยูดาห์และเยรูซาเล็ม ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
ข้างหน้าลานใหม่ 6 และตรสัทูลวา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของข้าพเจ้าทัง้หลาย  
พระองค์  มิได้ เป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ หรอื  พระองค์  มิได้ ปกครองเหนือบรรดาราชอาณาจักรของประชาชาติ 
หรอื ในพระหตัถ์ของพระองค์ มีฤทธิ ์และอาํนาจ จึงไม่ มี  ผู้ ใดต่อต้านพระองค์ ได้ 7  พระองค์ เป็นพระเจ้าของข้า
พระองค์ทัง้หลายมิ ใช ่ หรอื  ผู้ ทรงขับไล่ชาวแผ่นดินน้ีออกไปเสียให้พ้นหน้าอสิราเอลประชาชนของพระองค์
และทรงมอบไว ้แก่ เชื้อสายของอบัราฮมัมิตรสหายของพระองค์ เป็นนิตย ์8 และเขาทัง้หลายได้อาศัยอยู่ใน
น้ัน และได้สรา้งสถานบร ิสุทธ ์ิ แหง่หน ่ึงในน้ันถวายพระองค์ เพื่อพระนามของพระองค์ ทูลวา่ 9 �ถ้าเหตุ
ชัว่รา้ยขึ้นมาเหนือข้าพระองค์ ทัง้หลาย จะเป็นดาบ การพิพากษา หรอืโรคระบาด หรอืการกันดารอาหาร
ข้าพระองค์ทัง้หลายจะยนือยู่ต่อหน้าพระนิเวศน้ี และต่อพระพักตร ์พระองค์ (เพราะพระนามของพระองค์ 
อยู ่ในพระนิเวศน้ี� และรอ้งทูลต่อพระองค์ในความทุกข์ใจของข้าพระองค์ ทัง้หลาย และพระองค์จะทรง
ฟังและชว่ยให ้รอด � 10  ดู  เถิด  บัดน้ี คนอมัโมนและโมอบั และภูเขาเสอรี์  ผู้ ซ่ึงพระองค์ ไม่ ทรงยอมให้คน
อสิราเอลบุ กรุก เม่ือเขามาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ และผู้ซ่ึงเขาได้ หลี กไปมิ ได้ ทําลายเสีย 11  ดู  เถิด เขาทัง้หลาย
ได้ ให ้บําเหน็จแก่เราอยา่งไร ด้วยมาขับเราออกเสียจากแผ่นดินกรรมสิทธิข์องพระองค์ ซ่ึงพระองค์ประทาน
ให ้แก่ ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นมรดก 12  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  พระองค์ จะไม่ทรงกระทํา
การพิพากษาเหนือเขาหรอื เพราะวา่ข้าพระองค์ทัง้หลายไม่ มีฤทธิ ์ ท่ี จะต่อสู้คนหมู่มห ึมานี ้ซ่ึงกําลังมาต่อสู้
กับข้าพระองค์ ทัง้หลาย ข้าพระองค์ทัง้หลายไม่ทราบวา่จะกระทําประการใด  แต่ ดวงตาของข้าพระองค์ทัง้
หลายเพ่งท่ี พระองค์ � 13 ในระหวา่งน้ันคนทัง้ปวงของยูดาห ์ก็ ยนือยู่ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์พร ้อมกับ
ภรรยาและลูกหลานของเขา

 ผู้  พยากรณ์ ของพระเจ้าคือยาฮาซีเอลให ้คําตอบ 
14 และพระวญิญาณของพระเยโฮวาห์เสด็จมาสถิ ตก ับยาฮาซีเอลบุตรชายเศคาริยาห์  ผู้ เป็นบุตรชาย

เบไนยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเยอีเอล  ผู้ เป็นบุตรชายมัทธานิยาห์ เป็นคนเลวี ลูกหลานของอาสาฟ เม่ือท่านอยู่
ท่ามกลางท่ีประชุ มน ้ัน 15 และเขาได้ พูดวา่ � ยู ดาห ์ทัง้ปวง และชาวเยรูซาเล็ มท ้ังหลาย กับกษั ตร ิยเ์ยโฮชา
ฟัทขอจงฟัง พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แก่ ท่านทัง้หลายวา่ �อยา่กลัวเลย และอยา่ท้อถอยด้วยคนหมู่มห ึมานี ้ 
เลย เพราะวา่การสงครามน้ันไม่ ใช ่ของท่าน  แต่ เป็นของพระเจ้า 16  พรุง่น้ี ท่านทัง้หลายจงลงไปต่อสู้กับเขา
 ดู  เถิด เขาจะขึ้นมาทางขึ้ นที ่ตําบลศิส ท่านจะพบเขาท่ีปลายลําธาร ข้างหน้าถิน่ทุ รก ันดารเยรูเอล 17  ไม่ จํา
เป็ นที ่ท่านจะต้องสู้รบในสงครามครัง้น้ี  โอ  ยู ดาหแ์ละเยรูซาเล็ม จงเข้าประจําท่ี ยนืน่ิงอยู่และดูชยัชนะของ
พระเยโฮวาห์เพื่อท่าน� อยา่กลัวเลย อยา่ท้อถอย  พรุง่น้ี จงออกไปสู้กับเขา เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงสถิต
อยู่กั บท ่าน� 18  แล ้วเยโฮชาฟัทโน้มพระเศียรก้มพระพักตรข์องพระองค์ลงถึ งด ิน และยูดาห์ทัง้ปวงกับชาว
เยรูซาเล็มได้กราบลงต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  นม ัสการพระเยโฮวาห์ 19 และคนเลวี จากลูกหลานคนโค
ฮาท และลูกหลานคนโคราห์  ได้ ยนืขึ้นถวายสรรเสรญิแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลด้วยเสียงอนั
ดังในท่ี สูง 

พระเจ้าทรงประหารพวกทหารท่ี บุ  กรุ  กอ ิสราเอล
20 และเขาทัง้หลายได้ ลุ กขึ้นแต่ เชา้ และออกไปในถิน่ทุ รก ันดารแหง่เทโคอา และเม่ือเขาออกไป เยโฮ

ชาฟัทประทับยนืและตร ัสว ่า � โอ  ยู ดาห์และชาวเยรูซาเล็มเอย๋ จงฟังข้าพเจ้า จงเชื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน และท่านจะตั ้งม ัน่คงอยู่ จงเชื่อบรรดาผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ และท่านจะสําเรจ็ผล� 21 และเม่ือ
พระองค์ ได้ ปรกึษากับประชาชนแล้ว  พระองค์  ได้ ทรงแต่งตัง้บรรดาผู้ ท่ี จะรอ้งเพลงถวายพระเยโฮวาห์  ให ้
สรรเสรญิพระองค์ด้วยเครือ่งประดับแหง่ความบร ิสุทธ ์ิขณะเม่ือเขาเดินออกไปหน้าศั ตรู และวา่ �จงถวาย
โมทนาแด่พระเยโฮวาห์ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงอยู ่ เป็นนิตย ์� 22 และเม่ือเขาทัง้หลายตัง้ต้ นร ้
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องเพลงสรรเสรญิ พระเยโฮวาห์ทรงจัดกองซุ่มคอยต่อสู้กับคนอมัโมน โมอบั และชาวภูเขาเสอรี์  ผู้  ได้  เข ้า
มาต่อสู้กับยูดาห์ ดังน้ันเขาทัง้หลายจึงแตกพ่ายไป 23 เพราะวา่คนของอมัโมนและของโมอบัได้ ลุ กขึ้นต่อสู้
กับชาวภูเขาเสอรี์ ทําลายเขาเสียอยา่งสิน้เชงิ และเม่ือเขาทัง้หลายทําลายชาวเสอรีห์มดแล้ว เขาทัง้สิน้ชว่ย
กันทําลายซ่ึ งก ันและกัน 24  เม่ือย ูดาห์ขึ้นไปอยู ่ท่ี หอคอยท่ีในถิน่ทุ รก ันดาร เขามองตรงไปท่ีคนหมู่ ใหญ่  น้ัน 
และดู เถิด  มี  แต่ ศพนอนอยู่บนแผ่นดิน  ไม่มี สักคนเดียวท่ีรอดไปได้ 25 เม่ือเยโฮชาฟัทและประชาชนของ
พระองค์มาเก็บของท่ีรบิจากเขาทัง้หลาย  พร ้อมกับศพทัง้หลายน้ันเขาพบสิง่ของเป็นจํานวนมาก ทัง้ทรพัย ์
สมบัติ และเพชรพลอยต่างๆ ซ่ึงเขาเก็บมามากสําหรบัตัวจนขนไปไม่ ไหว เขาเก็บของท่ีรบิได้ เหล่ าน้ันสามวนั
เพราะมากเหลือเกิน

เยโฮชาฟัทเสด็จกลับไปยงัเยรูซาเล็มอยา่งมี ชยั 
26 ในว ันที ่ สี ่เขาทัง้หลายได้ชุ มน ุมกั นที ่หุบเขาเบราคาห์ ด้วยท่ีน่ันเขาสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ เพราะฉะน้ัน

เขาจึงเรยีกท่ีน้ั นว ่า หุบเขาเบราคาห์ จนถึงทุกวนัน้ี 27  แล ้วเขาทัง้หลายกลับไปคนยูดาห์และเยรูซาเล็ มท 
ุกคน และเยโฮชาฟัททรงนําหน้ากลับไปยงัเยรูซาเล็ มด ้วยความชื่นบาน เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทําให้
เขาเปรมปร ีดิ ์ เย ้ ยศ ั ตรู ของเขา 28 เขาทัง้หลายมายงัเยรูซาเล็ มด ้วยพิณใหญ่ พิณเขาคู่ และแตร ยงัพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ 29 และความกลัวพระเจ้ามาอยู่เหนือบรรดาราชอาณาจักรของประเทศทัง้ปวง เม่ือเขา
ได้ย ินว ่าพระเยโฮวาห์ทรงต่อสู้ ศัตรู ของอสิราเอล 30 แดนดินของเยโฮชาฟัทจึงสงบเงยีบ เพราะวา่พระเจ้า
ของพระองค์ทรงประทานให ้พระองค์  มี การหยุดพักสงบอยู ่รอบด้าน 31  ดังน้ี  แหละ เยโฮชาฟัททรงครอบ
ครองอยู่เหนือยูดาห์ เม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบครองน้ั นม ีพระชนมายุสามสิบหา้พรรษา และพระองค์ทรง
ครอบครองในเยรูซาเล็มยี ่สิ บหา้ปี พระราชมารดาของพระองค์ทรงพระนามวา่ อาซูบาห์  บุ ตรสาวชิลหิ 32  
พระองค์ ทรงดําเนินตามมรรคาของอาสาราชบิดาของพระองค์ และมิ ได้ ทรงพรากไปจากทางน้ัน  พระองค์ 
ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 33  อยา่งไรก็ดี  ปู  ชน ียสถานสูงยงัไม่ ได้  ถู กกําจัด
ออกไป ประชาชนย ังม ิ ได้ ปักใจในพระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของตน 34 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเยโฮชาฟัท
 ตัง้แต่ ต้นจนถึงท่ี สุด  ดู  เถิด  ได้  มี บันทึกไวใ้นหนังสือของเยฮู บุ ตรชายฮานานี ซ่ึงรวมเข้าในหนังสือของกษั ตร ิ
ย ์แห ่ งอ ิสราเอล

เยโฮชาฟัททรงเป็นพันธมิตรกับอาหสัยาห ์กษัตรยิ ์ของอสิราเอลท่ี ชัว่ (1 พกษ 22:47-49)
35 ต่อมาภายหลัง เยโฮชาฟัทกษั ตร ิย์ของยูดาห ์ได้ ทรงรว่มงานกับอาหสัยาห ์กษัตรยิ ์ของอสิราเอลผู้ทรง

กระทําการอยา่งชัว่รา้ยมาก 36  พระองค์ ทรงรว่มงานในเรือ่งการสรา้งเรอืไปยงัเมืองทารชชิ และเขาทัง้
หลายสรา้งเรอืในเอซีโอนเกเบอร์ 37  แล ้วเอลีเยเซอร ์บุ ตรชายโดดาวาหุ แห ่งเมืองมาเรชาห ์ได้  พยากรณ์ ถึงเย
โฮชาฟั ทวา่ �เพราะพระองค์ทรงรว่มงานกับอาหสัยาห์ พระเยโฮวาห์จะทรงทําลายสิง่ท่ีท่านกระทํา�  เรอืก ็
แตกไม่สามารถไปเมืองทารชชิได้

21
เยโฮรมัครอบครองเหนือยูดาห์

1 เยโฮชาฟัทก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังพระศพไวกั้บบรรพบุรุษของพระองค์
ในนครดาวดิ และเยโฮรมัโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์ 2  พระองค์ ทรงมีพระอน ุชา  ผู้ เป็นโอ
รสของเยโฮชาฟัทคือ อาซารยิาห์ เยฮีเอล เศคารยิาห์ อาซารยิาห์  มี คาเอล เชฟาทิยาห์  เหล่าน้ี ทัง้สิน้เป็น
โอรสของเยโฮชาฟัทกษั ตร ิย์ของอสิราเอล 3 พระราชบิดาของเขาทัง้หลายประทานเงนิ  ทองคํา และของอ ั
นม ีค่ามากมาย  พร ้อมกับหวัเมืองท่ี มี ป้อมในยูดาห์  แต่  พระองค์ ประทานราชอาณาจักรแก่เยโฮรมั เพราะวา่
ท่านเป็นโอรสหวัปี 4 เม่ือเยโฮรมัได้ขึ้นครอบครองราชอาณาจักรของราชบิดาของพระองค์และได้สถาปนา
ไว ้แล้ว  พระองค์ ทรงประหารพระอนชุาของพระองค์เสียหมดด้วยดาบ ทัง้เจ้านายบางคนของอสิราเอลด้วย
5 เม่ือเยโฮรมัทรงเริม่ครอบครองน้ันพระองค์ มี พระชนมายุสามสิบสองพรรษา และพระองค์ทรงครอบครอง
ในเยรูซาเล็มแปดปี 6 และพระองค์ทรงดําเนินตามมรรคาของกษั ตร ิย์ทัง้หลายแห ่งอ ิสราเอล ตามอยา่งท่ี 
ราชวงศ์ อาหบักระทํา เพราะวา่ธดิาของอาหบัเป็นมเหสีของพระองค์ และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยใน
สายพระเนตรพระเยโฮวาห์ 7  อยา่งไรก็ดี พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงทําลายราชวงศ์ของดาวดิ เพราะเหตุพันธ
สัญญาซ่ึงพระองค์ทรงกระทําไวกั้บดาวดิ และเหตุ ท่ี  พระองค์ ทรงสัญญาวา่จะประทานประทีปแก่ ดาว ิดและ
แก่ลูกหลานของพระองค์ เป็นนิตย ์

คนเอโดมได้ก่อการกบฏ (2 พกษ 8:20-22)
8 ในรชักาลของพระองค์เอโดมได้กบฏออกหา่งจากการปกครองของยูดาห์ และตัง้กษั ตร ิย์ขึ้นเหนือตน

9  แล ้วเยโฮรมัก็เสด็จออกไปพรอ้มกับบรรดาเจ้านายและรถรบทัง้สิน้ของพระองค์ และพระองค์ทรงลุก
ขึ้นในกลางคืนโจมตีคนเอโดม ซ่ึงมาล้อมพระองค์และผู้บังคับบัญชารถรบไว้ 10 เอโดมจึงได้กบฏออกหา่ง
จากการปกครองของยูดาห์จนทุกวนัน้ี ครัง้น้ันลิบนาห ์ก็ได้ กบฏออกหา่งจากการปกครองของพระองค์ ด้วย 
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เพราะวา่พระองค์ ได้ ทรงทอดทิง้พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของพระองค์ 11 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  พระองค์ 
ทรงสรา้งปู ชน ียสถานสูงในถิน่เทือกเขาของยูดาห์ และทรงนําชาวเยรูซาเล็มไปทําการผิดประเวณี และทรง
กระทําให ้ยู ดาหทํ์าเช ่นก ัน

ก่อนเอลียาหข์ึ้นสวรรค์ท่านได้ เข ียนคําพยากรณ์ถึงเยโฮรมั
12 และจดหมายฉบับหน่ึงมาถึงพระองค์จากเอลียาห ์ผู้  พยากรณ์  วา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวดิ

บรรพบุรุษของพระองค์ ตร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเจ้ามิ ได้ ดําเนินในบรรดามรรคาของเยโฮชาฟั ทบ ิดาของเจ้า
หรอืในบรรดามรรคาของอาสากษั ตร ิย์ของยูดาห์ 13  แต่  ได้ เดินในมรรคาของบรรดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล
และได้นํายูดาหกั์บชาวเยรูซาเล็มในการแพศยา อยา่งกับการแพศยาแหง่ราชวงศ์อาหบั และเจ้าได้ฆ่าพวก
น้องชายของเจ้าเสียด้วย  ผู้ เป็นเชื้อวงศ์ บิ ดาของเจ้า และพวกเขาดีกวา่เจ้า 14  ดู  เถิด พระเยโฮวาห์จะทรง
นําภัยพิบั ติ อนัยิง่ใหญ่มาเหนือชนชาติของเจ้า ลูกหลานของเจ้า เมียของเจ้า และข้าวของทัง้สิน้ของเจ้า
15 และตัวเจ้าเองจะมีความเจ็บป่วยสาห ัสด ้วยโรคลําไส้ของเจ้า จนกวา่ลําไส้ของเจ้าจะออกมาเพราะเหตุโร
คน้ั นว ันแล้ วว ันเล่า� � 16  ยิง่กวา่น้ัน พระเยโฮวาห์ทรงเรา้ให้ความโกรธของคนฟีลิสเตีย และของคนอาระ
เบีย  ผู้  อยู ่ ใกล้ กับคนเอธโิอเปีย  มีต ่อเยโฮรมั 17 และเขาทัง้หลายยกมาต่อสู้กับยูดาห์ และบุ กรุ กเข้าไปในน้ัน
และขนข้าวของทัง้สิน้ซ่ึ งม ีในราชสํานัก ทัง้บรรดาโอรสและมเหสีของพระองค์ จึงไม่ มี โอรสเหลือไว ้ให ้ แก่  
พระองค์ นอกจากเยโฮอาหาสโอรสองค์สุดท้องของพระองค์

เยโฮรมัเป็นโรคซ่ึงรกัษาไม่ ได้ 
18 ภายหลังเรือ่งเหล่าน้ี พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให ้ลําไส้ ของเยโฮรมัเป็นโรคซ่ึงรกัษาไม่ ได้ 19 ต่อมาเป็น

เวลาสิน้สองปี ลําไส้ ของพระองค์ ก็ ออกมาเพราะโรคน้ัน และพระองค์ ก็  สิน้พระชนม์ ด้วยความทุรนทุราย
อยา่งยิง่ ประชาชนของพระองค์ มิได้ ก่อเพลิงถวายเกียรติ แก่  พระองค์ อยา่งกั บก ่อเพลิงใหกั้บบรรพบุรุษของ
พระองค์ 20 เม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบครองน้ัน  พระองค์  มี พระชนมายุสามสิบสองพรรษา และทรงครอบ
ครองในเยรูซาเล็มแปดปี และพระองค์ ได้ ทรงจากไปโดยไม่ มี ใครอาลัย เขาก็ฝังพระศพไวใ้นนครดาวดิ  แต่  
ไม่ใช ่ในอุโมงค์ของบรรดากษั ตร ิย์

22
อาหสัยาหเ์ป็นกษั ตร ิยเ์หนือยูดาห์ (2 พกษ 8:24-26)

1 และชาวเยรูซาเล็มได้ ให ้อาหสัยาห์โอรสองค์สุดท้องของพระองค์เป็นกษั ตร ิย์แทนพระองค์ เพราะคน
หมู่น้ันมาถึงค่ายกับคนอาระเบียได้ฆ่าโอรสผู้ พี่ เสียทัง้หมด ดังน้ันอาหสัยาห์โอรสของเยโฮรมักษั ตร ิย์ของยู
ดาหจึ์งครอบครอง 2 เม่ืออาหสัยาหเ์ริม่ครอบครองน้ัน  พระองค์  มี พระชนมายุ สี ่ สิ บสองพรรษา และพระองค์
ทรงครอบครองในเยรูซาเล็มหน่ึงปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามวา่ อาธาลิยาห์หลานหญิงของอม
รี 3  พระองค์ ทรงดําเนินในทางทัง้หลายของราชวงศ์ของอาห ับด ้วย เพราะวา่พระมารดาของพระองค์เป็ นที ่
ปรกึษาในการกระทําความชัว่รา้ยของพระองค์ 4 ดังน้ันพระองค์จึงทรงกระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์อยา่งราชวงศ์ของอาหบัได้ กระทํา เพราะวา่หลังจากราชบิดาของพระองค์ สิน้พระชนม์  แล้ว เขาทัง้
หลายเป็ นที ่ปรกึษาของพระองค์  นําไปสู่ ความพินาศของพระองค์

อาหสัยาห ์เข ้ารว่มกับเยโฮรมัในการสู้รบท่ีเมืองราโมทกิเลอาด (2 พกษ 8:28)
5  พระองค์ ทรงดําเนินตามคําปรกึษาของเขาทัง้หลายด้วย และเสด็จไปกับเยโฮรมัโอรสของอาหบักษั ตร ิย ์

แห ่ งอ ิสราเอล เพื่อทําสงครามกับฮาซาเอลกษั ตร ิย์ของซีเรยีท่ีเมืองราโมทกิเลอาด และคนซีเรยีได้กระทํา
ให้โยรมับาดเจ็บ 6 และพระองค์ทรงกลับมาท่ียสิเรเอลเพื่อรกัษาบาดแผลซ่ึงพระองค์ ได้ ร ับท ่ีเมืองรามาห์
เม่ือพระองค์ทรงต่อสู้กับฮาซาเอลกษั ตร ิยข์องซีเรยี และอาหสัยาหโ์อรสของเยโฮรมักษั ตร ิยข์องยูดาหเ์สด็จ
ลงไปเฝ้าเยโฮรมั โอรสของอาหบัในเมืองยสิเรเอล เพราะวา่พระองค์ ประชวร 7  แต่ พระเจ้าทรงกําหนดไว้
เสียแล้ วว ่า ความล่มจมของอาหสัยาห์จะมาโดยท่ี พระองค์ เสด็จลงไปเยีย่มโยรมั เพราะเม่ือพระองค์เสด็จ
ไปท่ี น่ัน  พระองค์ เสด็จออกไปกับเยโฮรมัเพื่อจะปะทะกับเยฮู บุ ตรชายนิมซี  ผู้ ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงเจิมตัง้
ใหตั้ดราชวงศ์ของอาหบัออกเสีย 8 และอยูม่าเม่ือเยฮูกําลังสําเรจ็โทษราชวงศ์ของอาหบั ท่านได้พบเจ้านาย
ของยูดาห์ และบรรดาโอรสพระเชษฐาของอาหสัยาห์  ผู้ มาปรนนิบั ติ อาหสัยาห์ และท่านก็ ได้ ประหารเขาทัง้
หลายเสีย 9 ท่านได้ค้นหาอาหสัยาห์ และพระองค์ ก็  ถูกจับ (เม่ือซ่อนพระองค์ อยู ่ในสะมาเรยี� และเขาพา
พระองค์มาหาเยฮู และประหารชวีติพระองค์ เสีย เขาทัง้หลายก็ฝังพระศพไว้ เพราะเขาทัง้หลายกล่าววา่ � 
พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอของเยโฮชาฟัท  ผู้ แสวงหาพระเยโฮวาหด้์วยสิน้สุดพระทัยของพระองค์�
และราชวงศ์ของอาหสัยาห ์ไม่มี  ผู้ ใดสามารถปกครองราชอาณาจักรได้

 เชื้อพระวงศ์  แห ่งยูดาห ์ถู กทําลายเสียสิน้เวน้แต่โยอาช (2 พกษ 11:1-3)



2  พงศาวดาร 22:10 378 2  พงศาวดาร 23:20

10 เม่ืออาธาลิยาห์พระมารดาของอาหสัยาห ์เห ็ นว ่าโอรสของพระนางสิน้พระชนม์ แล้ว พระนางก็ ลุ กขึ้น
ทําลายเชื้อพระวงศ์ แห ่งราชวงศ์ของยูดาห์เสียสิน้ 11  แต่ พระนางเยโฮชาเบอาทธิดาของกษั ตร ิย ์ได้ นําโย
อาชโอรสของอาหสัยาห์ลักพาไปเสียจากท่ามกลางบรรดาโอรสของกษั ตร ิย์  ผู้ ซ่ึงจะต้องถูกประหาร และ
พระนางก็ เก ็บเธอและพี่เล้ียงของเธอไวใ้นหอ้งบรรทม ดังน้ันแหละเยโฮชาเบอาทธิดาของกษั ตร ิยเ์ยโฮรมั
และภรรยาของเยโฮยาดาปุโรหติ (เพราะวา่พระนางเป็นพระขนิษฐาของอาหสัยาห�์  ได้ ซ่อนเธอให้พ้นพระ
นางอาธาลิยาห์ เพื่ อม ิ ให ้พระนางประหารเธอได้ 12 และเธอได้ อยู ่กับเขาในพระนิเวศของพระเจ้าซ่อนตัวอยู่
หกปี ฝ่ายพระนางอาธาลิยาห ์ก็ได้ ครอบครองแผ่นดิน

23
โยอาชเป็นกษั ตร ิยเ์หนือยูดาห์ (2 พกษ 11:4-12)

1  แต่ ในปี ท่ี  เจ ็ดเยโฮยาดาได้ กล ้าแข็งขึ้น และให้พวกนายรอ้ยกระทําพันธสัญญากั บท ่าน  มี อาซารยิาห ์บุ 
ตรชายเยโรฮมั อิชมาเอลบุตรชายเยโฮฮานนัน อาซารยิาห ์บุ ตรชายโอเบด มาอาเสอาห ์บุ ตรชายอาดายาห์
และเอลีชาฟั ทบ ุตรชายศิครี 2 และเขาทัง้หลายเท่ียวไปทัว่ยูดาห์และรวบรวมคนเลวมีาจากทุ กห ัวเมืองของ
ยูดาห์ ทัง้บรรดาหวัประมุขของบรรพบุรุษของอสิราเอล และเขาทัง้หลายมายงัเยรูซาเล็ม 3 และบรรดาชุ มน ุ
มชนทัง้สิ ้นก ็ทําพันธสัญญากับกษั ตร ิย์ในพระนิเวศของพระเจ้า และเยโฮยาดากล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ � ดู  
เถิด โอรสของกษั ตร ิย์จะครอบครองตามท่ีพระเยโฮวาหต์รสัเก่ียวกับบรรดาโอรสของดาวดิ 4 ท่านทัง้หลาย
จงกระทําอยา่งน้ี คือท่านผู้เป็นปุโรหติและคนเลวี  ผู้ ออกเวรในวนัสะบาโตหน่ึงในสาม  ให ้เป็นคนเฝ้าประตู
5 และหน่ึงในสามให ้อยู ่ ท่ี พระราชสํานัก และหน่ึงในสามให ้อยู ่ ท่ี  ประตู เชงิราก และให้ประชาชนทัง้ปวงอยู่
ในลานพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 6  แต่ อยา่ให้สักคนหน่ึงเข้าไปในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ นอกจาก
ปุโรหติและคนเลว ีท่ี  ปรนนิบัติ  อยู ่เขาทัง้หลายเข้าไปได้ เพราะเขาทัง้หลายบร ิสุทธ ์ิ แต่ ประชาชนทัง้ปวงจะ
ต้องรกัษาการบังคับบัญชาของพระเยโฮวาห์ 7  ให ้ คนเลว ล้ีอมกษั ตร ิย ์ไว ้ แต่ ละคนใหถื้ออาวุธ และผู้ใดเข้าไป
ในพระนิเวศน้ันจะต้องถูกประหาร จงอยู่กับกษั ตร ิย์เม่ือพระองค์เสด็จเข้ามา และเม่ือพระองค์เสด็จออก
ไป� 8  คนเลว ีและคนยูดาห์ทัง้ปวงได้กระทําทุกสิง่ท่ีเยโฮยาดาปุโรหติได้บัญชาไว้ เขาทัง้หลายต่างก็นําคน
ของเขามา คือทัง้คนท่ีออกเวรในวนัสะบาโต และบรรดาคนเหล่าน้ั นที ่ จะเข้ าเวรในวนัสะบาโต เพราะเยโฮ
ยาดาปุโรห ิตม ิ ได้ ปล่อยกองเวร 9 และเยโฮยาดาปุโรหติได้มอบหอกกั บด ้ังและโล่ซ่ึงเป็นของกษั ตร ิย ์ดาว ิด
น้ัน ซ่ึงอยูใ่นพระนิเวศของพระเจ้าให ้ผู้ บังคับบัญชากองรอ้ย 10 และท่านได้ตัง้ประชาชนทัง้สิน้ใหล้้อมกษั ตร ิ
ย ์ไว ้ ทุ กคนถืออาวุธตัง้แต่ด้านขวาของพระวหิารถึ งด ้านซ้ายของพระว ิหาร รอบแท่นบูชาและพระว ิหาร 11  
แล ้วเขานําโอรสของกษั ตร ิย ์ออกมา และสวมมงกุฎให ้ท่าน มอบพระโอวาทให ้แก่  ท่าน และเขาทัง้หลายตัง้
ท่านไวเ้ป็นกษั ตร ิย์ เยโฮยาดากับบุตรชายของท่านก็ เจ ิมพระองค์ และเขาทัง้หลายรอ้งวา่ �ขอกษั ตร ิย์ทรง
พระเจรญิ�

การประหารชวีติของพระนางอาธาลิยาห ์ผู้  ชัว่รา้ย (2 พกษ 11:13-16)
12 เม่ืออาธาลิยาห ์ได้ ยนิเสียงประชาชนวิง่และสรรเสรญิกษั ตร ิย์ พระนางก็เสด็จเข้าไปหาประชาชนใน

พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 13 และเม่ือพระนางทอดพระเนตร  ดู  เถิด  มี  กษัตรยิ ์ประทับยนือยู ่ท่ี เสาของ
พระองค์ตรงท่ี ทางเข้า บรรดาผู้บังคับกองและพลแตรก็ อยู ่ข้างกษั ตร ิย์ และประชาชนทัง้ปวงแหง่แผ่นดิ 
นก ็เปรมปร ีดิ ์และเป่าแตร บรรดานั กร ้องพรอ้มกับเครือ่งดนตรขีองเขาก็นําการสรรเสรญิ พระนางอาธาลิ
ยาห ์ก็ ฉีกฉลองพระองค์ของพระนาง ทรงรอ้งวา่ � กบฏ  กบฏ � 14  แล ้วเยโฮยาดาปุโรหติจึงนําบรรดานาย
รอ้ยผูบ้ัญชาการกองทัพออกมา สัง่เขาวา่ �จงคุมพระนางออกมาระหวา่งแถวทหาร  ผู้ ใดท่ีตามพระนางไปก็ 
ให ้ประหารชวีติเสียด้วยดาบ� เพราะปุโรหติกล่าววา่ �อยา่ประหารพระนางในพระนิเวศของพระเยโฮวาห�์
15 เขาจึงจับพระนาง  แล ้วพระนางก็เสด็จไปท่ีทางเข้าประตู ม้า  ณ พระราชวงัและเขาทัง้หลายก็ประหาร
พระนางเสียท่ี น่ัน 

เยโฮยาดาตัง้โยอาชเป็นกษั ตร ิย์ (2 พกษ 11:17-20)
16 เยโฮยาดาได้กระทําพันธสัญญาระหวา่งท่านเองกับประชาชนทัง้ปวงและกษั ตร ิย ์วา่ เขาทัง้หลายจะ

เป็นประชาชนของพระเยโฮวาห์ 17  แล ้วประชาชนทัง้ปวงก็ไปท่ีนิเวศของพระบาอลั และพังลงเสีย และเขา
ทุบแท่นบูชาและรูปเคารพของพระบาอ ัลน ้ันให้เป็นชิน้ๆ และเขาประหารมัทธานปุโรหติของพระบาอลัเสีย
ท่ี หน ้าแท่นบู ชา 18 เยโฮยาดาวางยามไว ้ดู แลพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ภายใต้ การควบคุมของปุโรหติแหง่
คนเลวี  ผู้ ซ่ึงดาวดิทรงจัดตัง้ให ้ดู แลพระนิเวศของพระเยโฮวาห์  ให ้ถวายเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์  
ตามท่ี บันทึกไวใ้นพระราชบัญญั ติ ของโมเสส ด้วยความเปรมปร ีดิ ์และการรอ้งเพลง ตามพระราชดําร ัสส ่ัง
ของดาวดิ 19 ท่านได้ตัง้ผู้เฝ้าประตู ไว ้ ท่ี  ประตู รัว้พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ เพื่ อม ิ ให ้ ผู้  มี มลทินด้วยประการ
หน่ึงประการใดเข้าไป 20 ท่านได้นําผู้บังคับกองรอ้ย  ขุนนาง  ผู้ ปกครองประชาชน และบรรดาประชาชนแหง่



2  พงศาวดาร 23:21 379 2  พงศาวดาร 24:23

แผ่นดิน และท่านได้เชญิกษั ตร ิย์ลงมาจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ไปทางประตูบนไปสู่พระราชสํานัก
และเขาก็เชญิกษั ตร ิยป์ระทับบนพระราชบัลลั งก ์ แห ่งราชอาณาจั กร 21บรรดาประชาชนแหง่แผ่นดิ นก เ็ปรม
ปร ีดิ ์และกรุ งก ็สงบเงยีบหลังจากท่ีเขาได้ประหารพระนางอาธาลิยาห ์เสียด ้วยดาบแล้ว

24
โยอาช (เยโฮอาช� ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 12:1-3)

1 เม่ือโยอาชได้เริม่ครอบครองมีพระชนมายุ เจ ็ดพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มส่ี 
สิ บปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามวา่ ศิบียาห ์แห ่งเมืองเบเออรเ์ชบา 2 และโยอาชทรงกระทําสิง่ท่ี
ชอบในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ตลอดชัว่อายุของเยโฮยาดาปุโรหติ 3 เยโฮยาดาหามเหสี ให ้ พระองค์ 
สององค์ และพระองค์ ก็  ให ้กําเนิดโอรสและธดิาหลายองค์

พวกปุโรหติท่ี ไม่มี ประสิทธภิาพและไม่ เอาใจใส่ งานของพระเจ้า (2 พกษ 12:4-8)
4 ต่อมาภายหลังโยอาชทรงตัง้พระทัยท่ีจะซ่อมแซมพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 5  พระองค์ ทรงประชุม

ปุโรหติและคนเลวี และตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �จงออกไปตามหวัเมืองยูดาห์ และเก็บเงนิจากอสิราเอลทัง้
ปวง เพื่อซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าของเจ้าเป็นปีๆไป และจงรบีทํางานน้ัน�  แต่  คนเลว ี ไม่  เรง่รบี 6  แล 
้วกษั ตร ิย์จึงตรสัเรยีกเยโฮยาดาผู้เป็นหวัหน้า และตรสักั บท ่านวา่ �ไฉนท่านไม่เรยีกรอ้งให ้คนเลว ีนําเงนิ
ส่วยเข้ามาจากยูดาห์และเยรูซาเล็ม ซ่ึงโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์กําหนดไว้  ให ้ชุ มน ุมชนอสิราเอลนํา
มาเพื่อพลับพลาพระโอวาท� 7 เพราะบรรดาโอรสของพระนางอาธาลิยาห์หญิงชัว่รา้ยคนน้ันได้ปล้นพระ
นิเวศของพระเจ้า และได้เอาสิง่ของท่ีมอบถวายทัง้สิน้ของพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์มอบให ้ แก่ พระบาอลั

การซ่อมแซมพระว ิหาร (2 พกษ 12:9-16)
8  กษัตรยิ ์จึงทรงบัญชาและเขาได้ทําห ีบลู กหน่ึงวางไว้นอกประตูพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 9 และมีคํา

ประกาศไปทัว่ยูดาห์และเยรูซาเล็มให้นําส่วยซ่ึงโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเจ้ากําหนดแก่อสิราเอลในถิน่ทุ รก ัน
ดาร  เข ้ามาถวายพระเยโฮวาห์ 10 บรรดาเจ้านายทัง้สิน้และประชาชนทัง้ปวงก็เปรมปร ีดิ ์และนําส่วยของ
เขาทัง้หลายมาหยอ่นลงในหบีจนครบ 11 และต่อมาเม่ือคนเลวีนําหบีเข้ามายงัเจ้าพนักงานของกษั ตร ิย ์
เม่ือไร และเม่ือเขาทัง้หลายเห ็นว ่ามีเงนิมาก ราชเลขาและเจ้าหน้าท่ีของมหาปุโรหติจะเข้ามาเทหบีออก
และนําหบีกลับไปยงัท่ี เดิม เขาทัง้หลายทําอยา่งน้ี วนัแล้ววนัเล่า และเก็บเงนิได้ เป็นอนัมาก 12  กษัตรยิ ์และ
เยโฮยาดาก็ ให ้ แก่ บรรดาผู้ ดู  แลก ิจการของพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้หลายจ้างชา่งก่อและ
ชา่งไม้ ให ้ซ่อมแซมพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ทัง้คนงานชา่งเหล็กและชา่งทองสัมฤทธิ์  ให ้ซ่อมแซมพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ 13 บรรดาคนท่ีรบัจ้างทํางานจึงได้ ทํางาน และงานซ่อมแซมก็ดําเนิ นก ้าวหน้าในมือ
ของเขา และเขาได้ซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าตามขนาดเดิมและเสรมิให ้แข ็งแรงขึ้น 14 และเม่ือเขา
ได้กระทําสําเรจ็แล้วเขาก็นําเง ินที ่ เหลืออยู ่มาหน้าพระพักตร ์กษัตรยิ ์และเยโฮยาดา และเขาเอาเงนิน้ันทํา
เครือ่งใช้สําหรบัพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์ คือเครือ่งใช้สําหรบัการปรนนิบั ติ ทัง้สําหรบัการถวายเครือ่ง
บูชาและชอ้น และภาชนะทองคําและเงนิ และเขาทัง้หลายได้ถวายเครือ่งเผาบูชาในพระนิเวศของพระเยโฮ
วาหเ์สมอตลอดชัว่อายุของเยโฮยาดา

เยโฮยาดาปุโรหติท่ี ดี  เสียชวีติ 
15  แต่ เยโฮยาดาก็ชราลงและหงอ่มแล้ วก ็ สิน้ชวีติ เม่ือสิน้ชวี ิตน ัน้ท่านมี อายุ  หน ึ่งรอ้ยสามสิบปี 16 เขาก็ฝัง

ศพท่านไวใ้นนครของดาวดิท่ามกลางบรรดากษั ตร ิย์ เพราะท่านได้กระทําการดีในอสิราเอล และต่อพระเจ้า
และพระนิเวศของพระองค์ 17  หลังจากท่ี เยโฮยาดาสิน้ชวีติแล้วบรรดาเจ้านายแหง่ยูดาห ์ได้  เข ้ามาถวายบัง
คมต่อกษั ตร ิย์  แล ้วกษั ตร ิย์ทรงฟังคําทูลของเขา 18 และเขาได้ทอดทิง้พระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แหง่บรรพบุรุษของเขา และปรนนิบั ติ บรรดาเสารูปเคารพและรูปเคารพ และพระพิโรธได้ลงมาเหนือยูดาห์
และเยรูซาเล็มเพราะการละเมิดของเขาน้ี 19  แต่  พระองค์ ยงัทรงใช ้ผู้  พยากรณ์ มาท่ามกลางเขานําเขาให ้กล 
ับมายงัพระเยโฮวาห์ คนเหล่าน้ีเป็นพยานปรกัปราํเขา  แต่ เขาไม่ยอมเงีย่หู ฟัง 

ประชาชนเอาหนิขวา้งเศคารยิาห ์ปุ โรหติท่ี ดี 
20  แล ้วพระวญิญาณของพระเจ้าได้สวมทับเศคารยิาห ์บุ ตรชายเยโฮยาดาปุโรหติ และท่านได้ยนืเหนือ

ประชาชน และกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �พระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ �ทําไมท่านทัง้หลายจึงละเมิดพระบัญญั ติ 
ของพระเยโฮวาห์อนัเป็นเหตุ ให ้ท่านเจรญิขึ้นไม่ ได้ � เพราะท่านทัง้หลายได้ทอดทิง้พระเยโฮวาห ์พระองค์ 
จึงทอดทิง้ท่าน� 21  แต่ เขาทัง้หลายคิดรา้ยต่อท่าน และโดยบัญชาของกษั ตร ิย์เขาทัง้หลายจึงขวา้งท่าน
ด้วยหนิในลานพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 22  ดังน้ี แหละกษั ตร ิย์โยอาชจึ งม ิ ได้ ทรงระลึกถึงความกรุณาซ่ึง
เยโฮยาดาบิดาของเศคารยิาห ์ได้ สําแดงต่อพระองค์  แต่  ได้ ทรงประหารบุตรชายของท่านเสีย และเม่ือเขา
กําลังจะตาย เขาพูดวา่ �ขอพระเยโฮวาห์ทรงทอดพระเนตรและแก้ แค้น � 23 ต่อมาพอปลายปีกองทัพของ



2  พงศาวดาร 24:24 380 2  พงศาวดาร 25:16

คนซี เรยีก ็มาต่อสู้กับโยอาช เขามายงัยูดาหแ์ละเยรูซาเล็ม และได้ทําลายบรรดาเจ้านายของประชาชนจาก
หมู่ ประชาชน และส่งของท่ีรบิได้ทัง้สิน้ไปยงักษั ตร ิย ์แห ่งดามัสกัส 24  แม้ว ่ากองทัพคนซีเรยีมาแต่น้อยคน
พระเยโฮวาห์ทรงมอบกองทัพใหญ่ ไว ้ในมือของเขา เพราะเขาทัง้หลายได้ทอดทิง้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่
บรรพบุรุษของเขา  ดังน้ี แหละคนซีเรยีได้ทําโทษโยอาช

โยอาชสิน้พระชนม์ (2 พกษ 12:19-21)
25 เม่ือเขาทัง้หลายจากพระองค์ ไป (เขาละพระองค์ ไว ้บาดเจ็ บอย ่างสาหสั� ข้าราชการของพระองค์ ก็ คิด

รา้ยต่อพระองค์ เพราะโลหติของบุตรชายเยโฮยาดาปุโรหติ และได้ประหารพระองค์ เสียที ่บนแท่นบรรทม
 พระองค์  ก็  สิน้พระชนม์ และเขาทัง้หลายฝังพระศพไว้ในนครดาวดิ  แต่ เขาทัง้หลายมิ ได้ ฝังพระศพไว้ใน
อุโมงค์ของบรรดากษั ตร ิย์ 26 คนเหล่าน้ั นที ่คิดรา้ยต่อพระองค์ คือศาบาดบุตรชายนางชิเมอทัคนอมัโมน
และเยโฮศาบาดบุตรชายนางชิมรทิคนโมอบั 27 เรือ่งราวแหง่โอรสของพระองค์ และภาระหนักมากมายท่ี
ตกอยู ่แก่  พระองค์ และการซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้า  ดู  เถิด  มี บันทึกไวใ้นหนังสือเรือ่งราวของกษั ตร ิย์
และอามาซิยาหโ์อรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์

25
อามาซิยาหค์รอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 14:1-2)

1 เม่ืออามาซิยาห์ เริม่ครอบครอง น้ั นม ีพระชนมายุ ย ่ี สิ บหา้พรรษา และพระองค์ทรงครอบครองใน
เยรูซาเล็มยี ่สิ บเก้าปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามวา่ เยโฮอดัดาน ชาวเยรูซาเล็ม 2 และพระองค์
ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์  แต่  มิใช ่ด้วยพระทัยท่ี เพียบพรอ้ม 3 และอยู่มา
พอราชอาณาจักรอยู่ ในพระหตัถ์ของพระองค์อยา่งมัน่คงแล้ว  พระองค์ ทรงประหารชวีติข้าราชการของ
พระองค์  ผู้  ท่ี ฆ่าพระราชบิดาของพระองค์ 4  แต่  พระองค์  มิได้ ทรงประหารชวีติลูกหลานของเขา  แต่  ได้ ทรง
กระทําตามท่ี มี บันทึกไวใ้นหนังสือพระราชบัญญั ติ ของโมเสส  ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไวน้ั้ นว ่า �อยา่ให ้บิ 
ดาต้องรบัโทษถึงตายแทนบุตรของตน หรอืให ้บุ ตรต้องรบัโทษถึงตายแทนบิดาของตน  ให ้ ทุ กคนรบัโทษถึง
ตายเน่ืองด้วยบาปของคนน้ันเอง�

 ยู ดาห ์บุ  กรุ กเอโดม
5  แล ้วอามาซิยาห ์ได้ ประชุมพวกยูดาห์ และให้เขาอยู ่ภายใต้  ผู้ บังคับกองพันและผู้บังคับกองรอ้ยตาม

เรอืนบรรพบุรุษของเขา คือยูดาห์และเบนยามินทัง้สิน้  พระองค์  ได้ ทรงนับคนท่ี มีอายุ  ย ่ี สิ บปีขึ้นไปและทรง
เห ็นว ่ามี ชายฉกรรจ์ สามแสนคน สามารถเข้าทําสงคราม สามารถถือหอกและโล่ 6 นอกจากน้ันพระองค์
ทรงจ้างทแกล้วทหารจากอสิราเอลหน่ึงแสนคนเป็นเงนิหน่ึงรอ้ยตะลันต์ 7  แต่ คนของพระเจ้าคนหน่ึงมา
เฝ้าพระองค์ทูลวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ขออยา่ให้กองทั พอ ิสราเอลไปกับพระองค์ เพราะพระเยโฮวาห ์มิได้ 
ทรงสถิตอยู่กับอสิราเอล คื อก ับคนเอฟราอมิเหล่าน้ี ทัง้สิน้ 8  แต่ ถ้าพระองค์คาดหมายวา่โดยวธิ ีน้ี  พระองค์  
จะเข้ มแข็งพอท่ี จะเข้ าสงคราม พระเจ้าจะทรงเหวีย่งพระองค์ลงต่อหน้าศั ตรู เพราะวา่พระเจ้าทรงฤทธิ ์ท่ี จะ
ชว่ยไวห้รอืทิง้ไปได้� 9 และอามาซิยาหต์รสักับคนของพระเจ้าวา่ � แต่ เราจะกระทําประการใดเรือ่งเงนิหน่ึง
รอ้ยตะลันต์ซ่ึงเราได้ ให ้ แก่ กองทั พอ ิสราเอลไปแล้ วน ้ัน�  แล ้วคนของพระเจ้าทูลตอบวา่ �พระเยโฮวาหท์รง
สามารถท่ีจะประทานแก่ พระองค์ ยิง่กวา่น้ี อ ีกมาก� 10 และอามาซิยาห ์ก็ ทรงปลดปล่อยกองทัพซ่ึงมายงั
พระองค์จากเอฟราอมิให ้กล ับไปบ้านอกี เขาทัง้หลายจึงโกรธยูดาห ์ยิง่นัก และได้ กล ับบ้านด้วยความโกรธ
อยา่งรุนแรง 11  แต่ อามาซิยาหท์รงกล้าแข็งขึ้น และทรงนําพลของพระองค์ออกไปยงัหุบเขาเกลือและโจมตี
คนเสอรี ์หน ึ่งหม่ืนคน 12 คนยูดาห์จับเป็นได้ หน ึ่งหม่ืนคน และพาเขาไปท่ียอดหนิ และทิง้เขาทัง้หลายลงมา
จากยอดหนิน้ัน เขาก็ตกมาแหลกเป็นชิน้ๆ 13  แต่ คนของกองทัพซ่ึงอามาซิยาห์ทรงปลดให ้กล ับไป และไม่ 
ให ้เขาไปรบด้วยน้ัน เขาตลบเข้าโจมตีหวัเมืองของยูดาห์  ตัง้แต่ สะมาเรยีถึงเบธโฮโรน และฆ่าประชาชนเสีย
สามพันคน และรบิข้าวของไปเป็ นอ ันมาก 14 และอยู่มาเม่ืออามาซิยาห์เสด็จกลับจากการฆ่าฟันคนเอโดม
 พระองค์ ทรงนํารูปเคารพของคนชาวเสอรีม์าตัง้ไว้เป็นพระของพระองค์ และกราบนมัสการพระเหล่าน้ัน
ทรงเผาเครือ่งหอมถวาย 15 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์ทรงกริว้ต่ออามาซิยาห์ และทรงใช ้ผู้  พยากรณ์ คน
หน่ึงไปหา ทูลพระองค์ วา่ �ทําไมเจ้าจึงแสวงหาพระของชนชาติ หน่ึง ซ่ึงไม่สามารถชว่ยชนชาติของตนเอง
ให้พ้นจากมือของเจ้าได้� 16  อยู ่มาขณะท่ีเขากําลังทู ลอย ู่ กษัตรยิ ์ตรสักับเขาวา่ �เราได้ แต่ งตัง้เจ้าให้เป็ นที 
ป่รกึษาของกษั ตร ิย ์หรอื  หยุด ทําไมเจ้าจะต้องตายเล่า�  ผู้  พยากรณ์ น้ันจึงหยุด  แต่ ทูลวา่ �ข้าพระองค์ทราบ
วา่พระเจ้าทรงตัง้พระทัยจะทําลายพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกระทําเชน่น้ี และมิ ได้ ทรงฟังคําปรกึษาของ
ข้าพระองค์�

สงครามระหวา่งยูดาหกั์บอสิราเอล (2 พกษ 14:8-14)
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17  แล ้วอามาซิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ได้ ทรงรบัคําปรกึษา และทรงใช ้ให ้ไปเฝ้าโยอาชโอรสของเยโฮอา
หาส โอรสของเยฮู  กษัตรยิ ์ของอสิราเอลทูลวา่ �มาเถิด  ให ้เราทัง้สองมาเผชญิหน้ากัน� 18 และโยอาชกษั 
ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทรงใช้ไปยงัอามาซิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์วา่ �ต้นผักหนามบนเลบานอนส่งข่าวใหห้า
ต้นสนสีดารบ์นเลบานอนวา่ �จงยกบุตรสาวของเจ้าใหเ้ป็นภรรยาบุตรชายของเรา� และสัตวป่์าทุ่งตัวหน่ึง
แหง่เลบานอนผ่านมาและยํ่าต้นผักหนามลงเสีย 19 ท่านวา่ � ดู  ซิ ข้าพเจ้าได้ โจมตี เอโดม� และจิตใจของ
ท่านก็ผยองขึ้นในความโอ ้อวด  แต่ จงอยู่กับบ้านเถิด เพราะไฉนท่านจึงเรา้ใจตนเองให ้ต่อสู้ และรบัอนัตราย
อนัจะให้ท่านล้มลง ทัง้ท่านและยูดาหกั์ บท ่าน� 20  แต่ อามาซิยาห์หาทรงฟังไม่เพราะเป็นมาจากพระเจ้า
เพื่อวา่พระองค์จะทรงมอบเขาทัง้หลายไว้ในมือของศั ตรู ของเขา เพราะเขาทัง้หลายได้เสาะหาพระแหง่เอ
โดม 21 โยอาชกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลจึงเสด็จขึ้นไป  พระองค์ และอามาซิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ได้ เผชญิ
หน้ากั นที ่เบธเชเมช ซ่ึงเป็นของยูดาห์ 22 และยูดาห ์ก็  พ่ายแพ้  อสิราเอล และทุกคนก็ หนี  กล ับไปเต็นท์ของ
ตน 23 โยอาชกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทรงจับอามาซิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์โอรสของโยอาช โอรสของเยโฮอา
หาสท่ีเบธเชเมช และนําพระองค์ มาย ังเยรูซาเล็ม และทรงพังกําแพงเยรูซาเล็มลงส่ีรอ้ยศอก  ตัง้แต่  ประตู 
เอฟราอมิถึงประตู มุม 24 และพระองค์ทรงรบิทองคําและเงนิทัง้หมด และเครือ่งใชทั้ง้สิน้ซ่ึงพบในพระนิเวศ
ของพระเจ้า ในความอารกัขาของโอเบดเอโดม ทัง้คลังทรพัยข์องสํานักพระราชวงั  พร อ้มกับคนประกันด้วย
และพระองค์เสด็จกลับไปยงัสะมาเรยี 25 อามาซิยาห์ โอรสของโยอาชกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ สิ 
บหา้ปี หลังจากสวรรคตของโยอาช โอรสของเยโฮอาหาส  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล

การสิน้พระชนม์ของอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:17-20)
26 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของอามาซิยาห์  ตัง้แต่ ต้นจนปลาย  ดู  เถิด  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือของกษั ตร ิย ์

แห ่งยูดาห์และอสิราเอลหรอื 27  นับแต่ เวลาเม่ืออามาซิยาห์ทรงหนัไปจากการติดตามพระเยโฮวาห์ เขาทัง้
หลายก็คิดกบฏต่อพระองค์ในเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงหนีไปท่ีลาคีช  แต่ เขาใช้ไปตามพระองค์ ท่ี ลาคีช
และประหารพระองค์ เสียที ่ น่ัน 28 และเขาทัง้หลายนําพระศพใส่หลั งม ้ากลับมา และฝังไวกั้บบรรพบุรุษของ
พระองค์ในเมืองแหง่ยูดาห์

26
 อุ สซียาหเ์ป็นกษั ตร ิยแ์ทนอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:21)

1 ประชาชนทัง้สิน้แหง่ยูดาห์จึงตั ้งอ ุสซียาห์  ผู้ ซ่ึ งม ีพระชนมายุ สิ บหกพรรษา  ให ้เป็นกษั ตร ิย์แทนอามาซิ
ยาห์ราชบิดาของพระองค์ 2  พระองค์ ทรงสรา้งเมืองเอโลทและให ้กล ับขึ้นแก่ ยู ดาห์  หลังจากท่ี  กษัตรยิ ์ทรง
ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ 3 เม่ื ออ ุสซียาห์ทรงเริม่ครอบครองน้ั นม ีพระชนมายุ สิ บหกพรรษา
และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มหา้สิบสองปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามวา่ เยโคลี
ยาห์ ชาวเยรูซาเล็ม 4 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์  ตามท่ี อามาซิ
ยาห์ราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทําทุกประการ 5 และพระองค์ทรงแสวงหาพระเจ้าในสมัยของเศคาริ
ยาห์  ผู้  เข ้าใจในนิ มิ ตต่างๆจากพระเจ้า และตราบใดท่ี พระองค์ แสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้าทรงกระทําให ้
พระองค์  เจรญิ 

 อุ สซียาหร์บัพระพรทั ้งด ้านสงครามและพระราชกิจ
6  พระองค์ เสด็จออกไปทําสงครามต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย และพังกําแพงเมืองกัท และกําแพงเมืองยบัเนห์

และกําแพงเมืองอชัโดด และพระองค์ทรงสรา้งหวัเมืองในเขตแดนอชัโดด และท่ีอื่นๆอกีท่ามกลางคนฟี
ลิสเตีย 7 พระเจ้าทรงชว่ยพระองค์ในการต่อสู้คนฟีลิสเตีย และต่อสู้คนอาระเบียซ่ึงอาศัยอยู่ในกูรบ์าอลั
และต่อสู้กับคนเมอูนิม 8 ชนอมัโมนได้ถวายบรรณาการแก่ อุ สซียาห์ และพระนามของพระองค์ ก็  แผ่  แพร ่
ออกไปถึงเขตแดนอยีปิต์ เพราะพระองค์ทรงเข้มแข็งขึ้นยิง่นัก 9 ยิง่กวา่น้ั นอ ี กอ ุสซียาห์ทรงสรา้งป้อมในเย
รูซาเล็ มท ่ี ประตู  มุม  ท่ี  ประตู หุบเขาและท่ี หวัเล้ียว และป้องกันไว ้แข็งแรง 10 และพระองค์ทรงสรา้งป้อมใน
ถิน่ทุ รก ันดาร ทรงขุดบ่อน้ําหลายแหง่ เพราะพระองค์ทรงมีฝูงสัตว ์ใหญ่โต ทัง้ในหุบเขาและในท่ี ราบ และ
ทรงมีชาวนาและคนแต่งต้ นอง ุ่นในเนินเขา และในคารเมล เพราะพระองค์ทรงรกัเกษตรกรรม 11 ยิง่กวา่น้ั 
นอ ี กอ ุสซียาห์ทรงมี กองทหาร ซ่ึงออกไปทําศึกเป็นกองๆตามจํานวนท่ี เยอ ีเอลราชเลขาได้รวบรวมไวด้้วยกั 
นก ับมาอาเสอาห ์เจ้าหน้าท่ี  ภายใต้ การควบคุมของฮานันยาห์  ผู้ บังคับกองพลคนหน่ึงของกษั ตร ิย์ 12 จํานวน
ประมุขของบรรพบุรุษทัง้หมดแหง่พวกทแกล้วทหารคือ สองพันหกรอ้ยคน 13  ใต้ บังคับบัญชาของคนเหล่า
น้ี  มี กองทัพพลสามแสนเจ็ดพันหา้รอ้ยคน  ผู้ ทําสงครามได้ด้วยกําลังมาก เพื่อชว่ยกษั ตร ิย ์ให ้ ต่อสู้ กับศั ตรู 
14 และอุสซียาห์ทรงเตรยีมโล่  หอก หมวกเหล็ก เส้ือเกราะ  ธน ูและก้อนหนิสําหรบัสลิงไว้สําหรบักองทัพ
15 ในเยรูซาเล็มพระองค์ทรงกระทําเครือ่งกลไกโดยคนชา่งประดิษฐ์ทําขึ้น  ไว ้บนป้อมและตามมุม เพื่อยงิ
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ลูกธนูและโยนก้อนหนิใหญ่ ๆ  และพระนามของพระองค์ ก็ ลือไปไกล เพราะพระองค์ทรงรบัความชว่ยเหลือ
อยา่งมหศัจรรยจ์นพระองค์ เข้มแข็ง 

 อุ สซียาหท์รงกระทําหน้าท่ีของปุโรหติแล้วถูกลงโทษ
16  แต่ เม่ือพระองค์ทรงแข็งแรงแล้ว  พระองค์  ก็  มี พระทัยผยองขึ้นจึงทรงกระทําความเสียหาย เพราะ

พระองค์ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ และเข้าไปในพระวหิารของพระเยโฮวาห์เพื่อเผา
เครือ่งหอมบนแท่นเครือ่งหอม 17  แต่ อาซารยิาห ์ปุ โรหติได้ เข ้าไปติดตามพระองค์ พร ้อมกับปุโรหติของพระ
เยโฮวาห์แปดสิบคนผู้ซ่ึงเก่งกล้า 18 และเขาทัง้หลายได้ขัดขวางกษั ตร ิย ์อุ สซียาห์และทูลพระองค์ วา่ �ข้า
แต่ อุ สซียาห์  มิใช ่ หน้าท่ี ของพระองค์ ท่ี จะเผาเครือ่งหอมถวายแด่พระเยโฮวาห์  แต่ เป็นหน้าท่ีของปุโรหติ
ลูกหลานของอาโรน  ผู้ ซ่ึงชาํระไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์เพื่อเผาเครือ่งหอม ขอเชญิพระองค์เสด็จออกไปจากสถานบร ิ
สุทธ ์ิ น้ี เพราะพระองค์ ได้ ทรงล่วงเกิน และพระองค์จะไม่ ได้ รบัเกียรติอนัใดจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าเลย�
19  แล ้ วอ ุสซียาห์ทรงกริว้  พระองค์  มี กระถางไฟอยู่ในพระหตัถ์จะทรงเผาเครือ่งหอม และเม่ือพระองค์ทรง
กริว้ต่อพวกปุโรหติ โรคเรือ้นก็ เก ิดขึ้นมาท่ีพระนลาฏต่อหน้าปุโรหติในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ข้างแท่น
เผาเครือ่งหอม 20 และอาซารยิาห ์ปุ โรหติใหญ่ และบรรดาปุโรหติทัง้ปวงมองดู พระองค์ และดู เถิด  พระองค์ 
ทรงเป็นโรคเรือ้นท่ีพระนลาฏ และเขาทัง้หลายก็ ผล ักพระองค์ออกไปจากท่ี น่ัน และพระองค์เองก็ทรงรบี
เสด็จออกไป เพราะวา่พระเยโฮวาหท์รงลงโทษพระองค์ แล้ว 21 และกษั ตร ิย ์อุ สซียาห ์ก็ ทรงเป็นโรคเรือ้นจน
วนัสิน้พระชนม์ และเพราะเป็นโรคเรือ้นก็ทรงประทับในวงัต่างหาก เพราะพระองค์ทรงถูกตัดขาดจากพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และโยธามโอรสของพระองค์เป็นผู้ ดู แลราชสํานักปกครองประชาชนแหง่แผ่นดิน
น้ัน

การสิน้พระชนม์ของอุสซียาห์ โยธามครอบครองแทนพระองค์ (2 พกษ 15:32)
22 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของอุสซียาห์  ตัง้แต่ ต้นจนปลาย อสิยาห ์ผู้  พยากรณ์  บุ ตรชายอามอส  ได้ บันทึก

ไว้ 23 และอุสซียาห ์ก็ ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาก็ฝังพระศพไวกั้บบรรพบุรุษของ
พระองค์ในนาท่ีฝังศพอนัเป็นของกษั ตร ิย์ เพราะเขาทัง้หลายวา่ � พระองค์ ทรงเป็นโรคเรือ้น� และโยธาม
โอรสของพระองค์ ก็ ครอบครองแทนพระองค์

27
โยธามทรงครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 15:32-38)

1 เม่ือโยธามทรงเริม่ครอบครองน้ั นม พีระชนมายุ ย ี่ สิ บหา้พรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ 
มสิ บหกปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามวา่ เยรูชาห์  บุ ตรสาวของศาโดก 2 และพระองค์ทรงกระทําสิง่
ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามซ่ึ งอ ุสซียาหร์าชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทําทุกประการ
 เวน้แต่  พระองค์  มิได้  เข ้าไปในพระวหิารของพระเยโฮวาห์  แต่ ประชาชนยงัประพฤติอยา่งเลวทราม 3  พระองค์ 
ทรงสรา้งประตูบนของพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์ และทรงกระทําการก่อสรา้งมากท่ีกําแพงตําบลโอเฟล
4 ยิง่กวา่น้ั นอ ีกพระองค์ทรงสรา้งหวัเมืองในถิน่เทือกเขาแหง่ยูดาห์ และสรา้งป้อมกับหอคอยตามป่าไม้
5 และพระองค์ทรงสู้รบกับกษั ตร ิย์คนอมัโมนและทรงชนะ และในปีน้ันคนอมัโมนได้ถวายเงนิแก่ พระองค์  
หน ่ึงรอ้ยตะลันต์ และข้าวสาลี หน ่ึงหม่ืนโคระกับข้าวบาร ์เลย ์ หน ่ึงหม่ืน คนอมัโมนได้ถวายเท่ากันในปี ท่ี สอง
และในปี ท่ีสาม 6 โยธามจึงทรงมีกําลังมากขึ้น เพราะพระองค์ทรงตระเตรยีมทางทัง้หลายของพระองค์ต่อ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ 7 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของโยธาม และการสงครามทัง้สิน้
ของพระองค์ และพระราชวตัรของพระองค์  ดู  เถิด  มี บันทึกไวใ้นหนังสือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลและยูดาห์
8 เม่ือพระองค์ทรงเริม่ครอบครองมีพระชนมายุ ย ่ี สิ บหา้พรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ มสิ 
บหกปี 9 และโยธามล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังพระศพไวใ้นนครดาวดิ และอาหสั
โอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์

28
อาหสัครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 16:1)

1 เม่ืออาหสัทรงเริม่ครองราชย ์มี พระชนมายุ ย ่ี สิ บพรรษา และพระองค์ทรงครองราชย์ในเยรูซาเล็ มสิ บ
หกปี  แต่  พระองค์  มิได้ ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ อยา่งกับดาวดิบรรพบุรุษ
ของพระองค์ 2  แต่ ทรงดําเนินตามทางของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล  พระองค์ ถึ งก ับทรงสรา้งรูปเคารพหล่อ
สําหรบัพระบาอลั 3 ยิง่กวา่น้ันพระองค์ทรงเผาเครือ่งหอมในหุบเขาบุตรชายของฮินโนม และทรงเผาโอรส
ทัง้หลายของพระองค์ในไฟ ตามการกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนของประชาชาติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่
ออกไปใหพ้้นหน้าประชาชนอสิราเอล 4  พระองค์ ทรงถวายสัตวบูชาและทรงเผาเครือ่งหอมท่ี ปู  ชน ียสถานสูง
และบนเนินเขาและใต้ ต้นไม้  เข ียวสดทุกต้น



2  พงศาวดาร 28:5 383 2  พงศาวดาร 28:27

อาหสักับเปคาห ์สู้ รบกัน (2 พกษ 16:5-6)
5 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของพระองค์จึงทรงมอบพระองค์ ไว ้ในพระหตัถ์ของกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยี

ผู้ทรงชนะพระองค์ และจับประชาชนของพระองค์เป็นเชลยจํานวนมากนํามายงัดามัสกัส และพระองค์ทรง
ถูกมอบไวใ้นพระหตัถ์ของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล  ผู้ ชนะพระองค์ด้วยการฆ่าฟันอยา่งใหญ่ หลวง 6 เพราะวา่
เปคาห ์บุ ตรชายเรมาลิยาห ์ได้ ฆ่าเสียหน่ึงแสนสองหม่ืนคนในยูดาห์ในวนัเดียว ทัง้สิน้เป็นทหารกล้าแข็ง
เพราะเขาทัง้หลายได้ทอดทิง้พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย 7 และศิครทีแกล้วทหาร
ของเอฟราอมิได้สังหารมาอาเสอาหโ์อรสของกษั ตร ิย์ และอสัรคัีมอธ ิบด กีรมวงัและเอลคานาห ์อุ ปราช 8 คน
อสิราเอลได้จับญาติ พี่ น้องของตนเป็นเชลยสองแสนคน  มี  ผู้หญิง  บุตรชาย และบุตรสาว และได้รบิของเป็ 
นอ ันมากมาจากเขานํามายงัสะมาเรยี 9  แต่  ผู้  พยากรณ์ คนหน่ึงของพระเยโฮวาห ์อยู ่ ท่ี น่ันชื่อวา่โอเดด ท่าน
ออกไปพบกองทัพซ่ึงมายงัสะมาเรยี และพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ � ดู  เถิด เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่
บรรพบุรุษของท่านทัง้หลายทรงกริว้ต่อยูดาห์  พระองค์ ทรงมอบเขาทัง้หลายไว้ในมือของท่าน  แต่ ท่านทัง้
หลายได้สังหารเขาเสียด้วยความเกรีย้วกราดซ่ึงขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ 10 และบัดน้ีท่านทัง้หลายเจตนาจะข่มขี่
ประชาชนแหง่ยูดาหแ์ละเยรูซาเล็มใหเ้ป็นทาสชายและทาสหญิงของท่าน ตั วท ่านเองไม่ มี บาปต่อพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านหรอื 11  บัดน้ี ขอฟังข้าพเจ้า และขอส่งเชลยซ่ึงท่านได้นํามาจากญาติ พี่ น้องของท่าน
กลับไป เพราะวา่พระพิโรธอนัแรงกล้าของพระเยโฮวาห ์อยู ่เหนือท่านทัง้หลาย� 12 บางคนในหวัหน้าคนเอ
ฟราอมิคือ อาซารยิาห ์บุ ตรชายโยฮานัน เบเรคิยาห ์บุ ตรชายเมซิลเลโมท เยฮิสคียาห ์บุ ตรชายชลัลูมและอา
มาสาบุตรชายห ัดล ัย  ได้ ยนืขึ้นขัดขวางบรรดาผู้ ท่ี  กล ับมาจากสงคราม 13  พู  ดก ับเขาทัง้หลายวา่ � เจ้ าอยา่
นําเชลยเข้ามาท่ี น่ี เพราะเจ้ามุ่งหมายท่ีจะนําโทษบาปมาเหนือเราต่อพระเยโฮวาห์ เพิม่เข้ากับบาปและการ
ละเมิดในปัจจุบันของเรา เพราะวา่การละเมิดของเราก็ ใหญ่ โตอยู่ พระพิโรธอนัแรงกล้าต่ ออ ิสราเอลมี อยู ่ 
แล้ว � 14  เพราะฉะน้ัน  ผู้ ถืออาวุธจึงทิง้เชลยและของท่ีรบิมาต่อหน้าเจ้านายและชุ มน ุมชนทัง้ปวง 15 และ
ผู้ชายซ่ึงถูกระบุชื่อน้ันได้ ลุ กขึ้นเอาเส้ือผ้าอนัเป็นของท่ีรบิมาให ้แก่  คนที ่ เปล ือยกายอยู่ในพวกเชลยและเขา
ก็นุ่งหม่ให้เขาไว้ และให ้รองเท้า และจัดหาอาหารและเครือ่งด่ืมให้ และชโลมเขา และนําคนท่ีออ่นเปล้ียใน
พวกเขาขึ้นลา นําเขากลับมายงัญาติ พี่ น้องของเขาท่ีเมืองเยร ีโค คือเมืองต้ นอ ินทผลัม และเขาทัง้หลายก็ 
กล ับไปยงัสะมาเรยี

คนเอโดมกับคนฟีลิสเตียบุ กรุ กยูดาห์
16 ครัง้น้ันกษั ตร ิย์อาหสัทรงใช ้ให ้ไปหากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีเพื่อขอความชว่ยเหลือ 17 เพราะคนเอโดมได้ 

บุ  กรุ กเข้ามาอกี และโจมตี ยู ดาห์ และจับไปเป็นเชลยบ้าง 18 และคนฟีลิสเตียได้ เข ้าปล้นหวัเมืองในหุบเขา
และท่ี ภาคใต้ ของยูดาห์ และได้ยดึเมืองเบธเชเมช อยัยาโลน เกเดโรท และโสโคกับชนบท ทิมนาหกั์บชนบท
และทั ้งก ิมโซกับชนบท และเขาก็ ตัง้อยู ่ ท่ีน่ัน 19 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให ้ยู ดาห์ต้อยต่ําลงด้วยเหตุ
อาหสักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล เพราะอาหสัทรงกระทําให ้ยู ดาห ์เปล ือยเปล่าไปแล้วและได้ละเมิดต่อพระเยโฮ
วาห ์อยา่งรา้ยแรง 20 ฉะน้ันทิ กล ัทปิเลเสอร ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยีจึงยกขึ้นมาต่อสู้กับพระองค์ และกระทําให ้
พระองค์  ทุกข์ พระทัยแทนท่ีจะสนับสนนุพระองค์ ให ้ เข้มแข็ง 21 เพราะอาหสัทรงเอาของส่วนหน่ึงจากพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และจากราชสํานัก และจากเจ้านายถวายเป็นบรรณาการแก่ กษัตรยิ ์ของอสัซีเรยี
 แต่ หาเป็นประโยชน์ แก่  พระองค์  ไม่ 22 ในคราวทุกข์ยากน้ัน  พระองค์ ยิง่ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ คือกษั ตร ิย์
อาหสัองค์เดียวกันน้ี แหละ 23 เพราะพระองค์ทรงถวายสัตวบูชาแก่พระของเมืองดามัสกัสซ่ึงได้ ให ้ พระองค์  
พ่ายแพ้ และตร ัสว ่า �เพราะวา่พระแหง่กษั ตร ิยข์องซีเรยีได้ชว่ยเขาทัง้หลาย เราจึงจะถวายสัตวบูชาแก่พระ
เหล่าน้ันเพื่อจะชว่ยเรา�  แต่ พระเหล่าน้ันเป็นเครือ่งทําลายพระองค์ และทั ้งอ ิสราเอลทัง้ปวงด้วย 24 และ
อาหสัทรงรวบรวมเครือ่งใช้ของพระนิเวศแหง่พระเจ้า และตัดเครือ่งใช ้แห ่งพระนิเวศของพระเจ้าเป็นชิน้ๆ
และพระองค์ทรงปิดประตูพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงสรา้งแท่นบูชาสําหรบัพระองค์ ทุ 
กมุมเมืองเยรูซาเล็ม 25  พระองค์ ทรงสรา้งปู ชน ียสถานสูงในหวัเมืองของยูดาห ์ทุ  กห ัวเมืองเพื่อเผาเครือ่ง
หอมถวายพระอื่น กระทําใหพ้ระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของพระองค์ทรงพระพิโรธ

การสิน้พระชนม์ของอาหสั เฮเซคียาหค์รอบครองแทนพระองค์ (2 พกษ 16:19-20)
26 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของพระองค์ และพระราชวตัรของพระองค์ ทัง้สิน้  ตัง้แต่ ต้นจนปลาย  ดู  เถิด 

เขาบันทึกไวใ้นหนังสือของกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์และอสิราเอล 27 และอาหสัก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ เขาก็ฝังพระศพไวใ้นกรุง คือในเยรูซาเล็ม  แต่ เขามิ ได้ นําพระศพไปไวใ้นอุโมงค์ของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิส
ราเอล และเฮเซคียาหโ์อรสของพระองค์ ได้ ครอบครองแทนพระองค์

29
เฮเซคียาหท์รงครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 18:1; อสย 36-39)



2  พงศาวดาร 29:1 384 2  พงศาวดาร 29:29

1 เม่ือเฮเซคียาห ์มี พระชนมายุ ย ่ี สิ บหา้พรรษา  พระองค์ ทรงเริม่ครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครอง
ในกรุงเยรูซาเล็มยี ่สิ บเก้าปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามวา่  อาบ ยีาห์  บุ ตรสาวของเศคารยิาห์ 2และ
พระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามซ่ึงดาวดิบรรพบุรุษของพระองค์ ได้ 
ทรงกระทําทุกประการ 3 ในปีแรกแหง่รชักาลของพระองค์ในเดือนแรก  พระองค์ ทรงเปิดประตูพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ และได้ทรงทําการซ่อมแซมประตู น้ัน 4  พระองค์ ทรงนําปุโรหติและคนเลว ีเข ้ามาและทรง
ให้เขาชุ มน ุ มท ่ีถนนด้านตะวนัออก 5 และตรสักับเขาวา่ � คนเลว ี เอย๋ ขอฟังเรา จงชาํระตัวให ้บรสุิทธิ ์และ
ชาํระพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของท่านให ้บรสุิทธิ ์และขนสิง่สกปรกออกเสียจาก
สถานบร ิสุทธ ์ิ 6 เพราะบรรพบุรุษของเราทัง้หลายได้กระทําการละเมิด และได้กระทําสิง่ท่ีชัว่ในสายพระ
เนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา เขาทัง้หลายได้ทอดทิง้พระองค์ และหนัหน้าของเขาเสียจากท่ีประทับ
ของพระเยโฮวาห์ และได้หนัหลังให้ 7 เขาปิดประตู มุ ขพระนิเวศด้วย และได้ดับประทีปเสีย และมิ ได้ เผา
เครือ่งหอมหรอืถวายเครือ่งเผาบูชาในสถานบร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล 8 เพราะฉะน้ันพระพิโรธของ
พระเยโฮวาห์จึงมาบนยูดาห์และเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงกระทําให้เขาเป็นสิง่ท่ี น่าหวาดเสียว เป็ นที ่ 
สยดสยอง และเป็ นที ่ เย ้ยหยนัตามท่ีท่านได้ เห ็ นก ับตาของท่านแล้ว 9 เพราะดู เถิด  บิ ดาทัง้หลายของเราได้
ล้มลงด้วยดาบ และบุตรชายบุตรสาวกับภรรยาของเราได้เป็นเชลยเพราะเหตุ น้ี 10  บัดน้ี เรามีใจประสงค์ ท่ี 
จะกระทําพันธสัญญากับพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล เพื่อวา่พระพิโรธอนัแรงกล้าของพระองค์จะ
หนัไปเสียจากเรา 11  บุ ตรชายทัง้หลายของข้าพเจ้าเอย๋ อยา่เพิกเฉยเพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงเลือกท่าน
ให้ยนือยู ่เฉพาะพระพักตร ์ของพระองค์ เพื่อปรนนิบั ติ  พระองค์ และเป็นผู้ ปรนนิบัติ ของพระองค์ และเผา
เครือ่งหอม� 12  แล ้วคนเลว ีก็  ลุกขึ้น คือมาฮาทบุตรชายอามาสัย และโยเอลบุตรชายอาซารยิาห์  ผู้ เป็นลูก
หลานของโคฮาท และลูกหลานของเมรารี  มี คีชบุตรชายอ ับด ีและอาซารยิาห ์บุ ตรชายเยฮาลเลเลล และ
ของคนเกอร ์โชน  มี โยอาห ์บุ ตรชายศิมมาห์ และเอเดนบุตรชายโยอาห์ 13 และลูกหลานของเอลีซาฟาน  มี  ช ิ
มรแีละเยอีเอล และลูกหลานของอาสาฟ  มี เศคารยิาห์และมัทธานิยาห์ 14 และลูกหลานของเฮมาน  มี เยฮี
เอลและชเิมอี และลูกหลานของเยดูธูน  มี เชไมอาหแ์ละอุสซีเอล 15 เขาทัง้หลายรวบรวมพี่น้องของเขา และ
ชาํระตนให ้บรสุิทธิ ์และเข้าไปตามท่ี กษัตรยิ ์ ได้ ทรงบัญชา โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์  ให ้ชาํระพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห ์ให ้ บรสุิทธิ ์16  ปุ โรหติได้ เข ้าไปในส่วนข้างในของพระนิเวศของพระเยโฮวาห์เพื่อชาํระให ้
บรสุิทธิ ์และเขานําสิง่สกปรกท่ีเขาพบในพระวหิารของพระเยโฮวาห์ออกมาท่ีลานพระนิเวศของพระเยโฮ
วาห์ และคนเลว ีก็ ขนเอาของน้ันออกไปยงัลําธารขิดโรน 17 เขาเริม่ชาํระในวนัแรกของเดือนแรก และในว ั
นที ่แปดของเดือนน้ันเขามาย ังม ุขของพระเยโฮวาห์ เขาชาํระพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์อยู ่แปดวนั และ
ในว ันที ่ สิ บหกของเดือนแรกก็ เสรจ็ 18  แล ้วเขาเข้าไปหากษั ตร ิย์เฮเซคียาห์และทูลวา่ �ข้าพระองค์ทัง้หลาย
ได้กระทําความสะอาดพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์สิ ้นเสรจ็แล้ว ทัง้แท่นเครือ่งเผาบู ชา และเครือ่งใช้ของ
แท่นน้ันทัง้สิน้ และโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์ และเครือ่งใช้ของโต๊ะน้ันทัง้สิน้ 19  เครือ่งใช ้ทัง้สิน้ซ่ึงกษั ตร ิย์
อาหสัคัดทิง้ในรชัสมัยของพระองค์ เม่ือพระองค์ ได้ กระทําการละเมิด ข้าพระองค์ทัง้หลายได้เตรยีมพรอ้ม
และได้ชาํระแล้ว และดู เถิด ของเหล่าน้ั นก ็ อยู ่ หน ้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห�์

เฮเซคียาห ์ให ้ประชาชนนมัสการพระเจ้าในพระวหิารอกี
20  แล ้วกษั ตร ิย์เฮเซคียาห์ทรงลุกขึ้นแต่ เชา้ และรวบรวมเจ้านายของกรุง และเสด็จขึ้นไปยงัพระนิเวศ

ของพระเยโฮวาห์ 21 และเขาได้นําววัผู้ เจ ็ดตัว แกะผู้ เจ ็ดตัว ลูกแกะเจ็ดตัว และแพะผู้ เจ ็ดตัวเป็นเครือ่งบูชา
ไถ่บาปสําหรบัราชอาณาจั กร สถานบร ิสุทธ ์ิและยูดาห์ และพระองค์ทรงบัญชาให้ลูกหลานของอาโรน คือ
ปุโรหติให้ถวายของเหล่าน้ันบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ 22 เขาทัง้หลายจึงฆ่าววัผู้และปุโรห ิตก ็รบัเลือด
และพรมท่ี แท่นบูชา และเขาทัง้หลายฆ่าแกะผู้ และเอาเลือดของมันพรมแท่นบู ชา และฆ่าลูกแกะ เอาเลือด
ของมันพรมแท่นบู ชา 23  แล ้วแพะผู้สําหรบัเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปน้ันเขานํามาท่ี กษัตรยิ ์และท่ีประชุมชน
และเขาทัง้หลายก็เอามือของเขาวางบนแพะน้ัน 24 และปุโรห ิตก ็ฆ่าแพะเสีย และเอาเลือดของมันทําการ
คืนดีกันบนแท่นน้ันเพื่อทําการลบมลทินบาปให้อสิราเอลทัง้ปวง เพราะกษั ตร ิย์ทรงบัญชาวา่  ให ้ทําเครือ่ง
เผาบูชาและเครือ่งบูชาไถ่บาปสําหรบัอสิราเอลทัง้ปวง 25  แล ้วพระองค์ทรงให ้คนเลว ีประจําอยู่ในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์  มี  ฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ ตามบัญญั ติ ของดาวดิ และของกาดผู้ทํานายของกษั ตร ิย์
และของนาธนัผู้ พยากรณ์ เพราะวา่พระบัญญั ติ น้ันมาจากพระเยโฮวาหท์างผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ 26  คน
เลว ี ก็ ยนือยู่ ถือเครือ่งดนตรขีองดาวดิ และปุโรหติถือแตร 27  แล ้วเฮเซคียาห์ทรงบัญชาวา่  ให ้ถวายเครือ่ง
เผาบู ชาน ้ันบนแท่น และเม่ือเริม่ถวายเครือ่งเผาบู ชา  ก็ เริม่ถวายเพลงแด่พระเยโฮวาห์ และแตรกับเครือ่ง
ดนตรขีองดาวดิกษั ตร ิย์ของอสิราเอลก็เริ ่มด ้วย 28 ชุ มน ุมชนทัง้สิ ้นก ็ นมัสการ และนั กร ้องก็ รอ้งเพลง และ
คนดนตร ีก็  เป่าแตร ทําอยา่งน้ี อยู ่จนถวายเครือ่งเผาบูชาเสรจ็ 29 เม่ือการถวายบูชาเสรจ็แล้ว  กษัตรยิ ์และ
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คนทัง้ปวงท่ี อยู ่กับพระองค์ ก็ กราบลงนมัสการ 30 และกษั ตร ิย์เฮเซคียาห์และเจ้านายก็บัญชาให ้คนเลว ี
รอ้งเพลงสรรเสรญิพระเยโฮวาหด้์วยถ้อยคําของดาวดิและของอาสาฟผู้ ทํานาย และเขาทัง้หลายรอ้งเพลง
สรรเสรญิด้วยความยนิดี และเขาก็ก้มศีรษะลงนมัสการ 31  แล ้วเฮเซคียาหต์ร ัสว ่า � บัดน้ี ท่านทัง้หลายได้
ชาํระตัวของท่านให ้บรสุิทธิ ์ต่อพระเยโฮวาห์ จงเข้ามาใกล้ นําเครือ่งสัตวบู ชา และเครือ่งบูชาโมทนามายงั
พระนิเวศของพระเยโฮวาห�์ และชุ มน ุมชนก็นําเครือ่งสัตวบูชาและเครือ่งบูชาโมทนา และทุกคนท่ี มี ใจสมั 
ครก ็ ได้ นําเครือ่งเผาบูชามา 32 จํานวนเครือ่งเผาบูชาซ่ึงชุ มน ุมชนนํามา คือววัผู้ เจ ็ดสิบตัว แกะผู้ หน ่ึงรอ้ย
และลูกแกะสองรอ้ย ทัง้สิน้น้ีเป็นเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ 33 และเครือ่งบูชาท่ีมอบถวายไว้  มี ววัผู้
หกรอ้ยตัว และแกะสามพันตัว 34  แต่  มี  ปุ โรห ิตน ้อยเกินไป จนถลกหนังเครือ่งเผาบูชาทัง้หมดไม่ ได้  คนเลว 
ี พี่ น้องของเขาก็ ได้ ชว่ยจนเสรจ็งาน และจนกวา่ปุโรหติคนอื่นจะเสรจ็การชาํระตนให ้บรสุิทธิ ์เพราะในการ
ชาํระตนน้ันคนเลว ีจร ิงจังยิง่กวา่พวกปุโรหติ 35 นอกจากเครือ่งเผาบู ชาม ีจํานวนมากมายแล้วย ังม ีไขมัน
ของเครือ่งสันติ บูชา และมีเครือ่งด่ืมบูชาคู่กับเครือ่งเผาบู ชาด ้วย  ดังน้ี แหละงานปรนนิบั ติ ในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห ์ก็ ฟ้ืนคืนมาอกี 36 เฮเซคียาห์กับประชาชนทัง้ปวงก็เปรมปร ีดิ ์ด้วยการท่ีพระเจ้าได้ทรงกระทํา
ให ้แก่ ประชาชนครัง้น้ี เพราะเรือ่งน้ี เก ิดขึ้นปัจจุบันทันด่ วน 
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1 เฮเซคียาห์ทรงรบัสัง่ไปถึ งอ ิสราเอลและยูดาห ์ทัง้ปวง และทรงพระอกัษรถึงเอฟราอิมกับมนัสเสห ์ด้วย
วา่ เขาทัง้หลายควรจะมายงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ท่ี  เยรูซาเล็ม เพื่อจะถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระ
เยโฮวาหพ์ระเจ้าของอสิราเอล 2 เพราะวา่กษั ตร ิยแ์ละเจ้านายของพระองค์ทัง้ชุ มน ุมชนทัง้ปวงในเยรูซาเล็ม
ได้ปรกึษากั นที ่จะถือเทศกาลปัสกาในเดือนท่ี สอง 3 ด้วยเขาทัง้หลายจะถือปัสกาตามกําหนดไม่ ได้ เพราะ
วา่พวกปุโรหติย ังม ิ ได้ ชาํระตนให ้บรสุิทธิ ์เพียงพอแก่ จํานวน และประชาชนย ังม ิ ได้ ชุ มน ุมกันในเยรูซาเล็ม
4 และแผนงานน้ั นก ็เป็ นที ่ชอบแก่ กษัตรยิ ์และชุ มน ุมชนทัง้ปวง 5 เขาจึงลงมติ ให ้ทําประกาศออกไปทั ่วอ 
ิสราเอล  ตัง้แต่ เบเออรเ์ชบาถึงเมืองดานวา่ ประชาชนควรมาถือปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่
งอ ิสราเอลท่ี เยรูซาเล็ม เพราะเขามิ ได้ ถือเป็นเวลานานตามท่ี ได้ กําหนดไว้ 6 คนเดินหนังสือจึงออกไปทั ่วอ 
ิสราเอลและยูดาห์ ถือหนังสือจากกษั ตร ิย์และบรรดาเจ้านายของพระองค์ เพราะกษั ตร ิย ์ได้ ทรงบัญชาวา่
�ชนอสิราเอลเอย๋ จงกลับมาหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของอบัราฮมั อสิอคั และอสิราเอล เพื่อพระองค์จะ
หนักลับมายงัคนส่วนท่ี เหลืออยู ่ของท่าน  ผู้ ซ่ึงหนีรอดจากพระหตัถ์ของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี 7 ท่านอยา่เป็น
เหมือนบิดาและเหมือนพี่น้องของท่านผู้ ได้ กระทําการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของ
เขา  พระองค์ จึงทรงมอบเขาให้ถึงความเศรา้สลดตามท่ีท่านเองก็ เห ็นอยู่ 8 และคราวน้ีอยา่คอแข็งอยา่ง
บิดาของท่านทัง้หลายเลย  แต่ จงยอมมอบตั วท ่านแด่พระเยโฮวาห์ และมายงัสถานบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ซ่ึง
พระองค์ทรงชาํระไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์ เป็นนิตย ์และปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพื่อพระพิโรธอนัแรง
กล้าของพระองค์จะหนัไปเสียจากท่าน 9 เพราะถ้าท่านทัง้หลายหนักลับมายงัพระเยโฮวาห์  พี่ น้องของท่าน
และลูกหลานของท่านจะประสบความเอน็ดูจากผู้ ท่ี จับเขาไปเป็นเชลย และจะได้ กล ับมายงัแผ่นดินน้ี อกี เพ
ราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงพระเมตตาและกรุณา ถ้าท่านกลับมาหาพระองค์  พระองค์ จะไม่ทรง
หนัพระพักตรไ์ปจากท่าน� 10 คนเดินหนังสือจึงไปตามหวัเมืองต่างๆทัว่แผ่นดินเอฟราอมิและมนัสเสหไ์กล
ไปจนถึงเศบู ลุ น  แต่ คนทัง้หลายก็หวัเราะเยาะเขา และเยย้หยนัเขา 11  มี  แต่ คนอาเชอร์  มน ัสเสห์และเศบู ลุ 
นบางคนท่ีถ่อมตัวและมายงัเยรูซาเล็ม 12 พระหตัถ์ของพระเจ้าอยูเ่หนือยูดาห ์ด้วย ทรงใหเ้ขาเป็นใจเดียวกั 
นที ่จะกระทําตามซ่ึงกษั ตร ิย์และเจ้านายได้บัญชาเขาไวต้ามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 13 ประชาชนเป็ นอ 
ันมากมาประชุมกันในเยรูซาเล็มเพื่อถือเทศกาลกินขนมปังไรเ้ชื้อในเดือนท่ี สอง เป็นการชุ มน ุมใหญ่ ยิง่นัก 
14 พวกเขาลุกขึ้นและได้กําจัดแท่นบูชาท่ี อยู ่ในเยรูซาเล็มและแท่นสําหรบัเผาเครือ่งหอมทัง้ปวงน้ัน เขาขน
ไปทิง้เสียในลําธารขิดโรน

การถือเทศกาลปัสกาด้วยความยนิดี
15 และเขาทัง้หลายได้ฆ่าแกะปัสกาในว ันที ่ สิ บส่ีของเดือนท่ี สอง  ปุ โรหติและคนเลว ีก็ ต้องรูสึ้กละอาย

เพราะฉะน้ันเขาจึงชาํระตัวให ้บรสุิทธิ ์และนําเครือ่งเผาบูชามาในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 16 เขาทัง้
หลายเข้าประจําตําแหน่งท่ีเขาเคย ตามพระราชบัญญั ติ ของโมเสสคนของพระเจ้า  ปุ โรห ิตก ็เอาเลือดซ่ึงเขา
รบัมาจากมือของคนเลว ีประพรม 17 เพราะวา่มีหลายคนในชุ มน ุมชนน้ันย ังม ิ ได้ ชาํระตนให ้บรสุิทธิ ์เพราะ
ฉะน้ันคนเลวีจึงต้องฆ่าแกะปัสกาแทนทุกคนท่ี มลทิน เพื่อกระทําให ้บรสุิทธิ ์ต่อพระเยโฮวาห์ 18 เพราะวา่
มวลชนน้ัน คนเป็ นอ ันมากท่ีมาจากเอฟราอมิ  มน ัสเสห์ อสิสาคาร์ และเศบู ลุ นยงัไม่ ได้ ชาํระตน ถึงกระน้ัน
เขาก็ยงัรบัประทานปัสกาผิดต่อข้อท่ีกําหนดไว้  แต่ เฮเซคียาห์ทรงอธษิฐานเผื่อเขาวา่ �ขอพระเยโฮวาห ์
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ผู้ ประเสรฐิทรงให้อภัยแก่ ทุ กๆคน 19  ผู้ ปักใจเสาะหาพระเจ้า คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของ
เขา  ถึงแม้ วา่จะไม่ชาํระตัวตามกฎของความบร ิสุทธ ์ิ แห ่งสถานบร ิสุทธ ์ิ น้ี � 20 พระเยโฮวาห์ทรงฟังเฮเซคี
ยาห์และทรงรกัษาประชาชน 21 และประชาชนอสิราเอลท่ี อยู ่ ณ เยรูซาเล็มได้ถือเทศกาลกินขนมปังไรเ้ชื้อ
เจ็ดวนัด้วยความยนิดี ยิง่ และคนเลวกัีบปุโรหติได้สรรเสรญิพระเยโฮวาห ์ทุ กวนัๆ รอ้งเพลงทําเสียงดั งด ้วย
เครือ่งดนตรขีองเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 22 และเฮเซคียาหท์รงกล่าวหนนุใจพวกคนเลวทัีง้ปวงผู้สอนถึง
ความรูอ้นัประเสรฐิแหง่พระเยโฮวาห์ พวกเขาจึงรบัประทานอาหารในเทศกาลน้ันเจ็ดวนั  ได้ ถวายสัตวเ์ป็น
เครือ่งสันติ บูชา และสารภาพความผิดบาปต่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของตน

การถือเทศกาลปัสกาอกีเจ็ดวนั
23  แล ้วชุ มน ุมชนทัง้สิ ้นก ็ตกลงกั นที ่จะถือเทศกาลไปอกีเจ็ดวนั เขาจึงถือเทศกาลไปอกีเจ็ดวนัด้วยความ

ยนิดี 24 เพราะเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ได้ ทรงประทานววัผู้ หน ึ่งพันตัวและแกะเจ็ดพันตัวแก่ ชุมนมุชน 
และพวกเจ้านายได้ ให ้ววัผู้ หน ่ึงพันตัวและแกะหน่ึงหม่ืนตัวแก่ ชุมนมุชน และปุโรหติเป็นจํานวนมากก็ ได้ 
ชาํระตนให ้บรสุิทธิ ์25 ชุ มน ุมชนทัง้สิน้ของยูดาห์ กับบรรดาปุโรหติและคนเลวี และชุ มน ุมชนทัง้สิน้ซ่ึงออก
มาจากอสิราเอล และคนต่างด้าวซ่ึงออกมาจากแผ่นดิ นอ ิสราเอลและซ่ึงอยู่ในยูดาห์เปรมปร ีดิ ์ กัน 26 จึ งม ี
ความชื่นบานใหญ่ยิง่ในเยรูซาเล็ม เพราะตัง้แต่ สม ัยของซาโลมอนโอรสของดาวดิกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลไม่
เคยมี อยา่งน้ี เลยในเยรูซาเล็ม 27  แล ้วบรรดาปุโรหติและคนเลว ีได้  ลุ กขึ้นอวยพรประชาชน เสียงของเขาก็ถึง
พระกรรณ และคําอธษิฐานของเขาก็ขึ้นมายงัท่ีประทับบร ิสุทธ ิ์ของพระองค์คือสวรรค์
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การทําลายรูปเคารพ (2 พกษ 18:4)

1 เม่ือสําเรจ็งานน้ีทัง้สิน้แล้ วอ ิสราเอลทัง้ปวงผู้ อยู ่ ท่ี น่ันได้ออกไปยงัหวัเมืองยูดาห์และทําลายเสาศั กด ์ิ 
สิทธิ ์เป็นชิน้ๆ และโค่นบรรดาเสารูปเคารพลง และพังปู ชน ียสถานสูงลง และพังแท่นทัว่ยูดาหแ์ละเบนยามิ
นทัง้สิน้และในเอฟราอมิกับมนัสเสห์ จนเขาทําลายเสียหมดสิน้  แล ้วประชาชนอสิราเอลทัง้ปวงก็ กล ับไปยงั
หวัเมืองของตน  ทุ กคนกลับไปยงัท่ี ดิ นของเขา

เฮเซคียาหนํ์าให ้มี การปฏิ รู ปใหม่
2 เฮเซคียาห ์ได้ ทรงจัดการแบ่งบรรดาปุโรหติและคนเลวีเป็นกองๆ  แต่ ละกองตามหน้าท่ี ปรนนิบัติ ของ

ตน คือบรรดาปุโรหติและคนเลวี  ให ้เป็นพนักงานฝ่ายเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งสันติบูชาให ้ปรนนิบัติ และ
ให้ถวายโมทนาและสรรเสรญิภายในประตูค่ายของพระเยโฮวาห์ 3 ส่วนท่ี กษัตรยิ ์ทรงบรจิาคจากทรพัย ์สิ น
ส่วนพระองค์ น้ัน เป็นเครือ่งเผาบูชาคือเครือ่งเผาบูชาสําหรบัเชา้และสําหรบัเยน็ และเครือ่งเผาบูชาสําหรบั
วนัสะบาโต วนัขึ้นหน่ึงค่ําและเทศกาลตามกําหนด  ดังท่ี บันทึกไวใ้นพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ 4 และ
พระองค์ทรงบัญชาประชาชนผู้ อยู ่ในเยรูซาเล็มให้บรจิาคส่วนท่ีเป็นของปุโรหติและของคนเลวี เพื่อเขา
เหล่าน้ันจะได้ เข ้มแข็งขึ้นในพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ 5 พอพระบัญชากระจายออกไป ประชาชน
อสิราเอลก็ ได้ บรจิาคเข้ามาอยา่งมากมาย  มี ผลรุน่แรกของข้าว น้ําองุน่  น้ํามัน  น้ําผึ้ง และผลิตผลทุกอยา่ง
ของไร ่นา และเขานําสิบชกัหน่ึงแหง่ของทุกชนิดเข้ามาอยา่งมากมาย 6 และประชาชนอสิราเอลและยูดาห ์
ผู้ อาศัยอยู่ในหวัเมืองของยูดาห ์ได้ นําสิบชกัหน่ึงของววัและแกะ และสิบชกัหน่ึงของสิง่บร ิสุทธ ์ิ ท่ี มอบถวาย
แด่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเขา และเก็บไวเ้ป็นกองๆ 7 ในเดือนท่ีสามเขาเริม่กองสุมขึ้นและสําเรจ็ในเดือน
ท่ี เจ็ด 8 เม่ือเฮเซคียาห์และเจ้านายมาเหน็กองเหล่าน้ัน ท่านทัง้หลายก็ถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ และ
อวยพรแก่อสิราเอลประชาชนของพระองค์ 9 เฮเซคียาห ์ก็ ทรงไต่ถามปุโรหติและคนเลวีถึงเรือ่งกองเหล่า
น้ัน 10 อาซารยิาห ์ปุ โรหติใหญ่  ผู้ เป็นวงศ์วานของศาโดกทูลตอบพระองค์ วา่ � ตัง้แต่ ประชาชนได้เริม่นําส่วน
บรจิาคเข้ามาในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ พวกข้าพระองค์ ได้ รบัประทานและมี พอก ับมีเหลือมาก เพราะ
พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงอาํนวยพระพรประชาชนของพระองค์ จึ งม ี เหลืออยู ่ ใหญ่ โตอยา่งน้ี� 11  แล ้วเฮเซคียาห์
จึงทรงบัญชาให้เขาจัดหอ้งในพระนิเวศของพระเยโฮวาหแ์ละเขาทัง้หลายก็จัดไว้ 12 และเขาทัง้หลายนําสิง่
บรจิาคเข้ามาอยา่งสัตย์ซ่ือทัง้สิบชกัหน่ึงและของมอบถวาย หวัหน้าเจ้าหน้าท่ี ผู้ดู แลคือโคนานิยาห ์คนเลว 
ีกับชิเมอีน้องชายเป็นคนรอง 13 เยฮีเอล อาซาซิยาห์ นาหทั อาสาเฮล เยรโีมท โยซาบาด เอลีเอล อสิมาคิ
ยาห์ มาฮาท และเบไนยาห์ เป็นผู้ควบคุมชว่ยเหลือโคนานิยาห์ และชิเมอีน้องชายของเขา โดยการแต่งตัง้
ของกษั ตร ิย์เฮเซคียาห์ และอาซาริยาห ์เจ้าหน้าท่ี  ชัน้ผู้ใหญ่ ของพระนิเวศของพระเจ้า 14 โคเร  บุ ตรชายอิ
มนาห ์คนเลว ี ผู้เฝ้าประตู  ตะวนัออก เป็นผู้ ดู แลของบูชาท่ีถวายตามใจสมัครแก่ พระเจ้า แจกส่วนบรจิาคท่ี
สงวนไวสํ้าหรบัพระเยโฮวาห์และสิง่บร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 15 เอเดน  มิ นยามิน เยชู อา เชไมอาห์ อามารยิาห์ เชคานิ
ยาห ์ได้ ชว่ยเขาในตําแหน่งหน้าท่ีในหวัเมืองของปุโรหติ  ให ้แจกแก่ พี่ น้องของเขาทัง้หลาย ทัง้ผู้ ใหญ่ และผู้
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น้อยเหมือนกันตามกองเวร 16  เวน้แต่ คนเหล่าน้ั นที ่ขึ้นทะเบียนไวต้ามผู้ ชาย  ตัง้แต่ สามขวบขึ้นไป  ทุ กคนท่ี 
เข ้าไปในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ เป็นเวรตามหน้าท่ีประจําว ันที ่ต้องทํา เพื่อทําการปรนนิบั ติ  ตามหน้าท่ี 
โดยกองของเขา 17 การขึ้นทะเบียนปุโรห ิตก ็กระทําตามวงศ์วานแหง่บรรพบุรุษของเขา ส่วนคนเลว ีตัง้แต่  
อายุ  ย ี่ สิ บปีขึ้นไปก็ขึ้นตามหน้าท่ีของเขา ตามกองเวรของเขาทัง้หลาย 18 และขึ้นทะเบียนทัง้ลูกเล็กๆของเขา
ภรรยาของเขา  บุ ตรชายบุตรสาวของเขามวลชนทัง้สิน้ เพราะในตําแหน่งหน้าท่ีน้ันเขาทัง้หลายได้ชาํระตัว
ให ้บรสุิทธิ ์19 สําหร ับลู กหลานของอาโรนคือพวกปุโรหติ  ผู้  อยู ่ในทุ่งนารวมรอบหวัเมืองของเขาน้ัน  มี  ผู้ ชาย
ในหวัเมืองต่างๆ  ผู้  ถู กระบุชื่อใหแ้จกจ่ายส่วนแบ่งแก่ ผู้ ชายทุกคนในพวกปุโรหติ และทุกคนในพวกคนเลว ีผู้ 
ซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนไว้ 20 เฮเซคียาห์ทรงกระทําดังน้ีทั ่วท ้ังยูดาห์ และพระองค์ทรงกระทําสิง่ท่ี ดี และชอบ และ
ท่ีเป็นความจรงิต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ 21 และงานทุกอยา่งซ่ึงพระองค์ทรงเริม่
กระทําในการปรนนิบั ติ  แห ่งพระนิเวศของพระเจ้า และตามพระราชบัญญั ติ และพระบัญญั ติ เพื่อแสวงหา
พระเจ้าของพระองค์  พระองค์ ทรงกระทําด้วยเต็มพระทัย และทรงจําเรญิขึ้น
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เซนนาเคอรบิมาบุ กรุ กยูดาห์ (2 พกษ 18:13-19:37; อสย 36:1-22)

1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี และการสถาปนาขึ้นน้ัน เซนนาเคอริบกษั ตร ิย์อสัซีเรยียกมาบุ กรุ กยูดาห์
และตัง้ค่ายล้อมหวัเมืองท่ี มี ป้อมไว้ ทรงดําร ิท่ี จะยดึไว้ 2 และเม่ือเฮเซคียาห์ทรงเห ็นว ่าเซนนาเคอรบิยกมา
ด้วยเจตนาจะต่อสู้กับเยรูซาเล็ม 3  พระองค์ ทรงวางแผนการกับเจ้านายของพระองค์ และทแกล้วทหารของ
พระองค์  ท่ี จะอุดน้ําตามน้ําพุ ท่ีอยู ่นอกเมืองเสีย และเขาทัง้หลายก็ทรงชว่ยพระองค์ 4  มี ประชาชนเป็ นอ ัน
มากรวบรวมกันเข้ามา และเขาทัง้หลายอุดน้ําพุและปิดลําธารซ่ึงไหลผ่านแผ่นดินเสีย  พูดวา่ �ทําไมจะให้
บรรดากษั ตร ิย์อสัซีเรยียกมาพบน้ําเป็ นอ ันมากเล่า� 5  พระองค์ ทรงประกอบกิจอยา่งบึ กบ ึน สรา้งกําแพง
ท่ีปร ักห ักพังน้ันทัว่ไปใหม่ และสรา้งหอคอยขึ้น และทรงสรา้งกําแพงข้างนอกอกีชัน้หน่ึง และพระองค์ทรง
เสรมิกําแพงป้อมมิลโลท่ีนครดาวดิ ทรงสรา้งหอกและโล่เป็นจํานวนมาก 6 และพระองค์ทรงตัง้ผูบ้ังคับการ
ต่อต้านไวเ้หนือประชาชน และทรงรวบรวมเข้าไว ้ด้วยกัน  ณ ถนนท่ี ประตู  นคร และตร ัสอย ่างหนนุใจเขาทัง้
หลายวา่ 7 �จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อยา่กลัวหรอืท้อถอยต่อกษั ตร ิย์อสัซีเรยี และต่อกองทัพทัง้สิ ้นที ่ 
อยู ่กับเขาน้ัน เพราะมี ผู้  หน ึ่งฝ่ายเราท่ี ใหญ่ กวา่ฝ่ายเขา 8 ฝ่ายเขามี แต่ กําลังเน้ือหนัง  แต่ ฝ่ายเรามีพระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของเราทรงสถิ ตก ับเราท่ีทรงชว่ยเราและสู้รบฝ่ายเรา� ประชาชนก็วางใจในพระดํารสัของเฮเซ
คียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์

 การขู่  เข ็ญอยา่งหยิง่ยโสของเซนนาเคอรบิ (2 พกษ 18:17-25)
9 ภายหลังเซนนาเคอริบกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี ( ผู้ ซ่ึงกําลังล้อมเมืองลาคีชอยู่ด้วยกําลังรบทัง้สิน้ของ

พระองค์�  ได้ รบัสัง่ให้ข้าราชการของพระองค์ไปยงักรุงเยรูซาเล็มถึงเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ของยูดาห์ และถึง
ประชาชนทัง้ปวงของยูดาห ์ท่ีอยู ่ในเยรูซาเล็มวา่ 10 �เซนนาเคอริบกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีตร ัสด ังน้ี วา่ � เจ้ 
าทัง้หลายพึ่งอะไร  เจ้ าจึงย ืนม ่ันให้ล้อมอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม 11 เฮเซคียาห ์มิได้ พาเจ้าให้หลงเพื่อจะมอบ
ให ้เจ้ าตายด้วยการอดอาหารและความกระหายหรอื ในเม่ือเขาบอกเจ้าวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
จะทรงชว่ยเราให้พ้นจากมือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี� 12 เฮเซคียาห์คนน้ีแหละมิ ใช ่หรอืท่ี ได้ กําจัดปู ชน 
ียสถานสูง และแท่นบูชาของพระองค์ และบัญชาแก่ ยู ดาห์กับเยรูซาเล็มวา่ � เจ้ าจงนมัสการอยู ่หน ้าแท่น
บูชาแท่นเดียว และเจ้าจงเผาเครือ่งหอมบนแท่นน้ัน� 13  เจ้ าไม่ รู ้หรอืวา่เราและบรรพบุรุษของเราได้กระทํา
อะไรแก่ ชนชาติ ทัง้หลายแหง่ประเทศต่างๆ พระของบรรดาประชาชาติ แห ่งประเทศเหล่าน้ันสามารถท่ีจะ
ชว่ยประเทศของเขาให้พ้นจากมือของเราหรอื 14 ในพวกพระทัง้ปวงแหง่ประชาชาติ เหล่ าน้ั นที ่บรรพบุรุษ
ของเราได้ทําลายเสียอยา่งสิน้เชงิ ย ังม ี พระองค์ ใดเล่าท่ีสามารถชว่ยประชาชนของตนใหพ้้นจากมือของเรา
 แล ้วพระเจ้าของเจ้าน่ะหรอืจะสามารถชว่ยเจ้าให้พ้นจากมือของเรา 15 เพราะฉะน้ันบัดน้ีอยา่ให้เฮเซคียาห์
ล่อลวงเจ้า หรอืพาเจ้าให้หลงในทํานองน้ี อยา่เชื่อเขา เพราะไม่ มี พระแหง่ประชาชาติหรอืราชอาณาจักรใด
ท่ีสามารถชว่ยประชาชนของตนใหพ้้นจากมือของเรา หรอืจากมือบรรพบุรุษของเรา พระเจ้าของเจ้าจะชว่ย
เจ้าให้พ้นจากมือของเราได้น้อยยิง่กวา่น้ันสักเท่าใดเล่า� � 16 และข้าราชการของพระองค์ ก็  กล ่าวทับถม
พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าและเฮเซคียาห ์ผู้รบัใช ้ของพระองค์มากยิง่กวา่น้ัน

เซนนาเคอรบิหมิน่ประมาทพระเจ้าของเฮเซคียาห์ (2 พกษ 19:9-13)
17 และพระองค์ทรงพระอกัษรหมิน่ประมาทพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอล และตรสัทับถมพระองค์ 

วา่ �พระของบรรดาประชาชาติ แห ่งประเทศทัง้หลายมิ ได้ ชว่ยประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเราฉันใด
พระเจ้าของเฮเซคียาห ์ก็ จะไม่ชว่ยประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเราฉันน้ัน� 18 และเขาทัง้หลายก็
ตะโกนความน้ีด้วยเสียงอนัดังเป็นภาษาฮบีรู ให ้ชาวเยรูซาเล็มผู้ อยู ่บนกําแพงฟัง  เพื่อให ้เขาตกใจและ
หวาดหวัน่ไหว จะได้ยดึเอาเมืองน้ัน 19 เขาได้ พู ดถึงพระเจ้าแหง่เยรูซาเล็มอยา่งกั บท ่ีเขาพูดถึงพระแหง่



2  พงศาวดาร 32:20 388 2  พงศาวดาร 33:10

ชนชาติทัง้หลายของแผ่นดินโลก ซ่ึงเป็นผลงานของมื อมนษุย ์20  แล ว้กษั ตร ิยเ์ฮเซคียาหแ์ละผู้ พยากรณ์ อสิ
ยาห ์บุ ตรชายอามอสได้อธษิฐานเพราะเรือ่งน้ีและรอ้งทูลต่อสวรรค์ 21 และพระเยโฮวาห์ทรงใช ้ทูตสวรรค์  
องค์  หน่ึง ซ่ึงได้ตัดทแกล้วทหารทัง้ปวงและผู้บังคับกองและนายทหารในค่ายของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีออก
เสีย เพราะฉะน้ันพระองค์จึงเสด็จกลับไปยงัแผ่นดินของพระองค์ด้วยความอบัอายขายพระพักตร์ และ
เม่ือพระองค์เสด็จเข้าในนิเวศแหง่พระของพระองค์ คนเหล่าน้ั นที ่ออกมาจากบัน้เอวของพระองค์เองได้
ฆ่าพระองค์ด้วยดาบเสียท่ี น่ัน 22 ดังน้ันพระเยโฮวาห์จึงทรงชว่ยเฮเซคียาห์และชาวเยรูซาเล็มให้พ้นจาก
พระหตัถ์ของเซนนาเคอรบิกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี และจากมือของศั ตรู ทัง้สิน้ของพระองค์ และพระองค์ทรง
นําเขาทัง้หลายอยู ่ทุ  กด ้าน 23 และคนเป็ นอ ันมากนําของถวายพระเยโฮวาห ์มาย ังกรุงเยรูซาเล็ม และของ
กํานัลต่างๆมาถวายเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์  พระองค์ จึงทรงเป็ นที ่ยกยอ่งในสายตาของทัง้ปวงตัง้แต่
เวลาน้ันเป็นต้นมา

เฮเซคียาหท์รงประชวรและทรงกลับฟ้ืนมาใหม่ (2 พกษ 20:1-11)
24 ครัง้น้ันเฮเซคียาหท์รงประชวรใกล้จะสิน้พระชนม์ และพระองค์ทูลอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์ และพระ

เยโฮวาหท์รงตอบ และประทานหมายสําคัญอยา่งหน่ึงให ้แก่ เฮเซคียาห์ 25  แต่ เฮเซคียาห ์มิได้ สนองพระคุณ
น้ัน เพราะพระทัยของพระองค์ผยองขึ้น เพราะฉะน้ันพระพิโรธจึงมาเหนือพระองค์  ยู ดาห์และเยรูซาเล็ม
26  แต่ เฮเซคียาหท์รงออ่นน้อมถ่อมพระทัยท่ีกําเร ิบน ัน้ลง ทัง้พระองค์และชาวเยรูซาเล็ม พระพิโรธของพระ
เยโฮวาหจึ์ งม ิ ได้ มาเหนือเขาทัง้หลายในรชักาลเฮเซคียาห์ 27 เฮเซคียาห์ทรงมีราชทรพัย์และเกียรติ ใหญ่  ยิง่ 
และพระองค์ทรงสรา้งคลังไวสํ้าหรบัพระองค์ เพื่อเก็บเงนิ  ทองคํา และเพชรพลอยต่างๆ  เครือ่งเทศ  โล่ และ
สําหรบัทรพัย ์สิ  นที ่ มี ค่าทุกชนิด 28 ทัง้ฉางสําหรบัข้าว น้ําองุน่ และน้ํามัน  ท่ี  ผลิ ตมา และโรงเก็บสัตวเ์ล้ียงทุก
ชนิดและคอกแกะ 29  พระองค์ ทรงจัดหวัเมืองเพื่อพระองค์ ด้วย ทัง้ฝูงแพะแกะและฝูงววัเป็ นอ ันมาก เพราะ
พระเจ้าทรงประทานทรพัย ์สิ นให ้พระองค์ มากยิง่ 30 เฮเซคียาห ์องค์  น้ี เองทรงปิดทางน้ําออกตอนบนของน้ํา
พุกีโฮนเสีย  แล ้วนําไปให้ไหลลงไปทางทิศตะวนัตกของนครดาวดิ และเฮเซคียาห์ทรงจําเรญิในพระราช
กิจทัง้สิน้ของพระองค์ 31 อยา่งไรก็ตามในเรือ่งทูตท่ี เจ้ านายเมืองบาบิโลนใช ้ให ้มาถามถึงการมหศัจรรย์ซ่ึง
ได้ เก ิดขึ้นในแผ่นดิน พระเจ้าก็ทรงปล่อยพระองค์ ตามอาํเภอใจ เพื่อจะทดลองพระองค์ และเพื่อจะทราบ
พระดํารทัิง้สิน้ในพระทัยของพระองค์ 32 ฝ่ายพระราชกิจนอกน้ันของเฮเซคียาห์ และความดีของพระองค์
 ดู  เถิด  มี บันทึกไวใ้นนิ มิ ตของอสิยาห ์ผู้  พยากรณ์  บุ ตรชายอามอส และในหนังสือของกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์และ
อสิราเอล

การสิน้พระชนม์ของเฮเซคียาห์ (2 พกษ 20:20-21)
33 และเฮเซคียาห์ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังพระศพไว้ในอุโมงค์สําคัญท่ีสุด

ของโอรสของดาวดิ และบรรดาคนยูดาหแ์ละชาวเยรูซาเล็ มท ัง้ปวงได้ถวายเกียรติเม่ือพระองค์ สิน้พระชนม์ 
และมนัสเสหโ์อรสของพระองค์ ได้ ครอบครองแทนพระองค์

33
 มน ัสเสห ์ผู้ ชัว่รา้ยครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 21:2-9)

1 เม่ือมนัสเสห์เริม่ครอบครองมีพระชนมายุ สิ บสองพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม
หา้ สิบหา้ ปี 2  พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ท่ีชัว่ รา้ย ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามการกระทํา ท่ี น่า
สะอดิสะเอยีนของประชาชาติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงขับ ไล่ ไปเสียให้พ้นหน้าประชาชนอสิราเอล 3 เพราะ
พระองค์ทรงสรา้งปู ชน ียสถานสูงขึ้นใหม่ ซ่ึงเฮเซคียาห์พระราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงพังลงน้ัน และ
ทรงสรา้งแท่นบูชาแด่พระบาอลั และทรงทําบรรดาเสารูปเคารพ และนมัสการบรวิารทัง้สิน้ของฟ้าสวรรค์
และปรนนิบั ติ พระเหล่าน้ัน 4 และพระองค์ทรงสรา้งแท่นบูชาในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงพระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า �นามของเราจะอยู่ในเยรูซาเล็มเป็นนิตย�์ 5 และพระองค์ ได้ ทรงสรา้งแท่นบูชาสําหรบับรรดา
บรวิารแหง่ฟ้าสวรรค์ในลานทัง้สองแหง่พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 6 และพระองค์ ได้ ทรงถวายโอรสของ
พระองค์ ให ้ ลุ ยไฟในหุบเขาบุตรชายของฮินโนม ถือฤกษ์ ยาม  ใช ้ เวทมนตร ์ ใช ้ ไสยศาสตร ์ ติ ดต่ อก ับคนทรง
และพ่อมดหมอผี  พระองค์ ทรงกระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยเป็ นอ ันมากในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงเป็นการ
ยัว่ยุ ให ้ พระองค์ ทรงกริว้โกรธ 7 และรูปเคารพสลัก ซ่ึงคือรูปเคารพท่ี พระองค์ ทรงสรา้งน้ัน  พระองค์ ทรง
ตัง้ไว้ในพระนิเวศของพระเจ้า ซ่ึงพระเจ้าตรสักับดาวดิและซาโลมอนโอรสของดาวดิวา่ �ในนิเวศน้ีและ
ในเยรูซาเล็ม ซ่ึงเราได้เลือกออกจากตระกูลทัง้สิน้ของอสิราเอล เราจะบรรจุนามของเราไว ้เป็นนิตย ์8 และ
เราจะไม่ ให ้ เท ้าของอสิราเอลพเนจรออกไปจากแผ่นดินซ่ึงเราได้ กําหนดให ้บรรพบุรุษของเจ้าอกีเลย ถ้าเขา
เพียงแต่จะระมัดระวงักระทําทุกอยา่งซ่ึงเราได้บัญชาเขาไว้ คือราชบัญญั ติ  กฎเกณฑ์ และกฎทัง้สิน้ซ่ึงได้ 
ให ้ ไว ้โดยทางโมเสส� 9  มน ัสเสห์ทรงชกัจูงยูดาห์และชาวเยรูซาเล็มให ้หลง เขาจึงได้กระทําความชัว่รา้ยยิง่
กวา่บรรดาประชาชาติ ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงทําลายใหพ้้นหน้าประชาชนอสิราเอลน้ัน 10 พระเยโฮวาหต์รสั
กับมนัสเสหแ์ละประชาชนของพระองค์  แต่ เขาทัง้หลายไม่ ฟัง 
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 มน ัสเสหเ์ป็นเชลยแล้วกลับคืนมา
11 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาหท์รงให ้ผู้ บังคับกองทหารของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีมาต่อสู้ เขาทัง้หลาย  ได้ จับ

มนัสเสห์ท่ามกลางพงหนามและจองจําด้วยตรวนและนําพระองค์ มาย ังบาบิ โลน 12 และเม่ือพระองค์ทรง
ทุกข์ ยาก  พระองค์ ทรงวงิวอนขอพระกรุณาต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ และถ่อมพระทัยลงอยา่ง
มากต่อพระพักตรพ์ระเจ้าของบรรพบุรุษของพระองค์ 13  พระองค์ ทรงอธษิฐานต่อพระเจ้า และพระเจ้าทรง
รบัคําวงิวอนของพระองค์ และทรงฟังคําออ้นวอนของพระองค์ และนําพระองค์ กล ับมายงักรุงเยรูซาเล็มใน
ราชอาณาจักรของพระองค์ อกี  แล ้วมนัสเสหท์รงทราบวา่พระเยโฮวาหท์รงเป็นพระเจ้า 14ภายหลังพระองค์
ทรงสรา้งกําแพงชัน้นอกให้นครดาวดิทางตะวนัตกของกีโฮนในหุบเขาไปจนถึงทางเข้าประตู ปลา  แล ้ววง
รอบตําบลโอเฟล และก่อขึ้นให้สูงมาก และพระองค์ทรงตัง้ผู้บังคับบัญชากองทัพให ้อยู ่ในหวัเมืองมีป้อม
ในยูดาห ์ทัง้สิน้ 15 และพระองค์ทรงเอาพระต่างด้าวและรูปเคารพไปเสียจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
และแท่นบูชาทัง้สิน้ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงสรา้งไว้บนภูเขาแหง่พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และในเยรูซาเล็ม
และพระองค์ทรงทิง้ออกไปนอกเมือง 16 และพระองค์ทรงซ่อมแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ และทรงถวาย
เครือ่งสัตวบูชาเป็นเครือ่งสันติบูชาและเครือ่งโมทนาพระคุณบนแท่นน้ัน และพระองค์ทรงบัญชาให ้ยู ดาห ์
ปรนนิบัติ พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล 17 ถึงกระน้ั นก ็ ดี ประชาชนก็ยงัถวายสัตวบูชาท่ี ปู  ชน ียสถานสูง
 แต่ ถวายต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาเท่าน้ัน 18 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของมนัสเสห์ และคําอธษิฐาน
ของพระองค์ต่อพระเจ้า และถ้อยคําของผู้ ทํานาย  ผู้ ทูลพระองค์ในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่
งอ ิสราเอล  ดู  เถิด  มี บันทึกไว้ในหนังสือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล 19 และคําอธษิฐานของพระองค์ และ
เรือ่งท่ีพระเจ้าทรงรบัคําวงิวอนของพระองค์ บาปทัง้สิน้ของพระองค์ และการละเมิดของพระองค์ ทัง้สิน้ 
และสถานท่ีซ่ึงพระองค์ทรงสรา้งปู ชน ียสถานสูง และตัง้บรรดาเสารูปเคารพและรูปเคารพสลัก  ก่อนท่ี  
พระองค์ ทรงถ่อมพระองค์ลงน้ัน  ดู  เถิด เขาบันทึกไวใ้นหนังสือประว ัติ  ท่ี  ผู้ ทํานายแต่ง 20  มน ัสเสหจึ์งทรงล่วง
หลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังพระศพไวใ้นพระราชวงัของพระองค์ และอาโมนโอรสของ
พระองค์ ได้ ครอบครองแทนพระองค์

อาโมนครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 21:18-22)
21 เม่ืออาโมนเริม่ครอบครองมีพระชนมายุ ย ่ี สิ บสองพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม

สองปี 22  พระองค์ ทรงกระทําความชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ อยา่งมนัสเสห์ราชบิดาของ
พระองค์ทรงกระทําน้ัน อาโมนถวายสัตวบูชาแก่ รู ปเคารพสลักทัง้สิน้ ซ่ึงมนัสเสห์ราชบิดาของพระองค์ ได้ 
ทรงสรา้งขึ้น และทรงปรนนิบั ติ  รู ปเคารพน้ัน 23 และพระองค์ มิได้ ถ่อมพระองค์ลงต่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาห์ อยา่งมนัสเสหร์าชบิดาของพระองค์ ได้ ถ่อมพระองค์ลงน้ัน  แต่ อาโมนองค์ น้ี  ได้ ละเมิดยิง่ๆขึ้น

การสิน้พระชนม์ของอาโมน (2 พกษ 21:23-26)
24  แล ้วข้าราชการของพระองค์ ก็ รว่มกันคิดกบฏต่อพระองค์ และได้ฆ่าพระองค์เสียในพระราชวงัของ

พระองค์ 25  แต่ ประชาชนแหง่แผ่นดินได้ประหารบรรดาคนเหล่าน้ั นที ่คิดกบฏต่อกษั ตร ิย์อาโมน และ
ประชาชนแหง่แผ่นดินได้ แต่ งตัง้ใหโ้ยสิยาหโ์อรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์

34
โยสิยาหค์รอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 22:1�23:30)

1 เม่ือ โย สิ ยาห์ เริม่ ครอบ ครอง มี พระ ชนมายุ แปด พรรษา และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน เยรูซาเล็ม
สามสิบเอด็ปี 2  พระองค์ ทรงกระทําสิง่ท่ี ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และดําเนินในมรรคา
ของดาวดิบรรพบุรุษของพระองค์ และพระองค์ มิได้ ทรงเอนเอยีงไปทางขวามือหรอืทางซ้าย 3 เพราะในปี ท่ี 
แปดแหง่รชักาลของพระองค์ เม่ือพระองค์ยงัทรงพระเยาว ์อยู ่ พระองค์ ทรงเริม่แสวงหาพระเจ้าของดาวดิ
บรรพบุรุษของพระองค์ และในปี ท่ี  สิ บสองพระองค์ทรงเริม่กวาดล้างยูดาห์และเยรูซาเล็ มด ้วยการกําจัดปู 
ชน ียสถานสูง ทัง้บรรดาเสารูปเคารพและรูปเคารพแกะสลักและรูปเคารพหล่อ 4 และเขาพังแท่นบูชาพระ
บาอลัลงต่อพระพักตรข์องพระองค์ และพระองค์ทรงโค่นบรรดารูปเคารพซ่ึงตัง้อยู่บนน้ันลง และพระองค์
ทรงทุบบรรดาเสารูปเคารพและรูปเคารพแกะสลั กก ับรูปเคารพหล่อเป็นชิน้ๆ และทรงกระทําใหเ้ป็นผงโรย
บนหลุมศพของบรรดาคนท่ีถวายสัตวบูชาแก่พระเหล่าน้ัน 5 และพระองค์ทรงเผากระดูกของปุโรหติบน
แท่นพระเหล่าน้ัน และทรงกวาดยูดาหแ์ละเยรูซาเล็ม 6และพระองค์ทรงกระทําเช ่นก ันในหวัเมืองของมนัส
เสห์ เอฟราอมิและสิเมโอน และไปถึงนัฟทาลี ในท่ีปร ักห ักพังซ่ึงอยู ่โดยรอบ 7 เม่ือพระองค์ทรงทําลายแท่น
บูชาและบรรดาเสารูปเคารพ และทรงทุบรูปเคารพสลักให ้เป็นผง และทรงโค่นบรรดารูปเคารพทัง้สิน้ลง
ทัว่แผ่นดิ นอ ิสราเอลแล้ว  พระองค์ เสด็จกลับเยรูซาเล็ม

การซ่อมแซมพระว ิหาร (2 พกษ 22:3-7)
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8 ในปี ท่ี  สิ บแปดแหง่รชักาลของพระองค์ เม่ือพระองค์ทรงกวาดล้างแผ่นดินและพระนิเวศแล้ว  พระองค์ 
ทรงใชช้าฟานบุตรชายอาซาลิยาห์ และมาอาเสอาห ์ผู้ วา่ราชการนคร และโยอาห ์บุ ตรชายโยอาฮาสเจ้ากรม
สารบรรณ  ให ้ซ่อมแซมพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ 9 เม่ือเขาทัง้หลายมาหาฮิลคียาห์
มหาปุโรหติแล้ว เขาได้มอบเงนิซ่ึงคนทัง้หลายนํามายงัพระนิเวศของพระเจ้า ซ่ึงคนเลว ีผู้ เฝ้าธรณี ประตู  ได้  
เก ็บจากมนัสเสหแ์ละเอฟราอมิ และจากบรรดาคนท่ีเหลือของอสิราเอล และจากยูดาหกั์บเบนยามินทัง้สิน้
 แล ้วพวกเขากลับไปยงัเยรูซาเล็ม 10 เขาทัง้หลายมอบให ้แก่ คนทํางานผู้ ดู แลพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
และมอบให ้แก่ คนทํางานผู้ทํางานอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ เพื่อการซ่อมแซมพระนิเวศให ้มัน่คง 
11 เขาทัง้หลายมอบให ้แก่  ชา่งไม้ และชา่งก่อสรา้งเพื่อจะซ้ือหนิสลักและไม้ กระดาน เพื่อประกับและเป็นคาน
สําหรบัอาคาร ซ่ึงกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์ได้ ปล่อยใหท้รุดโทรมพังทลายไป 12 และคนทัง้หลายก็ทํางานอยา่งสัตย ์
ซ่ือ  ผู้  คุ มงานมียาหาทและโอบาดีห ์คนเลว ีลูกหลานของเมรารี และเศคารยิาห์กับเมชุลลั มล ูกหลานของคน
โคฮาทเป็นผู้ ดูแล  คนเลว ี ทุ กคนท่ีชาํนาญเครือ่งดนตรี 13 เป็นผู้ ดู แลคนหาบหาม และบรรดาคนท่ีทํางาน
ปรนนิบั ติ  ทุกอยา่ง  คนเลว ีบางคนเป็นอาลักษณ์ เป็นเจ้าหน้าท่ีและเป็นนายประตู

ฮลิคียาห ์ได้ พบพระราชบัญญั ติ ของโมเสส (2 พกษ 22:8)
14  ขณะท่ี เขาทัง้หลายนําเง ินที ่ ได้ ถวายในพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ออกมา ฮิลคียาห ์ปุ โรหติได้พบ

หนังสือพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ซ่ึงทรงประทานทางโมเสส 15 และฮิลคียาห ์พู  ดก ับชาฟานราช
เลขาวา่ �ข้าพเจ้าได้พบหนังสือพระราชบัญญั ติ ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห�์ และฮลิคียาห ์ก็ มอบหนังสือ
น้ันให้ชาฟาน 16 และชาฟานได้นําหนังสือไปถวายกษั ตร ิย์ และต่อไปก็ทูลรายงานกษั ตร ิย ์วา่ � สิ ่งทัง้ปวงท่ี 
พระองค์ ทรงมอบหมายแก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ให ้กระทําน้ัน เขากําลังกระทําอยู ่แล้ว � 17 เขารวบรวมเงนิซ่ึง
พบในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และได้มอบไวใ้นมือของผู้ ดู แลและคนงาน

การอา่นพระราชบัญญั ติ  ได้ นําการกลับใจยิง่ใหญ่ มา (2 พกษ 22:9-13)
18  แล ้วชาฟานราชเลขาทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ฮิลคียาห ์ปุ โรหติได้มอบหนังสือแก่ข้าพระองค์ม้วนหน่ึง�  แล ้ว

ชาฟานก็อา่นถวายต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์19 และอยู่มาเม่ือกษั ตร ิย์ทรงสดับถ้อยคําของพระราชบัญญั ติ  น้ัน 
 พระองค์ ทรงฉีกฉลองพระองค์ 20 และกษั ตร ิย์ทรงบัญชาแก่ฮิลคียาห์ อาหคัิมบุตรชายชาฟาน อบัโดนบุตร
ชายมีคาห์ ชาฟานราชเลขา และอาสายาห ์ผู้รบัใช ้ของกษั ตร ิย์ ตร ัสว ่า 21 �จงไปทูลถามพระเยโฮวาห ์ให ้ แก่  
เรา และให ้แก่ บรรดาผู้ ท่ี  เหลืออยู ่ในอสิราเอลและในยูดาห์  เก ่ียวกับถ้อยคําในหนังสือซ่ึงได้พบน้ัน เพราะวา่
พระพิโรธของพระเยโฮวาหซ่ึ์งเทลงเหนือเราน้ันใหญ่ ยิง่นัก เพราะวา่บรรพบุรุษของเราไม่ ได้ รกัษาพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ ตามซ่ึงเขียนไวใ้นหนังสือน้ี ทุ กประการ�

 คําพยากรณ์ ของนางฮุลดาห์ (2 พกษ 22:14-20)
22 ฮิลคียาห์และคนเหล่าน้ันซ่ึงกษั ตร ิย์ทรงใช้ไปจึงไปยงัฮุลดาห์หญิงผู้ พยากรณ์ ภรรยาของชลัลูม  บุ ตร

ชายทิกวาห์  บุ ตรชายหสัราห ์ผู้ดู แลฉลองพระองค์ (นางอยู่ในเยรูซาเล็ มท ่ีแขวงสอง� และพู ดก ับนางถึง
เรือ่งน้ัน 23 และนางพู ดก ับเขาวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ จงบอกชายผู้ซ่ึงใช้พวก
เจ้าใหม้าหาเราวา่ 24 �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะนําเหตุชัว่รา้ยมาเหนือสถานท่ี น้ี และเหนือชาว
เมืองน้ี คือคําสาปทัง้สิ ้นที บ่ันทึกไวใ้นหนังสือซ่ึงได้อา่นถวายต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์น้ัน 25 เพราะวา่
เขาทัง้หลายได้ทอดทิง้เรา และได้เผาเครือ่งหอมถวายพระอื่น เพื่อเขาจะกระทําใหเ้ราโกรธด้วยการงานทัง้
สิน้แห ่งม ือของเขา เพราะฉะน้ันความพิโรธของเราจะเทลงเหนือสถานท่ี น้ี และจะดับไม่ ได้ � 26  แต่  กษัตรยิ ์
ของยูดาห ์ผู้ใช ้ เจ้ าให้มาทูลพระเยโฮวาห ์น้ัน  เจ้ าจงทูลท่านดังน้ี วา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ั
สด ังน้ี วา่ เรือ่งถ้อยคําซ่ึงเจ้าได้ยนิน้ัน 27 เพราะจิตใจของเจ้าออ่นโยน และเจ้าได้ถ่อมตัวลงต่อพระพักตร ์
พระเจ้า เม่ือเจ้าได้ยนิถ้อยคําท่ีปรกัปราํสถานท่ี น้ี และชาวเมืองน้ี  เจ้ าได้ถ่อมตัวลงต่อหน้าเรา และเจ้าได้ฉีก
เส้ือผ้าของเจ้าและรอ้งไหต่้อหน้าเรา พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราได้ฟังเจ้าด้วย 28  ดู  เถิด เราจะรวบเจ้าไปอยูกั่บ
บรรพบุรุษของเจ้า และเขาจะรวบเจ้าไปสู่ ท่ี ฝังศพอยา่งสันติ และตาของเจ้าจะไม่ เห ็นบรรดาเหตุชัว่รา้ยซ่ึง
เราจะนํามาเหนือสถานท่ี น้ี และชาวเมืองน้ี� � และเขาทัง้หลายนําพระวจนะกลับมายงักษั ตร ิย์

การอา่นพระราชบัญญั ติ  ให ้ประชาชนทัง้ปวงฟัง (2 พกษ 23:1-2)
29  แล ้วกษั ตร ิย์รบัสัง่ให้รวบรวมบรรดาผู้ ใหญ่ ของยูดาห์และเยรูซาเล็ม 30 และกษั ตร ิย์เสด็จขึ้นไปยงัพระ

นิเวศของพระเยโฮวาห์  พร ้อมกับคนทัง้ปวงของยูดาห์และชาวเยรูซาเล็มกับปุโรหติและคนเลวี คนทัง้ปวง
ทัง้ใหญแ่ละเล็ก และพระองค์ทรงอา่นถ้อยคําทัง้สิน้ในหนังสือพันธสัญญา ซ่ึงได้พบในพระนิเวศของพระเย
โฮวาห ์ให ้เขาฟัง

 กษัตรยิ ์และประชาชนทําพันธสัญญากับพระเจ้า (2 พกษ 23:3)
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31 และกษั ตร ิย์ประทับยนือยู่ในพระท่ีของพระองค์ และกระทําพันธสัญญาต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  ท่ี 
จะทรงดําเนินตามพระเยโฮวาห์ และรกัษาพระบัญญั ติ พระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดพระ
จิตสุดพระทัย  ท่ี จะทรงประกอบกิจตามถ้อยคําของพันธสัญญาซ่ึ งบ ันทึกไวใ้นหนังสื อม ว้นน้ี 32  แล ้วพระองค์
ทรงรบัสัง่บรรดาผู้ ท่ีอยู ่ในเยรูซาเล็มและในเบนยามินให ้เข ้าส่วนในพันธสัญญาน้ัน และชาวเยรูซาเล็มก็
กระทําตามพันธสัญญาของพระเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย 33 และโยสิยาห ์ได้ เอาสิง่ท่ีน่า
สะอดิสะเอยีนทัง้ปวงออกไปเสียจากดินแดนทัง้สิน้ซ่ึงเป็นของประชาชนอสิราเอล และทรงกระทําใหบ้รรดา
ผู้ ท่ีอยู ่ในอสิราเอลปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้หลาย เขาทัง้หลายก็ มิได้ พรากไปจากการติด
ตามพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาทัง้หลายตลอดรชัสมัยของพระองค์

35
การถือเทศกาลปัสกา (2 พกษ 23:21-23)

1 ยิง่กวา่น้ันโยสิยาห์ทรงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม เขาฆ่าแกะปัสกาในว ั
นที ่ สิ บส่ีของเดือนต้น 2  พระองค์ ทรงแต่งตัง้ปุโรหติให้ประจําหน้าท่ี และทรงสนับสนนุเขาในการปรนนิบั 
ติ ของพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์ 3 และพระองค์ตรสักับคนเลวี  ผู้บรสุิทธิ ์เฉพาะพระเยโฮวาห์  ผู้  สอนอ ิส
ราเอลทัง้ปวงวา่ �จงวางหบีบร ิสุทธ ์ิ ไว ้ในพระนิเวศ ซ่ึงซาโลมอนโอรสของดาวิดกษั ตร ิย์ของอสิราเอลทรง
สรา้งไว้  เจ้ าทัง้หลายไม่ต้องใส่บ่าหามไปอกี  บัดน้ี จงปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และอสิราเอล
ประชาชนของพระองค์ 4 จงเตรยีมตัวของเจ้าตามเรอืนบรรพบุรุษของเจ้าเป็นกองๆ ตามบันทึกพระราช
ดํารสัชีแ้จงของดาวิดกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล และตามบันทึกพระราชดํารสัชีแ้จงของซาโลมอนโอรสของ
พระองค์ 5 และยนืประจําอยู่ในสถานบร ิสุทธ ์ิตามพวกต่างๆตามครอบครวัของบรรพบุรุษท่ีเป็นพี่น้องของ
ท่าน  ผู้ เป็นประชาชน และตามส่วนแบ่งของแต่ละครอบครวัของคนเลวี 6 และฆ่าแกะปัสกาและชาํระตนให ้
บรสุิทธิ ์และเตรยีมไว ้ให ้ พี่ น้องของเจ้า  เพื่อให ้เขากระทําตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ทางโมเสสน้ัน� 7  
แล ้วโยสิยาห ์ได้ ทรงบรจิาคแก่ประชาชนเป็นเครือ่งปัสกาบูชาสําหรบัคนทัง้ปวงท่ี อยู ่ ท่ีน่ัน เป็นลูกแกะและ
ลูกแพะจากฝูงแพะแกะจํานวนสามหม่ืนตัว และววัผู้สามพันตัว  สัตว ์ เหล่าน้ี  ได้ มาจากทรพัย ์สิ นของกษั ตร ิ
ย์ 8 และเจ้านายของพระองค์บรจิาคด้วยความเต็มใจแก่ ประชาชน  แก่  ปุ โรหติ และแก่ คนเลว ีฮิลคียาห์ เศ
คารยิาหแ์ละเยฮีเอล  เจ้าหน้าท่ี ชัน้หวัหน้าของพระนิเวศแหง่พระเจ้า  ได้ มอบลูกแกะและลูกแพะสองพันหก
รอ้ยตั วก ับววัผูส้ามรอ้ยตัวแก่ ปุ โรหติเป็นเครือ่งปัสกาบู ชา 9 กับโคนานิยาห์ และเชไมอาห์ กับเนธนัเอล พวก
น้องชายของเขา และฮาชาบิยาห์ และเยอีเอล กับโยซาบาด หวัหน้าของคนเลวี  ได้  ให ้ลูกแกะและลูกแพะ
หา้พันตั วก ับววัผู้หา้รอ้ยตัวแก่ คนเลว ีเป็นเครือ่งปัสกาบู ชา 10 เม่ือเตรยีมการเรยีบรอ้ยแล้วบรรดาปุโรห ิตก ็
ยนืประจําท่ีของตน และคนเลว ีก็  อยู ่ตามกองของตน ตามพระบัญชาของกษั ตร ิย์ 11  แล ้วเขาก็ฆ่าแกะปัสกา
 แล ้วปุโรห ิตก ็เอาเลือดซ่ึงรบัมาจากมือเขาประพรม ส่วนคนเลวีถลกหนังสัตว ์น้ัน 12  แล ้วเขาก็แยกส่วนท่ี
เป็นเครือ่งเผาบูชาไวต่้างหากเพื่อแจกจ่ายได้ตามพวกต่างๆ  ผู้ เป็นประชาชนท่ี แบ ่งเป็นแต่ละครอบครวั  ให ้
ถวายแด่พระเยโฮวาห์  ดังท่ี บันทึกไวใ้นหนังสือของโมเสส และเขากระทํากับววัผู้ ทํานองเดียวกัน 13 และเขา
ก็ป้ิงแกะปัสกาด้วยไฟตามกฎ และเขาทัง้หลายต้มเครือ่งบูชาบร ิสุทธ ์ิอื่นๆในหม้อ ในหม้อขนาดใหญ่ และ
ในกระทะ และนําไปใหป้ระชาชนทัง้ปวงโดยเรว็ 14 ภายหลังเขาทัง้หลายจึงเตรยีมสําหรบัตนเองและสําหรบั
ปุโรหติ เพราะวา่ปุโรหติลูกหลานของอาโรนติดธุระในการถวายเครือ่งเผาบูชาและส่วนไขมันจนกลางคืน
 คนเลว ีจึงเตรยีมเพื่อตนเองและเพื่อปุโรหติลูกหลานของอาโรน 15 บรรดานั กร ้องซ่ึงเป็นลูกหลานของอา
สาฟอยู่ประจําท่ีของตน ตามบัญชาของดาวดิ อาสาฟ และเฮมาน กับเยดูธูนผู้ทํานายของกษั ตร ิย์ และคน
เฝ้าประตู ก็  อยู ่ประจําทุกประตู เขาไม่จําเป็นละงานหน้าท่ีของเขา เพราะคนเลว ีพี่ น้องของเขาได้เตรยีมไว ้ให ้ 
เขา 16 เขาจึงเตรยีมการปรนนิบั ติ ทัง้สิน้แด่พระเยโฮวาห์ในวนัเดียวน้ันเอง เพื่อจะถือเทศกาลปัสกา และ
ถวายเครือ่งเผาบูชาบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ตามพระบัญชาของกษั ตร ิย์โยสิยาห์ 17 และประชาชน
อสิราเอลผู้ อยู ่ ท่ี น่ันได้ถือเทศกาลปัสกาเวลาน้ัน และเทศกาลกินขนมปังไรเ้ชื้อเจ็ดวนั 18  ตัง้แต่  สม ัยของซามู
เอลผู้ พยากรณ์  ไม่มี เทศกาลปัสกาเหมือนอยา่งน้ี ได้ ถื อก ันมาในอสิราเอล  ไม่มี  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลสักองค์ 
หน ึ่งท่ีถือเทศกาลปัสกาอยา่งท่ีโยสิยาห ์ได้ ทรงถือน้ี และบรรดาปุโรห ิตก ับคนเลวี และยูดาหกั์บอสิราเอลทัง้
ปวงซ่ึงอยู ่พรอ้มกัน ทัง้ชาวเยรูซาเล็ม 19 เขาถือเทศกาลปัสกาน้ีในปี ท่ี  สิ บแปดแหง่รชักาลโยสิยาห์

การสิน้พระชนม์ของโยสิยาห์ (2 พกษ 23:28-30)
20 หลังจากสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ีเม่ือโยสิยาห ์ได้ เตรยีมพระวหิารไว้ เนโคกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์ ได้ เสด็จขึ้นไปสู้

รบท่ีคารคะมีชท่ี แม่น ้ํายูเฟรติส และโยสิยาห์เสด็จออกไปสู้รบกับพระองค์ 21  แต่  พระองค์ รบัสัง่ให้ทูตไป
ทูลโยสิยาห ์วา่ � กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์เอย๋ เรามีเรือ่งอะไรเก่ียวข้องกั บท ่าน  วนัน้ี เรามิ ได้ มาต่อสู้ท่านแต่ ต่อสู้ 
กับวงศ์วานซ่ึงเราทําสงครามด้วย เพราะพระเจ้าทรงบัญชาเราให ้เรง่รบี ขอยบัยัง้การขัดขวางพระเจ้าผู้
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ทรงสถิ ตก ับเรา เกรงวา่พระองค์จะทรงทําลายท่านเสีย� 22 ถึงกระน้ั นก ็ ดี โยสิยาห ์มิได้ หนัพระพักตรไ์ปจาก
พระองค์  แต่ ทรงปลอมพระองค์ เพื่อจะสู้รบกับพระองค์  มิได้ ฟังพระดํารสัของเนโคท่ีออกจากพระโอษฐ์ของ
พระเจ้า  แต่  เข ้ารบ  ณ  ท่ี หุบเขาเมกิดโด 23 และนักธน ูได้ ยงิกษั ตร ิย์โยสิยาห์ และกษั ตร ิย์ตรสักับข้าราชการ
ของพระองค์ วา่ �จงพาเราไปเสียเถอะ เพราะเราถูกบาดเจ็บสาหสัแล้ว� 24 ข้าราชการของพระองค์จึงนํา
พระองค์ออกจากรถรบ และให ้พระองค์ ประทับในรถรบคั นที ส่องของพระองค์ และนําพระองค์มาเยรูซาเล็ม
และพระองค์ ก็  สิน้พระชนม์ และเขาฝังไวใ้นอุโมงค์ แห ่งบรรพบุรุษของพระองค์  ยู ดาหแ์ละเยรูซาเล็ มท ัง้ปวง
ได้ ไว้ทุกข์  ให ้โยสิยาห์ 25 เยเรมีย ์กล ่าวคําครํา่ครวญถวายโยสิยาห ์ด้วย และบรรดานั กร ้องชายและนั กร ้อง
หญิงทัง้ปวงกล่าวถึงโยสิยาห์ในคําครํา่ครวญของเขาจนทุกวนัน้ี เขาทัง้หลายกระทําเรือ่งน้ี ให ้เป็นกฎใน
อสิราเอล  ดู  เถิด  มี บันทึกไว้ในหนังสือครํา่ครวญ 26 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของโยสิยาห์ และความดีของ
พระองค์  ตามท่ี บันทึกไวใ้นพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ 27 และพระราชกิจของพระองค์  ตัง้แต่ ต้นจน
ปลาย  ดู  เถิด  มี บันทึกไวใ้นหนังสือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลและยูดาห์

36
เยโฮอาหาสครอบครอง  แต่  ถู กถอดออกจากราชสมบั ติ (2 พกษ 23:30-33)

1 ประชาชนแหง่แผ่นดินได้ตัง้เยโฮอาหาสโอรสของโยสิยาห์ และให ้พระองค์ เป็นกษั ตร ิย์แทนราชบิดา
ของพระองค์ในเยรูซาเล็ม 2 เม่ือเยโฮอาหาสเริม่ครอบครองมีพระชนมายุ ย ี่ สิ บสามพรรษา และพระองค์ทรง
ครอบครองในเยรูซาเล็มสามเดือน 3  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์ทรงถอดพระองค์ในเยรูซาเล็ม และกําหนดให ้
แผ่ นดินน้ันถวายบรรณาการเป็นเงนิหน่ึงรอ้ยตะลันต์ และทองคําหน่ึงตะลันต์ 4 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์
ตัง้ให้เอลียาคิมพระอนชุาของพระองค์เป็นกษั ตร ิย์เหนือยูดาหแ์ละเยรูซาเล็ม และทรงเปล่ียนพระนามของ
พระองค์ ใหม่  วา่ เยโฮยาคิม  แต่ เนโคทรงจับเยโฮอาหาสพระเชษฐานําไปย ังอ ียปิต์ 5 เม่ือเยโฮยาคิมเริม่ครอง
ราชย์น้ันทรงมีพระชนมายุ ย ่ี สิ บหา้พรรษา และพระองค์ทรงครองราชย์ในเยรูซาเล็ มสิ บเอด็ปี  พระองค์ ทรง
กระทําความชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของพระองค์ 6 เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบา
บิโลนเสด็จขึ้นมาต่อสู้กับพระองค์ และจองจําพระองค์ด้วยตรวนเพื่อพาพระองค์ไปยงับาบิ โลน 7 เนบูคัด
เนสซารท์รงนําเครือ่งใช้ส่วนหน่ึงของพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ไปยงับาบิ โลน และทรงเก็บไวใ้นวหิารของ
พระองค์ในบาบิ โลน 

เยโฮยาคีนได้ครอบครองเป็นเวลาสามเดือน (2 พกษ 24:6-10)
8 ส่วนพระราชกิจนอกน้ันของเยโฮยาคิม และการอนัน่าสะอดิสะเอยีนซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา และเหตุ 

การณ์ อื่นๆซ่ึงเก่ียวกับพระองค์  ดู  เถิด  สิ ่งเหล่าน้ี ก็  ถู  กบ ันทึกไว้ในหนังสือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลและยู
ดาห์ และเยโฮยาคีนโอรสของพระองค์ ได้  ครองราชย ์แทนพระองค์ 9 เม่ือเยโฮยาคีนเริม่ครองราชย์น้ันทรง
มีพระชนมายุ สิ บแปดพรรษา และพระองค์ทรงครองราชย์ในเยรูซาเล็มสามเดือนกับสิบวนั  พระองค์ ทรง
กระทําความชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 10 พอถึงสิน้ปี แล ้วกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซารท์รงใช ้ให ้
นําพระองค์ มาย ังบาบิ โลน  พร ้อมกับเครือ่งใช้ประเสรฐิแหง่พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และตัง้ให้เศเดคี
ยาหปิ์ ตุ ลาของพระองค์เป็นกษั ตร ิยเ์หนือยูดาหแ์ละเยรูซาเล็ม

เศเดคียาหค์รอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 24:17-18)
11 เม่ือเศเดคียาห์เริม่ครอบครองมีพระชนมายุ ย ่ี สิ บเอด็พรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซา

เล็ มสิ บเอด็ปี 12  พระองค์ ทรงกระทําความชัว่รา้ยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์  
พระองค์  มิได้ ถ่อมพระองค์ลงต่อหน้าเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  ผู้  กล ่าวจากพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ 13  พระองค์ 
ทรงกบฏเช ่นก ันต่อกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร์  ผู้ ซ่ึงทรงให ้พระองค์ ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้า  พระองค์ 
ทรงแข็งพระศอของพระองค์ ทําพระทัยให ้กระด้าง  ไม่ หนัไปหาพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล 14ยิง่กวา่
น้ันบรรดาปุโรหติใหญ่และประชาชนก็ทําการละเมิ ดอย ่างยิง่โดยการติดตามบรรดาสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีน
ของประชาชาติ และเขาทัง้หลายกระทําใหพ้ระนิเวศของพระเยโฮวาหซ่ึ์งพระองค์ทรงชาํระให ้บรสุิทธิ ์ในเยรู
ซาเล็ มน ้ันเป็นมลทินไป

คนยูดาห ์ถู กกวาดไปเป็นเชลย (2 พกษ 25:1-17)
15 พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขาทรงใช ้ให ้ทูตของพระองค์มาอยา่ง ไม่ หยุดยัง้ เพราะ

พระองค์ทรงมีพระทัยกรุณาต่อประชาชนของพระองค์และต่อท่ีประทับของพระองค์ 16  แต่ เขาทัง้หลาย
เยาะเยย้ทูตของพระเจ้า และดูหมิน่พระวจนะของพระองค์ และด่าผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ จนพระพิโรธ
ของพระเยโฮวาห ์พลุ ่งขึ้นต่อประชาชนของพระองค์จนแก้ ไม่ไหว 17  พระองค์ จึงทรงนํากษั ตร ิย ์แห ่งคนเคล
เดียมาต่อสู้ เขาทัง้หลาย  ผู้ ซ่ึงฆ่าชายหนุ่มของเขาด้วยดาบในพระนิเวศอนัเป็นสถานบร ิสุทธ ์ิของเขา และ
ไม่ มี ความกรุณาแก่ชายหนุ่มหรอืหญิงพรหมจารี  คนแก่ หรอืคนชรา  พระองค์ ทรงมอบทัง้หมดไวใ้นมือของ
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เขา 18 และเครือ่งใช้ทัง้สิน้ของพระนิเวศของพระเจ้า ทัง้ใหญ่และเล็ก และทรพัย ์สมบัติ  แห ่งพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ และทรพัย ์สมบัติ  แห ่งกษั ตร ิย์และแหง่เจ้านายของพระองค์  สิ ่งทัง้หมดน้ี พระองค์ ทรงนํา
มายงับาบิ โลน 19และเขาเผาพระนิเวศของพระเจ้า และพังกําแพงเยรูซาเล็มลง และเอาไฟเผาวงัของเมือง
น้ันเสียสิน้ และทําลายเครือ่งใช้ประเสรฐิทัง้ปวงในน้ัน 20 และบรรดาผู้ ท่ี รอดจากดาบน้ันพระองค์ทรงให้
กวาดไปเป็นเชลยยงับาบิ โลน และเขาทัง้หลายเป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์และแก่ ราชวงศ์ ของพระองค์ จนถึง
การสถาปนาราชอาณาจักรเปอร ์เซ ีย 21  เพื่อให ้สําเรจ็ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ผ่านปากของเยเรมีย์
จนกวา่แผ่นดินจะได้ชื่นชมกับปีสะบาโตของมัน เพราะตราบเท่าท่ีมันยงัวา่งเปล่าอยู่ มั นก ็รกัษาสะบาโต
เพื่อจะใหค้รบตามกําหนดเจ็ดสิบปี

 กษัตรยิ ์ไซรสัทรงประกาศใหส้รา้งพระวหิารของพระเจ้าขึ้นใหม่
22 ในปีแรกแหง่รชักาลไซรสักษั ตร ิย์ของเปอร ์เซ ีย เพื่อพระวจนะของพระเยโฮวาห์ทางปากของเยเรมีย์

จะสําเรจ็ พระเยโฮวาห์ทรงรบเรา้จิตใจของไซรสักษั ตร ิย์ของเปอร ์เซ ีย  กษัตรยิ ์จึงทรงมีประกาศตลอดราช
อาณาจักรของพระองค์ และบันทึกเป็นลายลักษณ์อกัษรลงด้วยวา่ 23 �ไซรสักษั ตร ิย ์แห ่งเปอร ์เซ ียตร ัสด ังน้ี 
วา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของฟ้าสวรรค์ ได้ พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแหง่แผ่นดินโลกแก่ เรา และ
พระองค์ทรงกําชบัให้เราสรา้งพระนิเวศให ้พระองค์  ท่ี  เยรูซาเล็ม ซ่ึงอยู่ในยูดาห์  มี  ผู้ ใดในท่ามกลางท่านทัง้
หลายท่ีเป็นประชาชนของพระองค์ ขอพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเขาสถิ ตก ับเขา  ขอให ้เขาขึ้นไปเถิด� �
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือเอสรา
 มี  อยู ่หกเล่มในพระคัมภีร ์เดิมที ่ เข ียนขึ้นหลังจากยูดาห ์กล ับมาจากการเป็นเชลยท่ี กรุ งบาบิ โลน คือเอสรา

เนหะมีย์ เอสเธอร์ ฮ ักก ัย เศคารยิาห์ และมาลาคี
ในปีก่อนค .  ศ� 536  กษัตรยิ ์ไซรสัของบาบิโลนสัง่พวกย ิวท ่ี มี  ความประสงค์  ให ้ กล ับไปยงัแผ่นดิ นอ ิสราเอล

และสรา้งพระวหิารของพระเจ้าขึ้นมาใหม่ พวกยวิหลายคนได้ กล ับไปยงัแผ่นดิ นอ ิสราเอลและสรา้งพระ
วหิารขึ้นมาใหม่ โดยผู้นําคือเศรุบบาเบลซ่ึงเป็นเจ้าเมืองและเอสราซ่ึงเป็นอาลักษณ์ หลังจากน้ันเนหะมีย์
นําอกีพวกหน่ึงกลับไปแล้วสรา้งกําแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมา และได้ตัง้พวกย ิวน ้ันใหเ้ป็นประเทศอกี

 อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่ระยะเวลาของหนังสือเล่ มน ้ี คือ 80  ปี 

 กษัตรยิ ์ไซรสัทรงประกาศใหส้รา้งพระวหิารของพระเจ้าใหม่
1 ในปีแรกแหง่รชักาลไซรสักษั ตร ิย์ของเปอร ์เซ ีย เพื่อพระวจนะของพระเยโฮวาห์ทางปากของเยเรมีย์

จะสําเรจ็ พระเยโฮวาห์ทรงรบเรา้จิตใจของไซรสักษั ตร ิย์ของเปอร ์เซ ีย  กษัตรยิ ์จึงทรงมีประกาศตลอดราช
อาณาจักรของพระองค์ และบันทึกเป็นลายลักษณ์อกัษรลงด้วยวา่ 2 �ไซรสักษั ตร ิย ์แห ่งเปอร ์เซ ียตร ัสด ังน้ี 
วา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของฟ้าสวรรค์ ได้ พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแหง่แผ่นดินโลกแก่ เรา และ
พระองค์ทรงกําชบัใหเ้ราสรา้งพระนิเวศให ้พระองค์  ท่ี  เยรูซาเล็ม ซ่ึงอยู่ในยูดาห์ 3  มี  ผู้ ใดในท่ามกลางท่านทัง้
หลายท่ีเป็นประชาชนของพระองค์ ขอพระเจ้าของเขาสถิ ตก ับเขา และขอใหเ้ขาขึ้นไปยงัเยรูซาเล็มซ่ึงอยูใ่น
ยูดาห์และสรา้งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล (คือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า� ซ่ึงอยู่ใน
เยรูซาเล็ม 4 และคนใดก็ ตามท่ี  เหลืออยู ่ ไม่ วา่เขาจะอาศัยอยู่  ณ  ท่ีใด  ขอให ้คนซ่ึงอยู่ในท่ีของเขาชว่ยเขา
ด้วยเงนิและด้วยทองคํา ด้วยข้าวของและสัตว์ นอกเหนือจากเครือ่งบูชาตามใจสมัครสําหรบัพระนิเวศของ
พระเจ้าซ่ึงอยูใ่นเยรูซาเล็ม� �

 ผู้  ถู กเนรเทศกลับไปยงัเยรูซาเล็ม
5  แล ้วประมุขของบรรพบุรุษแหง่ยูดาห์และเบนยามินได้ ลุกขึ้น ทัง้บรรดาปุโรหติและคนเลวี คือทุกคนท่ี

พระเจ้าทรงเรา้จิตใจของเขาใหไ้ปสรา้งพระนิเวศของพระเยโฮวาหซ่ึ์งอยูใ่นเยรูซาเล็ม 6 และทุกคนท่ี อยู ่ ใกล้ 
เขาก็ ได้ ชว่ยมือเขาด้วยเครือ่งเงนิ ด้วยทองคํา ด้วยข้าวของและด้วยสัตว์ และด้วยของมี ค่า นอกเหนือจาก
ทุกสิง่ท่ีถวายบูชาตามใจสมัคร 7  กษัตรยิ ์ไซรสัก็ทรงนําเครือ่งใช้ของพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห ์ออกมา ซ่ึง
เป็นเครือ่งใช ้ท่ี เนบูคัดเนสซาร ์ได้ ทรงกวาดมาจากเยรูซาเล็ม และทรงเก็บไวใ้นนิเวศแหง่พระของพระองค์
8 ไซรสักษั ตร ิย ์แห ่งเปอร ์เซ ียทรงนําสิง่เหล่าน้ีออกมาในความดูแลของมิทเรดาท  สม ุหพระคลัง  ผู้ นับออก
ให ้แก่ เชชบัสซาร ์เจ้ านายของยูดาห์ 9 และน่ีเป็นจํานวนของสิง่เหล่าน้ัน อา่งทองคําสามสิบ อา่งเงนิหน่ึง
พัน  มี ดยี ่สิ บเก้าเล่ม 10 ชามทองคําสามสิบ ชามเง ินอ ีกชนิดหน่ึ งม ี สี ่รอ้ยสิบ และภาชนะอยา่งอื่นหน่ึงพัน
11 ภาชนะท่ีทําด้วยทองคําและทําด้วยเงนิทัง้สิน้รวมหา้พันส่ี รอ้ย ทัง้หมดน้ีเชชบัสซาร ์ได้ นําขึ้นมา เม่ือได้นํา
พวกเชลยขึ้นมาจากบาบิโลนถึงกรุงเยรูซาเล็ม

2
รายการประชาชนท่ี กล ับไปยงัเยรูซาเล็ม

1  ต่อไปน้ี เป็นประชาชนแหง่มณฑลท่ีขึ้นมาจากการเป็นเชลยในพวกท่ี ถู กกวาดไป ซ่ึงเนบูคัดเนสซาร ์
กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้กวาดเอาไปเป็นเชลยยงับาบิ โลน และกลับไปยงัเยรูซาเล็มและยูดาห์ ต่างก็ไปยงั
เมืองของตน 2 เขาทัง้หลายมากับเศรุบบาเบลคือ เยชู อา เนหะมีย์ เสไรอาห์ เรเอไลยาห์ โมรเดคัย  บิ ลชาน
 มิ สปาร์  บิ กวยั เรฮูม และบาอานาห์ จํานวนผู้ชายของประชาชนอสิราเอลคือ 3 คนปาโรช สองพันหน่ึงรอ้ย
เจ็ดสิบสองคน 4 คนเชฟาทิยาห์ สามรอ้ยเจ็ดสิบสองคน 5 คนอาราห์  เจ ็ดรอ้ยเจ็ดสิบหา้คน 6 คนปาหทัโม
อบั คือลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ สองพันแปดรอ้ยสิบสองคน 7 คนเอลาม  หน ึ่งพันสองรอ้ยหา้สิบส่ี คน 
8 คนศัทธู  เก ้ารอ้ยส่ี สิ บหา้คน 9 คนศั กค ัย  เจ ็ดรอ้ยหกสิบคน 10 คนบานี หกรอ้ยส่ี สิ บสองคน 11 คนเบบัย หก
รอ้ยยี ่สิ บสามคน 12 คนอสักาด  หน ่ึงพันสองรอ้ยยี ่สิ บสองคน 13 คนอาโดนีคัม หกรอ้ยหกสิบหกคน 14 คน
บิกวยั สองพันหา้สิบหกคน 15 คนอาดีน  สี ่รอ้ยหา้สิบส่ี คน 16 คนอาเทอรคื์อของเฮเซคียาห์  เก ้าสิบแปดคน
17 คนเบไซ สามรอ้ยยี ่สิ บสามคน 18 คนโยราห์  หน ึ่งรอ้ยสิบสองคน 19 คนฮาชูม สองรอ้ยยี ่สิ บสามคน 20 คน
กิบบาร์  เก ้าสิบหา้คน 21 คนชาวเบธเลเฮม  หน ึ่งรอ้ยยี ่สิ บสามคน 22 ชาวเนโทฟาห์ หา้สิบหกคน 23 ชาวอานา
โธท  หน ่ึงรอ้ยยี ่สิ บแปดคน 24 คนอสัมาเวท  สี ่ สิ บสองคน 25 คนชาวคีรยิาทอารมิ ชาวเคฟีราห์ และชาวเบ
เอโรท  เจ ็ดรอ้ยส่ี สิ บสามคน 26 คนชาวรามาห์ และชาวเกบา หกรอ้ยยี ่สิ บเอด็คน 27 ชาวมิคมาส  หน ่ึงรอ้ยยี ่
สิ บสองคน 28 ชาวเบธเอลและชาวอยั สองรอ้ยยี ่สิ บสามคน 29 คนชาวเนโบ หา้สิบสองคน 30 คนชาวมั กบ ีช
 หน ึ่งรอ้ยหา้สิบหกคน 31 คนเอลามอกีคนหน่ึง  หน ึ่งพันสองรอ้ยหา้สิบส่ี คน 32 คนชาวฮารมิ สามรอ้ยยี ่สิ บคน
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33 คนชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน  เจ ็ดรอ้ยยี ่สิ บหา้คน 34 คนชาวเยร ีโค สามรอ้ยส่ี สิ บหา้คน 35 คนเส
นาอาห์ สามพันหกรอ้ยสามสิบคน

พวกปุโรหติท่ี กล ับไป
36 บรรดาปุโรหติคือ คนเยดายาห์  วงศ์ วานเยชู อา  เก ้ารอ้ยเจ็ดสิบสามคน 37 คนอมิเมอร์  หน ่ึงพันหา้สิบ

สองคน 38 คนปาชเฮอร์  หน ึ่งพันสองรอ้ยส่ี สิ บเจ็ดคน 39 คนฮารมิ  หน ึ่งพันสิบเจ็ดคน

พวกคนเลว ีท่ี  กล ับไป
40  คนเลว ี คือ คนเยชูอาและขั ดม ีเอล ฝ่ายคนโฮดาวิยาห์  เจ ็ดสิบส่ี คน 41 พวกนั กร ้องคือ คนอาสาฟ  

หน ่ึงรอ้ยยี ่สิ บแปดคน 42 ลูกหลานคนเฝ้าประตู คือ คนชลัลูม คนอาเทอร์ คนทัลโมน คนอกัขูบ คนฮาทิธา
และคนโชบัย รวมกันหน่ึงรอ้ยสามสิบเก้าคน 43  คนใช ้ประจําพระว ิหาร คือคนศี หะ คนฮาสูฟา คนทับบาโอท
44 คนเคโรส คนสีอาฮา คนพาโดน 45 คนเลบานาห์ คนฮากาบาห์ คนอกัขูบ 46 คนฮากาบ คนช ัลม ัย คนฮา
นัน 47 คนกิดเดล คนกาฮาร์ คนเรอายาห์ 48 คนเรซีน คนเนโคดา คนกัสซาม 49 คนอุสซาห์ คนปาเสอาห์
คนเบสัย 50 คนอสันาห์ คนเมอูนิม คนเนฟิ สิ ม 51 คนบั คบ ูค คนฮาคูฟา คนฮารฮูร 52 คนบัสลูท คนเมหดิ
า คนฮารชา 53 คนบารโขส คนสิเสรา คนเทมาห์ 54 คนเนซิยาห์ และคนฮาทิฟฟา 55 ลูกหลานข้าราชการ
ของซาโลมอนคือ คนโสทัย คนโสเฟเรท คนเปรุดา 56 คนยาอาลาห์ คนดารโคน คนกิดเดล 57 คนเชฟาทิ
ยาห์ คนฮทัธลิ คนโปเคเรทแหง่ซาบาอมิ และคนอามี 58  คนใช ้ประจําพระวหิารและลูกหลานของข้าราชการ
ของซาโลมอนทัง้สิน้ เป็นสามรอ้ยเก้าสิบสองคน 59  ต่อไปน้ี เป็นบรรดาผู้ ท่ี ขึ้นมาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา
เครูบ อดัดาน และอมิเมอร์  แต่ เขาพิสู จน ์เรอืนบรรพบุรุษของเขาหรอืเชื้อสายของเขาไม่ ได้ วา่เขาเป็นคน
อสิราเอลหรอืไม่ 60 คือคนเดไลยาห์ คนโทบีอาห์ และคนเนโคดา รวมหกรอ้ยหา้สิบสองคน 61 และจากลูก
หลานของปุโรห ิตด ้วยคือ คนฮาบายาห์ คนฮกัโขส และคนบารซิลลัย  ผู้  ได้ ภรรยาจากบุตรสาวของบารซิลลัย
คนกิเลอาด จึงได้ชื่อตามน้ัน 62 คนเหล่าน้ีเม่ือค้นหาชื่อในทะเบียนท่ีเขาขึ้นไวใ้นสํามะโนครวัเชื้อสายก็ ไม่  พบ 
จึงถือวา่เป็นมลทิน และถูกตัดออกจากตําแหน่งปุโรหติ 63  ผู้ วา่ราชการเมืองสัง่เขามิ ให ้รบัประทานอาหารบ
ร ิสุทธ ิ์ ท่ีสุด จนกวา่จะมี ปุ โรหติท่ีจะปรกึษากับอู ร ีมและทูมมีมเสี ยก ่อน

จํานวนคนท่ี กล ับไปทัง้หมด
64 ชุ มน ุมชนทัง้หมดรวมกั นม ี สี ่หม่ืนสองพันสามรอ้ยหกสิบคน 65 นอกเหนือจากคนใช้ชายหญิงซ่ึ งม ี อยู ่ 

เจ ็ดพันสามรอ้ยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนั กร ้องชายหญิงสองรอ้ยคน

 ทรพัย ์ สิ นของคนท่ี กล ับไป
66 ม้าของเขามี เจ ็ดรอ้ยสามสิบหกตัว ล่อของเขาสองรอ้ยส่ี สิ บหา้ตัว 67 อูฐของเขาส่ีรอ้ยสามสิบหา้ตัว

และลาของเขาหกพันเจ็ดรอ้ยยี ่สิ บตัว 68 ประมุขของบรรพบุรุษบางคน เม่ือเขามาถึงท่ีพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในเยรูซาเล็ม  ได้ ถวายตามใจสมัครเพื่อพระนิเวศของพระเจ้า เพื่อจะสรา้งพระนิเวศขึ้นในท่ี 
เดิม 69 เขาถวายตามกําลังของเขาแก่กองทรพัย์เพื่อพระราชกิจ เป็นทองคําหกหม่ืนหน่ึงพันดารคิ เงนิหา้
พันมาเน และเครือ่งแต่งกายปุโรหติหน่ึงรอ้ยตัว 70 บรรดาปุโรหติ  คนเลว ีประชาชนส่วนหน่ึง  นักรอ้ง คน
เฝ้าประตู และคนใชป้ระจําพระวหิารอยูต่ามเมืองของตน และอสิราเอลทัง้ปวงอยูต่ามเมืองของเขา

3
เยชูอากับเศรุบบาเบลตัง้แท่นบูชาขึ้นมา

1 เม่ือมาถึงเดือนท่ี เจ ็ดท่ีคนอสิราเอลอยู่ตามหวัเมือง ประชาชนได้มาพรอ้มหน้ากั นที ่ เยรูซาเล็ม 2  แล ้วเย
ชู อาบ ุตรชายโยซาดักได้ ลุ กขึ้นพรอ้มกับพวกปุโรหติผู้เป็นญาติของเขาด้วยกัน กับเศรุบบาเบลบุตรชายเชอั
ลทิเอล  พร ้อมกับญาติของเขา และได้สรา้งแท่นบูชาของพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล เพื่อถวายเครือ่งเผาบูชาบน
น้ัน  ตามท่ี บันทึกไวใ้นพระราชบัญญั ติ ของโมเสสคนของพระเจ้า 3 เขาได้ตัง้แท่นบูชาไวบ้นฐาน เพราะความ
กลัวอยู่เหนือเขาเหตุด้วยชนชาติทัง้หลายแหง่แผ่นดินเหล่าน้ัน และเขาถวายเครือ่งเผาบูชาบนแท่นน้ันต่อ
พระเยโฮวาห์ เป็นเครือ่งเผาบูชาเวลาเชา้และเวลาเยน็

เทศกาลอยูเ่พิงและเครือ่งเผาบู ชาต ่างๆ
4 และเขาถือเทศกาลอยู่เพิงตามท่ีบันทึกไว้ และถวายเครือ่งเผาบูชาประจําวนัตามจํานวนท่ีกําหนดไว้

ตามธรรมเนี ยม อนัเป็นหน้าท่ีพึงทําทุกวนั 5 ต่อมาก็ถวายเครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ ถวายเครือ่งบูชาใน
วนัขึ้นหน่ึงค่ํา และตามบรรดาเทศกาลกําหนดของพระเยโฮวาห ์ท่ี ตัง้ไว้ และถวายเครือ่งบูชาของทุกคนท่ี
ถวายตามใจสมัครแด่พระเยโฮวาห์ 6 เขาเริม่ต้นถวายเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห ์ตัง้แต่  วนัท่ี  หน ่ึงของ
เดือนท่ี เจ็ด  แต่ เขาย ังม ิ ได้ วางรากฐานพระวหิารของพระเยโฮวาห์ 7 เขาทัง้หลายจึงให้เงนิแก่ชา่งสกัดหนิ
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และชา่งไม้ และมอบอาหาร เครือ่งด่ืมและน้ํามันแก่คนไซดอนและคนไทระ  เพื่อให ้นําไม้สนสีดารม์าจาก
เลบานอนไปถึงทะเลถึงเมืองยฟัฟา  ตามท่ี เขาได้ร ับอน ุญาตมาจากไซรสักษั ตร ิย ์แห ่งเปอร ์เซ ีย

การวางรากฐานของพระว ิหาร 
8 ในปี ท่ี สองซ่ึงเขามาถึงพระนิเวศแหง่พระเจ้าท่ี เยรูซาเล็ม ในเดือนท่ี สอง เศรุบบาเบลบุตรชายเชอัลทิ

เอล และเยชู อาบ ุตรชายโยซาดัก  ได้ ทําการตัง้ต้นพรอ้มพี่น้องของเขาท่ี เหลืออยู ่คือบรรดาปุโรหติและคน
เลวแีละคนทัง้ปวงซ่ึงมาจากการเป็นเชลยยงัเยรูซาเล็ม เขาได้เลือกตัง้คนเลวี  ตัง้แต่  อายุ  ย ี่ สิ บปี ขึ้นไป  เพื่อให ้ 
ดู แลการงานของพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์ 9 และเยชูอากับบุตรชายและพี่น้องของท่าน กับขั ดม ีเอลและ
บุตรชายของเขา คนของยูดาห์ รวมกันควบคุมคนงานในพระนิเวศแหง่พระเจ้า รวมกับบุตรชายเฮนาดัด
พรอ้มกับบุตรชายและญาติของเขาผู้เป็นคนเลวี 10 และเม่ือชา่งก่อได้วางรากฐานของพระวหิารแหง่พระเย
โฮวาห์ บรรดาปุโรห ิตก ็ แต่ งเครือ่งยศออกมาพรอ้มกับแตรและคนเลวี คนของอาสาฟพรอ้มกับฉาบ ถวาย
สรรเสรญิพระเยโฮวาห์ตามพระราชกําหนดของดาวิดกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล 11 และเขารอ้งเพลงตอบกัน
สรรเสรญิและโมทนาแด่พระเยโฮวาห ์วา่ �เพราะพระองค์ ประเสรฐิ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารง
เป็นนิตย์ต่ ออ ิสราเอล� และประชาชนทัง้ปวงก็ โห ่รอ้งด้วยเสียงดังเม่ือเขาสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ เพราะ
วา่รากฐานของพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์วางเสรจ็แล้ว 12  แต่  ปุ โรหติและคนเลวีและประมุขของบรรพบุ
รุษเป็ นอ ันมาก คือคนแก่ ผู้  ได้  เห น็พระวหิารหลั งก ่อน เม่ือเขาเหน็รากฐานของพระวหิารหลังน้ี ได้ วางแล้ว  ได้  
รอ้งไห ้ด้วยเสียงดัง คนเป็ นอ ันมากได้ โห ่รอ้งด้วยความชื่นบาน 13 ประชาชนจึงสังเกตไม่ ได้ วา่ไหนเป็นเสียง
โห่รอ้งด้วยความชื่นบาน และไหนเป็นเสียงประชาชนรอ้งไห้ เพราะประชาชนโห่รอ้งเสียงดังมาก และเสียง
น้ั นก ็ ได้ ยนิไปไกล

4
 คนที ่ ไม่ เชื่อพระเจ้าพยายามขัดขวางงานก่อสรา้ง

1 เม่ือปฏิ ปักษ์ ของยูดาหแ์ละเบนยามินได้ย ินว ่า ลูกหลานของพวกท่ี ถู กกวาดไปเป็นเชลย กําลังสรา้งพระ
วหิารถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล 2 เขาทัง้หลายได้ เข ้ามาหาเศรุบบาเบลและประมุขของ
บรรพบุรุษและพู ดก ับเขาวา่ � ให ้เราสรา้งด้วยกั นก ั บท ่าน เพราะวา่พวกเราแสวงหาพระเจ้าของท่านอยา่ง
ท่านทัง้หลาย และเราได้ถวายสัตวบูชาแด่ พระองค์  ตัง้แต่  วนัท่ี เอสารฮดัโดนกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้นําเรา
มาท่ี น่ี � 3  แต่ เศรุบบาเบล เยชู อา และคนอื่นๆท่ีเป็นพวกประมุขของบรรพบุรุษท่ี เหลืออยู ่ในอสิราเอล  พู  ดก 
ับเขาทัง้หลายวา่ �ท่านทัง้หลายไม่ มี ส่วนกับเราในการสรา้งพระนิเวศถวายแด่พระเจ้าของเรา  แต่ พวกเรา
จะสรา้งแต่ลําพังถวายแด่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ตามท่ี  กษัตรยิ ์ไซรสักษั ตร ิย ์แห ่งเปอร ์เซ ียทรง
บัญชาไว ้แก่  เรา � 4  แล ้วประชาชนแหง่แผ่นดินน้ันได้กระทําให้ประชาชนยูดาห ์ท้อถอย และรบกวนพวกเขา
ในการสรา้ง 5 และได้จ้างท่ีปรกึษาไวข้ัดขวางเขาเพื่ อม ิ ให ้เขาสมหวงัตามจุดประสงค์ของเขา ตลอดรชัสมัย
ของไซรสักษั ตร ิย ์แห ่งเปอร ์เซ ีย  แม้ ถึงรชักาลของดารอิสักษั ตร ิย ์แห ่งเปอร ์เซ ีย 6 และในรชักาลอาหสุเอรสั
ต้ นร ัชกาลของพระองค์ เขาทัง้หลายได้ เข ียนฟ้องชาวยูดาหแ์ละเยรูซาเล็ม 7 และในรชัสมัยของอารทาเซอร ์
ซี  สน ้ัน  บิ ชลาม  มิ ทเรดาท และทาเบเอล และพวกภาคีทัง้ปวงของเขาได้ เข ียนไปทูลอารทาเซอร ์ซี สกษั ตร ิย ์
แห ่งเปอร ์เซ ีย ฎี กาน ้ันได้ เข ียนขึ้นเป็ นอ ักขระอารมัแล้ วก ็แปลเป็นภาษาอารมั 8 เรฮูมผู้ บังคับบัญชา และชมิ
ชยัอาลักษณ์ ได้  เข ียนหนังสือปรกัปราํเยรูซาเล็มถวายกษั ตร ิย์อารทาเซอร ์ซี  สด ังต่อไปน้ี 9  แล ้วเรฮูมผู้ บังคับ
บัญชา  ช ิมชยัอาลักษณ์ กับภาคีทัง้ปวงของท่าน และชาวดิ นา คนอาฟอารเ์ซคา คนทาร ์เปล ีคนอาฟอาร ์ซี 
คนเอเรก ชาวบาบิ โลน ชาวสุสา คนเดฮาวาห์ และคนเอลาม 10 และคนประชาชาติ อื่นๆ  ผู้ ซ่ึงโอสนัปปาร์  เจ้ า
นายผู้ ใหญ่  ได้ ส่งมาให ้ตัง้อยู ่ในหวัเมืองสะมาเรยี และในส่วนท่ีเหลือของมณฑลทางฟากแม่น้ําข้างน้ี  เป็นต้น 

พวกปฏิ ปักษ์  เข ียนจดหมายถึงกษั ตร ิยอ์ารทาเซอร ์ซีส 
11 และ น่ี เป็น สําเนาจดหมาย ท่ี เขา ส่ง ไป ถึงพระองค์ คือ ถึงกษั ตร ิย์อารทาเซอร ์ซี  สว ่า �ขอกราบทูล

ข้าราชการของพระองค์ คือคนของมณฑลฟากแม่น้ําข้างน้ี  เป็นต้น 12  บัดน้ี ขอกษั ตร ิย์ทรงทราบวา่ พวกยวิ
ซ่ึงมาจากพระองค์มาหาข้าพระองค์น้ันได้ไปยงัเยรูซาเล็ม เขากําลั งก ่อสรา้งเมืองท่ีมักกบฏและชัว่รา้ยขึ้น
ใหม่ เขากําลังจะทํากําแพงเมืองเสรจ็และซ่อมแซมรากฐาน 13  บัดน้ี ขอกษั ตร ิย์ทรงทราบวา่ ถ้าเมืองน้ี ได้ 
สรา้งขึ้นใหม่และกําแพงเมืองเสรจ็แล้ว เขาจะไม่ส่งบรรณาการ  ค่าธรรมเนียม หรอืค่าภาษี และเงนิรายได้
ของหลวงก็จะขาดตกบกพรอ่งไป 14 เพราะเม่ือข้าพระองค์ทัง้หลายได้รบัพระบรมราชูปถัมภ์จากราชวงัขอ
งกษั ตร ิย์ จึงไม่สมควรท่ีข้าพระองค์ทัง้หลายจะเหน็การเส่ือมเกียรติของกษั ตร ิย์ เพราะฉะน้ันข้าพระองค์
ทัง้หลายจึงส่งมากราบทูลแก่ กษัตรยิ ์15 เพื่อวา่จะได้ค้นดูในหนังสื อบ ันทึกของบรรพบุรุษของพระองค์  
พระองค์ จะพบในหนังสื อบ ันทึกแล้วทราบวา่เมืองน้ีเป็นเมืองมักกบฏ เป็นภยนัตรายแก่บรรดากษั ตร ิย์
และมณฑลทัง้หลาย และได้ มี การปลุกป่ันขึ้นจากสมัยเก่าก่อน  เพราะเหตุน้ี เองเมืองน้ีจึงถูกทิง้รา้ง 16 ข้า
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พระองค์ทัง้หลายขอกราบทูลให ้กษัตรยิ ์ทรงทราบวา่ ถ้าเมืองน้ี ได้ สรา้งใหม่เสรจ็และกําแพงเมืองก็สําเรจ็
แล้ว  พระองค์ จะไม่ มีกรรมสิทธิ ์ในมณฑลฟากแม่น้ําข้างน้ี�

 กฤษฎี กาจากกษั ตร ิยอ์ารทาเซอร ์ซีส 
17  กษัตรยิ ์ทรงส่งพระราชสารตอบไปถึงเรฮูมผู้ บังคับบัญชา และชมิชยัอาลักษณ์ และภาคีทัง้ปวงของ

เขาผู้อาศัยในสะมาเรยี และในส่วนท่ีเหลือของมณฑลทางฟากแม่น้ําข้างโน้ นว ่า � ขอให ้ อยู ่เยน็เป็นสุขเถิด
 เป็นต้น 18  บัดน้ี  หน ังสือท่ีท่านส่งไปยงัเราได้ ให ้แปลต่อหน้าเรา 19 และเราได้ ออกคําสัง่ และได้สอบสวนแล้ว
 เห ็ นว ่าเมืองน้ี แต่ ก่อนโน้นได้ ลุ กขึ้นต่อสู้ กษัตรยิ ์และการกบฏ และการปลุกป่ันได้ เก ิดขึ้นในเมืองน้ัน 20 เคย
มี กษัตรยิ ์ ผู้ ทรงอาํนาจได้ครองเยรูซาเล็ม เป็นผู้ทรงปกครองมณฑลทัง้สิน้ฟากแม่น้ําข้างโน้น ซ่ึงเขาถวาย
บรรณาการ ค่าธรรมเนียมและภาษี ให ้21 เพราะฉะน้ันท่านทัง้หลายจงออกคําสัง่วา่  ให ้คนเหล่าน้ีหยุดและ
ไม่ต้องสรา้งเมืองน้ี ใหม่ จนกวา่เราจะออกกฤษฎี กา 22 และขอระวงัอยา่หยอ่นในเรือ่งน้ี ทําไมจะให้ความ
เส่ือมเสียเกิดขึ้นเป็นภยนัตรายต่อกษั ตร ิย�์

 การก ่อสรา้งได้ หยุด 
23  แล ้วเม่ือได้อา่นสําเนาราชสารของกษั ตร ิย์อารทาเซอร ์ซี สต่อหน้าเรฮูม และชมิชยัอาลักษณ์ และภาคี

ทัง้หลายของท่าน ท่านทัง้หลายก็ ร ีบไปหาพวกย ิวท ่ี เยรูซาเล็ม และใช้กําลังและอาํนาจกระทําให้เขาหยุด
24 งานพระนิเวศแหง่พระเจ้าซ่ึงอยู่ในเยรูซาเล็มจึงหยุด งานน้ันได้หยุดจนถึงปี ท่ี สองแหง่รชักาลดารอิสักษั 
ตร ิย ์แห ่งเปอร ์เซ ีย

5
ฮ ักก ัยและเศคารยิาห ์หน ุนใจประชาชนใหทํ้าการก่อสรา้งต่อไป

1 ฝ่ายผู้ พยากรณ์  คือ ฮ ักก ัยผู้ พยากรณ์ และเศคารยิาห ์บุ ตรชายอดิโด  ได้  พยากรณ์  แก่ พวกยวิผู้ อยู ่ในยู
ดาห์และเยรูซาเล็มในพระนามของพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล คือแก่ พวกเขา 2  แล ้วเศรุบบาเบลบุตรชายเชอั
ลทิเอล และเยชู อาบ ุตรชายโยซาดัก  ได้  ลุ กขึ้นตัง้ต้นสรา้งพระนิเวศแหง่พระเจ้าซ่ึงอยู่ในเยรูซาเล็มขึ้นใหม่
และผู้ พยากรณ์ ของพระเจ้าได้ อยู ่กั บท ่านชว่ยเหลือท่าน 3 ในเวลาเดียวกันน้ันทัทเธนัย  ผู้ วา่ราชการมณฑล
ฟากแม่น้ําข้างน้ี และเชธารโ์บเซนัย และคณะของเขาได้มาหาท่าน และพู ดก ั บท ่านดังน้ี วา่ � ผู้ ใดท่ี ให ้ กฤษฎี 
กาแก่ ท่าน  ให ้สรา้งพระนิเวศและกําแพงน้ีจนสําเรจ็� 4 เขาถามท่านอยา่งน้ี ด้วยวา่ � ผู้  ท่ี กําลังสรา้งตึกน้ีน้ั 
นม ชีื่อใครบ้าง� 5  แต่ พระเนตรของพระเจ้าของเขาทัง้หลายอยูเ่หนือพวกผู้ ใหญ่ ของพวกยวิ และเขาก็ยบัยัง้
เขาทัง้หลายไม่ ได้ จนกวา่เรือ่งน้ีจะทราบถึงดารอิสั และมีคําตอบเป็นหนังสือเก่ียวกับเรือ่งน้ี มา 6 สําเนาจด
หมายซ่ึงทัทเธนัยผูว้า่ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างน้ี และเชธารโ์บเซนัย และคณะของท่านคือคนอาฟอาร์
เซคาซ่ึงอยูใ่นมณฑลฟากแม่น้ําข้างน้ี ส่งไปทูลกษั ตร ิยด์ารอิสั

พวกศั ตรู  เข ียนถึงกษั ตร ิยด์ารอิสั
7 ท่านทัง้หลายได้ส่งหนังสือซ่ึ งม ีข้อความต่อไปน้ี �กราบทูลกษั ตร ิย์ดารอิสั ขอทรงพระเจรญิ 8 ขอกษั 

ตร ิย์ทรงทราบวา่ข้าพระองค์ทัง้หลายไปยงัมณฑลยูดาห์ ถึงพระนิเวศของพระเจ้าใหญ่ ยิง่ ซ่ึงกําลังสรา้ง
ขึ้นด้วยหนิใหญ่ และวางไม้ ไว ้บนผนัง งานน้ี ได้ ดําเนินไปอยา่งขยนัขันแข็งและเจรญิขึ้นในมือของเขา 9  
แล ้วข้าพระองค์ทัง้หลายได้ถามพวกผู้ ใหญ่  เหล่ าน้ั นว ่า � ผู้ ใดท่ี ให ้ กฤษฎี กาแก่ท่านให้สรา้งพระนิเวศและ
ทํากําแพงน้ีจนสําเรจ็� 10 ข้าพระองค์ทัง้หลายได้ถามชื่อของเขาด้วย เพื่อกราบทูลให ้พระองค์ ทรงทราบ
เพื่อข้าพระองค์จะได้ เข ียนชื่ อบ ุคคลเหล่าน้ั นที ่เป็นหวัหน้าของเขาลงไว้ 11 และน่ีเป็นคําตอบของเขาแก่
ข้าพระองค์ �เราเป็นผู้ รบัใช ้ของพระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก และเรากําลังสรา้งพระนิเวศซ่ึง
ได้สรา้งมาหลายปี แล ้วขึ้นใหม่ ซ่ึงกษั ตร ิย ์ผู้ยิง่ ใหญ่ ของอสิราเอลได้ทรงสรา้งให ้สําเรจ็ 12  แต่ เพราะวา่
บรรพบุรุษของเราได้กระทําให้พระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์ทรงกริว้  พระองค์ ทรงมอบท่านเหล่าน้ันไวใ้นพระหตัถ์
ของเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน คนเคลเดียผู้ทรงทําลายพระนิเวศน้ี และทรงกวาดเอาประชาชน
ไปยงับาบิ โลน 13 ถึงอยา่งไรก็ ดี ในปีต้นแหง่รชักาลไซรสักษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน  กษัตรยิ ์ไซรสัได้ทรงออก
กฤษฎีกาให้สรา้งพระนิเวศหลังน้ีของพระเจ้าขึ้นใหม่ 14 และเครือ่งใช้ทองคําและเงนิของพระนิเวศของ
พระเจ้า ซ่ึงเนบูคัดเนสซาร ์ได้ ทรงกวาดไปจากพระวหิารซ่ึงอยู่ในเยรูซาเล็ มน ้ัน และทรงนําไปยงัวหิารของ
บาบิ โลน  สิ ่งเหล่าน้ี กษัตรยิ ์ไซรสัทรงนําออกมาจากวหิารของบาบิ โลน และทรงมอบไว้กับคนหน่ึงชื่อเชช
บัสซาร์  ผู้ ซ่ึงพระองค์ทรงตัง้ให้เป็นผู้วา่ราชการเมือง 15 และพระองค์ตรสักั บท ่านดังน้ี วา่ �จงรบัเครือ่ง
ใช ้เหล่าน้ี ไปเก็บไว้ในพระวหิารซ่ึงอยู่ในเยรูซาเล็ม และจงสรา้งพระนิเวศของพระเจ้าขึ้นใหม่ในท่ีเดิ มน ้ัน�
16  แล ้วเชชบัสซารค์นน้ี ได้ มาวางรากฐานพระนิเวศของพระเจ้าซ่ึงอยู่ในเยรูซาเล็ม และตัง้แต่เวลาน้ันจน
บัดน้ี ก็ กําลังสรา้งอยู่และยงัไม่ สําเรจ็ � 17 เพราะฉะน้ันบัดน้ีถ้ากษั ตร ิย์ทรงเหน็ดี ก็ ขอทรงใหค้้นดูในคลังราช
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ทรพัย ์ท่ีอยู ่ในบาบิ โลน เพื่ อด ูวา่กษั ตร ิย์ไซรสัทรงออกกฤษฎีกาให้สรา้งพระนิเวศหลังน้ีของพระเจ้าขึ้นใหม่
ในเยรูซาเล็มหรอืไม่ และขอกษั ตร ิยร์บัสัง่แก่ข้าพระองค์ทัง้หลายตามพอพระทัยของพระองค์ในเรือ่งน้ี�

6
ดารอิสัทรงรบัรองกฤษฎีกาของไซรสั

1  แล ้วกษั ตร ิย์ดารอิสัทรงออกกฤษฎีกาและทรงให้ค้นดูในหอเก็บหนังสือซ่ึงเป็ นที ่ราชทรพัย์สะสมไว้ใน
บาบิ โลน 2 และได้ มี การพบหนังสื อม ว้นหน่ึงท่ีอาคเมตาหใ์นพระราชวงัซ่ึงอยูใ่นมณฑลมีเดีย และมีข้อความ
เขียนอยู่ในหนังสื อม ้วนน้ันดังต่อไปน้ี 3 �ในปีต้นแหง่รชักาลกษั ตร ิย์ไซรสั  กษัตรยิ ์ไซรสัทรงออกกฤษฎี กาว 
่า เรือ่งพระนิเวศของพระเจ้าท่ีเยรูซาเล็มวา่ � ให ้สรา้งพระนิเวศน้ันขึ้นใหม่ คือท่ีซ่ึงเขานําเครือ่งสัตวบูชา
มาถวาย  ให ้ลงรากมัน่คง  ให ้พระนิเวศสูงหกสิบศอกและกวา้งหกสิบศอก 4  ให ้ก่ อด ้วยหนิใหญ่สามชัน้และ
ไม้ ใหม่  ชัน้หน่ึง และให้เสียเงนิค่าก่อสรา้งจากพระคลังหลวง 5 และเครือ่งใช้ทองคําและเงนิของพระนิเวศ
แหง่พระเจ้า ซ่ึงเนบูคัดเนซารท์รงนําออกมาจากพระวหิารท่ี อยู ่ในเยรูซาเล็มนํามาไว ้ท่ี บาบิโลนน้ัน  ให ้คืน
เสียและให้นํากลับไปยงัพระวหิารซ่ึงอยู่ในเยรูซาเล็ม  ไว ้ ตามท่ี ของสิง่น้ันๆ ท่านจงเก็บไว้ในพระนิเวศแหง่
พระเจ้า� 6 เพราะฉะน้ันบัดน้ีทัทเธนัยผู้วา่ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้น เชธารโ์บเซนัย และภาคีของ
ท่าน คือคนอาฟอารเ์ซคาซ่ึงอยูใ่นมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้น จงไปเสียใหห้า่งเถิด 7จงใหง้านสรา้งพระนิเวศ
ของพระเจ้าดําเนินไปเถิด  ให ้ ผู้ วา่ราชการของพวกยวิ และบรรดาพวกผู้ ใหญ่ ของพวกยวิสรา้งพระนิเวศของ
พระเจ้าน้ีในท่ีเดิมขึ้นใหม่ 8 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก เราออกกฤษฎีกาเก่ียวกับสิง่ท่ีท่านพึงกระทําเพื่อพวกผู้ ใหญ่ ของ
พวกยวิในการสรา้งพระนิเวศของพระเจ้า  ให ้ชาํระเงนิค่าก่อสรา้งแก่คนเหล่าน้ี เต็ม เพื่อพวกเขาไม่ ถู กหยุด
ยัง้ เอาเงนิจากราชทรพัย์ คือบรรณาการของมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้น 9 และสิง่ใดๆท่ีเขาต้องการ  เชน่ ววั
หนุ่ม แกะผู้ หรอืแกะสําหรบัเครือ่งเผาบูชาถวายแด่พระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์ ทัง้ข้าวสาลี  เกลือ น้ําองุน่ หรอื
น้ํามัน  ตามท่ี  ปุ โรหติเยรูซาเล็มกําหนดไว้  ให ้มอบแก่เขาเป็ นว ันๆไปอยา่ได้ ขาด 10 เพื่อเขาจะได้ถวายเครือ่ง
สัตวบู ชา อนัเป็นกลิ ่นที ่พอพระทัยแด่พระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์ และใหอ้ธษิฐานเพื่อชวีติของกษั ตร ิยแ์ละโอรส
ของพระองค์ 11 และเราออกกฤษฎี กาว ่า ถ้าผู้ใดเปล่ียนแปลงประกาศิ ตน ้ี ก็  ให ้ดึงไม้ ใหญ่ อนัหน่ึงออกเสีย
จากเรอืนของเขา และให้เขาถูกตรงึไว้บนไม้ น้ัน และให้เรอืนของเขาเป็นกองขยะเพราะเรือ่งน้ี 12 และขอ
พระเจ้าผู้ทรงกระทําให้พระนามของพระองค์สถิตท่ีน่ันทรงควํา่กษั ตร ิย์ทัง้หมดหรอืประชาชาติ ใดๆ  ท่ี ยื่ นม ื
อออกเปล่ียนแปลงข้อน้ี คือเพื่อทําลายพระนิเวศของพระเจ้าซ่ึงอยูใ่นเยรูซาเล็ม ข้าพเจ้าดารอิสัออกกฤษฎี 
กาน ้ี ขอให ้กระทํากันด้วยความขยนัขันแข็ง� 13  แล ้ วท ัทเธนัยผู้วา่ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างน้ี เชธาร์
โบเซนัย และภาคีของท่านทัง้สองก็ ได้ กระทําทุกอยา่งด้วยความขยนัขันแข็งตามพระดํารสัซ่ึงกษั ตร ิย์ดาริ
อสัได้ทรงบัญชามา 14 และพวกผู้ ใหญ่ ของพวกย ิวก ็ ได้ ทําการก่อสรา้งให้ก้าวหน้าไป ตามการพยากรณ์ของ
ฮ ักก ัยผู้ พยากรณ์ และเศคารยิาห ์บุ ตรชายอดิโด เขาสรา้งเสรจ็ตามพระบัญชาแหง่พระเจ้าของอสิราเอล
และตามกฤษฎีกาของไซรสัและดารอิสัและอารทาเซอร ์ซี สกษั ตร ิย ์แห ่งเปอร ์เซ ีย

พระวหิารได้สําเรจ็และถวายแด่ พระเจ้า 
15 และพระนิเวศน้ี ได้ สําเรจ็ในว ันที ่สามของเดือนอาดาร์ ในปี ท่ี หกแหง่รชักาลกษั ตร ิย์ดาริอสั 16 และ

ชนชาติ อสิราเอล บรรดาปุโรหติและคนเลวี และลูกหลานของพวกท่ี ถู กกวาดไปเป็นเชลยท่ี เหลืออยู ่  ได้ 
ฉลองการมอบถวายพระนิเวศแหง่พระเจ้าน้ีด้วยความชื่นบาน 17  ณ การถวายพระนิเวศแหง่พระเจ้าน้ี เขา
ทัง้หลายได้ถวายววัผู้ หน ่ึงรอ้ยตัว แกะผู้สองรอ้ยตัว ลูกแกะส่ีรอ้ยตัว และส่วนเครือ่งบูชาไถ่บาปสําหรบั
อสิราเอลทัง้ปวงน้ั นม ีแพะผู้ สิ บสองตัว ตามจํานวนตระกูลของอสิราเอล 18 และเขาตัง้ปุโรหติไวใ้นกองของ
เขาทัง้หลาย และคนเลวใีนเวรของเขา สําหรบัการปรนนิบั ติ พระเจ้าท่ี เยรูซาเล็ม  ตามท่ี บันทึกไวใ้นหนังสือ
ของโมเสส

การถือเทศกาลปัสกาอกี
19 ในว ันที ่ สิ บส่ีของเดือนท่ี หน ่ึงลูกหลานของพวกท่ี ถู กกวาดไปเป็นเชลยได้ถือเทศกาลปัสกา 20 เพราะ

บรรดาปุโรหติและคนเลว ีได้ ชาํระตนทุกคน เขาบร ิสุทธ ์ิหมดด้วยกัน เขาจึงฆ่าแกะปัสกาสําหร ับลู กหลาน
ของพวกท่ี ถู กกวาดไปเป็นเชลยทัง้หมด สําหรบัพวกพี่ น้องท่ีเป็นปุโรหติ และสําหรบัตัวเขาทัง้หลายเอง
21 ประชาชนอสิราเอลผู้ ได้  กล ับมาจากการถูกกวาดไปเป็นเชลย และทุกคนท่ีสมทบกับเขาและแยกตัวออก
จากการมลทินของบรรดาประชาชาติ แห ่งแผ่นดินน้ัน เพื่อจะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล
ก็ ได้  รบัประทาน 22 และเขาได้ถือเทศกาลกินขนมปังไรเ้ชื้อเจ็ดวนัด้วยความชื่นบาน เพราะวา่พระเยโฮวาห ์
ได้ ทรงกระทําให้เขาชื่นบาน และทรงหนัพระทัยของกษั ตร ิย์อสัซีเรยีมาหาเขา เพื่อเสรมิกําลั งม ือของเขาใน
การสรา้งพระนิเวศของพระเจ้า พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล
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7
เอสรากับเพื่อนรว่มงานไปเยรูซาเล็ม

1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี ในรชักาลของอารทาเซอร ์ซีส  กษัตรยิ ์ แห ่งเปอร ์เซ ีย เอสราบุตรชายเสไรอาห์
 ผู้ เป็นบุตรชายอาซารยิาห์  ผู้ เป็นบุตรชายฮิลคียาห์ 2  ผู้ เป็นบุตรชายชลัลูม  ผู้ เป็นบุตรชายศาโดก  ผู้ เป็นบุตร
ชายอาห ิทูบ 3  ผู้ เป็นบุตรชายอามารยิาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอาซารยิาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเมราโยท 4  ผู้ เป็นบุตร
ชายเศ-ราหิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอุสซี  ผู้ เป็นบุตรชายบุ คค ี5  ผู้ เป็นบุตรชายอาบี ชู วา  ผู้ เป็นบุตรชายฟีเนหสั
 ผู้ เป็นบุตรชายเอเลอาซาร์  ผู้ เป็นบุตรชายอาโรนปุโรหติใหญ่ 6 เอสราคนน้ี ได้ ขึ้นไปจากบาบิ โลน ท่านเป็น
ธรรมาจารย์ชาํนาญในเรือ่งพระราชบัญญั ติ ของโมเสส ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลประทานให้
และกษั ตร ิย์ประทานทุกอยา่งท่ีท่านทูลขอ เพราะวา่พระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอยู่กั บท ่าน
7  มี บางคนในคนอสิราเอลและในบรรดาปุโรหติ บรรดาคนเลวี บรรดานั กร ้อง และคนเฝ้าประตู และคนใช้
ประจําพระว ิหาร  ได้ ขึ้นไปด้วย ถึงเยรูซาเล็มในปี ท่ี  เจ ็ดแหง่รชักาลกษั ตร ิย์อารทาเซอร ์ซีส 8 และท่านมาถึง
เยรูซาเล็มในเดือนท่ี หา้ ซ่ึงเป็นปี ท่ี  เจ ็ดของกษั ตร ิย์ 9 เพราะในว ันที ่ หน ึ่งของเดือนท่ี หน ึ่งท่านได้เริม่ขึ้นไปจาก
บาบิ โลน และในว ันที ่ หน ่ึงของเดือนท่ีหา้ท่านมายงัเยรูซาเล็ม เพราะวา่พระหตัถ์ประเสรฐิของพระเจ้าของ
ท่านอยู่กั บท ่าน 10 เพราะเอสราได้ตัง้ใจของท่านท่ีจะแสวงหาพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ และกระทํา
ตาม และสอนกฎเกณฑ์และคําตัดสินต่างๆในอสิราเอล

อารทาเซอร ์ซี  สบ ัญชาใหเ้อสราได้รบัความชว่ยเหลือ
11  ต่อไปน้ี เป็นสําเนาจดหมายซ่ึงกษั ตร ิย์อารทาเซอร ์ซี สพระราชทานแก่เอสราปุโรหติผู้เป็นธรรมาจารย์

 ผู้ เป็นธรรมาจารย ์แห ่งเรือ่งราวของพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์และกฎเกณฑ์ของพระองค์เพื่ ออ ิสราเอล
วา่ 12 �อารทาเซอร ์ซีส  พระมหากษัตรยิ ์เหนือกษั ตร ิย ์ทัง้หลาย ถึงเอสราปุโรหติ ธรรมาจารย์ของพระราช
บัญญั ติ  แห ่งพระเจ้าของฟ้าสวรรค์  ขอให ้ อยู ่เยน็เป็นสุขอยา่งสมบู รณ ์ เถิด  เป็นต้น 13  บัดน้ี เราออกกฤษฎี 
กาว ่า ประชาชนอสิราเอลผู้ หน ึ่งผู้ ใด หรอืปุโรหติของเขาทัง้หลาย หรอืคนเลวใีนราชอาณาจักรของเรา  ผู้ ซ่ึง
สมัครใจท่ีจะไปยงัเยรูซาเล็ม  ก็  ให ้ไปกับเจ้าได้ 14 เพราะกษั ตร ิย์และท่ีปรกึษาทัง้เจ็ดได้ ใช ้ เจ้ าไป  ให ้ถามถึง
ยูดาห์และเยรูซาเล็ม ตามพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้าของเจ้าซ่ึงอยู่ในมือเจ้าน้ัน 15 และให้นําเงนิและทอง
คําซ่ึงกษั ตร ิย์และท่ีปรกึษาของพระองค์ สม ัครใจถวายแด่พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ผู้ ประทับในเยรูซาเล็ม 16  
พร ้อมทัง้เงนิและทองคําทัง้สิน้ซ่ึงเจ้าจะหาได้ทัว่ไปในมณฑลบาบิ โลน  พร ้อมกับของถวายด้วยใจสมัครของ
ประชาชนและปุโรหติ เต็มใจถวายแด่พระนิเวศของพระเจ้าของเขา ซ่ึงอยู่ในเยรูซาเล็ม 17  แล ้วด้วยเงนิน้ี 
เจ้ าจงขยนัขันแข็งซ้ือววัผู้ แกะผู้และลูกแกะ กับธญัญบูชาคู่ กัน และเครือ่งด่ืมบูชาคู่ กัน และเจ้าจงถวาย
สิง่เหล่าน้ีบนแท่นบูชาของพระนิเวศแหง่พระเจ้าของเจ้าซ่ึงอยู่ในเยรูซาเล็ม 18 ส่วนเงนิและทองคําท่ี เหลือ
อยู ่น้ันเจ้าและพี่น้องของเจ้าเหน็ดี ท่ี จะทําประการใด  ก็ จงกระทําเถิด ตามน้ําพระทัยของพระเจ้าของเจ้า
19 และเครือ่งใช้ซ่ึงได้ มอบให ้ เจ้ าสําหรบัการปรนนิบั ติ ในพระนิเวศของพระเจ้าของเจ้า  เจ้ าจงมอบถวายไว้
ต่อพระพักตรพ์ระเจ้าแหง่เยรูซาเล็ม 20 และสิง่ใดๆซ่ึงยงัต้องการสําหรบัพระนิเวศของพระเจ้าของเจ้าซ่ึง
เจ้าจะต้องจัดหาน้ัน  เจ้ าจงจัดหาด้วยเงนิพระคลังของกษั ตร ิย์ 21 และเรา คือกษั ตร ิย์อารทาเซอร ์ซีส  ได้ 
ออกกฤษฎีกาไปยงับรรดานายคลังในมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้ นว ่า  สิ ่งใดๆท่ีเอสราปุโรหติธรรมาจารย์ของ
พระราชบัญญั ติ  แห ่งพระเจ้าของฟ้าสวรรค์ต้องการจากท่าน จงกระทําให้เขาด้วยความขยนัขันแข็ง 22 ถึง
จํานวนเงนิหน่ึงรอ้ยตะลันต์ และข้าวสาลีถึงหน่ึงรอ้ยโคระ น้ําองุน่หน่ึงรอ้ยบัท น้ํามันหน่ึงรอ้ยบัท และเกลือ
ไม่จํากัดจํานวนวา่เท่าไร 23  สิ ่งใดท่ีพระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์ทรงบัญชา  ก็ จงกระทําให้อยา่งเต็มขนาดสําหรบั
พระนิเวศของพระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์  เกล ือกวา่พระพิโรธของพระองค์จะมีต่ อด ินแดนของกษั ตร ิยแ์ละโอรส
ของพระองค์ 24 เราขอแจ้งแก่ท่านทัง้หลายด้วยวา่  ไม่ เป็นการถูกต้องตามกฎหมายท่ีจะเอาบรรณาการ  ค่า
ธรรมเนียม หรอืส่วยจากคนหน่ึงคนใดในบรรดาปุโรหติ  คนเลว ี  นักรอ้ง คนเฝ้าประตู  คนใช ้ประจําพระว ิหาร 
หรอืผู้ รบัใช ้อื่นๆของพระนิเวศของพระเจ้าน้ี 25 ส่วนเจ้า เอสรา ตามพระสติปัญญาแหง่พระเจ้าของเจ้าอนั
อยูใ่นมือของเจ้า จงแต่งตัง้พนักงานผู้ปกครองและผู้ พิพากษา  ให ้พิพากษาประชาชนทัง้ปวงในมณฑลฟาก
แม่น้ําข้างโน้น คือทุกคนท่ี รู ้บรรดาพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้าของเจ้า และคนเหล่าน้ั นที ่ ไม่รู ้ เจ้ าทัง้หลาย
จะต้องสอน 26  ผู้ ใดท่ี ไม่ เชื่อฟังพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้าของเจ้า และกฎหมายของกษั ตร ิย์  ก็  ให ้พิพากษา
ลงโทษเขาอยา่งเครง่ครดั จะเป็นโทษถึงตาย หรอืถึงเนรเทศ หรอืถึงรบิทรพัยข์องเขา หรอืถึงจําขั งก ็ ได้ �

เอสราขอบพระคุณพระเจ้า
27  สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเรา  ผู้ ทรงดลพระทัยของกษั ตร ิย์  ให ้เสรมิความ

งามแก่พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในเยรูซาเล็ม 28 และทรงบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความเมตตาต่อพระ
พักตร ์กษัตรยิ ์และท่ีปรกึษาของพระองค์ และต่อหน้าเจ้านายผู้ทรงอาํนาจของกษั ตร ิย์ และข้าพเจ้าก็ มี ใจ
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กล้าขึ้น เพราะพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รวบรวมบุคคล
ชัน้ผู้นําจากอสิราเอลขึ้นไปกับข้าพเจ้า

8
รายชื่อเพื่อนรว่มงานของเอสรา

1  ต่อไปน้ี เป็นประมุขของบรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย และน่ีเป็นสํามะโนครวัเชื้อสายของบรรดาผู้ ท่ี ขึ้นไป
กับข้าพเจ้าจากบาบิ โลน ในรชักาลกษั ตร ิย์อารทาเซอร ์ซีส  คือ 2 จากคนฟีเนห ัสม ีเกอรโ์ชม จากคนอธิามาร ์
มี ดาเนี ยล จากคนดาว ิดม ีฮทัธชั 3 จากคนเชคานิยาห์ จากคนปาโรชมี เศคารยิาห์  พร ้อมกั บท ่านมี ผู้ ชาย
ผู้ขึ้นทะเบียนไว ้หน ่ึงรอ้ยหา้สิบคน 4 จากคนปาหทัโมอบัมี เอลี โอน ัย  บุ ตรชายเศ-ราหิยาห์  พร ้อมกั บท ่านมี 
ผู้ ชายสองรอ้ยคน 5 จากคนเชคานิยาห ์มี  บุ ตรชายของยาฮาซีเอล  พร ้อมกั บท ่านมี ผู้ ชายสามรอ้ยคน 6 จาก
คนอาดี นม ีเอเบด  บุ ตรชายโยนาธาน  พร ้อมกั บท ่านมี ผู้ ชายหา้สิบคน 7 จากคนเอลามมี เยชายาห์  บุ ตรชา
ยอาธาลิยาห์  พร ้อมกั บท ่านมี ผู้ ชายเจ็ดสิบคน 8 จากคนเชฟาทิยาห ์มี เศบาดิยาห์  บุ ตรชายมีคาเอล  พร ้อมกั 
บท ่านมี ผู้ ชายแปดสิบคน 9 จากคนโยอาบมี โอบาดีห์  บุ ตรชายเยฮีเอล  พร ้อมกั บท ่านมี ผู้ ชายสองรอ้ยสิบ
แปดคน 10 จากคนเชโลมิ ทม ี บุ ตรชายของโยสิ ฟี ยาห์  พร ้อมกั บท ่านมี ผู้ ชายหน่ึงรอ้ยหกสิบคน 11 จากคน
เบบั ยม ีเศคารยิาห์  บุ ตรชายเบบัย  พร ้อมกั บท ่านมี ผู้ ชายยี ่สิ บแปดคน 12 จากคนอสักาดมี โยฮานัน  บุ ตร
ชายฮกัคาทาน  พร ้อมกั บท ่านมี ผู้ ชายหน่ึงรอ้ยสิบคน 13 จากคนอาโดนีคัมมี ผู้  ท่ี มาที หลัง  น่ี เป็นชื่อของเขา
คือ เอลีเฟเลท  เยอ ีเอลและเชไมยาห์  พร ้อมกับพวกเขามี ผู้ ชายหกสิบคน 14 จากคนบิกว ัยม ี อุ ธยัและศับบูด
 พร ้อมกับเขาทัง้สองมี ผู้ ชายเจ็ดสิบคน

เอสราต้องการให ้มี  คนเลว ีและคนใชป้ระจําพระวหิารไปเพิม่เติม
15 ข้าพเจ้าได้รวบรวมเขาทัง้หลายเข้ามายงัแม่น้ําท่ีไหลไปสู่อาหะวา เราตัง้ค่ายอยู ่ท่ี น่ันสามวนั เม่ือ

ข้าพเจ้าสํารวจดูประชาชนและปุโรหติ ข้าพเจ้าไม่ เห ็นลูกหลานของเลว ีท่ี น่ันเลย 16  แล ้วข้าพเจ้าจึงให้ไป
เรยีกเอลีเยเซอร์ อารเีอล เชไมยาห์ เอลนาธนั ยารบี เอลนาธนั นาธนั เศคารยิาห์ และเมชุลลาม  บุ คคลชัน้
หวัหน้า และใหห้าโยยารบิ และเอลนาธนั  ผู้ เป็นคนมี ความเข้าใจ 17 และส่งเขาด้วยคําสัง่ไปยงัท่านอดิโด
 บุ คคลชัน้หวัหน้ายงัสถานท่ี ท่ี ชื่อคาสิเฟีย คือให้บอกท่านอดิโดและพี่น้องของท่านผู้เป็นคนใช้ประจําพระ
วหิารท่ี สถานท่ี  ท่ี ชื่อคาสิเฟียวา่ ขอส่งผู้ ปรนนิบัติ สําหรบัพระนิเวศของพระเจ้าของเรามายงัเรา 18 และโดย
พระหตัถ์อนัทรงพระคุณของพระเจ้าของเราอยู่กับเรา เขาได้นําคนท่ี มีความสุข ุมมาให ้เรา เป็นลูกหลาน
ของมาห ์ลีบ ุตรชายเลวี  ผู้ เป็นบุตรชายอสิราเอล ชื่อเชเรบิยาห์ กับบุตรชายและญาติ พี่น้อง รวมสิบแปดคน
19 ทัง้ฮาชาบิยาหแ์ละเยชายาห์ ลูกหลานของเมรารกัีบญาติ พี่ น้องและบุตรชายของเขารวมยี ่สิ บคน 20 และ
คนใช้ประจําพระว ิหาร ซ่ึงดาวดิและข้าราชการของพระองค์ ได้ จัดตัง้ขึ้นไว้เพื่อปรนนิบั ติ  คนเลว ี  มี  คนใช ้
ประจําพระวหิารสองรอ้ยยี ่สิ บคน  บุ คคลเหล่าน้ีทัง้สิ ้นม ีชื่อระบุ ไว ้

การถืออดอาหารท่ี แม่น ํ้าอาหะวา
21  แล ้วข้าพเจ้าก็ประกาศให้ถืออดอาหารท่ี น่ัน คือท่ี แม่น ้ําอาหะวา เพื่อเราทัง้หลายจะได้ถ่อมตัวลงต่อ

พระพักตรพ์ระเจ้าของเรา เพื่อจะทูลขอหนทางอนัถูกต้องจากพระองค์ สําหรบัเรา ลูกหลานของเรา และ
ข้าวของทัง้สิน้ของเรา 22 เพราะข้าพเจ้าละอายท่ีจะทูลขอกองทหารและพลม้าจากกษั ตร ิย์เพื่อชว่ยเราสู้ 
ศัตรู ตามทางของเรา ในเม่ือเราได้กราบทูลกษั ตร ิย ์แล ้ วว ่า �พระหตัถ์ของพระเจ้าของเราอยู่กับบรรดาผู้ ท่ี 
แสวงหาพระองค์ ให ้ยงัผลดี  แต่ ฤทธานุภาพและพระพิโรธของพระองค์ ต่อสู้ คนเหล่าน้ั นที ่ละทิง้พระองค์�
23 เราจึงอดอาหารและวงิวอนพระเจ้าของเราเพื่อเรือ่งน้ี และพระองค์ทรงฟังเสียงรอ้งทูลของเรา

 ทรพัยส์มบัติ มอบไว ้แก่  ปุ โรหติสิบสองคน
24 และข้าพเจ้าได้แยกปุโรหติใหญ่ออกสิบสองคนคือ เชเรบิยาห์ ฮาชาบิยาห์ และพี่น้องสิบคนของเขาท่ี 

อยู ่กับเขา 25 และข้าพเจ้าได้ชัง่เงนิ และทองคํา และเครือ่งใช้ กับเครือ่งบูชาสําหรบัพระนิเวศของพระเจ้า
ของเรา  มอบให ้เขาทัง้หลายซ่ึงกษั ตร ิยแ์ละท่ีปรกึษาและเจ้านายของพระองค์ และคนอสิราเอลทัง้ปวงท่ีน่ัน
ได้ถวายไว้ 26 ข้าพเจ้าได้ชัง่ใส่มือของเขาเป็นเงนิหกรอ้ยหา้สิบตะลันต์ และเครือ่งใช ้ท่ี ทําด้วยเง ินม ีค่าหน่ึง
รอ้ยตะลันต์ และทองคํารอ้ยตะลันต์ 27 ชามทองคํายี ่สิ  บลู กมีค่าหน่ึงพันดารคิ และเครือ่งใช ้ทองสัมฤทธิ ์
เน้ือละเอยีดสุกใสสองลูกมีค่าเท่ากับทองคํา 28 และข้าพเจ้าบอกเขาวา่ �ท่านทัง้หลายบร ิสุทธ ์ิต่อพระเย
โฮวาห์ และเครือ่งใช ้ก็  บรสุิทธิ ์และเง ินก ับทองคําเป็นของถวายด้วยใจสมัครแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่
บรรพบุรุษของท่านทัง้หลาย 29 จงเฝ้าดูแลไวจ้นกวา่ท่านชัง่สิง่เหล่าน้ันต่อหน้าพวกปุโรหติใหญ่และคนเลวี
และประมุขของบรรพบุรุษอสิราเอลในเยรูซาเล็ม ภายในหอ้งพระนิเวศของพระเยโฮวาห�์ 30 บรรดาปุโรหติ
และคนเลวจึีงรบัเงนิและทองคําท่ี ได้  ชัง่ และเครือ่งใช้ เพื่อนําไปยงัเยรูซาเล็ม ยงัพระนิเวศของพระเจ้าของ
เรา
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เอสราถึงเยรูซาเล็ม
31 และเราก็ออกจากแม่น้ําอาหะวาในว ันที ่ สิ บสองของเดือนต้น เพื่อไปยงัเยรูซาเล็ม และพระหตัถ์ของ

พระเจ้าของเราอยู่กับเรา และพระองค์ทรงชว่ยเราให้พ้นจากมือของศั ตรู และจากพวกซุ่มคอยอยู่ตามทาง
32 เรามาถึงเยรูซาเล็มและพักอยู ่ท่ี น่ันสามวนั 33 ในว ันที ่ สี ่ภายในพระนิเวศของพระเจ้าของเรา  ก็ ชัง่เงนิ
ทองคําและเครือ่งใช ้ใส่ มือของเมเรโมทปุโรหติ  บุ ตรชายอุ ร ียอาห์ และคนท่ี อยู ่กับเขาคือเอเลอาซาร ์บุ ตร
ชายฟีเนหสั และคนท่ี อยู ่กับเขาทัง้หลายคือ โยซาบาด  บุ ตรชายเยชู อา และโนอดัยาห ์บุ ตรชายบินนยุ  คน
เลว ี34 เขาชัง่และนั บท ้ังหมดและบันทึกน้ําหนักของทุกสิง่ไว้ 35 บรรดาลูกหลานของพวกท่ี ถู กกวาดไปเป็น
เชลย ซ่ึงมาจากการเป็นเชลย  ได้ ถวายเครือ่งเผาบูชาแด่พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  มี ววัผู้ สิ บสองตัวสําหรบัพวก
อสิราเอลทัง้ปวง แกะผู้ เก ้าสิบหกตัว ลูกแกะเจ็ดสิบเจ็ดตัว และแพะผู้ สิ บสองตัวเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป ทัง้
สิน้น้ีเป็นเครือ่งเผาบูชาถวายพระเยโฮวาห์

พวกเขามอบพระราชโองการให ้แก่  ผู้ วา่ราชการมณฑล
36 เขาทัง้หลายได้มอบพระราชโองการให ้แก่  สม ุหเทศาภิบาลของกษั ตร ิย์ และแก่ ผู้ วา่ราชการมณฑลฟาก

แม่น้ําข้างน้ี และท่านเหล่าน้ี ได้ ชว่ยเหลือประชาชนและพระนิเวศของพระเจ้า

9
การสมรสกับชนชาติ ท่ี  ไม่ เชื่อพระเจ้าเป็นสิง่ท่ี ผิดพลาด 

1 เม่ือเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  ได้ เสรจ็สิน้ลงแล้ว พวกเจ้านายก็ เข ้ามาหาข้าพเจ้า  กล่าววา่ �ประชาชนแห ่งอ 
ิสราเอล และพวกปุโรห ิตก ับคนเลว ีมิได้ แยกตนเองออกจากชนชาติทัง้หลายแหง่แผ่นดินเหล่าน้ัน โดยได้ 
ประพฤติ ตามการกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนของเขา คือออกจากคนคานาอนั คนฮติไทต์ คนเปรสิซี คนเย
บุส คนอมัโมน คนโมอบั คนอยีปิต์ และคนอาโมไรต์ 2 เพราะเขารบับุตรสาวของชนเหล่าน้ีเป็นภรรยาของ
เขาเอง และของบุตรชายของเขา ดังน้ันเชื้อสายบร ิสุทธ ์ิ ได้ ปะปนกับชนชาติทัง้หลายของแผ่นดินเหล่าน้ัน
 น่ี แหละในการละเมิดข้อน้ี มือของเจ้าหน้าท่ีชัน้หวัหน้าและผู้ครองเมืองได้ เด่  นที ่ สุด � 3 เม่ือข้าพเจ้าได้ยนิ
อยา่งน้ี ข้าพเจ้าก็ฉีกเส้ือของข้าพเจ้าทัง้เส้ือคลุมของข้าพเจ้า และท้ึงผมออกจากศีรษะของข้าพเจ้าและท้ึง
หนวดเครา และน่ังลงตะลึงอยู่ 4  แล ้วบรรดาคนท่ีสัน่สะท้านไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  
เหตุ ด้วยการละเมิดของพวกท่ี ถู กกวาดไปเป็นเชลยน้ัน  ได้ มาประชุมต่อหน้าข้าพเจ้าเม่ือข้าพเจ้าน่ังตะลึงอยู่
จนถึงเวลาถวายเครือ่งสักการบูชาตอนเยน็

คําอธษิฐานและการสารภาพของเอสรา
5  ณ เวลาสักการบูชาตอนเยน็น้ันข้าพเจ้าได้ ลุ กขึ้นจากการถ่อมตัว  มี เครือ่งแต่งกายและเส้ือคลุมของ

ข้าพเจ้าฉีกขาด และข้าพเจ้าก็ คุ กเข่าลงและชูมือขึ้นต่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของข้าพเจ้า 6 และข้าพเจ้าทูล
วา่ � โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ละอายขวยเขิ นที ่จะเงยหน้าหาพระองค์ พระเจ้าของข้า
พระองค์ เพราะวา่ความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ทัง้หลายขึ้นสูงกวา่ศีรษะของข้าพระองค์ และการละเมิดของ
ข้าพระองค์ทัง้หลายกองขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ 7 ข้าพระองค์ทัง้หลายมีการละเมิดยิง่ใหญ่ ตัง้แต่  สม ัยบรรพบุรุษ
ของข้าพระองค์ทัง้หลายจนถึงทุกวนัน้ี และเพราะความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ข้าพระองค์ ทัง้หลาย 
ทัง้บรรดากษั ตร ิย์ของข้าพระองค์ และบรรดาปุโรหติของข้าพระองค์ ได้  ถู กมอบไวใ้นมือของบรรดากษั ตร ิย ์
แห ่งแผ่นดินเหล่าน้ัน  ให ้ แก่  ดาบ  แก่ การเป็นเชลย  แก่  การปล้น และแก่การขายหน้าอยา่งท่ี สุด อยา่งทุก
วนัน้ี 8  แต่  บัดน้ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้หลายทรงสําแดงพระกรุณา พอพระทัยชัว่ครู ่หน ่ึง
สัน้ๆ และได้ทรงประทานใหข้้าพระองค์ทัง้หลายมี คนที ่ เหลืออยู ่และมี ท่ี ย ึดม ่ันในท่ี บรสุิทธิ ์ของพระองค์ เพื่อ
วา่พระเจ้าของข้าพระองค์จะได้ทรงใหต้าของข้าพระองค์ทัง้หลายแจ่มขึ้น และทรงประสาทความฟ้ืนคืนมา
เล็กน้อยจากการเป็นทาสของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 9 เพราะวา่ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นทาส  แต่ พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ มิได้ ทรงละทิง้ข้าพระองค์ ไว ้ในความเป็นทาส  แต่ ทรงบันดาลให้ข้าพระองค์ทัง้หลายได้รบัความ
เมตตาในสายพระเนตรกษั ตร ิย์ทัง้หลายแหง่เปอร ์เซ ีย ทรงให้ข้าพระองค์ทัง้หลายมี การฟ้ืนฟู  ขึ้น เพื่อจะ
ตัง้พระนิเวศของพระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้หลายขึ้นไว้ เพื่อจะซ่อมแซมสิง่ท่ีปร ักห ักพังในพระนิเวศ เพื่อ
จะประทานกําแพงแก่ข้าพระองค์ทัง้หลายในยูดาห์และในเยรูซาเล็ม 10 และบัดน้ี  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้า
พระองค์ ทัง้หลาย  ต่อจากน้ี ข้าพระองค์จะทูลอะไรอกี เพราะข้าพระองค์ทัง้หลายได้ละทิง้พระบัญญั ติ ของ
พระองค์ 11 ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงบัญชาไวโ้ดยผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ วา่ � แผ่ นดินซ่ึงเจ้ากําลังเข้าไป
เพื่อยดึเป็นกรรมสิทธิ ์น้ัน เป็นแผ่นดินมลทินด้วยความโสโครกของชนชาติทัง้หลายในแผ่นดินเหล่าน้ัน
ด้วยการกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนของเขา ซ่ึงเต็มไปหมดตัง้แต่ปลายข้างน้ีถึงปลายข้างโน้น ด้วยความ
มลทินของเขาทัง้หลาย 12 เพราะฉะน้ันบัดน้ี อยา่มอบพวกบุตรสาวของเจ้าแก่พวกบุตรชายของเขา หรอื
อยา่รบัพวกบุตรสาวของเขาให้พวกบุตรชายของเจ้า หรอือยา่เสรมิสันติภาพและความเจรญิมัง่คัง่ของเขา
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ทัง้หลายเป็นนิตย์ เพื่อเจ้าทัง้หลายจะแข็งแรง และกินของดีๆแหง่แผ่นดินน้ัน และมอบแผ่นดินน้ันไวเ้ป็น
มรดกแก่ลูกหลานของเจ้าทัง้หลายเป็นนิตย�์ 13 และเม่ือข้าพระองค์ทัง้หลายรบัโทษเพราะการชัว่รา้ยของ
ข้าพระองค์ และเพราะการละเมิดใหญ่ยิง่ของข้าพระองค์ และเม่ือพระองค์คือพระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้
หลายได้ทรงลงโทษข้าพระองค์  เหตุ ความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ น้อยกวา่ท่ีพึงควรได้ รบั และทรงประทาน
การชว่ยให้พ้นแก่ข้าพระองค์ทัง้หลายอยา่งน้ี 14 สมควรท่ีข้าพระองค์ทัง้หลายจะฝ่าฝืนพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ อกี และเข้าเก่ียวดองด้วยการแต่งงานกับชนชาติทัง้หลายท่ีกระทําสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนเหล่าน้ี 
หรอื  พระองค์ จะไม่ทรงกริว้ต่อข้าพระองค์ทัง้หลายจนพระองค์ผลาญข้าพระองค์ทัง้หลายเสีย จนไม่ มี  คนที 
่ เหลืออยู ่และไม่ มี ใครรอดได้เลยหรอื 15  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  พระองค์  ชอบธรรม 
เพราะข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นคนท่ี เหลืออยู ่ซ่ึงรอดพ้นมาอยา่งทุกวนัน้ี  ดู  เถิด ข้าพระองค์ทัง้หลายอยู่ต่อ
พระพักตร ์พระองค์  มี การละเมิดของข้าพระองค์ อยู ่เพราะไม่ มี สักคนเดียวท่ีจะยนืต่อพระพักตร ์พระองค์  ได้  
เหตุ เรือ่งน้ี�

10
คนของพระเจ้าแยกออกจากชาวโลก

1  ขณะท่ี เอสราอธษิฐานและทําการสารภาพรอ้งไห้ทิง้ตัวลงต่อหน้าพระนิเวศของพระเจ้า  มี ชุ มน ุมชน
หมู่ ใหญ่ โตมากทัง้ชายหญิงและเด็กจากอสิราเอลประชุมต่อหน้าท่าน เพราะประชาชนได้ รอ้งไห ้อยา่งขมขื่น
2 และเชคานิยาห ์บุ ตรชายเยฮีเอล คนเอลามกล่าวแก่เอสราวา่ �พวกเราทัง้หลายได้ละเมิดต่อพระเจ้าของ
เราเสียแล้ว และได้ แต่ งงานกับหญิงต่างชาติจากชนชาติทัง้หลายของแผ่นดินน้ี  แต่ ถึงจะมีเรือ่งอยา่งน้ี
 ก็ ย ังม ีความหวงัในอสิราเอลอยู่ 3 เพราะฉะน้ันบัดน้ี  ให ้เรากระทําพันธสัญญากับพระเจ้าของเราท่ีจะทิง้
ภรรยาและลูกเหล่าน้ีซ่ึงเกิดมาจากเขาทัง้หลายเสียทัง้สิน้ ตามคําปรกึษาของเจ้านายของข้าพเจ้า และของ
บรรดาผู้ ท่ี สัน่สะท้านด้วยพระบัญญั ติ ของพระเจ้าของเราทัง้หลาย และขอให้กระทําตามพระราชบัญญั ติ  
เถิด 4 จงลุกขึ้นเถิด เพราะเป็นหน้าท่ีของท่าน และเราทัง้หลายจะสนับสนนุท่าน ขอจงเข้มแข็งและกระทํา
เสียเถิด� 5  แล ้วเอสราได้ ลุ กขึ้นให้บรรดาปุโรหติใหญ่และเลวแีละอสิราเอลทัง้ปวงกระทําสัตย์ปฏิญาณวา่
เขาจะกระทําตามท่ี ได้  พู ดแล้ว เขาทัง้หลายจึงกระทําสัตย ์ปฏิญาณ 6  แล ้วเอสราก็ถอยไปจากต่อหน้าพระ
นิเวศของพระเจ้า  เข ้าไปในหอ้งของโยฮานันบุตรชายเอลียาชบี เม่ือมาถึงท่ีน่ันแล้ วก ็ ไม่ รบัประทานขนมปัง
หร ือด ่ื มน ้ํา เพราะท่านโศกเศรา้ด้วยเรือ่งการละเมิดของพวกท่ี ถู กกวาดไปเป็นเชลยน้ัน 7 และเขาทําการ
ป่าวรอ้งทัว่ยูดาห์และเยรูซาเล็ม  แก่ ลูกหลานทัง้สิน้ของพวกท่ี ถู กกวาดไปเป็นเชลยวา่  ให ้มาชุ มน ุมกั นที ่ 
เยรูซาเล็ม 8 และถ้าผู้ใดไม่มาภายในสามวนั ตามคําสัง่ของเจ้าหน้าท่ีและพวกผู้ ใหญ่  ทัง้หลาย จะต้องรบิ
ทรพัย ์สมบัติ ของเขาเสียทัง้สิน้ และผู้น้ันต้องขาดจากชุ มน ุมชนของพวกท่ี ถู กกวาดไปเป็นเชลย 9 และชาย
ทัง้ปวงของยูดาหแ์ละเบนยามินได้ชุ มน ุมกั นที เ่ยรูซาเล็มภายในสามวนั ในเดือนท่ี เก้า  ณ  วนัท่ี  ย ี่ สิ บของเดือน
น้ัน และประชาชนทัง้ปวงน่ังอยู ่ท่ี ถนนหน้าพระนิเวศของพระเจ้า ตัวสัน่สะท้านด้วยเรือ่งน้ี และด้วยเรือ่ง
ฝนตกหนัก 10 และเอสราปุโรหติได้ ลุ กขึ้นพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �ท่านทัง้หลายได้ละเมิดและได้ แต่ งงานกับ
หญิงต่างชาติ จึงได้ ทว ีการละเมิดของอสิราเอล 11  เหตุ ฉะน้ันบัดน้ี จงสารภาพต่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแหง่
บรรพบุรุษของท่าน และกระทําตามน้ําพระทัยของพระองค์ จงแยกตั วท ่านออกเสียจากชนชาติทัง้หลาย
แหง่แผ่นดินและจากภรรยาต่างชาติ� 12  แล ้วชุ มน ุมชนทัง้สิน้ได้ตอบด้วยเสียงอนัดังวา่ �เป็นดังน้ันแหละ
เราต้องกระทําตามท่ีท่านพูดแล้ว� 13  แต่  มี ประชาชนมากและเป็นเวลาท่ีฝนตกหนัก เราอยู่กลางแจ้งไม่
ไหวและจะจัดให้เสรจ็ในวนัสองว ันก ็ ไม่ได้ เพราะเราได้ละเมิดในเรือ่งน้ีมากนัก 14  ขอให ้ เจ้าหน้าท่ี ของเรา
ทําการแทนชุ มน ุมชนทัง้สิน้ และใหบ้รรดาคนในหวัเมืองของเราท่ี ได้ รบัภรรยาต่างชาติมาตามเวลากําหนด
 พร ้อมกับพวกผู้ ใหญ่ และผู้ วนิ ิจฉัยของทุกเมืองจนกวา่พระพิโรธอนัแรงกล้าของพระเจ้าของเรา  ท่ี ทรงมีใน
เรือ่งน้ีหนัเหไปจากเราทัง้หลาย� 15 โยนาธานบุตรชายอาสาเฮล และยาไซอาห ์บุ ตรชายทิกวาห์  เท่ าน้ั นที ่
คัดค้านเรือ่งน้ี และเมชุลลามกับชบัเบธยั  คนเลว ี สน ับสนนุเขาทัง้สอง 16  แล ้วลูกหลานของพวกท่ี ถู กกวาด
ไปเป็นเชลยก็ ได้ กระทําตาม เอสราปุโรหติ และประมุขของบรรพบุรุษบางคน ตามเรอืนบรรพบุรุษของเขา
 แต่ ละคนท่ี ระบุ ชื่อไว ้ได้  ถู กเลื อก ในว ันที ่ หน ่ึงของเดือนท่ี สิ บเขาน่ังประชุมกันพิจารณาเรือ่งน้ี 17 พอถึงว ันที 
่ หน ่ึงของเดือนท่ี หน่ึง เขาก็จบเรือ่งท่ีชายทัง้ปวงได้ แต่ งงานกับหญิงต่างชาติ 18 ลูกหลานของปุโรหติผู้ ได้  
แต่ งงานกับหญิงต่างชาติ จากคนเยชู อาบ ุตรชายโยซาดักและพี่น้องของท่านมี มาอาเสอาห์ เอลีเยเซอร์
ยารบีและเกดาลิยาห์ 19 เขาทัง้หลายปฏิญาณตนวา่เขาจะทิง้ภรรยาของเขาเสีย และเพราะเขามี ความผิด 
เขาจึงถวายแกะผู้ตัวหน่ึงจากฝูงแพะแกะเป็นเครือ่งบู ชา เพราะเหตุการละเมิดของเขา 20 จากคนอมิเมอร์
 มี ฮานานีและเศบาดิยาห์ 21 จากคนฮารมิ  มี มาอาเสอาห์ เอลียาห์ เชไมอาห์ เยฮีเอล และอุสซียาห์ 22 จาก
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คนปาชเฮอร์  มี เอลี โอน ัย มาอาเสอาห์ อิชมาเอล เนธนัเอล โยซาบาด และเอลาสาห์ 23 จากพวกคนเลวี  มี 
โยซาบาด  ช ิเมอี เคลายาห์ (คือเคลิ ทา ) เปธาหิยาห์  ยู ดาห์และเอลีเยเซอร์ 24 จากพวกนั กร ้อง  มี เอลียาชบี
จากคนเฝ้าประตู  มี ชลัลูม เทเลม และอุ ร ี25 และจากพวกอสิราเอล คือจากคนปาโรช  มี รามียาห์ อสิซียาห์
มัลคิยาห์  มิ  ยาม ิน เอเลอาซาร์ มัลคิยาห์ และเบไนยาห์ 26 จากคนเอลาม  คือ มัทธานิยาห์ เศคารยิาห์ เยฮี
เอล อ ับด ีเยรโีมท เอลียาห์ 27 จากคนศัทธู  มี เอลี โอน ัย เอลียาชบี มัทธานิยาห์ เยรโีมท ศาบาด และอาซี ซา 
28 จากคนเบบัย  มี เยโฮฮานัน ฮานันยาห์ ศับบัย อทัลัย 29 จากคนบานี  มี เมชุลลาม มัลลูค อาดายาห์ ยา
ชูบ เชอลั และเยรโีมท 30 จากคนปาหทัโมอบั  มี อดันา เคลาล เบไนยาห์ มาอาเสอาห์ มัทธานิยาห์ เบซาเลล
 บิ นนยุ และมนัสเสห์ 31 จากคนฮารมิ  มี เอลีเยเซอร์ อสิชีอาห์ มัลคิยาห์ เชไมอาห์  ช ิเมโอน 32 เบนยามิน
มัลลูค เชมารยิาห์ 33 จากคนฮาชูม  มี มัทเธนัย มัทธตัตาห์ ศาบาด เอลีเฟเลท เยเรมัย  มน ัสเสห์และชิเมอี
34 จากคนบานี  มี มาอาดัย อมัราม อูเอล 35 เบไนยาห์ เบดัยยาห์ เชลลูห์ 36  วาน ิยาห์ เมเรโมท เอลียาชบี
37 มัทธานิยาห์ มัทเธนัย ยาอาสุ 38  บาน ี บิ นนยุ  ช ิเมอี 39 เชเลมิยาห์ นาธนั อาดายาห์ 40 มัคนาเดบัย ชาชยั
ชารยั 41 อาซาเรล เชเลมิยาห์ เชมารยิาห์ 42 ชลัลูม อามารยิาห์ และโยเซฟ 43 จากคนเนโบ  มี  เยอ ีเอล มัทที
ธยิาห์ ศาบาด เศบิ นา ยาดดัย โยเอล และเบไนยาห์ 44  บุ คคลเหล่าน้ีทัง้สิน้ได้ แต่ งงานกับหญิงต่างชาติ บาง
คนมี บุ ตรเกิดจากภรรยาเหล่าน้ันด้วย
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
เนหะมีย์

 หน ังสือเล่ มน ้ีบันทึกประว ัติ  ศาสตร ์ของการสรา้งกําแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมา หลังจากเศรุบบาเบลกับ
พวกยวิสรา้งพระวหิารใหม่เสรจ็แล้ว  อ ีกประมาณ 90  ปี  ต่อมา เนหะมีย ์ได้ ร ับอน ุญาตจากกษั ตร ิย ์ให ้ กล ับ
ไปสรา้งกําแพงกรุงเยรูซาเล็ม  ให ้ตัง้กรุงเยรูซาเล็ มน ้ันเป็นเมืองหลวง และให้ตั ้งอ ิสราเอลเป็นประเทศอกี
 ครัง้น้ี เนหะมีย ์ได้ นําพวกย ิวอ ีกพวกหน่ึง ซ่ึ งม ีจํานวนคนมากกวา่พวกยวิในสมัยของเอสราให ้กล ับไปด้วย
กําแพงกรุงเยรูซาเล็ มน ้ันได้ ถู กทําลายมากกวา่ 100  ปีก ่อนเวลาน้ัน ในตอนท่ี ยู ดาห ์ถู กนําไปยงับาบิโลนให้
เป็นเชลย (2 พศด 36:19)

 ท่ี บอกวา่มากกวา่ 100  ปีน ้ัน  ก็ คือใน 2 พศด 36:21 อสิราเอลอยู ่ท่ี บาบิโลนเป็นเวลา 70  ปี  แล้ว  แล ้วต้อง
บวกสมัยรชัการสามสมัย คือกษั ตร ิยไ์ซรสั  กษัตรยิ ์ดารอิสั และกษั ตร ิยอ์าหสุเอรสั (อสร 4:5-8)  แล ้วบวกอกี
20  ปี ในรชัการของกษั ตร ิย์อารทาเซอร ์ซีส (นหม 2:1) เอสราได้ขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 14  ปีก ่อนเนหะมีย์
( ให ้เปรยีบเอสรา 7:7 กับเนหะมีย์ 2:1)

เนหะมีย์ไปท่ี กรุ งเยรูซาเล็มในปีก่อนค .  ศ� 446  อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่ระยะเวลาของหนังสือ
เล่ มน ้ี คือ 11  ปี 

�ระยะเวลาของสองเล่ มน ้ีคือเอสรา กับเนหะมีย์ ประมาณหน่ึงศตวรรษ เพราะวา่เรือ่งของเอสราเริม่ต้น
ในปีแรกของกษั ตร ิย์ไซรสั ในปีก่อนค .  ศ� 538 และเรือ่งของเนหะมีย ์สิ ้นสุดลงหลังจากปี ท่ี 32 ของกษั ตร ิย์
อารทาเซอร ์ซีส ในปีก่อนค .  ศ� 432� ( จาก Topical Index and Digest of the Bible, โดยมอนเซอร�์

 พี่ น้องของเนหะมียร์ายงานเรือ่งความทุกขใ์จในเยรูซาเล็ม
1 ถ้อยคําของเนหะมีย์  บุ ตรชายฮาคาลิยาห์ ต่อมาในเดือนคิสลิว ในปี ท่ี  ย ่ี สิ บขณะท่ีข้าพเจ้าอยู่ในสุสาปรา

สาท 2 ฮานานี พี่ น้องของข้าพเจ้าคนหน่ึงมาจากยูดาหกั์บชายบางคน ข้าพเจ้าได้ ไต่ ถามถึงพวกย ิวท ่ี หนี  ได้  ผู้ 
ซ่ึงเหลือจากพวกท่ี ถู กกวาดไปเป็นเชลย และถามเรือ่งเก่ียวกับเยรูซาเล็ม 3 เขาทัง้หลายพู ดก ับข้าพเจ้าวา่ � 
ผู้  ท่ี เหลือจากพวกท่ี ถู กกวาดไปเป็นเชลยซ่ึงอยู่ในมณฑลมีความลําบากและความอบัอายมาก กําแพงเมือง
เยรูซาเล็มก็พังลง และประตูเมืองก็ ถู กไฟทําลายเสีย� 4  อยู ่มาเม่ือข้าพเจ้าได้ยนิถ้อยคําเหล่าน้ี ข้าพเจ้าก็
น่ังลงรอ้งไห้และโศกเศรา้อยู่หลายวนั ข้าพเจ้าอดอาหารและอธษิฐานต่อพระพักตรพ์ระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์
เรือ่ยมา

เนหะมียเ์สียใจจึงอธษิฐาน
5 ข้าพเจ้าทูลวา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์ พระเจ้าผู้ ใหญ่ ยิง่และน่าเกรงกลัว  ผู้ ทรง

รกัษาพันธสัญญา และดํารงความเมตตากับบรรดาผู้ ท่ี รกัพระองค์ และรกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ 6 ขอ
พระองค์ทรงเงีย่พระกรรณสดับ และขอทรงลืมพระเนตรของพระองค์ ดู  อยู ่เพื่อจะทรงฟังคําอธษิฐานของ
ผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ซ่ึงข้าพระองค์ทูลอธษิฐานต่อพระพักตร ์พระองค์  ณ  บัดน้ี ทัง้กลางวนัและกลางคืน
เพื่อประชาชนอสิราเอลผู้ รบัใช ้ของพระองค์ สารภาพบาปของประชาชนอสิราเอล ซ่ึงข้าพระองค์ทัง้หลายได้
กระทําบาปต่อพระองค์ ด้วยวา่ข้าพระองค์กับเรอืนบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทําบาปแล้ว 7 ข้าพระองค์ทัง้
หลายประพฤติเลวทรามมากต่อพระองค์ และมิ ได้ รกัษาพระบัญญั ติ  กฎเกณฑ์ และคําตัดสินซ่ึงพระองค์ 
ได้ ทรงบัญชาไว้กับโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 8 ขอพระองค์ทรงระลึกถึงพระวจนะซ่ึงพระองค์ ได้ บัญชาไว้
กับโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระองค์ วา่ �ถ้าเจ้าทัง้หลายกระทําการละเมิด เราจะกระจายเจ้าทัง้หลายไปในหมู่ 
ชนชาติ  ทัง้หลาย 9  แต่ ถ้าเจ้ากลับมาหาเรา และรกัษาบัญญั ติ ของเราและประพฤติ ตาม  ถึงแม้ วา่พวกเจ้า
กระจัดกระจายไปอยู ่ใต้ ฟ้าท่ีไกลท่ี สุด เราจะรวบรวมเจ้ามาจากท่ี น่ัน และนําเจ้ามายงัสถานท่ีซ่ึงเราได้เลือก
ไว้ เพื่อกระทําให้นามของเราดํารงอยู ่ท่ีน่ัน � 10 เขาเหล่าน้ีเป็นผู้ รบัใช ้และเป็นประชาชนของพระองค์  ผู้ ซ่ึง
พระองค์ ได้ ทรงไถ่ ไว ้ด้วยฤทธานุภาพยิง่ใหญ่ของพระองค์ และด้วยพระหตัถ์อนัทรงฤทธิ์ของพระองค์ 11  
โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ทูลวงิวอนต่อพระองค์ ขอทรงเงีย่พระกรรณตัง้พระทัยสดับฟังคํา
อธษิฐานของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และคําอธษิฐานของบรรดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์  ผู้ ปรารถนาจะยาํเกรง
พระนามของพระองค์ ข้าพระองค์ทูลวงิวอนต่อพระองค์ ขอทรงให ้ผู้รบัใช ้ของพระองค์จําเรญิขึ้นในวนัน้ี
และขอทรงโปรดให้เขาได้รบัความเมตตาในสายตาของชายคนน้ี�  ขณะน้ัน ข้าพเจ้าเป็นพนักงานเชญิถ้วย
เสวยของกษั ตร ิย์

2
 กษัตรยิ ์อารทาเซอร ์ซี สทรงอนญุาตใหเ้นหะมียไ์ปสรา้งกําแพงเยรูซาเล็ม
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1 และอยู่มาในเดือนนิ สาน ในปี ท่ี  ย ่ี สิ บแหง่รชักาลกษั ตร ิย์อารทาเซอร ์ซีส เม่ือน้ําองุน่จัดตัง้ไว้ตรงพระ
พักตร ์พระองค์ ข้าพเจ้าก็หย ิบน ้ําองุน่ถวายกษั ตร ิย์  แต่ ก่อนน้ีข้าพเจ้ามิ ได้ โศกเศรา้ต่อพระพักตร ์พระองค์ 
2  ด้วยเหตุน้ี  กษัตรยิ ์จึงตรสักับข้าพเจ้าวา่ �ทําไมสี หน ้าของเจ้าจึงเศรา้หมอง  เจ้ าก็ ไม่  เจ ็บไม่ป่วยมิ ใช ่ หรอื  เห 
็นจะไม่ มี อะไรนอกจากเศรา้ใจ� และข้าพเจ้าก็เกรงกลัวยิง่นัก 3 ข้าพเจ้าทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ขอกษั ตร ิย์ทรงพระ
เจรญิเป็นนิตย ์เถิด ไฉนสี หน ้าของข้าพระองค์จะไม่เศรา้หมองเล่าในเม่ือเมืองสถานท่ีฝังศพของบรรพบุรุษ
ของข้าพระองค์รา้งเปล่าอยู่ และประตูเมืองก็ ถู กไฟทําลายเสีย� 4  แล ้วกษั ตร ิย์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ า
ปรารถนาจะขออะไร� ข้าพเจ้าจึงอธษิฐานต่อพระเจ้าของฟ้าสวรรค์ 5 และข้าพเจ้าทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ถ้าเป็ นที ่
พอพระทัยกษั ตร ิย์ และถ้าผู้ รบัใช ้ของพระองค์เป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงใช้ข้า
พระองค์ ให ้ไปยงัยูดาห์ ยงัเมืองซ่ึงเป็ นที ่ฝังศพของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะสรา้งขึ้น
ใหม่� 6 และกษั ตร ิย์ตรสักับข้าพเจ้า ( มี  พระราชนีิ ประทับข้างพระองค์�  วา่ � เจ้ าจะไปนานสักเท่าใด เม่ือไร
เจ้าจะกลับมา� จึงเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตร ิย ์ท่ี จะให้ข้าพเจ้าไป และข้าพเจ้าก็กําหนดเวลาให ้พระองค์ ทรง
ทราบ 7 และข้าพเจ้ากราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ถ้าเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตร ิย์ ขอทรงโปรดมีพระราชสารให้ข้า
พระองค์นําไปถึงผู้วา่ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้น เพื่อเขาจะได้ อน ุญาตให้ข้าพระองค์ผ่านไปจนข้า
พระองค์จะไปถึงยูดาห์ 8 และพระราชสารถึงอาสาฟเจ้าพนักงานผู้ ดู แลป่าไม้ หลวง เพื่อเขาจะได้ ให ้ ไม้  แก่ 
ข้าพระองค์ เพื่อทําคานประตูพระราชวงัของพระนิเวศ และทํากําแพงเมือง และเพื่อทําบ้านท่ีข้าพระองค์
จะได้ เข ้าอาศัย�  กษัตรยิ ์ ก็ ทรงพระราชทานใหต้ามพระหตัถ์อนัประเสรฐิของพระเจ้าของข้าพเจ้าท่ี อยู ่เหนือ
ข้าพเจ้า 9  แล ้วข้าพเจ้ามายงัผู้วา่ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้น และมอบพระราชสารของกษั ตร ิย ์ให ้ 
แก่  เขา อน่ึงกษั ตร ิย์ทรงจัดให้นายทหารและพลม้าไปกับข้าพเจ้าด้วย 10  แต่ เม่ือสันบาลลัทชาวโฮโรนาอมิ
และโทบีอาห์คนอมัโมนข้าราชการได้ยนิเรือ่งน้ี เป็นเรือ่งท่ี ไม่ พอใจเขาอยา่งยิง่ท่ี มี คนมาหาความสุขให้คน
อสิราเอล

เนหะมีย ์แอบดู  กําแพงเมือง 
11 ข้าพเจ้าจึงมายงัเยรูซาเล็มและพักอยู ่ท่ี น่ันสามวนั 12  แล ้วข้าพเจ้าลุกขึ้นในกลางคืน คือข้าพเจ้ากับ

บางคนท่ี อยู ่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ ได้ บอกผู้ หน ่ึงผู้ใดถึงเรือ่งท่ีพระเจ้าของข้าพเจ้าดลใจข้าพเจ้าให้กระทํา
เพื่อเยรูซาเล็ม ข้าพเจ้าไม่ มี  สัตว ์อื่ นก ับข้าพเจ้านอกจากสัตว ์ท่ี ข้าพเจ้าขี่ อยู ่13 ในกลางคืนข้าพเจ้าออกไป
ทางประตู หุบเขา ถึ งบ ่ อม ังกร และถึงประตูกองขยะ และข้าพเจ้าได้ ตรวจดู กําแพงเยรูซาเล็ มท ี่ พัง และประตู
เมืองท่ี ถู กไฟทําลาย 14  แล ้วข้าพเจ้าก็ไปต่อยงัประตู น้ําพุ ถึงสระหลวง  แต่  ไม่มี  ท่ี  ท่ี จะให ้สัตว ์ซ่ึงข้าพเจ้าขี่ อยู ่
ผ่านไปได้ 15  แล ้วข้าพเจ้าขึ้นไปกลางคืนทางลําธารและตรวจดู กําแพง  แล ้วกลับมาเข้าทางประตูหุบเขากลั 
บท ่ี เดิม 16 ส่วนพวกเจ้าหน้าท่ี ก็  ไม่ ทราบวา่ข้าพเจ้าไปไหน หรอืข้าพเจ้าทําอะไร และข้าพเจ้าก็ยงัไม่ ได้ บอก
พวกยวิ บรรดาปุโรหติ พวกขุนนาง พวกเจ้าหน้าท่ี และคนอื่นๆท่ีจะรบัผิดชอบการงาน

การหนนุใจของเนหะมีย์ พวกเขาสรา้งกําแพงขึ้นได้
17  แล ้วข้าพเจ้าพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �ท่านทัง้หลายเหน็แล้ วว ่าเราตกอยู่ในความลําบากอยา่งไร  ท่ี 

เยรูซาเล็มปร ักห ักพังลง และไฟไหม้ ประตู เมืองเสียน้ัน มาเถิด  ให ้เราสรา้งกําแพงเยรูซาเล็มขึ้น เพื่อเรา
จะไม่ต้องอบัอายขายหน้าอกี� 18  แล ้วข้าพเจ้าบอกเขาถึงการท่ีพระหตัถ์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้า เพื่อยงั
ผลดี ทัง้พระวจนะซ่ึงกษั ตร ิย์ตรสักับข้าพเจ้า และเขาทัง้หลายพูดวา่ � ให ้เราลุกขึ้นสรา้งเถิด� เขาก็ปลงใจ
ลงมือทําการดี น้ัน 19  แต่ เม่ือสันบาลลัทคนโฮโรนาอมิ และโทบีอาห ์ข้าราชการ คนอมัโมน กับเกเชมชาวอา
ระเบียได้ยนิเรือ่งน้ัน เขาทัง้หลายเยาะเยย้และดู ถู กเรา  พูดวา่ � เจ้ าทัง้หลายทําอะไรกันน่ี  เจ้ ากําลังกบฏต่อ
กษั ตร ิย ์หรอื � 20  แล ้วข้าพเจ้าตอบเขาทัง้หลายวา่ �พระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์จะทรงให้เรากระทําสําเรจ็ และ
เราทัง้หลายผู้ รบัใช ้ของพระองค์จะลุกขึ้นสรา้ง  แต่ ท่านทัง้หลายไม่ มี ส่วนหรอืสิทธหิรอืท่ีระลึกในเยรูซาเล็ม�

3
ประชาชนชว่ยกันสรา้งกําแพงเมือง

1  แล ้วเอลียาชีบมหาปุโรหติได้ ลุ กขึ้นพรอ้มกับพี่น้องของท่าน บรรดาปุโรหติ และเขาทัง้หลายได้สรา้ง
ประตู แกะ เขาได้ ทําพิธ ีชาํระให ้บรสุิทธิ ์และได้ตัง้บานประตู เขาทัง้หลายได้ ทําพิธ ีชาํระให ้บรสุิทธิ ์จนถึง
หอคอยเมอาห์ไกลไปจนถึงหอคอยฮานันเอล 2 และถัดท่านไป คนชาวเยร ีโคก ็ ได้  สรา้ง และถัดเขาไป ศัก
เกอร ์บุ ตรชายอิมร ีก็ได้  สรา้ง 3 และลูกหลานของหสัเสนาอาห ์ได้ สรา้งประตู ปลา เขาได้วางวงกบและได้
ตัง้บานประตู  ติ  ดล ูกสลักและดาลประตู 4 ถัดเขาไปเมเรโมทบุตรชายอุ ร ีอาห์  ผู้ เป็นบุตรชายฮกัโขสได้ 
ซ่อมแซม และถัดเขาไปเมชุลลามบุตรชายเบเรคิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเมเชซาเบลได้ ซ่อมแซม และถัดเขา
ไปซาโดกบุตรชายบาอานาได้ ซ่อมแซม 5 และถัดเขาไปชาวเทโคอาได้ ซ่อมแซม  แต่ พวกขุนนางของเขาไม่
ยอมเอาคอมารบังานขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาทัง้หลาย 6 และเยโฮยาดาบุตรชายปาเสอาห์ และเมชุ
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ลลามบุตรชายเบโสไดอาห ์ได้ ซ่อมแซมประตู เก่า เขาวางวงกบและตัง้บานประตู  ติ  ดล ูกสลักและดาลประตู
7 และถัดเขาไป  คือ เมลาติยาห์ชาวกิเบโอน และยาโดนชาวเมโรโนท คนเมืองกิเบโอนและเมืองมิสปาห ์
ได้  ซ่อมแซม ซ่ึงอยู ่ใต้ ปกครองของเจ้าเมืองฟากแม่น้ําข้างน้ี 8 ถัดเขาไปคื ออ ุสซีเอลบุตรชายฮารฮายาห์
ชา่งทองได้ ซ่อมแซม ถัดเขาไปคือฮานันยาห ์ผู้ เป็นบุตรชายของชา่งน้ําหอมคนหน่ึงได้ ซ่อมแซม เขาบูรณะ
เยรูซาเล็มไกลไปจนถึงตอนกําแพงกวา้ง 9 ถัดเขาไป คือเรไฟยาห ์บุ ตรชายเฮอร์  ผู้ ปกครองแขวงครึง่หน่ึง
ของเยรูซาเล็มได้ ซ่อมแซม 10 ถัดเขาไปคือ เยดายาห ์บุ ตรชายฮารุมัฟได้ซ่อมแซมตรงข้ามกับบ้านของเขา
และถัดเขาไปคือ ฮทัธชับุตรชายฮาช ับน ิยาห ์ได้  ซ่อมแซม 11 มัลคิยาห ์บุ ตรชายฮารมิ และหสัชูบบุตรชายปา
หทัโมอบัได้ซ่อมแซมอกีส่วนหน่ึง และหอคอยเตาอบ 12 ถัดเขาไปคือ ชลัลูมบุตรชายฮลัโลเหช  ผู้ ปกครอง
แขวงครึง่หน่ึงของเยรูซาเล็มได้ ซ่อมแซม ทัง้ตัวเขาและบุตรสาวของเขา 13 ฮานนูและชาวเมืองศาโนอาห ์
ได้ ซ่อมแซมประตู หุบเขา เขาสรา้งประตูขึ้นใหม่และตัง้บานประตู  ติ  ดล ูกสลักและดาลประตู และซ่อมแซม
กําแพงระยะพันศอกไกลไปจนถึงประตูกองขยะ 14 มัลคิยาห ์บุ ตรชายเรคาบ  ผู้ ปกครองส่วนหน่ึงของแขวง
เบธฮคัเคเรม  ได้ ซ่อมประตูกองขยะ เขาสรา้งและตัง้บานประตู  ติ  ดล ูกสลักและดาลประตู 15 ชลัลูนบุตรชาย
คลโฮเซห์  ผู้ ปกครองส่วนหน่ึงของแขวงมิสปาห์  ได้ ซ่อมแซมประตู น้ําพุ  ได้ สรา้งประตู สรา้งมุงและตัง้บาน
ประตู  ติ  ดล ูกสลักและดาลประตู ท่านได้สรา้งกําแพงสระชิโลอาห์ตรงไปทางราชอุทยานไกลไปจนถึ งบ ันได
ซ่ึงลงไปจากนครดาวดิ 16 ถัดเขาไปเนหะมีย ์บุ ตรชายอ ัสบ ูก  ผู้ ปกครองแขวงเบธซูร ์คร ่ึงหน่ึงได้ ซ่อมแซม 
ไปจนถึงท่ีตรงข้ามกับอุโมงค์ฝังศพของดาวดิ ถึงสระขุดและถึงโรงทแกล้วทหาร 17 ถัดเขาไปคนเลว ีได้  
ซ่อมแซม  คือ เรฮูมบุตรชายบานี ถัดเขาไปคือ ฮาชาบิยาห์  ผู้ ปกครองแขวงเคอีลาห ์ครึง่หน่ึง  ได้ ซ่อมแซม
ส่วนของเขา 18 ถัดเขาไปพีน้่องของเขาได้ซ่อมแซมคือ บัฟวยับุตรชายเฮนาดัด  ผู้ ปกครองแขวงเคอลีาห ์ครึง่
หน่ึง 19 ถัดเขาไปคือ  เอเซอร ์ บุ ตรชายเยชู อา  ผู้ ปกครองเมืองมิสปาห ์ได้ ซ่อมแซมอกีส่วนหน่ึงตรงข้ามกับทาง
ขึ้นไปยงัคลังอาวุธตรงท่ี มุ มหกัของกําแพง 20 ถัดเขาไปคือ บารุ คบ ุตรชายศับบัย  ได้ ซ่อมแซมอยา่งรอ้นใจอกี
ส่วนหน่ึง  ตัง้แต่  มุ มหกัของกําแพงจนถึงประตูเรอืนของเอลียาชีบมหาปุโรหติ 21 ถัดเขาไปคือ เมเรโมทบุตร
ชายอุ ร ีอาห์  ผู้ เป็นบุตรชายฮกัโขส  ได้ ซ่อมแซมอกีส่วนหน่ึง  ตัง้แต่  ประตู เรอืนของเอลียาชบีถึงปลายเรอืน
ของเอลียาชบี 22 ถัดเขาไปคือบรรดาปุโรหติชาวท่ีราบได้ ซ่อมแซม 23 ถัดเขาไปคือ เบนยามินและหสัชูบ  ได้ 
ซ่อมแซมตรงข้ามกับบ้านของเขาทัง้หลาย ถัดเขาไปคือ อาซารยิาห ์บุ ตรชายมาอาเสอาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอา
นานิยาห ์ได้ ซ่อมแซมข้างเรอืนของเขาเอง 24 ถัดเขาไปคือ  บิ นนยุบุตรชายฮานาดัดได้ซ่อมแซมอกีส่วนหน่ึง
 ตัง้แต่ บ้านของอาซารยิาหถึ์ งม ุมหกัของกําแพง คือถึ งม ุมเล้ียว 25 ปาลาลบุตรชายอุซัยได้ซ่อมแซมท่ีตรง
ข้ามกับมุมหกัของกําแพง และหอคอยท่ียื่นจากพระราชวงัหลังบนท่ีลานทหารรกัษาพระองค์ ถัดเขาไปคือ
เปดายาห ์บุ ตรชายปาโรช 26 และคนใช้ประจําพระวหิารอยู ่ท่ี โอเฟล  ได้ ซ่อมแซมไปจนถึงท่ีตรงข้ามกับประตู
น้ําทางด้านตะวนัออกและท่ีหอคอยยื่นออกไป 27 ถัดเขาไปชาวเทโคอาได้ซ่อมแซมอกีส่วนหน่ึงตรงข้ามกับ
หอคอยใหญ่ ท่ี ยื่นออกไปไกลไปจนถึงประตูเมืองโอเฟล 28 บรรดาปุโรหติได้ซ่อมแซมเหนือประตูม้าขึ้นไป
ต่างก็ซ่อมท่ีตรงข้ามกับเรอืนของตน 29 ถัดเขาไป ซาโดกบุตรชายอมิเมอร์  ได้ ซ่อมแซมท่ีตรงข้ามกับเรอืน
ของเขา ถัดเขาไป เชไมอาห ์บุ ตรชายเชคานิยาห์ คนเฝ้าประตูตะวนัออกได้ ซ่อมแซม 30 ถัดเขาไป ฮานันยาห ์
บุ ตรชายเชเลมิยาห์ และฮานนูบุตรชายคนท่ีหกของศาลาฟ  ได้ ซ่อมแซมอกีส่วนหน่ึง ถัดเขาไปคือ เมชุลลาม
บุตรชายเบเรคิยาห์  ได้ ซ่อมแซมตรงข้ามกับหอ้งของเขา 31 ถัดเขาไป  มิ ลคิยาห ์บุ ตรชายของชา่งทองคนหน่ึง
ได้ซ่อมแซมไกลไปจนถึงเรอืนของคนใช้ประจําพระว ิหาร และของพ่อค้า ตรงข้ามกับประตู มิ ฟคาด จนถึง
หอ้งชัน้บนท่ี มุม 32 และระหวา่งหอ้งชัน้บนท่ี มุ มกับประตูแกะน้ัน บรรดาชา่งทองและพ่อค้าได้ ซ่อมแซม 

4
สันบาลลัทกับโทบอีาหเ์ยาะเยย้พวกยวิ

1 ต่อมาเม่ือสันบาลลัทได้ย ินว ่าเรากําลั งก ่อสรา้งกําแพง เขาโกรธและเดือดดาลมาก และเขาเยาะเยย้
พวกยวิ 2 และเขาพูดต่อหน้าพี่น้องของเขาและต่อหน้ากองทัพของสะมาเรยีว่า �พวกย ิวท ่ีออ่นแอเหล่าน้ี
ทําอะไรกัน เขาจะซ่อมกันหรอื เขาจะทําสัตวบูชาหรอื เขาจะทําให้เสรจ็ในวนัเดียวหรอื เขาจะเอาห ินที ่ ถู ก
เผาจากกองขยะมาใช ้อ ีกหรอื� 3 โทบีอาห์คนอมัโมนอยู่ข้างๆท่าน และเขาพูดวา่ � เออ  สิ ่งท่ีเขากําลังสรา้ง
อยู ่น้ัน ถ้าสุนัขจิง้จอกตัวหน่ึงวิง่ขึ้นไป มันจะพังกําแพงหนิของเขาลงมา�

เนหะมีย ์อธษิฐาน 
4 � โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอทรงสดับ เพราะข้าพระองค์ทัง้หลายเป็ นที ่ ดู  ถู  กด ู หมิน่ ขอ

ทรงหนัการเยาะเยย้ของเขาใหต้กบนศีรษะของเขาเอง และขอทรงมอบเขาไว ้ให ้ ถู กปล้นบนแผ่นดิ นที ่เขาจะ
ไปเป็นเชลยน้ัน 5 ขออยา่ทรงปกปิดความชัว่ชา้ของเขาไว้ และขออยา่ลบล้างบาปของเขาทัง้หลายต่อเบื้อง
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พระพักตร ์พระองค์ เพราะเขาทัง้หลายได้ยัว่เยา้ให้ทรงกริว้ต่อหน้าบรรดาผู้ ก่อสรา้ง � 6 เราจึงสรา้งกําแพง
ขึ้น และกําแพงทัง้สิ ้นก ็ต่ อก ันสูงครึง่หน่ึงแล้ว เพราะประชาชนมีน้ําใจท่ีจะทํางาน

การวางแผนรา้ย เนหะมียจึ์งอธษิฐานต่อ
7  แต่ ต่อมาเม่ือสันบาลลัทและโทบีอาห์ กับชาวอาระเบีย และคนอมัโมน และชาวอศัโดดได้ย ินว ่า การ

ซ่อมแซมกําแพงเยรูซาเล็ มน ้ันกําลังคืบหน้าต่อไป และกําลังปิดชอ่งโหว ่ต่างๆ เขาทัง้หลายก็โกรธมาก
8 และเขาก็ปองรา้ยกันจะมาสู้รบกับเยรูซาเล็ม และก่อการโกลาหลขึ้นในน้ัน 9  แต่ เราทัง้หลายได้ออ้นวอน
ต่อพระเจ้าของเรา และวางยามป้องกันเขาทัง้หลายทัง้กลางวนัและกลางคืน

บรรดาศั ตรู  ขู่  เข ็ญพวกยวิ
10  แต่  ยู ดาห ์กล่าววา่ �เรีย่วแรงของคนท่ีขนของก็กําลังทรุดลง และมี สิ ่งปร ักห ักพังมาก เราไม่สามารถ

สรา้งกําแพงได้� 11 และศั ตรู ของเรากล่าววา่ �เขาจะไม่ รู ้ ไม่  เห ็นจนกวา่เราจะเข้ามาท่ามกลางเขาและฆ่า
เขา กับยบัยัง้งานของเขา� 12 ต่อมาเม่ือพวกย ิวท ่ี อยู ่ ใกล้ เขาทัง้หลายมาก็ ได้ บอกเราตัง้สิบครัง้วา่ �เขาจะ
ลุกขึ้นมาต่อสู้เราจากท่ี อยู ่ของเขาทุกแหง่� 13 ข้าพเจ้าจึงตัง้ประชาชนไว้ในส่วนท่ีต่ําท่ีสุดข้างหลังกําแพง
และในท่ี สูง ตามครอบครวัของเขา โดยมี ดาบ  หอก และคันธนู 14 ข้าพเจ้ามองดู  แล ้วลุกขึ้นพู ดก ับขุนนาง
และเจ้าหน้าท่ี ทัง้หลาย กับคนนอกน้ั นว ่า �อยา่กลัวเขาเลย จงระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ ใหญ่ ยิง่และน่า
เกรงกลัว และต่อสู้เพื่อพี่น้องของท่าน  บุ ตรชายบุตรสาวของท่าน ภรรยาและเรอืนของท่าน� 15  อยู ่มาเม่ือ
ศั ตรู ของเราได้ย ินว ่าเราได้ยนิเรือ่งแล้ว และพระเจ้าได้ทรงทําลายแผนงานของเขา เราต่างก็ กล ับมายงั
กําแพงท่ีงานของตนทุกคน 16  ตัง้แต่ วนัน้ันมา  ผู้รบัใช ้ของข้าพเจ้าครึง่หน่ึงทําการก่อสรา้ง  อ ีกครึง่หน่ึงถือ
หอก  โล่  คันธน ูและเส้ือเกราะ บรรดาประมุขทัง้หลายหนนุหลังบรรดาวงศ์วานยูดาห์ 17  ผู้  ท่ี ก่อสรา้งกําแพง
และบรรดาผู้ ท่ี ขนของกับผู้ ท่ี ยกของขึ้น  ทุ กคนมือหน่ึงทํางาน  อ ีกมือหน่ึงถืออาวุธไว้ 18  ผู้ ก่อสรา้งทุกคนมี
ดาบคาดอยู ่ท่ี  สี ข้างขณะท่ีเขาสรา้ง ชายท่ีเป่าแตรอยูข่้างข้าพเจ้า 19 ข้าพเจ้าพู ดก ับขุนนางและเจ้าหน้าท่ีทัง้
ปวงกับคนนอกน้ั นว ่า �การงานก็ ใหญ่ โตและกระจายกันไปมาก เพราะเราแยกกันอยู่บนกําแพงหา่งจาก
กัน 20 เม่ือท่านทัง้หลายได้ยนิเสียงแตรอยู ่ตรงไหน จงวิง่กรูกันไปท่ี พวกเรา พระเจ้าของเราทัง้หลายจะทรง
ต่อสู้เพื่อพวกเรา� 21 เราจึงทํางานกัน พวกเราครึง่หน่ึงถือหอกตัง้แต่เชา้มืดจนดาวขึ้น 22  ครัง้น้ัน ข้าพเจ้า
พู ดก ับประชาชนอ ีกวา่ � ขอให ้ ผู้ ชายทุกคนกับคนใชข้องเขาด้วยค้างคืนเสียภายในเยรูซาเล็ม เพื่อเขาจะเป็น
ยามให้เราในกลางคืนและทํางานกลางวนั� 23  ข้าพเจ้า  พี่ น้องของข้าพเจ้า หรอืคนใช้ของข้าพเจ้า หรอืคน
ยามผู้ ติ ดตามข้าพเจ้าก็ ดี  ไม่มี ใครถอดเครือ่งแต่งกายออก  เวน้แต่  เหล่ าคนท่ีถอดออกเพื่อซัก

5
คนยวิมั ่งม ีบางคนเอาพี่น้องท่ี เป็นหน้ี เขามาเป็นทาส

1  มี เสียงรอ้งของประชาชนและของภรรยาของเขาอยา่งเกรยีวกราวกล่าวโทษพี่น้องพวกยวิ 2 เพราะมี 
คนที ่ กล่าววา่ �เรามากคนด้วยกัน ทั ้งบ ุตรชายและบุตรสาวของเรา  ขอให ้เราได้ ข้าว เพื่อเราจะได้รบัประทาน
และมี ช ีวติอยู ่ได้ � 3 และมีคนกล่าววา่ �เราต้องจํานําไรน่าของเรา สวนองุน่ของเรา และบ้านเรอืนของเรา
เพื่อจะได้ ข้าว เพราะเหตุ การก ันดารอาหาร� 4 และคนอื่นๆกล่าววา่ �เราได้ขอยมืเงนิมาเป็นค่าภาษีถวาย
กษั ตร ิย์ โดยจํานํานาและสวนองุน่ของเรา 5 เน้ือของเราเป็นเหมือนเน้ือพี่น้องของเรา ลูกของเราก็เหมือน
ลูกของเขา  แต่  ดู  เถิด เราก็ยงัให ้บุ ตรชายและบุตรสาวของเราเป็นทาส  บุ ตรสาวของเราบางคนเป็นทาสแล้ว
และเราไม่ มี กําลังท่ีจะไถ่เขาเลย เพราะคนอื่นยดึนาและสวนองุน่ของเรา� 6 เม่ือข้าพเจ้าได้ยนิเสียงรอ้งของ
เขา และถ้อยคําของเขา ข้าพเจ้าก็โกรธมาก 7 ข้าพเจ้าตรกึตรองแล้ วก ็นําความน้ีไปกล่าวหาพวกขุนนาง
และเจ้าหน้าท่ี ข้าพเจ้าพู ดก ับเขาวา่ �ท่านทัง้หลายต่างคนต่างได้ ให ้ยมืเงนิโดยคิดดอกเบี้ยจากพี่น้องของ
ตน� และข้าพเจ้าก็เรยีกชุ มน ุมใหญ่มาสู้กับเขา 8 และข้าพเจ้ากล่าวแก่เขาวา่ �เราได้ ไถ่ พวกยวิพี่น้องของ
เราผู้ ถู กขายไปยงัคนต่างประเทศคืนมา  ตามแต่ เราจะสามารถทําได้  แต่ ท่านกลับขายพี่น้องของท่าน เพื่อ
เขาจะได้ ถู กขายให ้แก่  พวกเรา � คนทัง้หลายก็น่ิงอยู่  พูดไม่ออก 9 ข้าพเจ้าจึงวา่ � สิ ่งท่ีท่านทัง้หลายทํา
อยู่น้ันไม่ ดี  ไม่ ควรท่ีท่านจะดําเนินในความยาํเกรงพระเจ้าของเราทัง้หลาย เพื่อป้องกันการเยาะเยย้ของ
ประชาชาติ เหล่าน้ัน ซ่ึงเป็นศั ตรู ของเราดอกหรอื 10 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก ข้าพเจ้ากับพี่น้องของข้าพเจ้าและคนใช้
ของข้าพเจ้าให้เขายมืเงนิและยมืข้าว  ให ้เราเลิกการให้ยมืโดยคิดดอกเบี้ยน้ันเสียเถิด 11 ในวนัน้ี ขอจงคืน
มา  ไรน่า สวนองุน่ สวนมะกอกเทศ และเรอืนของเขา และส่วนรอ้ยของเงนิ  ข้าว น้ําองุน่ และน้ํามัน ซ่ึงท่าน
ได้ ร ีดเอาจากเขาน้ันเสีย� 12  แล ้วเขาทัง้หลายพูดวา่ �เราจะคืนสิง่เหล่าน้ีและจะไม่เรยีกรอ้งสิง่ใดๆจากเขา
ทัง้หลาย เราจะกระทําตามท่ีท่านพูด� และข้าพเจ้าก็เรยีกบรรดาปุโรหติมา และให ้ปุ โรหติเอาคําปฏิญาณ
จากเขาทัง้หลายวา่ เขาจะกระทําตามท่ีเขาสัญญาแล้ วน ้ัน 13 ข้าพเจ้าก็สลัดตักของข้าพเจ้าด้วย และพูดวา่
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�ดังน้ันแหละถ้าคนใดมิ ได้ กระทําตามสัญญาน้ี ขอพระเจ้าทรงสลัดเขาเสียจากเรอืนของเขา และจากการ
งานของเขา  ให ้เขาถูกสลัดออกแล้วไปตัวเปล่า� และชุ มน ุมชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน� และได้สรรเสรญิ
พระเยโฮวาห์  แล ้วประชาชนก็ ได้ กระทําตามท่ีเขาได้สัญญาไว้

เนหะมียร์บัประทานอาหารของตนเองสิบสองปี
14 �ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  ตัง้แต่ เวลาท่ีข้าพเจ้าได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นผู้วา่ราชการในแผ่นดินยูดาห์  ตัง้แต่  ปี  ท่ี  ย ่ี สิ 

บจนปี ท่ี สามสิบสองแหง่รชักาลกษั ตร ิย์อารทาเซอร ์ซีส  สิ บสองปี ด้วยกัน ข้าพเจ้าหรอืพี่น้องของข้าพเจ้ามิ 
ได้ รบัประทานอาหารของตําแหน่งผู้ วา่ราชการ 15  ผู้ วา่ราชการคนท่ี อยู ่ก่อนข้าพเจ้าได้เบียดเบียนประชาชน
 ได้ เอาเงนิเป็นค่าอาหารและน้ําองุน่ไปจากเขา นอกจากเง ินว ันละส่ี สิ บเชเขล  แม้ ข้าราชการของท่านก็ ได้  
ใช ้อาํนาจเหนือประชาชน  แต่ ข้าพเจ้ามิ ได้ กระทําเชน่น้ัน เพราะความยาํเกรงพระเจ้า 16 ข้าพเจ้ายงัยดึงาน
สรา้งกําแพงน้ี อยู ่และมิ ได้ ซ้ือท่ี ดิ นเลย และคนใช้ของข้าพเจ้าทัง้สิ ้นก ็ ได้ ชุ มน ุมกันทํางานกั นที ่ น่ัน 17  ยิง่
กวา่น้ัน ข้าพเจ้ามีคนหน่ึงรอ้ยหา้สิบรว่มสําร ับก ับข้าพเจ้า คือพวกยวิและเจ้าหน้าท่ี นอกเหนือจากบรรดาผู้ 
ท่ี มาอยู่กับเราทัง้หลายจากประชาชาติ ผู้ ซ่ึงอยู่รอบเรา 18  สิ ่งท่ีเตรยีมไวใ้นวนัหน่ึงๆมีววัตัวหน่ึง และแกะท่ี
คัดเลือกแล้วหกตัว เป็ดไก่เขาก็จัดไว ้ให ้ข้าพเจ้าด้วย ในทุกๆสิบวนัน้ําองุน่มากมายหลายถุงหนัง  แม้ จะมาก
อยา่งน้ี ข้าพเจ้ามิ ได้ เรยีกรอ้งเอาส่วนอาหารของตําแหน่งผู้ วา่ราชการ เพราะวา่การปรนนิบั ติ น้ันหนักหน้า
ชนชาติ น้ี  อยู ่ แล้ว 19 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงระลึกถึงสิง่ท่ีข้าพระองค์ ได้ กระทําเพื่อชนชาติ น้ี  ให ้ 
เก ิดผลดี เถิด �

6
เนหะมีย ์ไม่ ยอมพบกับผู้ วจิารณ์ 

1  อยู ่มาเม่ื อม รีายงานใหสั้นบาลลัท โทบอีาหแ์ละเกเชมชาวอาระเบี ยก ับศั ตรู อื่นๆของเราทัง้หลายได้ย ินว ่า
ข้าพเจ้าได้ก่อกําแพง และไม่ มี  ชอ่งโหว ่ เหลืออยู ่( แม้ว ่าจนวนัน้ันข้าพเจ้ายงัไม่ ได้ ตัง้บานประตู ท่ี  ประตูเมือง )
2 สันบาลลัทกับเกเชมใช ้ให ้มาหาข้าพเจ้าวา่ �ขอเชญิมาพบกันในชนบทแหง่หน่ึงในท่ีราบโอโน�  แต่ เขา
ทัง้หลายเจตนาจะทําอนัตรายข้าพเจ้า 3 ข้าพเจ้าก็ ใช ้ ผู้ ส่ือสารไปหาพวกเขาวา่ �ข้าพเจ้ากําลังทํางานใหญ่
ลงมาไม่ ได้ ทําไมจะให้งานหยุดเสียในขณะท่ีข้าพเจ้าทิง้งานลงมาหาท่าน� 4  แล ้วเขาใช ้ให ้มาหาข้าพเจ้า
อยา่งน้ี สี ่ ครัง้ ข้าพเจ้าก็ตอบเขาไปทํานองเดียวกัน 5 สันบาลลัทได้ส่งคนใช้ของท่านมาหาข้าพเจ้าในทํานอง
เดียวกันเป็ นคร ้ังท่ี หา้ ถือจดหมายเปิดมา 6 ในน้ั นม ี เข ียนไว ้วา่ �เขากล่าวกันในท่ามกลางประชาชาติ ทัง้
หลาย และเกเชมก็ กล ่าวด้วยวา่ ท่านและพวกยวิเจตนาจะกบฏ  เหตุ น้ันแหละท่านจึงสรา้งกําแพง และท่าน
ปรารถนาจะเป็นกษั ตร ิยข์องพวกเขา ตามถ้อยคําน้ี 7 และท่านได้ แต่ งตัง้ผู้ พยากรณ์  ไว ้ ให ้ป่าวรอ้งเก่ียวกับตั 
วท ่านในเยรูซาเล็มวา่ � มี  กษัตรยิ ์ในยูดาห�์  บัดน้ี จะได้รายงานให ้กษัตรยิ ์ทรงทราบตามถ้อยคําเหล่าน้ี  เหตุ 
ฉะน้ันบัดน้ีขอเชญิท่านมาหาร ือด ้วยกัน� 8  แล ้วข้าพเจ้าก็ ใช ้ ให ้ไปหาเขากล่าววา่ � สิ ่งท่ีท่านกล่าวมาน้ันเรา
ไม่ ได้ กระทํากันเลย ท่านเสกสรรขึ้นตามใจของท่านเอง� 9 เพราะเขาทัง้หลายต้องการท่ีจะใหเ้ราตกใจคิดวา่
�มือของเขาจะผละจากงานไปเสีย และงานจะได้ ไม่สําเรจ็ �  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ฉะน้ันบัดน้ีขอพระองค์ทรงเส
รมิกําลั งม ือของข้าพระองค์ 10 และข้าพเจ้าเข้าไปในเรอืนของเชไมอาห์  บุ ตรชายเดไลยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเม
เหทาเบล  ผู้  ท่ี  เก ็บตัวอยู่ เขาพูดวา่ � ให ้เราไปพบกันในพระนิเวศของพระเจ้าในพระว ิหาร  ให ้เราปิดประตูพระ
วหิารเสีย เพราะเขาทัง้หลายจะมาฆ่าท่าน เวลากลางคืนเขาจะมาฆ่าท่านเสีย� 11  แต่ ข้าพเจ้าวา่ �คนอยา่ง
ข้าพเจ้าจะหนี หรอื และคนอยา่งข้าพเจ้าจะเข้าไปอยู่ในพระวหิารเพื่อชว่ยชวีติให้รอดได้ หรอื ข้าพเจ้าจะไม่ 
เข้าไป � 12 และดู เถิด ข้าพเจ้าเข้าใจและเห ็นว ่า พระเจ้ามิ ได้ ทรงใช ้เขา  แต่ เขาได้ พยากรณ์  ใส่ รา้ยข้าพเจ้า เพ
ราะโทบีอาหแ์ละสันบาลลัทได้จ้างเขา 13 เขาทัง้สองได้จ้างเขามาด้วยหวงัจะใหข้้าพเจ้ากลัวแล้วกระทําเชน่
น้ัน จะได้บาปและเขาจะมีเรือ่งป้ายรา้ยข้าพเจ้า เพื่อจะเยาะเยย้ข้าพเจ้า 14 �ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์
ขอพระองค์ทรงระลึกถึงโทบอีาหแ์ละสันบาลลัทตามสิง่เหล่าน้ี ท่ี เขาได้ กระทํา ทัง้โนอดัยาหห์ญิงผู้ พยากรณ์ 
และผู้ พยากรณ์ อื่นๆซ่ึงต้องการใหข้้าพระองค์ กลัว �

กําแพงเมืองได้ สําเรจ็ 
15 กําแพงจึงสําเรจ็ในว ันที ่ ย ่ี สิ บหา้เดือนเอลูล ในหา้สิบสองวนั 16 และอยู่มาเม่ือศั ตรู ทัง้สิน้ของเราทัง้

หลายได้ ยนิ และเม่ือประชาชาติทัง้ปวงรอบเราก็ เห ็นแล้ว เขาก็ น้อยเน้ือต่ําใจ เพราะเขาทัง้หลายหยัง่รูว้า่
งานน้ี ท่ี  ได้ สําเรจ็ไปก็ด้วยพระเจ้าของเราทรงชว่ยเหลือ 17 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก ในครัง้น้ันขุนนางทัง้หลายของยู
ดาห ์ก็ได้ ส่งจดหมายหลายฉบับไปถึงโทบีอาห์ และจดหมายของโทบีอาห ์ก็ มาถึงเขา 18 เพราะมีหลายคนใน
ยูดาห ์ได้ ผูกพั นก ับเขาไวด้้วยคําปฏิ ญาณ เพราะเขาเป็นบุตรเขยของเชคานิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอาราห์ และ
โยฮานันบุตรชายของเขาก็ ได้ รบับุตรสาวของเมชุลลาม  ผู้ เป็นบุตรชายเบเรคิยาห์เป็นภรรยาของตน 19 เขา
ทัง้หลายพูดถึงความดีของโทบีอาห์ต่อหน้าข้าพเจ้าด้วย และรายงานคําของข้าพเจ้าไปให ้เขา และโทบีอาห ์
ก็ได้ ส่งจดหมายมาให ้ข้าพเจ้า  เพื่อให ้ กลัว 
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7
ฮานานีกับผู้วา่การป้อมเป็นผู้ ดู แลเยรูซาเล็ม

1 ต่อมาเม่ือสรา้งกําแพงเสรจ็ ข้าพเจ้าก็ตัง้บานประตู และผู้เฝ้าประตู นั กร ้องเพลง และแต่งตัง้คนเลว ี
ไว ้2 ข้าพเจ้ามอบให้ฮานานี พี่ น้องของข้าพเจ้า และฮานันยาห ์ผู้ดู แลสํานักพระราชวงัเป็นผู้รบัผิดชอบกรุง
เยรูซาเล็ม เพราะเขาเป็นคนสัตยซ่ื์อและยาํเกรงพระเจ้ามากกวา่คนอื่นๆ 3 ข้าพเจ้าพู ดก ับพวกเขาวา่ �อยา่
ให ้ประตู เมืองเยรูซาเล็มเปิดจนกวา่แดดจะรอ้น และเม่ือเขายนืเฝ้ายามอยู่  ก็  ให ้ปิดและเอาดาลกัน้ไว้ จง
แต่งตัง้ยามจากชาวเยรูซาเล็ม ต่างก็ประจําท่ีของเขา และต่างก็ อยู ่ยามตรงข้ามเรอืนของเขา� 4 เมืองน้ัน
กวา้งและใหญ่  แต่ คนภายในน้อย และบ้านชอ่งก็ยงัไม่ ได้  สรา้ง 

สํามะโนครวัเชื้อสายของคนท่ีขึ้นมาจากบาบโิลนครัง้แรก
5  แล ้ว พระเจ้า ทรง ดลใจ ข้าพเจ้า ให้ เรยีก ชุ มน ุม พวก ขุนนาง และ เจ้า หน้าท่ี และ ประชาชน เพื่อ จะ ขึ้น

ทะเบียนสํามะโนครวัเชื้อสาย ข้าพเจ้าพบหนังสือสํามะโนครวัเชื้อสายของคนท่ีขึ้นมาครั ้งก ่อน ข้าพเจ้า
เหน็เขียนไว ้วา่ 6  ต่อไปน้ี เป็นประชาชนแหง่มณฑลท่ีขึ้นมาจากการเป็นเชลยในพวกท่ี ถู กกวาดไป ซ่ึงเนบูคัด
เนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้กวาดไป เขาทัง้หลายกลับมายงัเยรูซาเล็มและยูดาห์ ต่างกลับยงัหวัเมือง
ของตน 7 เขาทัง้หลายท่ี กล ับมากับเศรุบบาเบล เยชู อา เนหะมีย์ อาซารยิาห์ ราอามิยาห์ นาหะมานี โมรเดคัย
 บิ ลชาน  มิ สเปเรท  บิ กวยั เนฮูม บาอานาห์ จํานวนผู้ชายของประชาชนอสิราเอลคือ 8 คนปาโรช สองพันหน่ึง
รอ้ยเจ็ดสิบสองคน 9 คนเชฟาทิยาห์ สามรอ้ยเจ็ดสิบสองคน 10 คนอาราห์ หกรอ้ยหา้สิบสองคน 11 คนปา
หทัโมอบั คือลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ สองพันแปดรอ้ยสิบแปดคน 12 คนเอลาม  หน ึ่งพันสองรอ้ยหา้
สิบส่ี คน 13 คนศัทธู แปดรอ้ยส่ี สิ บหา้คน 14 คนศั กค ัย  เจ ็ดรอ้ยหกสิบคน 15 คนบินนยุ หกรอ้ยส่ี สิ บแปดคน
16 คนบาบัย หกรอ้ยยี ่สิ บแปดคน 17 คนอสักาด สองพันสามรอ้ยยี ่สิ บสองคน 18 คนอาโดนีคัม หกรอ้ยหก
สิบเจ็ดคน 19 คนบกิวยั สองพันหกสิบเจ็ดคน 20 คนอาดีน หกรอ้ยหา้สิบหา้คน 21 คนอาเทอรข์องเฮเซคียาห์
 เก ้าสิบแปดคน 22 คนฮาชูม สามรอ้ยยี ่สิ บแปดคน 23 คนเบไซ สามรอ้ยยี ่สิ บส่ี คน 24 คนฮารฟิ  หน ่ึงรอ้ยสิบ
สองคน 25 คนกิเบโอน  เก ้าสิบหา้คน 26 คนชาวเบธเลเฮมและเนโทฟาห์  หน ึ่งรอ้ยแปดสิบแปดคน 27 คนชาว
อานาโธท  หน ่ึงรอ้ยยี ่สิ บแปดคน 28 คนชาวเบธอสัมาเวท  สี ่ สิ บสองคน 29 คนชาวคีรยิาทเยอารมิ เคฟีราห์
และเบเอโรท  เจ ็ดรอ้ยส่ี สิ บสามคน 30 คนชาวรามาห์ และเกบา หกรอ้ยยี ่สิ บเอด็คน 31 คนชาวมิคมาส  หน ึ่ง
รอ้ยยี ่สิ บสองคน 32 คนชาวเบธเอลและอยั  หน ึ่งรอ้ยยี ่สิ บสามคน 33 คนชาวเนโบอกีแหง่หน่ึง หา้สิบสองคน
34 คนเอลามอกีคนหน่ึง  หน ึ่งพันสองรอ้ยหา้สิบส่ี คน 35 คนฮารมิ สามรอ้ยยี ่สิ บคน 36 คนชาวเยร ีโค สามรอ้ย
ส่ี สิ บหา้คน 37 คนชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน  เจ ็ดรอ้ยยี ่สิ บเอด็คน 38 คนชาวเสนาอาห์ สามพันเก้า
รอ้ยสามสิบคน

สํามะโนครวัเชื้อสายของบรรดาปุโรหติ
39 บรรดาปุโรหติ คนเยดายาห์ คือวงศ์วานของเยชู อา  เก ้ารอ้ยเจ็ดสิบสามคน 40 คนอมิเมอร์  หน ่ึงพันหา้

สิบสองคน 41 คนปาชเฮอร์  หน ึ่งพันสองรอ้ยส่ี สิ บเจ็ดคน 42 คนฮารมิ  หน ึ่งพันสิบเจ็ดคน
สํามะโนครวัเชื้อสายของคนเลวี

43  คนเลว ีคือคนเยชูอาคือ ของขั ดม ีเอล และของคนโฮเดวาห์  เจ ็ดสิบส่ี คน 44 บรรดานั กร ้องคือ คนอา
สาฟ  หน ่ึงรอ้ยส่ี สิ บแปดคน 45 คนเฝ้าประตู คือ คนชลัลูม คนอาเทอร์ คนทัลโมน คนอกัขูบ คนฮาทิธา คน
โชบัย  หน ึ่งรอ้ยสามสิบแปดคน

สํามะโนครวัเชื้อสายของคนใชป้ระจําพระว ิหาร 
46  คนใช ้ประจําพระวหิารคือ คนศี หะ คนฮาสูฟา คนทับบาโอท 47 คนเคโรส คนสี อา คนพาโดน 48 คนเล

บานา คนฮากาบา คนช ัลม ัย 49 คนฮานัน คนกิดเดล คนกาฮาร์ 50 คนเรอายาห์ คนเรซีน คนเนโคดา 51 คน
กัสซาม คนอุสซาห์ คนปาเสอาห์ 52 คนเบสัย คนเมอูนิม คนเนฟิ ช ิ สิ ม 53 คนบั คบ ูค คนฮาคูฟา คนฮารฮูร
54 คนบัสลีท คนเมหดิา คนฮารชา 55 คนบารโขส คนสิเสรา คนเทมาห์ 56 คนเนซิยาห์ คนฮาทิฟา

สํามะโนครวัเชื้อสายลูกหลานผู้ รบัใช ้ของซาโลมอน
57 ลูกหลานผู้ รบัใช ้ของซาโลมอน คนโสทัย คนโสเฟเรท คนเปรดีา 58 คนยาอาลา คนดารโคน คนกิดเดล

59 คนเชฟาทิยาห์ คนฮทัธลิ คนโปเคเรทแหง่ซาบาอมิ คนอาโมน 60  คนใช ้ประจําพระวหิารทัง้สิน้ และลูก
หลานแหง่ข้าราชการของซาโลมอน  มี สามรอ้ยเก้าสิบสองคน 61  ต่อไปน้ี เป็นบรรดาคนท่ีขึ้นมาจากเทลเม
ลาห์ เทลฮารชา เครูบ อดัโดน และอมิเมอร์  แต่ เขาพิสู จน ์เรอืนบรรพบุรุษของเขาหรอืเชื้อสายของเขาไม่ ได้ 
วา่เขาเป็นคนอสิราเอลหรอืไม่ 62 คือคนเดลายาห์ คนโทบีอาห์ คนเนโคดา หกรอ้ยส่ี สิ บสองคน

 ปุ โรหติบางคนพิสู จน ์สายวงศ์ตระกูลของเขาไม่ ได้ 
63 จากบรรดาปุโรห ิตด ้วยคือ คนฮาบายาห์ คนฮกัโขส คนบารซิลลัย  ผู้  มี ภรรยาคนหน่ึงเป็นบุตรสาวขอ

งบารซิลลัยคนกิเลอาด จึงได้ชื่อตามน้ัน 64 คนเหล่าน้ีหาการลงทะเบียนของเขาในทะเบียนสํามะโนครวัเชื้อ
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สาย  แต่ หาไม่ พบ จึงถือวา่เป็นมลทิน และถูกตัดออกจากตําแหน่งปุโรหติ 65  ผู้ วา่ราชการเมืองสัง่เขามิ ให ้รบั
อาหารบร ิสุทธ ิ์ ท่ีสุด จนกวา่จะมี ปุ โรหติท่ีจะปรกึษากับอู ร ีมและทูมมีมเสี ยก ่อน

จํานวนชุ มน ุมชนทัง้หมด
66 ชุ มน ุมชนทัง้หมดด้วยกั นม ี สี ่หม่ืนสองพันสามรอ้ยหกสิบคน 67 นอกเหนือจากคนใช้ชายหญิงของเขา

ซ่ึ งม ี อยู ่ เจ ็ดพันสามรอ้ยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนั กร ้องสองรอ้ยส่ี สิ บหา้คนทัง้ชายและหญิง

 ทรพัยส์มบัติ ของพวกเขา
68 ม้าของเขามี เจ ็ดรอ้ยสามสิบหกตัว ล่อของเขามีสองรอ้ยส่ี สิ บหา้ตัว 69 อูฐของเขามี สี ่รอ้ยสามสิบหา้

ตัว และลาของเขามีหกพันเจ็ดรอ้ยยี ่สิ บตัว 70 ประมุขของบรรพบุรุษบางคนได้ถวายให ้แก่  งาน  ผู้ วา่ราชการ
ถวายเข้าพระคลังเป็นทองคําหน่ึงพันดารคิ ชามหา้สิ บลู ก เส้ือปุโรหติหา้รอ้ยสามสิบตัว 71 และประมุขของ
บรรพบุรุษบางคนถวายให ้แก่ พระคลังของงาน เป็นทองคําสองหม่ืนดารคิ เงนิสองพันสองรอ้ยมาเน 72และ
สิง่ท่ีประชาชนส่วนท่ีเหลือถวายน้ัน  มี ทองคําสองหม่ืนดารคิ เงนิสองพันมาเน และเส้ือปุโรหติหกสิบเจ็ด
ตัว 73 ดังน้ันบรรดาปุโรหติ  คนเลว ีคนเฝ้าประตู  นักรอ้ง ประชาชนบางคน  คนใช ้ประจําพระว ิหาร และคน
อสิราเอลทัง้ปวงอาศัยอยูใ่นหวัเมืองของตน เม่ือถึงเดือนท่ี เจ็ด คนอสิราเอลอยูใ่นหวัเมืองของเขาทัง้หลาย

8
เอสราอา่นพระราชบัญญั ติ  ให ้ประชาชนทัง้หลายฟัง

1 ประชาชนทัง้ปวงได้ชุ มน ุมพรอ้มหน้ากั นที ถ่นนซ่ึงอยู ่หน ้าประตู น้ํา และเขาบอกเอสราธรรมาจารย ์ให ้นํา
หนังสือพระราชบัญญั ติ ของโมเสส ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่อสิราเอลน้ันมา 2 เอสราปุโรหติได้นําพระ
ราชบัญญั ติ มาหน้าชุ มน ุมชน ทัง้ชายและหญิง และบรรดาผู้ ท่ี ฟังเข้าใจได้  ณ วนัต้นของเดือนท่ี เจ็ด 3 และ
ท่านหนัหน้าไปทางถนนซ่ึงอยู ่หน ้าประตู น้ํา อา่นตัง้แต่ เชา้ตรู ่จนเท่ียงวนั ต่อหน้าผู้ชายผู้หญิ งก ับบรรดาผู้ ท่ี 
ฟังเข้าใจได้ และประชาชนก็ตะแคงหูฟังหนังสือพระราชบัญญั ติ 4 เอสราธรรมาจารย์ยนือยู่บนแท่นไม้ ซ่ึง
เขาทําไวเ้พื่อการน้ี ข้างๆท่านมีมัททีธยิาห์ เชมา อานายาห์  อุ  ร ีอาห์ ฮิลคียาห์และมาอาสอาห์ยนือยู่ข้างขวา
มือของท่าน กับมีเปดายาห์  มิ ชาเอล มัลคิยาห์ ฮาชูม ฮชับัดดานาห์ เศคารยิาห์และเมชุลลามอยู่ข้างซ้าย
มือของท่าน 5 และเอสราได้เปิดหนังสือต่อสายตาของประชาชนทัง้ปวง (เพราะท่านอยู่สูงกวา่ประชาชน
ทัง้ปวงน้ัน� เม่ือท่านเปิดหนังสือประชาชนทัง้หมดก็ยนืขึ้น 6 เอสราสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ พระเจ้าใหญ่ 
ยิง่ และประชาชนทัง้ปวงตอบวา่ �เอเมน เอเมน�  พร ้อมกับยกมือขึ้น และเขาทัง้หลายโน้มตัวลงนมัสการ
พระเยโฮวาห์ ซบหน้าลงถึ งด ิน 7 อน่ึงเยชู อา  บาน ีเชเรบิยาห์  ยาม ีน อกัขูบ ชบัเบธยั โฮดียาห์ มาอาเสอาห์
เคลิ ทา อาซารยิาห์ โยซาบาด ฮานัน เปไลยาห์และพวกคนเลวี  ได้ ชว่ยประชาชนให ้เข ้าใจพระราชบัญญั ติ 
ฝ่ายประชาชนก็ยงัอยู่ในท่ีของตน 8 และเขาทัง้หลายอา่นจากหนังสือ จากพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้าเป็น
ตอนๆ และเขาก็ แปลความ ประชาชนจึงเข้าใจข้อความท่ีอา่นน้ัน 9 และเนหะมีย ์ท่ี เป็นผู้ วา่ราชการ และเอ
สราปุโรหติและธรรมาจารย์ และคนเลว ีผู้ สอนประชาชน  ได้  พู  ดก ับประชาชนทัง้ปวงวา่ � วนัน้ี เป็ นว ันบร ิ
สุทธ ์ิ แด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย อยา่ครํา่ครวญหรอืรอ้งไห�้ เพราะประชาชนได้ รอ้งไห ้เม่ือ
เขาได้ยนิถ้อยคําของพระราชบัญญั ติ 10  แล ้ วท ่านพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �ไปเถิด ไปรบัประทานไขมัน และด่ื 
มน ้ําหวาน และส่งส่วนอาหารไปให ้คนที ่ ไม่มี อะไรเตรยีมไว้ เพราะวา่วนัน้ีเป็ นว ันบร ิสุทธ ์ิ แด่  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าของเรา อยา่โศกเศรา้เลย เพราะความชื่นบานของตนในพระเยโฮวาหเ์ป็นกําลังของท่าน� 11 บรรดาคน
เลวจึีงให้ประชาชนทัง้ปวงเงยีบ  กล่าววา่ �จงน่ิงเสีย เพราะวนัน้ีเป็ นว ันบร ิสุทธ ์ิอยา่ทุกข์โศกเลย� 12 และ
ประชาชนทัง้ปวงจึงไปกินและด่ืมและส่งส่วนอาหาร เปรมปร ีดิ กั์นเป็ นที ่ ยิง่ เพราะเขาทัง้หลายเข้าใจถ้อยคํา
ซ่ึงประกาศใหเ้ขาฟังน้ัน 13  ณ  วนัท่ี  สอง ประมุขของบรรพบุรุษแหง่ประชาชนทัง้ปวง  พร อ้มกับบรรดาปุโรหติ
และคนเลวมีาหาเอสราธรรมาจารย ์พรอ้มกัน เพื่อจะศึกษาถ้อยคําของพระราชบัญญั ติ 

การถือเทศกาลอยู ่เพิง 
14 และเขาเหน็เขียนไว้ในพระราชบัญญั ติว ่า พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงบัญชาโดยทางโมเสสวา่ ประชาชน

อสิราเอลควรจะอยู่เพิงระหวา่งเทศกาลเล้ียงในเดือนท่ี เจ็ด 15 และเขาควรจะประกาศและป่าวรอ้งในหวั
เมืองทัง้ปวง และในเยรูซาเล็มวา่ �จงออกไปท่ี ภูเขา และนํากิง่มะกอกเทศ  กิง่ไม้  สน กิง่ต้นน้ํามันเขียว ใบ
อนิทผลัม และกิง่ไม้ใบดกอื่นๆ เพื่อทําเพิง  ดังท่ี  ได้  เข ียนไว�้ 16 ประชาชนจึงออกไป เอากิง่ไม้ เหล่ าน้ันมาและ
ทําเพิงสําหรบัตัวต่างอยูบ่นหลังคาบ้านของตน และตามลานบ้านของตน และในลานพระนิเวศของพระเจ้า
และในถนนท่ี ประตูน้ํา และในถนนท่ี ประตู เอฟราอมิ 17 และชุ มน ุมชนทัง้ปวง  ผู้  ได้  กล ับมาจากการเป็นเชลย
ได้ทําเพิงและพักอยู่ในเพิง เขามีความเปรมปร ีดิ ์ ยิง่นัก เพราะตัง้แต่ สม ัยของเยชู อาบ ุตรชายนนูถึงวนัน้ัน
ประชาชนอสิราเอลไม่ ได้ กระทําเลย 18 และทุกวนัท่านอา่นจากหนังสือพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า  ตัง้แต่ 
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วนัแรกจนวนัสุดท้าย เขาถือเทศกาลเล้ียงอยู ่เจ ็ดวนั และในว ันที แ่ปดมีการประชุ มอ ันศั กด ิ ์สิทธิ ์ตามระเบียบ
ปฏิบั ติ 

9
การสารภาพ การถืออดอาหารและการกลับใจเสียใหม่

1 ในว ันที ่ ย ่ี สิ บส่ีเดือนน้ี ประชาชนอสิราเอลได้ชุ มน ุมกันถืออดอาหาร และนุ่งหม่ผ้ากระสอบ และเอาดิน
ใส่ ศีรษะ 2 และเชื้อสายของอสิราเอลได้แยกตนออกจากชนต่างชาติ ทัง้ปวง และยนืสารภาพบาปของตน
และสารภาพความชัว่ชา้แหง่บรรพบุรุษของเขา 3 และเขาลุกขึ้นในท่ีของเขา และอา่นหนังสือพระราชบัญญั 
ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาอยู่สามชัว่โมง  อ ีกสามชัว่โมงเขาสารภาพและนมัสการพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขาทัง้หลาย

พวกปุโรหติและคนเลวสีารภาพบาปของตน
4 เยชู อา  บาน ี ขั ดม ีเอล เชบานิยาห์  บุ นนี เชเรบิยาห์  บาน ีและเคนานี  คนเลว ี  ได้ ยนืขึ้ นที ่ บันได และ

เขาได้รอ้งด้วยเสียงดังต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 5  แล ้วคนเลวี เยชู อา ขั ดม ีเอล  บาน ีฮาช ับน ิยาห์
เชเรบิยาห์ โฮดียาห์ เชบานิยาห์ และเปธาหิยาห์  กล่าววา่ �จงยนืขึ้นและสรรเสรญิพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทัง้หลายตัง้แต่ นิรนัดร ์กาลจนนิรนัดร ์กาล  สาธุ การแด่พระนามอ ันร ุ่งโรจน์ของพระองค์ ซ่ึงยิง่
ใหญ่เหนือการโมทนาและการสรรเสรญิทัง้ปวง 6  พระองค์ คือพระเยโฮวาห ์พระองค์  องค์  เดียว  พระองค์  ได้ 
ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์ ฟ้าสวรรค์อนัสูงสุดพรอ้มกับบรวิารทัง้สิน้ของฟ้าสวรรค์ น้ัน  แผ่ นดินโลกและบรรดา
สิง่ท่ี อยู ่ในน้ัน ทะเลและบรรดาสิง่ท่ี อยู ่ในน้ัน และพระองค์ทรงรกัษาสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ันไว้ และบรวิารของ
ฟ้าสวรรค์ ได้  นม ัสการพระองค์ 7  พระองค์ คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ทรงเลือกอบัราม และทรงนําท่านออก
มาจากเมืองเออร ์แห ่งประเทศเคลเดีย และทรงประทานนามท่านวา่อบัราฮมั 8 และพระองค์ทรงเห ็นว ่า
น้ําใจของท่านสัตย์ซ่ือต่อพระพักตร ์พระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงกระทําพันธสัญญากั บท ่าน  ท่ี จะประทาน
แผ่นดินของคนคานาอนั คนฮติไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนเยบุส และคนเกอร์กาช ีให ้ แก่ เชื้อสาย
ของท่าน และพระองค์ทรงกระทําให้คําตรสัของพระองค์ สําเรจ็ เพราะพระองค์ ชอบธรรม 9 และพระองค์
ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ในอยีปิต์ และฟังเสียงรอ้งทุกข์ของเขาทัง้หลายท่ี
ทะเลแดง 10 และพระองค์ทรงกระทําหมายสําคัญและการมหศัจรรย ์สู้  ฟาโรห ์และข้าราชการทัง้สิน้ และต่อ
ประชาชนทัง้สิน้แหง่แผ่นดินของฟาโรห์ เพราะพระองค์ทรงทราบวา่เขาทัง้หลายได้ ประพฤติ อยา่งหยิง่ยโส
ต่อบรรพบุรุษของข้าพระองค์ และพระนามของพระองค์ ก็ ลือไป ดังทุกวนัน้ี 11และพระองค์ ได้ ทรงแยกทะเล
ต่อหน้าเขาทัง้หลาย เขาจึงเดินไปกลางทะเลบนดินแหง้ และพระองค์ ได้ ทรงเหวีย่งผู้ข่มเหงเขาทัง้หลายลง
ในท่ีลึกอยา่งกับทรงเหวีย่งหนิลงไปในมหาสมุทร 12 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  พระองค์ ทรงนําเขาในกลางวนัด้วยเสา
เมฆและในกลางคืนด้วยเสาเพลิง  เพื่อให ้แสงแก่เขาในทางท่ีเขาควรจะไป 13  พระองค์ เสด็จลงมาบนภูเขาซี
นายและตรสักับเขาจากฟ้าสวรรค์ และประทานคําตัดสิ นอ ันชอบ และพระราชบัญญั ติ  ท่ีแท้  กฎเกณฑ์ และ
พระบัญญั ติ  ท่ี  ดี  แก่  เขา 14 และพระองค์ทรงให้เขาทราบถึงวนัสะบาโตบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ และทรงบัญชาข้ 
อบ ังคับ  กฎเกณฑ์ และพระราชบัญญั ติ ทางโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 15  พระองค์ ประทานอาหารแก่เขาจาก
ฟ้าสวรรค์ แก้  ความหวิ และทรงนําน้ําออกมาจากศิลาให้เขาแก้ กระหาย และพระองค์ทรงสัญญาไวว้า่จะให้
เขาเข้าไปยดึแผ่นดินซ่ึงพระองค์ทรงปฏิญาณวา่จะประทานใหเ้ขาน้ัน 16  แต่  เขาทัง้หลาย คือบรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์ทัง้หลายได้ ประพฤติ อยา่งหยิง่ยโส และแข็งคอของเขาเสีย  มิได้ เชื่อฟังพระบัญญั ติ ของพระองค์
17 เขาทัง้หลายปฏิเสธไม่ เชื่อฟัง และไม่ เอาใจใส่ ในการมหศัจรรย์ซ่ึงพระองค์ทรงประกอบขึ้นท่ามกลางเขา
 แต่ เขาแข็งคอของเขา และในการกบฏน้ันได้ แต่ งตัง้หวัหน้าเพื่อจะกลับไปสู่ความเป็นทาสเขา  แต่  พระองค์ 
ทรงเป็นพระเจ้าพรอ้มท่ีจะทรงให ้อภัย  มี พระทัยเมตตาและกรุณา ทรงพระพิโรธชา้ และทรงอุดมด้วยความ
เมตตา และมิ ได้ ทรงละทิง้เขาทัง้หลาย 18  แม้ว ่าเขาทัง้หลายได้สรา้งรูปววัหล่อไวสํ้าหรบัตัวและกล่าววา่ � น่ี 
คือพระเจ้าของเจ้า  ผู้ ทรงนําเจ้าขึ้นมาจากอยีปิต์� และได้กระทําการหมิน่ประมาทอยา่งใหญ่ หลวง 19 ด้วย
พระกรุณาซับซ้อนของพระองค์  พระองค์  ก็  มิได้ ทรงละทิง้เขาในถิน่ทุ รก ันดาร เสาเมฆซ่ึงนําเขาในกลางว ั
นม ิ ได้ พรากจากเขาไป หรอืเสาเพลิงในกลางคืนซ่ึงให้แสงแก่เขาตามทางซ่ึงเขาควรจะไปก็ มิได้ ขาดไป 20  
พระองค์ ประทานพระวญิญาณอนัประเสรฐิให้สัง่สอนเขา และมิ ได้ ทรงยบัยัง้มานาของพระองค์เสียจาก
ปากของเขาทัง้หลาย และประทานน้ําแก้กระหายของเขา 21  เออ  พระองค์ ทรงชุบเล้ียงเขาทัง้หลายในถิน่ทุ 
รก ันดารส่ี สิ บปี และเขามิ ได้ ขาดสิง่ใดเลย เส้ือผ้าของเขาไม่ ขาดวิน่ และเท้าของเขามิ ได้  บวม 22 และยิง่กวา่
น้ั นอ ีก  พระองค์ ทรงมอบราชอาณาจักรและชนชาติทัง้หลายแก่ เขา และทรงปันให้เขาตามเขตแดน เขาจึง
ได้ยดึแผ่นดินแหง่สิ โหน และแผ่นดินของกษั ตร ิย ์แห ่งเมืองเฮชโบน และแผ่นดินของโอกกษั ตร ิย ์แห ่งเมือง
บาชาน 23  พระองค์ ทรงทวีลูกหลานของเขาอยา่งดวงดาวแหง่ฟ้าสวรรค์ และพระองค์ทรงนําเขาเข้าไปใน
แผ่นดิน ซ่ึงพระองค์ตร ัสส ัญญาไวกั้บบรรพบุรุษของเขาให ้เข ้าไปยดึน้ัน 24 ลูกหลานเหล่าน้ันจึงเข้าไปและ
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ยดึแผ่นดินน้ัน  พระองค์ ทรงปราบปรามชาวแผ่นดินน้ัน คือคนคานาอนัให้พ้นหน้าเขา และทรงมอบเขา
ทัง้หลายไว้ในมือของเขา  พร ้อมกับกษั ตร ิย์และชนชาติทัง้หลายแหง่แผ่นดินน้ัน  ให ้ ได้ กระทําแก่คนเหล่า
น้ันตามชอบใจเขา 25 และเขาจึงเข้ายดึหวัเมืองท่ี มี  ป้อม และแผ่นดิ นอ ุ ดม และถือกรรมสิทธิ์เรอืนซ่ึงเต็ 
มด ้วยของดี ทัง้ปวง  ทัง้ท่ี ขังน้ําซ่ึงสกัดไว้ สวนองุน่ สวนมะกอกเทศ และต้นผลไม้ มากมาย เขาจึงได้กิ นอ ่ิม
จนอ ้วน และปี ติ  ยนิดี ในพระคุณยิง่ของพระองค์ 26 ถึงกระน้ั นก ็ ดี เขาไม่เชื่อฟังและได้กบฏต่อพระองค์  เหว ่ี
ยงพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ไว ้ เบื้องหลัง และได้ฆ่าผู้ พยากรณ์ ของพระองค์  ผู้ ซ่ึงได้ตักเตือนเขาเพื่อให้
เขากลับมาหาพระองค์ และเขากระทําการหมิน่ประมาทอยา่งใหญ่ หลวง 27 เพราะฉะน้ันพระองค์ทรงมอบ
เขาไว้ในมือศั ตรู ของเขา  ผู้ ซ่ึงกระทําให้เขาทนทุกข์และในเวลาแหง่การทนทุกข์ของเขาน้ัน เขารอ้งทูลต่อ
พระองค์ และพระองค์ทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์  พระองค์  ได้ ประทานบรรดาผู้ชว่ยแก่ เขา  ผู้  ได้ ชว่ยเขาใหพ้้น
จากมือศั ตรู ของเขาตามพระกรุณาซับซ้อนของพระองค์ 28  แต่ เม่ือเขาพักสงบแล้ว เขาก็กระทําความชัว่
ต่อพระพักตร ์พระองค์  อกี  พระองค์ จึงทรงสละเขาไว้ในมือศั ตรู ของเขา  ศัตรู จึงได้ปกครองเขา ถึงกระน้ัน
เม่ือเขาหนัมารอ้งทูลต่อพระองค์  พระองค์ ทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์ และพระองค์ทรงชว่ยเขาให้พ้นหลาย
ครัง้หลายหน ตามพระกรุณาของพระองค์ 29 และพระองค์ทรงตักเตือนเขา เพื่อวา่จะทรงหนัเขาให ้กล ับ
มาสู่ พระราชบัญญัติ ของพระองค์  แต่ เขาก็ยงัประพฤติอยา่งเยอ่หยิง่อวดดี  ไม่ ยอมเชื่อฟังพระบัญญั ติ ของ
พระองค์  แต่  ได้ กระทําผิดต่อคําตัดสินของพระองค์ (อนัเป็นข้อปฏิบั ติ ซ่ึงมนษุยจ์ะดํารงชพีอยู ่ได้ ) และได้หนั
บ่าด้ือและคอแข็งเข้าสู้และมิ ได้  เชื่อฟัง 30  พระองค์ ทรงอดทนกับเขาอยู่หลายปี และทรงเตือนเขาด้วยพระ
วญิญาณของพระองค์ทางผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ เขาก็ยงัไม่ เงีย่หู  ฟัง เพราะฉะน้ันพระองค์จึงทรงมอบ
เขาไวใ้นมือของชนชาติทัง้หลายแหง่แผ่นดินน้ัน 31 ถึงกระน้ันด้วยพระกรุณาซับซ้อนของพระองค์  พระองค์  
มิได้ ทรงกระทําให้เขาพินาศหรอืละทิง้เขาเสีย เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระเมตตาและพระ
กรุณา 32 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ซ่ึงเป็นพระเจ้าใหญ่ ยิง่ ทรงฤทธิ์และน่าเกรงกลัว  ผู้ ทรง
รกัษาพันธสัญญาและความเมตตา ฉะน้ันบัดน้ีขอพระองค์อยา่ทรงเห ็นว ่าความทุกข์ยากลําบากทัง้สิน้น้ัน
เป็นแต่ สิ ่งเล็กน้อยซ่ึ งบ ังเกิดขึ้ นก ับข้าพระองค์ ทัง้หลาย กับบรรดากษั ตร ิย์ของข้าพระองค์ กับบรรดาเจ้า
นาย บรรดาปุโรหติ บรรดาผู้ พยากรณ์  บรรพบุรุษ และชนชาติของพระองค์ ทัง้สิน้  ตัง้แต่  สม ัยกษั ตร ิย์อสั
ซีเรยี จนถึงวนัน้ี 33  แต่ ในบรรดาสิง่ท่ี เก ิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ ทัง้หลาย  พระองค์  ยุติธรรม เพราะพระองค์ทรง
ประกอบกิจอยา่งเท่ียงตรง  แต่ ข้าพระองค์ทัง้หลายประพฤติอยา่งชัว่รา้ย 34 บรรดากษั ตร ิย์  เจ้านาย  ปุ โรหติ
และบรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  มิได้ รกัษาพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ หรอืเชื่อฟังพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ และพระโอวาทของพระองค์ซ่ึงพระองค์ทรงเตือนเขา 35 เพราะเขาทัง้หลายมิ ได้  ปรนนิบัติ  พระองค์ 
ในราชอาณาจักรของเขา ในพระคุณยิง่ของพระองค์ซ่ึงพระองค์ทรงประทานแก่ เขา และในแผ่นดิ นที ่ ใหญ่  
อุ ดมซ่ึงพระองค์ทรงยกให ้แก่  เขา และเขามิ ได้ หนักลับจากการชัว่รา้ยของเขา 36  ดู  เถิด  วนัน้ี ข้าพระองค์ทัง้
หลายเป็นทาสในแผ่นดิ นที ่ พระองค์ ประทานแก่บรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  เพื่อให ้ ได้ รบัประทานพืช
ผลกับของอนัดีของมัน  ดู  เถิด ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นทาสในแผ่นดินน้ัน 37 และผลิตผลอนัมากมายของ
แผ่นดินน้ั นก ็ตกแก่ กษัตรยิ ์ ผู้  ท่ี  พระองค์ ทรงตัง้ไวเ้หนือข้าพระองค์ ทัง้หลาย ด้วยเหตุบาปของข้าพระองค์ ทัง้
หลาย เขาทัง้หลายมีอาํนาจเหนือรา่งกาย และเหนือฝูงสัตว์ของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ตามความพอใจของ
เขาทัง้หลาย และข้าพระองค์ทัง้หลายทุกข์ นัก 38  เหตุ บรรดาสิง่เหล่าน้ีเราทัง้หลายจึงกระทําพันธสัญญา
มัน่คงและบันทึกไว้  เจ้านาย  คนเลว ีและปุโรหติของเราทัง้หลายจึงประทับตราของเขาไว�้
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1 บรรดาผู้ ท่ี ประทับตราของเขาไว ้คือ เนหะมีย ์ผู้วา่ราชการ  ผู้ เป็นบุตรชายฮาคาลิยาห์ เศเดคียาห์ 2 เส
ไรอาห์ อาซารยิาห์ เยเรมีย์ 3 ปาชเฮอร์ อามารยิาห์ มัลคิยาห์ 4 ฮทัธชั เชบานิยาห์ มัลลูค 5 ฮารมิ เมเรโมท
โอบาดีห์ 6 ดาเนี ยล กินเนโธน บารุค 7 เมชุลลาม  อาบ ียาห์  มิ  ยาม ิน 8 มาอาซิยาห์  บิ  ลก ัย เชไมอาห์ คนเหล่า
น้ีเป็นปุโรหติ 9 และคนเลว ีคือ เยชูอาผู้เป็นบุตรชายอาซันยาห์  บิ นน ุยล ูกหลานเฮนาดัด ขั ดม ีเอล 10 และ
พี่น้องของเขา เชบานิยาห์ โฮดียาห์ เคลิ ทา เปไลยาห์ ฮานัน 11  มี  คา เรโหบ ฮาชาบิยาห์ 12 ศักเกอร์ เชเร
บิยาห์ เชบานิยาห์ 13 โฮดียาห์  บาน ี  เบน ิ น ู14 บรรดาหวัหน้าของประชาชนคือ ปาโรส ปาหทัโมอบั เอลาม
ศัทธู  บาน ี15  บุ นนี อสักาด เบบัย 16 อาโดนียาห์  บิ กวยั  อาด ีน 17 อาเทอร์ เฮเซคียาห์ อสัซูร์ 18 โฮดียาห์ ฮา
ชูม เบไซ 19 ฮารฟิ อานาโธท เนบัย 20 มักปีอาช เมชุลลาม เฮซีร์ 21 เมเชซาเบล ศาโดก ยาดดูวา 22 เป-ลา
ทียาห์ ฮานัน อานายาห์ 23 โฮเชยา ฮานันยาห์ หสัชูบ 24 ฮลัโลเหช ปิลหา โชเบก 25 เรฮูม ฮาชบันาห์ มาอา
เสอาห์ 26 อาหิอาห์ ฮานัน  อาน ัน 27 มัลลูค ฮารมิ บาอานาห์ 28 ส่วนประชาชนนอกน้ัน บรรดาปุโรหติ  คน
เลว ีคนเฝ้าประตู  นักรอ้ง  คนใช ้ประจําพระว ิหาร และคนทัง้ปวงผู้ ได้ แยกตัวออกจากชนชาติทัง้หลายของ



เนหะมีย์ 10:29 413 เนหะมีย์ 11:15

แผ่นดินเหล่าน้ันมาถือพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า ทัง้ภรรยาของเขา  บุ ตรชายบุตรสาวของเขา และคนทัง้
ปวงผู้ มีความรู ้และความเข้าใจ 29  ได้ สมทบกับพี่น้องของเขา กับขุนนางของเขา  ได้  เข ้าในการสาปแชง่และ
ในการปฏิญาณท่ีจะดําเนินตามพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า ซ่ึงทรงมอบไว้ทางโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเจ้า
และท่ีจะปฏิบั ติ และกระทําตามพระบัญญั ติ ทัง้สิน้ของพระเยโฮวาห ์องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา และตามคํา
ตัดสินและกฎเกณฑ์ของพระองค์ 30 และท่ีเราทัง้หลายจะไม่ยกบุตรสาวของเราให ้แก่  ชนชาติ ทัง้หลายของ
แผ่นดินน้ัน และไม่รบับุตรสาวของเขาทัง้หลายให ้แก่  บุ ตรชายของเรา 31 และถ้าชนชาติทัง้หลายของแผ่น
ดินน้ันนําเครือ่งใช้หรอืข้าวอยา่งใดๆมาขายในวนัสะบาโต เราจะไม่ซ้ือจากเขาในวนัสะบาโตหรอืในวนับร ิ
สุทธ ์ิและเราจะไม่ เก ็บผลของปี ท่ี  เจ็ด และไม่ เก ็บหน้ี สิ นทุกอยา่ง 32 และเราทัง้หลายกําหนดไวว้า่จะใหคิ้ ดก 
ับตัวเราเป็นรายปี ให ้เสียคนละจํานวนหน่ึงส่วนสามเชเขล เพื่อการปรนนิบั ติ ในพระนิเวศของพระเจ้าของ
เรา 33 คือใหเ้ป็นราคาขนมปังหน้าพระพักตร์ ธญัญบูชาเนืองนิตย์ เครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ สําหรบัสะบาโต
ต่างๆ วนัขึ้นหน่ึงค่ํา เทศกาลกําหนดต่างๆ  สิ ่งของบร ิสุทธ ์ิและเครือ่งบูชาไถ่บาปเพื่อทําการลบมลทินบาป
ของพวกอสิราเอล สําหรบังานทุกอยา่งในพระนิเวศของพระเจ้าของเราทัง้หลาย 34 เราได้จับสลากด้วย คือ
บรรดาปุโรหติ  คนเลว ีและประชาชนทัง้หลายเพื่อเอาฟืนถวาย นําเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าของเรา
ตามเรอืนบรรพบุรุษของเรา ตามเวลากําหนดเป็นปีๆไป เพื่อเผาบนแท่นบูชาแหง่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
เรา  ตามท่ี บันทึกไวใ้นพระราชบัญญั ติ 35 และเพื่อนําผลแรกแหง่ท่ี ดิ นของเรา และผลแรกของผลต้นไม้ทัง้
สิน้ทุกปี  มาย ังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 36 และจะนําบุตรชายหวัปี และสัตว ์หวัปี ของเรา  ตามท่ี บันทึกไว้
ในพระราชบัญญั ติ และลู กห ัวปี แห ่งฝูงววั และฝูงแพะแกะของเรามายงัพระนิเวศของพระเจ้าของเรา ยงั
ปุโรหติผู้ ปรนนิบัติ  อยู ่ในพระนิเวศแหง่พระเจ้าของเรา 37 และท่ีจะนํายอดแป้งเปียกของเรา  สิ ่งบรจิาคของ
เรา  ผลไม้ ของต้นไม้ ทุ กต้น น้ําองุน่และน้ํามัน  มาย ังบรรดาปุโรหติ  มาย ังหอ้งพระนิเวศของพระเจ้าของเรา
และท่ีจะนําสิบชกัหน่ึงจากแผ่นดินของเรามาให ้คนเลว ีเพราะคนเลวเีป็นผู้ เก ็บสิบชกัหน่ึงแหง่งานของเรา
จากหวัเมืองชนบททัง้สิน้ของเรา 38 และปุโรหติ ลูกหลานของอาโรน จะอยูกั่บคนเลวเีม่ือคนเลว ีได้ รบัสิบชกั
หน่ึง และคนเลวจีะนําสิบชกัหน่ึงของสิบชกัหน่ึงมายงัพระนิเวศของพระเจ้าของเรา  มาย ังหอ้ง ยงัคลังพั สด ุ
39 เพราะประชาชนอสิราเอลและคนเลวจีะนําส่วนบรจิาคคือ  ข้าว น้ําองุน่ใหม่และน้ํามัน  มาย ังหอ้งซ่ึงเป็ นที ่ 
เก ็บเครือ่งใช้ของสถานบร ิสุทธ ์ิและท่ี อยู ่ของปุโรหติผู้ ปรนนิบัติ และคนเฝ้าประตู และนั กร ้อง เราจะไม่เพิก
เฉยต่อพระนิเวศของพระเจ้าของเรา

11
รายชื่อของคนท่ีอาศัยอยูใ่นเยรูซาเล็ม

1 พวกประมุขของประชาชนอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม และประชาชนนอกน้ันจับสลากกัน เพื่อจะนําเอาคน
ส่วนหน่ึงในสิบส่วนให ้เข ้าไปอยูใ่นเยรูซาเล็มนครบร ิสุทธ ิ์ ฝ่ายอกีเก้าส่วนสิ บน ัน้ให ้อยู ่ในหวัเมืองต่างๆ 2 และ
ประชาชนได้โมทนาแก่บรรดาผู้ ท่ี  สม ัครใจไปอยู่ในเยรูซาเล็ม 3  ต่อไปน้ี เป็นหวัหน้ามณฑลท่ีมาอาศัยอยู่ใน
เยรูซาเล็ม  แต่ ในหวัเมืองของประเทศยูดาห์ต่างคนต่างอาศัยอยู่ในท่ี ดิ นของตนในหวัเมืองของตน คื ออ ิส
ราเอล บรรดาปุโรหติ  คนเลว ี คนใช ้ประจําพระว ิหาร และลูกหลานข้าราชการของซาโลมอน 4 บางคนในลูก
หลานของยูดาห์และลูกหลานของเบนยามินอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม ลูกหลานของยูดาห ์มี อาธายาห ์บุ ตรชา
ยอุสซียาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเศคารยิาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอามารยิาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเชฟาทิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชาย
มาหะลาเลล  แห ่งคนเปเรศ 5 และมาอาเสอาห ์บุ ตรชายบารุค  ผู้ เป็นบุตรชายคลโฮเซห์  ผู้ เป็นบุตรชายฮาซา
ยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอาดายาห์  ผู้ เป็นบุตรชายโยยารบิ  ผู้ เป็นบุตรชายเศคารยิาห์  ผู้ เป็นบุตรชายชาวชีโลห์
6 ลูกหลานของเปเรศทัง้สิ ้นที อ่าศัยอยูใ่นเยรูซาเล็ม  มี คนเก่งกล้า  สี ร่อ้ยหกสิบแปดคน 7 และต่อไปน้ีเป็นคน
เบนยามิน คือสัลลู บุ ตรชายเมชุลลาม  ผู้ เป็นบุตรชายโยเอด  ผู้ เป็นบุตรชายเปดายาห์  ผู้ เป็นบุตรชายโคลา
ยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายมาอาเสอาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอธิีเอล  ผู้ เป็นบุตรชายเยชายาห์ 8 และถัดเขาไปคือ กับบัย
สัลลัย  มี  เก ้ารอ้ยยี ่สิ บแปดคน 9 โยเอลบุตรชายศิครเีป็นผู้ ดู แลเขาทัง้หลาย และเหนือเมืองน้ันยูดาห ์บุ ตร
ชายเสนูอาหเ์ป็ นที ่ สอง 10 จากบรรดาปุโรหติคือ เยดายาห ์บุ ตรชายโยยารบิ ยาคีน 11 เสไรยาห ์บุ ตรชายฮิ
ลคียาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเมชุลลาม  ผู้ เป็นบุตรชายศาโดก  ผู้ เป็นบุตรชายเมราโยท  ผู้ เป็นบุตรชายอาห ิทูบ  ผู้ 
ปกครองพระนิเวศของพระเจ้า 12 และพี่น้องของเขาท่ีทํางานอยู่ในพระนิเวศ  มี แปดรอ้ยยี ่สิ บสองคน และ
อาดายาห ์บุ ตรชายเยโรฮมั  ผู้ เป็นบุตรชายเปไลยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอมัซี  ผู้ เป็นบุตรชายเศคารยิาห์  ผู้ เป็น
บุตรชายปาชเฮอร์  ผู้ เป็นบุตรชายมัลคิยาห์ 13 และพี่น้องของเขา ประมุขของบรรพบุรุษ  มี สองรอ้ยส่ี สิ บสอง
คน และอามาชสัยบุตรชายอาซาเรล  ผู้ เป็นบุตรชายอคัซัย  ผู้ เป็นบุตรชายเมชลิเลโมท  ผู้ เป็นบุตรชายอมิเม
อร์ 14 และพี่น้องของเขาเป็นทแกล้วทหาร  มี  หน ึ่งรอ้ยยี ่สิ บแปดคน  ผู้ดู แลของเขาคือ ศั บด ีเอลบุตรชายของ
คนใหญ่คนโตคนหน่ึง 15 จากคนเลว ีคือ เชไมอาห ์บุ ตรชายหสัชูบ  ผู้ เป็นบุตรชายอสัรคัีม  ผู้ เป็นบุตรชายฮา
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ชาบิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายบุนนี 16 และชบัเบธ ัยก ับโยซาบาด จากพวกหวัหน้าของคนเลวี  ผู้ ควบคุมการงาน
ภายนอกพระนิเวศของพระเจ้า 17 และมัทธานิยาห ์บุ ตรชายมี คา  ผู้ เป็นบุตรชายศั บด ี ผู้ เป็นบุตรชายอาสาฟ
 ผู้ เป็นหวัหน้าในการเริม่ต้นการโมทนาพระคุณในการอธษิฐาน และบั คบ ูคิยาหเ์ป็ นที ่สองในหมู่ พี่ น้องของ
เขา และอบัดาบุตรชายชมัมุวา  ผู้ เป็นบุตรชายกาลาล  ผู้ เป็นบุตรชายเยดูธูน 18  คนเลว ีทัง้หมดในนครบร ิ
สุทธ ์ิ มี สองรอ้ยแปดสิบส่ี คน 19 คนเฝ้าประตู มี อกัขูบ ทัลโมนและพี่น้องของเขา  ผู้ เฝ้าบรรดาประตู มี  หน ่ึง
รอ้ยเจ็ดสิบสองคน

คนอสิราเอลนอกน้ันอาศัยอยูใ่นหวัเมืองต่างๆ
20 คนอสิราเอลนอกน้ัน  ท่ี เป็นพวกปุโรหติและคนเลวี  อยู ่ในหวัเมืองทัง้สิน้ของยูดาห์  ทุ กคนอยู่ในท่ี ดิ 

นมรดกของเขา 21  แต่  คนใช ้ประจําพระวหิารอยู ่ท่ี โอเฟล และศีหะกั บก ิชปาควบคุมคนใช้ประจําพระว ิหาร 
22  ผู้ดู แลคนเลวใีนเยรูซาเล็มคือ  อุ สซี บุ ตรชายบานี  ผู้ เป็นบุตรชายฮาชาบิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายมัทธานิยาห์
 ผู้ เป็นบุตรชายมี คา สําหร ับลู กหลานของอาสาฟ พวกนั กร ้องดูแลการงานพระนิเวศของพระเจ้า 23 เพราะ
มีพระบัญชาจากกษั ตร ิย์ถึงเรือ่งเขา และมีของปันส่วนท่ี ได้ ตกลงกันไว้สําหร ับน ั กร ้อง  ตามท่ี ต้องการทุกๆ
วนั 24 และเปธาหิยาห ์บุ ตรชายเมเชซาเบล คนเศ-ราห์  บุ ตรชายยูดาห์เป็นสนองโอษฐ์ของกษั ตร ิย์ในเรือ่ง
กิจการต่างๆอนัเก่ียวกับประชาชน 25 ส่วนท่ีชนบทและไรน่าของชนบทเหล่าน้ัน ประชาชนพวกยูดาหบ์างคน
อาศัยอยู่ในคีรยิาทอารบา และชนบทของเมืองน้ัน และในดีโบนกับชนบทของเมืองน้ัน และในเยขับเซเอล
กับชนบทของเมืองน้ัน 26และในเยชูอากับในโมลาดาห์ และเบธเปเลต 27 ในฮาซารชูอาล ในเบเออรเ์ชบากับ
ชนบทของเมืองน้ัน 28 ในศิ กลาก ในเมโคนาห์กับชนบทของเมืองน้ัน 29 ในเอนรมิโมน ในโศราห์ ในยารมูท
30 ศาโนอาห์  อด ุลลัมและชนบทของเมืองน้ัน ลาคีชและไรน่าของเมืองน้ัน อาเซคาห์กับชนบทของเมืองน้ัน
เขาจึงตัง้ค่ายจากเบเออรเ์ชบาถึงหุบเขาฮินโนม 31 ประชาชนเบนยามินอยู่ต่อจากเกบาไปด้วย  ท่ี  มิ คมาช
 ท่ี อยัยา เบธเอลและชนบทของเมืองน้ัน 32  ท่ี อานาโธท โนบ อานานิยาห์ 33 ฮาโซร์ รามา กิธทาอมิ 34 ฮาดิด
เสโบอมิ เนบัลลัท 35  โลด และโอโน หุบเขาของพวกชา่งฝี มือ 36 และบางส่วนของคนเลว ีอยู ่ในยูดาหแ์ละใน
เบนยามิน

12
พวกปุโรหติและคนเลว ีท่ี ขึ้นมากับเศรุบบาเบล

1  ต่อไปน้ี เป็นปุโรหติและคนเลว ีท่ี ขึ้นมากับเศรุบบาเบลบุตรชายเชอัลทิเอล และกับเยชูอาคือ เสไรอาห์
เยเรมีย์ เอสรา 2 อามารยิาห์ มัลลูค ฮทัธชั 3 เชคานิยาห์ เรฮูม เมเรโมท 4 อดิโด กินเนโธน  อาบ ียาห์ 5  มิ  
ยาม ิน มาอาดียาห์  บิ ลกาห์ 6 เชไมอาห์ โยยารบิ เยดายาห์ 7 สัลลู อาโมค ฮลิคียาห์ เยดายาห์ คนเหล่าน้ีเป็น
ปุโรหติใหญแ่ละพีน้่องของเขาในสมัยของเยชู อา 8  คนเลว ี คือ เยชู อา  บิ นนยุ ขั ดม ีเอล เชเรบยิาห์  ยู ดาห์ และ
มัทธานิยาห์  ผู้ ซ่ึ งด ูแลการเพลงโมทนาพรอ้มกับพี่น้องของเขา 9 และบั คบ ูคิยาห์ กับอุนนี พี่ น้องของเขา ยนื
อยูต่รงกันข้ามในการปรนนิบั ติ 

สํามะโนครวัเชื้อสายของพวกปุโรหติ
10 และเยชูอาให้กําเนิดบุตรชื่อโยยาคิม โยยาคิมให้กําเนิดบุตรชื่อเอลียาชบี เอลียาชบีให้กําเนิดบุตรชื่อ

โยยาดา 11 โยยาดาให้กําเนิดบุตรชื่อโยนาธาน และโยนาธานใหกํ้าเนิดบุตรชื่อยาดดูวา 12 และในรชักาลโย
ยาคิม  มี  ปุ โรหติผู้เป็นประมุขของบรรพบุรุษคือ ของคนเสไรอาห ์มี เมรายาห์ ของคนเยเรมีย ์มี ฮานานิยาห์
13 ของคนเอสรามี เมชุลลาม ของคนอามารยิาห ์มี เยโฮฮานัน 14 ของคนมัลลู คม ีโยนาธาน ของคนเชบานิ
ยาห ์มี โยเซฟ 15 ของคนฮารมิมี อดันา ของคนเมราโยทมี เฮลคาย 16 ของคนอดิโดมี เศคารยิาห์ ของคน
กินเนโธนมี เมชุลลาม 17 ของคนอาบียาห ์มี ศิครี ของคนมินยามิน ของคนโมอดัยาห ์มี ปิลทัย 18 ของคนบิล
กาห ์มี ชมัมุวา ของคนเชไมอาห ์มี เยโฮนาธนั 19 และของคนโยยารบิมี มัทเธนัย ของคนเยดายาห ์มี  อุ สซี
20 ของคนศัลลั ยม ีคาลลัย ของคนอาโมคมี เอเบอร์ 21 ของคนฮิลคียาห ์มี ฮาชาบิยาห์ ของคนเยดายาห ์มี 
เนธนัเอล

พวกหวัหน้าของคนเลวี
22 ส่วนคนเลวใีนสมัยของเอลียาชบี โยยาดา โยฮานัน และยาดดูวา ชื่อประมุขของบรรพบุรุษมีบันทึกไว้

ทัง้บรรดาปุโรหติจนถึงรชัสมัยของดารอิสัคนเปอร ์เซ ีย 23 ลูกหลานของเลวี ประมุขของบรรพบุรุษ  มี บันทึก
ไวใ้นหนังสือพงศาวดาร จนสมัยของโยฮานันบุตรชายเอลียาชบี 24 และหวัหน้าของคนเลว ีคือ ฮาชาบิยาห์
เชเรบิยาห์ และเยชู อาบ ุตรชายขั ดม ีเอล กับญาติ พี่ น้องของเขาอยู ่ตรงกันข้าม  ท่ี จะสรรเสรญิและโมทนา
พระคุ ณ ตามบัญญั ติ ของดาวดิคนของพระเจ้า เป็นยามๆไป 25 มัทธานิยาห์ บั คบ ูคิยาห์ โอบาดีห์ เมชุลลาม
ทัลโมน และอกัขูบ เป็นคนเฝ้าประตู ยนืเฝ้าอยู ่ท่ี โรงพั สด ุของประตู 26 คนเหล่าน้ี อยู ่ในสมัยของโยยาคิม
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บุตรชายเยชู อา  ผู้ เป็นบุตรชายโยซาดัก และในสมัยของเนหะมีย ์ผู้วา่ราชการ กับในสมัยของเอสราปุโรหติ
และธรรมาจารย์

การทําพิธมีอบถวายกําแพงเมือง
27 คราวเม่ือทําพิธีมอบถวายกําแพงเยรูซาเล็ม เขาได้แสวงหาคนเลว ีตามท่ี ของเขาทั ่วท ุกแหง่ เพื่อจะ

นําเขามาท่ี เยรูซาเล็ม เพื่อฉลองมอบถวายด้วยความยนิดี ด้วยการโมทนาและด้วยการรอ้งเพลง ด้วยฉาบ
พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ 28 ลูกหลานพวกนั กร ้องได้รวมกันมาจากมณฑลรอบเยรูซาเล็ม และจากชนบทของ
ชาวเนโทฟาห์ 29 ทัง้มาจากวงศ์วานกิลกาล และจากเขตเกบาและอสัมาเวท เพราะบรรดานั กร ้องได้สรา้ง
ชนบทของตนรอบเยรูซาเล็ม 30 บรรดาปุโรหติและคนเลว ีได้ ชาํระตนให ้บรสุิทธิ ์และเขาทัง้หลายได้ชาํระ
ประชาชน และประตู เมือง กับกําแพงให ้บรสุิทธิ ์31  แล ้วข้าพเจ้าได้นําเจ้านายแหง่ยูดาห์ขึ้นบนกําแพง และ
แต่งตัง้ให้คณะใหญ่สองคณะ เป็นผู้ กล ่าวโมทนาและเดินเป็นกระบวนแห่ คณะหน่ึงไปทางขวาขึ้นไปบน
กําแพงจนถึงประตูกองขยะ 32 และถัดเขาไปมี โฮชายาห์ และเจ้านายแหง่ยูดาห ์ครึง่หน่ึง 33 กับอาซารยิาห์
เอสรา เมชุลลาม 34  ยู ดาห์ เบนยามิน เชไมอาห์ และเยเรมีย์ 35 และบุตรชายของพวกปุโรหติบางคนท่ี มี แตร
คือ เศคารยิาห ์บุ ตรชายโยนาธาน  ผู้ เป็นบุตรชายเชไมอาห์  ผู้ เป็นบุตรชายมัทธานิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายมีคา
ยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายศักเกอร์  ผู้ เป็นบุตรชายอาสาฟ 36 กับญาติ พี่ น้องของเขาคือ เชไมอาห์ อาซาเรล  มิ ลาลัย
กิลาลัย มาอยั เนธนัเอลและยูดาห์ ฮานานี  พร ้อมกับเครือ่งดนตรขีองดาวดิคนของพระเจ้า และเอสราธร
รมาจารย ์ได้ เดินนําหน้าเขา 37  ท่ี  ประตู  น้ําพุ ซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับพวกเขา เขาทัง้หลายเดินขึ้นบันไดของนคร
ดาวดิ  ท่ี ทางขึ้นกําแพงเหนือพระราชวงัของดาวดิถึงประตูน้ําทางทิศตะวนัออก 38  อ ีกคณะหน่ึงท่ี กล ่าวคํา
โมทนาเดินไปทางตรงกันข้าม และข้าพเจ้าตามเขาไป  พร อ้มกับประชาชนครึง่หน่ึง บนกําแพงเหนือหอคอย
เตาไฟ ถึงกําแพงกวา้ง 39 และเหนือประตูเอฟราอมิ และทางประตู เก่า และทางประตู ปลา และหอคอยฮา
นันเอล และหอคอยเมอาห์ ถึงประตู แกะ และเขามาหยุ ดอย ู่ ท่ี  ประตู  ยาม 40 คณะทัง้สองผู้ กล ่าวคําโมทนาได้ 
มาย นือยู ่ท่ี พระนิเวศของพระเจ้า ทัง้ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าท่ี คร ึ่งหน่ึงอยูกั่บข้าพเจ้า 41 กับปุโรหติท่ีถือแตรคือ
เอลียาคิม มาอาเสอาห์  มิ นยามิน  มี คายาห์ เอลี โอน ัย เศคารยิาห์ กับฮานันยาห์ 42 และมาอาเสอาห์ เชไม
อาห์ เอเลอาซาร์  อุ สซี เยโฮฮานัน มัลคิยาห์ เอลาม และเอเซอร์ และบรรดานั กร ้องได้รอ้งเพลงด้วยเสียง
ดัง  มี อสิราหยิาห์เป็นหวัหน้าของเขา 43 และเขาทัง้หลายได้ถวายเครือ่งสัตวบูชาใหญ่โตในวนัน้ัน และเปรม
ปร ีดิ ์เพราะพระเจ้าทรงกระทําให้เขาเปรมปร ีดิ ์ด้วยความชื่นบานใหญ่ ยิง่ พวกภรรยาและเด็กๆก็เปรมปร ีดิ ์ 
ด้วย และความชื่นบานของเยรูซาเล็มก็ ได้ ยนิไปไกล 44 ในวนัน้ัน เขาแต่งตัง้บางคนให ้ดู แลหอ้งสําหรบัพั สด ุ
ของบรจิาค  ผลไม้ รุน่แรก ส่วนสิบชกัหน่ึง  ให ้รวบรวมปันส่วนซ่ึงกําหนดไวใ้นพระราชบัญญั ติ สําหรบัปุโรหติ
และคนเลว ีเข ้ามาไวใ้นน้ัน ตามไรน่าในหวัเมืองเหล่าน้ัน เพราะยูดาหเ์ปรมปร ีดิ ด้์วยเรือ่งบรรดาปุโรหติ และ
คนเลว ีผู้  ปรนนิบัติ  อยู ่ น้ัน 45 และทัง้พวกนั กร ้องและพวกเฝ้าประตู ได้ ทําการปรนนิบั ติ พระเจ้าของเขาและ
ทําการชาํระให ้บรสุิทธิ ์ตามพระบัญชาของดาวดิและของซาโลมอนราชโอรสของพระองค์ 46 เพราะในสมัย
ดาวดิและอาสาฟในดึกดําบรรพ์น้ั นม ีหวัหน้าพวกนั กร ้อง และมีบทเพลงสรรเสรญิ และบทเพลงโมทนา
พระคุณพระเจ้า 47 และอสิราเอลทัง้ปวงในสมัยของเศรุบบาเบลและในสมัยของเนหะมีย์  ได้  ให ้ปันส่วนตาม
ต้องการทุกวนัแก่นั กร ้องและคนเฝ้าประตู และเขาได้กันส่วนของคนเลว ีไว ้ ต่างหาก และคนเลว ีได้ กันส่วน
ของลูกหลานอาโรนไว ้ต่างหาก 

13
คนอสิราเอลต้องแยกเสียจากคนต่างด้าว

1 ในวนัน้ัน เขาอา่นหนังสือของโมเสสใหป้ระชาชนฟัง และเขาพบท่ี มี  เข ียนไว ้วา่  ไม่ ควรใหค้นอมัโมนหรอื
คนโมอบัเข้าไปในท่ีชุ มน ุมของพระเจ้าเป็นนิตย์ 2 เพราะเขามิ ได้ เอาอาหารและน้ํามาต้อนรบัคนอสิราเอล
 แต่  ได้ จ้างบาลาอมัให้มาต่อต้านและแชง่เขา  แต่ พระเจ้าของเราทรงเปล่ียนคําแชง่เป็นพร 3 และอยู่มาเม่ือ
ประชาชนได้ยนิพระราชบัญญั ติ เขาก็แยกอสิราเอลออกเสียจากคนต่างด้าวทัง้ปวง 4  ก่อนหน้าน้ี เอลียาชบี
ปุโรหติผู้ ได้ รบัการแต่งตัง้ให ้ดู แลหอ้งในพระนิเวศของพระเจ้าของเรา และผู้ เก ่ียวพั นก ับโทบีอาห์ 5  ได้ จัด
หอ้งใหญ่หอ้งหน่ึงให้โทบีอาห์ เป็นหอ้งท่ี แต่ ก่อนใช ้เก ็บธญัญบู ชา  กํายาน  เครือ่งใช ้ ต่างๆ และสิบชกัหน่ึงท่ี
เป็นข้าว น้ําองุน่ใหม่ และน้ํามัน ซ่ึงเขาให ้ไว ้ตามบัญญั ติ  ให ้ แก่  คนเลว ี นักรอ้ง คนเฝ้าประตูและของบรจิาค
สําหรบัปุโรหติ 6 เม่ือเกิดเรือ่งน้ีข้าพเจ้ามิ ได้  อยู ่ในเยรูซาเล็ม เพราะในปี ท่ี สามสิบสองแหง่รชักาลอารทา
เซอร ์ซี สกษั ตร ิย ์แห ่งบาบโิลนน้ัน ข้าพเจ้าได้ไปเฝ้ากษั ตร ิย์ และอกีไม่ ก่ี วนัข้าพเจ้าก็ทูลลากษั ตร ิย์

เนหะมียไ์ปยงัเยรูซาเล็มครัง้ท่ี สอง 
7 และมายงัเยรูซาเล็ม  แล ้วข้าพเจ้าจึงทราบความชัว่รา้ยซ่ึงเอลียาชบีได้กระทําเพื่อโทบีอาห์ คือจัดหอ้ง

ภายในบรเิวณพระนิเวศของพระเจ้าให ้เขา 8 ข้าพเจ้าโกรธนัก และข้าพเจ้าก็โยนเครือ่งแต่งเรอืนทัง้สิน้ของ
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โทบีอาห์ออกเสียจากหอ้ง 9  แล ้วข้าพเจ้าสัง่ให้เขาชาํระหอ้ง และข้าพเจ้าก็นําเครือ่งใช้ประจําพระนิเวศของ
พระเจ้า ทัง้ธญัญบูชากับกํายานกลับมาไว ้ท่ี น่ั นอ ีก

อสิราเอลนําคนเลว ีกล ับมายงัพระวหิารและจัดเล้ียงพวกท่าน
10 และข้าพเจ้ายงัทราบอ ีกวา่ ส่วนของคนเลว ีน้ัน เขาก็ ไม่ได้  มอบให ้เพราะฉะน้ันคนเลวีและนั กร ้องผู้ 

ปฏิบัติ  การงาน ต่างก็ หนี  กล ับไปยงัไรน่าของตน 11 ข้าพเจ้าจึงต่อวา่เจ้าหน้าท่ีและพูดวา่ �ทําไมจึงทอดทิง้
พระนิเวศของพระเจ้าเสีย� ข้าพเจ้าจึงรวบรวมเขากลับมา และตัง้เขาไวต้ามตําแหน่งของเขาอกี 12 และยู
ดาห์ทัง้ปวงได้นําสิบชกัหน่ึงท่ีเป็นข้าว น้ําองุน่ใหม่ และน้ํามันเข้ามายงัเรอืนพั สด ุ13 ข้าพเจ้าได้ แต่ งตัง้คน
ให ้ดู แลเรอืนพั สด ุ คือ เชเลมิยาห ์ปุ โรหติ ศาโดกธรรมาจารย์ และเปดายาห ์แห ่งคนเลวี และผูช้ว่ยของเขาคือ
ฮานันบุตรชายศักเกอร์  ผู้ เป็นบุตรชายมัทธานิยาห์ เพราะนับได้วา่เขาสัตย ์ซ่ือ และหน้าท่ีของเขาคือแจก
จ่ายแก่พวกพี่ น้อง 14 � โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  เก ่ียวกับเรือ่งน้ีขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ และ
ขออยา่ทรงลบล้างการท่ี ดี ทัง้หลายของข้าพระองค์ ท่ี ข้าพระองค์ ได้  กระทํา เพื่อพระนิเวศของพระเจ้าของข้า
พระองค์ และเพื่อการปรนนิบั ติ ในท่ี น้ัน �

บางคนฝ่าฝื นว ันสะบาโต
15 ครัง้น้ันในยูดาห์ ข้าพเจ้าเหน็คนยํ่าน้ําองุน่ในวนัสะบาโต และนําฟ่อนข้าวเข้ามาบรรทุกหลังลา ทัง้น้ํา

องุน่ ผลองุน่ มะเด่ือ และภาระทุกอยา่ง ซ่ึงเขานํามายงัเยรูซาเล็มในวนัสะบาโต ข้าพเจ้าได้ตักเตือนเขาในว ั
นที ่เขาทัง้หลายขายอาหาร 16 และมีคนชาวไทระอาศัยอยู่ในเมืองได้นําปลาและสินค้าทุกอยา่งเข้ามาขาย
ในวนัสะบาโตแก่ประชาชนยูดาห์ และในเยรูซาเล็ม 17  แล ้วข้าพเจ้าได้ต่อวา่พวกขุนนางแหง่ยูดาห์ และพู 
ดก ับเขาวา่ �ทําไมท่านทัง้หลายกระทําความชัว่รา้ยเชน่น้ี กระทําใหว้นัสะบาโตเป็นมลทิน 18 บรรพบุรุษของ
ท่านมิ ได้ กระทําเชน่น้ี หรอื และพระเจ้าของเรามิ ได้ ทรงนําเหตุรา้ยทัง้สิน้ให้ตกอยู่บนเราและบนเมืองน้ี หรอื 
ท่านยงัจะนําพระพิโรธยิง่กวา่น้ันมาเหนื ออ ิสราเอลด้วยการกระทําให้วนัสะบาโตเป็นมลทิน� 19 และอยู่มา
พอเริม่มืดท่ี ประตู เมืองเยรูซาเล็มก่อนวนัสะบาโต ข้าพเจ้าได้บัญชาให ้ปิดประตู  เมือง และสัง่วา่  ไม่  ให ้เปิด
จนกวา่จะพ้ นว ันสะบาโตแล้ว และข้าพเจ้าก็ตัง้ข้าราชการบางคนของข้าพเจ้าให ้ดู แลประตู เมือง วา่ไม่ ให ้นํา
ภาระสิง่ใดเข้ามาในวนัสะบาโต 20  แล ้วพวกพ่อค้าและพวกขายสินค้าทุกชนิดค้างอยูน่อกเยรูซาเล็มหนหน่ึง
หรอืสองหน 21 ข้าพเจ้าได้ตักเตือนเขา และพู ดก ับเขาวา่ �ทําไมท่านมานอนอยูข่้างกําแพงเมือง ถ้าท่านทํา
อกีข้าพเจ้าจะจั บท ่าน�  ตัง้แต่ คราวน้ันมาเขาก็ ไม่ มาอกีในวนัสะบาโต 22 และข้าพเจ้าบัญชาคนเลว ีให ้ชาํระ
ตัวเขาและมาเฝ้าประตู เมือง เพื่อรกัษาวนัสะบาโตให ้บรสุิทธิ ์� โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์
ทรงระลึกถึงข้าพระองค์ในเรือ่งน้ี ด้วย และขอทรงไว ้ช ีวติข้าพระองค์ตามความยิง่ใหญ่ แห ่งความเมตตาของ
พระองค์�

 การติ เตียนคนท่ี แต่ งงานกับคนต่างชาติ
23 ในสมัยน้ันข้าพเจ้าได้ เห ็นพวกยวิผู้ ได้  แต่ งงานกับหญิงชาวอชัโดด อมัโมนและโมอบั 24 และเด็กของ

เขาครึง่หน่ึงพูดภาษาอชัโดด เขาพูดภาษาฮบีรู ไม่ได้  แต่  พู ดภาษาชนชาติของเขาแต่ละพวก 25 ข้าพเจ้าได้ 
โต้  แย ้ งก ับเขา และแชง่เขา และตีเขาบางคนและดึงผมของเขาออก และข้าพเจ้ากระทําให้เขาปฏิญาณใน
พระนามของพระเจ้า ด้วยข้าพเจ้ากล่าววา่ � เจ้ าทัง้หลายอยา่ยกบุตรสาวของเจ้าให ้แก่  บุ ตรชายของเขา
หรอืรบับุตรสาวของเขาให ้แก่  บุ ตรชายของเจ้า หรอืตัวเจ้าเอง 26 ซาโลมอนกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล  มิได้ 
ทําบาปด้วยเรือ่งหญิงอยา่งน้ี หรอื ท่ามกลางหลายประชาชาติ ไม่มี  กษัตรยิ ์ใดเหมือนพระองค์ และพระเจ้า
ของพระองค์ ก็ ทรงรกัพระองค์ และพระเจ้าทรงกระทําให ้พระองค์ เป็นกษั ตร ิยเ์หนื ออ ิสราเอลทัง้ปวง ถึงกระ
น้ั นก ็ ดี  แม้ เป็นพระองค์หญิงต่างชาติ ก็  เป็นเหตุให ้ พระองค์ ทรงทําบาป 27 ควรหรอืท่ีเราจะฟังเจ้าและกระทํา
ความชัว่รา้ยใหญ่ยิง่น้ี ทัง้สิน้ และประพฤติละเมิดต่อพระเจ้าของเราด้วยการแต่งงานกับหญิงต่างชาติ� 28  
บุ ตรชายคนหน่ึงของโยยาดา  ผู้ เป็นบุตรชายเอลียาชีบมหาปุโรหติ เป็นบุตรเขยของสันบาลลัท ชาวโฮโรนา
อมิ เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจึงขับไล่เขาไปเสียจากข้าพเจ้า 29 � โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงระลึก
ถึงเขาทัง้หลาย เพราะวา่เขาทัง้หลายได้กระทําใหก้ารเป็นปุโรหติ และพันธสัญญาของพวกปุโรหติและคน
เลวเีป็นมลทิน� 30  ดังน้ี  แหละ ข้าพเจ้าได้ชาํระเขาจากต่างด้าวทุกอยา่ง และข้าพเจ้าได้ตัง้หน้าท่ีของบรรดา
ปุโรหติและคนเลวต่ีางก็ประจํางานของตน 31 ข้าพเจ้าได้จัดใหห้าฟืนถวายตามเวลากําหนดและสําหรบัผล
รุน่แรกด้วย � โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ ให ้ เก ิดผลดี เถิด �
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ในประเทศเปอร ์เซ ีย พวกยวิซ่ึงเป็นเชลยท่ี น่ัน  เก ือบถูกทําลายหมด เรือ่งท่ีสวยงามน้ี ได้ เล่าให้ทราบวา่
พระเจ้าทรงชว่ยเขาใหร้อดพ้นได้ อยา่งไร คือเรือ่งเก่ียวกับนางเอสเธอรกั์บโมรเดคัย

เรือ่งน้ี เก ิดขึ้นหลังจากเศรุบบาเบลกับพวกเขาขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม และก่อนเอสรากับเนหะมีย ์ได้ ร ั
บอน ุญาตจากกษั ตร ิย ์ให ้ไปยงัแผ่นดิ นอ ิสราเอล เรือ่งน้ี เก ิดขึ้ นที ่ประเทศเปอร ์เซ ีย  กษัตรยิ ์ไซรสัและกษั ตร ิ
ย์ดารอิสัท่ี 1  ได้ เสียชวีติไปแล้ว  กษัตรยิ ์อาหสุเอรสั  บุ ตรชายของดารอิสัท่ี 1 กําลังปกครองอยู่  กษัตรยิ ์อา
หสุเอร ัสน ้ีบางคนคิดวา่เป็น  เซอร ์ ซีส และบางคนคิดวา่เป็น ดารอิสั ไฮส์ทาสพีส  กษัตรยิ ์อาหสุเอรสัเป็นผู้ 
กดขี่  ท่ี มักมากในกาม  โลเล และโหดรา้ย ทหารเรอืของท่านซ่ึ งม ีจํานวนมากได้ แพ้ ทหารเรอืของประเทศก
รซีซ่ึ งม ีจํานวนน้อยท่ีเมืองซาลามิส ในปีก่อนค .  ศ� 480 เอสราพูดถึงท่านในหนังสือเอสรา 4:6  บุ ตรชายขอ
งอาหสุเอรสั คืออารทารเซอร ์ซี สได้ปกครองต่อจากบิดา พระเจ้าได้ พู ดถึงอารทารเซอร ์ซี  สน ้ีในบทสุดท้าย
ของหนังสือเอสราและในหนังสือเนหะมีย์

 พระราชนีิ วชัที ไม่ เชื่อฟังกษั ตร ิย์
1  อยู ่มา ใน รชั สมัย ขอ งอาห สุ เอ รสั (อา ห สุ เอร ัสผ ู้ทรง ครอบ ครอง ตัง้แต่ ประเทศ อนิเดีย ถึง ประเทศ

เอธโิอเปีย เหนือหน่ึงรอ้ยยี ่สิ บ เจ็ดมณฑลน้ัน� 2 ในสมัย ท่ี กษัตรยิ ์อาหสุ เอรสัประทับบนบัล ลั งก ์ แห ่ง
ราชอาณาจักรของพระองค์ในสุสาปราสาท 3 ในปี ท่ี สามแหง่รชักาลของพระองค์  พระองค์ พระราชทาน
การเล้ียงแก่ เจ้านาย และบรรดาข้าราชการของพระองค์ นายทัพนายกองทัพแหง่เปอร ์เซ ียและมีเดีย และ
ขุนนางกับผู้วา่ราชการมณฑลเฝ้าอยู่ต่อพระพักตร ์พระองค์ 4  ขณะท่ี  พระองค์ ทรงแสดงราชสมบั ติ  แห ่งราช
อาณาจั กรอ ั นร ุ่งเรอืงของพระองค์ ทัง้ความโออ่า่ตระการอ ันร ุ่งโรจน์ของพระองค์ อยู ่เป็นเวลาหลายวนั ถึง
หน่ึงรอ้ยแปดสิบวนั 5 เม่ือวนัเหล่าน้ีผ่านพ้นไปแล้ว  กษัตรยิ ์ทรงจัดการเล้ียงแก่บรรดาประชาชนผู้ อยู ่ในสุ
สาปราสาท ทัง้ผู้ ใหญ่  ผู้น้อย นานเจ็ดวนัในลานอุทยานแหง่สํานักพระราชวงัของกษั ตร ิย์ 6  มี ผ้าม่านฝ้าย
สีขาวและสีม่วงคล้ํา  มี สายป่านและเชอืกขนแกะสีม่วงคล้องหว่งเงนิและเสาห ินอ ่อน ทัง้เตียงทองคําและ
เงนิบนพื้นลาดปูนฝังหนิแดง  หนิออ่น  มุกดา และห ินอ ่อนสี ดํา 7 เครือ่งด่ืมก็ ใส่ ถ้วยทองคําส่งให้ (เป็นถ้วย
หลากชนิด� และเหล้าองุน่ของราชสํานักมากมายตามพระทัยกวา้งขวางของกษั ตร ิย์ 8 การด่ืมก็กระทํากัน
ตามกฎหมายท่ี ไม่มี การบังคับ เพราะกษั ตร ิยท์รงมีพระกระแสรบัสัง่ไปยงัพนักงานทัง้ปวงวา่  ให ้ ทุ กคนทําได้
ตามใจปรารถนา 9  พระราชนีิ วชัที ก็ พระราชทานการเล้ียงแก่ สตร ีในราชสํานักซ่ึงเป็นของกษั ตร ิย์อาหสุเอร ั
สด ้วย 10  ณ  วนัท่ี  เจ ็ดเม่ือพระทัยของกษั ตร ิยร์ ืน่เร ิงด ้วยเหล้าองุน่  พระองค์ ทรงบัญชาเมหุ มาน  บิ สธา ฮารโบ
นา  บิ กธาและอาบักธา เศธาร์ และคารคาส  ขันที ทัง้เจ็ดผู้ ปรนนิบัติ ต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์อาหสุเอรสั 11  ให ้
ไปเชญิพระราชนีิวชัทีสวมมงกุฎมาเฝ้ากษั ตร ิย์ เพื่อจะให้ประชาชนและเจ้านายของพระองค์ ได้ ชมสงา่ราศี
โฉมของพระนาง เพราะพระนางงามนัก 12  แต่  พระราชนีิ วชัทีทรงปฏิเสธไม่มาตามพระบัญชาของกษั ตร ิย ์
ท่ี รบัสัง่ไปกับขั นที เม่ือเป็นเชน่น้ี กษัตรยิ ์ทรงเดือดดาล และพระพิโรธของพระองค์ ระอุ  อยู ่ในพระอุระ 13 ฝ่า
ยกษั ตร ิย์จึงตรสักับคนท่ี มี ปัญญาผู้ทราบกาลเทศะ (เพราะน่ีเป็ นว ิธีดําเนินการของกษั ตร ิย์ต่อบรรดาผู้ ท่ี 
เจนจัดในกฎหมายและการพิพากษา 14  ผู้  ท่ี รองพระองค์ คือ คารเชนา เชธาร์ อดัมาธา ทารชชิ เมเรส มาร
เสนา และเมมู คาน  เจ้ านายทัง้เจ็ดของเปอร ์เซ ียและมีเดีย  ผู้ เคยเข้าเฝ้ากษั ตร ิย์ และน่ั งก ่อนในราชอาณาจั 
กร ) 15  วา่ �ตามกฎหมายจะต้องกระทําอะไรต่อพระราชนีิวชัที เพราะวา่พระนางมิ ได้  ปฏิบัติ ตามพระบัญชา
ของกษั ตร ิย์อาหสุเอรสัซ่ึงรบัสัง่ไปกับขั นที � 16 เมมูคานจึงทูลต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์และเจ้านายทัง้ปวงวา่
� พระราชนีิ วชัที ได้ ทรงกระทําผิ ดม ิ ใช ่ต่อกษั ตร ิย ์เท่าน้ัน  แต่ ต่อเจ้านายทัง้ปวงและประชาชนทัง้ปวงผู้ อยู ่
ในมณฑลทัง้สิน้ของกษั ตร ิย์อาหสุเอรสั 17 เพราะสิง่ท่ี พระราชนีิ ทรงกระทําน้ีจะเป็ นที ่ทราบแก่ สตร ี ทัง้ปวง 
 ทําให ้เขามองดู สามี ของเขาด้วยความประมาท เพราะเขาจะพูดวา่ � กษัตรยิ ์อาหสุเอร ัสม ีพระบัญชาให้นํา
พระราชนีิวชัทีมาต่อพระพักตร ์พระองค์  แต่ พระนางไม่เสด็จมา� 18 ในวนัน้ี ที เดียวเจ้านายผู้หญิงแหง่เปอร ์
เซ ียและมีเดียซ่ึงได้ยนิถึงสิง่ท่ี พระราชนีิ ทรงกระทําน้ี  ก็ จะเล่าให ้เจ้ านายทัง้ปวงของกษั ตร ิย ์รู ้ ทัว่กัน  ทําให ้ 
มี ความประมาทและความโกรธขึ้นเป็ นอ ันมาก 19 ถ้าเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตร ิย์  ขอให ้ มี พระราชโองการจาก
พระองค์ และให้บันทึกไว้ในกฎหมายของคนเปอร ์เซ ียและคนมีเดีย อยา่งท่ีคืนคําไม่ ได้  วา่ �วชัที จะเข้ าเฝ้า
กษั ตร ิย์อาหสุเอรสัอกีไม่ ได้ � และขอกษั ตร ิย์ประทานตําแหน่งราชนีิ ให ้ แก่  ผู้ อื่ นที ่ ดี กวา่พระนาง 20 ดังน้ัน
เม่ือกษั ตร ิย์ทรงประกาศกฤษฎี กา ตลอดพระราชอาณาจักรของพระองค์ (อนักวา้งใหญ่อยา่งยิง่น้ัน�  สตร ี
ทัง้ปวงจะต้องให ้เกียรติ  สามี ของตน  ไม่ วา่สูงหรอืต่ํา� 21 คําทูลแนะนําน้ีเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตร ิย์และเจ้า
นาย  กษัตรยิ ์จึงทรงกระทําตามท่ีเมมูคานทูลเสนอ 22  พระองค์ ทรงมีพระอกัษรไปทัว่ราชมณฑลของกษั ตร ิย์
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ถึงทุกมณฑลตามอกัขระของมณฑลน้ัน และถึงทุกชาติตามภาษาของเขา  ให ้ชายทุกคนเป็นเจ้าเป็นนายใน
เรอืนของตน และใหป้ระกาศกฤษฎี กาน ี้ตามภาษาของแต่ละชนชาติ

2
เอสเธอรร์บัตําแหน่งเป็นพระราชนีิ

1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี เม่ือพระพิโรธของกษั ตร ิย์อาหสุเอรสัสงบลง  พระองค์ ทรงระลึกถึงวชัทีและ
สิง่ท่ีพระนางทรงกระทํา และกฤษฎีกาท่ี พระองค์ ทรงออกเรือ่งพระนาง 2 ข้าราชการของกษั ตร ิย ์ผู้  ปรนนิบัติ  
พระองค์  อยู ่จึงทูลวา่ �ขอทรงใหห้าหญิงพรหมจารสีาวสวยมาถวายกษั ตร ิย์ 3 และขอกษั ตร ิย์ทรงแต่งตัง้
เจ้าหน้าท่ี ทุ กมณฑลแหง่ราชอาณาจักรของพระองค์  เพื่อให ้คนเหล่าน้ีรวบรวมหญิงสาวพรหมจารงีดงาม
ทัง้หลายมายงัฮาเรม็ในสุสาปราสาท  ให ้ อยู ่ในอารกัขาของเฮกัยข้าราชบรพิารในพระราชสํานักของกษั ตร ิย์
 ผู้ดู แลสตรี และขอประทานเครือ่งชาํระล้างและประเทืองผิวสําหรบัหญิงเหล่าน้ัน 4 และขอให้หญิงสาวคน
ท่ี กษัตรยิ ์พอพระทัยได้เป็นพระราชนีิแทนวชัที�  ข้อน ้ีพอพระทัยกษั ตร ิย์  พระองค์ จึงทรงกระทําตามน้ัน 5 ย ั
งม ียวิคนหน่ึงในสุสาปราสาทชื่อโมรเดคัย  บุ ตรชายยาอรี์  ผู้ เป็นบุตรชายชิเมอี  ผู้ เป็นบุตรชายคีช คนเบน
ยามิน 6  ผู้  ถู กกวาดต้อนจากเยรูซาเล็มในหมู่เชลยท่ี ถู กกวาดต้อนไปพรอ้มกับเยโคนิยาห ์กษัตรยิ ์ของยูดาห์
 ผู้ ซ่ึงเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ของบาบิโลนได้กวาดต้อนไปน้ัน 7 ท่านได้ เล้ียงดู ฮาดาชาหคื์อเอสเธอร ์บุ ตรสาว
ลุงของท่าน เพราะเธอไม่ มี  พ่อแม่ สาวคนน้ี รู ปงามและน่าดู เม่ื อบ ิดามารดาของเธอสิน้ชวีติแล้ว โมรเดคั 
ยก ็รบัเธอมาเล้ียงเป็นบุตรสาว 8 ต่อมาเม่ือพระบัญชาของกษั ตร ิย์และกฤษฎีกาของพระองค์ประกาศออก
ไป และเม่ือเขารวบรวมหญิงสาวเป็ นอ ันมากเข้ามาในสุสาปราสาทให ้อยู ่ ภายใต้ อารกัขาของเฮกัย เอสเธอ
ร ์ก็  ถู กนําเข้ามาไว้ในราชสํานักภายใต้อารกัขาของเฮกัยผู้ ดู แลสตรี 9 หญิงน้ันเป็ นที ่พอใจเขาและเธอก็เป็ 
นที ่โปรดปรานแก่ เขา เขาจึงรบีจัดหาเครือ่งประเทืองผิว และส่วนของเธอให ้เธอ  พร ้อมกับสาวใช ้ท่ี คัดเลือก
แล้วเจ็ดคนจากราชสํานัก  แล้วก็ เล่ือนเธอและสาวใช้ของเธอขึ้นไปยงัสถานท่ี ท่ี  ดี  ท่ี สุดในฮาเรม็ 10 เอสเธอร ์
มิได้ บอกให้ทราบถึงชาติและญาติของเธอ เพราะโมรเดคัยกําชบัเธอไม่ ให ้ใครรู้ 11  ทุ กๆวนัโมรเดคัยเดินมา
หน้าลานของฮาเรม็ เพื่อฟังข่าวเอสเธอรเ์ป็นอยา่งไร และมีอะไรเกิดขึ้นแก่ เธอ 12 เม่ือถึงเวรท่ีสาวๆทุกคน
จะเข้าไปเฝ้ากษั ตร ิย์อาหสุเอรสั หลังจากได้เตรยีมตัวตามระเบียบของหญิงสิบสองเดือนแล้ว (และน่ีเป็น
เวลาปกติสําหรบัประเทืองผิว คือชโลมกายหญิ งด ้วยน้ํามันกํายานหกเดือน และหกเดือนด้วยเครือ่งเทศ
และน้ํามันประเทืองผิวผู้ หญิง ) 13 เม่ือสาวๆทุกคนจะเข้าไปเฝ้ากษั ตร ิย ์อยา่งน้ี เธอจะต้องการเอาอะไรจาก
ฮาเรม็ไปยงัราชสํานัก  ก็ เอาไปได้ 14 เธอเข้าไปเฝ้าเวลาเยน็ และในเวลาเชา้เธอกลับออกมาในฮาเร ็มท ่ีสอง
ในอารกัขาของชาอชักาสขั นที ของกษั ตร ิย ์ผู้ดู แลนางหา้ม เธอไม่ ได้  เข ้าไปเฝ้ากษั ตร ิย ์อกี นอกจากกษั ตร ิยจ์ะ
พอพระทัยในเธอ และทรงเรยีกชื่อเธอให ้เข้าเฝ้า 15  บัดน้ี เม่ือถึงเวรของเอสเธอร์  บุ ตรสาวของอาบฮีาอลิ  ลุ ง
ของโมรเดคัยผู้ซ่ึงรบัเธอไวเ้ป็นบุตรสาว  จะเข้ าเฝ้ากษั ตร ิย์ เธอมิ ได้ ขอสิง่ใด นอกจากสิง่ท่ีเฮกัยข้าราชสํานัก
ของกษั ตร ิย ์ผู้ดู แลพวกสตร ีแนะนํา ฝ่ายเอสเธอร ์ได้ รบัความโปรดปรานในสายตาของทุกคนท่ี ได้  พบเหน็ 
16 เม่ือเขาพาเอสเธอร ์เข ้าไปเฝ้ากษั ตร ิย์อาหสุเอรสัในพระราชสํานัก ในเดือนสิบซ่ึงเป็นเดือนเทเบทในปี 
ท่ี  เจ ็ดแหง่รชักาลของพระองค์ 17  กษัตรยิ ์ทรงรกัเอสเธอรย์ิง่กวา่บรรดาหญิงทัง้ปวงน้ัน และเธอได้รบัพระ
กรุณาและความโปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์มากกวา่หญิงพรหมจาร ีทัง้สิน้  พระองค์ จึงทรง
สวมพระมงกุฎบนศีรษะของเธอ และทรงตัง้เธอใหเ้ป็นพระราชนีิแทนวชัที 18  แล ้วกษั ตร ิยพ์ระราชทานการ
เล้ียงใหญ่ แก่  เจ้ านายและข้าราชการทัง้ปวงของพระองค์ เป็นการเล้ียงของพระนางเอสเธอร์  พระองค์ ทรงอ
นมัุ ติ  ให ้งดส่วยแก่มณฑลทัง้ปวง และพระราชทานของกํานัล ด้วยพระทัยกวา้งขวางของกษั ตร ิย์ 19 เม่ือเขา
รวบรวมหญิงพรหมจารมีาครัง้ท่ี สอง โมรเดคัยน่ังอยู ่ท่ี  ประตู ของกษั ตร ิย์ 20 ฝ่ายพระนางเอสเธอรน้ั์ นม ิ ได้ 
ทรงใหใ้ครทราบถึงพระญาติหรอืชนชาติของพระนางดังท่ีโมรเดคัยกําชบัพระนางไว้ เพราะพระนางเอสเธอ
รท์รงทําตามคําสัง่ของโมรเดคัย เชน่เดียวกับเม่ือเขาเล้ียงดูพระนางมา

โมรเดคัยชว่ยชวีติของกษั ตร ิย์
21 ในครัง้น้ันเม่ือโมรเดคัยน่ังอยู ่ท่ี  ประตู ของกษั ตร ิย์  บิ กธานและเทเรช  ขันที สองคนของกษั ตร ิย์  ผู้ เฝ้า

ธรณี ประตู  มี ความโกรธและหาชอ่งท่ีจะประทุษรา้ยกษั ตร ิย์อาหสุเอรสั 22 เรือ่งน้ี รู ้ถึงโมรเดคัยและท่านก็
ทูลพระราชินีเอสเธอร์ พระนางเอสเธอรก์ราบทูลกษั ตร ิย์ในนามของโมรเดคัย 23 เม่ื อม ีการสอบสวนเรือ่งน้ี
วา่เป็นความจรงิแล้ว  กษัตรยิ ์ ก็ ทรงใหแ้ขวนสองคนน้ันเสียท่ี ต้นไม้ และบันทึกเรือ่งไวใ้นหนังสือพงศาวดาร
ต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์

3
ฮามานวางแผนรา้ยท่ีจะทําลายคนย ิวท ัง้ปวง
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1ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  กษัตรยิ ์อาหสุเอรสัทรงเล่ือนยศฮามานบุตรชายฮมัเมดาธา คนอากัก  กษัตรยิ ์
ทรงเล่ือนท่านและทรงตัง้เก้าอีข้องท่านไวเ้หนือกวา่ของเจ้านายทัง้ปวงท่ี อยู ่กับพระองค์ 2บรรดาข้าราชการ
ของกษั ตร ิย์ซ่ึงอยู ่ท่ี  ประตู ของกษั ตร ิย ์ก็ กราบลงแสดงความเคารพต่อฮามาน เพราะกษั ตร ิย์ทรงบัญชาให้
แสดงความเคารพต่อท่านเชน่น้ัน  แต่ โมรเดคั ยม ิ ได้ กราบหรอืแสดงความเคารพ 3 ข้าราชการของกษั ตร ิ
ย์ซ่ึงอยู ่ท่ี  ประตู ของกษั ตร ิย์จึงพู ดก ับโมรเดคัยวา่ �ทําไมท่านละเมิดพระบัญชาของกษั ตร ิย�์ 4  อยู ่มาเม่ือ
เขาทัง้หลายพู ดก ั บท ่านวนัแล้ วว ันเล่า และท่านไม่ฟังเขา เขาก็ไปเรยีนฮามานเพื่อจะดูวา่ถ้อยคําของโม
รเดคัยจะชนะหรอืไม่ เพราะท่านบอกเขาวา่ท่านเป็นยวิ 5 เม่ือฮามานเห ็นว ่าโมรเดคัยไม่กราบลงหรอืแสดง
ความเคารพต่อท่าน ฮามานก็ เดือดดาล 6  แต่ ท่านเห ็นว ่าเป็นการเสียเกียรติ ท่ี จะจั บก ุมโมรเดคัยคนเดียว
เพราะมีคนเรยีนท่านให้ทราบถึงชนชาติของโมรเดคัย ฮามานจึงหาชอ่งท่ีจะทําลายย ิวท ้ังหมด คือชนชาติ
ของโมรเดคัยทัว่ราชอาณาจักรของอาหสุเอรสั 7 ในเดือนแรกซ่ึงเป็นเดือนนิสานปี ท่ี  สิ บสองแหง่รชักาลกษั 
ตร ิย์อาหสุเอรสั เขาพากันทอดเปอร์ คือสลาก ต่อหน้าฮามานเพื่อหาวนั และเพื่อหาเดือน  ได้ เดือนท่ี สิบ
สอง คือเป็นเดือนอาดาร์ 8  แล ้วฮามานทูลกษั ตร ิย์อาหสุเอร ัสว ่า � มี  ชนชาติ  หน ่ึงกระจายอยู ่ทัว่ และแยก
กันอยู่ท่ามกลางชนชาติทัง้หลายในมณฑลทัง้หลายแหง่ราชอาณาจักรของพระองค์ กฎหมายของเขาผิ ดก 
ับกฎหมายของชนชาติอื่นทัง้สิน้ และพวกน้ี ไม่ รกัษากฎหมายของกษั ตร ิย์ การท่ี กษัตรยิ ์ทรงปล่อยเขาไว ้น้ี  ไม่ 
บังเกิดประโยชน์ แก่  พระองค์ 9 ถ้าเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตร ิย์ ขอทรงออกกฤษฎีกาให้ทําลายล้างเขาเสียเถิด
และข้าพระองค์จะถวายเงนิหน่ึงหม่ืนตะลันต์ ใส่ มือบรรดาผู้ ท่ี  ดู แลพระราชกิจของกษั ตร ิย์ เพื่อเขาจะได้ ใส่ 
ในพระคลังของกษั ตร ิย�์ 10  กษัตรยิ ์จึงถอดพระธาํมรงค์ตราออกจากพระหตัถ์ของพระองค์มอบแก่ฮามาน
บุตรชายฮมัเมดาธา คนอากัก  ศัตรู ของพวกยวิ 11 และกษั ตร ิยต์รสักับฮามานวา่ �เรามอบเงนิน้ันให ้แก่  ท่าน 
และมอบประชาชนแก่ท่านด้วย เพื่อจะทําแก่เขาตามท่ีท่านเหน็ดี� 12  แล ้วทรงเรยีกราชอาลักษณ์ เข ้ามา
ในว ันที ่ สิ บสามเดือนต้น  ให ้ เข ียนกฤษฎีกาตามท่ีฮามานบัญชาไว ้ทุ กประการ ส่งไปยงัสมุหเทศาภิบาลขอ
งกษั ตร ิย์และของเจ้าเมืองมณฑลทัง้ปวงและถึงเจ้านายแหง่ชนชาติ ทัง้ปวง ถึงทุกมณฑลเป็ นอ ักขระของ
มณฑลน้ัน และถึงชนทุกชาติเป็นภาษาของเขา  เข ียนในพระนามของกษั ตร ิย์อาหสุเอรสั และประทับตรา
ด้วยพระธาํมรงค์ของกษั ตร ิย์ 13  ให ้คนเดินข่าวจดหมายเหล่าน้ีไปถึงมณฑลของกษั ตร ิย์ทัง้สิน้สัง่ให ้ทําลาย 
สังหารและทําให้ย ิวท ้ังปวงพินาศไป ทัง้หนุ่มและแก่ เด็กและผู้หญิงในวนัเดียวกัน คือว ันที ่ สิ บสามเดือนท่ี 
สิ บสองซ่ึงเป็นเดือนอาดาร์ และให้รบิเอาข้าวของของเขาไปหมด 14  ให ้ออกสําเนาเอกสารน้ันเป็นกฤษฎีกา
ในทุกมณฑล นําไปป่าวรอ้งให ้ชนชาติ ทัง้ปวงพรอ้มเพื่อวนัน้ัน 15 บรรดาคนเดินข่าวก็ ร ีบไปตามพระบัญชา
ของกษั ตร ิย์ และออกกฤษฎี กาน ้ันในสุสาปราสาท  กษัตรยิ ์ ก็ ประทั บด ื่มกับฮามาน ส่วนชาวนครสุสาพากัน
งุนงง

4
พวกยวิถืออดอาหาร

1 เม่ือโมรเดคัยทราบทุกอยา่งท่ี ได้ กระทําไปแล้ว โมรเดคั ยก ็ฉีกเส้ือของตนสวมผ้ากระสอบและใส่ ขี้
เถ้า และออกไปกลางนคร ครํา่ครวญด้วยเสียงดังอยา่งขมขื่น 2 ท่านขึ้นไปอยู่ตรงหน้าประตูของกษั ตร ิย์
เพราะไม่ มี  ผู้ ใดท่ีสวมผ้ากระสอบเข้าประตูของกษั ตร ิย ์ได้ 3 และในทุกมณฑลท่ีพระบัญชาของกษั ตร ิย์และ
กฤษฎีกาของพระองค์ไปถึง  ก็  มี การไว ้ทุกข์ อยา่งใหญ่หลวงท่ามกลางพวกยวิ ด้วยการอดอาหาร  รอ้งไห ้และ
ครํา่ครวญ และคนเป็ นอ ันมากนอนในผ้ากระสอบและมี ขี้เถ้า 4 เม่ือสาวใช้และขั นที ของพระนางเอสเธอร์
มาทูลพระนาง  พระราชนีิ  ก็  เป็นทุกข์ ในพระทัยยิง่นัก พระนางทรงส่งเส้ือผ้าไปให ้แก่ โมรเดคัย เพื่อท่านจะ
ได้ถอดผ้ากระสอบของท่านออกเสีย  แต่ ท่านไม่ยอมรบัผ้าน้ัน 5  แล ้วพระนางเอสเธอร ์มี พระเสาวนีย์เรยีก
ฮาธาคขั นที คนหน่ึงของกษั ตร ิย์  ผู้ ซ่ึงพระองค์ทรงแต่งตัง้ให ้ปรนนิบัติ พระนางตร ัสส ่ังให้ไปหาโมรเดคัย
เพื่อจะทรงทราบวา่ เรือ่งอะไร และทําอยา่งน้ันทําไม 6 ฮาธาคออกไปหาโมรเดคัยท่ีถนนในนคร ข้างหน้า
ประตูของกษั ตร ิย์ 7 โมรเดคั ยก ็เล่าเรือ่งทัง้สิ ้นที ่ เก ิดแก่ ท่าน และจํานวนเงนิถูกต้องท่ีฮามานสัญญาถวาย
แก่พระคลังของกษั ตร ิย์เพื่อการทําลายพวกยวิ 8 โมรเดคัยยงัได้ ให ้สําเนากฤษฎีกาเขียนท่ีออกในสุสาสัง่ให้
ทําลายเขาทัง้หลายเพื่อนําไปแสดงแก่พระนางเอสเธอร์ อธบิายเรือ่งให ้พระนาง และกําชบัให้พระนางเข้า
เฝ้ากษั ตร ิย์ เพื่อทูลออ้นวอนพระองค์ และวงิวอนพระองค์เพื่อเหน็แก่ ชนชาติ ของพระนาง 9 ฮาธาคก็ กล ับ
ไปทูลพระนางเอสเธอรถึ์งสิง่ท่ีโมรเดคัยได้บอกไว้ 10  แล ้วพระนางเอสเธอร ์ก็ บอกฮาธาคให้ส่งข่าวไปให้โม
รเดคัยวา่ 11 �ข้าราชการของกษั ตร ิย์ทัง้สิน้และประชาชนในบรรดามณฑลของกษั ตร ิย์ทราบอยู ่วา่ ถ้าชาย
หรอืหญิงคนใดเข้าเฝ้ากษั ตร ิย์ภายในพระลานชัน้ในโดยมิ ได้ ทรงเร ียก  ก็  มี กฎหมายอยู่ข้อเดียวเหมือนกัน
หมด  ให ้ลงโทษถึงตาย เวน้เสียแต่ ผู้ ซ่ึงกษั ตร ิย์ยื่นธารพระกรทองคําออกรบัคนน้ันจึงจะมี ช ีวิตอยู ่ได้ ส่วน
ฉันกษั ตร ิย ์ก็  มิได้ ตรสัเรยีกให ้เข ้าเฝ้ามาสามสิบวนัแล้ว� 12 เขาทัง้หลายก็มาบอกโมรเดคัยถึงสิง่ท่ีพระนาง
เอสเธอรต์ร ัสน ้ัน 13 โมรเดคัยจึงบอกเขาให ้กล ับไปทูลตอบพระนางเอสเธอร ์วา่ �อยา่คิดวา่เธออยู่ในราช
สํานักจะรอดพ้นได้ ดี กวา่พวกย ิวท ้ังปวง 14 เพราะถ้าเธอเงยีบอยู ่ในเวลาน้ี ความชว่ยเหลือและการชว่ยให้
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พ้นจะมาถึงพวกยวิจากท่ี อื่น  แต่ เธอและวงศ์วานบิดาของเธอจะพินาศ  ท่ี  จร ิงเธอมารบัตําแหน่งราชนีิ ก็ เพื่อ
ยามวกิฤตเชน่น้ี ก็  เป็นได้  นะ ใครจะรู�้ 15  แล ้วเอสเธอรต์รสับอกเขาใหไ้ปบอกโมรเดคัยวา่ 16 �ไปเถิด  ให ้รวบ
รวมพวกย ิวท ้ังสิ ้นที ่หาพบในสุสา และถืออดอาหารเพื่อฉัน อยา่รบัประทาน อยา่ด่ืมสามวนักลางคืนหรอื
กลางวนั ฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอยา่งท่านด้วย  แล ้วฉันจะเข้าเฝ้ากษั ตร ิย ์แม้ว ่าเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ถ้าฉันพินาศ ฉั นก ็ พินาศ � 17 โมรเดคั ยก ็ไปกระทําทุกอยา่งตามท่ีพระนางเอสเธอรร์บัสัง่แก่ ท่าน 

5
 พระราชนีิ เอสเธอร ์กล ้าอุทธรณ์ถึงกษั ตร ิย์

1  อยู ่มาในว ันที ่สามพระนางเอสเธอร์ทรงฉลองพระองค์ และประทับย ืนที ่ในลานชัน้ในของพระราช
สํานัก ตรงข้ามกั บท ้องพระโรงใหญ่ของกษั ตร ิย์  กษัตรยิ ์ประทับบนราชบัลลั งก ์ภายในพระราชวงั ตรงข้าม
ทางเข้าพระราชวงั 2 เม่ือกษั ตร ิย์ทอดพระเนตรเหน็พระราชินีเอสเธอร์ประทับยนือยู่ในพระลาน พระนา
งก็เป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์  พระองค์ จึงทรงยื่นธารพระกรทองคําซ่ึงอยู่ในพระหตัถ์
ของพระองค์ แก่ พระนางเอสเธอร์ พระนางเอสเธอร ์ก็ เสด็จเข้ามาแตะยอดธารพระกร 3  กษัตรยิ ์ตรสักับ
พระนางวา่ � พระราชนีิ เอสเธอร์ เรือ่งอะไรกัน พระนางต้องการสิง่ใด  ก็ จะประทานให ้แก่ พระนางถึงครึง่ราช
อาณาจักรของเรา� 4 และพระนางเอสเธอรทู์ลวา่ �ถ้าเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตร ิย์ ขอกษั ตร ิย์เสด็จมาพรอ้ม
กับฮามานในวนัน้ีถึงการเล้ียงท่ีหม่อมฉันเตรยีมไวเ้พื่อพระองค์� 5  กษัตรยิ ์จึงตร ัสว ่า � ให ้ฮามานรบีมา เพื่อ
ท่านจะได้กระทําตามท่ีพระนางเอสเธอร ์ปรารถนา �  กษัตรยิ ์จึงเสด็จไปในการเล้ียงกับฮามานซ่ึงพระนางเอ
สเธอร ์ได้ ทรงเตรยีมไว้ 6 ขณะอยู ่ท่ี การเล้ียงเหล้าองุน่กษั ตร ิยต์รสักับเอสเธอร ์วา่ �คํารอ้งขอของพระนางวา่
กระไร เราจะให้  แล ้วคําทูลขอของพระนางวา่กระไร  แม้ จะถึงครึง่ราชอาณาจักรของเรา  ก็ จะสําเรจ็� 7 พระ
นางเอสเธอรทู์ลวา่ �คํารอ้งขอของหม่อมฉันและคําทูลขอของหม่อมฉัน  คือ 8 ถ้าหม่อมฉันเป็ นที โ่ปรดปราน
ในสายพระเนตรของกษั ตร ิย์ และเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตร ิย ์ท่ี จะประทานตามคํารอ้งขอของหม่อมฉัน และ
ใหคํ้าทูลขอของหม่อมฉันสําเร ็จน ้ีขอกษั ตร ิย์เสด็จมาพรอ้มกับฮามานในการเล้ียงซ่ึงหม่อมฉันจะเตรยีมไว้
สําหรบัเขาทัง้หลาย และพรุง่น้ีหม่อมฉันจะกระทําตามท่ี กษัตรยิ ์ตร ัสน ้ัน� 9 วนัน้ันฮามานก็ออกไปด้วยใจ
ชื่นบานและยนิดี  แต่ เม่ือฮามานเหน็โมรเดคัยท่ี ประตู ของกษั ตร ิย์  ไม่ ยนืขึ้นหรอืตัวสัน่อยูต่่อหน้าท่าน ท่านก็
เดือดดาลต่อโมรเดคัย 10 ถึงอยา่งน้ั นก ็ ดี ฮามานก็อดกลัน้ไว้  กล ับไปบ้าน  ใช ้ ให ้คนไปตามบรรดาเพื่อนของ
ตนและเศเรชภรรยาของตน 11 ฮามานพรรณนาถึงความโอโ่ถงแหง่ความมั ่งม ีของท่าน จํานวนบุตรของ
ท่าน และเกียรติยศทัง้สิน้ซ่ึงกษั ตร ิย์พระราชทานแก่ ท่าน และถึงเรือ่งวา่กษั ตร ิย ์ได้ เล่ือนท่านขึ้นเหนือเจ้า
นาย และข้าราชการของกษั ตร ิย ์อยา่งไร 12  แล ้วฮามานเสรมิวา่ � แม้  พระราชนีิ เอสเธอร ์ก็  มิได้ ทรงให ้ผู้ ใดไป
กับกษั ตร ิยใ์นการเล้ียงซ่ึงพระนางทรงจัดขึ้นนอกจากตัวข้า และพรุง่น้ีพระนางทรงเชญิข้ากับกษั ตร ิย ์อกี 13  
แต่  สิ ่งเหล่าน้ีหาเป็นประโยชน์ แก่ ข้าไม่  ตราบใดท่ี ข้าเหน็โมรเดคัยคนย ิวน ัง่อยู ่ท่ี  ประตู ของกษั ตร ิย�์ 14 เศเรช
ภรรยาของท่าน และสหายทัง้สิน้ของท่านจึงพู ดก ั บท ่านวา่ �ขอทําตะแลงแกงสูงหา้สิบศอก รุง่เชา้ก็ทูลกษั 
ตร ิย ์ให ้แขวนโมรเดคัยเสียท่ี น่ัน  แล้วก็ ไปกินเล้ียงอยา่งรา่เร ิงก ับกษั ตร ิย�์ คําแนะนําน้ีเป็ นที ่พอใจฮามาน
ท่านจึงสัง่ใหทํ้าตะแลงแกง

6
ฮามานต้องยกยอ่งโมรเดคัย

1 คื นว ันน้ันกษั ตร ิย์บรรทมไม่ หลับ และพระองค์ทรงบัญชาให้นําหนังสื อบ ันทึกเหตุ ท่ี น่าจดจําคือพระราช
พงศาวดารมา เขาก็อา่นถวายกษั ตร ิย์ 2  พระองค์ ทรงเหน็เขียนไว ้วา่ โมรเดคัยได้ทูลเรือ่งบิกธานาและเท
เรชอยา่งไร คือเรือ่งขั นที สองคนของกษั ตร ิย ์ผู้ เฝ้าธรณี ประตู หาชอ่งจะปลงพระชนม์ กษัตรยิ ์อาหสุเอรสั 3  
กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า � ได้  ใหเ้กียรติ และยศอะไรแก่โมรเดคัยเพราะเรือ่งน้ี บ้าง � ข้าราชการของกษั ตร ิย ์ผู้  ปรนนิบัติ  
พระองค์ ทูลวา่ �ยงัไม่ ได้  ให ้ สิ ่งใดพ่ะยะ่ค่ะ� 4  กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า �ใครอยู่ในลานบ้าน� ฝ่ายฮามานพึ่งเข้ามา
ถึงพระลานชัน้นอกแหง่ราชสํานัก เพื่อจะทูลกษั ตร ิย์เรือ่งเอาโมรเดคัยแขวนเสียท่ีตะแลงแกงซ่ึงท่านได้
เตรยีมไวสํ้าหร ับท ่าน 5 ข้าราชการของกษั ตร ิย์จึงทูลพระองค์ วา่ � ดู  เถิด ฮามานกําลังยนือยู่ในพระลานพ่ะ
ยะ่ค่ะ� และกษั ตร ิยต์ร ัสว ่า � ให ้ท่านเข้ามาน่ี� 6ฮามานจึงเข้ามา  กษัตรยิ ์ตรสักั บท ่านวา่ �หากกษั ตร ิย ์มี พระ
ประสงค์จะประทานเกียรติยศแก่ บุ คคลผู้ใดแล้ว  กษัตรยิ ์ควรจะทําแก่เขาประการใด� และฮามานราํพึงใน
ใจวา่ � ผู้ ใดเล่าท่ี กษัตรยิ ์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศมากกวา่ข้า� 7  แล ้วฮามานจึงทูลกษั ตร ิย ์วา่ � เพื่อ
ให ้ เกียรติ  แก่  คนที ่ กษัตรยิ ์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศน้ัน 8 ขอนําฉลองพระองค์ซ่ึงกษั ตร ิย ์ทรง และม้า
ซ่ึงกษั ตร ิย ์ทรง และมงกุฎซ่ึงพระองค์ทรงสวมบนพระเศียร 9 ขอทรงมอบฉลองพระองค์และม้าในมือของ
เจ้านายผู้ ใหญ่ ยิง่ท่ีสุดคนหน่ึงของกษั ตร ิย์  ขอให ้ แต่ งคนท่ี กษัตรยิ ์พอพระทัยจะประทานเกียรติ ยศ และขอให้
ชายน้ันขึ้นน่ังหลั งม ้าไปตามถนนของกรุง และป่าวรอ้งไปข้างหน้าเขาวา่ � ผู้  ท่ี  กษัตรยิ ์พอพระทัยจะประทาน
เกียรติยศก็เป็นเชน่น้ี แหละ � � 10  กษัตรยิ ์จึงตรสักับฮามานวา่ � ร ีบเข้าเถอะ เอาเส้ือและม้าอยา่งท่ีท่านวา่
 แล ้วให ้เกียรติ  แก่ โมรเดคัยคนยวิซ่ึงน่ังท่ี ประตู ของกษั ตร ิย์ อยา่เวน้สิง่ใดท่ีท่านกล่าวมาน้ันเลย� 11 ฮามาน
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จึงนําฉลองพระองค์กับม้าและตกแต่งโมรเดคัย และให้ท่านขึ้ นม ้าไปตามถนนในกรุง ป่าวรอ้งหน้าท่านวา่
� ผู้  ท่ี  กษัตรยิ ์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศก็เป็นเชน่น้ี แหละ � 12  แล ้วโมรเดคั ยก ็ กล ับมายงัประตูของกษั 
ตร ิย์  แต่ ฮามานรบีกลับไปบ้านของท่าน คลุมศีรษะและครํา่ครวญ 13 และฮามานเล่าทุกสิง่ท่ี อุบัติ  แก่ ท่าน
ให้เศเรชภรรยาของท่านและสหายทัง้หลายของท่านฟัง คนฉลาดของท่านและเศเรชภรรยาของท่านจึงวา่
�ถ้าท่านเริ ่มล ้มลงต่อหน้าโมรเดคัยซ่ึงเป็นเชื้อสายของยวิ ท่านจะไม่ชนะเขา  แต่ จะล้มลงต่อหน้าเขาแน่�
14 ขณะเม่ือเขาทัง้หลายกําลังพู ดก ั บท ่านอยู่  ขันที ของกษั ตร ิย ์ก็ มาถึงรบีนําฮามานไปยงัการเล้ียงซ่ึงพระนาง
เอสเธอรท์รงจัดน้ัน

7
การเล้ียงของพระราชนีิเอสเธอร์

1  กษัตรยิ ์จึงเสด็จกับฮามานไปในการเล้ียงกับพระราชินีเอสเธอร์ 2 ในว ันที ่สองเม่ืออยู ่ท่ี การเล้ียงเหล้า
องุน่กษั ตร ิย์ตรสักับเอสเธอร ์อ ี กวา่ � พระราชนีิ เอสเธอร์ คํารอ้งขอของพระนางคืออะไร และคําทูลขอของ
พระนางคืออะไร เราจะประทานให้  แม้ ถึงครึง่ราชอาณาจักรของเรา  ก็ จะสําเรจ็� 3  พระราชนีิ เอสเธอรทู์ล
ตอบวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ถ้าหม่อมฉันเป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ และถ้าเป็ นที ่พอ
พระทัยกษั ตร ิย์ ขอพระราชทานชวีติของหม่อมฉันให ้แก่ หม่อมฉันตามคํารอ้งขอของหม่อมฉัน และชวีติ
ของชนชาติของหม่อมฉันตามคําทูลขอของหม่อมฉัน 4 เพราะพวกเราถูกขายทัง้หม่อมฉันและชนชาติของ
หม่อมฉันให ้ถู กทําลาย  ให ้ ถู กสังหารและให ้ถู  กล ้างผลาญ  แต่ ถ้าพวกเราถูกขายเพียงให้เป็นทาสชายและ
หญิง หม่อมฉั นก จ็ะอดกลัน้สงบไว้ เพราะความทุกขย์ากของเราจะเปรยีบกับผลเสียหายของกษั ตร ิยน้ั์ นก ็ ไม่
ได้ � 5  กษัตรยิ ์อาหสุเอรสัจึงตรสักับพระราชินีเอสเธอร ์วา่ � ผู้ น้ันคือใคร  อยู ่ ท่ีไหน จึ งบ ังอาจคิดการกระทํา
เชน่น้ี� 6 และพระนางเอสเธอรทู์ลวา่ � คู่อร ิและศั ตรู คือฮามานคนโหดรา้ยผู้ น้ี เพคะ� ฮามานก็ กล ัวอยู่ต่อ
พระพักตร ์กษัตรยิ ์และพระราชนีิ

ฮามานถูกแขวนคอให ้ตาย 
7  กษัตรยิ ์ทรงลุกขึ้นจากการเล้ียงเหล้าองุน่ด้วยทรงพระพิโรธ และเสด็จเข้าไปในราชอุทยาน  แต่ ฮามาน

ยงัอยูเ่พื่อทูลขอชวีติจากพระราชนีิเอสเธอร์ เพราะท่านเห ็นว ่ากษั ตร ิยท์รงมุ่งรา้ยต่อท่านแล้ว 8 เม่ือกษั ตร ิย์
เสด็จกลับจากราชอุทยานมายงัท่ีซ่ึ งม ีการเล้ียงเหล้าองุน่ ฝ่ายฮามานยงักราบอยู ่ท่ี พระแท่นซ่ึงพระนางเอส
เธอรป์ระทั บอย ู่ น้ัน  กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า �เขายงัจะข่มขืนพระราชนีิต่อหน้าต่อตาเราในบ้านของเราหรอื� พอพระ
วาทะหลุดจากพระโอษฐ์ กษัตรยิ ์เขาก็มาคลุมหน้าฮามาน 9 ฮารโบนาขั นที คนหน่ึงทูลต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ 
วา่ � ดู  เถิด ตะแลงแกงซ่ึงฮามานเตรยีมไว้สําหรบัโมรเดคัย ซ่ึงรายงานชว่ยพระชนม์ กษัตรยิ ์ ก็ ยงัตัง้อยู ่ท่ี 
บ้านของฮามาน สูงหา้สิบศอกพ่ะยะ่ค่ะ�  กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า �แขวนมันบนน้ันแหละ� 10 เขาก็แขวนฮามานบน
ตะแลงแกงซ่ึงท่านได้เตรยีมไวสํ้าหรบัโมรเดคัย  แล ้วพระพิโรธของกษั ตร ิย ์ก็ สงบลง

8
พวกยวิร ับอน ุญาตแก้แค้นศั ตรู ทัง้หลายของเขา

1 ในวนัน้ันกษั ตร ิย์อาหสุเอรสัพระราชทานวงศ์วานของฮามานศั ตรู ของพวกยวิแก่ พระราชนีิ เอสเธอ
ร์ โมรเดคั ยก ็ เข ้าเฝ้ากษั ตร ิย์ เพราะพระนางเอสเธอร ์ได้ ทูลวา่ท่านเป็นอะไรกับพระนาง 2  กษัตรยิ ์จึงถอด
พระธาํมรงค์ ตรา ซ่ึงพระองค์ทรงเอามาจากฮามาน พระราชทานใหโ้มรเดคัย พระนางเอสเธอร ์ก็ ทรงตัง้โม
รเดคัยเป็นใหญ่เหนือวงศ์วานของฮามาน 3  แล ้วพระนางเอสเธอรก์ราบทูลกษั ตร ิย ์อกี พระนางกราบลงท่ี
พระบาทของพระองค์และวงิวอนพระองค์ด้วยน้ําพระเนตร  ขอให ้แผนการรา้ยของฮามาน คนอากัก และ
การปองรา้ยซ่ึงท่านได้คิดขึ้นต่อพวกย ิวน ้ันพ้นไปเสีย 4  กษัตรยิ ์จึงทรงยื่นธารพระกรทองคําแก่พระนางเอ
สเธอร์ พระนางเอสเธอร ์ก็ ทรงลุกขึ้นประทับยนืเฝ้ากษั ตร ิย์ 5 พระนางทูลวา่ �ถ้าเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตร ิ
ย์ และถ้าหม่อมฉันเป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ถ้าสิง่น้ันเป็นสิง่ท่ี ถู กต้องต่อพระพักตร ์
กษัตรยิ ์และหม่อมฉันเป็ นที ่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงให ้มี พระอกัษรรบัสัง่ให ้กล ับ
ความในจดหมายซ่ึงฮามาน คนอากัก  บุ ตรชายฮมัเมดาธาได้คิดขึ้น และเขียนเพื่อทําลายพวกย ิวท ่ี อยู ่ใน
มณฑลทัง้สิน้ของกษั ตร ิย์ 6 เพราะหม่อมฉันจะอดทนดู ภัยพิบัติ มาถึงชาติของหม่อมฉันอยา่งไรได้ หม่อมฉัน
จะทนดูการทําลายญาติ พี่ น้องของหม่อมฉันอยา่งไรได้� 7  กษัตรยิ ์อาหสุเอรสัจึงตรสักับพระราชินีเอสเธอ
รแ์ละแก่โมรเดคัยคนย ิวว ่า � ดู  เถิด เรามอบวงศ์วานของฮามานแก่พระนางเอสเธอร ์แล้ว และเขาก็แขวน
มันบนตะแลงแกง เพราะมันจะทําอนัตรายแก่พวกยวิ 8 ท่านจะเขียนตามท่ีท่านพอใจเก่ียวกับเรือ่งยวิใน
นามของกษั ตร ิย์ และประทับตราด้วยพระธาํมรงค์ เพราะวา่กฤษฎีกาท่ี เข ียนในนามของกษั ตร ิยแ์ละประทับ
ตราด้วยพระธาํมรงค์จะเปล่ียนกลับไม่ ได้ � 9  แล ้วพระองค์ทรงเรยีกราชอาลักษณ์ เข ้ามาในเวลาน้ันในเดือน
ท่ีสามซ่ึงเป็นเดือนสิ วนั  ณ  วนัท่ี  ย ่ี สิ บสาม และให ้เข ียนกฤษฎีกาตามท่ีโมรเดคัยบัญชาทุกอยา่งเก่ียวกับ
พวกยวิ ถึงบรรดาสมุหเทศาภิบาล และผู้ วา่ราชการ และเจ้าหน้าท่ีของมณฑล  ตัง้แต่ อนิเดียถึงเอธโิอเปีย
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รอ้ยยี ่สิ บเจ็ดมณฑล ไปถึงทุกมณฑลเป็ นอ ักขระของมณฑลน้ัน และถึงชนทุกชาติเป็นภาษาของเขา และ
ถึงพวกยวิเป็ นอ ักขระและในภาษาของเขา 10 และท่านเขียนในพระนามของกษั ตร ิย์อาหสุเอรสัและประทับ
ตราพระธาํมรงค์ของกษั ตร ิย์ และส่งจดหมายน้ันไปทางผู้เดินข่าวขึ้ นม ้าเรว็ และผู้ ขี่  ล่อ อูฐและม้าอาชาไนย
หนุ่ม 11 ตามจดหมายเหล่าน้ี กษัตรยิ ์ทรงอนญุาตให้พวกยวิผู้ อยู ่ในทุกเมืองชุ มน ุมกันและป้องกันชวีติของ
ตน  ให ้ ทําลาย  ให ้สังหารและใหล้้างผลาญกําลังพลใดๆของประชาชนหรอืมณฑลใดๆซ่ึงจะมาทํารา้ย ทัง้เด็ก
และผู้ หญิง และปล้นเอาข้าวของของเขา 12 ในวนัเดียวตลอดทั ่วท ุกมณฑลของกษั ตร ิย์อาหสุเอรสั คือว ั
นที ่ สิ บสาม เดือนท่ี สิบสอง ซ่ึงเป็นเดือนอาดาร์ 13 สําเนาของหนังสือท่ี เข ียนน้ันจะต้องเป็นกฤษฎีกาในทุก
มณฑล และออกโดยการป่าวรอ้งแก่ ชนชาติ  ทัง้ปวง พวกยวิจะต้องพรอ้มกันในวนัน้ันแก้แค้นศั ตรู ของตน
14 คนเดินข่าวซ่ึงขีล่่ อก ับอูฐจึงรบีเรง่ขับไปตามพระบัญชาของกษั ตร ิย์ และกฤษฎี กาน ัน้ออกในสุสาปราสาท
15 เม่ือโมรเดคัยออกไปพ้นพระพักตร ์กษัตรยิ ์สวมฉลองพระองค์ สี ฟ้าและสี ขาว  พร ้อมกับมงกุฎทองคํา
ใหญ่และเส้ือคลุมผ้าป่านเน้ือละเอยีดสี ม่วง ฝ่ายชาวนครสุ สาก ็ โห ่รอ้งเปรมปร ีดิ ์16 พวกยวิมีความผ่องใส
 ความยนิดี ชื่นบานและเกียรติ 17  ทุ กมณฑลทุกเมือง  ไม่  วา่ท่ี ใดท่ีพระบัญชาของกษั ตร ิย์และกฤษฎีกาของ
พระองค์ มาถึง  ก็  มีความยนิดี และความชื่นบานท่ามกลางพวกยวิ  มี การเล้ียงและว ันร ื่นเรงิ คนเป็ นอ ันมาก
มาจากชนชาติของประเทศก็ประกาศตัวเป็นพวกยวิ เพราะความกลัวพวกยวิมาครอบงาํเขา

9
พวกยวิป้องกันตนเองได้

1 ในเดือนท่ี สิ บสองซ่ึงเป็นเดือนอาดาร์  วนัท่ี  สิ บสามเดือนน้ัน เม่ือจะปฏิบั ติ ตามพระบัญชาของกษั ตร ิ
ย์และกฤษฎี กา ในวนัน้ันเองท่ี ศัตรู ของพวกยวิหวงัจะเป็นใหญ่เหนือพวกยวิ ( แต่ ซ่ึงถูกเปล่ียนไป เป็ นว 
ั นที ่พวกยวิได้ความเป็นใหญ่เหนือพวกท่ี เกล ียดชงัเขา� 2 พวกย ิวก ็ชุ มน ุมกันในบรรดาหวัเมืองตลอดทั ่
วท ุกมณฑลของกษั ตร ิย์อาหสุเอรสั เพื่อจะจับพวกท่ีหาชอ่งทํารา้ยเขา  ไม่มี  ผู้ ใดต่อต้านพวกเขาได้ เพราะ
ความกลัวเขาครอบงาํเหนือชนชาติ ทัง้ปวง 3 บรรดาเจ้านายทัง้ปวงของมณฑล และสมุหเทศาภิบาล และผู้
วา่ราชการเมือง และเจ้าหน้าท่ีราชการก็ชว่ยพวกยวิด้วย เพราะความกลัวโมรเดคัยครอบงาํเขา 4  เหตุ วา่โม
รเดคัยเป็นใหญ่ อยู ่ในราชสํานักของกษั ตร ิย์ และชื่อเสียงของท่านเล่ืองลือไปทั ่วท ุกมณฑล เพราะชายท่ีชื่อ
โมรเดคัยน้ั นม ีอาํนาจมากยิง่ขึ้นทุกที 5 พวกยวิจึงโจมตี ศัตรู ทัง้หมดของตนด้วยฟันดาบ สังหารและทําลาย
เขา และทําแก่ ผู้  ท่ี  เกล ียดชงัเขาตามใจชอบ 6 ในสุสาปราสาทพวกยวิได้สังหารและทําลายล้างเสียหา้รอ้ย
คน 7  ได้ สังหารปารชนัดาธา และดาลโฟน และอสัปาธา 8 และโปราธา และอาดัลยา และอารดีาธา 9 และ
ปารมัชทา และอารสัีย และอารดัีย และไวซาธา 10 คือเขาสังหารบุตรชายทัง้สิบของฮามาน  บุ ตรชายฮมั
เมดาธา  ศัตรู ของพวกยวิ  แต่ เขามิ ได้ ปล้นข้าวของ 11 ในวนัน้ันจํานวนคนท่ี ถู กฆ่าในสุสาปราสาทก็ ถู กนํา
มารายงานต่อเบื้องพระพักตร ์กษัตรยิ ์12  กษัตรยิ ์จึงตรสักับพระราชินีเอสเธอร ์วา่ �พวกยวิได้สังหารและ
ทําลายล้างเสียหา้รอ้ยคนในสุสาปราสาท รวมทั ้งบ ุตรชายทัง้สิบคนของฮามานด้วย  แล ้วเขาได้ทําอะไรกัน
บ้างในมณฑลท่ี เหลืออยู ่ของกษั ตร ิย ์น้ัน  บัดน้ี คํารอ้งของพระนางคืออะไร เราจะประทานให้ คําทูลขอของ
พระนางมีอะไรอกีต่อไปอ ีกบ ้าง เราก็จะกระทําตามน้ัน� 13 พระนางเอสเธอรทู์ลวา่ �ถ้าเป็ นที ่พอพระทัยกษั 
ตร ิย์  ขอให ้พวกย ิวท ่ี อยู ่ในสุสาได้กระทําตามกฤษฎีกาของวนัน้ีในวนัพรุง่น้ี อกี และขอให้แขวนบุตรชายทัง้
สิบของฮามานบนตะแลงแกง� 14  กษัตรยิ ์ ได้ ทรงบัญชาให้กระทําเชน่น้ัน  มี  กฤษฎี กาออกในสุสา และบุตร
ชายทัง้สิบคนของฮามานก็ ถู กแขวน 15 พวกย ิวท ่ี อยู ่ในสุสาชุ มน ุมกันในว ันที ่ สิ บส่ีเดือนอาดาร ์ด้วย และได้
สังหารสามรอ้ยคนในสุสา  แต่ เขามิ ได้ รบิข้าวของ 16 ฝ่ายพวกย ิวอ ื่นๆซ่ึงอยูใ่นมณฑลของกษั ตร ิย ์ก็ ชุ มน ุมกัน
ป้องกันชวีติ และพ้นศั ตรู ของเขา เขาสังหารผู้ ท่ี  เกล ียดชงัเขาเสียเจ็ดหม่ืนหา้พันคน  แต่ เขามิ ได้ รบิข้าวของ
17  เหตุน้ี  เก ิดขึ้นในว ันที ่ สิ บสามเดือนอาดาร์ และในว ันที ่ สิ บส่ีเขาหยุดพัก และกระทําวนัน้ันให้เป็ นว ั นก ิน
เล้ียงและยนิดี 18  แต่ พวกย ิวท ่ี อยู ่ในสุสาชุ มน ุมกันในว ันที ่ สิ บสามและว ันที ่ สิ บส่ี และหยุดพักในว ันที ่ สิบหา้ 
 ทําให ้วนัน้ันเป็ นว ั นก ินเล้ียงและยนิดี 19 เพราะฉะน้ันพวกยวิในชนบท  ท่ีอยู ่ตามหวัเมืองท่ี ไม่มี  กําแพง ถือว ั
นที ่ สิ บส่ีของเดือนอาดารเ์ป็ นว ันแหง่ความยนิดีและกินเล้ียง และถือเป็ นว ั นร ื่นเรงิ และเป็ นว ั นที ่เขาส่งของ
ขวญัไปให ้กันและกัน 

เทศกาลเปอรร์มิเริม่ต้น
20 และโมรเดคัยบันทึกเรือ่งน้ีและส่งจดหมายไปยงัพวกย ิวท ้ังปวงผู้ อยู ่ในมณฑลทัง้ปวงของกษั ตร ิย์อา

หสุเอรสั ทัง้ใกล้และไกล 21 ชกัชวนเขาให้ถือว ันที ่ สิ บส่ีเดือนอาดาร์ และว ันที ่ สิ บหา้เดือนเดียวกันทุกๆปี
22 เป็ นว ั นที ่พวกยวิพ้นจากศั ตรู ของเขา และเป็นเดือนท่ี เปล ่ียนความโศกเศรา้เป็นความยนิดี และการครํา่
ครวญเป็ นว ั นร ่ืนเรงิให ้แก่  เขา และให้เขาถือเป็ นว ั นก ินเล้ียงและวนัยนิดี เป็ นว ั นที ่ส่งของขวญัแก่ กันและ
กัน และให้ของขวญัแก่ คนจน 23 พวกยวิจึงตกลงกระทําตามท่ีเขาตัง้ต้นแล้ว และตามท่ีโมรเดคัยเขียนไป
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ถึงเขา 24 เพราะฮามานบุตรชายฮมัเมดาธา คนอากัก  ศัตรู ของพวกย ิวท ้ังปวง  ได้ ปองรา้ยต่อพวกยวิเพื่อ
ทําลายเขา  ได้ ทอดเปอร์ คือสลาก เพื่อล้างผลาญและทําลายเขา 25  แต่ เม่ือพระนางเอสเธอร ์เข ้าเฝ้ากษั ตร ิ
ย์  พระองค์ ทรงบัญชาเป็นลายลักษณ์อกัษรให้แผนการมุ่งรา้ยของท่าน ซ่ึงท่านได้คิดต่อพวกย ิวน ้ัน  กล ับ
ตกลงบนศีรษะของท่านเอง และใหตั้ วท ่านกับบุตรชายของท่านถูกแขวนบนตะแลงแกง 26 เพราะฉะน้ันเขา
จึงเรยีกวนัเหล่าน้ี วา่ เปอร ์รมิ ตามคําเปอร์  ดังน้ัน เพราะทุกอยา่งท่ี เข ียนไว้ในจดหมายน้ี และเพราะสิง่ท่ี
พวกยวิต้องเผชญิในเรือ่งน้ี และสิง่ท่ี อุบัติ  แก่  เขา 27 พวกย ิวก ็กําหนดและรบัวา่ตัวเขาเอง เชื้อสายของเขา
และบรรดาผู้ ท่ี  เข ้าจารตียวิจะถือสองวนัน้ี ดังท่ี  เข ียนไว้ และตามเวลาท่ีกําหนดไว ้ทุกปี  มิได้  ขาด 28 และวา่
จะจดจําวนัเหล่าน้ี และถือตลอดทุกชัว่อายุ  ทุ กครอบครวั มณฑลและเมือง วนัเทศกาลเปอรร์ ิมน ้ีจะไม่เลิก
ถือในท่ามกลางพวกยวิ หรอืการระลึกถึงวนัเหล่าน้ีจะไม่ สิ ้นลงในเชื้อสายของเขาเลย 29  แล ้วพระราชินีเอส
เธอร์ ธดิาของอาบีฮาอลิ กับโมรเดคัยคนยวิ  ก็  เข ียนเป็นลายลักษณ์อกัษรรบัรองจดหมายฉบั บท ่ีสองน้ีเรือ่ง
เทศกาลเปอร ์รมิ 30  ให ้ส่งจดหมายไปถึงย ิวท ้ังปวงในหน่ึงรอ้ยยี ่สิ บเจ็ดมณฑลในราชอาณาจักรของอาหสุ
เอรสั เป็นคําท่ี แท้  จร ิงให ้อยู ่เยน็เป็นสุข 31 และให้ถือวนัเทศกาลเปอรร์มิเหล่าน้ีตามกําหนดฤดู กาล  ดังท่ี โม
รเดคัยคนยวิและพระราชนีิเอสเธอร ์มี พระเสาวนียสั์ง่พวกยวิ และตามท่ีเขาตัง้ไวสํ้าหรบัตนเองและสําหรบั
เชื้อสายของเขา  เก ่ียวกับการอดอาหารและการรอ้งทุกข์ของเขา 32 พระบัญชาของพระนางเอสเธอร์ตัง้
ระเบียบการเทศกาลเปอรร์มิไวแ้ละมีบันทึกไวใ้นหนังสือ

10
โมรเดคัยได้รบัตําแหน่งรองกษั ตร ิย์

1  กษัตรยิ ์อาหสุเอร ัสม รีบัสัง่ให ้เก ็บบรรณาการทัว่ราชอาณาจักรและตามเกาะต่างๆแหง่ทะเล 2 พระราชกิ 
จอ ันกอปรด้วยพระราชอาํนาจและอาน ุภาพ กับเรือ่งราวละเอยีดของยศศั กด ์ิอนัสูงของโมรเดคัย ซ่ึงกษั ตร ิ
ย์ทรงเล่ือนท่านขึ้น  มิได้ บันทึกไวใ้นหนังสือพงศาวดารของกษั ตร ิย ์แห ่ งม ีเดียและเปอร ์เซ ียหรอื 3 เพราะโม
รเดคัยคนยวิมีตําแหน่งรองกษั ตร ิย์อาหสุเอรสั และท่านเป็นใหญ่ท่ามกลางพวกยวิ และเป็ นที ่ชอบพอของ
มวลญาติ พี่ น้องของท่าน เพราะท่านแสวงหาความมัง่คัง่ให ้ชนชาติ ของท่าน และพูดให ้เก ิดสันติสุขแก่เชื้อ
สายทัง้ปวงของท่าน
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
โยบ

 หน ังสือโยบอาจจะเป็นหนังสือเก่าแก่ ท่ี สุดในพระคัมภีร์ เพราะวา่หนังสือโยบไม่ ได้  กล ่าวถึงประเทศ
อสิราเอล  แผ่ นดินคานาอนั  พระราชบัญญัติ ของโมเสส พวกศาสดาพยากรณ์ พระสัญญาของพระเจ้า วนั
สะบาโต  พิธ ีสุ หน ัต และเวลาท่ีพระเจ้าทรงนําพวกอสิราเอลให้ออกจากประเทศอยีปิต์ เพราะฉะน้ันเราเชื่อ
วา่หนังสือโยบถูกเขียนขึ้ นก ่อนเพน็ทะทูก

 หน ังสือโยบไม่ ใช ่เรือ่งสมมุดแต่ เก ่ียวกับคนหน่ึงท่ีเคยอยู่บนโลกน้ี โยบเป็นคนท่ีพระเจ้าถือวา่เป็นคนท่ี ดี 
มากเท่ากับโนอาหแ์ละดาเนี ยล (อสค 14:14, 20) เขาเป็นคนมั ่งม ี และเป็นคนชอบธรรมท่ี อยู ่ในตําบลอูส

 หน ังสือโยบน้ี ซ่ึง เป็นบทกว ีได้ อธบิายละเอยีดถึงปัญหาของคนชอบธรรม เล่ มน ้ีพรรณนาการ ท่ี โยบ
สอบถามพระเจ้าหลังจากโยบเกิดภัยหลายอยา่งในชวีติของเขา ซ่ึงโยบถามพระเจ้าวา่ ทําไมคนชอบธรรม
จะต้องมี ปัญหา คําถามน้ีเป็นปัญหาสําหรบัมนษุยเ์ราทุกคน (โยบ 1:8)

ระยะเวลาของหนังสือโยบน้ีเป็นประมาณ 1  ปี หรอือาจจะน้อยกวา่ 1  ปี 

หลักความประพฤติ�  ครอบครวั , ความมัง่คัง่และทางท่ีเป็นตามอยา่งพระเจ้าของโยบ
1  มี ชายคนหน่ึงในแผ่นดิ นอ ูส ชื่อโยบ ชายคนน้ันเป็นคนดีรอบคอบและเท่ียงธรรม เป็นผู้เกรงกลัว

พระเจ้าและหนัเสียจากความชัว่รา้ย 2 ท่านให้กําเนิดบุตรชายเจ็ดคนและบุตรสาวสามคน 3 ส่วนสัตวเ์ล้ียง
ของท่าน  มี แกะเจ็ดพันตัว อูฐสามพันตัว ววัหา้รอ้ยคู่ และลาตัวเมียหา้รอ้ยตัว และท่านมี คนใช ้ มากมาย 
ดังน้ันชายผู้ น้ี จึงใหญ่โตท่ีสุดในบรรดาชาวตะวนัออก 4  บุ ตรชายของท่านเคยจัดการเล้ียงในบ้านของแต่ละ
คนตามวนักําหนดของตน เขาจะใช ้ให ้ไปเชญิน้องสาวทัง้สามคนของเขามารบัประทานและด่ืมกับเขาด้วย
5 และเม่ือการเล้ียงเวยีนครบรอบแล้ว โยบจะใช ้ให ้ไปทําพิธีชาํระตัวเขาทัง้หลายให ้บรสุิทธิ ์และท่านจะ
ต่ืนแต่ เชา้มืด ถวายเครือ่งเผาบูชาตามจํานวนของเขาทัง้หมด เพราะโยบกล่าววา่ �ชะรอยบุตรชายของ
ข้าพเจ้าได้กระทําบาป และแชง่พระเจ้าอยูใ่นใจของเขา� โยบกระทําดังน้ีเรือ่ยมา

ซาตานฟ้องวา่โยบรบัใชพ้ระเจ้าเพราะรกัความมัง่คัง่
6  อยู ่มาวนัหน่ึง เม่ื อบ ุตรชายทัง้หลายของพระเจ้ามารายงานตัวต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ซาตานได้มา

ในหมู่เขาด้วย 7 พระเยโฮวาห์ตรสัถามซาตานวา่ � เจ้ ามาจากไหน� ซาตานทูลตอบพระเยโฮวาห ์วา่ �จาก
ไปๆมาๆอยู่บนแผ่นดินโลก และจากเดินขึ้นเดินลงบนน้ัน� 8 และพระเยโฮวาห์ตรสักับซาตานวา่ � เจ้ าได้ 
ไตร ต่รองดูโยบผู้ รบัใช ้ของเราหรอืไม่ วา่ในแผ่นดินโลกไม่ มี ใครเหมือนเขา เป็นคนดีรอบคอบและเท่ียงธรรม
เกรงกลัวพระเจ้าและหนัเสียจากความชัว่รา้ย� 9  แล ้วซาตานทูลตอบพระเยโฮวาห ์วา่ �โยบยาํเกรงพระ
เจ้าเปล่าๆหรอื 10  พระองค์  มิได้ ทรงกั ้นร ้ัวต้นไม้รอบตัวเขา และครวัเรอืนของเขา และทุกสิง่ท่ีเขามี อยู ่เสียทุ 
กด ้านหรอื  พระองค์  ได้ ทรงอาํนวยพระพรงานน้ํามือของเขา และฝูงสัตวข์องเขาได้ ทว ีขึ้นในแผ่นดิน 11  แต่ 
ขอยื่นพระหตัถ์ เถิด และแตะต้องสิง่ของทัง้สิ ้นที ่เขามี อยู ่และเขาจะแชง่พระองค์ต่อพระพักตร ์พระองค์ �
12 และพระเยโฮวาหต์รสักับซาตานวา่ � ดู  เถิด บรรดาสิง่ท่ีเขามี อยู ่ ก็  อยู ่ในอาํนาจของเจ้า  เพียงแต่ อยา่ยื่ นม 
ือแตะต้องตัวเขาเท่าน้ัน� ซาตานจึงออกไปจากพระพักตรข์องพระเยโฮวาห์

ซาตานร ับอน ุญาตฆ่าบรรดาบุตรของโยบ และทําลายฝูงสัตวข์องท่าน
13  อยู ่มาวนัหน่ึงเม่ื อบ ุตรชายหญิงของท่านกําลังรบัประทานและด่ื มน ้ําองุน่อยู่ในเรอืนของพี่ชายหวัปี

ของเขา 14  มี  ผู้ ส่ือสารมาหาโยบเรยีนวา่ �ววักําลังไถนาอยู่ และลากําลั งก ินหญ้าในท่ี ข้างๆ 15 และคนเสบา
มาโจมตีเอามันไป และฆ่าคนใช ้เสียด ้วยคมดาบ และข้าพเจ้าผู้เดียวได้ หนี รอดมาเรยีนท่าน� 16  ขณะท่ี เขา
กําลังพู ดอย ู่  ก็  มี  อ ีกคนหน่ึงมาเรยีนวา่ � เพล ิงของพระเจ้าตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ ไหม้ แกะและคนใช้และ
เผาผลาญเสียหมด และข้าพเจ้าแต่ ผู้ เดียวได้ หนี รอดมาเรยีนท่าน� 17  ขณะท่ี เขากําลังพู ดอย ู่ มี  อ ีกคนหน่ึง
มาเรยีนวา่ �ชาวเคลเดียจัดเป็นสามกองทําการปล้นเอาอูฐไป และฆ่าคนใช ้เสียด ้วยคมดาบ และข้าพเจ้าผู้
เดียวได้ หนี รอดมาเรยีนท่าน� 18  ขณะท่ี เขากําลังพู ดอย ู่ มี  อ ีกคนหน่ึงมาเรยีนวา่ � บุ ตรชายหญิงของท่าน
กําลังรบัประทานและด่ื มน ้ําองุน่อยู่ในเรอืนของพี่ชายหวัปีของเขา 19 และดู เถิด  มี  พายุ  ใหญ่ ข้ามถิน่ทุ รก ัน
ดารมากระทบเรอืนทัง้ส่ี มุม และเรอืนน้ันพังทับคนหนุ่ม และเขาก็ ตาย และข้าพเจ้าผู้เดียวได้ หนี รอดมา
เรยีนท่าน� 20  แล ้วโยบก็ ลุกขึ้น ฉีกเส้ือคลุมของตน โกนศีรษะ กราบลงถึ งด ินนมัสการ 21 ท่านวา่ �ข้าพเจ้า
มาจากครรภ์มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่า และข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่า พระเยโฮวาห์ทรงประทาน และ
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พระเยโฮวาห์ทรงเอาไปเสีย  สาธุ การแด่พระนามพระเยโฮวาห�์ 22 ในเหตุ การณ์  น้ี ทัง้สิน้โยบมิ ได้ ทําบาป
หรอืกล่าวโทษพระเจ้าอยา่งโง ่เขลา 

2
ซาตานร ับอน ุญาตทรมานตัวโยบเอง

1 และอยู่มาวนัหน่ึง เม่ื อบ ุตรชายทัง้หลายของพระเจ้ามารายงานตัวต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ซาตาน
ก็มาในหมู่พวกเขาเพื่อรายงานตัวต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์ด้วย 2 และพระเยโฮวาห์ตรสัถามซาตานวา่
� เจ้ ามาจากไหน� ซาตานทูลตอบพระเยโฮวาห ์วา่ �จากไปๆมาๆอยู่บนแผ่นดินโลก และจากเดินขึ้นเดิน
ลงบนน้ัน� 3 และพระเยโฮวาห์ตรสักับซาตานวา่ � เจ้ าได้ ไตร ่ตรองดูโยบผู้ รบัใช ้ของเราหรอืไม่ วา่ บนแผ่น
ดินโลกไม่ มี ใครเหมือนเขา เป็นคนดีรอบคอบและเท่ียงธรรม เกรงกลัวพระเจ้าและหนัเสียจากความชัว่รา้ย
เขายงัย ึดม ่ันในความซ่ื อสัตย ์ของเขาอยู่  ถึงแม้  เจ้ าชวนเราให ้ต่อสู้ กับเขา เพื่อทําลายเขาโดยไม่ มี  เหตุ � 4  แล 
้วซาตานทูลตอบพระเยโฮวาห ์วา่ � หน ังแทนหนัง คนยอ่มให ้ทุ กอยา่งท่ีเขามี อยู ่แทนชวีติของเขา 5  แต่  บัดน้ี 
ขอพระองค์ เหย ียดพระหตัถ์ของพระองค์ และแตะต้องกระดูกและเน้ือของเขา และเขาจะแชง่พระองค์ต่อ
พระพักตรข์องพระองค์� 6 และพระเยโฮวาห์ตรสักับซาตานวา่ � ดู  เถิด เขาอยู่ในมือของเจ้า จงไว ้ช ีวติของ
เขาเท่าน้ัน� 7 ซาตานจึงออกไปจากเบื้องพระพักตรข์องพระเยโฮวาห์ และได้ ให ้โยบเป็นฝี รา้ย  ตัง้แต่ ฝ่าเท้า
ของท่านจนถึงกระหม่อมท่ี ศีรษะ 8 และท่านก็เอาชิน้หม้อแตกขูดตัวของท่าน และน่ังอยูใ่นกองขี้ เถ้า 

ภรรยาโยบเยาะเยย้ท่าน
9  แล ้วภรรยาท่านเรยีนวา่ �ท่านยงัจะย ึดม ่ันในความซ่ื อสัตย ์ของท่านอกีหรอื จงแชง่พระเจ้าและตาย

เสียเถอะ� 10  แต่ ท่านตอบนางวา่ �เธอพู ดอย ่างหญิงโฉดจะพึงพูด อะไรกัน เราจะรบัสิ ่งด จีากพระหตัถ์ของ
พระเจ้า และจะไม่รบัของชัว่บ้างหรอื� ในเหตุ การณ์  น้ี ทัง้สิน้โยบมิ ได้ กระทําบาปด้วยรมิฝีปากของตน

สหายสามคนของโยบ
11 เม่ือสหายทัง้สามของโยบได้ยนิถึงภัยพิบั ติ  น้ี ทัง้สิ ้นที ่ ได้  เก ิดขึ้ นก ั บท ่าน ต่างก็มาจากท่ีของตน  คือ เอ

ลีฟัสชาวเทมาน  บิ  ลด ัดคนชูอาห์ และโศฟารช์าวนาอาเมห์ เขาได้นัดมาพรอ้มกันเพื่อรว่มทุกข์กั บท ่านและ
เล้าโลมใจท่าน 12 เม่ือเขาเงยหน้าขึ้นแต่ไกลเขาก็จําท่านไม่ ได้  ก็  เปล ่งเสียงรอ้งไห้ ต่างก็ฉีกเส้ือคลุมของตน
และซัดผงคลี ดิ นเหนือศีรษะของตนขึ้นไปยงัฟ้าสวรรค์ 13 และน่ั งก ั บท ่านบนดินเจ็ดวนัเจ็ดคืน  ไม่มี สักคน
หน่ึงพู ดก ั บท ่านสักคํา ด้วยเขาเห ็นว ่าความทุกข์ระทมของท่านน้ันใหญ่ ยิง่นัก 

3
โยบกล่าวถึงความทุกข์และความหมดหวงัของตน

1 ต่อมาโยบอา้ปากของท่านแชง่วนักําเนิดของท่าน 2 และโยบวา่ 3 � ขอให ้วนัซ่ึงข้าเกิดน้ันพินาศทัง้คื นที 
่ พูดวา่ � ตัง้ครรภ์ เด็กชายคนหน่ึงแล้ว� น้ันด้วย 4  ขอให ้วนัน้ันเป็นความมืด ขอพระเจ้าจากเบื้องบนอยา่
แสวงหาวนัน้ัน หรอือยา่ให้แสงสวา่งส่องในวนัน้ัน 5 ขอความมืดทึบและเงามัจจุราชยดึเอาวนัน้ันไว้  ขอให ้
เมฆคลุมมันไว้  ขอให ้ความดําทะมึนแหง่วนัน้ันทําให้มันหวาดกลัว 6 คืนน้ันน่ะ  ขอให ้ความมืดทึบฉวยมันไว้
อยา่ใหมั้นเข้าส่วนท่ามกลางบรรดาวนัของปี อยา่ใหนั้บมันเข้าเป็นส่วนของเดือนต่อไปเลย 7  ดู  เถิด  ขอให ้คืน
น้ันเป็นหมัน ขออยา่ใหเ้สียงรอ้งอนัชื่นบานได้ยนิในคืนน้ัน 8  ขอให ้บรรดาผู้ ท่ี สาปวนัได้สาปคืนน้ันด้วย คือผู้ 
ท่ี  พร ้อมจะเปล่งเสียงรอ้งครํา่ครวญ 9  ขอให ้ดาวเวลารุง่สางของมั นม ืด  ขอให ้มันหวงัความสวา่ง  แต่  ไม่  พบ 
อยา่ให ้เห ็นแสงอรุณรุง่เชา้ 10 เพราะวา่มั นม ิ ได้  ปิดประตู  แห ่งครรภ์มารดาของข้า หรอืซ่อนความเศรา้โศก
จากตาของข้า 11 ทําไมข้าไม่ตายเสียแต่ กําเนิด ทําไมข้าไม่ขาดใจเสียเม่ือข้าออกมาจากครรภ์ แล้วก็  สิ ้นไป
12 ทําไมหวัเข่าจึงรบัข้าไว้ หรอืทําไมหวันมมี ให ้ข้าดูด 13 ถ้าหาไม่ แล้ว ข้าจะนอนเงยีบสงบอยู่ ข้าจะหลับ  แล 
้วข้าจะได้หยุดพักอยู่ 14 กับพวกกษั ตร ิย์และพวกท่ีปรกึษาของแผ่นดินโลก  ผู้  ได้ สรา้งท่ีโดดเด่ียวอา้งวา้งไว้
สําหรบัตัวเอง 15 หร ือก ับเจ้านายผู้ มี  ทองคํา  ผู้  บรรจุ เงนิไวเ้ต็มบ้าน 16 หรอืทําไมข้าไม่เป็นอยา่งลูกท่ี แท้ งซ่ึง
ซ่อนไว้ อยา่งทารกซ่ึงไม่เคยเหน็แสงสวา่ง 17  ท่ี น่ันคนชัว่รา้ยหยุดดิน้รน และท่ีน่ันผู้ ท่ี เหน่ือยออ่นได้ หยุด
พัก 18  ท่ี น่ันผู้ ถู กจองจําก็สบายด้วยกัน เขาทัง้หลายไม่ ได้ ยนิเสียงของผู้ กดขี่ 19  ผู้ น้อยและผู้ ใหญ่  ก็  อยู ่ ท่ีน่ัน 
และทาสก็เป็ นอ ิสระพ้นจากนายของเขา 20 ไฉนหนอผู้ ท่ี  ทนทุกข์ เวทนาอยา่งน้ี ยงัได้รบัแสงสวา่ง และผู้ ท่ี  มี 
ใจขมขื่นได้รบัชวีติ 21  ผู้ คอยความตาย  แต่ มันไม่ มา และขุดหามันมากกวา่หาทรพัย ์ท่ี ซ่อนอยู่ 22  ผู้ ซ่ึงเปรม
ปร ีดิ ์อยา่งยิง่และยนิดี เม่ือเขาพบหลุมฝังศพ 23 ไฉนจึงประทานความสวา่งแก่ ผู้  ท่ี ทางของเขาซ่อนอยู่  ผู้ ซ่ึง
พระเจ้าทรงล้ อมร ้ัวต้นไม้กัน้ไว้ 24 เพราะการถอนหายใจของข้ามี มาก ่อนอาหารของข้า และการครวญคราง
ของข้าก็เทออกมาเหมือนน้ําทัง้หลาย 25 เพราะสิง่ท่ีข้ากลัวมากก็มาเหนือข้า และสิง่ท่ีข้าครั ่นคร ้ามก็ตกแก่ 
ข้า 26 ข้าไม่สบายใจเลย ทัง้ข้าก็ ไม่  สงบ ข้าไม่ ได้  หยุดพัก  แต่ ความทรมานก็ มาหา �
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4
เอลีฟัสตอบโยบ

1  แล ้วเอลีฟัสชาวเทมานตอบวา่ 2 �ถ้าจะลองพูดสักคํา ท่านจะทนไหวไหม ถึงกระน้ันใครจะอดพูดได้
3  ดู  เถิด ท่านได้แนะนําคนมามากมายแล้ว และท่านได้เสรมิมือท่ีออ่นเปล้ียให ้มี  กําลัง 4 ถ้อยคําของท่าน
หนนุใจคนท่ีกําลังสะดุด และท่านได้ทําเข่าท่ีออ่นเปล้ียให ้มัน่คง 5  แต่  บัดน้ี มาถึงท่านแล้ว และท่านก็ ท้อใจ 
มันแตะต้องท่านเข้า และท่านก็ ลําบากใจ 6 ความยาํเกรงของท่าน ความมัน่ใจของท่าน ความหวงัของท่าน
และการประพฤติ ดี รอบคอบของท่านอยู ่ท่ี ไหนเล่า 7 ข้าขอรอ้งให้ท่านจําไว ้หน ่อยเถิดวา่  ผู้  ท่ี  ไร ้ความผิดเคย
พินาศหรอื หรอืคนเท่ียงธรรมถูกตัดออกท่ี ไหน 8  ตามท่ี ข้าได้ เหน็ บรรดาผู้ ท่ี ไถความชัว่ชา้ และหวา่นความ
ชัว่รา้ย  ก็ได้  เก ่ียวอยา่งน้ัน 9 เขาพินาศด้วยลมหายใจของพระเจ้า และเขาต้องสิน้ไปด้วยลมแหง่พระนาสิก
ของพระองค์ 10 เสียงคํารามของสิงโต และเสียงของสิงโตดุ รา้ย และฟันของสิงโตหนุ่มก็หกัเสียแล้ว 11  สิ 
งโตแก่พินาศเพราะขาดเหยื่อ และลูกของสิงโตท่ี แข ็งแรงก็กระจัดกระจายไป 12  มี คําหน่ึงมาถึงข้าอยา่ง
เงยีบๆ  หู ของข้าได้ยนิเสียงกระซิบคําน้ัน 13 ท่ามกลางความคิดจากนิ มิ ตกลางคืนเม่ือคนหลับสนิท 14 ความ
ครั ่นคร ้ามมาเหนือข้าและตัวสัน่ ซ่ึงกระทําให้กระดูกทัง้สิน้ของข้าสัน่สะเทือน 15  มี วญิญาณองค์ หน ่ึงผ่าน
หน้าของข้า ขนท่ีเน้ือของข้าลุกชนั 16  องค์ น้ันน่ิงอยู่  แต่ ข้าพิ เคราะห ์ รู ปรา่งขององค์น้ันไม่ ได้  มี สัณฐานอยา่ง
หน่ึงข้างหน้าตาของข้า เงยีบอยู่  แล ้วข้าได้ยนิเสียงหน่ึงวา่ 17 � มนษุย ์ ท่ี ออ่นแอจะชอบธรรมยิง่กวา่พระเจ้า
ได้ หรอื  มนษุย ์จะบร ิสุทธ ์ิยิง่กวา่ผู้ทรงสรา้งเขาได้ หรอื 18  ดู  เถิด  แม้  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ พระองค์  ก็  ไม่ ทรงวาง
พระทัย และทูตสวรรค์ของพระองค์ พระองค์ ทรงกล่าวโทษท่ีเขาโง่ 19  ผู้  ท่ี อาศัยในเรอืนดินจะยิง่กวา่น้ันสัก
เท่าใด รากฐานของเขาอยู่ในผงคลี ดิน  ผู้  ถู กขยี้เหมือนอยา่งตัวมอด 20 เขาถูกทําลายระหวา่งเวลาเชา้และ
เยน็ เขาพินาศไปเป็นนิตย์โดยไม่ มี  ผู้ ใดสนใจ 21 สงา่ราศีซ่ึงอยู่ภายในเขาจะหายไปมิ ใช ่ หรอื เขาจะตายด้วย
ปราศจากปัญญา� �

5
เอลีฟั สติ เตียนโยบต่อไป

1 �รอ้งเรยีกเดีย๋วน้ี ซิ  มี  ผู้ ใดจะตอบท่าน ท่านจะหนัไปหาว ิสุทธ ิชนผู้ ใด 2  แน่  ละ ความโกรธฆ่าคนโฉดและ
ความรษิยาฆ่าคนเขลา 3 ข้าเคยเหน็คนโฉดหยัง่ราก  แต่ ทันใดน้ันข้าก็ แช ่งท่ีอาศัยของเขา 4  บุ ตรของเขา
หา่งไกลจากความปลอดภัย เขาถู กบ ีบคั ้นที ่ ประตูเมือง และไม่ มี  ผู้ ใดชว่ยเขาใหพ้้นได้ 5 ผลการเก่ียวของเขา
คนห ิวก กิ็นเสีย  แม้ ส่วนท่ีเอาหนามสะไว้ เขาก็เอาออกไป และคนกระหายก็หอบฮกัๆติดตามความมัง่คัง่ของ
เขา 6 เพราะความทุกข์ใจมิ ได้ มาจากผงคลี หรอืความยากลําบากงอกออกมาจากดิน 7  แต่  มนษุย ์ เก ิดมา
เพื่อแก่ ความยากลําบาก อยา่งประกายไฟยอ่มปลิวขึ้นบน 8 ข้าจะแสวงหาพระเจ้า และข้าจะมอบเรือ่งราว
ของข้ากับพระเจ้า 9  ผู้ ทรงกระทําการใหญเ่หลือท่ีจะหยัง่รู ้ได้ และการมหศัจรรยอ์ยา่งนับไม่ ถ้วน 10  พระองค์ 
ประทานฝนบนแผ่นดินโลก และทรงส่งน้ํามาบนไร ่นา 11  พระองค์ ทรงตัง้คนต่ําไวบ้นท่ี สูง และบรรดาคนท่ี 
ไวทุ้กข์  ก็ ทรงยกขึ้นให ้ปลอดภัย 12  พระองค์ ทรงขัดขวางอุบายของเจ้าเล่ห์ เพื่ อม ือของเขาจะได้ ทําไม ่ สําเรจ็ 
13  พระองค์ ทรงจับคนท่ี มี ปัญญาด้วยอุบายของเขาเอง และคําปรกึษาของคนหลักแหลมก็ สิ ้นลงโดยด่ วน 
14 เขาประสบความมืดในเวลากลางวนั และคลําไปในเท่ียงวนัเหมือนอยา่งกลางคืน 15  แต่  พระองค์ ทรงชว่ย
คนขัดสนจากดาบ จากปากของเขา และจากมือของคนมี กําลัง 16 คนจนจึ งม ี ความหวงั และความชัว่ชา้
ก็ปิดปากของตน 17  ดู  เถิด  มนษุย ์คนใดท่ีพระเจ้าทรงติเตียนก็ เป็นสุข เพราะฉะน้ันอยา่ดูหมิน่การตีสอน
ขององค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์18 เพราะพระองค์ทรงให ้บาดเจ็บ  แต่  พระองค์ ทรงพันแผลให้  พระองค์ โบยตี  แต่ 
พระหตัถ์ของพระองค์ทรงรกัษา 19  พระองค์ จะทรงชว่ยท่านให้พ้นจากความยากลําบากหกประการ  เออ  เจ 
็ดประการ จะไม่ มี  เหตุ รา้ยมาแตะต้องท่าน 20 ในคราวกันดารอาหาร  พระองค์ จะทรงไถ่ท่านออกจากความ
ตาย และในการสงคราม จากอานภุาพของดาบ 21 จะทรงซ่อนท่านไวจ้ากการใส่รา้ยของลิน้ และจะไม่ กล ัว
การทําลายเม่ื อม ันมาถึง 22 ท่านจะเยาะการทําลายและการกันดารอาหาร และจะไม่ กล ัวสัตวป่์าดิน 23 ท่าน
จะพันธมิตรกับหนิแหง่ทุ่งนา และสัตว์ป่าทุ่งจะอยู่อยา่งสันติกั บท ่าน 24 ท่านจะทราบวา่เต็นท์ของท่าน
ปลอดภัย และท่านจะไปพักในท่ีอาศัยของท่าน และจะไม่ทําความผิดบาป 25 ท่านจะทราบด้วยวา่เชื้อสาย
ของท่านจะมากมาย และลูกหลานของท่านจะเป็นอยา่งหญ้าแหง่แผ่นดินโลก 26 ท่านจะมาท่ีหลุมศพของ
ท่านเม่ือแก่ หงอ่ม อยา่งฟ่อนข้าวท่ีนํามาสู่ลานตามฤดู 27  ดู  เถิด  น่ีแหละ เป็นข้อท่ีเราตรองออกมาเป็นความ
จรงิ จงฟังและทราบ เพื่อประโยชน์ของตนเถิด�

6
โยบขอความเมตตา

1  แล ้วโยบตอบวา่ 2 � โอ ข้าอยากให้ชั ่งด ูความเศรา้โศกของข้า และเอาความลําบากยากเยน็ของข้าใส่ ไว ้
ในตราชู 3  บัดน้ี  ก็ จะหนักกวา่ทรายในทะเล  เพราะเหตุน้ี คําพูดของข้าก็จะถูกกลืนไปหมด 4 เพราะธนูของ
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องค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ก็  อยู ่ในตัวข้า  จิ ตใจของข้าด่ืมพิษของมัน ความน่าหวาดเสียวจากพระเจ้าขยายแนว
เข้าใส่ ข้า 5 ลาป่ารอ้งเม่ื อม ั นม ีหญ้าหรอื ววัผู้รอ้งบนกองหญ้าของมันหรอื 6 จะรบัประทานสิง่ท่ีจืดโดยไม่ ใส่  
เกล ือได้ หรอื หรอืไข่ขาวมีรสอะไรบ้าง 7  สิ ่งท่ี จิ ตใจของข้าไม่ยอมแตะต้องน้ัน  กล ับเป็นอาหารระทมทุกข์ของ
ข้า 8  โอ ข้าอยากจะได้สมดังท่ีทูลขอ และขอพระเจ้าทรงประทานตามความปรารถนาของข้า 9 วา่พระเจ้า
พอพระทัยท่ีจะขยี ้ข้าว ่า  พระองค์ จะใช้พระหตัถ์ของพระองค์ อยา่งเต็มท่ี และตัดข้าออกเสีย 10  น่ี จะเป็นการ
ปลอบโยนใจของข้า ข้าจะเสรมิกําลังในความทุกข์ ขออยา่ให ้พระองค์ แสดงพระเมตตา เพราะข้ามิ ได้ ปกปิด
พระวจนะขององค์ ผูบ้รสุิทธิ ์ น้ัน 11  ข้าม กํีาลังอะไร  ท่ี ข้าจะมี ความหวงั และอะไรเป็นอวสานของข้า  ท่ี ข้าจะต่อ
ชวีติของข้า 12 กําลังของข้าเป็นกําลังของหนิหรอื เน้ือของข้าเป็นเน้ือทองสัมฤทธิ ์หรอื 13 ข้าไม่ มี ความชว่ย
เหลือในตัวข้าหรอื ข้าจนปัญญาเสียแล้วหรอื 14  บุ คคลผู้ใดสิน้ความหว ังก ็ควรได้รบัความกรุณาจากเพื่อน
 แต่ เขาทอดทิง้ความยาํเกรงองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์15  พี่ น้องของข้าทรยศอยา่งลําธาร อยา่งลําธารท่ีน้ําไหล
ล้น 16 ซ่ึงดําไปเหตุด้วยน้ําแข็ง และท่ีหมิะซ่อนตัวอยู่ในน้ัน 17 เม่ื อม ั นร ้อนขึ้ นม ั นก ็หายไป เม่ือรอ้นมั นก ็
สูญไปจากท่ีของมัน 18  หมู่ คนเดินทางหนัออกจากทางของเขา เขาขึ้นไปยงัท่ีรา้งเปล่า และพินาศ 19  หมู่ คน
เดินทางของตําบลเทมามองดู คนเดินทางของเมืองเชบารอคอยหมู่คนเหล่าน้ัน 20 เพราะเขาทัง้หลายหวงั
ใจ เขาจึงต้องผิดหวงั เขามาถึงท่ีน่ันและต้องละอายใจ 21 เพราะบัดน้ี ท่านทัง้หลายก็ ไร ้ ความหมาย ท่าน
เหน็ความลําบากยากเยน็ของข้า และท่านก็ กลัว 22 ข้าพูดวา่ �ขอของกํานัลข้าหน่อย�  หรอื �ขอสินบนจาก
ทรพัย ์สิ นของท่านให ้ข้า � 23  หรอืวา่ �ขอชว่ยข้าให้พ้นจากมือของปฏิ ปักษ์ �  หรอืวา่ �ขอไถ่ข้าจากมือของ
ผู้ มีอาํนาจ �  หรอื 24 สอนข้าซี และข้าจะเงยีบ ขอทําให้ข้าเข้าใจวา่ข้าผิดตรงไหน 25 คําซ่ือตรงมีอาํนาจมาก
จรงิๆ  แต่ คําติเตียนของท่านติเตียนอะไร 26 ท่านคิดวา่ท่านติเตียนถ้อยคําได้ หรอื เม่ือคําปราศรยัของคนสิน้
หวงัเป็นแต่ ลม 27  เออ ท่านทัง้หลายเอาเปรยีบลูกกําพรา้พ่อ และขุดบ่ อด ักจับเพื่อนของท่าน 28 ฉะน้ันบัดน้ี
ขอมองดูข้าด้วยความพอใจเถิด เพราะถ้าข้ามุสา  ก็ จะปรากฏแจ้งแก่ ท่าน 29  ขอที  เถอะ ขอหนัคิดใหม่ อยา่
ทําความชัว่ชา้เลย  เออ  กล ับคิดใหม่ เถอะ ข้ายงัชอบธรรมอยู่ 30  มี ความชัว่ชา้สิง่ใดบนลิน้ข้าหรอื ข้าไม่ รู ้ถึง
รสภัยพิบั ติ  หรอื �

7

โยบออ้นวอนต่อพระเจ้า
1 � มนษุย ์ ไม่มี เวลากําหนดบนแผ่นดินโลกหรอื และชวีติของเขาไม่ เหมือนชวีติของลูกจ้างดอกหรอื

2 เหมือนอยา่งทาสท่ีปรารถนาเงา และเหมือนอยา่งลูกจ้างผู้มองหาค่าจ้างแหง่งานของตน 3  เชน่เดียวกัน 
ข้าต้องได้รบัส่วนเปล่าประโยชน์เป็นเดือนๆ และเขาแบ่งคืนแหง่ความน่าอดิโรยแก่ ข้า 4 เม่ือข้านอนลง  ข้าว 
่า �เม่ือไรหนอข้าจะลุกขึ้น และกลางคืนจะผ่านพ้นไป� และข้าก็ พล ิกไปพลิกมาจนรุง่เชา้ 5 เน้ือของข้าหม่
หนอนและก้อนฝุ่น  หน ังของข้าแข็งขึ้น  แล้วก็  น่ารงัเกียจ 6 วนัคืนของข้าเรว็กวา่กระสวยของชา่งทอ และ
สิน้สุดลงด้วยไร ้ความหวงั 7  โอ ขอทรงจําไว ้วา่  ช ีวติของข้าพระองค์เป็นแต่ ลมหายใจ ตาของข้าพระองค์จะ
ไม่ เห ็นสิ ่งด ี อ ีกเลย 8 ตาของผู้ ท่ี  เห ็นข้าพระองค์จะไม่ ได้  ดู ข้าพระองค์ อกีต่อไป ฝ่ายพระเนตรของพระองค์
มองหาข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ก็ ไปเสียแล้ว 9 เมฆจางและหายไปฉันใด  บุ คคลท่ีลงไปยงัแดนคนตายก็ 
มิได้ ขึ้นมาฉันน้ัน 10 เขาจะไม่ กล ับไปเรอืนของเขาอกี หรอืท่ี อยู ่ของเขาก็จะไม่ รู ้จักเขาอกีเลย 11  เพราะ
ฉะน้ัน ข้าพระองค์จึงไม่ยบัยัง้ปากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะพูดด้วยความแสนระทมแหง่จิตใจของ
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะบ่นด้วยความขมขื่นแหง่จิตใจของข้าพระองค์ 12 ข้าพระองค์เป็นทะเล หรอืเป็น
ปลาวาฬหรอื  พระองค์ จึงทรงวางยามเฝ้าข้าพระองค์ 13 เม่ือข้าพระองค์ พูดวา่ �เตียงของข้าจะเล้าโลมข้า  ท่ี 
นอนของข้าจะบรรเทาการรอ้งทุกข์ของข้า� 14  แล ้วพระองค์ ก็  ทําให ้ข้าพระองค์ กล ัวด้วยความฝัน และทําให้
ข้าพระองค์หวาดเสี ยวด ้วยนิ มิ ต 15  จิ ตใจข้าพระองค์จึงเลือกท่ีจะถู กร ัดคอตาย และเลือกความตายแทน
ชวีติของข้าพระองค์ 16 ข้าพระองค์ เบื่อชวีติ ข้าพระองค์จะไม่ อยู ่ ตลอดไป ปล่อยข้าพระองค์ แต่ ลําพังเถิด
เพราะวนัคืนของข้าพระองค์เป็นแต่เพียงเปล่าประโยชน์ 17  มนษุย ์เป็นอะไร  พระองค์ จึงทรงถือวา่เขาสําคัญ
นัก และท่ี พระองค์  ใส่ พระทัยเขา 18 ทรงเยีย่มเขาทุกเชา้ ทรงลองดูเขาทุกขณะ 19  อ ีกนานเท่าใดพระองค์
จึงจะไม่ทรงออกไปจากข้าพระองค์ หรอืปล่อยข้าพระองค์ แต่ลําพัง จนข้าพระองค์จะกลืนน้ําลายของตน
ได้ 20  โอ ข้าแต่ พระองค์  ผู้ ปกปั กร ักษามนษุย์ ข้าพระองค์ทําบาปแล้ว ข้าพระองค์จะทําอะไรแก่ พระองค์  เล่า 
ทําไมพระองค์จึงทรงทําใหข้้าพระองค์เป็นเป้าหมายของพระองค์ ดังน้ันจึงเป็นภาระหนักแก่ข้าพระองค์ เอง 
21 ทําไมพระองค์ ไม่ ทรงประทานอภัยแก่การละเมิดของข้าพระองค์ และนําเอาความชัว่ชา้ของข้าพระองค์
ไปเสีย เพราะบัดน้ีข้าพระองค์จะนอนลงในผงคลี ดิน  พระองค์ จะทรงเสาะหาข้าพระองค์ในเวลาเชา้  แต่ ข้า
พระองค์จะไม่ อยู ่ แล้ว �
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8
 บิ  ลด ัดวา่โยบเป็นคนหน้าซ่ือใจคด

1  แล ้วบิ ลด ัดคนชูอาห์ตอบวา่ 2 �ท่านจะพู ดอย ่างน้ี อยู ่นานเท่าใด และคําปากของท่านจะเป็นพายุนาน
สักเท่าใด 3 พระเจ้าทรงผันแปรความยุ ติ ธรรมหรอื หรอืองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ผันแปรความเท่ียงธรรมหรอื
4 ถ้าบุตรของท่านได้กระทําบาปต่อพระองค์ และพระองค์ทรงทอดทิง้เขาทัง้หลายเพราะเหตุการละเมิดของ
เขา 5 ถ้าท่านจะหมัน่แสวงหาพระเจ้า และวงิวอนต่อองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์6 ถ้าท่านบร ิสุทธ ์ิและเท่ียงธรรม
แน่ ละ  บัดน้ี  พระองค์  ก็ จะทรงต่ืนขึ้นเพื่อท่าน และทรงให ้ท่ี อาศัยแหง่ความชอบธรรมของท่านเจรญิเป็นแน่
7  ถึงแม้ การเริม่ต้นของท่านจะเล็กน้อย  แต่ ต่อไปปลายๆจะใหญโ่ตมากยิง่ 8ข้าขอรอ้ง  ให ้ท่านถามคนโบราณ
ดู และคิดดู วา่ บรรพบุรุษค้นพบสิง่ใดบ้าง 9 (เพราะส่วนเราเหมือนอยา่งเกิดวานน้ี จะรูอ้ะไรก็หาไม่ เพราะ
วนัคืนของเราบนแผ่นดินโลกเปรยีบเหมือนเงา� 10 เขาจะไม่สอนท่านและบอกท่าน และกล่าวคําจากใจ
ของเขาหรอื 11 ต้นกกจะงอกขึ้นในท่ี ท่ี  ไม่มี ตมได้ หรอื ต้ นอ ้อจะงอกงามในท่ี ท่ี  ไม่มี น้ําได้ หรอื 12  ขณะท่ี  มี ดอก
ยงัไม่ ได้ ตัดลง มั นก ็ เห ี่ยวแหง้ไปก่อนต้นไม้ อื่นๆ 13 ทางของบรรดาผู้ ท่ี ลืมพระเจ้าก็เป็นอยา่งน้ันแหละ ความ
หวงัของคนหน้าซ่ือใจคดจะพินาศไป 14 ความหวงัใจของเขาหกัสะบัน้ และความไวว้างใจของเขาจะเหมือน
ใยแมงมุม 15 เขาพิงเรอืนของเขา  แต่ มันทานไม่ ไหว เขาย ึดม ันไว้  แต่ มั นก ็หาทนอยู ่ไม่ 16 เขาเขียวสดอยู่ต่อ
หน้าดวงอาทิตย์ และแขนงของเขาก็ แผ่ ออกเหนือสวนของเขา 17 รากของเขาเล้ือยไปเกาะกองหนิ และหยัง่
ลงไปในซอกก้อนหนิ 18 ถ้าพระองค์ทําลายเขาไปจากท่ีของเขาแล้ วท ่ีน้ันจะปฏิเสธเขาวา่ �ข้าไม่เคยเหน็
เจ้า� 19  ดู  เถิด  น่ี เป็นความชื่นบานแหง่ทางของเขา และผู้อื่นจะงอกออกมาจากดิน 20  ดู  เถิด พระเจ้าจะไม่
ทรงทอดทิง้คนดี รอบคอบ หรอืค้ําจุนผูก้ระทําความชัว่รา้ย 21  พระองค์ ยงัจะทรงใหป้ากของท่านหวัเราะร ่วน 
และทําใหร้มิฝีปากของท่านโหร่อ้งเสมอ 22 คนเหล่าน้ั นที ่ เกล ียดชงัท่านจะหม่ความอบัอาย และท่ีอาศัยของ
คนชัว่จะไม่ มีต ่อไปอกีเลย�

9
โยบยอมรบัวา่ท่านเป็นคนบาป

1  แล ้วโยบตอบวา่ 2 � จร ิงที เดียว ข้าทราบวา่เป็นอยา่งน้ัน  แต่ คนเราจะชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์
พระเจ้าได้ อยา่งไร 3 ถ้าคนหน่ึงคนใดปรารถนาจะโต้ แย ้ งก ับพระองค์ ในพั นคร ัง้ผูน้ั้ นก ต็อบพระองค์ ไม่ได้ สัก
ครัง้เดียว 4  พระองค์ ฉลาดอยู่ในพระทัย และพระกําลั งก ็ แข็งแรง  ผู้ ใดเคยได้ แข ็งข้อต่อพระองค์และเจรญิ
ขึ้นได้ เล่า 5  พระองค์  ผู้ ทรงเคล่ือนภู เขา และภูเขาทัง้หลายก็ ไม่รู ้เม่ือพระองค์ทรงควํา่มันเสียด้วยพระพิโรธ
ของพระองค์ 6  ผู้ ทรงสัน่แผ่นดินโลกให้ออกจากท่ีของมัน และเสาของมั นก ็ สัน่สะเทือน 7  ผู้ ทรงบัญชาดวง
อาทิตย์ และมันไม่ ขึ้น  ผู้ ทรงผนึกเก็บบรรดาดวงดาวไว้ 8  ผู้ ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกแต่ พระองค์  เดียว และทรง
ยํ่าคล่ืนของทะเล 9  ผู้ ทรงสรา้งหมู่ดาวจระเข้ และหมู่ดาวไถ  หมู่ ดาวลูกไก่ และหมู่ดาวทิศใต้ 10  ผู้ ทรงกระทํา
มหกิจเหลือท่ี จะเข้ าใจได้ และการมหศัจรรยอ์ยา่งนับไม่ ถ้วน 11  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงผ่านข้าไป และข้าหาเหน็
พระองค์ ไม่  พระองค์ ทรงเลยไป และข้าหาสังเกตเหน็ไม่ 12  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงฉวยไป ใครจะหา้มพระองค์ 
ได้ ใครจะทูลพระองค์ วา่ � พระองค์ ทรงกระทําอะไรน่ัน� 13 ถ้าพระเจ้าจะไม่ทรงหนัพระพิโรธของพระองค์ 
กล ับต่อพระองค์  เหล่ าสมุนของความอหงัการต้องกราบอยู่ 14  แล ้วข้าจะตอบพระองค์ ได้  อยา่งไร จะเลือก
ถ้อยคําอะไรมาโต้ตอบพระองค์ 15  แม้ว ่าข้าชอบธรรม ข้าก็ตอบพระองค์ ไม่ได้ ข้าจะต้องขอพระกรุณาต่อผู้
พิพากษาของข้า 16 ถ้าข้ารอ้งทูลต่อพระองค์ และพระองค์ทรงตอบข้า ข้าจะไม่เชื่อวา่พระองค์ทรงฟังเสียง
ของข้า 17 เพราะพระองค์ทรงขยี้ข้าด้วยพายุ และทวีบาดแผลของข้าโดยไม่ มี  เหตุ 18  พระองค์ จะไม่ทรงให้
ข้าหายใจได้  แต่ เติมความขมขื่นให้ข้าเต็ม 19 ถ้าข้ากล่าวถึงกําลัง  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงมี ฤทธิ ์ถ้าเป็นเรือ่ง
การพิพากษา ใครจะนัดเวลาให้ข้าสู้ คดี  ได้ 20 ถ้าข้าอา้งวา่ตัวชอบธรรม ปากของข้าจะกล่าวโทษข้า ถ้าข้า
อา้งวา่ตัวดี รอบคอบ  พระองค์ จะพิสู จน ์วา่ข้าบกพรอ่ง 21  ถึงแม้ ข้าดี รอบคอบ ข้าก็ ไม่  เข ้าใจตัวข้าเอง ข้าจะ
เกลียดชวีติของข้า 22  ก็ เหมือนกันหมด เพราะฉะน้ันข้าจึงวา่ � พระองค์ ทรงทําลายทัง้คนดีรอบคอบและคน
ชัว่� 23 เม่ือภัยพิบั ติ นําความตายมาโดยฉับพลัน  พระองค์ ทรงเยาะเยย้ความลําบากยากเยน็ของผู้ ไร ้ ผิด 24  
แผ่ นดินโลกน้ีทรงมอบไว้ในมือของคนชัว่  พระองค์ ทรงปิดหน้าบรรดาผู้ วนิ ิจฉัยโลก ถ้าไม่ ใช ่ พระองค์  แล 
้วใครเล่า 25 �วนัทัง้หลายของข้าพระองค์เรว็กวา่นักวิง่ มันพ้นไป มันไม่ เห ็นสิ ่งด ี อะไร 26 มันผ่านไปอยา่ง
กับเรอืเรว็ ดังนกอนิทรโีฉบลงบนเหยื่อ 27 ถ้าข้าพระองค์ วา่ �ข้าจะลืมคํารอ้งทุกข์ของข้า ข้าจะทิง้หน้าเศรา้
ของข้าเสีย และเบิกบาน� 28 ข้าพระองค์ เก ิดกลัวบรรดาความทุกข์ของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทราบ
วา่พระองค์จะไม่ถือวา่ข้าพระองค์ ไร ้ ผิด 29 ถ้าข้าพระองค์ ชัว่ชา้ ข้าพระองค์ตรากตราํเปล่าๆทําไม 30 ถ้าข้า
พระองค์ชาํระตัวของข้าพระองค์ด้วยน้ําจากห ิมะ และล้างมือของข้าพระองค์ด้วยน้ําด่าง 31  พระองค์ ยงั
จะทรงจุ่มข้าพระองค์ลงไปในบ่อ  แม้ เส้ือผ้าของข้าพระองค์จะรงัเกียจข้าพระองค์� 32  พระองค์  มิใช ่ มนษุย ์
อยา่งข้า  ท่ี ข้าจะตอบพระองค์ ซ่ึงเราจะมาสู้ คดี  ด้วยกัน 33  ไม่มี คนกลางระหวา่งเรา  ผู้ ซ่ึงจะวางมือบนเราทัง้
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สองได้ 34  ขอให ้ พระองค์ ทรงนําไม้เรยีวไปจากข้าเสียที และขออยา่ใหค้วามครั ่นคร ้ามจากพระองค์กระทําให้
ข้ากลัวมาก 35  แล ้วข้าจะพูดและไม่ กล ัวพระองค์  แต่ ใจจรงิของข้าไม่เป็นอยา่งน้ัน�

10
โยบสิน้หวงัเพราะเหตุสภาพของตน

1 � จิ ตใจข้าเบื่อชวีติของข้า ข้าจะรอ้งทุกข์อยา่งไม่ ยบัยัง้ ข้าจะพูดด้วยจิตใจขมขื่นของข้า 2 ข้าจะทูล
พระเจ้าวา่ �ขออยา่ทรงกล่าวโทษข้าพระองค์  ขอให ้ข้าพระองค์ทราบวา่ไฉนพระองค์ทรงโต้ แย ้ งก ับข้า
พระองค์ 3  พระองค์ ทรงเหน็ชอบแล้วหรอืท่ีจะบีบบังคับ  ท่ี จะหมิน่พระหตัถกิจของพระองค์ และทรงโปรด
แผนการของคนชัว่ 4  พระองค์ ทรงมีพระเนตรอยา่งตาคนหรอื  พระองค์ ทรงเหน็อยา่งมนษุย ์เห ็นหรอื 5 วนั
ของพระองค์เหมือนวนัของมนษุย ์หรอื  ปี ของพระองค์เหมือนวนัคืนของคนเราหรอื 6  ท่ี  พระองค์ ทรงคอย
จับความชัว่ชา้ข้าพระองค์ และค้นหาบาปของข้าพระองค์ 7  แม้  พระองค์ ทรงทราบวา่ข้าพระองค์ มิได้ เป็น
คนชัว่ และไม่ มี ใครชว่ยให้พ้นออกจากพระหตัถ์ของพระองค์ ได้ 8 พระหตัถ์ของพระองค์ป้ันและทรงสรา้ง
ข้าพระองค์ ถึงกระน้ันพระองค์ทรงหนัมาทําลายข้าพระองค์ 9 ขอทรงระลึกวา่พระองค์ทรงสรา้งข้าพระองค์ 
ดุ  จด ั งด ินเหนียว  พระองค์ จะทรงนําข้าพระองค์ ให ้ กล ับเป็นผงคลี ดิ  นอ ีกหรอื 10  พระองค์  มิได้ ทรงเทข้า
พระองค์ออกอยา่งน้ํานม และทําข้าพระองค์ ให ้ แข ็งเหมือนเนยแข็งหรอื 11  พระองค์ ทรงหม่ข้าพระองค์ ไว ้
ด้วยหนังและเน้ือ และทรงสานข้าพระองค์ด้วยกระดูกและเส้นเอน็ 12  พระองค์ ทรงประสาทชวีติและความ
เมตตาแก่ข้าพระองค์ และความดูแลรกัษาของพระองค์ ได้ สงวนจิตวญิญาณข้าพระองค์ ไว ้13  แต่  สิ ่งต่อไป
น้ี พระองค์ ทรงซ่อนไว้ในพระทัยของพระองค์ ข้าพระองค์ทราบวา่น่ีเป็นพระประสงค์ของพระองค์ 14 ถ้าข้า
พระองค์ ทําบาป  พระองค์ ทรงหมายข้าพระองค์ ไว ้และไม่ทรงปล่อยตัวข้าพระองค์ ให ้พ้นโทษความชัว่ชา้
ของข้าพระองค์ 15 ถ้าข้าพระองค์ ชัว่รา้ย  วบิัติ  แก่ ข้าพระองค์ ถ้าข้าพระองค์ ชอบธรรม ข้าพระองค์ยงัผงก
ศีรษะของข้าพระองค์ขึ้นไม่ ได้ ข้าพระองค์เต็ มด ้วยความอดสู ฉะน้ันขอมองดู ความทุกข์ ใจของข้าพระองค์
16  ภัยพิบัติ ต่างๆเพิม่มากขึ้น  พระองค์ จะทรงล่าข้าพระองค์อยา่งสิงโตดุ รา้ย และทรงทําการมหศัจรรย ์สู้ ข้า
พระองค์ อกี 17  พระองค์ ทรงฟ้ืนพยานของพระองค์ปรกัปราํข้าพระองค์ ใหม่ และทรงเพิม่ความรอ้นพระทัย
ของพระองค์ในข้าพระองค์  พระองค์ ทรงนําพลโยธาหลายกองมาสู้ข้าพระองค์ 18 ไฉนพระองค์ทรงนําข้า
พระองค์ออกมาจากครรภ์  โอ ข้าพระองค์อยากตายก่อนตาใดๆได้ เห ็นข้าพระองค์ 19 เหมือนอยา่งกับวา่ข้า
พระองค์ มิได้  เก ิดมา ข้าพระองค์คงถูกนําจากครรภ์ไปถึงหลุมฝังศพแล้ว 20 วนัคืนชวีติของข้าพระองค์ ไม่ 
น้อยหรอื ขอหยุดเถิด  ขอให ้ข้าพระองค์ อยู ่ ลําพัง เพื่อข้าพระองค์จะชื่นใจสักหน่อย 21  ก่อนท่ี ข้าพระองค์จะ
ไปยงัท่ี ท่ี ข้าพระองค์ ไม่  กลับ ถึงแผ่นดินแหง่ความมืดและเงามัจจุ ราช 22  แผ่ นดินแหง่ความมืดทึ บด ังตัว
ความมืดที เดียว เป็นแผ่นดินแหง่เงามัจจุ ราช  ไม่มี  ระเบียบ  ท่ี ความสวา่งเป็นเหมือนความมืด� �

11
โศฟารว์า่โยบพู ดม ุสาและเป็นคนหน้าซ่ือใจคด

1  แล ้วโศฟารช์าวนาอาเมหต์อบวา่ 2 �ควรท่ีจะฟังมวลถ้อยคําโดยไม่ มี ใครตอบหรอื และคนท่ี พู ดมากควร
จะนับวา่ชอบธรรมหรอื 3 ควรท่ีคําพู ดม ุสาของท่านทําให้คนน่ิง และเม่ือท่านเยาะเยย้  ไม่ ควรมี ผู้ ใดทําให้
ท่านอายหรอื 4 เพราะท่านวา่ �หลักคําสอนของข้าบร ิสุทธ ์ิและข้าก็สะอาดในสายพระเนตรพระเจ้า� 5  แต่ 
 โอ  ใคร ่จะใหพ้ระเจ้าตรสัและทรงเปิดรมิพระโอษฐ์ของพระองค์ตรสักั บท ่าน 6  ใคร ่จะให ้พระองค์ ทรงสําแดง
เคล็ ดล ับของสติปัญญาให ้ท่าน เพราะความเข้าใจของพระองค์ อเนกอนันต์ จงทราบเถิดวา่พระเจ้าทรงเรยีก
รอ้งจากท่านน้อยกวา่ความชัว่ชา้ของท่านพึงได้ รบั 7 ท่านจะหยัง่รูส้ภาพของพระเจ้าได้ หรอื ท่านหยัง่รู ้องค์  ผู้ 
ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ได้ หมดหรอื 8 น่ันสูงเท่าฟ้าสวรรค์ ท่านจะทําอะไรได้ ลึกกวา่นรก ท่านจะทราบอะไรได้ 9 วดัดู 
ก็ ยาวกวา่โลก และกวา้งกวา่ทะเล 10 ถ้าพระองค์ทรงตัดออก และทรงคุมขัง และทรงเรยีกมาชุ มน ุมกัน ใคร
จะขัดขวางพระองค์ ได้ 11 เพราะพระองค์ทรงทราบคนไร ้ค่า เม่ือพระองค์ทรงเหน็ความชัว่รา้ย  พระองค์ จะ
ไม่ทรงพิจารณาหรอื 12  แต่ คนไรค่้าอยากฉลาด  ถึงแม้ วา่มนษุย ์เก ิดมาเหมือนลูกลาป่า 13 ถ้าท่านเตรยีมใจ
ของท่านไว้ และท่านเหยยีดมือของท่านออกไปหาพระองค์ 14 ถ้าความชัว่ชา้อยูใ่นมือของท่าน ทิง้เสียให ้ไกล 
และอยา่ให้ความชัว่รา้ยอาศัยอยู่ในเต็นท์ของท่าน 15  แล ้วแน่ ละ ท่านจะเงยหน้าขึ้นโดยปราศจากตําหนิ
ท่านจะมัน่คง และไม่ต้องกลัว 16 เพราะท่านจะลืมความทุกข์ยากของท่าน ท่านจะจดจําได้เหมือนน้ําท่ี ได้ 
ไหลผ่านพ้นไป 17  แล ้วชวีติของท่านจะสุกใสยิง่กวา่เวลาเท่ียงวนั ท่านจะส่องแสงเหมือนเวลาเชา้ 18 และ
ท่านจะรูสึ้กมัน่คง เพราะมี ความหวงั  เออ ท่านจะตรวจตราดู และนอนพักอยา่งปลอดภัย 19 ท่านจะนอนลง
และไม่ มี ใครทําให้ท่านกลัว  เออ คนเป็ นอ ันมากจะมาวอนขอความชว่ยเหลือจากท่าน 20  แต่ ตาของคนชัว่
รา้ยจะมื ดม ัว เขาจะหลีกเล่ียงหลบหนี ไม่ได้ และความหวงัของเขาจะเหมือนความตายน่ันเอง�
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โยบตอบและวา่กล่าวความถ่อยทรามของเพื่อนๆ
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1  แล ้วโยบตอบวา่ 2 � ไม่ ต้องสงสัยเลยท่ีท่านทัง้หลายเป็นเสียงของประชาชน และสติปัญญาจะตายไป
พรอ้มกั บท ่าน 3  แต่ ข้าก็ มี ความเข้าใจอยา่งกั บท ่าน ข้าไม่ด้อยกวา่ท่าน  เออ เรือ่งอยา่งน้ีใครจะไม่ ทราบ 4 ข้า
เป็นเหมือนผู้ ท่ี  ให ้เพื่อนบ้านหวัเราะเยาะ  ผู้ รอ้งทูลพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบ  คนดี รอบคอบอนัชอบธร
รมเป็ นที ่ ให ้เขาหวัเราะเยาะ 5 ในความคิดของผู้ ท่ีอยู ่อยา่งสบาย  ผู้  มี  เท ้าพรอ้มท่ีจะพลาดเหมือนตะเกียงท่ี 
ถู กสบประมาท 6  เต็นท์ ของโจรก็ มัง่คัง่ และบุคคลท่ียัว่เยา้พระเจ้าก็ มัน่คง พระเจ้าทรงนําของมากมายมาสู่
มือของเขา 7  แต่ ขอถามสัตว ์เดียรจัฉาน และมันจะสอนท่าน ถามนกในอากาศดู และมันจะบอกท่าน 8 หรอื
พู ดก ับแผ่นดินโลก และมันจะสอนท่าน และปลาทะเลจะประกาศแก่ ท่าน 9 ในบรรดาสิง่เหล่าน้ี มี  สิ ่งใดท่ี 
ไม่ ทราบวา่พระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้เป็นไปอยา่งน้ัน 10  จิ ตใจของสิง่ท่ี มี  ช ีวติทุกอยา่งอยู่ใน
พระหตัถ์ของพระองค์ ทัง้ลมหายใจของมนษุย ์ทัง้ปวง 11  หู ทดลองถ้อยคํามิ ใช ่ หรอื และเพดานปากชมิรส
อาหารมิ ใช ่ หรอื 12  สติ ปัญญาอยู่กับคนมี อายุ  มาก และอายุยนืยาวทําให ้เก ิดความเข้าใจ 13  สติ ปัญญาและ
ฤทธานภุาพอยูกั่บพระเจ้า  พระองค์ ทรงมีคําแนะนําและความเข้าใจ 14  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงพังทลายลงและ
ไม่ มี  ผู้ ใดสรา้งใหม่ ได้  พระองค์ ทรงกักขังมนษุย์คนหน่ึงไว้และไม่ มี  ผู้ ใดเปิดได้ 15  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงยดึน้ํา
ไวแ้ละมั นก ็ แห ้งไป ดังน้ันพระองค์ทรงส่ งม ันออกไปและมั นก ็ท่วมแผ่นดิน 16 พระกําลังและพระสติปัญญา
อยูกั่บพระองค์  ผู้  ถู กลวงทัง้ผู้ลวงเป็นของพระองค์ 17  พระองค์ ทรงนําท่ีปรกึษาตัวล่อนจ้อนไป และพระองค์
ทรงกระทําผู้พิพากษาใหเ้ป็นคนโง่ 18  พระองค์ ทรงแก้พันธนาการของกษั ตร ิย์ และทรงผูกมัดเอวของกษั ตร ิ
ย ์เหล่ าน้ันด้วยผ้าคาดเอว 19  พระองค์ ทรงนําเจ้าชายตัวล่อนจ้อนไป และทรงควํา่ผู้ มี กําลังเสีย 20  พระองค์ 
ทรงเอาคําพูดไปเสียจากผู้ ท่ี เขาวางใจ และทรงนําการพินิจพิจารณาไปเสียจากพวกผู้ มีอายุ 21  พระองค์ 
ทรงเทความเหยยีดหยามบนเจ้านาย และทรงกระทําให ้ผู้  ท่ี  แข ็งแรงออ่นกําลัง 22  พระองค์ ทรงเปิดสิง่ท่ีลึก
ออกมาจากความมืด และทรงนําเงามัจจุราชมาสู่ ความสวา่ง 23  พระองค์ ทรงกระทําประชาชาติ ให ้ ใหญ่โต 
และทรงทําลายเสีย  พระองค์ ทรงขยายบรรดาประชาชาติ และทรงนําเขาทัง้หลายใหแ้คบลงอกี 24  พระองค์ 
ทรงนําความเข้าใจไปเสียจากหวัหน้าชาวโลก และทรงกระทําใหเ้ขาพเนจรไปในถิน่ทุ รก ันดารซ่ึงไม่ มี  หนทาง 
25 เขาทัง้หลายคลําอยูใ่นความมืดปราศจากความสวา่ง และพระองค์ทรงทําใหเ้ขาโซเซอยา่งคนเมา�

13
โยบปกป้องความซ่ื อสัตย ์ของตนเอง

1 � ดู  เถิด ตาของข้าได้ เห ็นสิง่ทัง้หมดน้ี แล้ว  หู ของข้าได้ยนิและเข้าใจเรือ่งน้ี แล้ว 2 อะไรท่ีท่านทัง้หลายรู้
ข้าก็ รู ้ ด้วย ข้าไม่ด้อยกวา่ท่าน 3  แต่ ข้าใครจ่ะทูลต่อองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์และปรารถนาจะสู้ คดี ของข้ากับ
พระเจ้า 4 ส่วนท่าน ท่านฉาบเสียด้วยการมุสา ท่านทัง้ปวงเป็นแพทย ์ท่ี  ใช้ไม่ได้ 5  โอ ท่านน่าจะน่ิงเสีย และ
ความน่ิงน้ันจะเป็นสติปัญญาของท่าน 6  บัดน้ี ขอฟังการหาเหตุผลของข้า และขอฟังคําวงิวอนแหง่รมิฝีปาก
ของข้า 7 ท่านทัง้หลายจะพูดชัว่รา้ยเพื่อพระเจ้าหรอื และพูดลวงเพื่อพระองค์ หรอื 8 ท่านทัง้หลายจะแสดง
ความลําเอยีงเข้าข้างพระองค์ หรอื ท่านจะวา่ความฝ่ายพระเจ้าหรอื 9 เม่ือพระองค์ทรงค้นท่านพบ จะดี แก่ 
ท่านไหม หรอืท่านจะเยาะเยย้พระองค์ ได้ อยา่งผู้ หน ึ่งผู้ใดเยาะเยย้มนษุย ์หรอื 10  พระองค์ จะทรงตําหนิท่าน
ทัง้หลายแน่ ถ้าท่านแสดงความลําเอยีงอยา่งลับๆ 11 ความโออ่า่ตระการของพระองค์จะไม่กระทําให้ท่าน
ครา้มกลัว และความครั ่นคร ้ามต่อพระองค์จะไม่ตกเหนือท่านหรอื 12 ความระลึกถึงทัง้หลายของท่านเป็น
เหมือนอยา่งขี้ เถ้า รา่งกายของท่านเป็นแต่กายดิน 13  ขอน ่ิงเถอะ และข้าจะพูด และอะไรจะเกิดแก่ ข้า  ก็  
ขอให ้ เก ิดเถิด 14 ทําไมน่ะหรอื ข้าจะงบัเน้ือของข้าไว้ และเส่ียงชวีติของข้า 15  ถึงแม้  พระองค์ ทรงประหาร
ข้าเสีย ข้าก็จะยงัวางใจในพระองค์  แต่ ข้าจะยงัยนืยนัทางทัง้หลายของข้าจําเพาะพระพักตร ์พระองค์ 16  
พระองค์ จะทรงเป็นความรอดของข้าด้วย เพราะคนหน้าซ่ือใจคดจะไม่ ได้  เข ้ามาต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ 
17 ขอฟังถ้อยคําของข้าอยา่งระมัดระวงั และให้คํากล่าวของข้าอยู่ในหูของท่าน 18  ดู  เถิด ข้าเตรยีมคดีของ
ข้าแล้ว ข้าทราบวา่ จะปรากฏวา่ข้าบร ิสุทธ ์ิ19 ใครนะจะสู้ คดี กับข้า เพราะบัดน้ี ถ้าข้าน่ิงเสีย ข้าก็จะตาย
20 �ขอทรงประสาทสองสิง่แก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะไม่ซ่อนตัวจากพระพักตร ์พระองค์ 21 ขอทรง
หดพระหตัถ์ ให ้ไกลจากข้าพระองค์ และขออยา่ใหค้วามครั ่นคร ้ามพระองค์ ทําให ้ข้าพระองค์ครา้มกลัว 22 ขอ
พระองค์ทรงเรยีกเถิด  แล ้วข้าพระองค์จะทูลตอบ หรอืขอให้ข้าพระองค์ ทูล และขอพระองค์ทรงตอบแก่ข้า
พระองค์ 23 บรรดาความชัว่ชา้และความบาปผิดของข้าพระองค์ มี  เท่าใด ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบ
ถึงการละเมิดและบาปของข้าพระองค์ 24 ทําไมพระองค์ทรงเมินพระพักตร ์เสีย และทรงนับวา่ข้าพระองค์
เป็นศั ตรู ของพระองค์ 25  พระองค์ จะทรงให ้ใบไม้  ท่ี  ถู กลมพัดหกัเสียหรอื และจะทรงไล่ ติ ดตามฟางแหง้หรอื
26 เพราะพระองค์ทรงจารกึสิง่ขมขื่นต่อสู้ข้าพระองค์ และทรงกระทําให้ข้าพระองค์รบัโทษความชัว่ชา้ท่ีข้า
พระองค์กระทําเม่ือยงัรุน่ๆอยู่ 27  พระองค์ ทรงเอาเท้าของข้าพระองค์ ใส่ ขื่อไว้ และทรงเฝ้าดูทางทัง้สิน้ของ
ข้าพระองค์  พระองค์ ทรงจารกึเครือ่งหมายไวบ้นฝ่าเท้าของข้าพระองค์ 28  มนษุย ์ ก็ ทรุดโทรมไปเหมือนของ
เน่า เหมือนเครือ่งแต่งกายท่ีตัวมอดกิน� �
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14
โยบตอบสหายของตน

1 � � มนษุย ์ ท่ี  เก ิดมาโดยผู้หญิ งก ็ อยู ่ แต่ น้อยวนั และเต็มไปด้วยความยุง่ยากใจ 2 เขาออกมาเหมือน
ดอกไม้  แล้วก็  ถู กตัดให้ล้มลง เขาล้ีไปอยา่งเงา และไม่ อยู ่ต่อไปอกี 3 และพระองค์ทรงลืมพระเนตรมองคน
อยา่งน้ี หรอื และทรงนําข้าพระองค์มาในการพิพากษาของพระองค์ หรอื 4 ใครจะเอาสิง่สะอาดออกมาจาก
สิง่ไม่สะอาดได้  ไม่มี ใครสักคน 5 วนัเวลาของเขาถูกกําหนดไว้เสียแล้ว และจํานวนเดือนของเขาก็ อยู ่กับ
พระองค์  พระองค์ ทรงกําหนดขอบเขตของเขาไม่ ให ้เขาผ่านไปได้ 6  ฉะน้ัน ขอทรงหนัพระพักตรไ์ปจากเขา
และทรงเลิกเถิดพระเจ้าข้า  เพื่อให ้เขาชื่นบานด้วยวนัของเขาอยา่งลูกจ้าง 7 เพราะสําหรบัต้นไม้ ก็  มีความ
หวงั ถ้ามันถูกตัดลง มั นก ็จะแตกหน่ ออ ีก และหน่ ออ ่อนของมันจะไม่ หยุดยัง้ 8 ถึงรากของมันจะแก่ อยู ่
ในดิน และตอของมันจะตายอยู่ในผงคลี ดิน 9  แต่  พอได้  กล ่ินไอของน้ํา มันจะงอกและแตกกิง่ออกเหมือน
ต้นไม้ ออ่น 10  แต่  มนษุย ์ ตาย และล้มพังพาบ  เออ  มนษุย ์ สิ ้นลมหายใจและเขาอยู ่ท่ี ไหนเล่า 11 น้ําขาดจาก
ทะเลไป และแม่น้ําก็ เห ือดและแหง้ไปฉันใด 12 ฉันน้ันแหละ  มนษุย ์ ก็ นอนลงและไม่ ลุ กขึ้ นอ ีก จนท้องฟ้า
ไม่ มี  อกี เขาก็ ไม่  ต่ืนขึ้น และปลุกเขาก็ ไม่ได้ 13  โอ หากพระองค์ทรงซ่อนข้าพระองค์ ไว ้ในแดนคนตายก็จะดี
 ใคร ่จะให ้พระองค์ ทรงปกปิดข้าพระองค์ ไว ้จนพระพิโรธพระองค์ พ้นไป  ใคร ่จะให ้พระองค์ ทรงกําหนดเวลาให้
ข้าพระองค์ และทรงระลึกถึงข้าพระองค์ 14 ถ้ามนษุย์ตายแล้ว เขาจะมี ช ีว ิตอ ีกหรอื ข้าพระองค์จะคอยอยู่
ตลอดวนัประจําการของข้าพระองค์ จนกวา่การปลดปล่อยของข้าพระองค์จะมาถึง 15  พระองค์ จะทรงเร ียก 
และข้าพระองค์จะทูลตอบพระองค์  พระองค์ จะทรงอาลัยอาวรณ์พระหตัถกิจของพระองค์ 16  แต่  พระองค์ 
ทรงนั บก ้าวของข้าพระองค์  พระองค์  มิได้ ทรงจ้องจับผิดข้าพระองค์ หรอื 17 การละเมิดของข้าพระองค์น้ัน
ทรงใส่ ไว ้ในถุงท่ีผนึกตรา และพระองค์ทรงมัดความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ ไว ้18  แต่  ภู เขาก็ทลายลงและผุ
พังไป และก้อนห ินก ็ ถู กยา้ยไปจากท่ีของมัน 19 น้ําเซาะหนิไปเสีย  พระองค์ ทรงพัดพาสิง่ต่างๆท่ีงอกขึ้นจาก
ผงคลี ดิ นแหง่แผ่นดินโลกไป  พระองค์ ทรงทําลายความหวงัของมนษุย ์เชน่กัน 20  พระองค์ ทรงชนะเขาเสมอ
และเขาก็ล่วงลับไป  พระองค์ ทรงเปล่ียนสี หน ้าของเขาและทรงส่งเขาไปเสีย 21 บรรดาบุตรชายของเขาได้
รบัเกียรติและเขาก็ ไม่ทราบ เขาทัง้หลายตกต่ําลง  แต่ เขาหาหยัง่รู ้ไม่ 22 เขารูสึ้กเพียงความเจ็บในรา่งกาย
ของตน และจิตใจเขาครํา่ครวญ� �

15
เอลีฟั สว ่าเขามี ความรู ้มากกวา่โยบ

1  แล ้วเอลีฟัสชาวเทมานตอบวา่ 2 �ควรท่ีคนมีปัญญาจะตอบด้วยความรูล้มๆแล้งๆหรอื และบรรจุลม
ตะวนัออกให้เต็ มท ้อง 3 ควรท่ีเขาจะโต้ แย ้ งก ันในการพูดอนัไร ้ประโยชน์ หร ือด ้วยถ้อยคําซ่ึงไม่ ได้ ผลหรอื 4  
แต่ ท่านกําลังขจัดความยาํเกรงเสีย และขัดขวางการอธษิฐานต่อพระพักตร ์พระเจ้า 5 เพราะปากของท่าน
กล่าวความชัว่ชา้ของท่าน และท่านเลือกเอาลิน้ของคนฉลาดแกมโกง 6 ปากของท่านกล่าวโทษท่านเอง  
ไม่ใช ่ ข้าพเจ้า และรมิฝีปากของท่านปรกัปราํท่านเอง 7 ท่านเป็นมนษุยค์นแรกท่ี เก ิดมาหรอื หรอืท่านคลอด
มาก่อนเนินเขาหรอื 8 ท่านได้ฟังความลึ กล ับของพระเจ้าหรอื และท่านจํากัดสติปัญญาไวเ้ฉพาะตั วท ่านหรอื
9 ท่านทราบอะไรท่ีพวกเราไม่ทราบบ้าง ท่านเข้าใจอะไรท่ี ไม่ กระจ่างแก่เราเล่า 10 ในพวกเรามีคนผมหงอก
และคนสูงอายุ  แก่ ยิง่กวา่บิดาของท่าน 11 ท่านเหน็คําเล้าโลมของพระเจ้าเป็นของเล็กน้อยไปหรอื  มี เรือ่ง
ลึ กล ับอะไรบ้างอยู่กั บท ่านหรอื 12  เหตุ ไฉนท่านจึงปล่อยตัวไปตามใจ ท่านกระพรบิตาเพราะเหตุอะไรเล่า
13 คือท่ีท่านหนัจิตใจของท่านต่อสู้ พระเจ้า และให้ถ้อยคําอยา่งน้ีออกจากปากของท่าน 14  มนษุย ์เป็นอะไร
เล่า เขาจึงจะสะอาดได้ หรอืเขาผู้ เก ิดมาโดยผู้หญิงเป็นอะไร เขาจึงชอบธรรมได้ 15  ดู  เถิด พระเจ้ามิ ได้ ทรง
วางใจในว ิสุทธ ิชนของพระองค์  ใช ่ แล้ว ในสายพระเนตรพระองค์ ฟ้าสวรรค์ ก็  ไม่  สะอาด 16  แล ้วมนษุย ์ผู้ ด่ืม
ความชัว่ชา้เหมือนด่ื มน ํ้า  ก็ น่าสะอดิสะเอยีนและโสโครกยิง่กวา่น้ันสักเท่าใด 17 ฟังข้าซิ ข้าจะแสดงแก่ ท่าน 
 สิ ่งใดท่ีข้าได้ เหน็ ข้าจะกล่าว 18  สิ ่งท่ีคนมีปัญญาได้บอกกันมาตัง้แต่บรรพบุรุษของเขา และมิ ได้ ปิดบังไว้ 19  
ผู้  ท่ี  ได้ รบัพระราชทานแผ่นดินแต่พวกเดียว และไม่ มี คนต่างด้าวผ่านไปท่ามกลางเขาทัง้หลาย 20 คนชัว่ทน
ทุกข์ทรมานตลอดอายุของเขา  ตลอดปี ทัง้ปวงได้ซ่อนไวจ้ากผู้ บีบบังคับ 21 เสียงท่ีน่าครา้มกลัวอยู่ในหูของ
เขา  ผู้ ทําลายจะมาเหนือเขาในยามมัง่คัง่ 22 เขาไม่เชื่อวา่เขาจะกลับออกมาจากความมืด เขาจะต้องตาย
ด้วยดาบ 23 เขาพเนจรไปเพื่อหาอาหาร  กล่าววา่ � อยู ่ ท่ี ไหนนะ� เขาทราบอยู ่วา่ว ันแหง่ความมื ดอย ู่ แค่  เอื้อม
มือ 24  ความทุกข์ ใจและความแสนระทมจะทําให้เขาครา้มกลัว มันจะชนะเขา เหมือนอยา่งกษั ตร ิย์เตรยีม
พรอ้มแล้วสําหรบัการศึก 25 เพราะเขาได้ เหย ียดมือของเขาออกสู้ พระเจ้า และเพิม่กําลังเพื่อต่อสู้ องค์  ผู้ ทรง
มหทิธ ิฤทธิ ์26 เขาวิง่เข้าใส่ พระองค์ อยา่งด้ื อด ึงพรอ้มกั บด ้ังปุ่มหนา 27 เพราะวา่เขาได้คลุมหน้าของเขาด้วย
ความอว้นของเขาแล้ว และรวบรวมไขมันมาไว ้ท่ี บัน้เอวของเขา 28 และได้อาศัยอยู่ในหวัเมืองท่ี รกรา้ง ใน
เรอืนซ่ึงไม่ มี  ผู้อาศัย ซ่ึงพรอ้มท่ีจะกลายเป็นกองซากปร ักห ักพัง 29 เขาจะไม่ มัง่มี และทรพัย ์สมบัติ ของเขา
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จะไม่ ทนทาน และข้าวของของเขาจะไม่เพิม่พูนในแผ่นดิน 30 เขาจะหนีจากความมืดไม่ พ้น เปลวเพลิงจะ
ทําให ้หน ่อของเขาแหง้ไป และโดยลมพระโอษฐ์เขาจะต้องจากไปเสีย 31 อยา่ให้เขาวางใจในความอนิจจัง
ลวงตัวเขาเอง เพราะความอนิจจังจะเป็นสิง่ตอบแทนเขา 32 จะชาํระใหเ้ขาเต็มก่อนเวลาของเขา และกิ ่งก ้า
นของเขาจะไม่ เขียว 33 เขาจะเป็นประดุจเถาองุ ่นที ่ เขย ่าลู กอง ุ่นดิบของมัน และเป็นดังต้นมะกอกเทศท่ีสลัด
ทิง้ดอกบานของมัน 34 เพราะวา่ท่ีชุ มน ุมของพวกหน้าซ่ือใจคดน้ันจะรกรา้งไป และไฟจะเผาผลาญเต็นท์ 
แห ่งสินบนเสีย 35 เขาทัง้หลายตัง้ครรภ์ความชัว่ และคลอดความรา้ยออกมา และท้องของเขาทัง้หลายตระ
เตรยีมการล่อลวง�

16
โยบบ่นเรือ่งพระราชกิจของพระเจ้า

1  แล ้วโยบตอบวา่ 2 �ข้าเคยได้ยนิเรือ่งอยา่งน้ีมามากแล้ว ท่านทุกคนเป็นผู้เล้าโลมท่ี กวนใจ 3 คําลมๆ
แล้งๆจะจบสิน้เม่ือไรหนอ ท่านเป็นอะไรไป ท่านจึงตอบอยา่งน้ี 4 ข้าก็ พู  ดอย ่างท่านทัง้หลายได้ เหมือนกัน 
ถ้าชวีติท่านมาแทนท่ี ช ีวติของข้า ข้าก็สามารถสรรหาถ้อยคํามากมายก่ายกองมาต่อสู้ท่านทัง้หลายได้ และ
สัน่ศีรษะของข้าใส่ ท่าน 5 ข้าจะหนนุกําลังของท่านทัง้หลายด้วยปากของข้าก็ ได้ และการเคล่ือนไหวแหง่รมิ
ฝีปากของข้าจะระงบัความเจ็บปวดของท่านก็ ได้  ด้วย 6 ถ้าข้าพูด ความเจ็บปวดของข้าก็ ไม่  ระงบั และถ้าข้า
น่ิงไว้ จะบรรเทาไปสักเท่าใด 7  แต่  น่ีแหละ  เดีย๋วน้ี พระเจ้าทรงให้ข้าออ่นเปล้ีย  พระองค์ ทรงกระทําให้พรรค
พวกทัง้สิน้ของข้าเลิ กร ้างไป 8 และพระองค์ ได้  ให ้ข้าเต็มไปด้วยรอยยน่ซ่ึงสภาพน้ีเป็นพยานปรกัปราํข้า และ
ความผ่ายผอมของข้าลุกขึ้นปรกัปราํข้า มันเป็นพยานใส่ หน ้าข้า 9  พระองค์ ทรงฉีกข้าด้วยพระพิโรธของ
พระองค์และทรงเกลียดชงัข้า  พระองค์ ทรงขบเขี้ยวเค้ียวฟันใส่ ข้า  ปรปักษ์ ของข้าถลึงตาสู้ ข้า 10  มี คนอา้
ปากใส่ ข้า เขาตบแก้มประจานข้า เขาสุมห ัวก ันปรกัปราํข้า 11 พระเจ้าทรงมอบข้าให ้แก่ คนอธรรม และทรง
เหวีย่งข้าไว้ในมือของคนชัว่รา้ย 12 ข้าอยู ่สบาย และพระองค์ทรงหกัข้าสะบัน้  เออ  พระองค์ ทรงฉวยคอข้า
และฟาดข้าลงเป็นชิน้ๆ  พระองค์ ทรงตัง้ข้าให้เป็นเป้าของพระองค์ 13 นักธนูของพระองค์ล้อมข้า  พระองค์ 
ทรงทะลวงเปิดไตของข้าและไม่เพลามือเลย  พระองค์ ทรงเทน้ําดีของข้าลงบนดิน 14  พระองค์ ทรงพังเข้าไป
เป็นชอ่งๆ  พระองค์ ทรงวิง่เข้าใส่ข้าอยา่งมนษุย ์ยกัษ์ 15 ข้าเยบ็ผ้ากระสอบติดหนังของข้า และทําให้เขาสัตว์
ของข้าสกปรกด้วยผงคลี ดิน 16  หน ้าของข้าแดงด้วยการรํา่ไห้ เงามัจจุราชอยู ่ท่ี  หน ังตาของข้า 17  แม้ว ่าใน
มือของข้าไม่ มี ความอยุ ติ ธรรมเลย และคําอธษิฐานของข้าก็ บรสุิทธิ ์18  โอ  แผ่ นดินโลกเอย๋ อยา่ปิดบังโลหติ
ของข้านะ อยา่ใหเ้สียงรอ้งของข้ามี ท่ี  หยุดพัก 19  ดู  เถิด  เดีย๋วน้ี เองพยานของข้าก็ อยู ่บนสวรรค์ และพระองค์ 
ผู้ รบัรองข้าก็ อยู ่ในท่ี สูง 20 เพื่อนของข้าดูหมิน่ข้า  แต่ ตาของข้าเทน้ําตาออกถวายพระเจ้า 21  โอ  ขอให ้ ผู้  หน ึ่ง
ผู้ใดออ้นวอนเพื่ อมนษุย ์ต่อพระเจ้า อยา่งท่ี มนษุย ์ออ้นวอนเพื่อเพื่อนบ้านของเขา 22 เพราะวา่ต่อไปอกีไม่ ก่ี  
ปี ข้าจะไปตามทางท่ีข้าจะไม่ กลับ �

17
โยบออ้นวอนต่อพระเจ้า

1 �ลมหายใจของข้าได้ แตกดับ วนัเวลาของข้าก็จบลง หลุมฝังศพพรอ้มสําหรบัข้าแล้ว 2  แน่  ละ คนมัก
เยาะเย ้ยก ็ อยู ่รอบข้าน่ี เอง และตาของข้าก็จ้องอยู ่ท่ี การยัว่เยา้ของเขา 3 �โปรดทรงวางประกันไวสํ้าหรบัข้า
พระองค์กับพระองค์ ใครอยู ่ท่ี น่ั นที ่จะให้ประกันสําหรบัข้าพระองค์ ได้ 4 เพราะพระองค์ทรงปิดใจของเขาทัง้
หลายไว้จากความเข้าใจ ฉะน้ันพระองค์จะไม่ทรงยกยอ่งเขา� 5  ผู้  ท่ี  กล ่าวคําประจบประแจงแก่เพื่อนของ
เขา  นัยน์ ตาของลูกหลานของเขาจะมัวมืดไป 6  พระองค์ ทรงกระทําให้ข้าเป็นคําครหาของชนชาติ ทัง้หลาย 
 แต่ ก่อนน้ันข้าเป็นเหมือนราํมะนา 7  นัยน์ ตาของข้าได้มื ดม ัวไปด้วยความโศกสลด และอวยัวะทัง้สิน้ของข้า
ก็เหมือนกับเงา 8 คนเท่ียงธรรมก็จะตกตะลึ งด ้วยเรือ่งน้ี และคนไรผ้ิ ดก ็จะเรา้ตัวขึ้นปรกัปราํคนหน้าซ่ือใจ
คด 9 คนชอบธรรมยงัจะย ึดม ่ันอยู่กับทางของเขา และผู้ ท่ี  มี มือสะอาดก็จะแข็งแรงยิง่ขึ้นๆ 10  แต่ พวกท่าน
ท่านทุกคนมาอกีซี ข้าจะไม่พบคนท่ี มี ปัญญาสักคนในพวกท่าน 11 วนัของข้าก็ผ่านพ้นไป แผนงานของข้าก็ 
แตกหกั คือความคิดในใจของข้าน้ัน 12 เขาเหล่าน้ันทํากลางคืนให้เป็นกลางวนั ความสวา่งน้ั นก ็สัน้เพราะ
เหตุ ความมืด 13 ถ้าข้ารอคอย แดนคนตายจะเป็นบ้านของข้า ข้าได้กางท่ีนอนออกในความมืด 14 ข้าได้ พู  ดก 
ับความเป่ือยเน่าวา่ � เจ้ าเป็นพ่อของข้า� และพู ดก ับหนอนวา่ � เจ้ าเป็นแม่ของข้าและเป็นพี่สาวของข้า�
15  แล ้วบัดน้ีความหวงัของข้าอยู ่ท่ี ไหนเล่า ส่วนความหวงัของข้าน้ันใครจะเหน็ได้ 16 ความหวงัน้ันจะลงไปท่ี
ดาลประตูแดนคนตาย เราจะลงไปด้วยกันในผงคลี ดิน �

18
 บิ  ลด ัดกล่าวถึงความทุกขข์องคนชัว่
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1  แล ้วบิ ลด ัดคนชูอาห์ตอบวา่ 2 �ท่านจะค้นหาถ้อยคํานานเท่าใด จงใครค่รวญแล้วภายหลังพวกเราจะ
พูด 3 ทําไมเราจึงถูกนับใหเ้ป็นสัตว์ และถือวา่เลวทรามในสายตาของท่าน 4 ท่านผู้ฉีกตัวของท่านด้วยความ
โกรธของท่าน จะให ้แผ่ นดินโลกถูกทอดทิง้เพราะเหน็แก่ท่านหรอื หรอืจะให้ก้อนหนิโยกยา้ยจากท่ีของมัน
5  เออ ความสวา่งแหง่คนชัว่จะถู กด ับเสีย และเปลวไฟของเขาจะไม่ส่องแสงอกี 6 ความสวา่งในเต็นท์ของ
เขาจะมืด และตะเกียงของเขาจะดับพรอ้มกับเขา 7 ก้าวอนัแข็งแรงของเขาก็จะสัน้เข้า และความคิดอา่น
ของเขาเองก็จะควํา่เขาลง 8 เพราะเขาถูกเหวีย่งเข้าไปในข่ายด้วยเท้าของเขาเอง และเขาเดินอยู่บนหลุม
พราง 9 กับอนัหน่ึงจะฉวยส้นเท้าของเขาไว้  ผู้ ปล้นจะมีชยัต่อเขา 10  มี บ่วงซ่อนอยู่ในดินไว้ดักเขา  มี กั บอย ู่
ในทางไวดั้กเขา 11  สิ ่งน่าหวาดเสียวจะทําใหเ้ขาตกใจอยู ่รอบด้าน และไล่ ติ ดส้นเท้าของเขาอยู่ 12 กําลังของ
เขาก็จะกรอ่นไปเพราะความหวิ และภัยพิบั ติ  ก็ จะคอยพรอ้มอยู ่ท่ี ข้างเขา 13 มันจะกินความแข็งแกรง่แหง่
ผิวหนังของเขาเสีย  แม้แต่  บุ ตรหวัปี แห ่งความตายจะกินความแข็งแกรง่ของเขาเสีย 14 ความไวว้างใจของ
เขาจะถูกถอนออกจากเต็นท์ของเขา จะถูกนํามายงักษั ตร ิย ์แห ่งความน่าหวาดเสียว 15  สิ ่งท่ี ไม่ใช ่ของเขาจะ
อาศัยอยู่ในเต็นท์ของเขา จะมีกํามะถันเกล่ือนกลาดอยู่เหนือท่ี อยู ่ของเขา 16 รากของเขาจะแหง้ไปข้างใต้ 
น้ัน และกิง่ของเขาท่ี อยู ่ข้างบนจะถูกตัดทิง้ 17 การระลึกถึงเขาจะพินาศไปจากโลก และเขาจะไม่ มี ชื่ออยู่ใน
ถนน 18 เขาจะถูกผลักไสจากความสวา่งเข้าสู่ ความมืด และจะถูกไล่ออกไปจากแผ่นดินโลก 19 เขาจะไม่ มี 
ลูกหรอืหลานท่ามกลางประชาชนของเขา และจะไม่ มี ใครเหลืออยูใ่นท่ีซ่ึงเขาเคยอาศัยอยู่ 20  ผู้  ท่ี มาภายหลัง
เขาก็จะตกตะลึ งด ้วยวนัของเขา เหมือนกับผู้ ท่ี  มาก ่อนก็หวาดกลัวด้วย 21  แน่  ละ  ท่ีอยู ่ของคนชัว่เป็นอยา่งน้ี 
แหละ และท่ี อยู ่ของคนซ่ึงไม่ รู ้จักพระเจ้าก็เป็นอยา่งน้ี แหละ �

19
โยบมัน่คงในความเชื่อ

1  แล ้วโยบตอบวา่ 2 �ท่านทัง้หลายจะทรมานจิตใจชา้นานสักเท่าใด ทัง้ทุบข้าเป็นชิน้ๆด้วยถ้อยคํา 3 ท่าน
ทัง้หลายพูดสบประมาทข้าสิบหนแล้ว และท่ีทําตัวเป็นคนแปลกหน้าต่อข้าน้ันท่านก็ ไม่ อายเลย 4  ถ้าแม้ วา่
ข้าหลงทําผิดจรงิ ความผิดของข้าก็ อยู ่กับข้า 5 ถ้าท่านทัง้หลายจะผยองเพราะข้าจรงิ และใช้ความต่ําต้อย
ของข้าปรกัปราํข้า 6 จงทราบเถิดวา่พระเจ้าทรงควํา่ข้าลงแล้ว และได้ทรงเอาตาข่ายของพระองค์ล้อมข้าไว้
7  ดู  เถิด ข้ารอ้งออกมาเพราะเหตุ ความทารุณ  แต่  ไม่มี ใครฟัง ข้ารอ้งให ้ชว่ย  แต่  ไม่มี ความยุ ติ ธรรมท่ี ไหน 8  
พระองค์ ทรงก่อกําแพงกัน้ทางข้าไว้ ข้าจึงข้ามไปไม่ ได้ และพระองค์ทรงให้ทางของข้ามืดไป 9  พระองค์ ทรง
ปลดสงา่ราศีของข้าไปจากข้าเสีย และทรงถอดมงกุฎจากศีรษะของข้า 10  พระองค์ ทรงพังข้าลงเสียทุ กด ้าน
และข้าก็ สิ ้นไป  พระองค์ ทรงท้ึงความหวงัของข้าขึ้นเหมือนถอนต้นไม้ 11 พระพิโรธของพระองค์ พลุ ่งขึ้นใส่ 
ข้า และทรงนับข้าวา่เป็นปรปั กษ ข์องพระองค์ 12 กองทหารของพระองค์ เข ้ามาพรอ้มกัน เขาทัง้หลายก่อเชงิ
เทินต่อสู้ ข้า และตัง้ค่ายล้อมเต็นท์ของข้า 13  พระองค์ ทรงให ้พี่ น้องของข้าหา่งไกลจากข้า  ผู้  ท่ี  คุ ้นเคยของข้า
ก็หนัไปจากข้าเสีย 14  ญาติ ของข้าละข้าเสีย และเพื่อนสนิทของข้าได้ลืมข้าเสียแล้ว 15 คนทัง้หลายท่ีอาศัย
อยู่ในบ้านของข้าและสาวใช้ของข้า นับข้าเป็นคนต่างด้าว ข้ากลายเป็นคนต่างด้าวในสายตาของเขา 16 ข้า
เรยีกคนใช้ของข้า  แต่ เขาไม่ตอบข้า ข้าต้องวงิวอนเขาด้วยปากของข้า 17 ลมหายใจข้าเป็ นที ่ขยะแขยงแก่
ภรรยาของข้า  ถึงแม้ ข้าได้ออ้นวอนเพื่อลูกๆท่ีบังเกิดแก่ข้าเอง 18  แม้ เด็กๆดูหมิน่ข้า เม่ือข้าลุกขึ้นเขาก็วา่ข้า
19 สหายสนิททัง้สิน้ของข้ารงัเกียจข้า และคนเหล่าน้ั นที ่ข้ารกั เขาหนัหลังให ้ข้า 20 กระดูกของข้าเกาะติด
หนังและติดเน้ือของข้า และข้ารอดได้ อยา่งหวุดหวดิ 21  โอ ข้าแต่ ท่าน สหายของข้า สงสารข้าเถิด สงสาร
ข้าเถิด เพราะพระหตัถ์ของพระเจ้าได้แตะต้องข้า 22 ทําไมท่านทัง้หลายจึงข่มเหงข้าอยา่งกับเป็นพระเจ้า
ทําไมท่านไม่พอใจกับเน้ือของข้า 23  โอ ข้าอยากให้ถ้อยคําของข้าได้ ถู  กบ ันทึกไว้  โอ ข้าอยากให ้จาร ึกไว้ใน
หนังสือ 24 ข้าอยากให้สลักไว้ในศิลาเป็นนิตย์ ด้วยปากกาเหล็กและตะกัว่ 25  แต่ ส่วนข้า ข้าทราบวา่ พระผู้ 
ไถ่ ของข้าทรงพระชนม์ อยู ่และในท่ีสุดพระองค์จะทรงประทับยนืบนแผ่นดินโลก 26 และหลังจากตัวหนอน
แหง่ผิวหนังทําลายรา่งกายน้ี แล้ว ในเน้ือหนังของข้า ข้าจะเหน็พระเจ้า 27  ผู้ ซ่ึงข้าจะได้ เห ็นเอง และนัยน์ตา
ของข้าจะได้ เหน็  ไม่ใช ่ คนอื่น  แม้ว ่าจิตใจในตัวข้าก็ ออ่นระโหย 28  แต่ ท่านทัง้หลายควรวา่ �ทําไมพวกเรา
ข่มเหงท่าน เม่ือรากของเรือ่งน้ันพบอยู่ในตัวเรา� 29 จงกลัวดาบ เพราะพระพิโรธนําโทษของดาบมา เพื่อ
ท่านจะทราบวา่มีการพิพากษา�

20
โศฟารคิ์ดวา่ความบาปท่ีโยบซ่อนอยูจ่ะปรากฏ

1  แล ้วโศฟารช์าวนาอาเมหต์อบวา่ 2 �เพราะฉะน้ันเพราะเหตุความคิดของข้าๆจึงต้องตอบด้วยความเรง่
รอ้น 3 ข้าได้ฟังคําติเตียนท่ีสบประมาทแล้ว เพราะเหตุ จิ ตใจข้ารูเ้รือ่งข้าจึงต้องตอบ 4  ตัง้แต่  ดึกดําบรรพ์  มา 
 ตัง้แต่  มนษุย ์ ถู กวางไวบ้นแผ่นดินโลก ท่านไม่ทราบหรอืวา่ 5 เสียงไชโยของคนชั ่วน ้ันสัน้ และความชื่นบาน
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ของคนหน้าซ่ือใจคดน้ันเป็นแต่ ครู่เดียว 6  แม้ ความสูงของเขาเด่นขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และศีรษะของเขา
ไปถึงหมู่ เมฆ 7 เขาจะพินาศเป็นนิตย์อยา่งอุจจาระของเขาเอง บรรดาคนท่ีเคยเหน็เขาจะพูดวา่ �เขาอยู ่
ท่ีไหน � 8 เขาจะบินไปเสียเหมือนความฝัน และจะไม่ มี ใครพบอกี เขาจะถูกไล่ไปเสียอยา่งนิ มิ ตในกลางคืน
9  นัยน์ ตาซ่ึงได้ เห ็นเขาจะไม่ เห ็นเขาอกี หรอืท่ีของเขาจะไม่ เห ็นเขาอกีเลย 10 ลูกหลานของเขาจะเสาะหา
เป็ นที ่โปรดปรานของคนยากจน และมือของเขาจะคืนทรพัย ์สมบัติ ของเขา 11 กระดูกของเขาเต็มไปด้วย
ความบาปของคนหนุ่มซ่ึงจะนอนลงกับเขาในผงคลี ดิน 12  แม้ว ่าความชัว่จะหวานอยู่ในปากของเขา  แม้ เขา
ซ่อนไว ้ใต้ ลิน้ของเขา 13  แม้ เขาไม่อยากจะปล่อยและไม่ ละทิง้  แต่ อมไวใ้นปากของเขา 14 อาหารของเขายงั
เปล่ียนในท้องของเขา เหมือนพิษของงู เห ่าในตัวเขา 15 เขากลืนทรพัย ์สมบัติ ลงไป  แต่ จะอาเจียนมันออก
มาอกี พระเจ้าจะเหวีย่งมันออกมาจากท้องของเขา 16 เขาจะดูดพิษของงู เหา่ ลิน้ของงูรา้ยจะฆ่าเขา 17 เขา
จะไม่ ได้  เห ็นแม่น้ําลําธาร หรอืน้ําเออ่ล้น คือลําธารท่ี มีน ้ําผึ้งและนมข้นไหลอยู่ 18 เขาจะคืนผลงานของเขา
และจะไม่ กล ื นก ินเสีย เขาได้กําไรเท่าไหร่ เขาจะต้องคืนให ้เท่าน้ัน และเขาจะไม่ ได้ ความชื่นบานในสิง่น้ันเลย
19 เพราะเขาได้ ขยี ้และทอดทิง้คนยากจน เขาได้ ช ิ งบ ้านซ่ึงเขาไม่ ได้  สรา้ง 20  แน่ นอนเขาจะไม่ รู ้สึกสงบใจ
เขาจะเก็บสิง่ท่ีเขาปรารถนาไม่ ได้  เลย 21 อาหารของเขาจะไม่ มี อะไรเหลือ  เหตุ ฉะน้ันไม่ มี ใครเสาะหาทรพัย ์
สมบัติ ของเขา 22  ในขณะท่ี เขาอิม่หนําสําราญ เขาจะตกในสภาพขัดสน มือของคนชั ่วท ้ังปวงจะมายงัเขา
23 เม่ือกําลังจะเติ มท ้องของเขาให ้เต็ม พระเจ้าจะทรงส่งความพิโรธอนัดุเดือดมาถึงเขา และหลัง่ลงมาบน
เขาเม่ือเขารบัประทานอาหารอยู่ 24 เขาจะล้ีจากอาวุธเหล็ก  คันธน ูเหล็กกล้าจะแทงเขาทะลุ 25 เขาดึ งม ัน
ออก และมันออกมาจากรา่งกายของเขา  เออ  กระบี่ อนัวาววบัออกมาจากน้ําดีของเขา ความน่าหวาดเสียว
มายงัเขา 26 ความมืดทัง้ปวงจะซ่อนไวใ้นท่ีลึ กล ับของเขา ไฟท่ี ไม่ ต้องเป่าจะกลืนเขาเสีย  สิ ่งใดท่ี เหลืออยู ่ใน
เต็นท์ของเขาจะถูกเผาผลาญ 27 ฟ้าสวรรค์จะสําแดงความชัว่ชา้ของเขา และแผ่นดินโลกจะลุกขึ้นปรกัปราํ
เขา 28 ผลกําไรแหง่ครวัเรอืนของเขาจะถูกนําไปเสีย  ทรพัยส์มบัติ ของเขาจะถูกกวาดไปในวนัแหง่พระพิโรธ
ของพระเจ้า 29  น่ี เป็นส่วนของคนชัว่จากพระเจ้า และเป็นมรดกท่ีพระเจ้าทรงกําหนดให ้เขา �

21
โยบทุกข์ใจเรือ่งความเจรญิของคนอธรรม

1  แล ้วโยบตอบวา่ 2 �ขอฟังถ้อยคําของข้าอยา่งระมัดระวงั และให้คําน้ีปลอบใจท่าน 3 ขออดทนหน่อย
และข้าจะพูด และเม่ือข้าพูดแล้ว  ก็ เยาะต่อไปเถอะ 4 ส่วนข้าน้ี จะต่อวา่มนษุย ์หรอื ถ้าเป็นเชน่น้ันทําไมใจ
ข้าจึงไม่ควรเป็นทุกข์ 5  มองดู ข้าซี และจงตกตะลึงเถิด และท่านจงเอามือปิดปากของท่าน 6 เม่ือข้าระลึก
ถึงเรือ่งน้ีข้าก็ ตระหนกตกใจ และความสัน่สะท้านก็จับเน้ือของข้า 7 ทําไมคนชัว่จึ งม ี ช ีวติอยู่  เออ จนถึงแก่
และเจรญิมีกําลังมากขึ้น 8 เชื้อสายของเขาก็ตั ้งม ่ันคงอยู่ในสายตาของเขา และลูกหลานของเขาก็ อยู ่ต่อ
หน้าต่อตาเขา 9 เรอืนของเขาทัง้หลายก็ปลอดภัยปราศจากความกลัว และไม้เรยีวของพระเจ้าก็ ไม่อยู ่บน
เขา 10 ววัผู้ของเขาเกิดพันธุ์  ไม่มี  ขาด ววัเมียของเขาตกลูก และไม่ มี  แท้ง 11 เขาส่งเด็กๆออกไปอยู่อยา่งฝูง
แพะแกะ และลูกหลานเล็กของเขาก็ เต้นราํ 12 เขาหยบิเอาราํมะนาและพิณเขาคู่ และเปรมปร ีดิ ์ตามเสียง
ขลุ่ย 13 ตลอดวนัเวลาของเขา เขาก็ เจรญิ และเขาลงไปท่ีแดนคนตายในพรบิตาเดียว 14 เขาจึงทูลพระเจ้า
วา่ �ขอจากเราไปเสีย เพราะเราไม่ปรารถนาความรูใ้นทางของท่าน 15  องค์  ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์คืออะไร  ท่ี เรา
จะต้องปรนนิบั ติ  เขา ถ้าเราอธษิฐานต่อเขา เราจะได้ ประโยชน์  อะไร � 16  ดู  เถิด ความจําเรญิของเขาทัง้หลาย
ไม่ อยู ่ในกํามือของเขา คําปรกึษาของคนชัว่อยู่หา่งไกลจากข้า 17 ตะเกียงของคนชัว่ดับบ่อยเท่าใด ความ
ยากลําบากมาเหนือเขาบ่อยเท่าใด พระเจ้าทรงแจกจ่ายความเศรา้โศกด้วยพระพิโรธของพระองค์ 18 เขา
เป็นเหมือนฟางข้าวหน้าลม และเป็นเหมือนแกลบท่ี พายุ พัดไป 19 พระเจ้าทรงสะสมความชัว่ชา้ของเขาไว ้
ให ้ลูกหลานของเขาหรอื  พระองค์ ทรงตอบแทนแก่เขาเอง และเขาก็จะทราบ 20  นัยน์ ตาของเขาจะเหน็ความ
พินาศของเขา และเขาจะด่ืมพระพิโรธขององค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์21 เพราะเขามีความพึงพอใจอะไรในเรือ่ง
วงศ์วานท่ีตามเขามา เม่ือจํานวนเดือนของเขาถูกตัดขาดกลางคันเสียแล้ว 22  มี  ผู้ ใดจะสอนความรู ้ให ้ แด่ 
พระเจ้าได้ หรอื เม่ือพระองค์ทรงพิพากษาเทวชพี 23 คนหน่ึงตายเม่ือยงัแข็งแรงเต็ มท ่ีสบายและปลอดภัย
ทัง้สิน้ 24 ถังกายของเขาเต็ มด ้วยน้ํานม และกระดูกของเขาก็ชุ ่มด ้วยไขกระดูก 25  อ ีกคนหน่ึงตายด้วยใจ
ขมขื่น  ไม่ เคยได้ ช ิมของดี 26 เขาทัง้สองนอนลงในผงคลี ดิ นเหมือนกัน และตัวหนอนก็คลุมเขาทัง้สองไว้ 27  
ดู  เถิด ข้ารูค้วามคิดของท่านและอุบายของท่านท่ีจะทําผิดต่อข้า 28 เพราะท่านวา่ �วงัของเจ้านายอยู ่ท่ีไหน 
 เต็นท์ ซ่ึงคนชัว่อาศัยน้ันอยู ่ท่ีไหน � 29 ท่านมิ ได้ ถามนักท่องเท่ียว และท่านไม่ ได้ รบัสักขีพยานของเขาหรอื
30 วา่คนชัว่ได้สงวนไวจ้นถึงวนัแหง่ภัยพิบั ติ และเขาจะถูกนําไปยงัวนัแหง่พระพิโรธ 31 ใครแจ้งวธิกีารของ
เขาต่อหน้าเขา และผู้ใดสนองเขาในสิง่ท่ีเขาได้ กระทํา 32  แม้ กระน้ันเขาจะถูกหามไปยงัหลุมศพ และจะยงั
อยู่ในอุโมงค์ 33 สําหรบัเขาก้อนดิ นที ่หุบเขาก็เบาสบาย คนทัง้ปวงก็ตามเขาไป และคนท่ีไปข้างหน้าก็ นับไม่
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ถ้วน 34  แล ้วทําไมท่านจะมาเล้าโลมใจข้าด้วยสิง่วา่งเปล่า คําตอบของท่านไม่ มี อะไรเหลือแล้วนอกจากการ
มุสา�

22
เอลีฟัสฟ้องโยบเป็ นคร ้ังท่ี สาม 

1  แล ้วเอลีฟัสชาวเทมานตอบวา่ 2 �คนจะเป็นประโยชน์อะไรแก่พระเจ้าได้ หรอื  แน่  ละ  ผู้ ใดฉลาดก็ เป็น
ประโยชน์  แก่ ตนเองต่างหาก 3 ถ้าท่านเป็นคนชอบธรรม จะเป็ นที ่พอพระทัยแก่ องค์  ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ หรอื 
หรอืถ้าทางทัง้หลายของท่านดีรอบคอบจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ พระองค์ 4  พระองค์ จะทรงติเตียนท่าน
เพราะยาํเกรงหรอื  พระองค์ จะทรงสู้ความกั บท ่านหรอื 5 ความชัว่ของท่านใหญ่โตมิ ใช ่ หรอื ความชัว่ชา้ของ
ท่านไม่ มี  ท่ี  สิ ้นสุ ดม ิ ใช ่ หรอื 6 เพราะท่านยดึของประกันไปจากพี่น้องเปล่าๆ และรบิเส้ือผ้าของคนท่ี เปลือย
กาย 7 ท่านมิ ได้  ให ้น้ําแก่คนอดิโรยด่ืม และท่านหน่วงเหน่ียวขนมปังไว ้มิ  ให ้ คนที ่ หวิ 8  คนที ่ มี อาํนาจใหญ่โต
ยอ่มได้ ท่ี  ดิ นเป็นกรรมสิทธิ์ และคนท่ี มี  หน ้ามี ตาก ็ ได้  เข ้าอาศัยอยู่ 9 ท่านไล่ แม่ ม่ายออกไปมือเปล่า และแขน
ของลูกกําพรา้พ่ อก ็ หกั 10 เพราะฉะน้ั นก ั บด ักอยู่รอบท่าน และความสยดสยองอนัฉับพลั นก ็ท่วมทั บท ่าน
11 หรอืความมืดจนท่านไม่ เห ็นอะไร และน้ําท่ีท่วมก็คลุ มท ่านไว้ 12 พระเจ้ามิ ได้ ทรงสถิตอยู่  ณ  ท่ี สูงในฟ้า
สวรรค์ หรอื  ดู ดาวท่ีสูงท่ีสุดเถิด มันสูงจรงิๆ 13 เพราะฉะน้ันท่านวา่ �พระเจ้าทรงรู ้อะไร  พระองค์ จะทรงทะลุ
เมฆมืดทึบไปพิพากษาได้ หรอื 14 เมฆทึบคลุมพระองค์ ไว ้ พระองค์ ทรงมองอะไรไม่ เหน็ และพระองค์ทรง
ดําเนินโดยรอบบนพื้นฟ้า� 15 ท่านมุ่งไปทางเก่าหรอื ซ่ึงคนชัว่เคยดําเนินน้ัน 16  ผู้  ถู กฉวยเอาไปก่อนเวลา
กําหนดของเขา รากฐานของเขาถูกไหลล้นไปด้วยน้ําท่วม 17  ผู้ ทูลพระเจ้าวา่ �ขอทรงไปจากข้าทัง้หลาย�
 และ � องค์  ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์จะทรงชว่ยเขาทัง้หลายได้� 18  แต่  พระองค์ ทรงให้เรอืนของเขาเต็ มด ้วยของดี
 แต่ คําปรกึษาของคนชัว่หา่งไกลจากข้า 19 คนชอบธรรมเหน็และยนิดี คนไรผ้ิดหวัเราะเยาะ 20  ในขณะท่ี  
ทรพัย์สมบัติ ของเราไม่ ถู กตัดขาด  แต่ ของท่ีเหลือน้ันไฟก็เผาเสีย 21 จงปรองดองกับพระเจ้าและอยู่อยา่ง
สันติ ดังน้ันสิง่ท่ี ดี จะมาถึงท่าน 22 ขอจงรบัพระราชบัญญั ติ จากพระโอษฐ์ของพระองค์ และเก็บพระวจนะ
ของพระองค์ ไว ้ในใจของท่าน 23 ถ้าท่านกลับมายงัองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ท่านจะเจรญิและจะทิง้ความชัว่ชา้
ใหไ้กลจากเต็นท์ของท่าน 24 ท่านจะรวบรวมทองคําไวเ้หมือนผงคลี ดิน และทองคําเมืองโอฟีร ์ไว ้เหมือนหนิ
ในลําธาร 25 และองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์จะเป็นผู้ป้องกันท่าน และท่านจะมีเงนิอยา่งมากมาย 26  แล ้ วท ่าน
จะปี ติ  ยนิดี ในองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์และเงยหน้าของท่านหาพระเจ้า 27 ท่านจะอธษิฐานต่อพระองค์ และ
พระองค์จะทรงฟังท่าน และท่านจะทําตามคําปฏิญาณของท่าน 28 ท่านจะตัดสินใจในเรือ่งใด และเรือ่งน้ัน
จะสําเรจ็สมประสงค์ และจะมีแสงสวา่งส่องทางให ้ท่าน 29 เม่ื อมนษุย ์ ถู กทิง้ลงไป ท่านจะวา่ � มี การทรง
ชว่ยยกชู ขึ้น และพระองค์ทรงชว่ยคนถ่อมใจให ้รอด � 30  พระองค์ ทรงชว่ยเกาะแหง่ผู้ ไร ้ความผิดให ้พ้น มัน
ได้รบัการชว่ยใหพ้้นโดยความสะอาดแห ่งม ือของท่าน�

23
โยบอาลัยถึงพระเจ้า

1  แล ้วโยบตอบวา่ 2 � คํารอ้งทุกข์ ของข้าก็ขมขื่นในวนัน้ี ด้วย การท่ีข้าถูกทุบตี ก็  หน ักกวา่การรอ้งครางของ
ข้า 3  โอ ข้าอยากทราบวา่จะพบพระองค์ ได้ท่ี  ไหน เพื่อข้าจะมาถึงพระท่ีน่ังของพระองค์ 4 ข้าจะยื่นคดีของข้า
ต่อพระพักตร ์พระองค์ และบรรจุข้อโต้ แย ้งให้เต็มปากข้า 5 ข้าจะทราบคําตอบของพระองค์ และเข้าใจสิง่ท่ี 
พระองค์ จะตรสักับข้า 6  พระองค์ จะทรงโต้ แย ้ งก ับข้าด้วยฤทธานุภาพอนัยิง่ใหญ่ของพระองค์ หรอื  เปล ่าน่ะ
 พระองค์ จะทรงให้กําลังแก่ ข้า 7  ณ  ท่ี น่ันคนเท่ียงธรรมจะสู้ความกับพระองค์ ได้ และข้าจะรบัการชว่ยใหพ้้น
จากผู้พิพากษาของข้าเป็นนิตย์ 8  ดู  เถิด ข้าเดินไปข้างหน้า  แต่  พระองค์  มิได้ ทรงสถิตท่ี น่ัน และข้างหลัง  แต่ 
ข้าก็ ไม่ สังเกตเหน็พระองค์ 9 ข้างซ้ายมือท่ี พระองค์ ทรงกระทํากิจ ข้าก็ ไม่  เห ็นพระองค์ ข้างขวามือพระองค์
ทรงซ่อนอยู่ ข้าหาพระองค์ ไม่  พบ 10 ด้วยวา่พระองค์ทรงทราบทางท่ีข้าไป เม่ือพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้ว
ข้าก็จะเป็นอยา่งทองคํา 11  เท ้าของข้าติดรอยพระบาทของพระองค์ แน่น ข้าตามมรรคาของพระองค์ และ
มิ ได้ หนัไปข้างๆเลย 12  ข้าม ิ ได้ พรากไปจากพระบัญญั ติ  แห ่งรมิพระโอษฐ์ของพระองค์ ข้าตีราคาพระวจนะ
แหง่พระโอษฐ์ของพระองค์สูงกวา่อาหารท่ีจําเป็นสําหรบัข้า 13  แต่  พระองค์ ทรงผันแปรมิ ได้ และผู้ใดจะหนั
พระองค์ ได้  พระองค์  มี พระประสงค์ สิง่ใด  พระองค์  ก็ ทรงกระทําสิง่น้ัน 14 เพราะวา่พระองค์จะทรงกระทําสิง่
ท่ี พระองค์ ทรงกําหนดให้ข้าน้ันครบถ้ วน และสิง่อยา่งน้ันเป็ นอ ันมากอยู่ในพระดํารขิองพระองค์ 15 เพราะ
ฉะน้ันข้าจึงสะทกสะท้านต่อพระพักตร ์พระองค์ เม่ือข้าตรกึตรอง ข้าก็ครั ่นคร ้ามต่อพระองค์ 16 พระเจ้าทรง
กระทําให้ใจของข้าออ่นเปล้ีย  องค์  ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ได้ กระทําให้ข้าสะทกสะท้าน 17 เพราะข้ามิ ได้  ถู กตัดขาด
ก่อนความมืดมาถึง และพระองค์ มิได้ ทรงปิดบังความมืดทึบไวจ้ากหน้าข้า�

24
โยบบ่ นว ่าพระเจ้าทรงเมินเฉยต่อความชัว่รา้ย
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1 �เม่ือวาระกําหนดไม่ปิดบังไวจ้ากองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ทําไมบรรดาผู้ ท่ี  รู ้จักพระองค์ ไม่  เห ็ นว ันกําหนด
ของพระองค์ 2  มี  คนที ่ยา้ยหลักเขต เขายดึฝูงแพะแกะพาไปเล้ียง 3 เขาไล่ต้อนลาของคนกําพรา้พ่อไป เขา
เอาววัของหญิ งม ่ายไปเป็นประกัน 4 เขาผลักคนขัดสนออกนอกถนน คนยากจนแหง่แผ่นดินโลกต่างก็ซ่อน
ตัวหมด 5  ดู  เถิด ดังลาป่าอยูใ่นถิน่ทุ รก ันดาร คนยากจนน้ันออกไปทํางานพยายามหาอาหาร ถิน่แหง้แล้งให้
อาหารแก่เขาและบุตรทัง้หลายของเขา 6 เขาทัง้หลายเก็บหญ้าแหง้ท่ีในทุ่ง และเขาเล็มสวนองุน่ของคนชัว่
7 เขาทําให ้คนที ่ เปล ือยกายนอนตลอดคืนโดยไม่ มี  เส้ือผ้า และไม่ มี ผ้าหม่กันหนาว 8 เขาเปียกฝนแหง่ภู เขา 
และเกาะหนิอยู่เพราะขาดท่ี กําบัง 9  มี  ผู้ ฉวยเด็กกําพรา้พ่อไปจากอก และเอาของประกันจากคนยากจน
10 เขาทัง้หลายทําใหเ้ขาเดินเปลือยกายไปโดยไม่ มี  เส้ือผ้า เขาก็แบกฟ่อนข้าวไปจากคนท่ี หวิ 11 เขาทําน้ํามัน
อยู่ท่ามกลางกําแพงของพวกเขา เขายํ่าอยู ่ท่ี  บ่อย ํ่าองุน่  แต่ เขาต้องทนความกระหาย 12 คนครํา่ครวญออก
มาจากท่ีในเมือง และจิตใจของคนบาดเจ็บรอ้งขอ  แต่ พระเจ้ามิ ได้ สนพระทัยในความโงเ่ขลาของเขา 13 เขา
อยูใ่นพวกท่ีกบฏต่อความสวา่ง  ท่ี  ไม่  คุ ้นเคยกับทางของความสวา่งน้ัน และมิ ได้  อยู ่ในทางของความสวา่งน้ัน
14 ฆาตกรลุกขึ้นมาแต่ เชา้ตรู ่เขาฆ่าคนยากจนและคนขัดสน และในกลางคืนเขาเป็นเหมือนขโมย 15 ตา
ของผู้ ล่วงประเวณี คอยเวลาพลบค่ํา  กล่าววา่ � ไม่มี ตาใดจะเหน็ข้า� และเขาก็ปลอมหน้าของเขา 16 ในยาม
มืดเขาขุดเข้าไปในเรอืนซ่ึงเขาหมายไว้สําหรบัตนเองในเวลากลางวนั เขาไม่ รู ้จักความสวา่ง 17 เพราะเงา
มัจจุราชเป็นเหมือนเวลาเชา้แก่เขาทุกคน ถ้าใครรูจั้กเขา เขาก็เป็นความสยดสยองของเงามัจจุ ราช 18 เขา
รวดเรว็ดุ จด ังน้ํามากหลาย ส่วนแบ่งของเขาถูกสาปในแผ่นดิน เขาไม่หนัหน้าไปสู่สวนองุน่ของเขา 19 ความ
แหง้แล้งและความรอ้นฉวยเอาน้ําหมิะไปฉันใด แดนคนตายก็ฉวยเอาผู้กระทําบาปไปฉันน้ัน 20  ครรภ์ จะ
ลืมเขา ตัวหนอนจะกินเขาอยา่งอรอ่ย  ไม่มี ใครจําเขาได้ ต่อไป ความชัว่จะหกัลงเหมือนต้นไม้ 21 เขารดีเอา
จากหญิงหมั นที ่ ไม่มี  ลูก และไม่ ทําดี อะไรให ้แก่ หญิ งม ่าย 22 เขาได้ทําลายคนท่ี มี กําลั งด ้วยอาํนาจของตน
เขาลุกขึ้น  แล ้วไม่ มี ใครมัน่ใจเรือ่งชวีติของตน 23 พระเจ้าทรงประทานความปลอดภัยให ้เขา และเขาก็พึ่งอยู่
และพระเนตรของพระองค์ อยู ่บนหนทางของเขา 24 เขาทัง้หลายถูกยกยอ่งขึ้ นคร ู่ หน ่ึงแต่ ก็ ต้องสิน้ไปและ
ถูกนําลงมา เขาถูกเอาออกไปจากทางเหมือนคนอื่นๆ และถูกตัดออกเหมือนยอดรวงข้าว 25  แล ้วบัดน้ีถ้าไม่
เป็นเชน่น้ัน ใครจะพสูิ จน ์ ได้ วา่ข้ามุสา และสําแดงวา่สิง่ท่ีข้ากล่าวน้ันไร ้สาระ �

25
 บิ  ลด ัดบอกโยบวา่มนษุย ์ไม่ สามารถรูจั้กพระเจ้าได้

1  แล ้วบิ ลด ัดคนชูอาห์ตอบวา่ 2 �พระเจ้าทรงอาํนาจในการครอบครองและทรงให้ยาํเกรงพระองค์
ทรงกระทําสันติภาพในสวรรค์เบื้องสูงของพระองค์ 3 กองทัพของพระองค์ มี จํานวนหรอื ความสวา่งของ
พระองค์ มิได้ ส่องมาเหนือผู้ใดบ้าง 4  แล ้วมนษุย์จะชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้าได้ อยา่งไร  คนที ่ เก ิด
จากผู้หญิงจะสะอาดได้ อยา่งไร 5  ดู  เถิด  ถึงแม้  ดวงจันทร ์ ก็  ไม่มี ความสุกใส และดวงดาวก็ ไม่  บรสุิทธิ ์ในสาย
พระเนตรของพระองค์ 6  มนษุย ์จะยิง่สะอาดน้อยกวา่น้ันเท่าใด  ผู้ เป็นเพียงตัวดักแด้ และบุตรของมนษุย ์
เล่า  ผู้ เป็นเพียงตัวหนอน�

26
โยบกล่าวซ้ําวา่ท่านเชื่อในพระเจ้า

1  แล ้วโยบตอบวา่ 2 �ท่านได้ชว่ยผู้ ไม่มี กําลังมากจรงิหนอ ท่านได้ชว่ยแขนท่ี ไม่มี แรงแล้วหนอ 3 ท่าน
ให้คําปรกึษาแก่ คนที ่ ไม่มีสติ  ปัญญา และได้ ให้ความรู ้มากท่ี สัมฤทธิผ์ล  จร ิงหนอ 4 ท่านเปล่งวาจาออกมา
แก่ใครเล่า และวญิญาณของใครได้ออกมาจากท่าน 5 ชาวแดนคนตายเบื้องล่างสะทกสะท้านใต้น้ําและ
ชาวเมืองน้ัน 6 นรกเปลือยอยู่ต่อพระพักตร ์พระเจ้า และแดนพินาศไม่ มี  ผ้าหม่ 7  พระองค์ ทรงคล่ีทางเหนือ
ออกคลุ มท ่ี เวิง้วา้ง และแขวนโลกไว้เหนือท่ี วา่งเปล่า 8  พระองค์ ทรงมัดน้ําไว้ในเมฆทึบของพระองค์ และ
เมฆน้ั นก ็ ไม่ ขาดวิน่ไป 9  พระองค์ ทรงคลุมหน้าของพระท่ี น่ัง และคล่ีเมฆของพระองค์ออกคลุมมันไว้ 10  
พระองค์ ทรงขีดปรมิณฑลไว้บนพื้นน้ํา  ณ เขตระหวา่งความสวา่งและความมืด 11 เสาฟ้าก็หวัน่ไหวและ
ประหลาดใจเม่ือพระองค์ทรงขนาบ 12  พระองค์ ทรงปราบทะเลให้สงบด้วยอานภุาพของพระองค์  พระองค์ 
ทรงตีคนจองหองด้วยความเข้าพระทัยของพระองค์ 13  พระองค์ ทรงตกแต่งฟ้าสวรรค์ด้วยพระวญิญาณ
ของพระองค์ พระหตัถ์ของพระองค์ทรงสรา้งพญานาคท่ี ขด 14  ดู  เถิด  เหล่าน้ี เป็นเพียงพระราชกิจผิวเผิน
ของพระองค์ เราได้ยนิถึงพระองค์ ก็ เป็นเพียงเสียงกระซิบ ใครจะเข้าใจถึงฤทธิกั์มปนาทอนัเกรยีงไกรของ
พระองค์ ได้ �

27
ความจรงิใจของโยบ



โยบ 27:1 437 โยบ 28:28

1 และโยบได้ กล ่าวกลอนภาษิตของตนอ ีกวา่ 2 �พระเจ้าทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด คือพระองค์ ผู้ ทรงนํา
ความยุ ติ ธรรมอนัควรตกแก่ข้าไปเสีย และองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด คือผู้ทรงทําใจข้า
ให ้ขมขื่น 3 เพราะลมหายใจยงัอยู่ในตัวข้าตราบใด และลมปราณจากพระเจ้ายงัอยู่ในรู จม ูกของข้าตราบใด
4 รมิฝีปากของข้าจะไม่ พู ดความเท็จและลิน้ของข้าจะไม่ เปล ่งคําหลอกลวง 5 ขอพระเจ้าอยา่ยอมใหข้้าเห ็นว 
่าท่านเป็นฝ่ายท่ี ถู กเลย ข้าจะไม่ทิง้ความสัตย ์จร ิงของข้าจนข้าตาย 6 ข้ายดึความชอบธรรมของข้าไวมั้น่ไม่
ยอมปล่อยไป  จิ ตใจของข้าไม่ ตําหนิ  ข้า  ไม่  วา่ว ันใดในชวีติของข้า 7  ขอให ้ ศัตรู ของข้าเป็นเหมือนคนชัว่ และ
ขอให ้ผู้  ท่ี  ลุ กขึ้นต่อสู้ข้าเป็นเหมือนคนอธรรม

คนหน้าซ่ือใจคดขาดความหวงั
8 เพราะอะไรจะเป็นความหวงัของคนหน้าซ่ือใจคด  แม้ว ่าเขาได้กําไรแล้ว เม่ือพระเจ้าทรงเอาชวีติของเขา

ไป 9 พระเจ้าจะทรงฟังเสียงรอ้งของเขาหรอื เม่ือความยากลําบากมาสู่ เขา 10 เขาจะปี ติ  ยนิดี ในองค์ ผู้ ทรง
มหทิธ ิฤทธิ ์ หรอื เขาจะกราบทูลพระเจ้าทุกเวลาหรอื 11 ข้าจะสอนท่านทัง้หลายโดยพระหตัถ์ของพระเจ้า ข้า
จะไม่ปิดบังพระดํารขิององค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์12  ดู  เถิด ท่านทุกคนได้ เห ็นเองแล้ว ทําไมท่านจึงเหลวไหลสิน้
เชงิทีเดียวเล่า 13 ต่อพระเจ้า  น่ี เป็นส่วนของคนชัว่ และมรดกซ่ึงผู้บีบบังคับจะได้รบัจากองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิ
ฤทธิ ์14 ถ้าลูกหลานของเขาเพิม่ขึ้น  ก็ เพื่อถูกดาบ และลูกหลานของเขาก็หาไม่ พอก ิน 15 คนของเขาท่ี เหลือ
อยู ่ความตายก็จะฝังเขาเสีย และภรรยาม่ายทัง้หลายของเขาจะไม่ ครํา่ครวญ 16 ถึงเขาจะกอบโกยเอาเงนิ
ไว้มากอยา่งผงคลี ดิน และกองเส้ือผ้าไว้ดั งด ินเหนียว 17 เขาจะกองไว ้ก็ได้  แต่ คนชอบธรรมจะสวม และ
คนไรผ้ิดจะแบ่งเง ินก ัน 18 เขาสรา้งบ้านเหมือนอยา่งตัวมอด เหมือนอยา่งเพิงท่ีคนยามสรา้ง 19 คนมัง่คัง่
จะนอนลง  แต่ เขาจะไม่ ถู กรวบรวมไว้ เขาลืมตาของเขาขึ้น และเขาไม่ อยู ่ แล้ว 20 ความสยดสยองท่วมเขา
เหมือนน้ํามากหลาย ในกลางคืนพายุหอบเขาไป 21 ลมตะวนัออกหอบเขาขึ้น และเขาก็ จากไป เหมือนพา
ยุมั นก ็กวาดเขาออกไปจากท่ีของเขา 22 พระเจ้าจะทรงเหวีย่งเขาอยา่งไม่ ปรานี เขาจะหนีจากพระหตัถ์ของ
พระองค์ 23 คนจะตบมือเยาะเยย้เขา และเยย้หยนัเขาออกไปจากท่ีของเขา�

28
 สติ ปัญญาเป็นของประทานจากพระเจ้า

1 � แน่  ละ ต้องมีเหมืองสําหรบัแร ่เงนิ และมี ท่ี สําหรบัทองคําท่ีเขาถลุง 2 เขาเอาเหล็กมาจากพื้นดิน และ
ถลุงทองสัมฤทธิจ์ากแร ่ดิบ 3  มนษุย ์กําจัดความมืด และค้นหาไปยงัเขตไกลท่ี สุด ค้นแร ่ดิ บในท่ีมืดครึม้และ
เงามัจจุ ราช 4 เขาขุดปล่องไกลจากท่ีฝูงคนอาศัยอยู่ คนสัญจรไปมาลืมเขาแล้ว เขาแขวนอยู ่แกว ่งไปแกวง่
มาไกลจากฝูงคน 5 ฝ่ายแผ่นดินน้ั นม ีอาหารออกมา  แต่  ภายใต้  ก็ ควํา่อยา่งถูกไฟไหม้ 6 ก้อนหนิของท่ีน่ันเป็ 
นที ่ อยู ่ของพลอยไพทูรย์ และมั นม ผีงทองคํา 7 ทางน้ันไม่ มี  เหย ี่ยวรู ้ และไม่ มี ตาเหยีย่วดํามองเหน็ 8 ลูกสิงโต
ไม่เคยเดิ นที ่ น่ัน  สิ งโตดุรา้ยไม่ผ่านมาท่ี น่ัน 9 คนยื่ นม ือท่ีหนิแข็ง และทําลายภูเขาลงถึงราก 10 เขาขุดลําราง
ไว้ในหนิ และตาของเขาเหน็ของประเสรฐิทุกอยา่ง 11 เขากันตาน้ําไว้ เพื่ อม ิ ให ้ มีน ้ํายอ้ย และสิง่ท่ีปิดบังไว้
เขานํามาให ้แจ้ง 12  แต่ จะพบพระปัญญาท่ี ไหน และท่ีของความเข้าใจอยู ่ท่ีไหน 13  มนษุย ์ ไม่รู ้จั กค ่าของพระ
ปัญญา และในแผ่นดินของคนเป็ นก ห็าไม่ พบ 14บาดาลพูดวา่ � ท่ี ข้าไม่ มี � และทะเลกล่าววา่ � ไม่อยู ่กับข้า�
15 จะเอาทองคําซ้ื อก ็ ไม่ได้ และจะชัง่เงนิให้ตามราคาก็ ไม่ได้ 16 จะตีราคาเป็นทองคําโอฟีร ์ก็  ไม่ได้ หรอืเป็น
พลอยสีน้ําข้าวประเสรฐิหรอืพลอยไพทูรย ์ก็  ไม่ได้ 17 จะเทียบเท่าทองคําและแก้วผลึ กก ็ ไม่ได้ หรอืจะแลกกับ
เครือ่งทองคําเน้ื อด ี ก็  ไม่ได้ 18 อยา่เอย่ถึงหนิปะการงัและไข่ มุ กเลย ค่าของพระปัญญาสูงกวา่มุกดา 19  บุ ษ
ราคัมแหง่เมืองเอธโิอเปีย  ก็ เปรยีบกับพระปัญญาไม่ ได้ หรอืจะตีราคาเป็นทองคําบร ิสุทธ ์ิ ก็  ไม่ได้ 20 ดังน้ัน
พระปัญญามาจากไหนเล่า และท่ีของความเข้าใจอยู ่ท่ีไหน 21 เป็นสิง่ท่ีซ่อนพ้นจากตาของสิง่ท่ี มี  ช ีวติทัง้ปวง
และปิดบังไว้จากนกในอากาศ 22 แดนพินาศและมัจจุราชกล่าววา่ �เราได้ยนิเสียงลือเรือ่งพระปัญญากับ
หูของเรา� 23 พระเจ้าทรงทราบทางไปหาพระปัญญาน้ัน และพระองค์ทรงทราบท่ี อยู ่ของพระปัญญาด้วย
24 เพราะพระองค์ทอดพระเนตรไปถึงท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก และทรงเหน็ทุกสิง่ท่ี ใต้ ฟ้าสวรรค์ 25 ในเม่ือ
พระองค์ทรงกําหนดน้ําหนักให ้แก่  ลม และทรงกะน้ําด้วยเครือ่งตวง 26 เม่ือพระองค์ทรงสรา้งกฎให ้ฝน และ
สรา้งทางไว ้ให ้แสงแลบของฟ้าผ่า 27  แล ้วพระองค์ทอดพระเนตรพระปัญญาและทรงประกาศ ทรงสถาปนา
ไวแ้ละทรงว ิจัย 28 และพระองค์ตรสักับมนษุย ์วา่ � ดู  เถิด ความยาํเกรงองค์ พระผู้เป็นเจ้า น่ันแหละคือพระ
ปัญญา และท่ีจะหนัจากความชัว่ คือความเข้าใจ� �
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1  แล ้วโยบก็ กล ่าวกลอนภาษิตของท่านอ ีกวา่ 2 � โอ ข้าอยากจะอยู่อยา่งแต่ละเดือนท่ีผ่านไป อยา่งใน
สมัยเม่ือพระเจ้าทรงพิทั กษ ์ ข้า 3 เม่ือประทีปของพระองค์ส่องเหนือศีรษะข้า และข้าเดินฝ่าความมืดไปด้วย
ความสวา่งของพระองค์ 4 อยา่งข้าเม่ือครัง้ยงัหนุ่มแน่นอยู่ เม่ือความลึ กล ับแหง่พระเจ้าทรงอยู่เหนือเต็นท์
ของข้า 5 เม่ือองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ยงัอยู่กับข้า และลูกหลานหอ้มล้อมข้า 6 เม่ือเขาล้างยา่งเท้าของข้าด้วย
นมข้น และก้อนหนิเทธารน้ํามันออกให ้ข้า 7 เม่ือข้าออกมายงัประตู เมือง เม่ือข้าเตรยีมท่ีน่ังของข้าท่ี ถนน 
8 คนหนุ่มๆเหน็ข้าแล้ วก ็ หลี กไป  คนสูงอายุ  ลุ กขึ้นยนื 9  เจ้ านายหยุดพูด เอามือปิดปากของตนไว้ 10 เสียงของ
ขุนนางก็สงบลง และลิน้ของเขาก็เกาะติดเพดานปาก 11 เม่ือหู ได้ ยนิแล้ว ต่างก็วา่ข้าเป็นสุข และเม่ือตาดู
 ก็ ยกยอ่งข้า 12 เพราะวา่ข้าชว่ยคนยากจนท่ีรอ้งให ้ชว่ย และเด็กกําพรา้พ่อท่ี ไม่มี ใครอุปถัมภ์ เขา 13 พรของ
คนท่ีจวนพินาศก็มาถึงข้า และข้าเป็นเหตุ ให ้ จิ ตใจของหญิ งม ่ายรอ้งเพลงด้วยความชื่นบาน 14 ข้าสวมความ
ชอบธรรม และมั นก ห็อ่หุม้ข้าไว้ ความยุ ติ ธรรมของข้าเหมือนเส้ือคลุมและผ้าโพกศีรษะ 15ข้าเป็นนัยน์ตาให ้
คนตาบอด และเป็นเท้าให้คนงอ่ย 16 ข้าเป็นบิดาให้คนขัดสน และข้าสอบสวนเรือ่งของผู้ ท่ี ข้าไม้ รูจั้ก 17 ข้า
หกัขากรรไกรของคนชัว่ และได้ดึงเอาเหยื่อจากฟันของเขา 18  แล ้วข้าคิดวา่ �ข้าจะตายในรงัของข้า และ
ข้าจะทววีนัเวลาของข้าอยา่งทราย 19 รากของข้าจะแผ่ไปถึงน้ํา  มีน ํ้าค้างบนกิง่ของข้าตลอดคืน 20 สงา่ราศี
ของข้าสดชื่นอยูกั่บข้า และคันธนขูองข้าใหม่เสมออยูใ่นมือข้า� 21 คนทัง้หลายเงีย่หูฟังข้าและคอยอยู่ และ
เงยีบอยูฟั่งคําปรกึษาของข้า 22  หลังจากท่ี ข้าพูดแล้ว เขาก็ ไม่  พู ดอกีเลย และคําของข้าก็ กล ัน่ลงมาเหนือเขา
23 เขาคอยข้าเหมือนคอยฝน เขาอา้ปากของเขาเหมือนอยา่งรอร ับน ํ้าฝนชุกปลายฤดู 24 ถ้าข้าหวัเราะเยาะ
เขา เขาก็ ไม่ ยอมเชื่อ และสี หน ้าอนัผ่องใสของข้า เขาก็ มิได้  ทําให ้หม่นหมองลง 25 ข้าเลือกทางให ้เขา และน่ัง
เป็นหวัหน้า และอยูอ่ยา่งกษั ตร ิยท่์ามกลางกองทหาร อยา่งผู้ ท่ี ปลอบโยนคนท่ี ครํา่ครวญ �
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 ความมัง่มี ของโยบกลายเป็นความยากจน
1 � แต่  เดีย๋วน้ี เขาเยาะข้า คือคนท่ีออ่นกวา่ข้าน่ะ  คนที ่ข้าจะเหยยีดหยามพ่อของเขา ถึ งก ับไม่ ยอมให ้ อยู ่

กับสุนัขท่ีเฝ้าฝูงแพะแกะของข้า 2 ข้าจะได้อะไรจากกําลั งม ือของเขาทัง้หลาย คือของคนท่ีเรีย่วแรงเขา
หมดไปแล้ว 3 เพราะเหตุความขาดแคลนและหวิโหยพวกเขาจึงอยู่อยา่งโดดเด่ียว เม่ื อก ่อนเขาหนีไปยงัถิน่
ทุ รก ันดารซ่ึงรกรา้งและถูกทิง้ไว ้เสียเปล่า 4 เขาเก็บผักชะครามซ่ึงอยู่กับพุ่มไม้ และเอารากต้นไม้จําพวก
สนจูนิเปอรม์าเป็นอาหาร 5 เขาถูกขับไล่ออกไปจากท่ามกลางคน ( มี คนตะโกนตามเขาไปอยา่งตามโจร�
6  ฉะน้ัน เขาต้องพักอยู ่ท่ี ลําละหาน ในโพรงดินและซอกหนิ 7 เขารอ้งอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้ เขาเบียดกันอยู ่
ภายใต้ ต้นตําแย 8 เขาเป็นลูกของคนถ่อย  เออ เป็นลูกของคนเสียชื่อ เขาถูกกวาดออกไปเสียจากแผ่นดิน
9 และบัดน้ีข้ากลายเป็นเพลงเยาะเยย้ของเขา  เออ ข้าเป็นคําครหาของเขา 10 เขาทัง้หลายสะอดิสะเอยีน
ข้า และเหนิหา่งจากข้า เขาไม่รัง้รอท่ีจะถ่ มน ํ้าลายลงหน้าของข้า 11 เพราะพระเจ้าทรงหยอ่นสายธนขูองข้า
และให้ข้าตกต่ํา เขาทัง้หลายก็ เหว ่ียงความยัง้คิดเสียต่อหน้าข้า 12 คนหนุ่ มล ุกขึ้นข้างขวามือของข้า เขาผลั 
กด ันเท้าของข้าออกไป เขาเหวีย่งทางแหง่ความพินาศไว ้ต่อสู้  ข้า 13 เขาพังทางเดินของข้า เขาเสรมิภัยพิบั 
ติ  ให ้ ข้า  ไม่มี  ผู้ ใดชว่ยเขาไว ้เลย 14 เขามาหาข้าอยา่งกั บน ํ้าท่ีทะลักเข้ามาอยา่งเต็ มท ่ีเขากลิง้ตัวเข้ามาหาข้า
ท่ามกลางซากปร ักห ักพัง 15 ความสยดสยองต่างๆหนัมาใส่ ข้า  จิ ตใจของข้าถูกเขาติดตามอยา่งลมตาม และ
ความเจรญิรุง่เรอืงของข้าสูญไปเสียอยา่งเมฆ 16  บัดน้ี  จิ ตใจของข้าก็ละลายไป วนัแหง่ความทุกขใ์จยดึตัวข้า
ไว้ 17 กลางคืนกระดูกข้าทะลุ ไป และความเจ็บปวดท่ีแทะข้าน้ันไม่หยุดพักเลย 18 เครือ่งแต่งกายของข้าเสีย
รูปไปด้วยความรุนแรงแหง่โรคน้ี มั นม ัดข้าอยา่งผ้าคอเส้ือรดัข้า 19 พระเจ้าทรงเหวีย่งข้าลงในปลัก และ
ข้าก็กลายเป็นเหมือนผงคลีและขี้ เถ้า 20 ข้าพระองค์รอ้งทูลพระองค์ และพระองค์หาทรงสดับข้าพระองค์ 
ไม่ ข้าพระองค์ยนืขึ้น และพระองค์หาทรงมองไม่ 21  พระองค์  กล ับทรงดุรา้ยต่อข้าพระองค์  พระองค์ ทรงต่อ
ต้านข้าพระองค์ด้วยพระหตัถ์ทรงฤทธิข์องพระองค์ 22  พระองค์ ทรงชูข้าพระองค์ขึ้นเหนือลม และทรงใหข้้า
พระองค์ ขี่  ลม และทรงให้ตัวข้าพระองค์ละลายไป 23 ข้าพระองค์ทราบแล้ วว ่าพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์
ตายเสีย และให้ไปสู่ ท่ี กําหนดของคนเป็นทัง้ปวง 24 ถึงกระน้ันเขาจะไม่ยื่ นม ือของเขาออกชว่ยคนในแดน
คนตาย  ถึงแม้ วา่พวกเขารอ้งขอความชว่ยเหลือในท่ามกลางภัยพิบั ติ ของเขา 25  ข้าม ิ ได้  รอ้งไห ้เพื่อผู้ ท่ี วนั
เวลาของเขายากเยน็หรอื  จิ ตใจของข้ามิ ได้ โศกสลดเพื่อคนขัดสนหรอื 26  แต่ เม่ือข้ามองหาของดี ของรา้ย
ก็ มาถึง และเม่ือข้าคอยความสวา่ง ความมื ดก ็ มาถึง 27  จิ ตใจของข้ารอ้นรุม่ไม่เคยสงบเลย วนัแหง่ความ
ทุกข์ใจมาพบข้า 28 ข้าได้ ไวทุ้กข์  มิใช ่ด้วยแดด ข้ายนืขึ้นในท่ี ชุมนมุชน และรอ้งขอความชว่ยเหลือ 29 ข้าเป็น
พี่น้องกับมังกร และเป็นเพื่อนกับนกเค้าแมว 30 ผิวหนังของข้าดํา กระดูกของข้ารอ้นอยา่งไฟไหม้ 31 เพราะ
ฉะน้ันเสียงพิณเขาคู่ของข้ากลายเป็นเสียงโหยไห้ และเสียงขลุ่ยของข้ากลายเป็นเสียงของผู้ ท่ี  รอ้งไห ้�
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โยบปกป้องความซ่ื อสัตย ์ของตนเอง

1 �ข้าได้ทําพันธสัญญากั บน ัยน์ตาของข้า  แล ้วข้าจะมองหญิงพรหมจาร ีได้  อยา่งไร 2 อะไรจะเป็นส่วนของ
ข้าจากพระเจ้าเบื้องบน และเป็นมรดกของข้าจากองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ณ  ท่ีสูง 3  มิใช ่ภยนัตรายสําหรบัคน
ชัว่ และภัยพิบั ติ สําหรบัคนท่ีกระทําความชัว่ชา้ดอกหรอื 4  พระองค์  มิ ทรงเหน็ทางท่ีข้าไป และนับฝีก้าวของ
ข้าดอกหรอื 5 ถ้าข้าได้ดําเนินไปกับความไร ้สาระ และเท้าของข้าเรง่ไปสู่ความหลอกลวง 6  ก็  ขอให ้เอาข้าชั ่
งด ้วยตราชู เท่ียงตรง และขอพระเจ้าทรงทราบความซ่ื อสัตย ์ของข้า 7 ถ้ายา่งเท้าของข้าหนัออกไปจากทาง
และจิตใจของข้าดําเนินตามนัยน์ตาของข้า และถ้าความด่างพรอ้ยใดๆเกาะติ ดม ือข้า 8  ก็  ขอให ้ข้าหวา่น
และให้คนอื่ นก ิน และขอให ้สิ ่งท่ีงอกขึ้นเพื่อข้าถูกถอนรากเอาไป 9 ถ้าใจของข้าถู กล ่อชวนไปหาผู้ หญิง 
และข้าได้ซุ่มอยู ่ท่ี  ประตู เพื่อนบ้านของข้า 10  แล้วก็  ขอให ้ภรรยาของข้าโม่ แป ้งให ้คนอื่น และให้คนอื่นโน้ มท 
ับนาง 11 เพราะน่ันเป็นความผิดท่ี รา้ยกาจ และเป็นความชัว่ชา้ท่ี ผู้ พิพากษาต้องปรบัโทษ 12 เพราะน่ันจะ
เป็นไฟผลาญให้ไปถึงแดนพินาศ และจะถอนรากผลเพิม่พูนทัง้ปวงของข้า 13 ถ้าข้าดู ถู กเรือ่งของทาสหรอื
ทาสหญิงของข้า เม่ือเขานํามารอ้งทุกข์ต่อข้า 14 เม่ือพระเจ้าทรงลุกขึ้น  แล ้วข้าจะทําอะไรได้ เม่ือพระองค์
ทรงสอบถาม ข้าจะทูลตอบพระองค์ อยา่งไร 15  พระองค์  ผู้ ทรงสรา้งข้าในครรภ์  มิได้ ทรงสรา้งเขาหรอื  มิใช ่ 
พระองค์  องค์ เดียวเท่าน้ันหรอื  ท่ี ทรงสรา้งเราทัง้สองในครรภ์ 16 ถ้าข้าได้ หน ่วงเหน่ียวสิง่ใดๆท่ีคนยากจน
อยากได้ หรอืได้กระทําให ้นัยน์ ตาของหญิ งม ่ายมองเสียเปล่า 17 หรอืข้ารบัประทานอาหารของข้าแต่ ลําพัง 
และคนกําพรา้พ่อไม่ ได้ รว่มรบัประทานอาหารน้ันด้วย 18 (เพราะตัง้แต่เด็กมา เขาเติบโตขึ้ นก ับข้า อยา่งอยู่
กับพ่อ และข้าได้เป็นผู้แนะนําเธอตัง้แต่ ครรภ์ มารดาของข้า� 19 ถ้าข้าเหน็คนหน่ึงคนใดพินาศเพราะขาด
เส้ือผ้า หรอืเหน็คนขัดสนไม่ มี ผ้าคลุมกาย 20 ถ้าบัน้เอวของเขามิ ได้ อวยพรแก่ ข้า และถ้าเขามิ ได้ อบอุน่ด้วย
ขนแกะของข้า 21 ถ้าข้ายกมือขึ้นแตะต้องคนกําพรา้พ่อเพราะข้าเหน็ความสนับสน ุนที ่ ประตูเมือง 22  แล้วก็  
ให ้กระดูกไหปลารา้หลุดจากบ่าของข้า และให้แขนของข้าหกัหลุดจากข้อต่อเสียเถิด 23 เพราะข้าสยดสยอง
ด้วยภัยพิบั ติ  ท่ี มาจากพระเจ้า และด้วยเหตุความโออ่า่ตระการของพระองค์ ข้าทําอะไรไม่ ได้ 24 ถ้าข้ากระทํา
ให้ทองคําเป็ นที ่ ไว ้ใจหรอืพู ดก ับทองคําเน้ื อด ี วา่ �ท่านเป็ นที ่วางใจของข้า� 25 ถ้าข้าเปรมปร ีดิ ์เพราะสมบั ติ 
ของข้ามากมาย หรอืเพราะมือของข้าได้มามาก 26 หรอืข้าเพ่งดวงอาทิตย์เม่ือส่องแสง หรอืดวงจันทรเ์ม่ือ
เคล่ือนไปอยา่งสงา่ 27 และจิตใจของข้าถู กล อ่ชวนอยูอ่ยา่งลับๆ และปากของข้าจุบมือของข้า 28  น่ี เป็นความ
ชัว่ชา้ด้วยท่ี ผู้ พิพากษาจะต้องปรบัโทษ เพราะข้าคงต้องปฏิเสธพระเจ้าเบื้องบน 29 ถ้าข้าเปรมปร ีดิ ์เม่ือผู้ ท่ี  
เกล ียดชงัข้าน้ันพินาศ หรอืลิงโลดเม่ือเหตุรา้ยมาทันเขา 30 ข้าไม่ ยอมให ้ปากของข้าบาปไปโดยขอชวีติของ
เขาด้วยคําสาปแชง่ 31 ถ้าคนแหง่เต็นท์ของข้ามิ ได้  กล่าววา่ � โอ ย ังม ีใครท่ีไหนท่ีกินเน้ือของนายไม่ อิม่ �
32 คนต่างถิ ่นม ิ ได้ พักอยู่ในถนน ข้าเปิดประตู ให ้ แก่ คนเดินทาง 33 ถ้าข้าปิดบังการละเมิดของข้าอยา่งอาดัม
ด้วยซ่อนความชัว่ชา้ของข้าไว้ในอกของข้า 34 เพราะข้ากลัวมวลชนและกลั วท ่ีครอบครวัต่างๆจะเหยยีด
หยามข้า ข้าจึงน่ิงเสีย  ไม่ ออกไปพ้นประตู บ้าน 35  โอ ข้าอยากใหสั้กคนหน่ึงฟังข้า  ดู  เถิด ความปรารถนาของ
ข้าคือ ขอองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ตอบข้า ข้าอยากได้คําสํานวนฟ้องข้าซ่ึงคู่ความเขียนขึ้น 36 ข้าจะใส่บ่าแบกไป
แน่ ทีเดียว ข้าจะมั ดม ันไว้ต่างมงกุฎ 37 ข้าจะแจ้งจํานวนฝีก้าวของข้าแก่ พระองค์ ข้าจะเข้าไปเฝ้าพระองค์
อยา่งเป็นเจ้านาย 38 ถ้าท่ี ดิ นของข้ารอ้งกล่าวโทษข้า และรอ่งไถในน้ั นร ้องไห ้ด้วยกัน 39 ถ้าข้ากินผลิตผล
ของมันด้วยมิ ได้  เสียเงนิ และกระทําให ้เจ้ าของท่ี ดิ นเดิ มน ้ันเสียชวีติ 40  ก็  ขอให ้ มีต ้นผักหนามงอกแทนข้าว
สาลี และหญ้าสาบแรง้แทนข้าวบาร ์เลย ์� จบถ้อยคําของโยบ

32
เอลีฮูมากล่าวฝ่ายพระเจ้า

1  ดังน้ัน  บุ รุษทัง้สามก็หยุดตอบโยบ เพราะโยบชอบธรรมในสายตาของตนเอง 2  แล ้วเอลีฮู  บุ ตรชาย
บาราเคล คนบุ ช ีครอบครวัราม  ก็  โกรธ เขาโกรธโยบ เพราะท่านอา้งตั วว ่าชอบธรรมหาใช่พระเจ้าไม่ 3 เขา
โกรธสหายสามคนของโยบด้วย เพราะเขาทัง้หลายตอบไม่ ได้ ทัง้ๆท่ีเขาหาวา่โยบผิด 4 ฝ่ายเอลีฮูคอยจน
โยบพูดจบ เพราะพวกเขาแก่กวา่ตน 5 และเม่ือเอลีฮู เห ็ นว ่าไม่ มี คําตอบในปากของบุรุษทัง้สามน้ี แล้ว เขา
จึงโกรธ 6 และเอลีฮู  บุ ตรชายบาราเคล คนบุ ช ี กล่าววา่ �ข้าพเจ้ายงัเยาว ์วยั และท่านสูงอายุ แล้ว เพราะ
ฉะน้ันข้าพเจ้าเกรงกลั วท ่ีจะกล่าวความคิดเหน็ของข้าพเจ้าแก่ ท่าน 7 ข้าพเจ้าวา่ � ขอให ้วยัพูดเถิด และให ้
ปี หลายปีสอนสติ ปัญญา � 8  แต่  มี  จิ ตวญิญาณในมนษุย์ การดลใจจากองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์กระทําให้เขา
เข้าใจ 9  ไม่ใช ่ ผู้ยิง่ใหญ่  เท่ าน้ั นที ่เป็นคนฉลาด หรอืคนสูงอายุ เข ้าใจความยุ ติ  ธรรม 10  เพราะฉะน้ัน ข้าพเจ้า
จึงวา่ �ขอฟังข้าพเจ้า  ขอให ้ข้าพเจ้ากล่าวความคิดเหน็ของข้าพเจ้าด้วย� 11  ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้คอยฟังคํา
ของท่านทัง้หลาย ข้าพเจ้าเงีย่หฟัูงเหตุผลของท่านขณะท่ีท่านค้นหาวา่จะพูดวา่กระไร 12  เออ ข้าพเจ้าสนใจ
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ฟังท่าน  และ  ดู  เถิด  ไม่มี  ผู้ ใดให ้เหตุ ผลอนัควรแก่โยบ ในพวกท่านไม่ มี  ผู้ ใดท่ีตอบคําของโยบได้ 13 อยา่เพ่อ
พูดนะวา่ �เราได้พบพระปัญญาแล้ว พระเจ้าทรงผลักเขาลงแล้วมิ ใช ่ มนษุย ์� 14 เขามิ ได้  เพ่ งเล็งถ้อยคําของ
เขาใส่ ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะไม่ตอบถ้อยคําของเขาด้วยคําพูดของท่าน 15 เขาทัง้หลายก็ ตกตะลึง เขาไม่
ตอบอกี เขาไม่ มี ถ้อยคําจะพูดสักคําเดียว 16 และข้าพเจ้าจะคอยหรอื (เพราะเขาทัง้หลายไม่ พูด เพราะเขา
ยนือยู ่ท่ีน่ัน  ไม่ ตอบอกี� 17 ข้าพเจ้ากล่าววา่ �ข้าพเจ้าจะใหคํ้าตอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสําแดงความคิด
เหน็ของข้าพเจ้าด้วย 18 เพราะข้าพเจ้ามีถ้อยคําเต็มตัว  จิ ตใจภายในข้าพเจ้าบังคับข้าพเจ้าอยู�่ 19  ดู  เถิด  จิ 
ตใจของข้าพเจ้าเหมือนเหล้าองุน่ซ่ึงไม่ มี  ท่ี ระบายออก เหมือนถุงหนังเหล้าองุน่ใหม่จะระเบิ ดอย ู่รอมรอ่แล้ว
20 ข้าพเจ้าต้องพูดจึงจะได้ความบรรเทา ข้าพเจ้าต้องเปิดรมิฝีปากขึ้นตอบ 21 ข้าพเจ้าจะไม่แสดงอคติต่ อบ 
ุคคลใดๆ หรอืใชก้ารประจบสอพลอต่อผู้ ใด 22 เพราะข้าพเจ้าประจบสอพลอไม่ ได้ ถ้าทําอยา่งน้ัน  ผู้ ทรงสรา้ง
ของข้าพเจ้าจะกําจัดข้าพเจ้าเสียในไม่ ชา้ �

33
เอลีฮู ให ้ เหตุ ผลกับโยบ

1 �ท่านโยบเจ้าข้า อยา่งไรก็ตามขอฟังคําของข้าพเจ้า และฟังถ้อยคําทัง้สิน้ของข้าพเจ้า 2  ดู  เถิด  บัดน้ี 
ข้าพเจ้าได้อา้ปาก ลิน้ภายในปากของข้าพเจ้าก็ พูด 3 ถ้อยคําของข้าพเจ้าสําแดงความเท่ียงธรรมแหง่จิตใจ
และรมิฝีปากของข้าพเจ้าจะกล่าวความรู ้อยา่งจรงิใจ 4 พระวญิญาณของพระเจ้าได้ทรงสรา้งข้าพเจ้า และ
ลมปราณขององค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ได้  ให ้ ช ีวติแก่ ข้าพเจ้า 5 ถ้าท่านตอบข้าพเจ้าได้  ก็ ตอบซี จงลําดับถ้อยคํา
ของท่านต่อหน้าข้าพเจ้า เชญิเถอะ 6  ดู  เถิด ข้าพเจ้าอยู่อยา่ง ท่านตรงพระพักตร ์พระเจ้า  พระองค์ ทรง
ป้ันข้าพเจ้าขึ้นมาจากดินด้วยเหมือนกัน 7  ดู  เถิด อยา่ให้ความกลัวข้าพเจ้ากระทําให้ท่านตกใจ ข้าพเจ้า
จะไม่ชกัชวนท่านหนักเกินไป 8  แน่  ละ ท่านพูดให้ข้าพเจ้าฟัง และข้าพเจ้าได้ยนิเสียงถ้อยคําของท่านวา่
9 �ข้าพเจ้าสะอาด ปราศจากการละเมิด ข้าพเจ้าบร ิสุทธ ์ิ ไม่มี ความชัว่ชา้ในข้าพเจ้าเลย 10  ดู  เถิด  พระองค์ 
ทรงหาเรือ่งกับข้าพเจ้า  พระองค์ ทรงนับวา่ข้าพเจ้าเป็นศั ตรู กับพระองค์ 11  พระองค์ ทรงเอาเท้าของข้าพเจ้า
ใส่ขื่อไว้ และทรงเฝ้าดูทางของข้าพเจ้าทัง้สิน้� 12  ดู  เถิด ในเรือ่งน้ีท่านไม่ ยุติ ธรรมเลย ข้าพเจ้าจะตอบท่าน
พระเจ้าใหญ่ยิง่กวา่มนษุย์ 13 ทําไมท่านจึงโต้ แย ้ งก ับพระองค์ เพราะพระองค์ ไม่ ทรงรายงานเรือ่งพระราช
กิจใดๆของพระองค์ เลย 14 เพราะพระเจ้าตรสัครัง้หน่ึง  เออ สองครัง้  แต่  มนษุย ์ ไม่  หยัง่รู ้ ได้ 15 ในความฝัน
ในนิ มิ ตกลางคืนเม่ือคนหลับสนิท เม่ือเขาเคลิบเคลิม้อยู่บนท่ีนอนของเขา 16  แล ้วพระองค์ทรงเบิ กห ูของ
มนษุย์ และทรงประทับตราคําสัง่สอนของเขาไว้ 17 เพื่อวา่พระองค์จะได้หนัให ้มนษุย ์ กล ับจากเป้าหมายของ
เขา และตัดความเยอ่หยิง่ออกเสียจากมนษุย์ 18  พระองค์ ทรงยดึเหน่ียววญิญาณของเขาไวจ้ากปากแดนคน
ตาย และยดึชวีติของเขาไวจ้ากการท่ีจะพินาศด้วยดาบ 19  มนษุย ์ยงัถูกตีสอนด้วยความเจ็บปวดบนท่ีนอน
ของเขาด้วย และด้วยความเจ็บปวดอยา่งสาหสัในกระดูกต่างๆของเขา 20  ช ีวติของเขาจึงได้ เบื่ออาหาร และ
จิตใจจึงได้เบื่ออาหารโอชะ 21 เน้ือของเขาทรุดโทรมไปมากจนมองไม่ เหน็ กระดูกของเขาซ่ึงแลไม่ เห ็นน้ั นก ็ 
โผล่  ออกมา 22  เออ วญิญาณของเขาเข้าไปใกล้ปากแดนคนตาย และชวีติของเขาใกล้ ผู้  ท่ี นําความตายมา
23 ถ้ามี ผู้ ส่งข่าวผู้ หน ่ึงมาเพื่อเขาเป็นล่าม  หน ่ึงในพันเพื่อแถลงแก่ มนษุย ์วา่อะไรถูกเพื่อเขา 24 และผู้ส่ง
ข่าวน้ันกรุณาเขา ทูลวา่ �ขอทรงปล่อยเขาให้พ้นจากท่ีจะไปยงัปากแดนคนตาย ข้าพระองค์พบค่าไถ่ แล้ว 
25 เน้ือของเขาจะออ่นกวา่เน้ือเด็ก  ขอให ้เขากลับไปสู่กําลังเหมือนเม่ือยงัหนุ่ม� 26 เขาจึงจะอธษิฐานต่อ
พระเจ้า และพระองค์จะทรงพอพระทัยเขา เขาจะเหน็พระพักตร ์พระองค์ ด้วยความชื่นบาน  แล ้วพระองค์
จะทรงให ้มนษุย ์ กล ับสู่สภาพความชอบธรรม 27  พระองค์ ทรงทอดพระเนตรมนษุย์ และถ้าผูใ้ดกล่าววา่ �ข้า
บาปแล้ว และเหน็ผิดเป็นชอบ และมิ ได้  เป็นประโยชน์ อะไรแก่ ข้า � 28  พระองค์ จะทรงไถ่ จิ ตวญิญาณของ
เขาให้พ้นจากการลงไปสู่ปากแดนคนตาย และชวีติของเขาจะเหน็ความสวา่ง 29  ดู  เถิด พระเจ้าทรงกระทํา
สิง่เหล่าน้ีทัง้สิ ้นก ับมนษุย์บ่อยๆหลายครัง้ 30 เพื่อจะนําจิตวญิญาณของเขามาจากปากแดนคนตาย  เพื่อ
ให ้เขาแจ่มแจ้งขึ้นด้วยความสวา่งแหง่ผู้ทรงมี ชวีติ 31  โอ ท่านโยบเจ้าข้า ขอตัง้ใจฟังข้าพเจ้า ขอเงยีบ และ
ข้าพเจ้าจะพูด 32 ถ้าท่านมีอะไรพู ดก ต็อบข้าพเจ้ามาเถอะ เพราะข้าพเจ้าปรารถนาแก้ คดี  ให ้ ท่าน 33 ถ้าหาไม่ 
ก็ ขอฟังข้าพเจ้า ขอเงยีบและข้าพเจ้าจะสอนปัญญาให ้แก่  ท่าน �
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เอลีฮู กล ่าวถึงเหตุผลต่างๆของโยบ

1 เอลีฮู พู ดต่อไปวา่ 2 � โอ ท่านผู้ มี  ปัญญา ขอฟังถ้อยคําของข้าพเจ้า ท่านผู้ มีความรู ้ขอเงีย่หูฟังข้าพเจ้า
3  เพราะหู  ก็ ลองชมิถ้อยคําอยา่งกับเพดานปากชมิอาหาร 4  ขอให ้เราเลือกสิง่ท่ี ถูก  ขอให ้เราเรยีนรูใ้นพวก
เราเองวา่อะไรดี 5 เพราะโยบกล่าววา่ �ข้าพเจ้าเป็นคนชอบธรรม และพระเจ้าทรงเอาความยุ ติ ธรรมท่ี
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ควรตกแก่ข้าพเจ้าไปเสีย� 6 ข้าพเจ้าถูกนับเป็นคนมุสา  ถึงแม้ ข้าพเจ้าชอบธรรม แผลของข้าพเจ้ารกัษา
ไม่หายแม้วา่ข้าพเจ้าไม่ มี การละเมิดเลย 7 ใครหนอท่ีจะเหมือนโยบ  ผู้ ด่ืมความเหยยีดหยามเหมือนด่ื มน 
ํ้า 8  ผู้  เข ้าสังคมกับคนกระทําความชัว่ชา้ และเดินไปกับคนชัว่ 9 เพราะท่านได้ กล่าววา่ � ไม่  เป็นประโยชน์ 
อะไรแก่ มนษุย ์เราท่ีเขาจะปี ติ  ยนิดี ในพระเจ้า� 10  เพราะฉะน้ัน ท่านผู้ มี  ความเข้าใจ ขอฟังข้าพเจ้า เมินเสีย
เถิดท่ีพระเจ้าจะทรงกระทําความชัว่ และท่ี องค์  ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์จะทรงกระทําความชัว่ชา้ 11 เพราะพระเจ้า
ทรงสนองตามการกระทําของมนษุย์ และพระองค์ทรงให ้เก ิดแก่เขาตามการกระทําของเขา 12  แน่ นอน
ที เดียว พระเจ้าจะไม่ทรงกระทําชัว่ และองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์จะไม่ทรงผันแปรความยุ ติ  ธรรม 13 ใครแต่ง
ตัง้ให ้พระองค์ ปกครองโลก หรอืใครเล่ามอบหมายทัง้โลกไว้กับพระองค์ 14 ถ้าพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่
กับมนษุย์ และทรงรวบรวมวญิญาณและลมปราณของเขากลับมาสู่ พระองค์ 15 เน้ือหนังทัง้สิ ้นก ็จะพินาศ
ไปด้วยกัน และมนษุย ์ก็ จะกลับไปเป็นผงคลี ดิน 16 ถ้าท่านมี ความเข้าใจ ขอฟังข้อน้ี ขอฟังเสียงถ้อยคํา
ของข้าพเจ้า 17  ผู้  ท่ี  เกล ียดชงัความยุ ติ ธรรมควรจะปกครองหรอื ท่านจะประณามผู้ ท่ี ชอบธรรมท่ีสุดหรอื
18 เหมาะสมหรอืไม่ ท่ี จะพูดแก่ กษัตรยิ ์ วา่ �ท่านผู้ ชัว่รา้ย � และแก่ เจ้ านายวา่ �ท่านทัง้หลายผู้ อธรรม �
19 ยิง่ไม่เหมาะสมท่ีจะแสดงอคติ แก่  เจ้านาย  หรอืไม่ ทรงเหน็แก่คนมัง่คัง่มากกวา่คนยากจน เพราะคน
ทัง้หมดน้ีเป็นพระหตัถกิจของพระองค์ 20  สักครู ่เดียวเขาทัง้หลายก็ ตาย เวลาเท่ียงคืนประชาชนตัวสัน่และ
ตายไป และผู้ มี  อาน ุภาพก็ ถู กเอาไปเสี ยม ิ ใช ่ด้วยมื อมนษุย ์21 เพราะพระเนตรของพระองค์ มองดู ทางทัง้
หลายของมนษุย์  พระองค์ ทรงเหน็ยา่งเท้าของเขาหมด 22  ไม่มี  ท่ี มืดครึม้หรอืเงามัจจุราชซ่ึงคนกระทําความ
ชัว่ชา้จะซ่อนตัวได้ 23 เพราะพระองค์จะไม่ทรงกําหนดให ้มนษุย ์ทําเกินสิง่ท่ี สมควร  ให ้ เข ้าเฝ้าพระเจ้ารบั
การพิพากษา 24  พระองค์ ทรงทุบผู้ มี  อาน ุภาพเป็นชิน้ๆโดยไม่ต้องนับและทรงตัง้คนอื่นไว ้แทน 25 เพราะ
ฉะน้ันพระองค์ทรงทราบกิจการของเขา และทรงควํา่เขาเสียในกลางคืน เขาก็แหลกไป 26  พระองค์ ทรงตี
เขาเหมือนอยา่งคนชัว่ต่อหน้าต่อตาคนอื่น 27 เพราะวา่เขาทัง้หลายหนักลับเสียจากการติดตามพระองค์
และไม่นับถือมรรคาของพระองค์ แต่ อยา่งใดเลย 28  เหตุน้ี เขาจึงกระทําให้เสียงรอ้งของคนยากจนมาถึง
พระองค์ และพระองค์ทรงฟังเสียงรอ้งของผู้รบัความทุกข์ ใจ 29 เม่ือพระองค์ทรงประทานความสงบให้ ใคร
จะสรา้งความยุง่ยากได้ เม่ือพระองค์ทรงซ่อนพระพักตรข์องพระองค์ ใครจะเหน็พระองค์ ได้  ไม่ วา่จะทําแก่ 
ประชาชาติ หรอืแก่ บุ คคลก็ เหมือนกัน 30 เพื่อวา่คนหน้าซ่ือใจคดจะไม่ ได้  ครอบครอง และเขาจะไม่วางกั บด 
ักประชาชน 31 เพราะเป็นสิง่เหมาะสมท่ีจะรอ้งทูลพระเจ้าวา่ �ข้าพระองค์ ได้ รบัการตีสอนแล้ว ข้าพระองค์
จะไม่ทําผิดต่อไปอกี 32 ขอทรงโปรดสอนข้าพระองค์ถึงสิง่ท่ีข้าพระองค์ มองไม่เหน็ ถ้าข้าพระองค์กระทํา
ความชัว่ชา้ ข้าพระองค์จะไม่กระทําอกี� 33 การตอบสนองของพระองค์จะต้องเป็นอยา่งท่ีท่านต้องการ
หรอื ท่านจึงไม่ รบั ท่านเองต้องเลื อก และไม่ ใช ่ ข้าพเจ้า  เหตุ ฉะน้ันท่านมีความคิดเหน็อยา่งไร  ก็  พู ดไปเถิด
34 จงให ้คนที ่ เข ้าใจพู ดก ับข้าพเจ้า และให้คนฉลาดฟังข้าพเจ้า 35 โยบพู ดอย ่างไม่ มีความรู ้ถ้อยคําของ
เขาปราศจากสติ ปัญญา 36 ข้าพเจ้าปรารถนาใหโ้ยบถูกทดลองต่อไปถึงท่ี สุด เพราะวา่เขาตอบเหมือนอยา่ง
คนชัว่ 37 เพราะเขาเพิม่การกบฏเข้ากับบาปของเขา เขาตบมือเยย้อยู่ท่ามกลางเรา และทวถ้ีอยคําของเขา
กล่าวรา้ยพระเจ้า�
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เอลีฮู กล ่าวถึงความชอบธรรมของพระเจ้า
1 เอลีฮู พู ดต่อไปวา่ 2�ท่านคิดวา่  น่ี  ยุติ ธรรมหรอื ท่านพูดหรอืวา่ �ความชอบธรรมของข้าพเจ้ายิง่กวา่ของ

พระเจ้า� 3  ท่ี ท่านถามวา่ �ข้าพเจ้าจะได้ ประโยชน์  อะไร �  และ �ข้าพเจ้าจะได้ ประโยชน์ อะไรถ้าข้าพเจ้าได้
รบัการชาํระจากบาปของข้าพเจ้า� 4 ข้าพเจ้าจะตอบท่านกับมิตรสหายของท่านด้วย 5 จงมองดูท้องฟ้าเถิด
 ดู เมฆซ่ึงอยู่สูงกวา่ท่าน 6 ถ้าท่านทําบาป ท่านจะได้อะไรท่ีกระทบกระเทือนพระองค์ ถ้าการละเมิดของท่าน
ทว ีขึ้น ท่านทําอะไรแก่ พระองค์ 7 ถ้าท่านเป็นคนชอบธรรม ท่านถวายอะไรแก่ พระองค์ หรอืพระองค์ทรงรบั
อะไรจากมือของท่าน 8 ความชัว่ของท่านก็เป็ นอ ันตรายแก่คนอยา่งท่าน และความชอบธรรมของท่านก็ 
เป็นประโยชน์  แก่  บุ ตรมนษุย์ 9  เหตุ ด้วยการถู กบ ีบบังคับเป็ นอ ันมาก  ก็  ทําให ้ ผู้  ท่ี  ถู  กบ ีบบังคั บน ้ั นร ้องทุกข์ เขา
รอ้งขอความชว่ยเหลือเน่ืองด้วยแขนของผู้ ทรงอาํนาจ 10  แต่  ไม่มี สักคนพูดวา่ �พระเจ้าผู้ทรงสรา้งข้าพเจ้า
 ผู้ ทรงประทานเพลงในเวลากลางคืน ทรงอยู ่ท่ีไหน 11  ผู้ ทรงสอนเรามากกวา่สอนสัตว ์แห ่งแผ่นดินโลก และ
ทรงกระทําให้เราฉลาดกวา่นกในฟ้าอากาศ� 12 เขารอ้งทุกข์  ณ  ท่ีน่ัน  แต่  ไม่มี  ผู้ ใดตอบเขา  เหตุ ความเยอ่
หยิง่ของคนชัว่ 13  แน่  ละ พระเจ้ามิ ได้ ฟังสิง่ไร ้สาระ และองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ก็  มิได้ ทรงนับถือเสียงน้ัน 14  ถึง
แม้ ท่านวา่ ท่านจะไม่ เห ็นพระองค์  แต่  คดี น้ั นก ็ อยู ่ต่อพระพักตร ์พระองค์ ฉะน้ันท่านจงวางใจในพระองค์ อยู ่
15  บัดน้ี เพราะไม่เป็นเชน่น้ัน พระพิโรธของพระองค์ ได้  ลงโทษ  แต่  พระองค์  มิได้ สนพระทัยการละเมิดเสีย
มากมาย 16 เพราะฉะน้ันโยบจึ งอ ้าปากพูดคําลมๆแล้งๆ และทวคํีาพูดโดยปราศจากความรู�้
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36
พระเจ้าทรงชอบธรรม

1 และเอลีฮู พู ดต่อไปด้วยวา่ 2 �ขอทนอยู่ กับข้าพเจ้าสักหน่อย และข้าพเจ้าจะสําแดงแก่ ท่าน เพราะ
ข้าพเจ้ามีบางสิง่ท่ีจะพูดแทนพระเจ้าอกี 3 ข้าพเจ้าจะเอาความรูม้าจากท่ี ไกล และถวายความชอบธรรมแก่ 
ผู้ ทรงสรา้งข้าพเจ้า 4 เพราะท่ี จร ิงถ้อยคําของข้าพเจ้ามิ ใช ่ เท็จ  พระองค์  ผู้ ทรงความรูร้อบคอบสถิ ตก ั บท ่าน
5  ดู  เถิด พระเจ้าทรงอาน ุภาพ และมิ ได้ ทรงเหยยีดหยามผู้ใดเลย  พระองค์ ทรงอานภุาพในเรือ่งกําลังและสติ 
ปัญญา 6  พระองค์  มิได้ สงวนชวีติคนชัว่  แต่ ทรงประทานความยุ ติ ธรรมแก่ คนยากจน 7  พระองค์  มิได้ ทรงหนั
พระเนตรของพระองค์จากคนชอบธรรม  แต่ กับบรรดากษั ตร ิย์บนพระท่ี น่ัง  พระองค์ ทรงตัง้เขาไว ้เป็นนิตย ์
และเขาก็ อยู ่ในท่ี สูง 8 และถ้าเขาถูกจําด้วยพันธนาการ และติ ดอย ู่ในบ่วงแหง่ความทุกข์ ใจ 9  พระองค์  ก็ 
ทรงสําแดงกิจกรรมของเขาทัง้หลายแก่ เขา และการละเมิดของเขาวา่เขาได้กระทํามากเกินไป 10  พระองค์ 
ทรงเบิ กห ูของเขาให้ฟังคําเตือนสอน และทรงบัญชาให้เขากลับจากความชัว่ชา้ของเขา 11 ถ้าเขาทัง้หลาย
เชื่อฟัง และปรนนิบั ติ  พระองค์ เขาจะอยู่ครบอายุของเขาด้วยความเจรญิรุง่เรอืง และอยู่ครบปีของเขาด้วย
ความสุขใจ 12  แต่ ถ้าเขาทัง้หลายไม่ เชื่อฟัง เขาทัง้หลายจะพินาศด้วยดาบ และตายโดยปราศจากความรู้
13 คนหน้าซ่ือใจคดก็สะสมพระพิโรธ เม่ือพระองค์ทรงมัดเขา เขาไม่รอ้งให ้ชว่ย 14 เขาตายเม่ือยงัหนุ่มอยู่
และชวีติของเขาอยู่ท่ามกลางพวกกะเทย 15  พระองค์ ทรงชว่ยคนยากจนให้พ้นด้วยความทุกข์ใจของเขา
และทรงใหค้วามลําเค็ญเบิ กห ูของเขา 16  เออ  พระองค์ ทรงชวนท่านใหอ้อกมาจากความคับใจ  มาย ังท่ีกวา้ง
ท่ี ไม่มี  การบีบ และสิง่ท่ีวางไวใ้นสํารบัของท่านก็ มี  แต่  สิ ่ งอ ้วนพี 17  แต่ ท่านก็สมกับการพิพากษาคนชัว่ การ
พิพากษาและความเท่ียงธรรมมาทันจั บท ่าน 18  เหตุ ด้วยพระพิโรธ จงระวงัเถิด เกรงวา่พระองค์จะเอาท่าน
ไปเสียด้วยการลงโทษ  แล ้วแม้ การไถ่ อนัยิง่ใหญ่ ก็  ไม่ สามารถชว่ยท่านให้พ้นได้ 19  พระองค์ จะสนพระทัยใน
ทรพัย ์สมบัติ ของท่าน หรอืทองคํา หรอืเรีย่วแรงทัง้สิน้หรอื  เปล ่าเลย 20 อยา่อาลัยถึงกลางคืน เม่ือชนชาติ
ทัง้หลายถูกตัดขาดในท่ีของเขา 21 ระวงัให ้ดี อยา่หนัไปหาความชัว่ชา้ เพราะท่านเลือกสิง่น้ีมากกวา่เลือก
ความทุกข์ ใจ 22  ดู  เถิด พระเจ้าทรงสําแดงความยิง่ใหญ่ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์  ผู้ ใดเป็นผู้สัง่สอน
เหมือนอยา่งพระองค์ เล่า 23  ผู้ ใดเป็นผู้บงการมรรคาของพระองค์ หรอืผูใ้ดจะพูดได้ วา่ � พระองค์ ทรงกระทํา
ความชัว่ชา้แล้ว� 24 จงระลึกถึงท่ีจะยกยอ่งพระราชกิจของพระองค์ ซ่ึงมนษุย ์ได้  เห ็นน้ัน 25  มนษุย ์ทัง้ปวงเพ่ 
งด ู สิ ่งน้ันอยู ่แล้ว  มนษุย ์ เห ็นสิง่น้ันได้ แต่ไกล 26  ดู  เถิด พระเจ้าน้ันใหญ่ ยิง่ และเราก็หาหยัง่รูถึ้งพระองค์ ไม่ 
 อายุ ของพระองค์เป็นสิง่ท่ีค้นหากันไม่ ได้ 27 เพราะพระองค์ทรงดึงหยดน้ําขึ้นไป ซ่ึงตกลงเป็นฝนจากไอน้ํา
ของพระองค์ 28 ซ่ึงเมฆก็เทลงมา และหยดลงท่ี มนษุย ์อยา่งอุ ดม 29  เออ  มี คนใดเข้าใจการแผ่ของเมฆหรอื
และการคะนองแหง่พลับพลาของพระองค์ หรอื 30  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงกระจายฟ้าแลบออกไปรอบพระองค์
และคลุมก้นของทะเล 31 เพราะพระองค์ทรงพิพากษาชนชาติทัง้หลายด้วยสิง่น้ี  พระองค์ ประทานอาหาร
อยา่งอุดมสมบู รณ ์ 32  พระองค์ ทรงคลุมฟ้าแลบด้วยเมฆ และทรงบัญชาใหเ้มฆบังฟ้าแลบน้ัน 33 เสียงครนืๆ
ของมันประกาศเก่ียวกับพระองค์ และฝูงสัตว ์ก็ ประกาศเก่ียวกับพายุซ่ึงจะมาถึง�
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พระราชกิจและสติปัญญาของพระเจ้า

1 �เรือ่งน้ีกระทําให้หวัใจของข้าพเจ้าสั ่นร ัว สะทกสะท้านขวญัหนี ดีฝ่อ 2 จงตัง้ใจฟังเสียงกัมปนาทของ
พระองค์ และเสียงกระหึ่ มท ่ีออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ 3  พระองค์ ทรงปล่อยให้ ไปทัว่ ใต้ ฟ้า ทัง้
สิน้ และฟ้าแลบของพระองค์ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก 4 พระสุรเสียงของพระองค์ครางกระหึ่มตามไป  
พระองค์ ทรงแผดพระสุรเสียงอนัโอฬารกึของพระองค์  พระองค์  มิได้ ทรงหน่วงเหน่ียวฟ้าแลบ เม่ือได้ยนิพระ
สุรเสียงของพระองค์ 5 พระเจ้าทรงสําแดงกัมปนาทอยา่งประหลาดด้วยพระสุรเสียงของพระองค์  พระองค์ 
ทรงกระทําการใหญ่โตซ่ึงเราเข้าใจไม่ ได้ 6 เพราะพระองค์ตรสักับหมิะวา่ �ตกลงบนแผ่นดินซี� และใน
ทํานองเดียวกั นก ็ตรสักับฝน และกับหา่ฝนอนัหนักแหง่กําลังของพระองค์ 7  พระองค์ ทรงมั ดม ือของมนษุย ์
ทุกคน เพื่อทุกคนจะรูจั้กพระราชกิจของพระองค์ 8  แล ้วสัตว์ป่าจึงเข้าไปสู่รงัของมัน และพักอยู่ในถ้ําของ
มัน 9 ลมหมุนออกมาจากหอ้งทิศใต้ และความหนาวมาจากลมเหนือ 10 พระเจ้าประทานน้ําค้างแข็ งด ้ว
ยลมหายใจของพระองค์ และน้ํากวา้งใหญ่ ก็  แข็งตัว 11 เชน่เดียวกันพระองค์ทรงบรรทุกความชุม่ชื้นไว ้ท่ี 
เมฆทึบ  พระองค์ ทรงกระจายเมฆแหง่ฟ้าแลบออกไป 12 มันหนัไปๆตามการนําของพระองค์  เพื่อให ้มันทํา
ตามท่ี พระองค์ ทรงบัญชามันไว้เหนือผิวพิภพโลกน้ี 13  ไม่ วา่จะเป็นเพื่อการตี สอน หรอืเพื่อแผ่นดินของ
พระองค์หรอืเพื่อความเมตตา  พระองค์ ทรงกระทําให ้สิ ่งเหล่าน้ี เกิดขึ้น 14  โอ ท่านโยบเจ้าข้า ขอฟังข้อน้ี
จงน่ิงพิจารณาการกระทําอนัมหศัจรรย์ของพระเจ้า 15 ท่านทราบหรอืวา่พระเจ้าทรงกําชบัมันอยา่งไร และ
กระทําให้ฟ้าแลบแหง่เมฆของพระองค์ มี  แสง 16 ท่านทราบถึงการทรงตัวของเมฆหรอื เป็นพระราชกิ จอ ัน
ประหลาดของพระองค์ ผู้  สมบูรณ์ ในความรู้ 17 ตั วท ่าน  ผู้  ท่ี เส้ือผ้าของตนรอ้นเม่ือแผ่นดินโลกอบอา้วและชื้น
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เพราะลมทิศใต้ 18 ท่านแผ่ฟ้าออกไปพรอ้มกับพระองค์ ได้  หรอื  ให ้ แข ็งอยา่งคันฉ่องหลอม 19 จงสอนเรามา
วา่เราควรจะทูลพระองค์ อยา่งไร เพราะความมืดเราจึงรา่งสํานวนของเราไม่ ได้ 20 จะทูลพระองค์ ได้ ไหมวา่
ข้าพเจ้าอยากจะทูล ถ้าผู้ใดทูล เขาจะต้องถูกกลืนไปหมดเป็นแน่ 21  บัดน้ี  มนษุย ์ เพ่งดู ฟ้าแลบอนัสุกใสแหง่
เมฆไม่ ได้ เม่ือลมผ่านไปกวาดให ้กระจ่าง 22 แสงทองส่องมาจากทิศเหนือ พระเจ้าทรงฉลองพระองค์ด้วย
ความโออ่า่ตระการอยา่งน่าครา้มกลัว 23  องค์  ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ น้ัน เราจะค้นพบพระองค์ ไม่ได้  พระองค์  ใหญ่ 
ยิง่ในเรือ่งฤทธาน ุภาพ ความยุ ติ ธรรมและความเท่ียงธรรมอนัมากยิง่  พระองค์ จะไม่ทรงฝ่าฝืน 24 เพราะ
ฉะน้ันมนษุยจึ์งยาํเกรงพระองค์  พระองค์  ไม่ ทรงนับถือผู้ใดท่ี มี ใจประกอบด้วยสติ ปัญญา �
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พระเจ้าทรงตอบโยบ

1  แล ้วพระเยโฮวาหท์รงตอบโยบออกมาจากลมหมุ นว ่า 2 � น่ี ใครหนอท่ี ให ้คําปรกึษามืดมนไปด้วยถ้อยคํา
อนัปราศจากความรู้ 3 จงคาดเอวไว้อยา่งกั บลู กผู้ชายหน่อยซิ เราจะถามเจ้า ขอเจ้าตอบเรา 4 เม่ือเราวาง
รากฐานของแผ่นดินโลกน้ัน  เจ้ าอยู ่ท่ีไหน ถ้าเจ้ามีความเข้าใจก็บอกเรามา 5  ผู้ ใดได้กําหนดขนาดให ้โลก  แน่ 
นอนละ  เจ้ าต้องรู ้ซี หรอืใครขึงเชอืกวดับนน้ัน 6 รากฐานของโลกจมไปอยู่บนอะไร หรอืผู้ใดวางศิ ลาม ุมเอก
ของมัน 7 ในเม่ือดาวรุง่แซ่ซ้องสรรเสรญิ และบรรดาบุตรชายทัง้หลายของพระเจ้าโหร่อ้งด้วยความชื่นบาน
8 หรอืผู้ใดเอาประตูปิดทะเลไว้ เม่ื อม ันระเบิดออกมา ดังออกมาจากครรภ์ 9 เม่ือเราสรา้งเมฆให้เป็นเส้ือ
และความมืดทึบเป็นผ้าออ้มของมัน 10  แล ้วกําหนดเขตให ้มัน และวางดาลและประตู 11 และกล่าววา่ � เจ้ 
าไปได้ไกลแค่ น้ีแหละ อยา่เลยไปอกี และคล่ืนคะนองของเจ้าหยุดเพียงแค่ น้ีแหละ � 12  เจ้ าได้บังคับบัญชา
อรุณตัง้แต่ เจ้ าเกิดมา และเป็นเหตุ ให ้อรุโณทัยรูจั้กท่ีของมันหรอื 13 เพื่ อม ันจะจับปลายแผ่นดินโลก และ
สลัดคนชัว่ออกไปเสียจากโลก 14 โลกก็ เปล ่ียนไปเหมือนดินเหนียวถูกตราประทับ และทุกสิง่เด่นออกมา
เหมือนเส้ือผ้า 15 แสงสวา่งถูกยดึไวเ้สียจากคนชัว่รา้ย และแขนของเขาท่ีเงื้อขึ้ นก ็ ถู  กห ักเสีย 16  เจ้ าเข้าไป
ในตาน้ําแหง่ทะเลแล้วหรอื หรอืเดินเข้าไปในซอกมหาสมุทรแล้วหรอื 17 เขาเผยประตูความตายแก่ เจ้ าแล้ว
หรอื หรอืเจ้าได้ เห ็นประตูเงามัจจุราชแล้วหรอื 18  เจ้ าหยัง่รู ้ความกวา้งใหญ่ ของแผ่นดินโลกหรอื ถ้าเจ้ารู ้
ทัง้หมดน้ี ก็ จงบอกมา 19 ทางท่ีจะนําไปสู่สํานักของความสวา่งอยู ่ท่ีไหน และส่วนท่ี มืด  สถานท่ี น้ันอยู ่ท่ีไหน 
20 เพื่อเจ้าจะได้ พาม ันไปยงัแดนของมัน และเพื่อเจ้าจะได้ เห ็นทางไปบ้านของมัน 21  เจ้ าคงรูเ้พราะเจ้าเกิด
มาแล้วอายุของเจ้าก็มากเหลือหลาย 22  เจ้ าเข้าไปในคลังหมิะแล้วหรอื หรอืเจ้าเหน็คลังลูกเหบ็แล้วหรอื
23 ซ่ึงเราสงวนไวเ้พื่อเวลายากลําบาก เพื่อวนัศึกและสงคราม 24 ทางท่ีจะไปสู่ ท่ี ซ่ึงความสวา่งแจกจ่ายออก
ไปน้ันอยู ่ท่ีไหน หรอืท่ีซ่ึงลมตะวนัออกกระจายไปบนแผ่นดินโลกอยู ่ท่ีไหน 25 ใครเซาะชอ่งใหก้ระแสฝนและ
ทําทางให ้ฟ้าผ่า 26  ให ้นําฝนมาบนแผ่นดิ นที ่ ไม่มี คนอยู่ และบนถิน่ทุ รก ันดารซ่ึงไม่ มี  มนษุย ์ ท่ีน่ัน 27  เพื่อให ้
พื้นดิ นที ่รกรา้งและวา่งเปล่าได้ อิม่เอม และกระทําให ้หน ่อของต้ นอ ่อนงอกขึ้น 28 ฝนมีพ่อหรอื หรอืผู้ใดได้
กระทําให ้เก ิดหยาดน้ําค้าง 29 น้ําแข็งมาจากครรภ์ของผู้ ใด  ผู้ ใดให้กําเนิดแก่ ปุ ยน้ําค้างแข็งแหง่ฟ้าสวรรค์
30 น้ําถูกซ่อนไวเ้หมือนมีหนิปิดบัง และผิวมหาสมุทรแข็งตัว 31  เจ้ ามัดหมู่ดาวลูกไก่ ให ้เป็นกลุ่มได้ หรอื หรอื
แก้เครือ่งผูกหมู่ดาวไถได้ หรอื 32  เจ้ านําดาวนั กษ ัตรออกมาตามฤดูของมันได้ หรอื หรอืเจ้านําทางของหมู่
ดาวจระเข้และลูกของมันได้ ไหม 33  เจ้ ารูก้ฎของฟ้าสวรรค์ หรอืเปล่า  เจ้ าตัง้ฟ้าสวรรค์ ให ้ครอบครองแผ่น
ดินได้ หรอื 34  เจ้ าตะเบ็งเสียงไปถึงเมฆได้ไหมล่ะ  เพื่อน ้ํามากมายจะลงมาคลุมเจ้า 35  เจ้ าใช้ฟ้าแลบออกไป
เพื่อให้มันไปและพู ดก ับเจ้าวา่ �เราอยู ่ท่ีน่ี �  ได้  ไหม 36 ใครให ้สติ ปัญญาภายใน หรอืให้ความเข้าใจแก่ จิตใจ 
37 ใครจะนับเมฆด้วยสติปัญญาได้ หรอืใครจะเอยีงถุงน้ําของท้องฟ้าได้ 38 เม่ือผงคลี แข ็งอยา่งโลหะหลอม
เม่ื อก ้อนดินเกาะกันแน่นหรอื 39  เจ้ าล่าเหยื่อให ้สิ งโตได้ หรอื หรอืให ้สิ งโตหนุ่ มท ่ีห ิวอ ่ิมได้ไหมล่ะ 40 เม่ื อม 
ันหมอบอยู่ในถ้ําของมัน หรอืนอนคอยอยู่ในท่ี กําบัง 41 ใครจัดหาเหยื่อให ้กา เม่ือลู กอ ่อนของมั นร ้องต่อ
พระเจ้า และระเหระหนไปเพราะขาดอาหาร�
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พระเจ้าทรงสําแดงใหโ้ยบเหน็สติปัญญาของพระองค์ในสิง่สารพัดท่ีทรงสรา้งไว้

1 � เจ้ ารูไ้หมวา่เลียงผาตกลูกเม่ือไร  เจ้ าเคยเฝ้าดูกวางตัวเมียตกลูกหรอื 2  เจ้ านับเดือนท่ีมันท้องครบได้ 
หรอื และเจ้ารูเ้วลาเม่ื อม ันตกลูกไหม 3 คือเม่ื อม ันฟุบลงตกลูกของมันแล้ วก ็ตกลู กอ ่อนของมันออกมา 4 ลู 
กอ ่อนของมันแข็งแรงขึ้น มันเติบโตใหญ่ด้วยมีข้าวกิน มันออกไปแล้วไม่ กล ับมาหาอกี 5 ใครปล่อยให้ลาป่า
วิง่กระเจิงไป ใครแก้เชอืกผูกลาเปล่ียว 6 ซ่ึงเราได้ ให ้ถิน่ทุ รก ันดารเป็นบ้านของมัน และให ้ดิ นแหง้แล้งเป็ นที ่
อาศัยของมัน 7 มันเยย้เสียงอกึทึกของเมือง มันไม่ ได้ ยนิเสียงของผู้ ขับขี่ ตะโกนบอก 8 มันตระเวนภูเขาอนั
เป็นลานหญ้าของมัน และมันแสวงหาหญ้าเขียวทุกอยา่ง 9 ม้ายูนิคอนยอมรบัใช ้เจ้ าหรอื มันจะนอนค้างคืน
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อยู ่ท่ี รางหญ้าของเจ้าหรอื 10  เจ้ าเอาเชอืกผูกม้ายูนิคอนให้ลากไถได้ หรอื หร ือม ันจะยอมคราดท่ี ลุ ่มตามเจ้า
ไปหรอื 11  เจ้ าจะพึ่ งม ัน เพราะแรงมันมากได้ หรอื หรอืจะมอบงานของเจ้าไวกั้บมัน 12  เจ้ าไวใ้จวา่มันจะกลับ
มาและนําข้าวของเจ้ามาท่ีลานนวดข้าวหรอื 13  เจ้ าให ้ปี  กอ ันสวยงามแก่นกยูงหรอื และให ้ปี กและขนแก่น
กกระจอกเทศหรอื 14 ซ่ึงละไข่ของมันไว้กั บด ินให้มันอบอุน่อยู่ในดิน 15 ลืมไปวา่ตีนหน่ึงอาจจะเหยยีบมัน
แหลก และสัตวป่์าทุ่งจะยํ่ามัน 16 มั นร ุนแรงต่อลู กอ ่อนของมันอยา่งกับวา่ไม่ ใช ่ลูกของมัน ถึ งม ันจะเหน่ือย
เปล่า มั นก ็ ไม่  กลัว 17 เพราะพระเจ้าทรงกระทําให้มันลืมสติ ปัญญา และมิ ได้ ทรงให้มั นม ี ความเข้าใจ 18 เม่ื 
อม ันเรง่ตัวเองให ้หนี มันหวัเราะเยาะม้าและคนขี่ 19  เจ้ าให ้พล ังแก่ม้าหรอื  เจ้ าหม่คอของมันด้วยฟ้ารอ้งหรอื
20  เจ้ าทําใหมั้นกลัวอยา่งตัก๊แตนหรอื เสียงหายใจอนัดังของมันน่าสะพรงึกลัว 21 มันตะกุยไปในหุบเขา และ
เต้นโลดด้วยกําลังของมัน มันออกไปปะทะคนถืออาวุธ 22 มันหวัเราะเยาะความกลัว และไม่ ตกใจ มันไม่หนั
กลับหนี ดาบ 23  แล่ งธนูกวดัแกวง่กระทบมัน หอกใหญ่ ท่ี วาววบัและหอกซัดกระแทกมัน 24 มันโกยดินด้วย
ความดุรา้ยและเดือดดาล  พอได้ ยนิเสียงแตร มันยนืน่ิงอยู่ต่อไปไม่ ได้ 25 เม่ือเป่าแตรขึ้น มั นร ้อง � ฮ ี แฮ ่�
มันได้ กล ่ินสงครามแต่ ไกล ทัง้เสียงตะโกนของผู้บังคับบัญชาและเสียงโห ่รอ้ง 26  เหย ่ียวนกเขาโผไปมาด้วย
สติปัญญาของเจ้าหรอื และกางปีกของมันตรงไปทางทิศใต้ 27 นกอนิทรทีะยานขึ้นตามบัญชาของเจ้าหรอื
ทัง้ทํารงัของมันบนท่ี สูง 28 มันอยู ่ท่ี  หน ้าผาและทํารงัของมันบนชะโงกผาและบนท่ี เข้มแข็ง 29 มันส่ายหา
เหยื่อจากท่ี น่ัน ตาของมันเหน็เหยื่อได้ แต่ไกล 30 ลู กอ ่อนของมันดูดเลื อด และมีอะไรถูกฆ่าตายท่ี ไหน มันอยู ่
ท่ี  น่ันแหละ �

40
โยบถ่อมตัวลง

1 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโยบวา่ 2 �คนมักติจะโต้ แย ้ งก ับองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ หรอื เขาผู้ โต้  แย ้ งก ับ
พระเจ้า  ขอให ้เขาตอบหน่อยเถอะ� 3  แล ้วโยบทูลตอบพระเยโฮวาห ์วา่ 4 � ดู  เถิด ข้าพระองค์ น้ี  ก็  กระจิรดิ จะ
ทูลพระองค์วา่กระไรได้ ข้าพระองค์เอามือปิดปาก 5 ข้าพระองค์ ได้ กราบทูลครัง้หน่ึงแล้ว และจะไม่กราบทูล
อกี สองครัง้แล้ว  แต่ ข้าพระองค์จะไม่ทูลต่อไป� 6  แล ้วพระเยโฮวาห์ทรงตอบโยบออกมาจากลมหมุ นว ่า
7 �จงคาดเอวไวอ้ยา่งลูกผู้ชายหน่อยซี เราจะถามเจ้า ขอเจ้าตอบเรา 8  เจ้ ายงัจะใหเ้ราอยูฝ่่ายผิดหรอื  เจ้ าจะ
หาวา่เราผิด เพื่อเจ้าจะเป็นฝ่ายชอบหรอื 9  เจ้ ามีแขนเหมือนพระเจ้าหรอื และเจ้าทําเสียงกัมปนาทเหมือน
เสียงของพระองค์ ได้  หรอื 10 จงเอาความโออ่า่ตระการและความสงา่ผ่าเผยประดับตัว จงเอาสงา่ราศีและ
ความสงา่งามหม่ตัว 11 เทความกริ ้วท ีล้่นของเจ้าน้ันออกมา  จงดู  ทุ กคนท่ี เยอ่หยิง่ และทําใหเ้ขาตกต่ําลง 12  
จงดู  ทุ กคนท่ีเยอ่หยิง่และดึงเขาลงมา และเหยยีบคนชัว่ไวต้รงท่ี ท่ี เขายนือยู ่น้ัน 13 ซ่อนเขาไวใ้นผงคลี ด้วย
กัน มัดหน้าของเขาไวด้้วยกันในโลกบาดาล 14  แล ้วเราเองจะยอมรบัวา่ มือขวาของเจ้าสามารถชว่ยเจ้าได้
15  ดู เบเฮโมทเถิด ซ่ึงเราได้สรา้งอยา่งท่ีเราได้สรา้งเจ้า มั นก ินหญ้าเหมือนววั 16  ดู  เถิด กําลังของมันอยู่ใน
เอว และฤทธิข์องมันอยูใ่นกล้ามเน้ือท้อง 17 มันขยบัหางของมันให ้แข ็งเหมือนไม้สนสีดาร์  เอ ็นโคนขาของมั 
นก ็สานเข้าด้วยกัน 18 กระดูกของมันเหมือนท่อนทองสัมฤทธิ์ และกระดูกของมันเหมือนท่อนเหล็ก 19 มัน
เป็นพระราชกิจชิ ้นที ่สําคัญของพระเจ้า  ผู้ ทรงสรา้งมันนําดาบมาให้ 20  ภู เขาผลิตอาหารให้มันแน่ เป็ นที ่ ท่ี  
สัตว ์ป่าทุ่งทุกชนิดเล่น 21 มันนอนอยู ่ใต้  ต้นไม้  ท่ี  มี  รม่เงา ในเพิ งอ ้อและในบึง 22  ต้นไม้  ท่ี  มี รม่เงาเป็นเงาคลุม
มัน ต้นหลิวแหง่ธารน้ําล้อมมันไว้ 23  ดู  เถิด มันด่ืมแม่น้ําจนหมดและไม่ ร ีบหนี ไป มันวางใจวา่จะดูดแม่น้ํา
จอรแ์ดนเข้าใส่ปากมัน 24 มันจ้องตาดู แม่น้ํา  จม ูกมันทะลุผ่านบ่วงทัง้หลายได้�
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พระเจ้าทรงแสดงฤทธิอ์าํนาจในตัวเลวอีาธาน

1 � เจ้ าจะลากเลวีอาธานออกมาด้วยเบ็ดได้ หรอื หรอืจะเอาเชอืกกดลิน้ของมันลงได้ 2  เจ้ าเอาเชอืกสน
ตะพายมันได้ หรอื หรอืเอาหนามเจาะคางมันได้ 3 มันจะวงิวอนต่อเจ้าเป็ นอ ันมากหรอื มันจะพูดด้วยคําออ่น
หวานกับเจ้าหรอื 4 มันจะทําพันธสัญญากับเจ้า เพื่อเจ้าจะรบัมันเป็นบ่าวตลอดไปหรอื 5  เจ้ าจะเล่ นก ับมัน
เหมือนนก หรอืเจ้าจะผูกมันไว ้ให ้สาวๆของเจ้าเล่นหรอื 6 เพื่อนฝูงจะมาจับและกิ นม ันได้ หรอื เขาทัง้หลาย
จะแบ่ งก ันท่ามกลางพวกพ่อค้าหรอื 7  เจ้ าเอาฉมวกปักหนังของมัน หรอืเอาหลาวแทงหวัของมันได้ หรอื 
8 ลงมือจับมันดู เม่ือคิดถึงการต่อสู้กับมันแล้ว  เจ้ าจะไม่คิดทําอกี 9  ดู  เถิด ความหวงัของคนท่ีอาจสู้มันน้ั 
นก ็เป็นของเปล่า เม่ือเห ็นม ันเข้าเท่าน้ัน จะไม่ล้มลงหรอื 10  ไม่มี ใครดุ พอท่ี จะไปยัว่เยา้มัน  แล ้วใครเล่าจะย ื
นม ่ันต่อเราได้ 11 ใครเล่าท่ีจะขัดขวางเรา ซ่ึงเราจะต้องตอบสนองเขา  สิ ่งใดๆท่ี อยู ่ ใต้ ฟ้าสวรรค์ทัง้สิ ้นก ็เป็น
ของเรา 12 เราจะไม่งดพูดถึงอวยัวะต่างๆของมัน หรอืกําลั งอ ันแข็งกล้าของมัน หรอืโครงรา่งอนัดีของมัน
13 ใครจะถลกเส้ือชัน้นอกของมันออกได้ ใครจะแทงเข้าไปในเส้ือเกราะสองชัน้ของมันได้ 14 ใครจะเปิดประตู 
หน ้าของมันได้ ฟันของมันน้ันน่าสยดสยองโดยรอบ 15  เกล ็ดของมันอยู่อยา่งทะนง แนบตัวมันสนิทเหมือน
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อยา่งตราผนึก 16 มันอยู ่ช ิ ดก ันมาก  ไม่มี ลมผ่านเข้าไปได้ 17  เกล ็ดเหล่าน้ันต่อซ่ึ งก ันและกัน มันเกาะติดหมด
และแยกจากกันไม่ ได้ 18 การจามของมันปล่อยแสงสวา่งออกมา ตาของมันเหมือนอยา่งแสงอรุณรุง่เชา้
19 คบเพลิงออกมาจากปากของมัน ประกายไฟกระโดดออกมา 20 ควนัออกมาทางรู จม ูกของมันอยา่งกับ
มาจากหม้อหรอืหม้อขนาดใหญ่ ท่ี เดือดพล่าน 21 ลมหายใจของมันจุดถ่านลุก เปลวเพลิงออกมาจากปาก
ของมัน 22 กําลังอยูใ่นลําคอของมัน และความสยดสยองเต้นอยูข่้างหน้ามัน 23 หลืบเน้ือของมันเกาะติ ดก ัน
หล่อติ ดก ันแน่น ทําอะไรมันไม่ ได้ 24 หวัใจของมันแข็งอยา่งกับหนิ  เออ  แข ็งเหมือนอยา่งแท่นหนิโม่ 25 เม่ื 
อม ันลอยขึ้นมา  ผู้ ทรงอานภุาพก็ กล ัวมัน พอมันแวง้ เขาทัง้หลายก็ มี ใจฝ่อเสียแล้ว 26 ถึงคนใดเอาดาบลอง
แทงมัน  ก็ ต่อต้านมันไม่ ได้  ไม่ วา่หอก หรอืแหลน หรอืหอกซัด 27 มันนับเหล็กวา่เป็นฟาง และทองสัมฤทธิ์
วา่เป็นไม้ ผุ 28  ลูกธน ู ทําให ้มันหนีไปไม่ ได้ หนิลูกสลิ งก ็กลายเป็นตอข้าว 29  ไม้ กระบองก็นับเป็นตอข้าวด้วย
มันหวัเราะเยาะการซัดหอก 30 เบื้องล่างของมันคมอยา่งกับเศษหม้อแตก มันเหยยีดตัวออกบนเลนเหมือน
แหลมคม 31 มันทําให้น้ําลึกเดือดเหมือนหม้อ มันทําให้ทะเลเหมือนหม้อน้ํามันทา 32 มันละทางแวบวาบไว ้
ข้างหลัง  ทําให ้ใครๆคิดวา่มหาสมุทรผมหงอก 33 บนแผ่นดินโลก  ไม่มี อะไรเหมือนมัน เป็นสิง่ท่ี ถู กสรา้งไม่ ให ้ 
รู ้จักความกลัว 34 มันเหน็ทุกสิง่ท่ี อยู ่ สูง มันเป็นกษั ตร ิยเ์หนือบรรดาสัตว ์ท่ี  สงา่ �
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โยบสารภาพต่อพระเจ้า

1  แล ้วโยบทูลพระเยโฮวาห ์วา่ 2 �ข้าพระองค์ทราบแล้ วว ่า  พระองค์ ทรงกระทําทุกสิง่ได้ และพระประสงค์
ของพระองค์จะไม่ หดหู ่ไปได้ เลย 3 � น่ี ใครหนอท่ีซ่อนคําปรกึษาด้วยไร ้ความรู ้�  เพราะฉะน้ัน ข้าพระองค์จึง
กล่าวถึงสิง่ท่ีข้าพระองค์ ไม่เข้าใจ  สิ ่งท่ีประหลาดเกินแก่ข้าพระองค์ ซ่ึงข้าพระองค์ ไม่ทราบ 4 �ฟังซี เราจะ
พูด เราจะถามเจ้า ขอเจ้าตอบเรา� 5 ข้าพระองค์เคยได้ยนิถึงพระองค์ด้วยหู  แต่  บัดน้ี ตาของข้าพระองค์ เห ็
นพระองค์ 6 ฉะน้ันข้าพระองค์จึงเกลียดตนเอง และกลับใจอยูใ่นผงคลีและขี้ เถ้า �

ความมัง่คัง่ของโยบกลับมาสู่ท่านอกี
7 เม่ือพระเยโฮวาห์ตรสัพระวจนะเหล่าน้ี แก่ โยบแล้ว พระเยโฮวาห์ตรสักับเอลีฟัสชาวเทมานวา่ �ความ

พิโรธของเราพลุ่งขึ้นต่อเจ้า และต่อสหายทัง้สองของเจ้า เพราะเจ้ามิ ได้  พู ดถึงเราอยา่งท่ี ถูก ดังโยบผู้ รบัใช ้
ของเราได้ พูด 8 เพราะฉะน้ันจงเอาววัผู้ เจ ็ดตัว และแกะผู้ เจ ็ดตัว ไปหาโยบผู้ รบัใช ้ของเรา และถวายเครือ่ง
เผาบูชาสําหรบัเจ้าทัง้หลาย และโยบผู้ รบัใช ้ของเราจะอธษิฐานเพื่อเจ้า เพราะเราจะยอมรบัเขา เกรงวา่เรา
กระทํากับเจ้าตามความโงข่องเจ้า เพราะเจ้าทัง้หลายมิ ได้  พู ดถึงเราอยา่งท่ี ถูก ดังโยบผู้ รบัใช ้ของเราได้ พูด �
9 ฝ่ายเอลีฟัสชาวเทมาน และบิ ลด ัดคนชูอาห์ และโศฟารช์าวนาอาเมห์  ได้ ไปกระทําตามท่ีพระเยโฮวาหต์ร ั
สส ่ัง และพระเยโฮวาหท์รงยอมรบัโยบ 10 และพระเยโฮวาหท์รงใหโ้ยบกลับสู่สภาพดี เม่ือท่านอธษิฐานเผื่อ
สหายของท่าน และพระเยโฮวาหป์ระทานใหโ้ยบมีมากเป็นสองเท่าของท่ี มี  อยู ่ ก่อน 11 และบรรดาพีน้่องชาย
หญิงของท่าน และบรรดาผู้ ท่ี  รู ้จักท่านมาก่อนได้มาหาท่าน และรบัประทานอาหารกั บท ่านในบ้านของท่าน
และเขาทัง้หลายสําแดงความเหน็อกเหน็ใจและเล้าโลมท่าน ด้วยเรือ่งเหตุรา้ยทัง้สิน้ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรง
นํามาเหนือท่าน และต่างก็ ให ้เงนิแผ่นหน่ึ งก ับแหวนทองคําวงหน่ึงแก่ ท่าน 12 และพระเยโฮวาหท์รงอาํนวย
พระพรชวี ิตบ ้ันปลายของโยบมากยิง่กวา่บัน้ต้นของท่าน และท่านมีแกะหน่ึงหม่ืนส่ี พัน อูฐหกพัน ววัผู้พันคู่
และลาตัวเมียหน่ึงพัน 13 ท่านมี บุ ตรชายเจ็ดคน และบุตรสาวสามคนด้วย 14 และท่านเรยีกชื่อคนแรกวา่
เยมี มาห ์และชื่อคนท่ี สอง  เคส ิยาห์ และชื่อคนท่ี สาม เคเรนหปัปุค 15 และในแผ่นดินน้ันทัง้สิน้ไม่ มี หญิง
ใดงดงามเท่าบรรดาบุตรสาวของโยบ และบิดาของเขาได้ ให ้มรดกแก่เธอพรอ้มกับพวกพี่ชายและน้องชาย
ของเธอ 16  ต่อจากน้ี  ไป โยบมี ช ีวติอยู ่อ ีกหน่ึงรอ้ยส่ี สิ บปี และได้ เห ็นบุตรชายของท่าน หลานเหลนของท่านส่ี 
ชัว่อายุ 17 และโยบก็ สิ ้นชวีติเป็นคนแก่หงอ่มที เดียว 
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 ประวติั ความเป็นมาของ
เพลงสดุ ดี 

 หน ังสือสดุ ดี ประกอบด้วยบทเพลงและบทกวี 150  บท เล่ มอ ่ืนๆในพระคัมภีร ์ได้  ถู กเขียนขึ้นในลักษณะ
เป็นเล่มเดียว  แล ้วหลังจากน้ันคนท่ี มี  ความปรารถนาดี  ได้  แบ ่งเล่มเหล่าน้ันเป็นบท และข้อต่างๆเพื่อจะชว่ย
ให ้ใช ้เล่มเหล่าน้ันอยา่งสะดวกขึ้น

 ถึงแม้ วา่เราเรยีกเล่ มน ้ี วา่ �เพลงสดุ ดี ของดาวดิ�  กษัตรยิ ์ ดาว ิดไม่ ได้  เข ียนทุกๆบทในหนังสือสดุ ดีน ้ีอา
สาฟได้ เข ียนบทเพลง 12  บท (50; 73-83) เอธานได้ เข ียนบทเพลงหน่ึงบท (89) โมเสสได้ เข ียนบทเพลงบท
เดียว (90) และบทเพลงบางบทเราไม่ รู ้วา่ใครเป็นผู้ เขียน  แต่  กษัตรยิ ์ ดาว ิดได้ เข ียนบทเพลงส่วนมาก

 วธิ ี แต่ งบทกวีของพวกฮบีรูเป็นดังน้ี เขาใช้คําสัมผัส ประโยคคู่ ประโยคซ้ํา และประโยคท่ี มี ความหมาย
ตรงกันข้าม บทเพลงส่วนใหญ่เป็นคําอธษิฐานและคําสรรเสรญิ  แต่ บางบทเป็นคําพยากรณ์  มี  คําพยากรณ์ 
หลายข้อเก่ียวกับพระเยซู ครสิต์ (สดด 2; 22; 69:8-9  ให ้ เปรยีบกับ  ลก 24:25-26)

บทเพลงทุกบทมาจากพระเจ้า  ไม่ใช ่มาจากมนษุย ์ท่ี  เข ียนขึ้น พระเจ้าทรงดลใจผู้ เข ียนและเขาเขียนตาม
การดลใจน้ัน  หน ังสือสดุ ดีน ้ีมัง่คั ่งด ้วยเรือ่งการถวายตัวต่อพระเจ้า การอธษิฐาน การสรรเสรญิพระเจ้า
การแนะนํา และการชว่ยเหลือ ครสิเตียนควรท่องจําบทเพลงบางบททัง้หมด และบางข้อจากบทเพลงอื่น  ๆ  

1
เล่ มท ่ี หน ึ่งซ่ึงเปรยีบกับหนังสือปฐมกาล  เก ่ียวกับมนษุย์ ความสุขของคนท่ีรกัพระเจ้า

1  บุ คคลผู้ ไม่ ดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรม หรอืยนือยู่ในทางของคนบาป หรอืน่ังอยู่ในท่ีน่ังของ
คนท่ีชอบเยาะเยย้  ผู้ น้ั นก ็ เป็นสุข 2  แต่ ความปี ติ  ยนิดี ของผู้น้ันอยู่ในพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ เขา
ไตรต่รองถึงพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ทัง้กลางวนัและกลางคืน 3 เขาจะเป็นเชน่ต้นไม้ ท่ี ปลูกไวร้มิธารน้ํา
ซ่ึงเกิดผลตามฤดู กาล และใบก็จะไม่ เหีย่วแหง้ การทุกอยา่งซ่ึงเขากระทําก็จะจําเรญิขึ้น

คนอธรรมขาดความสุข
4 คนอธรรมไม่เป็นเชน่น้ัน  แต่ เป็นเหมือนแกลบซ่ึงลมพัดกระจายไป 5  เหตุ ฉะน้ันคนอธรรมจะไม่ยัง่ยนื

อยู ่ได้ เม่ือถึงการพิพากษา หรอืคนบาปไม่ยนืยงในท่ีชุ มน ุมของคนชอบธรรม 6 เพราะพระเยโฮวาหท์รงทราบ
ทางของคนชอบธรรม  แต่ ทางของคนอธรรมจะพินาศไป

2
ราชอาณาจักรของพระบุตร

1  เหตุ ใดชนต่างชาติจึงกระทําโกลาหลขึ้น และชนชาติทัง้หลายคิดอา่นในการท่ี ไรป้ระโยชน์ 2 บรรดากษั 
ตร ิย ์แห ่งแผ่นดินโลกตัง้ตนเองขึ้น และนักปกครองปรกึษากันต่อสู้พระเยโฮวาห์และผู้รบัการเจิมของ
พระองค์  กล่าววา่ 3 � ให ้เราระเบิดสายแอกของเขาให ้ขาดสะบัน้ และขจัดบังเหยีนของเขาใหพ้้นจากเรา� 4  
พระองค์  ผู้ ประทับในสวรรค์จะทรงพระสรวล  องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเยย้หยนัเขาเหล่าน้ัน 5  แล ้วพระองค์
จะตรสักับเขาทัง้หลายด้วยพระพิโรธ และกระทําใหเ้ขาสยดสยองด้วยความกริว้ของพระองค์ ตร ัสว ่า 6�เรา
ได้ตัง้กษั ตร ิยข์องเราไว ้แล ้วบนศิ โยน  ภู เขาอนับร ิสุทธ ์ิของเรา� 7 ข้าพเจ้าจะประกาศพระดํารสัของพระองค์
พระเยโฮวาหร์บัสั ่งก ับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าเป็นบุตรของเรา  วนัน้ี เราได้ ให ้กําเนิดแก่ เจ้ าแล้ว 8 จงขอจากเราเถิด
และเราจะมอบบรรดาประชาชาติ ให ้เป็นมรดกของเจ้า ตลอดทัง้แผ่นดินโลกใหเ้ป็นกรรมสิทธิข์องเจ้า 9  เจ้ า
จะตีเขาใหแ้ตกด้วยคทาเหล็ก และฟาดใหแ้หลกเป็นชิน้ๆดุจภาชนะของชา่งหม้อ�

ทรงชกัชวนกษั ตร ิยทั์ง้หลายให ้ปรนนิบัติ พระเยโฮวาห์
10 เพราะฉะน้ันบัดน้ี  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ ทัง้หลาย จงฉลาดเถิด ข้าแต่นักปกครองแหง่แผ่นดินโลก จงรบัคํา

เตือนเถิด 11 จงปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์ด้วยความยาํเกรง และจงเกษมเปรมปร ีดิ ์ด้วยตัวสัน่ 12 จงจุบพระ
บุตรเถิดเกลือกวา่พระองค์จะทรงพระพิโรธ และเจ้าต้องพินาศจากทางน้ัน เม่ือพระพิโรธของพระองค์น้ัน
จุดให ้ลุ กแต่ น้อย ความสุขเป็นของคนทัง้หลายผู้วางใจในพระองค์

3
เราปลอดภัยเพราะพระเจ้าทรงป้องกัน เพลงสดุ ดี ของดาวดิ เม่ือเสด็จหนีจากอบัซาโลมโอรสของ

พระองค์
1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  ศัตรู ของข้าพระองค์ ทว ีมากขึ้นเหลือเกิน  คู่อร ิมากมายเหล่าน้ีกําลังลุกขึ้นต่อสู้ข้า

พระองค์ 2  มี คนเป็ นอ ันมากกําลังกล่าวถึงจิตวญิญาณข้าพระองค์ วา่ �ในพระเจ้าไม่ มี ทางรอดสําหรบัเขา�



เพลงสดุ ดี 3:3 447 เพลงสดุ ดี 6:2

เซลาห์ 3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์  พระองค์ ทรงเป็นสงา่ราศีของ
ข้าพระองค์ และทรงเป็นผู้ ชู ศีรษะของข้าพระองค์ ไว ้4 ข้าพเจ้ารอ้งทูลพระเยโฮวาห์ด้วยเสียงของข้าพเจ้า
และพระองค์ทรงฟังข้าพเจ้าจากภูเขาอนับร ิสุทธ ิข์องพระองค์ เซลาห์ 5 ข้าพเจ้านอนลงและหลับไป ข้าพเจ้า
กลับต่ืนขึ้น เพราะพระเยโฮวาห์ทรงอุปถัมภ์ ข้าพเจ้า 6 ข้าพเจ้าไม่ กล ัวคนเป็นหม่ืนๆ ซ่ึงตัง้ตนต่อสู้ข้าพเจ้า
อยู ่รอบด้าน 7  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรดทรงลุกขึ้น  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ โปรดทรงชว่ยข้า
พระองค์ ให ้ พ้น เพราะพระองค์ทรงตบแก้มศั ตรู ทัง้หลายของข้าพระองค์ และทรงทุบฟันของคนอธรรมทัง้
ปวง 8 การชว่ยให้รอดเป็นของพระเยโฮวาห์ ขอพระพรของพระองค์หลัง่ลงเหนือประชาชนของพระองค์ 
เทอญ เซลาห์

4
 ดาว ิดอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์ ถึงหวัหน้านั กร ้องใช ้เครือ่งสาย เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่พระเจ้าแหง่ความชอบธรรมของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดสดับเม่ือข้าพระองค์รอ้งทูล เม่ือข้า
พระองค์ จนตรอก  พระองค์ ทรงประทานชอ่งทางให้ ขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์และทรงฟังคําอธษิฐาน
ของข้าพระองค์ 2  โอ  บุ ตรทัง้หลายของมนษุย ์เอย๋ ท่านจะทําให ้เกียรติ ของข้าพเจ้ากลายเป็นความอบัอาย
อกีนานเท่าใด ท่านจะรกัสิง่ไร ้สาระ และแสวงหาการมุสาอกีนานเท่าใด เซลาห์

จงวางใจในพระเยโฮวาห์
3 จงทราบเถิดวา่ พระเยโฮวาหท์รงแยกคนท่ีตามทางของพระเจ้าไวสํ้าหรบัพระองค์ พระเยโฮวาหจ์ะทรง

สดับเม่ือข้าพเจ้าทูลพระองค์ 4 โกรธก็โกรธเถิด  แต่ อยา่ทําบาป จงคํานึงในใจเวลาอยู่บนท่ีนอนและสงบ
อยู่ เซลาห์ 5 จงถวายเครือ่งสัตวบูชาแหง่ความชอบธรรมและวางใจในพระเยโฮวาห์ 6  มี คนเป็ นอ ันมาก
กล่าววา่ � ผู้ ใดจะแสดงสิ ่งด ีๆ ให้เราได้ เห ็นบ้าง ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเปล่งแสงสวา่งจากสี พระพักตร ์
ของพระองค์มาเหนือข้าพระองค์ ทัง้หลาย � 7  พระองค์  ได้ ประทานความชื่นบานให ้แก่  จิ ตใจของข้าพระองค์
มากกวา่เม่ือพวกเขาได้ข้าวและน้ําองุน่มากมาย 8 ข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ เท่ าน้ั นที ่ทรงกระทําใหข้้าพระองค์อาศัยอยู ่อยา่งปลอดภัย 

5
คนอธรรมไม่ ได้ รบัพระเมตตา ถึงหวัหน้านั กร ้องใชเ้ครือ่งเป่า เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง เงีย่ พระกร รณ สดับ ถ้อยคํา ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง พิจารณา เสียง
ครํา่ครวญของข้าพระองค์ 2 ข้าแต่พระบรมกษั ตร ิย์และพระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงฟังเสียงรอ้งทูล
ของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์จะอธษิฐานทูลต่อพระองค์ 3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในเวลาเชา้พระองค์
จะทรงสดับเสียงของข้าพระองค์ ในเวลาเชา้ข้าพระองค์จะเตรยีมคําอธษิฐานทูลต่อพระองค์และเฝ้าคอย
ดู อยู ่4 ด้วยวา่พระองค์ มิได้ ทรงเป็นพระเจ้าผู้ ปี  ติ  ยนิดี ในความชัว่ ความชัว่รา้ยจะไม่อาศัยอยู่กับพระองค์
5  คนโง ่เขลาจะไม่ยนือยู่เฉพาะพระเนตรของพระองค์  พระองค์ ทรงเกลียดชงัผู้กระทําความชัว่ชา้ทัง้สิน้ 6  
พระองค์ จะทรงทําลายผู้ ท่ี  พู  ดม ุสา พระเยโฮวาหจ์ะทรงสะอดิสะเอยีนต่อผู้กระหายเลือดและคนหลอกลวง

 ดาว ิดวางใจวา่พระเจ้าจะทรงนําท่าน
7  แต่ โดยความเมตตาอนับรบูิ รณ ์ของพระองค์ข้าพระองค์ จะเข้ าไปในพระนิเวศของพระองค์ ข้าพระองค์

จะนมัสการตรงต่อพระวหิารอนับร ิสุทธ ์ิของพระองค์ ด้วยความยาํเกรงพระองค์ 8  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
เน่ืองด้วยพวกศั ตรู ของข้าพระองค์ ขอทรงนําข้าพระองค์ไปโดยความชอบธรรมของพระองค์ ขอทรงโปรด
ทําทางซ่ึงข้าพระองค์เดินน้ันให ้ราบรืน่ 9 เพราะในปากของเขาเหล่าน้ันไม่ มี  ความสัตย ์ ซ่ือ  จิ ตใจของเขาก็คือ
ความชัว่รา้ย ลําคอของเขาคือหลุมฝังศพท่ีเปิ ดอย ู่เขาประจบสอพลอด้วยลิน้ของเขา 10  โอ ข้าแต่ พระเจ้า 
โปรดทําลายพวกเขา และให้เขาทัง้หลายล้มลงด้วยความคิดเหน็ของตนเอง  เหตุ การละเมิดเป็ นอ ันมาก
น้ันขอทรงขับไล่เขาออกไปเน่ืองจากเขาทัง้หลายได้กบฏต่อพระองค์ 11  แต่  ให ้คนทัง้ปวงท่ีวางใจในพระองค์
น้ันเปรมปร ีดิ ์  ให ้เขารอ้งเพลงด้วยความชื่นชมยนิดี อยู ่ เสมอ เพราะพระองค์ทรงป้องกันเขาไว้  ให ้ คนที ่รกั
พระนามของพระองค์ปรดีาปราโมทย ์อยู ่ในพระองค์ 12 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์จะทรงอาํนวย
พระพรแก่คนชอบธรรม  พระองค์ จะทรงคุ้มครองเขาไวด้้วยความโปรดปรานประดุจเป็นโล่ป้องกันเขา

6
 ดาว ิดบ่น  แต่  ได้ ชนะพวกศั ตรู ของท่าน ถึงหวัหน้านั กร ้องใช้เครือ่งสายตามทํานองเชมินิท เพลงสดุ ดี 

ของดาวดิ
1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออยา่ทรงขนาบข้าพระองค์เม่ือทรงโกรธ และขออยา่ทรงลงทัณฑ์ข้าพระองค์

ด้วยพระพิโรธของพระองค์ 2  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์
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ออ่นระโหยโรยแรง  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรกัษาข้าพระองค์เพราะกระดูกของข้าพระองค์ ทุกข์ ยาก
ลําบากนัก 3 ทัง้จิตใจของข้าพระองค์ ก็  ทุกข์ ยากลําบากอยา่งยิง่  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  อ ีกนานสักเท่าใด 4  
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงหนัมาชว่ยชวีติของข้าพระองค์ ให ้พ้นด้วยเถิด  โอ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้
รอดเพราะเหน็แก่ความเมตตาของพระองค์ 5 เพราะถ้าในความตาย  ไม่มี การระลึกถึงพระองค์ แล้ว ในแดน
ผู้ตายใครเล่าจะโมทนาพระคุณของพระองค์ 6 ข้าพระองค์ออ่นเปล้ียด้วยการครํา่ครวญ และหลัง่น้ําตาท่วม
ท่ีนอนตลอดทัง้คืน  ท่ี เอนกายก็ชุม่โชกไปด้วยน้ําตาของข้าพระองค์ 7 ตาของข้าพระองค์ทรุดโทรมไปเพราะ
ความทุกข์ ใจ มั นอ ่อนเพลียลงเพราะคู่ อร ิทัง้ปวงของข้าพระองค์ 8 บรรดาเจ้าผู้กระทําความชัว่ชา้จงพราก
ไปจากข้า เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสดับเสียงรอ้งไห้ของข้าแล้ว 9 พระเยโฮวาห์ทรงสดับคําวงิวอนของข้า
พระเยโฮวาหจ์ะทรงรบัคําอธษิฐานของข้า 10  ขอให ้ ศัตรู ทัง้สิน้ของข้าได้อายและลําบากยากนัก  ขอให ้เขาทัง้
หลายหนักลับและได้รบัความอบัอายในพรบิตาเดียว

7
 ดาว ิดอธษิฐานเรือ่งการประสงค์รา้ยของพวกศั ตรู  ช ิกกาโยนของดาวดิซ่ึงท่านรอ้งถวายพระเยโฮวาห ์

เก ่ียวกับคําพูดของคูชคนเบนยามิน
1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางใจอยู่ในพระองค์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ 

ให ้พ้นภัยจากผู้ข่มเหงทัง้มวล ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ พ้น 2 เกรงวา่เขาจะฉีกจิตวญิญาณข้าพระองค์เสีย
อยา่งสิงโต และฉีกจิตวญิญาณน้ันออกเป็นชิน้ๆ โดยไม่ มี  ผู้ ใดชว่ยได้ 3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ ถ้าข้าพระองค์กระทําเชน่น้ี คือถ้ามีความชัว่ชา้ในมือของข้าพระองค์ 4 ถ้าข้าพระองค์ตอบแทน
ความชัว่แก่ ผู้  ท่ีอยู ่อยา่งสันติกับข้าพระองค์ ( แต่  ผู้  ท่ี เป็นศั ตรู ด้วยปราศจากเหตุ ข้าพระองค์เคยชว่ยผู้น้ัน
ให้รอดพ้นไป� 5  ก็  ขอให ้ ศัตรู ข่มเหงจิตวญิญาณข้าพระองค์ ทัน และให้เขาเหยยีบยํ่าชวีติข้าพระองค์ลงถึ 
งด ิน และวางเกียรติยศของข้าพระองค์ ไว ้ในผงคลี เซลาห์ 6  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงลุกขึ้น
ด้วยพระพิโรธของพระองค์ ขอทรงขึ้นสู้ความเกรีย้วกราดของศั ตรู ของข้าพระองค์ ขอทรงต่ืนขึ้นเพื่อทําการ
พิพากษาท่ี พระองค์ ทรงกําหนดแล้ว 7 ดังน้ันชุ มน ุมชนชาติทัง้หลายจะมาอยู่รอบพระองค์ เพราะเหน็แก่ชุ 
มน ุ มน ้ันขอทรงกลับไปประทับบนท่ี สูง 8 พระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษาชนชาติ ทัง้หลาย  โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงพิพากษาข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์ และตามความสัตย์สุ จร ิตซ่ึ งม ี อยู ่ใน
ข้าพระองค์ 9  โอ  ขอให ้ความชัว่รา้ยของคนชัว่จงมาถึงท่ี สิน้สุด  แต่ ขอทรงสถาปนาคนชอบธรรมขึ้น เพราะ
พระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมทรงทดลองความคิดและจิตใจทัง้หลาย 10 การป้องกันข้าพเจ้าอยูกั่บพระเจ้า  ผู้ ทรง
ชว่ยคนใจเท่ียงตรงให ้รอด 11 พระเจ้าทรงพิพากษาคนชอบธรรม และพระเจ้าทรงพระพิโรธกับคนชั ่วท ุก
วนั 12 ถ้ามนษุยค์นใดไม่ กลับใจ  พระองค์ จะทรงลับคมดาบของพระองค์  พระองค์ ทรงโก่งธนเูตรยีมพรอ้มไว้
13  พระองค์ ทรงเตรยีมอาวุธแหง่ความตาย  พระองค์ ทรงกระทําให ้ลูกธน ูของพระองค์ ต่อสู้  ผู้ ข่มเหงทัง้หลาย
14  ดู  เถิด คนชั ่วก ่อความชัว่ชา้ขึ้นแล้ว กําลังท้องความชัว่ชา้ และคลอดการมุสาออกมา 15 เขาขุดหลุมพราง
ไว้ และตกลงไปในหลุ มท ีเ่ขาทําไว ้น้ัน 16 ความชัว่ชา้ของเขาจะกลับมาสุมศีรษะเขา และความทารุณของเขา
จะลงมาบนกบาลของเขาเอง 17 ข้าพเจ้าจะสรรเสรญิพระเยโฮวาห์เน่ืองด้วยความชอบธรรมของพระองค์
และข้าพเจ้าจะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระนามของพระเยโฮวาห ์ผู้  สูงสุด 

8
พระราชกิจและความรกัของพระเจ้ายกยอ่งสงา่ราศีของพระองค์ ถึงหวัหน้านั กร ้องตามทํานองกิททีธ

เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์ พระนามของพระองค์สูงส่งยิง่นักทั ่

วท ้ังแผ่นดินโลก  พระองค์  ผู้ ทรงตัง้สงา่ราศีของพระองค์ ไว ้เหนือฟ้าสวรรค์ ทัง้หลาย 2 จากปากของเด็ กอ ่อน
และเด็กท่ีย ังด ูดนม  พระองค์ ทรงตัง้กําลังเพราะบรรดาคู่ อร ิของพระองค์ เพื่อระงบัยบัยัง้ศั ตรู และผู้กระทํา
การแก้ แค้น 3 เม่ือข้าพระองค์พิจารณาดูฟ้าสวรรค์อนัเป็นผลงานแหง่น้ิวพระหตัถ์ของพระองค์  ดวงจันทร ์
และดวงดาวซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงสถาปนาไว้ 4  มนษุย ์เป็นผู้ใดเล่าซ่ึงพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรมนษุย์
เป็นผู้ใดซ่ึงพระองค์ทรงเยีย่มเยยีนเขา 5 เพราะพระองค์ทรงทําให้เขาต่ํากวา่พวกทูตสวรรค์ แต่  หน ่อยเดียว
และทรงประทานสงา่ราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให ้แก่  เขา 6  พระองค์ ทรงมอบอาํนาจใหค้รอบครองบรรดาพระ
หตัถกิจของพระองค์  พระองค์ ทรงให ้สิ ่งทัง้ปวงอยู ่ใต้ ฝ่าเท้าของเขา 7 คือฝูงแกะและฝูงว ัวท ้ังสิน้ ทัง้สัตวป่์า
ด้วย 8 ตลอดทัง้นกในอากาศ ปลาในทะเล และอะไรต่างๆท่ีไปมาอยู่ตามทะเล 9  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์คือ
องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์ พระนามของพระองค์สูงส่งยิง่นักทั ่วท ัง้แผ่นดินโลก



เพลงสดุ ดี 9:1 449 เพลงสดุ ดี 10:17

9
การสรรเสรญิพระเจ้าเน่ืองด้วยการพิพากษาของพระองค์ ถึงหวัหน้านั กร ้องตามทํานองมุธลับเบน เพ

ลงสดุ ดี ของดาวดิ
1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ด้วยสิน้สุดใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะ

บอกถึงการมหศัจรรย์ทัง้สิน้ของพระองค์ 2 ข้าพระองค์จะยนิดีและปลาบปล้ืมใจในพระองค์  โอ ข้าแต่ องค์  
ผู้  สูงสุด ข้าพระองค์จะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระนามของพระองค์ 3 เม่ือพวกศั ตรู ของข้าพระองค์ หนักลับ 
เขาทัง้หลายก็สะดุดและพินาศไปต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ 4 เพราะพระองค์ทรงให้ความยุ ติ ธรรม
และความเท่ียงตรงแก่ข้าพระองค์  พระองค์ ประทับบนพระท่ีน่ังและประทานการพิพากษาอนัชอบธรรม 5  
พระองค์  ได้ ทรงขนาบบรรดาประชาชาติ และทรงทําลายคนชัว่  แล ้วทรงลบชื่อของเขาออกเสียเป็นนิตย์ 6  โอ 
 ศัตรู  เอย๋ ความพินาศของเจ้าได้สําเรจ็เป็นนิตย์  พระองค์ ทรงทําลายบรรดาหวัเมืองของเขา และท่ีระลึกของ
เขาก็วอดวายพรอ้มกับเขา 7  แต่ พระเยโฮวาหจ์ะทรงยนืยงอยู ่เป็นนิตย ์ พระองค์ ทรงตระเตรยีมบัลลั งก ์ของ
พระองค์เพื่อการพิพากษา 8  พระองค์ จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม  พระองค์ จะทรงพิพากษา
บรรดาประชาชาติด้วยความเท่ียงธรรม 9 พระเยโฮวาหจ์ะทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยของคนท่ี ถู กกดขี่ ทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยใน
เวลายากลําบาก 10 บรรดาผู้ ท่ี  รู ้จักพระนามของพระองค์ ก็ จะวางใจในพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะวา่
พระองค์ มิได้ ทรงทอดทิง้บรรดาผู้ ท่ี เสาะแสวงหาพระองค์ 11 จงรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์  ผู้ ซ่ึงประ
ทับในศิ โยน จงบอกเล่าถึงพระราชกิจของพระองค์ในท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย 12 เม่ือพระองค์ทรงไต่สวน
เรือ่งโลหติ  พระองค์ ทรงจําเขาทัง้หลายไว้  พระองค์  มิได้ ทรงลืมคํารอ้งทุกข์ของผู้ถ่อมตัวลง 13  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ ขอทรงทอดพระเนตรวา่ข้าพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะ
คนท่ี เกล ียดชงัข้าพระองค์ เพียงใด ข้าแต่ พระองค์  ผู้ ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นจากประตูของความตาย 14 เพื่อ
ข้าพระองค์จะกล่าวบรรดาคําสรรเสรญิพระองค์ ท่ี ในประตูทัง้หลายแหง่ธดิาศิ โยน ข้าพระองค์จะเปรมปร ี
ดิ ์ในการชว่ยให้รอดของพระองค์ 15 บรรดาประชาชาติ ได้ จมลงในหลุมซ่ึงเขาทําไว้ และเท้าของเขาติดตา
ข่ายซ่ึงเขาเองซ่อนดักไว้ 16 พระเยโฮวาห์ทรงเผยพระองค์ ให ้ปรากฏแจ้ งด ้วยการพิพากษาซ่ึงพระองค์ ได้ 
ทรงกระทํา คนชัว่ถู กด ั กด ้วยกิจการท่ีทําด้วยมือของเขาเอง ฮิกเกอนั เซลาห์ 17 คนชัว่จะต้องถอยไปสู่ นรก 
คือประชาชาติทัง้มวลท่ีลืมพระเจ้า 18 เพราะพระองค์จะไม่ทรงลืมคนขัดสนเสมอไป และความหวงัของคน
ยากจนจะไม่พินาศไปเป็นนิตย์ 19  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้น อยา่ให ้มนษุย ์ มี ชยัได้  แต่  ให ้บรรดา
ประชาชาติ ถู กพิพากษาในสายพระเนตรของพระองค์ ทัง้สิน้ 20  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงใหเ้ขายาํเกรง
และใหบ้รรดาประชาชาติทราบวา่ เขาทัง้หลายเป็นเพียงมนษุย ์เท่าน้ัน เซลาห์

10
 ดาว ิดรอ้งทุกข์ต่อพระเจ้า

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์ประทับยนือยู ่หา่งไกล ไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระองค์เสียในยาม
ยากลําบาก 2 คนชัว่ข่มเหงคนยากจนอยา่งทะนงองอาจ  ขอให ้เขาติ ดก ับบ่วงแรว้แห ่งอ ุบายท่ีเขาคิดขึ้นน้ัน
3 เพราะคนชัว่อวดถึงสิง่ท่ีใจเขาอยากได้ น้ัน และอวยพรคนท่ี โลภ  ผู้ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงเกลียดชงั 4 เพราะ
คนชั ่วน ้ันด้วยสี หน้าท่ี เยอ่หยิง่ยโสจะไม่แสวงหาพระเจ้า พระเจ้ามิ ได้  อยู ่ในความคิดทัง้สิน้ของเขาเลย 5  วธิ ี
การของคนชัว่รา้ยกาจอยู ่ทุกเวลา การพิพากษาของพระองค์ อยู ่สูงพ้นสายตาของเขา เขาพ่นความรา้ยใส่
บรรดาคู่ อร ิของเขา 6 โดยคิดในใจของเขาวา่ �ข้าจะไม่ หวัน่ไหว เพราะข้าจะไม่พบความยากลําบากเลย�
7  การแช ่ งด ่า การล่อลวง และการฉ้อฉลอยู่เต็มปากของเขา ความชัว่รา้ยและความเลวทรามอยู ่ใต้ ลิน้ของ
เขา 8 เขาน่ังซุ่มคอยดักทํารา้ยอยู่ตามชนบท และกระทําฆาตกรรมคนไรผ้ิดเสียในท่ี เรน้ลับ ตาของเขาสอด
หาคนยากจน 9 เขาซุ่มอยูใ่นท่ีลับเหมือนสิงโตอยูใ่นท่ี กําบัง เขาซุ่มอยูเ่พื่อจับคนยากจน  แล ้วเขาฉุดลากคน
ยากจนมาด้วยตาข่ายของเขา 10 เขาหมอบลงและยอ่ตัวลง เพื่อคนยากจนจะจมลงด้วยพวกท่ี แข ็งแรงของ
เขา 11 เขาคิดในใจวา่ �พระเจ้าลืมแล้ว  พระองค์ ทรงซ่อนพระพักตรแ์ละจะไม่ทรงเหน็เลย�

การทูลขอให ้แก้ ไขสถานการณ์
12  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้น  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงชูพระหตัถ์ของพระองค์ ขึ้น ขออยา่ทรง

ลืมคนท่ีถ่อมตัวลง 13 ไฉนคนชัว่จึงประณามพระเจ้า และกล่าวในใจของตนเองวา่ � พระองค์ จะไม่ทรงเอา
เรือ่งเอาราว� 14  พระองค์ ทรงเหน็  เออ  พระองค์ ทรงพิ เคราะห ์ความยากลําบากและความโกรธเคืองแล้ว
เพื่อพระองค์จะได้ทรงดําเนินคดีด้วยพระหตัถ์ของพระองค์ คนยากจนมอบตัวไวกั้บพระองค์  พระองค์ ทรง
เป็นผู้ชว่ยคนกําพรา้พ่อ 15 ขอพระองค์ทรงหกัแขนของคนชัว่และคนกระทําชัว่ ขอทรงค้นความชัว่ของเขา
ออกมาจนหมดสิน้ 16พระเยโฮวาหท์รงเป็นพระมหากษั ตร ิย ์อยู ่ เป็นนิตย ์ นิรนัดร ์บรรดาประชาชาติจะพินาศ
ไปจากแผ่นดินของพระองค์ 17 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงสดับความปรารถนาของคนท่ีถ่อมตัวลง จะ
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ทรงเสรมิกําลังใจเขา และพระองค์จะทรงเงีย่พระกรรณสดับถ้อยคําของเขา 18 เพื่อประทานความยุ ติ ธรรม
แก่คนกําพรา้พ่อและคนถู กบ ีบบังคับ เพื่ อมนษุย ์บนแผ่นดินโลกจะไม่บีบบังคับเขาอกีต่อไป

11
การทรงเตรยีมและความยุ ติ ธรรมของพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1 ข้าพเจ้าวางใจในพระเยโฮวาห์ ท่านจะพู ดก ับจิตใจข้าพเจ้าอยา่งไรวา่ �จงหนีไปท่ี ภู เขาเหมือนนก
2 เพราะดู เถิด คนชัว่โก่งธนูและเอาลูกธนูพาดสายไว ้แล้ว เพื่อจะยงิเข้าไปอยา่งลับๆให ้ถู กคนใจเท่ียง
ธรรม 3 ถ้ารากฐานถูกทําลายเสียแล้ว คนชอบธรรมจะทําอะไรได้� 4 พระเยโฮวาห์ทรงสถิตในพระวหิาร
อนับร ิสุทธ ์ิของพระองค์ พระท่ีน่ังของพระเยโฮวาห ์อยู ่บนฟ้าสวรรค์ พระเนตรของพระองค์มองและหนัง
ตาของพระองค์ทดสอบบุตรทัง้หลายของมนษุย์ 5 พระเยโฮวาหท์รงทดสอบคนชอบธรรม  แต่ วญิญาณของ
พระองค์ทรงเกลียดชงัคนชัว่และผู้ ท่ี รกัความทารุณโหดรา้ย 6  พระองค์ จะทรงเทบ่วงแรว้ต่างๆ  เพล ิงและ
ไฟกํามะถันใส่ คนชัว่ ลมท่ีแผดเผาจะเป็นส่วนถ้วยของเขาเหล่าน้ัน 7 เพราะพระเยโฮวาห ์ผู้ ชอบธรรมทรง
รกัความชอบธรรม  พระพักตร ์ของพระองค์ทอดพระเนตรคนเท่ียงตรง

12
 ดาว ิ ดม ัน่ใจในพระสัญญาของพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้องตามทํานองเชมินิท เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโปรดชว่ยเพราะคนท่ีตามทางของพระเจ้าไม่ มี  อกีแล้ว และคนสุ จร ิตได้
อนัตรธานไปจากบุตรทัง้หลายของมนษุย์ 2  ทุ กคนกล่าวคําไร้สาระต่อเพื่อนบ้านของตน เขาทัง้หลายพูด
ด้วยรมิฝีปากท่ีป้อยอและสองใจ 3 พระเยโฮวาห์จะทรงตัดรมิฝีปากท่ีป้อยอออกเสียสิน้ และลิ ้นที ่ พู ดวาจา
เยอ่หยิง่น้ันด้วย 4 คือบรรดาผู้ ท่ี  กล่าววา่ �เราจะชนะด้วยลิน้ของเรา รมิฝีปากของเราเป็นฝ่ายเรา ใครจะ
เป็นนายเรา� 5 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เราจะลุกขึ้นเดีย๋วน้ี เพราะคนยากจนถู กบ ีบบังคับ และคนขัดสน
ครํา่ครวญ เราจะจัดเขาไว้ในท่ีปลอดภัยจากคนท่ีพ่นความรา้ยใส่ เขา � 6 พระดํารสัของพระเยโฮวาห์เป็น
พระดํารสัท่ี บรสุิทธิ ์เป็นเหมือนเงนิหลอมให ้บรสุิทธิ ์ในเตาไฟบนแผ่นดินแล้วถึงเจ็ดครัง้ 7  โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์  พระองค์ จะทรงป้องกันพวกเขาทัง้หลาย  พระองค์ จะทรงปกปั กร ักษาพวกเขาไวเ้สมอจากพงศ์ พันธุ ์ 
น้ี 8 คนชั ่วก ็ เพ่ นพ่านไปมาอยู ่รอบด้าน ขณะเม่ื อม ีการยกยอ่งคนชัว่ชา้ท่ี สุด 

13
 ดาว ิดรอ้งทุกข์ต่อพระเจ้าเรือ่งความชกัชา้ ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  อ ีกนานเท่าใดพระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์ เสีย  เป็นนิตย ์ หรอื  พระองค์ จะปิดบัง
พระพักตรข์องพระองค์จากข้าพระองค์นานเท่าใด 2 ข้าพระองค์จะต้องตรกึตรองในใจของข้าพระองค์ และ
มี ความทุกข์ โศกอยูใ่นใจทุกวนันานเท่าใด  ศัตรู ของข้าพระองค์จะเหนือข้าพระองค์นานเท่าใด

การทูลขอพระคุ ณ 
3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงพิจารณา และฟังข้าพระองค์ด้วยเถิด ทัง้ขอทรง

เพิม่ความสวา่งแก่ตาข้าพระองค์  เกล อืกวา่ข้าพระองค์จะหลั บอย ูใ่นความตาย 4 เกรงวา่ศั ตรู ของข้าพระองค์
จะวา่ �เราชนะเขาแล้ว� เกรงวา่คู่ อร ิของข้าพระองค์จะเปรมปร ีดิ ์เพราะข้าพระองค์กําลังหวัน่ไหว 5  แต่ 
ข้าพระองค์วางใจในความเมตตาของพระองค์  จิ ตใจของข้าพระองค์จะเปรมปร ีดิ ์ในความรอดของพระองค์
6 ข้าพเจ้าจะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ เพราะวา่พระองค์ทรงกระทําแก่ข้าพเจ้าอยา่งบรบูิ รณ ์

14
 คนโง ่ ท่ี  ไม่ เชื่อวา่มีพระเจ้าและมนษุย ์ธรรมดา ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  คน โง ่ราํพึง ใน ใจ ของ ตน วา่ � ไม่มี  พระเจ้า � เขา ทัง้ หลาย ก็ เลว ทราม ลง เขา กระทํา กิจการ ท่ี น่า
สะอดิสะเอยีน  ไม่มี สักคนเดียวท่ี ทําดี 2 พระเยโฮวาห์ทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์  ดู  บุ ตรทัง้หลายของ
มนษุย์วา่จะมีคนใดบ้างท่ี เข ้าใจท่ีเสาะแสวงหาพระเจ้า 3 เขาทัง้หลายก็หลงเจิน่ไปหมด เขาทัง้หลายก็เลว
ทรามลงเหมือนกันสิน้  ไม่มี สักคนเดียวท่ี ทําดี  ไม่มี  เลย 4 บรรดาผู้ ท่ี กระทําความชัว่ชา้ไม่ มีความรู ้ หรอื คือผู้ ท่ี 
กินประชาชนของเราอยา่งกินขนมปัง และไม่รอ้งทูลพระเยโฮวาห์ 5 เขาทัง้หลายอยู ่ท่ี น่ันอยา่งน่าสยดสยอง
ยิง่นัก เพราะพระเจ้าทรงสถิตตลอดชัว่อายุของผู้ ชอบธรรม 6  เจ้ าได้ควํา่แผนงานของคนยากจนเสีย  แต่ 
พระเยโฮวาหท์รงเป็ นที ่ ล้ี ภัยของเขา 7  โอ ขอการชว่ยใหร้อดเพื่ ออ ิสราเอลมาจากศิโยนเสียที เถิด เม่ือพระเย
โฮวาหท์รงใหพ้วกเชลยแหง่ประชาชนของพระองค์ กล ับสู่สภาพเดิม ยาโคบจะปลาบปล้ืม อสิราเอลจะยนิดี
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15
 ดาว ิดพรรณนาถึงพลเมืองของศิ โยน เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  ผู้ ใดจะอาศัยอยูใ่นพลับพลาของพระองค์  ผู้ ใดจะอยูบ่นภูเขาอนับร ิสุทธ ิข์องพระองค์
2 คือผู้ ท่ี ดําเนินในความเท่ียงธรรม และประพฤติตามความชอบธรรม และพูดความจรงิจากใจของตน 3  
ผู้ ซ่ึงไม่ ใช ้ลิน้ของตนในการนินทาวา่รา้ย  ไม่ กระทําชัว่ต่อเพื่อนบ้าน และไม่ ตําหนิ เพื่อนบ้านของตน 4 ใน
สายตาของเขา คนถ่อยเป็นคนท่ี ถู  กด ูหมิน่เหยยีดหยาม เขาให ้เกียรติ  แก่  ผู้  ท่ี ยาํเกรงพระเยโฮวาห์ เม่ือให ้คํา
สัตย ์ปฏิญาณแล้วต้องพบกับความปวดรา้วเขาก็ ไม่  กลับคํา 5 เขาเป็นผู้ ท่ี  ให ้คนอื่ นก ู้เงนิโดยมิ ได้  คิดดอกเบี้ย 
และไม่ยอมรบัสินบนต่อสู้ ผู้  ไร ้ ความผิด  ผู้ ซ่ึงกระทําสิง่เหล่าน้ีจะไม่หวัน่ไหวเป็นนิตย์

16
 ดาว ิดขอใหพ้ระเจ้าทรงพิทั กษ ์ ท่าน  มิ คทามบทหน่ึงของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงพิทั กษ ข์้าพระองค์ ไว ้เพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ 2  โอ  จิ ตวญิญาณของ
ข้าพเจ้าเอย๋  เจ้ าได้ทูลพระเยโฮวาห ์แล ้ วว ่า � พระองค์ ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ นอกเหนือ
พระองค์ แล้ว ข้าพระองค์ ไม่มี  ดี  เลย � 3 ว ิสุทธ ิชนในแผ่นดินและผู้ ประเสรฐิ เป็นพวกท่ีข้าพเจ้ามีความปี ติ  
ยนิดี ทัง้สิน้ด้วย 4  แต่ บรรดาผู้ ท่ี  ร ีบติดตามพระอื่น  ความทุกข์ โศกของเขาก็ ทว ี ขึ้น ข้าพเจ้าจะไม่ถวายเครือ่ง
ด่ืมบูชาแหง่เลือดของพวกเขา หร ือร ิมฝีปากของข้าพเจ้าจะไม่ออกชื่อพระน้ัน

การเป็นขึ้นมาจากความตายไปสู่ ช ีว ิตน ิรนัดร์
5 พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็น ส่วน มรดก และ ถ้วย ของ ข้าพเจ้า  พระองค์ ทรง รกัษา ส่วน ของ ข้า พระองค์ ไว ้

6 เขตแดนของข้าพเจ้าเป็ นที ่ ท่ี  รม่รืน่  เออ ข้าพเจ้า มีมรดกท่ี ดี 7 ข้าพเจ้าจะสรรเสรญิพระเยโฮวาห์  ผู้ 
ประทานคําปรกึษาแก่ ข้าพเจ้า  เออ ในกลางคืนจิตใจของข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้าตัง้พระเยโฮ
วาห ์ไว ้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ เพราะพระองค์ประทั บท ่ีมือขวาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ หวัน่ไหว 9 เพราะ
ฉะน้ันจิตใจของข้าพเจ้าจึงยนิดีและจิตวญิญาณของข้าพเจ้าก็ ปรดีา เน้ือหนังของข้าพเจ้าจะพักพิงอยู่ใน
ความหวงัใจด้วย 10 เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิง้จิตวญิญาณของข้าพระองค์ ไว ้ในนรก ทัง้จะไม่ทรงให ้องค์  
บรสุิทธิ ์ของพระองค์เป่ือยเน่าไป 11  พระองค์ จะทรงสําแดงวถีิ แห ่งชวีติแก่ข้าพระองค์ ต่อพระพักตร ์พระองค์  
มี ความชื่นบานอยา่งเป่ี ยมล ้น ในพระหตัถ์ขวาของพระองค์ มี ความเพลิดเพลินอยู ่เป็นนิตย ์
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 ดาว ิดขอพระเจ้าทรงป้องกันท่านจากพวกศั ตรู คําอธษิฐานของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับความฝ่ายยุ ติ  ธรรม ทรงฟังคํารอ้งทูลของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย่
พระกรรณสดับคําอธษิฐานของข้าพระองค์ ซ่ึงมาจากรมิฝีปากท่ี ไม่มี การหลอกลวงของข้าพระองค์ 2  ขอ
ให ้การชนะความของข้าพระองค์มาจากพระพักตร ์พระองค์ ขอพระเนตรของพระองค์ทรงเหน็ สิง่ เท่ียง
ธรรม 3 เม่ือพระองค์ทรงลองจิตใจของข้าพระองค์ และเสด็จเยีย่มเยยีนข้าพระองค์ในเวลากลางคืน เม่ือ
ทรงทดสอบข้าพระองค์ แล้ว  พระองค์ จะไม่ทรงพบความชัว่ในข้าพระองค์ เลย ข้าพระองค์ตัง้ใจแล้ วว ่าปาก
ของข้าพระองค์จะมิ ได้  ละเมิด 4  เก ่ี ยวด ้วยกิจการของมนษุย์ โดยพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์
ข้าพระองค์ มิได้ ข้องเก่ียวกับทางแหง่คนทารุณโหดรา้ย 5  ขอให ้ยา่งเท้าของข้าพระองค์แนบสนิทกับวถีิ
ของพระองค์ เพื่อเท้าของข้าพระองค์ มิได้  พลาด 6  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ข้าพระองค์รอ้งทูลถึงพระองค์ เพราะ
พระองค์จะทรงสดับข้าพระองค์ ขอทรงเอยีงพระกรรณสดับถ้อยคําของข้าพระองค์ด้วยเถิด 7  โอ ข้าแต่
พระผู้ชว่ยของบรรดาผู้แสวงหาท่ี ล้ี ภัยจากปฏิ ปักษ์ ของเขา  ณ พระหตัถ์ขวาของพระองค์ ขอทรงสําแดง
ความเมตตาอยา่งมหศัจรรย์ของพระองค์ 8 ขอทรงรกัษาข้าพระองค์ดังแก้วตา ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ ไว ้ 
ภายใต้ รม่ปีกของพระองค์ 9  ให ้พ้นจากคนชัว่ผู้ล้างผลาญและจากศั ตรู  ผู้ คอยเข่นฆ่าซ่ึงล้อมข้าพระองค์ ไว ้ 
โดยรอบ 10 เขาปิดใจของเขาไวเ้พราะเหตุความมัง่คัง่ของตน ปากของเขาพูดคําหยิง่ยโส 11 เขาสะกดรอย
ข้าพระองค์  เดีย๋วน้ี  ได้ ล้อมข้าพระองค์ ไว ้เขาจับตาดูข้าพระองค์เพื่อจะเหวีย่งข้าพระองค์ลงดิน 12 เขาเป็น
ดุจสิงโตท่ีกระหายเหยื่อของมัน เหมือนดังสิงโตหนุ่มซ่ึงซุ่ มด ักทํารา้ยอยู่ในท่ี ลับ 13  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขอทรงลุกขึ้นปะทะเขาไว้ และควํา่เขาลงเสีย ขอทรงชว่ยชวีติของข้าพระองค์ ให ้พ้นจากคนชัว่ด้วยดาบของ
พระองค์ 14  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากมนษุย ์ผู้ ซ่ึงเป็นพระหตัถ์ของพระองค์
จากมนษุย ์แห ่งโลกน้ี จากมนษุย ์ผู้ ซ่ึ งม ีส่วนของชีว ิตน ้ี ผู้ ซ่ึงพระองค์ทรงให้ท้องของเขาเต็มไปด้วยทรพัย ์
สมบัติ  ท่ี  พระองค์ ทรงซ่อนไว้ พวกเขามีลูกหลานอุดมสมบู รณ ์และส่วนท่ีเหลือเขามอบไว ้ให ้ แก่ ลู กอ ่อนของ
เขา 15 ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเหน็พระพักตรข์องพระองค์ในความชอบธรรม เม่ือข้าพระองค์ ต่ืนขึ้น 
ข้าพระองค์จะอิม่เอบิใจด้วยพระลักษณะของพระองค์
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 ดาว ิดสรรเสรญิพระเจ้าเพราะเหตุพระพรอนัมากมาย ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ  ผู้รบัใช ้

ของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงถวายถ้อยคําของเพลงบทน้ี แด่ พระเยโฮวาห์ในว ันที ่พระเยโฮวาห์ทรงชว่ยท่านให้พ้น
จากเงื้อมมือศั ตรู ทัง้หลายของท่าน และจากเงื้อมพระหตัถ์ของซาอูล ท่านกล่าววา่

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ กําลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะรกัพระองค์ 2 พระเยโฮวาห์เป็นศิ ลา  ป้อม
ปราการ และผู้ชว่ยให้พ้นของข้าพระองค์ เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ เป็นกําลังของข้าพระองค์ ซ่ึงข้า
พระองค์จะวางใจในพระองค์ เป็นดัง้ เป็นเขาแหง่ความรอดของข้าพระองค์ เป็ นที ่กําบังเข้มแข็งของข้า
พระองค์ 3 ข้าพระองค์จะรอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงสมควรแก่ การสรรเสรญิ และข้าพระองค์จะได้รบั
การชว่ยให้พ้นจากศั ตรู ของข้าพระองค์ 4 ความโศกเศรา้แหง่ความตายล้อมข้าพระองค์ ไว ้กระแสแหง่คน
อธรรมท่ีท่วมทับข้าพระองค์ ทําให ้ข้าพระองค์ กลัว 5 ความโศกเศรา้แหง่นรกล้อมข้าพระองค์ ไว ้บ่วงมัจจุราช
ปะทะข้าพระองค์ 6 ในยามทุกข์ ระทมใจ ข้าพเจ้ารอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้ารอ้งทูลขอความชว่ยเหลือ
จากพระเจ้าของข้าพเจ้า  พระองค์ ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าจากพระวหิารของพระองค์ และเสียงรอ้งของ
ข้าพเจ้าได้ยนิต่อพระพักตร ์พระองค์ ไปถึงพระกรรณของพระองค์ 7  แล ้วแผ่นดินโลกก็สัน่สะเทือนและ
โคลงเคลง รากฐานของภูเขาก็หวัน่ไหวด้วย และสัน่สะเทือน เพราะพระองค์ทรงกริว้ 8 ควนัออกไปตามชอ่ง
พระนาสิกของพระองค์ และเพลิงผลาญออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ถ่านก็ ติ ดเปลวไฟน้ัน 9  พระองค์ 
ทรงโน้มฟ้าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมา ความมืดทึ บอย ู่ ใต้ พระบาทของพระองค์ 10  พระองค์ ทรงเครูบ
ตนหน่ึง  แล ้วทรงเหาะไป  พระองค์ ทรงเหาะไปโดยปีกของลมอยา่งรวดเรว็ 11  พระองค์ ทรงกระทําให้ความ
มืดปกคลุมพระองค์ ไว ้ ให ้เมฆมืดและอุ ้มน ้ําเป็นพลับพลาของพระองค์ 12  มี ลูกเหบ็และถ่านเพลิงแตกออก
มาทะลุเมฆจากความสวา่งสุกใสข้างหน้าพระองค์ 13 พระเยโฮวาห์ทรงคะนองกึ กก ้องในฟ้าสวรรค์ และ
องค์ ผู้ สูงสุ ดก ็ เปล ่งพระสุรเสียง คือลูกเหบ็และถ่านเพลิง 14  พระองค์ ทรงยงิลูกธนูของพระองค์ออกไป  
ทําให ้เขาต่างกระจัดกระจายไป  พระองค์ ทรงปล่อยฟ้าแลบแปลบปลาบ  ทําให ้เขาโกลาหล 15  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์  แล้วก็  เห ็ นก ้นทะเลตลอดจนรากฐานของพิภพก็ปรากฏแจ้ง เม่ือพระองค์ทรงขนาบทะเลด้วยลม
ท่ีพวยพุ่งจากชอ่งพระนาสิกของพระองค์ 16  พระองค์ ทรงเอื้อมมาจากท่ีสูงทรงจับข้าพเจ้า  พระองค์ ทรง
ดึงข้าพเจ้าออกมาจากน้ําอนัมากหลาย 17  พระองค์ ทรงชว่ยข้าพเจ้าให้พ้นจากศั ตรู  เข ้มแข็งของข้าพเจ้า
และจากบรรดาผู้ ท่ี  เกล ียดชงัข้าพเจ้า เพราะเขามี อาน ุภาพเกินกวา่ข้าพเจ้ามากนัก 18 เขาขัดขวางข้าพเจ้า
ในว ันที ่ข้าพเจ้าประสบหายนะ  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที ่พักพิงของข้าพเจ้า 19  พระองค์ ทรงนําข้าพเจ้า
ออกมายงัท่ี กวา้งใหญ่ และทรงชว่ยข้าพเจ้าให ้พ้น เพราะพระองค์ทรงชื่นชมยนิดีในข้าพเจ้า 20 พระเยโฮ
วาห์ประทานรางวลัแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า  พระองค์ ทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความ
สะอาดแห ่งม ือของข้าพเจ้า 21 เพราะข้าพเจ้ารกัษาบรรดามรรคาของพระเยโฮวาห์ และไม่ ได้ พรากจาก
พระเจ้าของข้าพเจ้าอยา่งชัว่รา้ย 22 เพราะคําตัดสินทัง้สิน้ของพระองค์ อยู ่ต่อหน้าข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามิ 
ได้ผล ักกฎเกณฑ์ของพระองค์ไปเลย 23 ต่อพระพักตร ์พระองค์ ข้าพเจ้าไร ้ตําหนิ และข้าพเจ้ารกัษาตัวไว ้
ไม่ ทําความชัว่ชา้ 24 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์จึงทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า
ตามความสะอาดแห ่งม ือของข้าพเจ้าในสายพระเนตรของพระองค์ 25  พระองค์ จะทรงสําแดงความเมตตา
ต่อผู้ ท่ี  มี  ความเมตตา  พระองค์ จะทรงสําแดงพระองค์ อยา่งไร ้ ตําหนิ ต่อผู้ ท่ี  ไร ้ ตําหนิ 26  พระองค์ จะทรง
สําแดงพระองค์ บรสุิทธิ ์ต่อผู้ ท่ี  บรสุิทธิ ์ พระองค์ จะทรงสําแดงพระองค์ เป็นปฏิปักษ์ ต่อผู้ ท่ี  คดโกง 27 เพราะ
พระองค์จะทรงชว่ยประชาชนท่ียากแค้นให ้พ้น  แต่ ตาท่ีหยิง่ยโสน้ันพระองค์จะทรงกระทําให้ ต่ําลง 28  
พระองค์ จะทรงจุดตะเกียงของข้าพระองค์ พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของข้าพระองค์จะทรงกระทําความมืดของ
ข้าพระองค์ ให ้ สวา่ง 29 พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้โดยพระองค์ และโดยพระเจ้าของข้าพเจ้า
น้ีข้าพเจ้าสามารถกระโดดข้ามกําแพงได้ 30 สําหรบัพระเจ้าพระองค์ น้ี พระมรรคาของพระองค์ ดี เลิศทุก
ประการ พระวจนะของพระเยโฮวาห ์พิสูจน์  แล ้วเป็นความจรงิ  พระองค์ ทรงเป็นดัง้ของบรรดาผู้ ท่ี วางใจใน
พระองค์ 31 เพราะผู้ใดจะเป็นพระเจ้า นอกจากพระเยโฮวาห์ และผู้ใดเล่าเป็นศิ ลา  เวน้แต่ พระเจ้าของเรา
32 คือพระเจ้าผู้ทรงเอากําลังคาดเอวของข้าพเจ้าไว้ และทรงกระทําใหท้างของข้าพเจ้ารอบคอบ 33  พระองค์ 
ทรงกระทําให ้เท ้าของข้าพเจ้าเหมือนอยา่งตีนกวางตัวเมีย และทรงวางข้าพเจ้าไวบ้นท่ี สูง 34  พระองค์ ทรง
ฝึกมือของข้าพเจ้าให ้ทําสงคราม ดังน้ันแขนของข้าพเจ้าสามารถทําให ้คันธน ูเหล็กกล้าหกัได้ 35  พระองค์ 
ประทานโล่ แห ่งความรอดของพระองค์ ให ้ข้าพระองค์ และพระหตัถ์ขวาของพระองค์ทรงค้ําจุนข้าพระองค์
และซ่ึงพระองค์ทรงน้อมพระทัยลง  ก็ กระทําให้ข้าพระองค์ เป็นใหญ่  ขึ้น 36  พระองค์ ประทานท่ีกวา้งขวาง
สําหรบัยา่งเท้าของข้าพระองค์  เท ้าของข้าพระองค์จึงไม่ พลาด 37 ข้าพระองค์ ไล่ ตามศั ตรู ของข้าพระองค์ 
ทัน และไม่หนักลับจนกวา่เขาจะถูกผลาญเสียสิน้ 38 ข้าพระองค์ ได้ แทงเขาทะลุ เขาจึงไม่สามารถลุกขึ้นได้ 
อกี เขาล้มลงท่ี ใต้  เท ้าของข้าพระองค์ 39 เพราะพระองค์ทรงเอากําลังคาดเอวข้าพระองค์ ไว ้เพื่อทําสงคราม
 พระองค์ ทรงกระทําให้พวกท่ี ลุ กขึ้นต่อสู้กับข้าพระองค์สยบลงอยา่งราบคาบ 40  พระองค์ ทรงโปรดประทาน
คอของศั ตรู ของข้าพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะทําลายบรรดาผู้ ท่ี  เกล ียดชงัข้าพระองค์เสียสิน้
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41 เขารอ้งให ้ชว่ย  แต่  ไม่มี ใครชว่ยให้รอดได้ เขารอ้งทูลพระเยโฮวาห์  แต่  พระองค์  มิได้ ทรงตอบเขา 42 ข้า
พระองค์จึงทุบเขาแหลกละเอยีดอยา่งผงคลีต่อหน้าลม ข้าพระองค์จึงโยนเขาออกไปเหมือนโคลนตามถนน
43  พระองค์ ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากการยื้อแย ่งก ับประชาชน และทรงตัง้ให้ข้าพระองค์เป็นหวัหน้า
ของบรรดาประชาชาติ  ชนชาติ  ท่ี ข้าพระองค์ ไม่ เคยรู้จั กก ็จะได้ ปรนนิบัติ ข้าพระองค์ 44 พอเขาได้ยนิถึงข้า
พระองค์ เขาก็จะเชื่อฟัง ชนต่างด้าวจะได้มาหมอบราบต่อข้าพระองค์ 45 ชนต่างด้าวน้ันจะเสียกําลังใจ และ
ตัวสัน่ออกมาจากท่ีกําบั งอ ันเข้มแข็งของเขาเหล่าน้ัน 46 พระเยโฮวาหท์รงพระชนม์ อยู ่และศิลาของข้าพระ
องค์เป็ นที ่ควรสรรเสรญิ พระเจ้าแหง่ความรอดของข้าพระองค์เป็ นที ่ ยกยอ่ง 47 คือพระเจ้าผู้ประทานการ
แก้แค้นแก่ข้าพระองค์ และทรงปราบปรามบรรดาชนชาติทัง้หลายให ้อยู ่ ภายใต้ อาํนาจของข้าพระองค์ 48  ผู้ 
ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากศั ตรู พระเจ้าข้า  พระองค์ ทรงยกข้าพระองค์ขึ้นเหนือพวกท่ี ลุ กขึ้นต่อสู้กับข้า
พระองค์  พระองค์ ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากคนทารุณโหดรา้ย 49  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  เพราะเหตุน้ี 
ข้าพระองค์จึงจะขอเทิดทูนพระองค์ ไว ้ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้หลาย และรอ้งเพลงสรรเสรญิพระนามของ
พระองค์ 50  พระองค์ ประทานชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ แก่  กษัตรยิ ์ของพระองค์ และทรงสําแดงความเมตตาแก่ ผู้  
ท่ี  พระองค์ ทรงเจิมไว ้น้ัน คือดาวดิ และแก่ เชื้อพระวงศ์ ของท่านเป็นนิตย์
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 สิ ่งทัง้ปวงท่ีพระเจ้าทรงสรา้งแล้วประกาศสงา่ราศีของพระองค์ ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1 ฟ้าสวรรค์ประกาศสงา่ราศีของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสําแดงพระหตัถกิจของพระองค์ 2 วนัส่งถ้อยคํา
ให ้แก่ว ัน และคืนแจ้งความรู ้ให ้ แก่  คืน 3 วาจาไม่ มี ถ้อยคําก็ ไม่มี และไม่ มี ใครได้ยนิเสียงฟ้า 4 ถึงกระน้ัน
เสียงฟ้าก็ออกไปทัว่แผ่นดินโลก และถ้อยคําก็ แพร ่ไปถึงสุดปลายพิ ภพ  พระองค์ ทรงตัง้พลับพลาไว ้ให ้ ดวง
อาทิตย ์ ณ  ท่ี  น้ัน 5 ซ่ึงออกมาอยา่งเจ้าบ่าวออกมาจากหอ้งโถงของเขา และวิง่ไปตามวถีิด้วยความชื่นบาน
อยา่งชายฉกรรจ์ 6  ดวงอาทิตย ์ขึ้นมาจากสุดปลายฟ้าสวรรค์ข้างหน่ึง และโคจรไปถึงท่ีสุดปลายอกีข้างหน่ึง
 ไม่มี  สิ ่งใดสามารถซ่อนให้พ้นจากความรอ้นของมันได้ 7  พระราชบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์รอบคอบและ
ฟ้ืนฟู จิตวญิญาณ พระโอวาทของพระเยโฮวาหน้ั์นแน่นอนกระทําใหค้นรูน้้อยมี ปัญญา 8  กฎเกณฑ์ ของพระ
เยโฮวาห์น้ันถูกต้องกระทําให ้จิ ตใจเปรมปร ีดิ ์พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์น้ันบร ิสุทธ ์ิกระทําให้ดวงตา
กระจ่างแจ้ง 9 ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์น้ันสะอาดหมดจดถาวรเป็นนิตย์ คําตัดสินของพระเยโฮวาห ์ก็  เท ่ี
ยงตรงและชอบธรรมทัง้สิน้ 10 น่าปรารถนามากกวา่ทองคํา  เออ ยิง่กวา่ทองคําเน้ื อด ีมากนัก หวานยิง่กวา่
น้ําผึ้งและรวงผึ้ง 11  อน่ึง  สิ ่งเหล่าน้ีเป็ นที ่ตักเตือนผู้ รบัใช ้ของพระองค์ การท่ีจะรกัษาข้อความเหล่าน้ั นก ็ ได้ 
บําเหน็ จอ ันใหญ่ ยิง่ 

 ดาว ิดทูลขอพระคุ ณ 
12  แต่  ผู้ ใดเล่าจะเข้าใจเรือ่งความผิดพลาดของตนได้ ขอพระองค์ทรงชาํระข้าพระองค์ ให ้พ้นจากความ

ผิดท่ีซ่อนเรน้อยู่ 13 ขอทรงยบัยัง้ผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ให ้พ้นจากบาปโดยประมาทน้ันด้วยเถิด ขออยา่ใหมั้ นม ี
อาํนาจเหนือข้าพระองค์ เลย  แล ้วข้าพระองค์จะไร ้ตําหนิ และพ้นจากความผิดจากการละเมิดท่ี ยิง่ใหญ่  น้ัน 
14  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ กําลังของข้าพระองค์และพระผู้ ไถ่ ของข้าพระองค์  ขอให ้ถ้อยคําจากปากของข้า
พระองค์ และการราํพึงในจิตใจเป็ นที ่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ เถิด 
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การทูลขอพระพรโดยทางสถานบร ิสุทธ ิ์ ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1 ขอพระเยโฮวาห์ทรงฟังท่านในวนัยากลําบาก พระนามของพระเจ้าแหง่ยาโคบพิทั กษ ์รกัษาท่าน 2 ขอ
พระองค์ทรงให้ความชว่ยเหลือมาจากสถานบร ิสุทธ ์ิและทรงเพิม่กําลังให ้แก่ ท่านมาจากเมืองศิ โยน 3 ขอ
ทรงระลึกถึงเครือ่งถวายทัง้สิน้ของท่าน และโปรดปรานเครือ่งเผาบูชาของท่าน เซลาห์ 4 ขอทรงประสิทธิ์
ประสาทตามใจปรารถนาของท่านด้วย และใหโ้ครงการท่ีท่านคิดน้ันสําเรจ็ทัง้สิน้ 5 เพื่อพวกเราจะได้ โห ่รอ้ง
เน่ืองด้วยความรอดของท่าน และยกธงขึ้นในพระนามพระเจ้าของเรา ขอพระเยโฮวาหท์รงโปรดใหคํ้าทูลขอ
ทัง้สิน้ของท่านสําเรจ็เถิด 6  บัดน้ี ข้าพเจ้าทราบวา่พระเยโฮวาห์จะทรงชว่ยผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงเจิมไว้  พระองค์ 
จะทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์อนับร ิสุทธ ์ิของพระองค์ และโดยชยัชนะอนัทรงอานภุาพด้วยพระหตัถ์ขวาของ
พระองค์ 7 บ้างก็วางใจในรถรบ บ้างก็วางใจในม้า  แต่ เราจะระลึกถึงพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
8 เขาทัง้หลายจะล้มพับลงไป  แต่ เราจะลุกขึ้นยนืตรงอยู่ 9 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ทัง้
หลายใหร้อดเถิด  ขอให ้ กษัตรยิ ์ทรงฟังเม่ือข้าพระองค์ทัง้หลายรอ้งทูลต่อท่าน

21
การขอบพระคุณสําหรบัชยัชนะ ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ
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1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  กษัตรยิ ์จะเปรมปร ีดิ ์ในพระกําลังของพระองค์ ท่านจะปี ติ  ยนิดี อยา่งยิง่ในความ
รอดของพระองค์ 2  พระองค์ ทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่าน และมิ ได้ ทรงยบัยัง้ สิง่ ท่ีรมิ
ฝีปากท่านทูลขอ เซลาห์ 3 เพราะพระองค์ทรงอาํนวยพรดี แก่  ท่าน  พระองค์ ทรงสวมมงกุฎทองคําบร ิสุทธ ิ
์บนศีรษะของท่าน 4 ท่านทูลขอชวีติ และพระองค์ ก็ ประทานชวีติยนืนานเป็นนิตย ์นิรนัดร ์5 สงา่ราศีของ
ท่านใหญ่ยิง่เน่ืองด้วยความรอดของพระองค์  พระองค์ ทรงประดับกษั ตร ิย์ด้วยยศศั กด ์ิและความสงา่โออ่า่
ตระการ 6  พระองค์ ทรงโปรดให้ท่านรบัพระพรอยา่งท่ีสุดเป็นนิตย์ และทรงกระทําให้ท่านยนิดีปรดีาอยา่ง
เหลือล้นด้วยสี พระพักตร ์ของพระองค์ 7 เพราะกษั ตร ิย์วางใจในพระเยโฮวาห์ และด้วยความเมตตาของ
พระองค์ ผู้  สูงสุด ท่านจะไม่หวัน่ไหวเลย 8 พระหตัถ์ของพระองค์จะค้นพบเหล่าศั ตรู  ทัง้หลาย พระหตัถ์ขวา
จะพบบรรดาผู้ ท่ี  เกล ียดชงัพระองค์ 9 เม่ือพระองค์ทรงพระพิโรธ  พระองค์ จะทรงกระทําให้เขารอ้นจัดดัง
เตาไฟ พระเยโฮวาห์จะทรงกลืนเขาด้วยพระพิโรธของพระองค์ และไฟจะเผาผลาญเขาเสีย 10  พระองค์ จะ
ทรงทําลายลูกหลานของเขาเสียจากแผ่นดินโลก และพรากเชื้อสายของเขาจากบุตรทัง้หลายของมนษุย์
11  แม้ เขาทัง้หลายได้ปองรา้ยต่อพระองค์  แม้ เขาประดิษฐ์เรือ่งชัว่รา้ย เขาก็จะกระทําไม่ สําเรจ็ 12 ฉะน้ัน
พระองค์จะทรงกระทําให้เขาหนีพ่ายไปเม่ือพระองค์จะทรงเล็งธนูไปตรงหน้าเขาที เดียว 13 ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงเป็ นที ่ยกยอ่งเชดิชูในพระกําลังของพระองค์ ข้าพระองค์ทัง้หลายจะรอ้งเพลงสรรเสรญิฤทธานุ
ภาพของพระองค์
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ทรงพยากรณ์ถึงคําตรสัของพระเยซูบนกางเขน ถึงหวัหน้านั กร ้องตามทํานองอาเยเลท ชาหาร์ เพลง

สดุ ดี ของดาวดิ
1 พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ไฉน พระองค์ ทรง ทอด ทิง้ ข้า พระองค์ เสีย  เหตุ ใด

พระองค์ทรงเมินเฉยท่ีจะชว่ยข้าพระองค์ และต่อถ้อยคําครํา่ครวญของข้าพระองค์ 2  โอ ข้าแต่พระเจ้า
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอ้งทูลในเวลากลางวนั  แต่  พระองค์  มิได้ ทรงฟัง ถึงกลางคืนข้าพระองค์ยงัรํา่
ทูลต่อไปไม่ หยุด 3 ถึงอยา่งไรพระองค์ทรงเป็นองค์ บรสุิทธิ ์ โอ  พระองค์ ประทับเหนือคําสรรเสรญิของคน
อสิราเอล 4 บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้หลายวางใจในพระองค์ เขาทัง้หลายวางใจ และพระองค์ทรงชว่ย
เขาให ้พ้น 5 เขารอ้งทูล  พระองค์  ก็ ทรงชว่ยเขาให ้รอด เขาวางใจในพระองค์ เขาจึ งม ิ ได้ รบัความอบัอาย 6 ข้า
พระองค์เป็นดุจตัวหนอน  มิใช ่ คน คนก็ ด่า ประชาชนก็ ดูหมิน่ 7 บรรดาผู้ ท่ี  เห ็นข้าพระองค์ ก็ หวัเราะเยาะเยย้
ข้าพระองค์ เขาบุ้ยรมิฝีปากและสัน่ศีรษะกล่าววา่ 8 �เขาวางใจในพระเยโฮวาห์วา่พระองค์จะทรงชว่ยเขา
ให ้พ้น จงให ้พระองค์ ทรงชว่ยเขาให ้พ้น เพราะพระองค์ทรงพอพระทัยในเขา� 9 ถึงกระน้ันพระองค์ ก็ ทรง
เป็นผู้นําข้าพระองค์ออกมาจากครรภ์ มารดา และทรงให้ข้าพระองค์ มี ความหวงัใจเม่ืออยู ่ท่ี อกแม่ 10  ตัง้แต่  
คลอด ข้าพระองค์ ก็ ต้องพึ่งพระองค์  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ตัง้แต่ ข้าพระองค์ยงัอยู่ใน
ครรภ์ มารดา 11 ขออยา่ทรงหา่งไกลข้าพระองค์ เพราะความยากลําบากอยู ่ใกล้ และไม่ มี  ผู้ ใดชว่ยได้ เลย 12  
เหล่ าววัผู้ล้อมข้าพระองค์ ววัผู้ แข ็งแรงแหง่บาชานล้อมข้าพระองค์ ไว ้13 มั นอ ้าปากกวา้งเข้าใส่ข้าพระองค์
ดัง่สิงโตขณะกัดฉีกและคํารามรอ้ง 14 ข้าพระองค์ ถู กเทออกเหมือนอยา่งน้ํา กระดูกทัง้สิน้ของข้าพระองค์
หลุ ดล ุ่ยไป  จิ ตใจก็เหมือนขี้ ผึ้ง ละลายภายในอกของข้าพระองค์ 15 กําลังของข้าพระองค์ เห อืดแหง้ไปเหมือน
เศษหม้ อด ิน และลิน้ของข้าพระองค์ ก็ เกาะติดท่ี ขากรรไกร  พระองค์ ทรงวางข้าพระองค์ ไว ้ในผงคลี มัจจุราช 
16 พระเจ้าข้า บรรดาสุนัขล้อมรอบข้าพระองค์ ไว ้คนทําชัว่หมู่ หน ่ึงล้อมข้าพระองค์ เขาแทงมือแทงเท้าข้า
พระองค์ 17 ข้าพระองค์นับกระดูกทัง้หลายของข้าพระองค์ ได้ เป็นชิน้ๆ เขาจ้องมองและยิม้เยาะข้าพระองค์
18 เส้ือผ้าของข้าพระองค์เขาแบ่งปั นก ัน ส่วนเส้ือของข้าพระองค์น้ันเขาก็จับสลากกัน 19  โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ขอพระองค์อยา่ทรงหา่งไกลเลย  โอ ข้าแต่ พระองค์ กําลังของข้าพระองค์ ขอทรงเรง่รบีมาชว่ยข้า
พระองค์ด้วยเถิด 20 ขอทรงชว่ยจิตวญิญาณข้าพระองค์ ให ้พ้นจากดาบ ชว่ยชวีติข้าพระองค์จากฤทธิ์ของ
สุนัข 21 ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้รอดพ้นจากปากสิงโต เพราะพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์จากบรรดาเขา
ของม้ายูนิคอนเหล่าน้ันด้วย 22 ข้าพระองค์จะประกาศพระนามของพระองค์ แก่  พี่ น้องของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ท่ามกลางชุ มน ุมชน 23 ท่านผู้เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ จงสรรเสรญิพระองค์
ท่านเชื้อสายทัง้หลายของยาโคบเอย๋ จงถวายสงา่ราศี แด่  พระองค์ ท่านเชื้อสายทัง้สิน้ของอสิราเอลเอย๋
จงเกรงกลัวพระองค์ 24 เพราะพระองค์ มิได้ ทรงดู ถู กหรอืสะอดิสะเอยีนต่อความทุกข์ยากของผู้ ท่ี  ทุกข์ใจ 
และพระองค์ มิได้ ทรงซ่อนพระพักตรจ์ากเขา เม่ือเขารอ้งทูล  พระองค์ ทรงสดับ 25 ข้าพระองค์จะสรรเสรญิ
พระองค์ในท่ีชุ มน ุมชนใหญ่ ข้าพระองค์จะทําตามคําปฏิญาณต่อหน้าผู้ ท่ี เกรงกลัวพระองค์ 26 คนเสงีย่ม
เจียมตัวจะได้กิ นอ ่ิม บรรดาผู้ ท่ี แสวงหาพระองค์จะสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ ขอจิตใจของท่านทัง้หลายมี ช ีวิ
ตอยู ่เป็นนิตย ์27  ท่ี สุดปลายทัง้สิน้ของแผ่นดินโลกจะจดจําและหนักลับมายงัพระเยโฮวาห์ และครอบคร ั
วท ้ังสิน้ของบรรดาประชาชาติจะนมัสการต่อพระพักตร ์พระองค์ 28 เพราะอาํนาจการปกครองเป็นของพระ
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เยโฮวาห์ และพระองค์ทรงครอบครองเหนือบรรดาประชาชาติ 29  เออ คนรํา่รวยทัง้สิน้ของแผ่นดินโลกจะ
ต้องกินเล้ียงและกราบลงต่อพระองค์ บรรดาผู้ ท่ี ลงไปสู่ ผงคลี ทัง้สิน้จะกราบไหวต่้อพระพักตร ์พระองค์ คือ
บรรดาผู้ ท่ี รกัษาตัวให้คงชวีติอยู ่ไม่ได้  แล ้ วน ้ัน 30 จะมีเชื้อสายๆหน่ึงปรนนิบั ติ  พระองค์ จะทรงนับวา่พวกน้ัน
เป็นยุคท่ีถวายแก่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า 31 พวกเขาจะมาประกาศความชอบธรรมของพระองค์ แก่  ชนชาติ  หน ่ึง
ท่ีจะเกิดมา วา่พระองค์ ได้ ทรงกระทําการน้ัน

23
เพลงสดุ ดี ของผูเ้ล้ียงแกะ เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ เล้ียงดู  ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ ขัดสน 2  พระองค์ ทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนลงท่ี 
ทุ ่งหญ้าเขียวสด  พระองค์ ทรงนําข้าพเจ้าไปร ิมน ้ําแดนสงบ 3  พระองค์ ทรงฟ้ืนจิตวญิญาณของข้าพเจ้า  
พระองค์ ทรงนําข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเหน็แก่พระนามของพระองค์ 4  แม้ ข้าพระองค์จะเดินไป
ตามหุบเขาเงามัจจุ ราช ข้าพระองค์ ไม่  กล ั วอ ันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิ ตก ับข้าพระองค์ คทาและ
ธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์ 5  พระองค์ ทรงเตรยีมสํารบัใหข้้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศั ตรู ของ
ข้าพระองค์  พระองค์ ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ํามัน ขันน้ําของข้าพระองค์ ก็ ล้นอยู่ 6  แน่  ที เดียวท่ี ความ
ดี และความเมตตาจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวนัคืนชวีติของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของ
พระเยโฮวาหสื์บไปเป็นนิตย์

24
 กษัตรยิ ์ ผู้ ทรงสงา่ราศี เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  แผ่ นดินโลกกับสรรพสิง่ในโลกน้ันเป็นของพระเยโฮวาห์ ทัง้พิภพกับบรรดาผู้ ท่ีอยู ่ในพิภพน้ัน 2 เพราะ
พระองค์เองทรงประดิษฐานแผ่นดินไว้บนทะเลและทรงสถาปนามันไว้เหนือน้ํา 3  ผู้ ใดจะขึ้นไปบนภูเขา
ของพระเยโฮวาห์ และผู้ใดจะยนือยู่ในท่ี บรสุิทธิ ์ของพระองค์ 4 คือผู้ ท่ี  มี มือสะอาดและใจบร ิสุทธ ์ิ  ผู้  ท่ี  มิได้ 
ปลงใจในสิง่ไรส้าระและมิ ได้ ปฏิญาณอยา่งหลอกลวง 5 เขาจะรบัพระพรจากพระเยโฮวาห์ และความชอบ
ธรรมจากพระเจ้าแหง่ความรอดของเขา 6  อยา่งน้ี แหละเป็นยุคท่ีเสาะหาพระองค์  ท่ี เสาะหาพระพักตรข์อง
พระองค์  โอ ยาโคบเอย๋ เซลาห์ 7  โอ  ประตู เมืองเอย๋ จงยกหวัของเจ้าขึ้นเถิด  บานประตู  นิรนัดร ์ เอย๋ จงยกขึ้น
เถิด เพื่อกษั ตร ิย ์ผู้ ทรงสงา่ราศีจะได้เสด็จเข้ามา 8  กษัตรยิ ์ ผู้ ทรงสงา่ราศีน้ันคือผู้ ใด คือพระเยโฮวาห์  ผู้  เข ้ม
แข็งและทรงอาน ุภาพ พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงอานภุาพในสงคราม 9  โอ  ประตู เมืองเอย๋ จงยกหวัของเจ้าขึ้นเถิด
 บานประตู  นิรนัดร ์ เอย๋ จงยกขึ้นเถิด เพื่อกษั ตร ิย ์ผู้ ทรงสงา่ราศีจะได้เสด็จเข้ามา 10  กษัตรยิ ์ ผู้ ทรงสงา่ราศี
น้ันคือผู้ ใด คือพระเยโฮวาหจ์อมโยธา  พระองค์ ทรงเป็นกษั ตร ิย ์ผู้ ทรงสงา่ราศี เซลาห์

25
 ดาว ิดทูลขอด้วยความวางใจ เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  จิ ตวญิญาณข้าพระองค์ตัง้ใจแน่วแน่ในพระองค์ 2  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขออยา่ให้ข้าพระองค์ ได้  อาย ขออยา่ให ้ศัตรู ของข้าพระองค์ ได้ ไชโย
เหนือข้าพระองค์ 3  เออ อยา่ให ้ผู้ ใดๆท่ีเฝ้าพระองค์ อยู ่น้ันได้ อาย  แต่  ผู้  ท่ี ละเมิดโดยไม่ มี  เหตุ น้ันขอให ้ได้ รบั
ความอาย 4  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงกระทําใหข้้าพระองค์ รู ้จักพระมรรคาของพระองค์ ขอทรงสอนวถีิ
ของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ 5 ขอทรงนําข้าพระองค์ไปในความจรงิของพระองค์ และขอทรงสอนข้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแหง่ความรอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยพระองค์ อยู ่ วนัยงัค่ํา 6  โอ 
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกถึงพระกรุณาของพระองค์และถึงความเมตตาของพระองค์ ด้วยสิง่เหล่าน้ั 
นม ีมาแต่กาลก่อน

การทูลขอใหอ้ภัยความผิดบาปของตน
7 ขออยา่ทรงนึกถึงบาปในวยัหนุ่มของข้าพระองค์ หรอืการละเมิดของข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์

ด้วยเหน็แก่ ความดี ของพระองค์ ขอทรงนึกถึงข้าพระองค์ด้วยเหน็แก่ความเมตตาของพระองค์ 8 พระเย
โฮวาห์ทรงเป็นผู้ประเสรฐิและเท่ียงธรรม เพราะฉะน้ันพระองค์จะทรงสัง่สอนพระมรรคาน้ันแก่คนบาป 9  
พระองค์ จะทรงนําคนใจถ่อมไปในสิง่ท่ี ถูก และทรงสอนมรรคาของพระองค์ แก่ คนใจถ่ อม 10 พระมรรคาทัง้
สิน้ของพระเยโฮวาหเ์ป็นความเมตตาและความจรงิ  แก่ บรรดาผู้ ท่ี รกัษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาท
ของพระองค์ 11  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อเหน็แก่พระนามของพระองค์ ขอทรงให้อภัยความชัว่ชา้ของข้า
พระองค์ เพราะความชั ่วน ้ันใหญ่โตนัก 12  ผู้ ใดเล่าท่ีเป็นคนยาํเกรงพระเยโฮวาห์  พระองค์ จะทรงสัง่สอนผู้
น้ันในทางท่ีเขาควรเลือกได้ 13  จิ ตวญิญาณเขาเองจะอาศัยอยู ่อยา่งสงบ และเชื้อสายของเขาจะได้ แผ่ นดิน
เป็นกรรมสิทธิ์ 14 ความลึ กล ับของพระเยโฮวาห ์มี  อยู ่ แก่  คนที ่ยาํเกรงพระองค์ และพระองค์จะทรงแจ้งพันธ
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สัญญาของพระองค์ แก่ เขาเหล่าน้ัน 15 ตาของข้าพเจ้าจ้องตรงพระเยโฮวาห ์เสมอ เพราะพระองค์จะทรง
ถอนเท้าของข้าพเจ้าออกจากข่าย 16 ขอพระองค์ทรงหนัมาทางข้าพระองค์ และมีพระเมตตาต่อข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์ วา้เหว ่และเป็นทุกข์ อยู ่17 ความยากลําบากในใจของข้าพระองค์ ก็ ขยายกวา้งออกไป  โอ 
ขอทรงนําข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ใจของข้าพระองค์ 18 ขอทรงพิจารณาความทุกข์ยากและความ
ยากลําบากของข้าพระองค์ และทรงยกบาปทัง้สิน้ของข้าพระองค์ เสีย 19 ขอทรงพิจารณาวา่คู่ อร ิของข้า
พระองค์ มี มากเท่าใด และเขาเกลียดชงัข้าพระองค์ด้วยความเกลียดอยา่งทารุณสักเพียงใด 20  โอ ขอทรง
ระแวดระวงัชวีติของข้าพระองค์ และชว่ยข้าพระองค์ ให ้ พ้น ขออยา่ให้ข้าพระองค์ ได้ รบัความอาย เพราะข้า
พระองค์วางใจในพระองค์ 21  ขอให ้ความสุ จร ิตและความเท่ียงธรรมสงวนข้าพระองค์ ไว ้เพราะข้าพระองค์
รอคอยพระองค์ อยู ่22  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงไถ่อสิราเอลออกจากความยากลําบากทัง้สิน้ของเขา

26
 ดาว ิดพึ่งพระเจ้าในความสุ จร ิตของท่าน เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงตัดสินเข้าข้างข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ดําเนินอยูใ่นความสุ จร ิตของ
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ได้ วางใจในพระเยโฮวาห์ ฉะน้ันข้าพระองค์จะไม่ พลาด 2  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
พิสู จน ์ข้าพระองค์ และลองข้าพระองค์ เถิด ทดสอบใจและจิตของข้าพระองค์ เถิด 3 เพราะความเมตตาของ
พระองค์ อยู ่ต่อตาข้าพระองค์ และข้าพระองค์ดําเนินในความจรงิของพระองค์ 4 ข้าพระองค์ มิได้ น่ังอยู่กับ
คนไร ้สาระ หรอืจะมิ ได้ สมาคมกับคนมารยา 5 ข้าพระองค์ เกล ียดชุ มน ุมคนท่ี ทําชัว่ และข้าพระองค์จะไม่น่ั 
งก ับคนชัว่ 6  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อความบร ิสุทธ ์ิข้าพระองค์จะชาํระมือและจะเดินอยู่รอบแท่นของ
พระองค์ 7 พลางประกาศด้วยเสียงแหง่การโมทนาพระคุณและบอกเล่าถึงพระราชกิจมหศัจรรย์ทัง้สิน้ของ
พระองค์ 8 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รกัพระนิเวศอนัเป็ นที ่ประทับของพระองค์ และสถานท่ีประทับ
แหง่เกียรติยศของพระองค์ 9 ขออยา่ทรงกวาดจิตวญิญาณข้าพระองค์ไปกับคนบาป หรอืกวาดชวีติของข้า
พระองค์ไปกับคนกระหายเลื อด 10 คือคนซ่ึงในมือของเขามีแผนการชัว่ และมือขวาของเขาเต็ มด ้วยสินบน
11  แต่ สําหรบัข้าพระองค์ ข้าพระองค์เดินในความสุ จรติ ขอทรงไถ่ข้าพระองค์และทรงกรุณาต่อข้าพระองค์
12  เท ้าของข้าพระองค์ เหย ียบอยูบ่นพื้นราบ ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระเยโฮวาหใ์นท่ี ชุมนมุชน 

27
 ดาว ิดย ึดม ัน่ในความเชื่อโดยฤทธิอ์าํนาจของพระเจ้า เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นความสวา่งและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า พระเยโฮวาห์ทรง
เป็ นที ่กําบังเข้มแข็งแหง่ชวีติข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร 2 เม่ือคนชัว่ได้ เข ้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกิน
เน้ือข้าพเจ้า คือปฏิ ปักษ์ และคู่ อร ิของข้าพเจ้า เขาได้สะดุดและล้มลง 3  แม้ กองทัพตัง้ค่ายสู้ ข้าพเจ้า  จิ ตใจ
ของข้าพเจ้าจะไม่ กลัว  แม้ ข้าพเจ้าจะได้รบัภัยสงคราม ข้าพเจ้ายงัไวใ้จได้ อยู ่

 ดาว ิดปรนนิบั ติ พระเจ้าด้วยความรกั
4 ข้าพเจ้าทูลขอสิง่หน่ึงจากพระเยโฮวาห์ซ่ึงข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ คือท่ีข้าพเจ้าจะได้ อยู ่ในพระ

นิเวศของพระเยโฮวาห์ตลอดวนัเวลาชัว่ชวีติของข้าพเจ้า เพื่อจะดูความงามของพระเยโฮวาห์ และเพื่อ
จะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวหิารของพระองค์ 5 เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าในท่ีกําบังของพระองค์
ในยามยากลําบาก  พระองค์ จะปิดข้าพเจ้าไว้ในท่ีซ่อนเรน้แหง่พลับพลาของพระองค์  พระองค์ จะทรงตัง้
ข้าพเจ้าไว้สูงบนศิ ลา 6 และบัดน้ีศีรษะของข้าพเจ้าจะเชดิขึ้นเหนือศั ตรู ของข้าพเจ้าท่ี อยู ่ รอบข้าง ฉะน้ัน
ข้าพเจ้าจะถวายเครือ่งสัตวบูชาแหง่การโหร่อ้งในพลับพลาของพระองค์ ข้าพเจ้าจะรอ้งเพลงและรอ้งเพลง
สรรเสรญิแด่พระเยโฮวาห์ 7  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับเม่ือข้าพระองค์รอ้งทู ลด ้วยเสียงของข้า
พระองค์ ขอทรงกรุณาและตรสัตอบข้าพระองค์ 8  พระองค์ ตรสัแล้ วว ่า �จงหาหน้าของเรา�  จิ ตใจของ
ข้าพระองค์ทูลพระองค์ วา่ �ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะแสวงหาพระพักตรข์องพระองค์� 9 ขออยา่
ทรงซ่อนพระพักตรข์องพระองค์จากข้าพระองค์ อยา่ผลักไสผู้ รบัใช ้ของพระองค์ออกไปเสียด้วยความกริว้
 พระองค์ ทรงเป็นผู้ อุปถัมภ์ ของข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเจ้าแหง่ความรอดของข้าพระองค์ ขออยา่ทรงทิง้
ข้าพระองค์ หรอืสละข้าพระองค์ เสีย 10  แม้  บิ ดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิง้ข้าพระองค์  แต่ พระเยโฮ
วาหจ์ะทรงยกข้าพระองค์ ขึ้น 11  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอสอนมรรคาของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ และทรง
นําข้าพระองค์ไปบนวถีิ ราบ  เหตุ ด้วยศั ตรู ของข้าพระองค์ 12 ขออยา่ทรงมอบข้าพระองค์ ไว ้กับปฏิ ปักษ์  ให ้เขา
ทําตามใจชอบ เพราะพยานเท็จได้ ลุ กขึ้นสู้ข้าพระองค์ และเขาหายใจออกมาเป็นความทารุ ณ 13 ข้าพเจ้าคง
หมดสติไปนอกจากข้าพเจ้าเชื่อวา่ ข้าพเจ้าจะเหน็ความดีของพระเยโฮวาห ์ท่ี ในแผ่นดินของคนเป็น 14 จง
รอคอยพระเยโฮวาห์ จงเข้มแข็ง และพระองค์จะทําให ้จิ ตใจของท่านกล้าหาญ  เออ จงรอคอยพระเยโฮวาห ์
เถิด 



เพลงสดุ ดี 28:1 457 เพลงสดุ ดี 30:9

28
 ดาว ิดทูลขอเรือ่งศั ตรู ของท่าน เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ้งทูลต่อพระองค์ ศิลาของข้าพระองค์ ขออยา่ให้พระกรรณหนวก
ต่อข้าพระองค์ เกรงวา่ถ้าพระองค์ทรงเงยีบอยู่ต่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเป็นเหมือนคนเหล่าน้ั นที ่ลงไป
ยงัปากแดนผู้ ตาย 2 ขอทรงสดับเสียงวงิวอนของข้าพระองค์ ขณะเม่ือข้าพระองค์รอ้งทูลขอความอุปถัมภ์
จากพระองค์ ขณะเม่ือข้าพระองค์ยกมือของข้าพระองค์ขึ้นตรงต่อท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ี สุดของพระองค์ 3 ขออยา่ทรง
กวาดข้าพระองค์ไปพรอ้มกับคนชัว่ กับบรรดาคนท่ีกระทําความชัว่ชา้  ผู้  พู  ดอย ่างสันติกับเพื่อนบ้านของ
ตน  แต่ การปองรา้ยอยู่ในใจของเขาทัง้หลาย 4 ขอทรงสนองเขาตามการงานของเขา และตามความชัว่แห ่
งก ิจการของเขา ขอทรงสนองเขาตามงานน้ํามือของเขา และทรงตอบแทนเขาตามสมควร 5 เพราะเขาไม่
นับถือพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ หรอืพระหตัถกิจของพระองค์  พระองค์ จะทรงพังเขาลงและไม่สรา้งเขา
ขึ้ นอ ีก

 สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์
6  สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงสดับเสียงวงิวอนของข้าพเจ้า 7พระเยโฮวาหท์รงเป็นกําลัง

และเป็นโล่ของข้าพเจ้า  จิ ตใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้รบัความอุปถัมภ์ ฉะน้ันจิตใจของ
ข้าพเจ้าจึงปี ติ  ยนิดี  ยิง่ ข้าพเจ้าจะถวายโมทนาแก่ พระองค์ ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้า 8 พระเยโฮวาหท์รงเป็น
กําลังของเขาทัง้หลาย  พระองค์ ทรงเป็นป้อมแหง่ความรอดของผู้รบัเจิมของพระองค์

การอธษิฐานเผื่อประชาชน
9 ขอทรงชว่ยประชาชนของพระองค์ ให ้ รอด และอาํนวยพระพรแก่มรดกของพระองค์ ขอทรงเป็นผู้ เล้ียง

ดู  เขา และหอบหิว้เขาไปเป็นนิตย์

29
 ดาว ิดขอใหบ้รรดาเจ้านายถวายสงา่ราศี แด่ พระเยโฮวาห์ เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่เทวชพีทัง้หลาย จงถวายแด่พระเยโฮวาห ์เถิด จงถวายสงา่ราศีและพระกําลังแด่พระเยโฮวาห์
2 จงถวายสงา่ราศีซ่ึงควรแก่พระนามของพระองค์ แด่ พระเยโฮวาห์ จงนมัสการพระเยโฮวาห์ด้วยเครือ่ง
ประดับแหง่ความบร ิสุทธ ์ิ3 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห ์อยู ่เหนือน้ํา พระเจ้าแหง่สงา่ราศีทรงคะนองเสียง
คือพระเยโฮวาห์ทรงอยู่เหนือน้ําทัง้หลาย 4 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ทรงฤทธาน ุภาพ พระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห์เต็ มด ้วยความสูงส่ง 5 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์หกัต้นสนสีดาร์ พระเยโฮวาห์ทรง
หกัต้นสนสีดาร ์แห ่งเลบานอน 6  พระองค์ ทรงกระทําใหพ้วกเขากระโดดเหมือนลูกววั เลบานอนและสี ร ีออน
เหมือนม้ายูนิคอนหนุ่ม 7 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์แยกเปลวเพลิงออกจากกัน 8 พระสุรเสียงของพระ
เยโฮวาห์สัน่ถิน่ทุ รก ันดาร พระเยโฮวาห์ทรงสัน่ถิน่ทุ รก ันดารแหง่เมืองคาเดช 9 พระสุรเสียงของพระเยโฮ
วาห์กระทําให้กวางตัวเมียตกลูก และทําให้ป่าดงโหรงเหรง และในพระวหิารของพระองค์ ทุ กคนกล่าวถึง
สงา่ราศีของพระองค์ 10พระเยโฮวาหป์ระทับเหนือน้ําท่วม พระเยโฮวาหป์ระทับเป็นกษั ตร ิย ์เป็นนิตย ์11พระ
เยโฮวาห์จะทรงประทานกําลังแก่ประชาชนของพระองค์ พระเยโฮวาห์จะทรงอาํนวยพระพรแก่ประชาชน
ของพระองค์ ให ้ มี  สันติภาพ 

30
 ดาว ิดสรรเสรญิพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงชว่ยท่านพ้นได้ เพลงสดุ ดี และบทเพลงของดาวดิ  ณ  พิธ ี

ถวายพระราชวงัของดาวดิ
1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะยอพระเกียรติ พระองค์ เพราะพระองค์ทรงดึงข้าพระองค์ขึ้นมา

และมิ ได้ ทรงให ้คู่อร ิของข้าพระองค์เปรมปร ีดิ ์เพราะข้าพระองค์ 2  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์รอ้งทูลขอความอุปถัมภ์จากพระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงรกัษาข้าพระองค์ ให ้ หาย 3  โอ 
ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงนําจิตวญิญาณของข้าพระองค์ขึ้นมาจากแดนผู้ ตาย ทรงให้ข้าพระองค์ มี
ชวีติ เพื่อข้าพระองค์ ไม่ ต้องลงไปสู่ปากแดนผู้ ตาย 4  โอ ท่านว ิสุทธ ิชนของพระองค์ เอย๋ จงรอ้งสรรเสรญิพระ
เยโฮวาห์ และถวายโมทนาเม่ือระลึกถึงความบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ 5 เพราะพระพิโรธของพระองค์น้ันเป็น
แต่ ชัว่ขณะหน่ึง และความโปรดปรานของพระองค์น้ันตลอดชวีติ  การรอ้งไห ้อาจจะออ้ยอิ่งอยู่สั กค ืนหน่ึง
 แต่ ความชื่นบานจะมาเวลาเชา้ 6 ข้าพระองค์ พู ดในความเจรญิรุง่เรอืงของข้าพระองค์ วา่ �ข้าพเจ้าจะไม่
หวัน่ไหวเลย� 7 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โดยความโปรดปรานของพระองค์  พระองค์ ทรงสถาปนาข้าพระองค์ ไว ้
อยา่งภูเขาเข้มแข็ง พอพระองค์ทรงซ่อนพระพักตรข์องพระองค์ ข้าพระองค์ ก็  ลําบากใจ 8  โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ข้าพระองค์รอ้งทูลต่อพระองค์ และข้าพระองค์ ได้ วงิวอนพระเยโฮวาห ์วา่ 9 �จะได้กําไรอะไรจากโลหติ
ของข้าพระองค์เม่ือข้าพระองค์ลงไปยงัปากแดนผู้ ตาย  ผงคลี จะสรรเสรญิพระองค์ หรอื มันจะบอกเล่าเรือ่ง
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ความจรงิของพระองค์ หรอื 10  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับและทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงเป็นผู้ อุปถัมภ์ ของข้าพระองค์� 11 สําหรบัข้าพระองค์  พระองค์ ทรงเปล่ียนการไว ้ทุกข์ 
เป็นการเต้นราํ  พระองค์ ทรงแก้เส้ือผ้ากระสอบของข้าพระองค์ ออก และทรงคาดเอวข้าพระองค์ ด้วยความ
ยนิดี 12 เพื่อจิตวญิญาณของข้าพระองค์จะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค์และไม่ น่ิงเงยีบ  โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะถวายโมทนาแด่ พระองค์  เป็นนิตย ์

31
 ดาว ิดไวว้างใจในพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขออยา่ให้ข้าพระองค์ ได้ อายเลย ขอทรงชว่ย
ข้าพระองค์ ให ้พ้นในความชอบธรรมของพระองค์ 2 ขอทรงเงีย่พระกรรณให ้แก่ ข้าพระองค์ ขอทรงชว่ยข้า
พระองค์ ให ้รอดอยา่งรวดเรว็เถิด ขอพระองค์ทรงเป็นศิลาเข้มแข็งของข้าพระองค์ เป็นป้อมปราการเข้มแข็ง
ท่ีจะชว่ยข้าพระองค์ ให ้ รอด 3 พระเจ้าข้า  พระองค์ ทรงเป็นศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ ขอทรง
พาและนําข้าพระองค์ด้วยเหน็แก่พระนามของพระองค์ 4ขอทรงปลดข้าพระองค์ออกจากข่ายท่ีพวกเขาวาง
อยา่งลับๆเพื่ อด ักข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นกําลังของข้าพระองค์ 5 ข้าพระองค์มอบจิตวญิญาณ
ของข้าพระองค์ ไว ้ในพระหตัถ์ของพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแหง่ความจรงิ  พระองค์ ทรงไถ่ข้า
พระองค์ แล้ว 6 ข้าพระองค์ เกล ียดบรรดาผู้ ท่ี นับถือพระเทียมเท็จ  แต่ ข้าพระองค์วางใจในพระเยโฮวาห์ 7 ข้า
พระองค์จะเปรมปร ีดิ ์และยนิดีในความเมตตาของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงทอดพระเนตรความทุกข์ใจ
ของข้าพระองค์  พระองค์ ทรงทราบเรือ่งความทุกข์ยากแหง่จิตวญิญาณของข้าพระองค์ 8 และมิ ได้ ทรงมอบ
ข้าพระองค์ ไว ้ในมือของศั ตรู  พระองค์ ทรงวางเท้าของข้าพระองค์ ไว ้ในท่ี กวา้งขวาง 9  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์กําลังทุกข์ ใจ  นัยน์ ตาของข้าพระองค์ ก็ รว่งโรยไปเพราะ
ความระทม ทัง้จิตวญิญาณและรา่งกายของข้าพระองค์ ด้วย 10 เพราะชวีติของข้าพระองค์ ก็ รอ่ยหรอไปด้วย
ความทุกข์ โศก และปีเดือนของข้าพระองค์ ก็ หมดไปด้วยการถอนหายใจ กําลังของข้าพระองค์ออ่นลงเพราะ
ความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ และกระดูกของข้าพระองค์ ก็ รว่งโรยไป 11 ข้าพระองค์เป็ นที ่นินทาท่ามกลาง
บรรดาปฏิ ปักษ์ ของข้าพระองค์ โดยเฉพาะท่ามกลางเพื่อนบ้านของข้าพระองค์ เป็นเรือ่งน่าครั ่นคร ้ามของ
ผู้ ท่ี  คุ้นเคย  ผู้  ท่ี  เห ็นข้าพระองค์ในถนนก็ หนี ข้าพระองค์ ไป 12 เขาลืมข้าพระองค์เสียประหน่ึงวา่เป็นคนตาย
แล้ว ข้าพระองค์เหมือนอยา่งภาชนะท่ี แตก 13 พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ ได้ ยนิเสียงซุบซิบของคนเป็ นอ ันมาก
 มี ความสยดสยองอยู ่ทุ  กด ้าน ขณะเม่ือเขารว่มกันคิดแผนการต่อสู้ข้าพระองค์  ขณะท่ี เขาปองรา้ยชวีติของ
ข้าพระองค์ 14  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ข้าพระองค์ทูลวา่ � พระองค์ ทรง
เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์� 15 วนัเวลาของข้าพระองค์ อยู ่ในพระหตัถ์ของพระองค์ ขอพระองค์ทรงชว่ยข้า
พระองค์ ให ้พ้ นม ือศั ตรู และผูข้่มเหงของข้าพระองค์ 16 ขอพระพักตร ์พระองค์ ทอแสงบนผู้ รบัใช ้ของพระองค์
ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้รอดด้วยความเมตตาของพระองค์ 17  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออยา่ใหข้้าพระองค์ 
ได้  อาย เพราะข้าพระองค์รอ้งทูลพระองค์  ขอให ้คนชัว่ได้ อาย  ขอให ้เขาเงยีบเสียงไปยงัแดนผู้ ตาย 18  ขอให ้
รมิฝีปากท่ี มุ สาเป็นใบ้ ซ่ึงพูดทะล่ึงอวดดีต่อคนชอบธรรม ด้วยความจองหองและการดู หมิน่ 

 ดาว ิดสรรเสรญิพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
19  โอ  ความดี ของพระองค์ อุ ดมสักเท่าใดท่ี พระองค์ ทรงสะสมไวเ้พื่อบรรดาผู้ ท่ี เกรงกลัวพระองค์ และทรง

กระทําไวเ้พื่อผู้ ท่ี วางใจในพระองค์ ต่อหน้าบุตรทัง้หลายของมนษุย์ 20  พระองค์ ทรงซ่อนเขาไวใ้นความลึ กล 
ับแหง่พระพักตร ์พระองค์  ให ้พ้นจากการปองรา้ยของมนษุย์  พระองค์ ทรงยดึเขาไวอ้ยา่งลึ กล ับในท่ีกําบังของ
พระองค์ ให ้พ้นจากลิ ้นที ่ ทะเลาะววิาท 21  สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงสําแดงความเมตตา
อยา่งมหศัจรรย์ของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ในเมืองเข้มแข็ง 22 ด้วยข้าพระองค์ กล ่าวอยา่งรบีรอ้นวา่ �ข้า
พระองค์ ถู กตัดขาดไปพ้นสายพระเนตรของพระองค์ แล้ว �  แต่  พระองค์ ยงัทรงได้ยนิเสียงแหง่คําวงิวอน
ของข้าพระองค์ เม่ือข้าพระองค์รอ้งทูลขอต่อพระองค์ 23  โอ ท่านบรรดาว ิสุทธ ิชนทัง้สิน้ของพระองค์ เอย๋ 
จงรกัพระเยโฮวาห์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพิทั กษ ์รกัษาคนสัตย์ซ่ือไว้  แต่ ทรงสนองผู้กระทําอหงัการอยา่ง
เต็มขนาด 24 จงเข้มแข็ง และพระองค์จะใหใ้จของท่านกล้าหาญเถิด ท่านทัง้ปวงผู้หวงัใจในพระเยโฮวาห์

32
ความเชื่อได้ปกปิดบาปของผู้ ท่ี  เชื่อ เพลงสดุ ดี ของดาวดิ มัสคิลบทหน่ึง

1  บุ คคลผู้ ซ่ึงได้รบัอภัยการละเมิดแล้ วก ็ เป็นสุข คือผู้ทรงกลบเกล่ือนบาปให ้น้ัน 2  บุ คคลซ่ึงพระเยโฮ
วาห ์มิได้ ทรงถือโทษความชัว่ชา้ก็ เป็นสุข คือผู้ ท่ี  ไม่มี การหลอกลวงในใจของเขา 3 เม่ือข้าพระองค์ น่ิงเงยีบ 
รา่งกายของข้าพระองค์ ก็ รว่งโรยไปโดยการครํา่ครวญวนัยงัค่ําของข้าพระองค์ 4 พระหตัถ์ของพระองค์ หน 
ักอยู่บนข้าพระองค์ ทัง้วนัทัง้คืน กําลังของข้าพระองค์ ก็  เห ่ียวแหง้ไปอยา่งความรอ้นในหน้าแล้ง เซลาห์
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5 ข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์ และข้าพระองค์ มิได้ ซ่อนความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ 
ไว ้ข้าพระองค์ทูลวา่ �ข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเยโฮวาห�์  แล ้วพระองค์
ทรงยกโทษความชัว่ชา้แหง่ความบาปของข้าพระองค์ เซลาห์ 6 เพราะฉะน้ันทุกคนท่ีตามทางของพระเจ้า
จะอธษิฐานต่อพระองค์ในเวลาท่ีจะพบพระองค์ ได้ ในเวลาน้ําท่วมมาก น้ําจะไม่มาถึงคนน้ัน 7  พระองค์ 
ทรงเป็ นที ่ซ่อนของข้าพระองค์  พระองค์ ทรงสงวนข้าพระองค์ ไว ้จากความยากลําบาก  พระองค์ ทรงล้อมข้า
พระองค์ ไว ้ด้วยเพลงฉลองการชว่ยให ้พ้น เซลาห์ 8 เราจะแนะนําและสอนเจ้าถึงทางท่ี เจ้ าควรจะเดินไป
เราจะให้คําปรกึษาแก่ เจ้ าด้วยจับตาเจ้าอยู่ 9 อยา่เป็นเหมือนม้าหรอืล่อท่ีปราศจากความเข้าใจ ซ่ึงต้องติด
เหล็กขวางปากและบังเหยีน  มิ ฉะน้ั นม ั นก ็ จะเข้ ามาหาเจ้า 10 อนัความทุกข์ของคนชั ่วน ้ั นม ี มาก  แต่ ความ
เมตตาจะล้อมบุคคลท่ีวางใจในพระเยโฮวาห์ 11 ข้าแต่คนชอบธรรม จงยนิดีในพระเยโฮวาห์ และเปรมปร ีดิ ์
บรรดาท่านผู้ มี ใจเท่ียงตรงจงโหร่อ้งเถิด

33
การสรรเสรญิพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์

1  โอ ข้าแต่ท่านผู้ ชอบธรรม จงเปรมปร ีดิ ใ์นพระเยโฮวาห์ การสรรเสรญิน้ันควรแก่คนเท่ียงธรรม 2 จงสรร
เสรญิพระเยโฮวาห์ด้วยพิณเขาคู่ จงถวายสดุ ดี  แด่  พระองค์ ด้วยพิณใหญ่และพิณสิบสาย 3 จงรอ้งเพลงบท
ใหม่ถวายพระองค์ จงดีดสายอยา่งแคล่วคล่องพรอ้มกับโห ่รอ้ง 4 เพราะพระวจนะของพระเยโฮวาห ์เท่ียง
ธรรม และบรรดาพระราชกิจของพระองค์ ก็ สําเร ็จด ้วยความจรงิ 5  พระองค์ ทรงรกัความชอบธรรมและ
ความยุ ติ  ธรรม  แผ่ นดินโลกเต็ มด ้วยความดีของพระเยโฮวาห์ 6 โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ฟ้าสวรรค์ 
ก็  ถู กสรา้งขึ้นมา กับบรวิารทัง้ปวงก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ 7  พระองค์ ทรงรวบรวมน้ําทะเลไว้ด้วย
กันเป็นกองใหญ่ และทรงเก็ บท ่ีลึกไว้ในคลัง 8  ให ้ แผ่ นดินโลกทัง้สิน้ยาํเกรงพระเยโฮวาห์  ให ้บรรดาชาว
พิภพทัง้ปวงยนืตะลึงพรงึเพรดิต่อพระองค์ 9 เพราะพระองค์ ตรสั มั นก ็ เก ิดขึ้นมา  พระองค์ ทรงบัญชา มั 
นก ็ ออกมา 10 พระเยโฮวาห์ทรงใหก้ารปรกึษาของชาติต่างๆเปล่าประโยชน์  พระองค์ ทรงให้แผนงานของ
ชนชาติทัง้หลายไร ้ผล 11 คําปรกึษาของพระเยโฮวาหตั์ ้งม ่ันคงเป็นนิตย์ พระดํารใินพระทัยของพระองค์ อยู ่ 
ทุ กชัว่อายุ 12  ประชาชาติ  ท่ี พระเจ้าของเขาคือพระเยโฮวาห ์ก็  เป็นสุข คือชนชาติซ่ึงพระองค์ทรงเลือกสรรไว้
เป็นมรดกของพระองค์ 13 พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์  พระองค์ ทอดพระเนตรบุตรทัง้หลาย
ของมนษุย์ 14 จากท่ีซ่ึงพระองค์ประทับพระองค์ทอดพระเนตรเหนือชาวแผ่นดินโลกทัง้สิน้ 15 คือพระองค์ ผู้ 
ทรงประดิษฐ์ จิ ตใจของเขาทัง้หลายทุกคน และทรงพิจารณากิจการของเขาทัง้หลายทัง้สิน้ 16 กองทัพใหญ่
หาชว่ยให ้กษัตรยิ ์ องค์  หน ่ึงองค์ใดรอดพ้นไปไม่ กําลั งอ ันมากมายก็ ไม่ ชว่ยนักรบให้พ้นได้ 17 ม้าศึกจะเป็ นที ่
หวงัความปลอดภั ยก ็หาไม่ กําลังมหาศาลของมั นก ็ชว่ยใหร้อดไม่ ได้ 18  ดู  เถิด พระเนตรของพระเยโฮวาห ์อยู ่
เหนือผู้ ท่ี ยาํเกรงพระองค์ เหนือผู้ ท่ี หวงัในความเมตตาของพระองค์ 19 เพื่อพระองค์จะทรงชว่ยจิตวญิญาณ
ของเขาใหพ้้นจากมัจจุ ราช และใหเ้ขาดํารงชวีติอยู ่ได้ ในเวลากันดารอาหาร

ความไวว้างใจในพระเจ้า
20  จิ ตวญิญาณของเราทัง้หลายรอคอยพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของเรา

21  เออ  จิ ตใจของเราทัง้หลายยนิดีในพระองค์ เพราะเราวางใจในพระนามบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ 22  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขอความเมตตาของพระองค์จงอยู่เหนือข้าพระองค์ทัง้หลายตามท่ีข้าพระองค์หวงัใจใน
พระองค์

34
 ดาว ิดสรรเสรญิพระเจ้าและแนะนําใหค้นอื่นทําเช ่นก ัน เพลงสดุ ดี ของดาวดิเม่ือท่านทําเป็นบ้าต่อหน้า

อาบีเมเลค  พระองค์ จึงขับไล่ท่านออกไปเสียและท่านก็ ไป 
1 ข้าพเจ้าจะสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์ตลอดไป คําสรรเสรญิพระองค์ อยู ่ ท่ี ปากข้าพเจ้าเรือ่ยไป 2  จิ ตใจของ

ข้าพเจ้าจะโออ้วดในพระเยโฮวาห์  คนที ่เสงีย่มเจียมตัวจะฟังและยนิดี 3  โอ เชญิยอพระเกียรติพระเยโฮวาห ์
พร ้อมกับข้าพเจ้า  ให ้เราสรรเสรญิพระนามของพระองค์ ด้วยกัน 4 ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระเยโฮวาห์ และ
พระองค์ทรงฟังข้าพเจ้า และทรงชว่ยข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลั วท ้ังสิน้ของข้าพเจ้า 5 เขาทัง้หลายเพ่ งด ู 
พระองค์ และเบิกบาน  หน ้าตาของเขาจึงไม่ต้องอาย 6 คนจนคนน้ีรอ้งทูล และพระเยโฮวาห์ทรงสดับ และ
ทรงชว่ยเขาให้พ้นจากความยากลําบากทัง้สิน้ของเขา 7  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห ์ได้ ตัง้ค่ายล้อมบรรดา
ผู้ ท่ี เกรงกลัวพระองค์ และชว่ยเขาทัง้หลายให ้รอด 8  โอ ขอเชญิช ิมด ู แล ้วจะเห ็นว ่าพระเยโฮวาห ์ประเสรฐิ 
 คนที ่วางใจในพระองค์ ก็  เป็นสุข 9  โอ ท่านว ิสุทธ ิชนทัง้หลายของพระองค์ จงยาํเกรงพระเยโฮวาห์ เพราะผู้ 
ท่ี ยาํเกรงพระองค์ ไม่  ขาดแคลน 10  เหล่ าสิงโตหนุ่มยงัขาดแคลนและหวิโหย  แต่ บรรดาผู้ ท่ี แสวงหาพระเย
โฮวาห์จะไม่ขาดของดี ใดๆ 11  บุ ตรทัง้หลายเอย๋ มาเถิด มาฟังเรา เราจะสอนเจ้าถึงความเกรงกลัวพระเยโฮ
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วาห์ 12  มนษุย ์คนใดผู้ปรารถนาชวีติและรกัวนัคืนทัง้หลาย เพื่อเขาจะได้ เห ็นของดี 13 จงระวงัลิน้ของเจ้า
จากความชัว่ และอยา่ใหร้มิฝีปากพูดเป็ นอ ุบายล่อลวง 14 จงหนีความชัว่ และกระทําความดี แสวงหาความ
สงบสุขและดําเนินตามน้ัน 15 พระเนตรของพระเยโฮวาห ์เห ็นคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์ สด 
ับคําออ้นวอนของเขา 16  พระพักตร ์ของพระเยโฮวาห์ตัง้ต่อสู้กับคนทัง้หลายท่ีทําความชัว่ เพื่อจะตัดการ
ระลึกถึงเขาเสียจากแผ่นดินโลก 17 เม่ือคนชอบธรรมรอ้งทูลขอ พระเยโฮวาห์ทรงสดับและทรงชว่ยเขาให้
พ้นจากความยากลําบากทัง้สิน้ของเขา 18 พระเยโฮวาห์ทรงอยู ่ใกล้  ผู้  ท่ี  จิ ตใจฟกชํ้าและทรงชว่ยผู้ ท่ี  จิ ตใจ
สํานึกผิดให ้รอด 19 คนชอบธรรมน้ันถูกข่มใจหลายอยา่ง  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงชว่ยเขาออกมาให้พ้นหมด
20  พระองค์ ทรงรกัษากระดูกเขาไว ้ทัง้หมด  ไม่ หกัสักซ่ี เดียว 21 ความชัว่จะสังหารคนชัว่ และคนทัง้หลายท่ี 
เกล ียดชงัคนชอบธรรมจะสาบสูญไป 22 พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ ช ีวติผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และไม่ มี  ผู้ ใดท่ีวางใจ
ในพระองค์ แล ้วจะต้องสาบสูญไป

35
 ดาว ิดทูลขอความปลอดภัย เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงผจญผู้ ท่ี ผจญข้าพระองค์ ขอทรงสู้รบผู้ ท่ี รบกับข้าพระองค์ 2 ขอทรงถือ
โล่และดัง้ และทรงลุกขึ้นชว่ยข้าพระองค์ 3 ขอทรงเตรยีมหอกและขวานศึกสู้ ผู้ ข่มเหงข้าพระองค์ ขอตรสั
กับจิตใจของข้าพระองค์ วา่ �เราเป็นผู้ชว่ยให้รอดของเจ้า� 4  ผู้  ท่ี แสวงหาชวีติของข้าพระองค์ น้ัน  ขอให ้เขา
ได้อายและอปัยศ  ผู้  ท่ี  ประดิษฐ์ ความชัว่ต่อสู้ข้าพระองค์ น้ัน ขอทรงให้เขากลับไปและอดสู 5  ขอให ้เขาเป็น
เหมือนแกลบต่อหน้าลม และขอให ้ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห ์ขับไล่ ตามเขาไป 6  ขอให ้ทางของเขามืดและ
ล่ืน และขอให ้ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ข่มเหงพวกเขา 7 เพราะเขาเอาข่ายซ่อนดักข้าพระองค์ ไว ้อยา่งไม่ 
มี  เหตุ เขาขุดหลุมพรางเอาชวีติข้าพระองค์อยา่งไม่ มีเรือ่ง 8  ขอให ้ความพินาศมาถึงเขาอยา่งไม่ รูตั้ว และ
ขอให้ข่ายท่ีเขาซ่อนไวน้ั้นติดเขาเองและให้เขาติดข่ายพินาศเอง 9  แล ้วจิตวญิญาณของข้าพระองค์จะเปรม
ปร ีดิ ์ในพระเยโฮวาห์ ลิงโลดอยู่ในการชว่ยให้รอดของพระองค์ 10 กระดูกทัง้สิน้ของข้าพระองค์จะกล่าว
วา่ �ข้าแต่พระเยโฮวาห์  มี  ผู้ ใดเหมือนพระองค์  พระองค์  ผู้ ทรงชว่ยคนยากจนให้พ้นจากผู้ ท่ี  เข ้มแข็งเกิน
กําลังของเขา คนยากจนและคนขัดสนจากผู้ ท่ี ปล้นเขา� 11  มี พยานเท็จลุกขึ้น เขาฟ้องสิง่ท่ีข้าพระองค์ ไม่
ทราบ 12 เขาสนองข้าพระองค์โดยทําชัว่ตอบความดี  จิ ตใจของข้าพระองค์ ก็  ตรมตรอม 13 ส่วนข้าพระองค์
เม่ือเขาป่วยข้าพระองค์สวมผ้ากระสอบ ข้าพระองค์ข่มใจตนเองด้วยการอดอาหาร ข้าพระองค์ซบหน้าลง
ท่ีอกอธษิฐาน 14 ข้าพระองค์ ประพฤติ อยา่งท่ีเขาเป็นเพื่อนหรอืพี่ น้องของข้าพระองค์ ข้าพระองค์คอตก
และรอ้งไห้ครํา่ครวญเหมือนคนไว ้ทุกข์  ให ้ มารดา 15  แต่ พอข้าพระองค์ สะดุด เขาก็ชุ มน ุมกันอยา่งชอบใจ
นักเลงหวัไม้รวบรวมกันมาสู้กับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยงัไม่ รู ้ แต่ พวกเขาได้ด่าวา่ข้าพระองค์อยา่งไม่ หยุด
ยัง้ 16 เขาเยาะเยย้อยา่งคนหน้าซ่ือใจคดในการเล้ียงต่างๆ ขบเขี้ยวเค้ียวฟันใส่ข้าพระองค์ 17 ข้าแต่ องค์  
พระผู้เป็นเจ้า  พระองค์ จะน่ิงทอดพระเนตรอกีนานเท่าใด ขอทรงชว่ยจิตวญิญาณข้าพระองค์ ให ้พ้นจาก
การรา้ยกาจของเขา ชว่ยชวีติข้าพระองค์จากหมู่ สิงโต 18  แล ้วข้าพระองค์จะโมทนาพระคุณพระองค์ในท่ีชุ 
มน ุมใหญ่ ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ท่ามกลางคนเป็ นอ ันมาก 19 ขออยา่ให ้คู่อร ิ อยา่งไร ้ เหตุ ผลน้ั นม ี
ความเปรมปร ีดิ ์เหนือข้าพระองค์ และอยา่ให้บรรดาผู้ ท่ี  เกล ียดชงัข้าพระองค์อยา่งไม่ มี  เหตุ  ได้ หลิว่ตาให ้กัน 
20 เพราะเขาไม่ พู  ดอย ่างสันติ  แต่ เขาคิดถ้อยคําหลอกลวงต่อบรรดาผู้ ท่ี สงบเงยีบในแผ่นดิน 21 เขาอา้ปาก
กวา้งใส่ข้าพระองค์ เขากล่าววา่ �อา้ฮา อา้ฮา เราเห ็นก ับตาแล้ว�

 ดาว ิดทูลขอใหพ้ระเจ้าต่อสู้กับพวกศั ตรู ของท่าน
22  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทอดพระเนตรแล้ว ขออยา่ทรงน่ิงเสีย  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ขอ

อยา่ทรงสถิตไกลจากข้าพระองค์ 23ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรง
รอ้นพระทัย ต่ืนขึ้นเพื่อเหน็แก่ สิทธ ิของข้าพระองค์ เพื่อเหน็แก่เรือ่งของข้าพระองค์ เถิด 24  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงให้ความยุ ติ ธรรมแก่ข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของพระองค์
และขออยา่ให้เขาเปรมปร ีดิ ์เหนือข้าพระองค์ 25 อยา่ให้เขาทัง้หลายราํพึงในใจวา่ � เอ ้อเฮอ เราได้ตามใจ
ปรารถนาของเรา� อยา่ให้เขากล่าวได้ วา่ �เราได้ กล ืนเขาเสียแล้ว� 26  ขอให ้เขาได้อายและได้ความยุง่ยาก
ด้วยกัน คือเขาผู้เปรมปร ีดิ ์เพราะความลําเค็ญของข้าพระองค์  ให ้เขาได้หม่ความอายและความอปัยศ คือผู้ 
ท่ี เขาอวดตัวสู้ข้าพระองค์ 27  ขอให ้บรรดาผู้ ท่ี  เห ็นชอบในเหตุอนัชอบธรรมของข้าพระองค์ โห ่รอ้งและยนิดี
และกล่าวอยู่เสมอวา่ � ขอให ้พระเยโฮวาห์น้ันใหญ่ ยิง่  พระองค์  ผู้ ทรงปี ติ  ยนิดี ในความเจรญิของผู้ รบัใช ้ของ
พระองค์� 28  แล ้วลิน้ของข้าพระองค์จะบอกเล่าถึงความชอบธรรมของพระองค์ และจะสรรเสรญิพระองค์ 
วนัยงัค่ํา 
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36
สภาพของคนอธรรม ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ  ผู้รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์

1 การละเมิดของคนชัว่ล้วงลึกเข้าไปในใจของข้าพเจ้าวา่ �ในแววตาของเขาไม่ มี ความเกรงกลัวพระเจ้า�
2 เพราะเขาป้อยอตนเองในสายตาของตนจนได้พบวา่ความชัว่ชา้ของเขาเป็นสิง่ท่ี น่ารงัเกียจ 3 ถ้อยคําจาก
ปากของเขาก็ชัว่ชา้และหลอกลวง เขาหยุดท่ีจะประพฤติอยา่งฉลาดและกระทําความดี 4 เขาปองความชัว่
รา้ยเม่ือเขาอยู่บนท่ีนอนของเขา เขาวางตัวในทางท่ี ไม่ดี เขามิ ได้  เกล ียดชงัความชัว่ 5  โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ความเมตตาของพระองค์ อยู ่ในฟ้าสวรรค์  ความสัตย ์ซ่ือของพระองค์ไปถึงเมฆ 6 ความชอบธรรมของ
พระองค์เหมือนภู เขาใหญ่  ทัง้หลาย คําตัดสินของพระองค์เหมือนท่ีลึกยิง่  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ 
ทรงชว่ยมนษุย์และสัตว ์ให ้ รอด 7  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ความเมตตาของพระองค์ประเสรฐิสักเท่าใด  บุ ตรทัง้
หลายของมนษุย ์เข ้า ล้ีภัยอยู ่ใต้ รม่ปีกของพระองค์ 8 เขาอิ ่มด ้วยความอุดมสมบู รณ ์ แห ่งพระนิเวศของ
พระองค์ และพระองค์จะประทานให้เขาด่ืมจากแม่น้ําแหง่ความสุขเกษมของพระองค์ 9 เพราะธารน้ําพุ แห ่
งชวีติอยูกั่บพระองค์ เราจะเหน็ความสวา่งโดยสวา่งของพระองค์

การทูลขอพระพรจากพระเจ้า
10  โอ ขอประทานความเมตตาของพระองค์ต่อไปแก่ ผู้  ท่ี  รู ้จักพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ 

แก่ คนใจเท่ียงธรรม 11 ขออยา่ให ้เท ้าของคนจองหองมาเหนือข้าพระองค์ หรอืให้มือของคนชัว่ขับไล่ข้า
พระองค์ไปเสีย 12  แล ้วคนกระทําความชัว่ชา้ก็ล้มอยู ่ท่ีน่ัน เขาถูกผลักลง  ลุ กขึ้ นอ ีกไม่ ได้ 
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 สันติ ภาพและความดีในอนาคตสําหรบัผู้ ท่ี วางใจในพระเยโฮวาห์ เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1 อยา่ให ้เจ้ าเดือดรอ้นเพราะเหตุ คนที ่กระทําชัว่ อยา่อจิฉาคนท่ีกระทําความชัว่ชา้ 2 เพราะไม่ชา้เขา
จะเหีย่วไปเหมือนหญ้า และแหง้ไปเหมือนพืชสด 3 จงวางใจในพระเยโฮวาห์ และกระทําความดี ท่านจึง
จะอาศัยอยู่ในแผ่นดินและจะได้รบัการเล้ียงดู อยา่งแท้จรงิ 4 จงปี ติ  ยนิดี ในพระเยโฮวาห์และพระองค์จะ
ประทานตามใจปรารถนาของท่าน 5 จงมอบทางของท่านไวกั้บพระเยโฮวาห์ วางใจในพระองค์ และพระองค์
จะทรงกระทําให ้สําเรจ็ 6  พระองค์ จะทรงใหค้วามชอบธรรมของท่านกระจ่างอยา่งความสวา่ง และใหค้วามยุ 
ติ ธรรมของท่านแจ้งอยา่งเท่ียงวนั 7 จงสงบอยู่ต่อพระเยโฮวาห์ และเพียรรอคอยพระองค์ อยู ่อยา่ใหใ้จของ
ท่านเดือดรอ้นเพราะเหตุ ผู้  ท่ี เจรญิตามทางของเขา หรอืเพราะเหตุ ผู้  ท่ี กระทําตามอุบายชัว่ 8 จงระงบัความ
โกรธ และทิง้ความพิโรธ อยา่ให้ใจเดือดรอ้นของท่านนําท่านไปกระทําชัว่ 9 เพราะคนท่ีกระทําชัว่จะถูกตัด
ออกไป  แต่ คนเหล่าน้ั นที ่รอคอยพระเยโฮวาห์จะได้ แผ่ นดินโลกเป็นมรดก 10 ย ังอ ีกหน่อยหน่ึงคนชัว่จะไม่ 
มี  อกี  แม้ จะมองดู ท่ี  ท่ี ของเขาให ้ดี เขาก็ ไม่ได้  อยู ่ ท่ีน่ัน 11  แต่ คนใจออ่นสุภาพจะได้ แผ่ นดินตกไปเป็นมรดก
และตัวเขาจะปี ติ  ยนิดี ในสันติภาพอุดมสมบู รณ ์12 คนชัว่ปองรา้ยคนชอบธรรม และขบเขี้ยวเค้ียวฟันใส่ เขา 
13  แต่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพระสรวลต่อคนชัว่ เพราะพระองค์ทอดพระเนตรเห ็นว ันเวลาของเขากําลัง
มา 14 คนชัว่ชกัดาบและโก่งคันธนู เพื่อเอาคนจนและคนขัดสนลง เพื่อสังหารคนท่ีเดินอยา่งเท่ียงธรรม
15 ดาบของเขาจะเข้าไปในใจของเขาเอง และคันธนูของเขาจะหกั 16 เล็กๆน้อยๆท่ีคนชอบธรรมมี ก็ดี กวา่
ความอุดมสมบู รณ ์ของคนชัว่เป็ นอ ันมาก 17 เพราะแขนของคนชัว่จะหกั  แต่ พระเยโฮวาหท์รงเชดิชูคนชอบ
ธรรม 18 พระเยโฮวาหท์รงทราบวนัเวลาของคนไร ้ตําหนิ และมรดกของเขาจะดํารงอยู ่เป็นนิตย ์19 เขาจะไม่ 
ได้ อายในยามชัว่รา้ย ในว ันก ันดารเขาจะอิม่ใจ 20  แต่ คนชัว่จะพินาศ  ศัตรู ของพระเยโฮวาห์จะเหมือนสงา่
ของลูกแกะ เขาจะอนัตรธานไป อนัตรธานไปเหมือนควนั 21 คนชัว่ขอยมืและไม่ จ่ายคืน  แต่ คนชอบธรรม
น้ันแสดงความเมตตาและแจกจ่าย 22 เพราะคนเชน่น้ั นที ่ พระองค์ ทรงอาํนวยพระพรจะได้ แผ่ นดินโลกเป็น
มรดก  แต่ คนทัง้หลายท่ี ถู กพระองค์สาปจะต้องถูกตัดออกไปเสีย 23 พระเยโฮวาห์ทรงนํายา่งเท้าของคน
ดี และพระองค์ทรงพอพระทัยในทางของเขา 24  แม้ เขาล้ม เขาจะไม่ ถู กเหวีย่งลงเหยยีดยาว เพราะวา่พระ
หตัถ์พระเยโฮวาห ์พยุ งเขาไว้ 25ข้าพเจ้าเคยหนุ่ม และเดีย๋วน้ี แก่  แล้ว  แต่ ข้าพเจ้ายงัไม่เคยเหน็คนชอบธรรม
ถูกทอดทิง้ หรอืเชื้อสายของเขาขอทาน 26 เขาแสดงความเมตตาและให้ยมืเสมอ และเชื้อสายของเขาก็ ได้ 
รบัพระพร 27 จงพรากเสียจากการชัว่ และกระทําความดี และท่านจะดํารงอยู ่เป็นนิตย ์28 เพราะพระเยโฮ
วาห์ทรงรกัการพิพากษา  พระองค์ จะไม่ทอดทิง้ว ิสุทธ ิชนของพระองค์ จะทรงสงวนคนเหล่าน้ันไว ้เป็นนิตย ์
 แต่ เชื้อสายของคนชัว่จะถูกตัดออกไปเสีย 29 คนชอบธรรมจะได้ แผ่ นดินตกไปเป็นมรดก และอาศัยอยู่บน
น้ันเป็นนิตย์ 30 ปากของคนชอบธรรมเปล่งสติ ปัญญา และลิน้ของเขาพูดความยุ ติ  ธรรม 31  พระราชบัญญัติ 
ของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขา และยา่งเท้าของเขาจะไม่ พลาด 32 คนชัว่เฝ้าดูคนชอบธรรมและแสวงหา
ท่ีจะสังหารเขาเสีย 33 พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงทิง้เขาไวใ้นมือของเขา หรอืให้เขาถูกปรบัโทษเม่ือเขาขึ้นศาล
34 จงรอคอยพระเยโฮวาห์ และรกัษาทางของพระองค์ ไว ้และพระองค์จะยกยอ่งท่านให ้ได้  แผ่ นดินโลกเป็น
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มรดก ท่านจะได้ เห ็นเม่ือคนชัว่ถูกตัดออกไปเสีย 35 ข้าพเจ้าเหน็คนชัว่มีอาํนาจมากยิง่ และสูงเด่นอยา่งต้น
เขียวสดท่ี อยู ่ในท้องถิน่ของมัน 36 เขาได้ผ่านไป และดู เถิด  ไม่มี เขาเสียแล้ว ถึงข้าพเจ้าจะแสวงหาเขา  ก็  ไม่ 
พบเขา 37 จงหมายคนไร ้ตําหนิ  ไว ้และมองดูคนเท่ียงธรรม เพราะอนาคตของคนน้ันคือสันติ ภาพ 38  แต่  ผู้ 
ละเมิดจะถูกทําลายเสียด้วยกัน  จุ ดหมายปลายทางของคนชัว่จะถูกตัดออกไปเสีย 39 ความรอดของคนชอบ
ธรรมมาจากพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงเป็นกําลังของเขาในเวลายากลําบาก 40 พระเยโฮวาห์จะทรงชว่ย
เขาและทรงชว่ยเขาให ้พ้น  พระองค์ จะทรงชว่ยเขาให้พ้นจากคนชัว่และทรงชว่ยเขาให ้รอด เพราะเขาทัง้
หลายวางใจในพระองค์

38
 ดาว ิดทูลขอพระกรุณาจากพระเจ้า เพลงสดุ ดี ของดาวดิ เพื่อการถวายบูชาราํลึก

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออยา่ทรงขนาบข้าพระองค์ด้วยความกริว้ของพระองค์ หรอืตีสอนข้าพระองค์
ด้วยพระพิโรธของพระองค์ 2 เพราะลูกธนูของพระองค์จมเข้าไปในข้าพระองค์ และพระหตัถ์ของพระองค์
ลงมาเหนือข้าพระองค์ 3 เพราะพระพิโรธของพระองค์จึงไม่ มี ความปกติในเน้ือหนังของข้าพระองค์ เพราะ
บาปของข้าพระองค์จึงไม่ มี อนามัยในกระดูกของข้าพระองค์ 4 เพราะความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ท่วมศีรษะ
มันหนักเหมือนภาระซ่ึงหนักเหลือกําลังข้าพระองค์ 5 เพราะความโง่เขลาของข้าพระองค์บาดแผลของข้า
พระองค์จึงเหม็นและเป่ือยเน่า 6 ข้าพระองค์ หนักใจ ข้าพระองค์ ก็ งอลงมาก ข้าพระองค์เดินเป็นทุกข์ไปวนั
ยงัค่ํา 7 เพราะบัน้เอวของข้าพระองค์เต็มไปด้วยโรคท่ี น่ารงัเกียจ และไม่ มี ความปกติในเน้ือหนังของข้า
พระองค์ 8 ข้าพระองค์รว่งโรยและฟกชํ้าที เดียว ข้าพระองค์ครวญครางเพราะใจข้าพระองค์ ไม่  สงบ 9 ข้าแต่ 
องค์  พระผู้เป็นเจ้า ความปรารถนาทัง้สิน้ของข้าพระองค์ ก็  แจ ้งอยู่ต่อพระพักตร ์พระองค์ การถอนหายใจ
ของข้าพระองค์ ก็  ไม่ พ้ นที ่ พระองค์ ทรงทราบ 10 หวัใจของข้าพระองค์ เต้น และกําลังของข้าพระองค์หมดไป
และความสวา่งของนัยน์ตาของข้าพระองค์ ก็ สูญไปจากข้าพระองค์เสียแล้วด้วย 11  มิ ตรและเพื่อนของข้า
พระองค์ยนืเด่นอยูห่า่งจากภัยพิบั ติ ของข้าพระองค์ และญาติของข้าพระองค์ยนืหา่งออกไปไกลโพ้น 12 และ
บรรดาผู้ ท่ี แสวงหาชวีติของข้าพระองค์ ได้ วางบ่วงไว้ บรรดาผู้ ท่ี คิดทํารา้ยข้าพระองค์ พู ดเป็ นอ ุ บาย และ
ราํพึงถึงการทรยศอยู ่วนัยงัค่ํา 13  แต่ ข้าพระองค์เหมือนคนหู หนวก ข้าพระองค์ ไม่ได้  ยนิ ข้าพระองค์เหมือน
คนใบ้ ผู้  ไม่ อา้ปากของเขา 14 พ่ะยะ่ค่ะ ข้าพระองค์เหมือนคนท่ี ไม่ได้  ยนิ ซ่ึงในปากของเขาไม่ มี การตัดพ้อ 15  
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่ ข้าพระองค์หวงัใจในพระองค์  โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์
คือพระองค์ ผู้  ท่ี จะทรงฟังข้าพระองค์ 16 เพราะข้าพระองค์ทูลวา่ �โปรดฟังข้าพระองค์ เถิด  มิ ฉะน้ันพวก
เขาจะเปรมปร ีดิ ์เพราะข้าพระองค์ คือผู้ ท่ี  โอ ้อวดต่อข้าพระองค์เม่ือเท้าข้าพระองค์พลาดไป� 17 เพราะข้า
พระองค์จะล้มแล้ว และความเศรา้โศกอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์ เสมอ 18 ข้าพระองค์จะสารภาพความชัว่ชา้
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเป็นทุกข์เพราะบาปของข้าพระองค์ 19 บรรดาผู้ ท่ี เป็นคู่ อร ิของข้าพระองค์ ก็ 
วอ่งไวและแข็งแรง และคนท่ี เกล ียดข้าพระองค์โดยไร ้เหตุ  ทว ี มากขึ้น 20 บรรดาผู้ ท่ี กระทําชัว่แก่ข้าพระองค์
ตอบแทนความดี  เป็นปฏิปักษ์ ของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ติ ดตามความดี 21  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขออยา่ทรงทอดทิง้ข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออยา่สถิตไกลจากข้าพระองค์ 22  โอ ข้า
แต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ความรอดของข้าพระองค์ ขอทรงรบีมาชว่ยข้าพระองค์ เถิด 

39
 ดาว ิดรกัษาความคิดของท่านไว้ ถึงหวัหน้านั กร ้อง ถึงเยดูธูน เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1 ข้าพเจ้าวา่ �ข้าพเจ้าจะระแวดระวงัทางของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะไม่ ทําบาปด้วยลิน้ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะใส่บังเหยีนปากของข้าพเจ้า  ตราบเท่าท่ี คนชัว่อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า� 2 ข้าพเจ้าก็เป็นใบ้เงยีบไป
ข้าพเจ้า น่ิง เงยีบแม้ แต่ จากสิง่ ท่ี ดี  ความทุกข์ ใจของข้าพเจ้า รุนแรงขึ้น 3  จิ ตใจข้าพเจ้ารอ้นอยู่ภายใน
ข้าพเจ้า  ขณะท่ี ข้าพเจ้ากําลังราํพึงอยู่น้ันไฟก็ ลุก ข้าพเจ้าจึงพูดด้วยลิน้ของข้าพเจ้าวา่ 4 �ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์  ขอให ้ข้าพระองค์ทราบถึ งบ ้ันปลายของข้าพระองค์ และวนัเวลาของข้าพระองค์จะนานสักเท่าใด เพื่อ
ข้าพระองค์จะทราบวา่ข้าพระองค์ออ่นแอแค่ ไหน 5  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงกระทําใหว้นัเวลาของข้าพระองค์ยาว
สองสามฝ่ามือเท่าน้ัน ชัว่ชวีติของข้าพระองค์ ไม่  เท่ าไรเลยเฉพาะพระพักตร ์พระองค์  มนษุย ์ ทุ กคนดํารงอยู ่
อยา่งไร ้ สาระแน ่ ทีเดียว เซลาห์ 6  มนษุย ์ ทุ กคนดําเนินไปอยา่งเงาแน่ ทีเดียว เขาทัง้หลายยุง่อยู ่เปล ่าๆแน่ ที
เดียว  มนษุย ์โกยกองไว้ และไม่ทราบวา่ใครจะเก็บไป 7 ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า  บัดน้ี ข้าพระองค์จะรอคอย
อะไร ความหวงัของข้าพระองค์ อยู ่ในพระองค์ 8 ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากการละเมิดทัง้สิน้ของข้า
พระองค์ อยา่ให้ข้าพระองค์เป็ นที ่นินทาของคนโง่ 9 ข้าพระองค์เป็นใบ้ ข้าพระองค์ ไม่ อา้ปาก เป็นพระองค์
เองท่ีทรงกระทําเชน่น้ัน

คําอธษิฐานของดาวดิ
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10 ขอทรงถอนโทษทัณฑ์จากข้าพระองค์เสียเถิด ข้าพระองค์รว่งโรยไปด้วยการทุบตีจากพระหตัถ์ของ
พระองค์ 11 เม่ือพระองค์ทรงตีสอนมนษุย์ด้วยการขนาบเพราะเรือ่งความชัว่ชา้  พระองค์ ทรงเผาผลาญ
ความสวยงามของเขาเสียอยา่งตัวมอด  มนษุย ์ ทุ กคนก็ ไร ้ สาระแน ่ ทีเดียว � เซลาห์ 12 � โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงสดับคําอธษิฐานของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย่พระกรรณแก่การรอ้งทูลของข้าพระองค์ ขออยา่
ทรงเฉยเมยต่อน้ําตาของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เป็นแต่แขกท่ีผ่านไปของพระองค์ เป็นคนท่ีอาศัย
อยู่อยา่งบรรพบุรุษทัง้หลายของข้าพระองค์ 13  โอ ขอทรงเมินพระพักตรจ์ากข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะ
เบิกบานขึ้น  ก่อนท่ี ข้าพระองค์จะจากไปและไม่ มี  อยู ่ อกี �
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เรือ่งความวางใจในพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1ข้าพเจ้าได้เพียรรอคอยพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงเอนพระองค์ลงสดับคํารอ้งทูลของข้าพเจ้า 2  พระองค์ 
ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุ มอ ันน่าสลด ออกมาจากเลนตม  แล ้ววางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิ ลา กระทํา
ให้ยา่งเท้าของข้าพเจ้ามัน่คง 3  พระองค์ ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้า เป็นบทเพลงสรรเสรญิพระเจ้า
ของเรา คนเป็ นอ ันมากจะเหน็และเกรงกลัวและวางใจในพระเยโฮวาห์ 4 คนใดท่ีวางใจในพระเยโฮวาห ์ก็  
เป็นสุข  ผู้  มิได้ หนัไปหาคนจองหองหรอืไปหาบรรดาผู้ ท่ี หลงเจิน่ไปตามความเท็จ 5  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพระองค์  พระองค์  ได้ ทรงทวพีระราชกิ จอ ันมหศัจรรยข์องพระองค์ และพระดํารขิองพระองค์ 
แก่ ข้าพระองค์  ไม่มี  ผู้ ใดรายงานพระราชกิจทัง้สิน้เหล่าน้ันได้ ถ้าข้าพระองค์จะประกาศและบอกกล่าวแล้ว
 ก็  มี มากมายเหลือท่ีจะนับ

การเชื่อฟังเป็นเครือ่งบูชาท่ี ดี  ท่ีสุด 
6 เครือ่งสัตวบูชาและเครือ่งบูชาพระองค์ ไม่ ทรงประสงค์  พระองค์ ทรงเบิ กห ูของข้าพระองค์ เครือ่งเผา

บูชาและเครือ่งบูชาไถ่ บาป  พระองค์  มิได้ ทรงเรยีกรอ้ง 7  แล ้วข้าพระองค์ทูลวา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์มาแล้ว
พระเจ้าข้า ในหนังสื อม ้วนก็ มี  เข ียนเรือ่งข้าพระองค์ 8  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ปี  ติ  ยนิดี  
ท่ี กระทําตามน้ําพระทัยพระองค์  พระราชบัญญัติ ของพระองค์ อยู ่ในจิตใจของข้าพระองค์� 9 ข้าพระองค์ ได้ 
ประกาศเรือ่งความชอบธรรมในชุ มน ุมชนใหญ่  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  ดู  เถิด  ตามท่ี  พระองค์ ทรงทราบแล้ว
ข้าพระองค์ มิได้ ยบัยัง้รมิฝีปากของข้าพระองค์ ไว ้ เลย 10 ข้าพระองค์ มิได้ งาํความชอบธรรมของพระองค์ ไว ้ 
แต่ ในจิตใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ได้  พู ดถึงความสัตย์ซ่ือและความรอดของพระองค์ ข้าพระองค์ มิได้ 
ปิดบังความเมตตาและความจรงิของพระองค์ ไว ้จากชุ มน ุมชนใหญ่โตน้ัน 11  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
พระองค์อยา่ทรงยดึเหน่ียวพระกรุณาคุณของพระองค์จากข้าพระองค์  ขอให ้ความเมตตาและความจรงิ
ของพระองค์สงวนข้าพระองค์ ไว ้ เป็นนิตย ์12 เพราะความชัว่ได้ล้อมข้าพระองค์ ไว ้อยา่งนับไม่ ถ้วน ความ
ชัว่ชา้ของข้าพระองค์ตามทันข้าพระองค์ จนข้าพระองค์มองอะไรไม่ เหน็ มันมากกวา่เส้นผมบนศีรษะข้า
พระองค์  จิ ตใจของข้าพระองค์ ก็ ฝ่อไป 13  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพอพระทัยท่ีจะชว่ยข้าพระองค์ ให ้ 
พ้น  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเรง่มาสงเคราะห์ข้าพระองค์ เถิด 14  ขอให ้ ผู้  ท่ี หาโอกาสทําลายชวีติของ
ข้าพระองค์ ได้ อายและเกิดความยุง่เหย ิงด ้วยกัน  ขอให ้ ผู้ ปรารถนาสิง่ชัว่รา้ยต่อข้าพระองค์น้ันต้องหนักลับ
ไปและได้ ความอปัยศ 15  ขอให ้คนเหล่าน้ันสาบสูญไปเพื่อเป็นรางวลัสําหรบัความน่าละอายท่ีเขาได้ พู  ดก ับ
ข้าพระองค์ วา่ �อา้ฮา อา้ฮา�  น้ัน 16  ขอให ้บรรดาผู้แสวงหาพระองค์เปรมปร ีดิ ์และยนิดีในพระองค์  ขอให ้
บรรดาผู้ ท่ี รกัความรอดของพระองค์  กล ่าวเสมอวา่ �พระเยโฮวาห ์ใหญ่  ยิง่นัก � 17 ฝ่ายข้าพระองค์ยากจน
และขัดสน  แต่  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออยา่ทรง
รอชา้  พระองค์ ทรงเป็นผู้ อุปถัมภ์ และเป็นผู้ชว่ยใหพ้้นของข้าพระองค์
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การเอาใจใส่ คนจน ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  ผู้ ใดเอาใจใส่คนจนก็ เป็นสุข พระเยโฮวาห์จะทรงชว่ยเขาให้พ้นในวนัยากลําบาก 2 พระเยโฮวาห์จะทรง
ป้องกันเขาและรกัษาเขาให ้มีชวีติ ในแผ่นดินเขาจะได้รบัพระพร  พระองค์ จะไม่ทรงมอบเขาไวกั้บศั ตรู ของ
เขาให้ทําตามใจชอบ 3 เม่ือเขาอยู่บนท่ีนอนด้วยความอดิโรยพระเยโฮวาห์จะทรงทําให้เขาแข็งแรงขึ้น เม่ือ
เขาอยูบ่นท่ีนอนแหง่ความเจ็บไข้ พระองค์ จะทรงรกัษาเขาใหห้ายหมด

การทูลขอของดาวดิ
4 ข้าพระองค์ทูลวา่ �ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ ขอทรงรกัษาจิตวญิญาณข้า

พระองค์ เพราะข้าพระองค์ ได้ ทําบาปต่อพระองค์� 5  ศัตรู ของข้าพเจ้ากล่าวใส่รา้ยข้าพเจ้าวา่ �เม่ือไรเขาจะ
ตายนะ และชื่อของเขาจะได้ พินาศ � 6 ถ้าคนหน่ึงคนใดมาเหน็ข้าพระองค์ เขาจะพูดเรือ่งไร ้สาระ  ขณะท่ี ใจ
ของเขาเก็บเรือ่งความชัว่ชา้ เม่ือเขาออกไปเขาก็ป่าวรอ้งไป 7  ทุ กคนท่ี เกล ียดข้าพระองค์ เขาซุบซิ บก ันถึง
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เรือ่งข้าพระองค์ เขาปองรา้ยต่อข้าพระองค์ 8 เขาทัง้หลายกล่าววา่ �โรครา้ยเข้าไปอยู่ในตัวเขาแล้ว เขาจะ
ไม่ ลุ กไปจากท่ี ท่ี เขานอนน้ั นอ ีก� 9  แม้ว ่าเพื่อนในอกของข้าพระองค์  ผู้ ซ่ึงข้าพระองค์ ไวว้างใจ  ผู้  ท่ี รบัประทาน
อาหารของข้าพระองค์ ได้ ยกส้นเท้าต่อข้าพระองค์

 ดาว ิดพึ่งพระเจ้าสําหรบัความชว่ยเหลือ
10  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอแต่ พระองค์ ทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ ขอทรงยกข้าพระองค์ ขึ้น เพื่อข้า

พระองค์จะสนองเขา 11 โดยข้อน้ี ข้าพระองค์ทราบวา่  พระองค์ ทรงพอพระทัยในข้าพระองค์ คือศั ตรู ของข้า
พระองค์ ไม่ได้ ชนะข้าพระองค์ 12  แต่  พระองค์ ทรงค้ําชูข้าพระองค์ ไว ้เพราะความสัตย์สุ จร ิตของข้าพระองค์
และทรงตัง้ข้าพระองค์ ไว ้ต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์  เป็นนิตย ์13  สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิส
ราเอลเป็นนิตยใ์นอดีต และสืบไปเป็นนิตย์ เอเมนและเอเมน
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เล่ มท ่ีสองซ่ึงเปรยีบกับหนังสืออพยพ  เก ่ียวกับประเทศอสิราเอล  ดาว ิ ดม ีความรอ้นรนในการปรนนิบั ติ  

พระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้อง มัสคิลบทหน่ึงของคณะโคราห์
1 กวางกระเสือกกระสนหาลําธาร ท่ี มีน ้ํา ไหลฉันใด  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  จิ ตวญิญาณของข้าพระองค์ ก็ 

กระเสือกกระสนหาพระองค์ ฉันน้ัน 2  จิ ตวญิญาณของข้าพเจ้ากระหายหาพระเจ้า หาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
เม่ือไรข้าพเจ้าจะได้มาปรากฏต่อพระพักตร ์พระเจ้า 3 ข้าพเจ้ากินน้ําตาต่างอาหารทัง้วนัคืน  ขณะท่ี คนพู ดก 
ับข้าพเจ้าวนัแล้ วว ันเล่าวา่ �พระเจ้าของเจ้าอยู ่ท่ีไหน � 4 เม่ือข้าพเจ้าระลึกถึงสิง่เหล่าน้ี ข้าพเจ้าก็ระบาย
ความในใจออกมาได้ เพราะข้าพเจ้าไปกับประชาชน คือไปกับพวกเขาถึงพระนิเวศของพระเจ้า ด้วยเสียง
โห่รอ้งยนิดีและเสียงเพลงโมทนา คือมวลชนกําลั งม ีเทศกาลฉลอง 5  โอ  จิ ตใจของข้าพเจ้าเอย๋ ไฉนเจ้าจึง
ฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ในข้าพเจ้า  เจ้ าจงหวงัใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยงัคงสรรเสรญิ
พระองค์สําหรบัความชว่ยเหลือท่ีมาจากพระพักตรข์องพระองค์ 6  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  จิ ตใจ
ของข้าพระองค์ฝ่ออยูภ่ายในข้าพระองค์ เพราะฉะน้ันข้าพระองค์จึงจะระลึกถึงพระองค์  ตัง้แต่  แผ่ นดินแหง่
แม่น้ําจอรแ์ดนและแหง่ภูเขาเฮอร์โมนตัง้แต่เนิ นม ิ ซาร ์7 เม่ือเสียงน้ําแก่งตกท่ีลึ กก ็ กู่ เรยีกท่ี ลึก บรรดา
คล่ืนและระลอกของพระองค์ท่วมข้าพระองค์ แล้ว 8 กลางวนัพระเยโฮวาห์จะทรงบัญชาความเมตตาของ
พระองค์ และกลางคืนเพลงของพระองค์จะอยู่กับข้าพเจ้า  พร ้อมกับคําอธษิฐานต่อพระเจ้าแหง่ชวีติของ
ข้าพเจ้า 9 ข้าพเจ้าทูลพระเจ้าศิลาของข้าพเจ้าวา่ �ไฉนพระองค์ทรงลืมข้าพระองค์ เสีย ไฉนข้าพระองค์จึง
ต้องไปอยา่งเป็นทุกข์ เพราะการบีบบังคับของศั ตรู � 10  ปรปักษ์ ของข้าพเจ้าเยาะเยย้ข้าพเจ้า ประดุจดาบ
ภายในบรรดากระดูกของข้าพเจ้า ในเม่ือเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าทุกว ันว ่า �พระเจ้าของเจ้าอยู ่ท่ีไหน � 11  โอ  จิ ต
ใจของข้าพเจ้าเอย๋ ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยูใ่นข้าพเจ้า  เจ้ าจงหวงัใจในพระเจ้า เพราะ
ข้าพเจ้าจะยงัคงสรรเสรญิพระองค์  ผู้ ทรงเป็นสว ัสด ิภาพแหง่สี หน ้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า

43
 ดาว ิดสัญญาวา่จะปรนนิบั ติ พระเจ้าด้วยความปี ติ  ยนิดี 

1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงแก้แทนข้าพระองค์ และต่อสู้ คดี ของข้าพระองค์ต่อประชาชาติ ท่ี  ไร ้ ธรรม  โอ ขอ
ทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากคนล่อลวงและคนอธรรม 2 เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแหง่กําลังของข้า
พระองค์ ไฉนพระองค์ทรงทอดทิง้ข้าพระองค์ เสีย ไฉนข้าพระองค์จึงต้องไปอยา่งเป็นทุกข์เพราะการบีบบัง
คับของศั ตรู 3  โอ ขอทรงโปรดใช้ความสวา่งและความจรงิของพระองค์ออกไปให้นําข้าพระองค์  ให ้ทัง้สอง
นําข้าพระองค์มาถึงภูเขาบร ิสุทธ ิข์องพระองค์ และถึงพลับพลาของพระองค์ 4  แล ้วข้าพระองค์จะไปยงัแท่น
บูชาของพระเจ้า ถึงพระเจ้าซ่ึงเป็นความชื่นบานยอดยิง่ของข้าพระองค์  โอ ข้าแต่ พระเจ้า พระเจ้าของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์จะถวายเพลงสดุ ดี  แก่  พระองค์ ด้วยพิณเขาคู่

พระเจ้าทรงเป็นผู้ หน ุนจิตใจของดาวดิ
5  โอ  จิ ตใจของข้าพเจ้าเอย๋ ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยูใ่นข้าพเจ้า จงหวงัใจในพระเจ้า

เพราะข้าพเจ้าจะยงัคงสรรเสรญิพระองค์  ผู้ ทรงเป็นสว ัสด ิภาพแหง่สี หน ้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของ
ข้าพเจ้า

44
ความโปรดปรานในอดีต ถึงหวัหน้านั กร ้อง มัสคิลบทหน่ึงของคณะโคราห์

1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ข้าพระองค์ทัง้หลายได้ย ินก ับหูของตน บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้หลายเล่าให ้
ฟัง ถึ งก ิจการซ่ึงพระองค์ทรงกระทําในสมัยของเขา ในสมัยโบราณกาลน้ัน 2  พระองค์ ทรงขับไล่บรรดา
ประชาชาติออกไปด้วยพระหตัถ์ของพระองค์ เอง  แต่  พระองค์ ทรงปลูกบรรพบุรุษทัง้หลายไว้  พระองค์ ทรง
ให ้ชาติ ทัง้หลายทุกข์ ใจ และได้ทรงขับไล่ ชาติ ทัง้หลายน้ันออกไป 3 เพราะเขาทัง้หลายไม่ ได้  แผ่ นดินน้ันมา
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ครอบครองด้วยดาบของเขาเอง  มิใช ่แขนของเขาท่ีชว่ยให้เขารอด  แต่ โดยพระหตัถ์ ขวา และพระกรของ
พระองค์ และโดยความสวา่งจากสี พระพักตร ์ พระองค์ เพราะพระองค์ทรงโปรดปรานเขาทัง้หลาย 4  โอ ข้า
แต่ พระเจ้า  พระองค์ ทรงเป็นกษั ตร ิย์ของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงบัญชาการชว่ยให้พ้นไวสํ้าหรบัยาโคบ
5 ข้าพระองค์ทัง้หลายดันศั ตรู ออกไปโดยพระองค์ ข้าพระองค์ทัง้หลายเหยยีบคนท่ี ลุ กขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ลง
ด้วยพระนามของพระองค์ 6 เพราะข้าพระองค์ ไม่ วางใจในคันธนูของข้าพระองค์ และดาบของข้าพระองค์
ชว่ยข้าพระองค์ ให ้รอดไม่ ได้ 

ความชัว่รา้ยต่างๆในปัจจุ บัน 
7  แต่  พระองค์  ได้ ทรงชว่ยข้าพระองค์ทัง้หลายให้รอดจากศั ตรู และทรงให ้ผู้  เกล ียดข้าพระองค์ ได้  ความ

อาย 8 ข้าพระองค์ทัง้หลายอวดถึงพระเจ้าได้ตลอดทัง้วนั และข้าพระองค์ทัง้หลายสรรเสรญิพระนามของ
พระองค์ เป็นนิตย ์เซลาห์ 9  แต่  พระองค์ ยงัทรงทอดทิง้ข้าพระองค์ทัง้หลายเสีย และให้ข้าพระองค์ ได้  ความ
อปัยศ และมิ ได้ เสด็จออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 10  พระองค์ ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ทัง้
หลายถอยกลับจากคู่ อร ิและคนท่ี เกล ียดข้าพระองค์ทัง้หลายก็ ได้ ของรบิไป 11  พระองค์ ทรงกระทําให้ข้า
พระองค์ทัง้หลายเป็นดังแกะท่ีจะเอาไปกิน และทรงกระจายข้าพระองค์ทัง้หลายให้ไปอยู่ท่ามกลางบรรดา
ประชาชาติ 12  พระองค์ ทรงขายประชาชนของพระองค์อยา่งให ้เปล่า ตามราคาไม่ทรงได้อะไรเพิม่เลย 13  
พระองค์ ทรงกระทําให้ข้าพระองค์เป็ นที ่นินทาของเพื่อนบ้าน เป็ นที ่เยาะเยย้และดูหมิน่แก่ ผู้  ท่ีอยู ่รอบข้า
พระองค์ 14  พระองค์ ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นคําครหาท่ามกลางประชาชาติ เป็ นที ่สัน่ศีรษะ
ท่ามกลางชาติ ทัง้หลาย 15 ความอปัยศอดสู อยู ่ตรงหน้าข้าพระองค์ วนัยงัค่ํา และความอบัอายคลุมหน้าข้า
พระองค์ 16 เน่ืองด้วยเสียงของคนเยาะเยย้ และคนหมิน่ประมาท เน่ืองด้วยศั ตรู และผู้ แก้แค้น 17  สิ ่งทัง้
ปวงน้ี เก ิดแก่ข้าพระองค์ ทัง้หลาย  แม้ว ่าข้าพระองค์ ไม่ ลืมพระองค์ หรอืทุ จร ิตต่อพันธสัญญาของพระองค์
18  จิ ตใจของข้าพระองค์ทัง้หลายก็ มิได้  หนักลับ ยา่งเท้าของข้าพระองค์ทัง้หลายก็ มิได้ พรากจากพระมรรคา
ของพระองค์ 19  ถึงแม้  พระองค์ ทรงให้ข้าพระองค์ทัง้หลายแหลกลาญในท่ีของมังกร และคลุมข้าพระองค์
ทัง้หลายไว้ด้วยเงามัจจุ ราช 20 ถ้าเราได้ลืมพระนามพระเจ้าของเรา หรอืพนมมือของเราให ้แก่ พระอื่น
21 พระเจ้าจะไม่ทรงค้นหาเรือ่ง น้ี หรอื เพราะพระองค์ทรงทราบความลึ กล ับของจิตใจ 22 เพราะเหน็แก่ 
พระองค์ ข้าพระองค์ทัง้หลายจึงถูกประหารวนัยงัค่ํา และนับวา่เป็นเหมือนแกะสําหรบัจะเอาไปฆ่า

 ดาว ิดทูลขอความชว่ยเหลือ
23  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงต่ืนเถิด ไฉนพระองค์บรรทมอยู่ ขอทรงต่ืนขึ้นเถิด ขออยา่ทรงทอด

ทิง้ข้าพระองค์เสียตลอดกาล 24 ไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระพักตรข์องพระองค์ เสีย ไฉนพระองค์ทรงลืมการ
ท่ีข้าพระองค์ทัง้หลายทุกขย์ากและถู กบ ีบบังคับเสีย 25 เพราะจิตวญิญาณข้าพระองค์ทัง้หลายโน้มถึงผงคลี
รา่งกายของข้าพระองค์ทัง้หลายเกาะติดดิน 26  ลุ กขึ้นเถิด พระเจ้าข้า ขอเสด็จมาชว่ยข้าพระองค์ ทัง้หลาย 
ขอทรงไถ่ข้าพระองค์ ไว ้เพื่อเหน็แก่ความเมตตาของพระองค์

45
ความรุง่เรอืงแหง่อาณาจักรของพระครสิต์ ถึงหวัหน้านั กร ้อง ตามทํานองโชชานิม มัสคิลบทหน่ึงของ

คณะโคราห์ เพลงแหง่ความรกั
1  จิ ตใจข้าพเจ้าล้นไหลด้วยแนวคิดดี ข้าพเจ้าเล่าบทประพันธ์ของข้าพเจ้าถวายกษั ตร ิย์ ลิน้ของข้าพเจ้า

เหมือนปากไก่ของอาลักษณ์ ท่ี  ชาํนาญ 2  พระองค์ ท่านงามเลิศยิง่กวา่บุตรทัง้หลายของมนษุย์ พระคุณหลัง่
ลงบนรมิฝีปากของพระองค์ ท่าน เพราะฉะน้ันพระเจ้าทรงอาํนวยพระพรพระองค์ท่านตลอดกาล 3  โอ ข้า
แต่ องค์  ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ขอทรงขัดดาบไว ้ท่ี เอวของพระองค์ ท่าน โดยสงา่ราศีและความสูงส่งของพระองค์ 
ท่าน 4ขอทรงม้าอยา่งโออ่า่ตระการเสด็จไปอยา่งมี ชยั เพื่อเหน็แก่ ความจรงิ ความออ่นสุภาพและความชอบ
ธรรม  ให ้พระหตัถ์ขวาของพระองค์ท่านสอนกิ จอ ันน่าครั ่นคร ้ามแก่ พระองค์  ท่าน 5  ลูกธน ูของพระองค์ท่านก็
คมอยู่ในจิตใจของศั ตรู ของกษั ตร ิย์  ชนชาติ ทัง้หลายจึงล้มอยู ่ใต้  พระองค์  ท่าน 6  โอ พระเจ้าข้า พระท่ีน่ังของ
พระองค์ดํารงเป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ธารพระกรแหง่อาณาจักรของพระองค์ ก็ เป็นธารพระกรเท่ียงธรรม 7  
พระองค์ ทรงรกัความชอบธรรมและทรงเกลียดชงัความชัว่ชา้ ฉะน้ันพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ท่าน
ได้ทรงเจิมพระองค์ท่านไว้ ด้วยน้ํามันแหง่ความยนิดียิง่กวา่พระสหายทัง้ปวงของพระองค์ ท่าน 8 บรรดา
ฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิน่มดยอบ  กฤษณา และการบูรจากพระราชวงังาชา้ง  
ฉลองพระองค์  เหล่าน้ี กระทําให ้พระองค์ ท่านยนิดี 9 ในหมู่ สตร ี ผู้มีเกียรติ ของพระองค์ท่านมีราชธดิาของบร
รดากษั ตร ิย์  พระราชนีิ ประดับทองคําเมืองโอฟีร์ประทั บอย ู่ข้างขวาพระหตัถ์ พระองค์  ท่าน 10  โอ ธดิาเอย๋
จงพิ เคราะห ์ฟังและเอยีงหขูองเธอลง จงลืมชนชาติของเธอ และลืมบ้านบิดาของเธอเสีย 11 และกษั ตร ิยจ์ะ
ทรงปรารถนาความงามของเธอ เน่ืองจากพระองค์ท่านเป็นเจ้านายของเธอ จงโค้งลงให ้พระองค์ ท่านเถิด
12 ธดิาของเมืองไทระจะเอาของกํานัลมากํานัลเธอ คือเศรษฐีมัง่คัง่ท่ีสุดของประชาชนจะขอความกรุณา
จากเธอ 13  เจ้ าหญิงประดับพระกายในหอ้งของพระนางเธอด้วยเส้ือผ้ายกทองคํา 14 เขาจะนําพระนางผู้ทรง
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เส้ือหลายสี เข ้าเฝ้ากษั ตร ิย์ และจะนําหญิงพรหมจาร ีผู้  ติ ดตามคือเพื่อนเจ้าสาวมาถวายพระองค์ 15 เขาทัง้
หลายจะถูกนําไปด้วยความชื่นบานและยนิดี เขาจะเข้าไปในพระราชวงั 16 บรรดาโอรสของพระองค์ท่าน
จะแทนบรรพบุรุษของพระองค์ ท่าน  พระองค์ ท่านจะแต่งตัง้ให้เป็นเจ้านายทัว่แผ่นดินโลกทัง้สิน้ 17 เราจะ
กระทําใหพ้ระนามของพระองค์ท่านเป็ นที ่ เชดิชู ตลอดบรรดาชัว่อายุ ฉะน้ันชนชาติทัง้หลายจะสดุ ดี  พระองค์ 
ท่านเป็นนิจกาล
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�พระเจ้าทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยและเป็นกําลังของข้าพระองค์ ทัง้หลาย � ถึงหวัหน้านั กร ้อง ของคณะโคราห์

บทเพลงตามทํานองอาลาโมท
1 พระเจ้าทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยและเป็นกําลังของข้าพระองค์ ทัง้หลาย เป็นความชว่ยเหลือท่ี พร ้อมอยู่ในยาม

ยากลําบาก 2 ฉะน้ันเราจะไม่ กลัว  แม้ว ่าแผ่นดินโลกจะถูกยกออกไป  แม้ว ่าภูเขาทัง้หลายจะโคลงเคลงลง
สู่สะดือทะเล 3  แม้ว ่าน้ําทะเลคึกคะนองและฟองฟู  แม้ว ่าภูเขาสัน่สะเทือนเพราะทะเลอลวนน้ัน เซลาห์ 4  
มี  แม่น ้ําสายหน่ึง  ท่ี คลองระบายจะกระทําให้พระมหานครของพระเจ้ายนิดี คือพลับพลาบร ิสุทธ ์ิขององค์ ผู้  
สูงสุด 5 พระเจ้าทรงสถิตกลางพระมหานคร เธอจะไม่โคลงเคลงยา้ยไป พอรุง่อรุณพระเจ้าก็ทรงชว่ยเธอไว้
6 บรรดาประชาชาติ ก็  อลหม่าน และราชอาณาจักรทัง้หลายก็ คลอนแคลน  พระองค์ ทรงเปล่งพระสุรเสียง  
แผ่ นดินโลกก็ละลายไป 7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิ ตก ับเราทัง้หลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็ นที ่ ล้ี 
ภัยของพวกเรา เซลาห์ 8 มาเถิด  มาด ูพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ วา่พระองค์ทรงกระทําให ้เก ิดการรกรา้ง
อะไรบ้างในแผ่นดินโลก 9  พระองค์ ทรงให้สงครามสงบถึงท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก  พระองค์ ทรงห ักค ันธนู
และฟันหอกเสีย  พระองค์ ทรงเผารถรบเสียด้วยไฟ 10 �จงน่ิงเสีย และรูเ้ถอะวา่ เราคือพระเจ้า เราจะเป็ นที ่
ยกยอ่งท่ามกลางประชาชาติ เราจะเป็ นที ่ยกยอ่งในแผ่นดินโลก� 11 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาทรงสถิ ตก ับเรา
ทัง้หลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยของพวกเรา เซลาห์
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คําชกัชวนแก่บรรดาประชาชาติ ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของคณะโคราห์

1  โอ  ดู ก่อนชนชาติ ทัง้หลาย จงตบมือ จงโห่รอ้งถวายพระเจ้าด้วยเสียงไชโย 2 เพราะพระเยโฮวาห ์องค์  
ผู้ สูงสุดเป็ นที ่น่าครา้มกลัว ทรงเป็นพระมหากษั ตร ิย ์ผู้ยิง่ใหญ่ เหนือแผ่นดินโลกทัง้สิน้ 3  พระองค์ จะทรง
ปราบปรามชนชาติทัง้หลายให ้อยู ่ ภายใต้  เรา และชาวประเทศทัง้หลายให ้อยู ่ ภายใต้  เท ้าของเรา 4  พระองค์ 
จะทรงเลือกมรดกของเราให ้เรา เป็นสิง่ภู มิ ใจของยาโคบท่ี พระองค์ ทรงรกั เซลาห์ 5 พระเยโฮวาห์เสด็จขึ้น
ด้วยเสียงโห ่รอ้ง พระเยโฮวาห์เสด็จขึ้นด้วยเสียงแตร 6 จงรอ้งเพลงสรรเสรญิถวายพระเจ้า จงรอ้งเพลง
สรรเสรญิเถิด จงรอ้งเพลงสรรเสรญิถวายพระมหากษั ตร ิย์ของเรา จงรอ้งเพลงสรรเสรญิเถิด 7 เพราะ
พระเจ้าทรงเป็นกษั ตร ิย์ เหนือแผ่นดินโลกทัง้ สิน้ จงรอ้งเพลงสรรเสรญิด้วยความเข้าใจ 8 พระเจ้าทรง
ครอบครองเหนือนานาประชาชาติ พระเจ้าทรงประทับบนพระท่ีน่ังแหง่ความบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ 9 บรรดา
เจ้านายของชนชาติทัง้หลายประชุมกัน เป็นประชาชนของพระเจ้าแห ่งอ ับราฮมั เพราะบรรดาโล่ของแผ่น
ดินโลกเป็นของพระเจ้า  พระองค์ ทรงเป็ นที ่ยกยอ่งอยา่งสูง

48
 ภู เขาศิโยนจะเป็นนครขององค์ พระผู้เป็นเจ้า บทเพลงและเพลงสดุ ดี ของคณะโคราห์

1 พระเยโฮวาห์น้ันยิง่ใหญ่และสมควรจะสรรเสรญิอยา่งยิง่ ในนครแหง่พระเจ้าของเรา บนภูเขาแหง่
ความบร ิสุทธ ิข์องพระองค์ 2 มองขึ้นไปก็ ดู  งาม เป็นความชื่นบานของแผ่นดินโลกทัง้สิน้ คือภูเขาศิ โยน ด้าน
ทิศเหนือ ซ่ึงเป็นนครของพระมหากษั ตร ิย์ 3 ภายในปราสาททัง้หลายของนครน้ั นก ็เป็ นที ่ทราบกันแล้ วว ่า
พระเจ้าทรงเป็ นที ่ ล้ี ภั ยอ ั นม ่ันคง 4 เพราะดู เถิด  กษัตรยิ ์ชุ มน ุมกันแล้วเสด็จไปด้วยกัน 5 พอท่านทัง้หลาย
เหน็นครน้ันท่านก็พากันประหลาดใจ ท่านเป็นทุกข์  แล้วก็ ต่ืนหนี ไป 6 ความตระหนกตกประหม่าจับใจท่านท่ี 
น่ัน  มี  ความทุกข์ ระทมอยา่งหญิงกําลังคลอดบุตร 7  พระองค์ ทรงฟาดทําลายกําป่ันแหง่ทารชชิด้วยลมตะวนั
ออก 8 เราได้ยนิอยา่งไร เราก็ ได้  เห ็นอยา่งน้ัน ในนครแหง่พระเยโฮวาห์จอมโยธา ในนครแหง่พระเจ้าของ
เรา ซ่ึงพระเจ้าจะทรงสถาปนาไว ้เป็นนิตย ์เซลาห์ 9  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ข้าพระองค์ทัง้หลายคํานึงถึงความ
เมตตาของพระองค์ ในท่ามกลางพระวหิารของพระองค์ 10  โอ ข้าแต่ พระเจ้า พระนามของพระองค์ไปถึงท่ี
สุดปลายแผ่นดินโลกอยา่งไร คําสรรเสรญิพระองค์ ก็ ไปถึงอยา่งน้ัน พระหตัถ์ขวาของพระองค์เต็มไปด้วย
ความชอบธรรม 11 ขอภูเขาศิโยนจงเปรมปร ีดิ ์ขอธดิาแหง่ยูดาห์จงยนิดี เพราะเหตุคําตัดสินของพระองค์
12 จงเดินรอบศิ โยน ไปให้รอบเถิด จงนับหอคอยของศิ โยน 13 จงสังเกตเชงิเทินของเธอให ้ดี จงพิจารณา
ปราสาททัง้หลายของเธอ เพื่อท่านจะได้บอกคนชัว่อายุ ต่อไป 14  วา่น ่ีคือพระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าของเรา
เป็นนิจกาล  พระองค์ จะทรงเป็นผู้นําของเราจนถึงเวลาสิน้ชวีติ
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การวางใจในพระเจ้าสําหรบัการเป็นขึ้นมาใหม่ ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของคณะโคราห์

1  ดู ก่อนชาติ ทัง้หลาย จงฟังข้อความน้ี ชาวพิภพทัง้ปวงเอย๋ จงเงีย่หู ฟัง 2 ทัง้ ผู้ ใหญ่  ผู้ น้อย ทัง้เศรษฐี
และคนจนด้วยกัน 3 ปากของข้าพเจ้าจะเผยปัญญา การราํพึงของจิตใจข้าพเจ้าคือความเข้าใจ 4 ข้าพเจ้า
จะเอยีงหูฟังคําอุปมา ข้าพเจ้าจะแก้ ปร ิศนาของข้าพเจ้าให ้เข ้ากับเสียงพิณเขาคู่ 5 ทําไมข้าพเจ้าจึงกลัวใน
คราวทุกข์ ยากลําบาก เม่ือความชัว่ชา้แหง่ผู้ข่มเหงล้อมตัวข้าพเจ้า 6 คนผู้วางใจในทรพัย์ศฤงคารของตัว
และอวดอา้งความมัง่คั ่งอ ั นอ ุดมของตน 7  แน่  ที เดียวไม่ มี คนใดไถ่ พี่ น้องของตนได้ หรอืถวายค่าชวีติของเขา
แด่ พระเจ้า 8 (เพราะค่าไถ่ ช ีวติของเขาน้ันแพงและไม่เคยพอเลย� 9  ท่ี เขาจะมี ช ีวติเรือ่ยไปเป็นนิตย์และไม่
ต้องเหน็ความเป่ือยเน่า 10  เออ เขาเห ็นว ่า ถึงปราชญ์ ก็ ยงัตาย  คนโง ่และคนโฉดก็ต้องพินาศเหมือนกัน และ
ละทรพัย์ศฤงคารของตนไว ้ให ้ คนอื่น 11  จิ ตใจเขาคิดวา่วงศ์วานของเขาจะดํารงอยู ่เป็นนิตย ์และท่ี อยู ่ของ
เขาถึงทุกชัว่อายุ ถึงเขาเคยเรยีกท่ี ดิ นของตัวตามชื่อของตน 12  มนษุย ์จะคงชพีในยศศั กด ิข์องตนไม่ ได้ เขาก็
เหมือนสัตวเ์ดียรจัฉานท่ี พินาศ 13  วถีิ ทางของพวกเขาคือความโง ่เขลา ถึงกระน้ันคนชัว่อายุต่อไปก็พอใจกับ
คํากล่าวของเขา เซลาห์ 14 ดังแกะ เขาถูกกําหนดไว ้ให ้ แก่ แดนผู้ ตาย มัจจุราชจะเป็นเมษบาลของเขา คน
เท่ียงธรรมจะมีอาํนาจเหนือเขาทัง้หลายในเวลาเชา้ และความงามของเขาจะเป่ือยสิน้ไปในแดนผู้ตายซ่ึง
คือท่ีอาศัยของเขา 15  แต่ พระเจ้าจะทรงไถ่ จิ ตวญิญาณของข้าพเจ้าจากฤทธานุภาพของแดนผู้ ตาย เพราะ
พระองค์จะทรงรบัข้าพเจ้าไว้ เซลาห์ 16 ท่านอยา่กลัวเม่ือผู้ หน ึ่ งม ั ่งม ี ขึ้น เม่ือสงา่ราศีของบ้านของเขาเพิม่ขึ้น
17 เพราะเม่ือเขาตาย เขาจะไม่เอาอะไรไปเลย สงา่ราศีของเขาจะไม่ลงไปตามเขา 18  แม้ว ่าเม่ือเขาเป็นอยู่
เขานับวา่ตัวเขาสุขสบาย และคนอื่นจะยกยอ่งท่านเม่ือท่านเจรญิ 19 เขาจะไปอยู่กับพวกบรรพบุรุษของเขา
 ผู้ ซ่ึงจะไม่ เห ็นความสวา่งอกี 20  มนษุย ์ซ่ึ งม ี ยศศักดิ ์ แต่ ขาดความเข้าใจ เขาก็เหมือนสัตวเ์ดียรจัฉานท่ี พินาศ 
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พระเจ้าผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์จะทรงครอบครองบนแผ่นดินโลก เพลงสดุ ดี ของอาสาฟ

1 พระเจ้าผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์คือพระเยโฮวาห์ตรสัและทรงเรยีกแผ่นดินโลก  ตัง้แต่  ท่ี  ดวงอาทิตย ์ขึ้นจนถึง
ท่ี ดวงอาทิตย ์ ตก 2 พระเจ้าทรงทอแสงออกมาจากศิโยนนครแหง่ความงามหมดจด 3 พระเจ้าของเราจะ
เสด็จมา  พระองค์ จะมิ ได้ ทรงเงยีบอยู่  เพล ิงจะเผาผลาญมาข้างหน้าพระองค์ รอบพระองค์คือวาตะอนัทรง
มหทิธ ิฤทธิ ์4  พระองค์ จะทรงเรยีกถึงฟ้าสวรรค์ เบื้องบน และถึงแผ่นดินโลก เพื่อพระองค์จะทรงพิพากษา
ประชาชนของพระองค์ วา่ 5 �จงรวบรวมบรรดาว ิสุทธ ิชนของเรามาให ้เรา  ผู้ กระทําพันธสัญญากับเราด้วย
เครือ่งสัตวบู ชา � 6 ฟ้าสวรรค์จะประกาศความชอบธรรมของพระองค์ เพราะพระเจ้าน่ันแหละทรงเป็นผู้ 
พิพากษา เซลาห์

พระเจ้าทรงชอบพระทัยในการเชื่อฟังพระองค์
7 � โอ ประชาชนของเราเอย๋  จงฟัง และเราจะพูด  โอ อสิราเอลเอย๋ เราจะเป็นพยานปรกัปราํเจ้า เราเป็น

พระเจ้า พระเจ้าของเจ้า 8 เราจะมิ ได้ ตักเตือนเจ้าเรือ่งเครือ่งสัตวบูชาของเจ้า เครือ่งเผาบูชาของเจ้ามี อยู ่
ต่อหน้าเราเสมอ 9 เราจะไม่รบัววัผู้จากเรอืนของเจ้า หรอืแพะผู้จากคอกของเจ้า 10 เพราะสัตว ์ทุ กตัวในป่า
เป็นของเรา ทัง้สัตวเ์ล้ียงบนภูเขาตัง้พันยอด 11 เรารูจั้กบรรดานกแหง่ภู เขาทัง้หลาย และบรรดาสัตวใ์นนา
เป็นของเรา 12 ถ้าเราหวิ เราจะไม่บอกเจ้า เพราะพิภพและสารพัดท่ี อยู ่ในน้ันเป็นของเรา 13 เราจะกินเน้ือววั
ผู้ หรอื หร ือด ่ืมเลือดแพะหรอื 14 จงนําเครือ่งการโมทนาพระคุณมาเป็นเครือ่งสักการบูชาแด่ พระเจ้า และ
ทําตามคําปฏิญาณของเจ้าต่อองค์ ผู้  สูงสุด 15 และจงรอ้งทูลเราในวนัทุกข์ ยากลําบาก เราจะชว่ยเจ้าให ้พ้น 
และเจ้าจะถวายสงา่ราศี แก่  เรา � 16  แต่ พระเจ้าตรสักับคนชั ่วว ่า � เจ้ ามี สิทธิ ์อะไรท่ีจะท่องกฎเกณฑ์ของเรา
หรอืรบัปากตามพันธสัญญาของเรา 17 เพราะเจ้าเกลียดคําสัง่สอน และเจ้าเหวีย่งคําของเราไวข้้างหลังเจ้า
18 เม่ือเจ้าเหน็โจร  เจ้ าก็คบเขา และเจ้าเข้าสังคมกับคนล่วงประเวณี 19  เจ้ าปล่อยปากของเจ้าให ้พู ดชัว่ และ
ลิน้ของเจ้าประกอบการหลอกลวง 20  เจ้ าน่ังพูดใส่รา้ยพี่น้องของเจ้า  เจ้ านินทาลูกชายมารดาของเจ้าเอง
21  เจ้ าได้กระทําสิง่เหล่าน้ี แล้ว เราก็ น่ิงเงยีบ  เจ้ าคิดวา่เราเป็นเหมือนเจ้า  แต่ เราจะขนาบเจ้า และเราจะ
รายงานสิง่เหล่าน้ันต่อหน้าต่อตาเจ้า 22  เจ้ าทัง้หลายผู้ลืมพระเจ้า จงพิจารณาเรือ่งน้ี หาไม่เราจะฉีกเจ้าเป็น
ชิน้ๆ และจะไม่ มี สักคนท่ีชว่ยเจ้าให้พ้นได้ 23  บุ คคลท่ีนําการสรรเสรญิมาเป็นเครือ่งสักการบูชาก็ ให้เกียรติ  
แก่  เรา เราจะสําแดงความรอดของพระเจ้าแก่ ผู้ จัดทางของเขาอยา่งถูกต้อง�

51
 ดาว ิดทูลขออภัยและขอคืนดีกั นก ับพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ เม่ือนาธนั ผู้ 

พยากรณ์ มาเฝ้าท่าน  หลังจากท่ี ท่านเข้าหานางบัทเชบาแล้ว



เพลงสดุ ดี 51:1 468 เพลงสดุ ดี 53:6

1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงแสดงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ตามความเมตตาของพระองค์ ขอทรงลบการ
ละเมิดของข้าพระองค์ออกไปตามแต่พระกรุณาอ ันอ ุดมของพระองค์ 2 ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความชัว่
ชา้ให ้หมดสิน้ และทรงชาํระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์ 3 เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของ
ข้าพระองค์ แล้ว และบาปของข้าพระองค์ อยู ่ต่อหน้าข้าพระองค์ เสมอ 4 ข้าพระองค์ ได้ ทําบาปต่อพระองค์
ต่อพระองค์ เท่าน้ัน และได้กระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยในสายพระเนตรพระองค์  ทัง้น้ี เพื่อพระองค์จะทรงชอบธรรม
ในคําตรสัของพระองค์ และกระจ่างแจ้งในการพิพากษาของพระองค์ 5  ดู  เถิด ข้าพระองค์ถือกําเนิดมาใน
ความชัว่ชา้ และมารดาตัง้ครรภ์ข้าพระองค์ในบาป 6  ดู  เถิด  พระองค์  มี พระประสงค์ความจรงิภายใน และจะ
ทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ภายในจิตใจลึ กล ับของข้าพระองค์ 7 ขอทรงชาํระข้าพระองค์ด้วยต้นหุ สบ 
ข้าพระองค์จึงจะสะอาด ขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกวา่ห ิมะ 8 ขอทรงโปรดใหข้้าพระองค์ 
ได้ ยนิความชื่นบานและความยนิดี เพื่อกระดูกซ่ึงพระองค์ทรงหกัน้ันจะเปรมปร ีดิ ์9 ขอทรงเบือนพระพักตร ์
พระองค์ จากบาปทัง้หลายของข้าพระองค์ เสีย และทรงลบบรรดาความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ ให ้ สิน้ 10  โอ 
ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงสรา้งใจสะอาดภายในข้าพระองค์ และฟ้ืนน้ําใจท่ี หน ักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์
11ขออยา่ทรงเหวีย่งข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพระพักตร ์พระองค์ และขออยา่ทรงนําพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์
ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ 12 ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์ และชูข้าพระองค์ ไว ้
ด้วยเต็มพระทัย 13  แล ้วข้าพระองค์จะสอนผูล้ะเมิดทัง้หลายถึงบรรดาพระมรรคาของพระองค์ และคนบาป
ทัง้หลายจะกลับสู่ พระองค์ 14  โอ ข้าแต่ พระเจ้า คือพระเจ้าแหง่ความรอดของข้าพระองค์ ขอทรงชว่ยข้า
พระองค์ ให ้พ้นจากความผิดเพราะทําโลหติเขาตก และลิน้ของข้าพระองค์จะรอ้งเพลงเรือ่งความชอบธรรม
ของพระองค์ 15  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเบิ กร ิมฝีปากของข้าพระองค์ และปากของข้าพระองค์
จะสําแดงการสรรเสรญิพระองค์ 16 เพราะพระองค์ มิได้ ทรงประสงค์เครือ่งสัตวบู ชา  มิ ฉะน้ันข้าพระองค์จะ
ถวายให้  พระองค์  มิได้ พอพระทัยเครือ่งเผาบู ชา 17 เครือ่งบูชาท่ีพระเจ้าทรงรบัได้คือจิตใจท่ี ชอกชํ้า  จิ ตใจ
ท่ีสํานึกผิดและชอกชํ้าน้ัน  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  พระองค์ จะมิ ได้ ทรงดู ถูก 18 ขอทรงกระทําดี แก่ ศิโยนตามพ
ระกรุณาของพระองค์ ขอทรงสรา้งกําแพงเยรูซาเล็ม 19  แล ้วพระองค์จะทรงปี ติ  ยนิดี ในเครือ่งสัตวบูชา
แหง่ความชอบธรรม ในเครือ่งเผาบูชาและในเครือ่งเผาบูชาทัง้ตัว  แล ้วเขาจะถวายววัผู้บนแท่นบูชาของ
พระองค์

52
 ดาว ิดขอบพระคุ ณ ถึงหวัหน้านั กร ้อง มัสคิลบทหน่ึง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ เม่ือโดเอกคนเอโดมมาทูลซา

อูลวา่ � ดาว ิดได้มาท่ีเรอืนอาหเิมเลค�
1  โอ  เจ้ าผู้ มี  อทิธ ิไฉนเจ้าจึงโออ้วดในการชัว่ ความเมตตาของพระเจ้าดํารงอยู ่วนัยงัค่ํา 2 ลิน้ของเจ้าออก

อุบายประสงค์ รา้ย และหลอกลวงอยา่งมีดโกนคม 3  เจ้ ารกัชัว่มากกวา่ดี และการมุสามากกวา่พูดความ
ชอบธรรม เซลาห์ 4  เจ้ ารกัทุกคําท่ี ทําลาย  โอ ลิน้แหง่การหลอกลวง 5  แต่ พระเจ้าจะทรงทําลายเจ้าลง
เสียเป็นนิตย์  พระองค์ จะทรงฉวยและดึงเจ้าจากท่ี อยู ่อาศัยของเจ้า  พระองค์ จะทรงถอนรากเจ้าเสียจาก
แผ่นดินของคนเป็น เซลาห์ 6 คนชอบธรรมจะเหน็และเกรงกลัว และจะหวัเราะเยาะเขา  กล่าววา่ 7 � จงดู  
บุ รุษผู้ ไม่  ให ้พระเจ้าเป็นกําลังของตน  แต่  ไว ้ใจในความมัง่คั ่งอ ั นอ ุดมของเขา เขาเสรมิกําลังตัวเขาในความ
ชัว่รา้ยของเขา� 8 ฝ่ายข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นมะกอกเทศเขียวสดในพระนิเวศของพระเจ้า ข้าพเจ้าวางใจ
ในความเมตตาของพระเจ้าเป็นนิจกาล 9 ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ เป็นนิตย ์เพราะพระองค์ ได้ ทรง
กระทําเชน่น้ัน ข้าพระองค์จะรอคอยพระนามของพระองค์ เพราะเป็นพระนามประเสรฐิต่อหน้าว ิสุทธ ิชน
ของพระองค์

53
ความเลวทรามของมนษุย์ ถึงหวัหน้านั กร ้อง ตามทํานองมาหะลัท มัสคิลบทหน่ึง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  คนโง ่ราํพึงในใจของตนวา่ � ไม่มี  พระเจ้า � เขาทัง้หลายก็เลวทรามลง และกระทําความชัว่ชา้ ท่ี น่า
สะอดิสะเอยีน  ไม่มี สักคนเดียวท่ี ทําดี 2 พระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์  ดู  บุ ตรทัง้หลายของมนษุย์วา่
จะมีคนใดบ้างท่ี เข ้าใจท่ีเสาะแสวงหาพระเจ้า 3 เขาทัง้หลายก็ถดถอยไปหมด เขาทัง้หลายก็เลวทรามลง
เหมือนกันสิน้  ไม่มี สักคนเดียวท่ี ทําดี  ไม่มี  เลย 4 บรรดาผู้ ท่ี กระทําความชัว่ชา้ไม่ มีความรู ้ หรอื คือผู้ ท่ี กิน
ประชาชนของเราอยา่งกินขนมปัง และไม่รอ้งทูลพระเจ้า 5 เขาทัง้หลายอยู ่ท่ี น่ันอยา่งน่าสยดสยองยิง่นัก
ในท่ีซ่ึงไม่น่ามีความสยดสยอง เพราะพระเจ้าทรงกระจายกระดูกของคนท่ีตัง้ค่ายสู้ เจ้า  พระองค์ ทรงใหเ้ขา
ทัง้หลายได้ อาย เพราะพระเจ้าทรงชงัเขา 6  โอ ขอการชว่ยให้รอดเพื่ ออ ิสราเอลมาจากศิโยนเสียที เถิด เม่ือ
พระเจ้าทรงใหพ้วกเชลยแหง่ประชาชนของพระองค์ กล ับสู่สภาพเดิม ยาโคบจะปลาบปล้ืม อสิราเอลจะยนิดี
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54
 ดาว ิดทูลขอการชว่ยให ้พ้นไป ถึงหวัหน้านั กร ้องใช ้เครือ่งสาย มัสคิลบทหน่ึง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ เม่ือ

พวกชาวศิฟไปทูลซาอูลวา่ � ดาว ิดซ่อนตัวอยูท่่ามกลางเราไม่ ใช ่ หรอื �
1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้รอดด้วยพระนามของพระองค์ และแก้แทนข้าพระองค์ด้วย

อานภุาพของพระองค์ 2  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงสดับคําอธษิฐานของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย่พระกรรณ
สดับถ้อยคําจากปากของข้าพระองค์ 3 เพราะคนแปลกหน้าได้ ลุ กขึ้นสู้ข้าพระองค์  ผู้ บีบบังคับเสาะหาชวีติ
ของข้าพระองค์ เขามิ ได้ ตัง้พระเจ้าไวต้รงหน้าเขา เซลาห์

 ดาว ิดวางใจในพระเจ้า
4  ดู  เถิด พระเจ้าทรงเป็น ผู้ชว่ยของข้าพเจ้า  องค์ พระ ผู้ เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ ผด ุงชวีติของข้าพเจ้าไว้ 5  

พระองค์ จะทรงตอบสนองการรา้ยต่อพวกศั ตรู ของข้าพเจ้าและทรงขจัดเขาเสียด้วยความจรงิของพระองค์
6 ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาตามใจสมัครแก่ พระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะสรรเสรญิ
พระนามของพระองค์ เพราะพระนามน้ันประเสรฐิ 7 เพราะพระองค์ทรงชว่ยข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุกข์
ยากลําบากทุกอยา่ง และนัยน์ตาของข้าพเจ้ามองเหน็พระประสงค์ของพระองค์ต่อพวกศั ตรู ของข้าพเจ้า
น้ันสําเรจ็

55
ความกลัวและความสะทกสะท้านมาเหนือดาวดิ ถึงหวัหน้านั กร ้องใช ้เครือ่งสาย มัสคิลบทหน่ึง เพลง

สดุ ดี ของดาวดิ
1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงเงีย่พระกรรณสดับคําอธษิฐานของข้าพระองค์ ขออยา่ซ่อนพระองค์เสียจาก

คําวงิวอนของข้าพระองค์ 2 ขอทรงสดับ และขอทรงฟังข้าพระองค์ ข้าพระองค์เศรา้สลดในเรือ่งรอ้งทุกข์
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงส่งเสียงครวญคราง 3 เพราะเสียงของศั ตรู เพราะการบีบบังคับของคนชัว่  
เหตุ วา่เขาฟ้องวา่ข้าพระองค์ ได้ ทําความชัว่ชา้ และเขาบ่มความเกลียดชงัข้าพระองค์โดยความโกรธ 4  จิ ตใจ
ของข้าพระองค์ระทมอยู่ในข้าพระองค์ ความสยดสยองของมัจจุราชตกเหนือข้าพระองค์ 5 ความกลัวและ
ความสะทกสะท้านมาเหนือข้าพระองค์ ความหวาดเสียวท่วมข้าพระองค์ 6 และข้าพระองค์ วา่ � โอ ข้าอยาก
มี ปี กอยา่งนกเขา จะได้ บินหนี ไปและอยู ่สงบ 7  ดู  เถิด ข้าจะได้พเนจรไปไกล ข้าจะได้พักอยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร
เซลาห์

 ดาว ิดขอพระเจ้าทรงทําลายพวกศั ตรู ของท่าน
8 ข้าจะได้ ร ีบหนีไปจากลมดุเดือดและพายุ� 9  โอ ข้าแต่ องค์  พระผูเ้ป็นเจ้า ขอทรงทําลายเสีย และใหภ้าษา

ของเขายุง่เหยงิไป เพราะข้าพระองค์ เห ็นความทารุณและการโกลาหลท่ีในนคร 10 เขาเดินบนกําแพงรอบ
นครอยู่ทัง้กลางวนัและกลางคืน และความบาปผิ ดก ับความเศรา้โศกอยู่ภายในนคร 11 ความเลวทรามมี 
อยู ่ท่ามกลางเธอ การหลอกลวงและการฉ้อโกงไม่พรากไปจากถนนทัง้ปวงของเธอ 12  มิใช ่ ศัตรู  ผู้ เยาะเยย้
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้ทนได้  มิใช ่ ผู้  ท่ี  เกล ียดชงัข้าพเจ้าผู้พองตัวใส่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้หลบเขาได้ 13  แต่ 
เป็นท่าน  เสมอบ่าเสมอไหล่ กับข้าพเจ้า เป็นเกลอของข้าพเจ้า เป็ นม ิตรรู้จักมั กค ุ้ นก ับข้าพเจ้า 14 เราเคย
สนทนาปราศร ัยก ันอยา่งชื่นใจ เราดําเนินในพระนิเวศของพระเจ้าฉั นม ิตรสนิท 15  ขอม ัจจุราชมาหาเขา
เหล่าน้ัน  ให ้เขาลงไปยงันรกทัง้เป็น เพราะความเลวทรามอยูใ่นท่ี อยู ่อาศัยของเขาและอยูท่่ามกลางพวกเขา
16 สําหรบัข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะรอ้งทูลต่อพระเจ้า และพระเยโฮวาหจ์ะทรงชว่ยข้าพเจ้าให ้รอด 17 ทัง้เวลาเชา้
 เวลาเยน็ และเวลาเท่ียง ข้าพเจ้าจะอธษิฐานและรอ้งทุกข์ และพระองค์จะทรงสดับเสียงของข้าพเจ้า 18  
พระองค์  ได้ ทรงชว่ยจิตวญิญาณของข้าพเจ้าให้ปลอดภัยจากสงครามท่ีข้าพเจ้าต่อสู้ อยู ่เพราะคนเป็ นอ ัน
มากอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า 19 พระเจ้าจะทรงสดับและลดเขาลง คือพระองค์ ผู้ ทรงดํารงอยู ่ตัง้แต่  โบราณกาล เซ
ลาห์ เพราะเขาไม่ เปล่ียน เขาจึงไม่ยาํเกรงพระเจ้า 20 เขายื่ นม ือออกต่อสู้ ผู้  อยู ่อยา่งสันติกับเขา เขาฝ่าฝืน
พันธสัญญาของเขา 21 คําพูดจากปากของเขาเรยีบล่ืนยิง่กวา่เนย  แต่ สงครามอยู่ภายในใจของเขา ถ้อยคํา
ของเขาออ่นนุ่มยิง่กวา่น้ํามัน  แต่ ทวา่เป็นดาบท่ีชกัออกมาแล้ว 22 จงมอบภาระของท่านไวกั้บพระเยโฮวาห์
และพระองค์จะทรงค้ําจุนท่าน  พระองค์ จะไม่ทรงยอมใหค้นชอบธรรมคลอนแคลนเลย 23  โอ ข้าแต่ พระเจ้า 
 แต่  พระองค์ จะทรงเหวีย่งเขาลงสู่ปากแดนพินาศ  คนที ่ ทําให ้โลหติตกและคนหลอกลวงจะมี ช ีวิตอยู ่ไม่ ถึง
ครึง่จํานวนเวลาของเขา  แต่ ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์

56
 ดาว ิดขอให้รอดพ้นจากพวกศั ตรู ถึงหวัหน้านั กร ้อง ตามทํานองโยนาเธเลมเรโคคิม  มิ คทามบทหน่ึง

ของดาวดิ เม่ือชาวฟีลิสเตียจั บท ่านในเมืองกัท
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1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เพราะมนษุย์จะกลืนข้าพระองค์ เสีย เขาต่อสู้และบีบบังคับ
ข้าพระองค์ วนัยงัค่ํา 2  โอ ข้าแต่ พระองค์  ผู้  สูงสุด พวกศั ตรู ของข้าพระองค์จะกลืนข้าพระองค์ เสียว ันยงัค่ํา
เพราะหลายคนต่อสู้ข้าพระองค์ 3 เม่ือข้าพระองค์ กลัว ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ 4 ในพระเจ้า ข้าพระองค์
จะสรรเสรญิพระวจนะของพระองค์ ในพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจอยู่ ข้าพระองค์จะไม่ กล ั วว ่าเน้ือหนังอาจ
กระทําอะไรแก่ข้าพระองค์ ได้ 5 เขาประทุษรา้ยต่อคํากล่าวของข้าพระองค์ วนัยงัค่ํา ความคิดทัง้สิน้ของเขา
ล้วนมุ่งรา้ยต่อข้าพระองค์ 6 เขารว่มห ัวก ัน เขาซุ่มอยู่ เขาเฝ้ารอยเท้าของข้าพระองค์อยา่งกับคนท่ีซุ่มคอย
เอาชวีติข้าพระองค์ 7 เขาจะหนี ให ้พ้นเพราะเหตุความชัว่ชา้ของเขาหรอื  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงเหวีย่ง
ชนชาติทัง้หลายลงมาด้วยพระพิโรธ 8  พระองค์ ทรงนับการระหกระเหนิของข้าพระองค์ ทรงเก็ บน ้ําตาของ
ข้าพระองค์ ใส่ ขวดของพระองค์ ไว ้น้ําตาน้ันไม่ อยู ่ในบัญชขีองพระองค์ หรอื พระเจ้าค่ะ

 ดาว ิดวางใจในพระเจ้า
9  แล ้วศั ตรู ของข้าพระองค์จะหนักลับในว ันที ่ข้าพระองค์รอ้งทูล ข้าพระองค์ทราบเชน่น้ี วา่ พระเจ้าทรง

สถิตฝ่ายข้าพระองค์ 10 ในพระเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระวจนะของพระองค์ ในพระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์จะสรรเสรญิพระวจนะของพระองค์ 11 ในพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจอยู่ ข้าพระองค์จะไม่ กล ั วว ่า
มนษุย์อาจกระทําอะไรแก่ข้าพระองค์ ได้ 12  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  ท่ี ข้าพระองค์ปฏิญาณไว ้น้ัน ข้าพระองค์จะทํา
ตาม ข้าพระองค์จะถวายคําสรรเสรญิแด่ พระองค์ 13 เพราะพระองค์ทรงชว่ยจิตวญิญาณของข้าพระองค์ 
ให ้พ้นจากมัจจุ ราช  พระองค์ จะทรงชว่ยเท้าของข้าพระองค์ ให ้พ้นจากการล้มมิ ใช ่ หรอื เพื่อข้าพระองค์จะ
ดําเนินอยูต่่อเบื้องพระพักตรพ์ระเจ้าในความสวา่งแหง่ชวีติ

57
การทูลขอของดาวดิ ถึงหวัหน้านั กร อ้งตามทํานองอาลทัสชทิ  มิ คทามบทหน่ึงของดาวดิ เม่ือท่านหนีซา

อูลท่ีในถ้ํา
1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ ขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ เพราะจิตวญิญาณ

ของข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ข้าพระองค์ ล้ี ภัยอยู ่ใต้ รม่ปีกของพระองค์จนกวา่ภั ยอ ันตรายเหล่าน้ีจะ
ผ่านพ้นไป 2 ข้าพเจ้าจะรอ้งทูลต่อพระเจ้าองค์ ผู้  สูงสุด ต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทําการทัง้สิน้ให้ สําเรจ็เพื่อ
ข้าพเจ้า 3  พระองค์ จะทรงใช้มาจากฟ้าสวรรค์ และชว่ยข้าพเจ้าให้รอดจากการเยาะเยย้ของผู้ ท่ี อยากกลืน
ข้าพเจ้าเสีย เซลาห์ พระเจ้าจะทรงใช้ความเมตตาและความจรงิลงมา 4  จิ ตใจข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางเหล่า
สิงโต ข้าพเจ้านอนท่ามกลางผู้ ท่ี ไฟติดตัวคื อบ ุตรทัง้หลายของมนษุย์ ฟันของเขาทัง้หลายคือหอกและลูก
ธนู ลิน้ของเขาคือดาบคม 5  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงเป็ นที ่ยกยอ่งเหนือฟ้าสวรรค์ ขอสงา่ราศีของพระองค์ 
อยู ่เหนือทัว่แผ่นดินโลก 6 เขาทัง้หลายวางตาข่ายดักเท้าข้าพเจ้า  จิ ตใจของข้าพเจ้าได้ค้อมลง เขาขุดบ่อไว้
ต่อหน้าข้าพเจ้า  แต่ เขาก็ตกลงไปเสียเอง เซลาห์

 ดาว ิดสรรเสรญิพระเจ้า
7  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  จิ ตใจของข้าพระองค์ มัน่คง  จิ ตใจของข้าพระองค์ มัน่คง ข้าพระองค์จะรอ้งเพลงและ

รอ้งเพลงสรรเสรญิ 8  จิ ตใจของข้าพเจ้าเอย๋ จงต่ืนเถิด พิณใหญ่และพิณเขาคู่ เอย๋ จงต่ืนเถิด ข้าพเจ้าจะ
ปลุกอรุ ณ 9  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ ข้าพระองค์
จะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค์ท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย 10 เพราะความเมตตาของพระองค์ ใหญ่ ยิง่ถึงฟ้า
สวรรค์ ความจรงิของพระองค์สูงถึงเมฆ 11  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงเป็ นที ่ เชดิชู เหนือฟ้าสวรรค์ ขอสงา่ราศี
ของพระองค์ อยู ่เหนือทัว่แผ่นดินโลก

58
การตําหนิ ผู้ พิพากษาอธรรม ถึงหวัหน้านั กร ้องตามทํานองอาลทัสชทิ  มิ คทามบทหน่ึงของดาวดิ

1  โอ ชุ มน ุมชนเอย๋ ท่านพู ดอย ่างชอบธรรมหรอื  โอ  บุ ตรทัง้หลายของมนษุย ์เอย๋ ท่านพิพากษาอยา่งเท่ียง
ธรรมหรอื 2  เปล ่าเลย ในใจของท่าน ท่านประดิษฐ์ ความผิด ท่านชัง่ความทารุณแห ่งม ือของท่านในแผ่นดิน
โลก

ลักษณะของคนชัว่
3 คนชัว่หลงเจิน่ไปตัง้แต่จากครรภ์ เขาหลงทางไปตัง้แต่ เกิด คือพู ดม ุสา 4 เขามีพิษเหมือนพิษงู เหมือน

งูพิษหูหนวกท่ี อุ ดหูของมัน 5 มันจึงไม่ฟังเสียงของหมองู  ผู้ ซ่ึ งม ี มนต์  ขลัง 6  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงหกัฟัน
ในปากของมันเสีย  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฉีกเขี้ยวของสิงโตหนุ่มออกเสีย 7  ให ้พวกเขาละลายไป
เหมือนน้ําท่ีไหลไม่ขาดสาย เม่ือเขาเล็งธนเูพื่อยงิลูกศร  ให ้ลูกศรน้ันถูกตัดเป็นชิน้ๆ 8  ขอให ้เขาเหมือนทากท่ี
ละลายเป็นเมือกไป เหมือนทารกแท้งท่ี ไม่ เคยเหน็ดวงอาทิตย์ 9 ก่อนหม้อของเจ้าจะรูสึ้ กร ้อนจากหนามทัง้
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เป็น  พระองค์ จะทรงกวาดหนามเหล่าน้ันไปเสียเหมือนลมหมุน และด้วยพระพิโรธของพระองค์ 10 คนชอบ
ธรรมจะเปรมปร ีดิ ์เม่ือเขาเหน็การแก้ แค้น เขาจะเอาโลหติของคนชัว่ล้างเท้าของเขา 11 จะมีคนกล่าววา่
� แน่  แล้ว  มี บําเหน็จให ้แก่ คนชอบธรรม  แน่  แล้ว  มี พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาโลก�

59
 ดาว ิดทูลขอการชว่ยให ้พ้นไป ถึงหวัหน้านั กร ้องตามทํานองอาลทัสชทิ  มิ คทามบทหน่ึงของดาวดิ เม่ือ

ซาอูลทรงใชค้นใหไ้ปเฝ้าบ้านของท่านเพื่อจะฆ่าท่านเสีย
1  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากศั ตรู ของข้าพระองค์ ขอทรงชว่ย

ป้องกันข้าพระองค์ ให ้พ้นจากบรรดาผู้ ท่ี  ลุ กขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ 2 ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากผู้ ท่ี 
ทําความชัว่รา้ย และขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้รอดจากคนกระหายเลื อด 3 เพราะดู เถิด เขาซุ่มคอยเอาชวีติ
ข้าพระองค์  ผู้  มี อาํนาจรว่มห ัวก ันต่อสู้ข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  มิใช ่การละเมิดหรอืบาปของข้า
พระองค์ เอง 4 เขาวิง่ไปเตรยีมพร ้อม  มิใช ่ความผิดของข้าพระองค์ ขอทรงกระปรีก้ระเปรา่ ขอทรงมาชว่ย
ข้าพระองค์และทอดพระเนตร 5  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของ
อสิราเอล ขอทรงต่ืนขึ้นลงโทษบรรดาประชาชาติ ขออยา่ทรงเมตตาผู้ละเมิดท่ีคิดรา้ยแม้สักคนเดียว เซ
ลาห์ 6 เขากลับมาทุกเยน็ หอนอยา่งสุนัข และตระเวนไปทัว่นคร 7  ดู  เถิด ปากของเขายงัพ่นอยู่ และมีดาบท่ี
รมิฝีปากของเขา เพราะเขาคิดวา่ �ใครจะฟังเรา� 8  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่  พระองค์ ทรงหวัเราะเยาะเขา
 พระองค์ ทรงเยาะเยย้ประชาชาติ ทัง้ปวง 9 เพราะเหตุพระกําลังของพระองค์ ข้าพระองค์จะคอยเฝ้าพระองค์
เพราะพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ 10 พระเจ้าแหง่ความเมตตาของข้าพเจ้าจะทรงป้องกัน
ข้าพเจ้า พระเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าเหน็ความปรารถนาของข้าพเจ้าต่อพวกศั ตรู ของข้าพเจ้าน้ันสําเรจ็ 11  
โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า พระโล่ของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขออยา่ทรงสังหารเขาเสีย เกรงวา่ชนชาติของ
ข้าพระองค์จะลืม  ขอให ้เขาระหกระเหนิไปด้วยฤทธานุภาพของพระองค์และทําให้เขาล้มลง 12 เพราะบาป
ปากของเขา และเพราะถ้อยคํารมิฝีปากของเขา  ขอให ้เขาติ ดก ับโดยความเยอ่หยิง่ของเขา เพราะการสาป
แชง่และการมุสาซ่ึงเขาเปล่งออกมาน้ัน 13 ขอทรงเผาผลาญเขาเสียโดยพระพิโรธ ขอทรงเผาผลาญเขา
จนเขาไม่เหลือเลย  แล ้วเขาจะทราบวา่พระเจ้าทรงปกครองเหนือยาโคบ  ถึงท่ี สุดปลายแผ่นดินโลก เซลาห์
14  ให ้เขากลับมาทุกเยน็ หอนอยา่งสุนัข และตระเวนไปทัว่นคร 15  ให ้เขาเท่ียวไปหาอาหาร ถ้าไม่ ได้ กิ นอ ่ิ
มก็ ขู่  คําราม 16  แต่ ข้าพระองค์จะรอ้งเพลงถึงอานภุาพของพระองค์ ข้าพระองค์จะรอ้งเพลงถึงความเมตตา
ของพระองค์ในเวลาเชา้ เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ เป็ นที ่ ล้ี ภัยในยามทุกข์ของข้า
พระองค์ 17  โอ ข้าแต่พระกําลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค์ เพราะพระเจ้า
ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ และทรงเป็นพระเจ้าแหง่ความเมตตาของข้าพระองค์
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 ดาว ิดทูลขอการชว่ยให ้พ้นไป ถึงหวัหน้านั กร ้อง ตามทํานองชูชานเอดูท  มิ คทามบทหน่ึงของดาวดิเพื่อ

สัง่สอน เม่ือท่านขับเค่ียวกับอารมั-นาหะราอมิ และกับอารมัโซบาห์ และเม่ือขากลับโยอาบได้ฆ่าชาวเอโดม
เสียหน่ึงหม่ืนสองพันคนในหุบเขาเกลือ

1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  พระองค์  ได้ ทรงทอดทิง้ข้าพระองค์ทัง้หลายแล้ว ทัง้ได้ทรงทําให้ข้าพระองค์ทัง้หลาย
กระจัดกระจายไป  พระองค์ ทรงไม่พอพระทัย  โอ  ขอให ้ พระองค์ ทรงหนัมาหาข้าพระองค์ทัง้หลายอกี 2  
พระองค์ ทรงกระทําให ้แผ่ นดินหวัน่ไหว ทรงให้มันแตกแยกออก ขอทรงซ่อมชอ่งของมันเพราะมันโยกเยก
3  พระองค์ ทรงกระทําให้ประชาชนของพระองค์ประสบความลําบาก  พระองค์ ทรงบังคับข้าพระองค์ ให ้ด่ื มน 
ํ้าองุน่แหง่ความประหลาดใจ 4  พระองค์ ทรงตัง้ธงไว ้ให ้บรรดาผู้ ท่ี เกรงกลัวพระองค์ เพื่อชกัขึ้นเพราะเหตุ 
ความจรงิ เซลาห์ 5 ขอทรงชว่ยให้รอดโดยพระหตัถ์ขวาของพระองค์ และทรงฟังข้าพระองค์ เพื่อวา่ผู้ ท่ี  
พระองค์ ทรงรกัจะได้รบัการชว่ยให ้พ้น 6 พระเจ้าได้ตร ัสด ้วยความบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ วา่ �เราจะปี ติ  ยนิดี 
เราจะแบ่งเมืองเชเคม และแบ่งหุบเขาเมืองสุดคทออก 7 กิเลอาดเป็นของเรา  มน ัสเสห์เป็นของเรา เอฟ
ราอมิเป็ นที ่กันศีรษะของเรา  ยู ดาห์เป็นผู้ตัง้พระราชบัญญั ติ ของเรา 8 โมอบัเป็ นอ ่างล้างชาํระของเรา เรา
เหวีย่งรองเท้าของเราลงบนเอโดม เราโห่รอ้งด้วยความมีชยัเหนือฟีลิสเตีย� 9  ผู้ ใดจะนําข้าพเจ้าเข้าไปใน
นครท่ี มี  ป้อม  ผู้ ใดจะนําข้าพเจ้าไปยงัเอโดม 10  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  พระองค์  มิได้ ทรงทอดทิง้ข้าพระองค์ทัง้
หลายแล้วหรอื  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  พระองค์  ไม่ ทรงออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์ทัง้หลายแล้วละ 11 ขอ
ประทานความชว่ยเหลือเพื่อต่อต้านความยุง่ยากต่างๆ เพราะความชว่ยเหลือของมนษุย ์ก็  ไร้ผล 12 โดย
พระเจ้าเอง ข้าพเจ้าทัง้หลายจะปฏิบั ติ  อยา่งเข้มแข็ง  พระองค์ เองจะทรงเป็นผู้ เหย ียบคู่ อร ิของข้าพเจ้าทัง้
หลายลง
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 ดาว ิดรอ้งทูลต่อพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้องใช ้เครือ่งสาย เพลงสดุ ดี ของดาวดิ



เพลงสดุ ดี 61:1 472 เพลงสดุ ดี 64:6

1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงฟังเสียงรอ้งของข้าพระองค์ ขอทรงสดับคําอธษิฐานของข้าพระองค์ 2 ข้า
พระองค์รอ้งทูลพระองค์มาแต่ ท่ี สุดปลายแผ่นดินโลก เม่ือจิตใจของข้าพระองค์ออ่นระอาไป ขอทรงนําข้า
พระองค์มาถึงศิลาท่ีสูงกวา่ข้าพระองค์ 3 เพราะพระองค์ทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยของข้าพระองค์ เป็นหอคอยเข้มแข็ง
ท่ีประจันหน้าศั ตรู 4 ข้าพระองค์จะอยู่ในพลับพลาของพระองค์ เป็นนิตย ์ข้าพระองค์จะวางใจในท่ีกําบังปีก
ของพระองค์ เซลาห์ 5  โอ ข้าแต่ พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงสดับคําปฏิญาณของข้าพระองค์ และพระองค์
ประทานมรดกของบรรดาผู้ ท่ี เกรงกลัวพระนามของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ 6  พระองค์ จะทรงยดืพระชนม์
ของกษั ตร ิย์  ให ้ ปี เดือนของท่านยนืนานไปหลายชัว่อายุ 7 ท่านจะคอยเฝ้าต่อพระพักตรพ์ระเจ้าเป็นนิตย์  โอ 
ขอทรงแต่งตัง้ความเมตตาและความจรงิไว ้คุ ้มครองท่าน 8  แล ้วข้าพระองค์จะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระนาม
ของพระองค์ เสมอ  ตามท่ี ข้าพระองค์ทําตามคําปฏิญาณอยู ่แต่ ละวนัน้ัน
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 ดาว ิดวางใจในพระเจ้าแต่ ผูเ้ดียว ถึงหวัหน้านั กร ้อง ตามทํานองเยดูธูน เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  แน่ นอนจิตใจของข้าพเจ้าคอยท่าพระเจ้า ความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ 2  พระองค์  เท่ าน้ันทรง
เป็นศิ ลา และเป็นความรอดของข้าพเจ้า เป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวัน่ไหวใหญ่ โต 3 พวก
เจ้าจะคิดความรา้ยต่อคนอื่นนานสักเท่าใด  เจ้ าทุกคนจะถูกสังหาร  ผู้ เหมือนกําแพงท่ีเอนและรั ้วท ่ี โยกเยก 
4 เขาคิดแต่เพียงจะผลักท่านลงมาจากยศของท่าน เขาพอใจในความเท็จ เขาอวยพรด้วยปากของเขา  แต่ 
เขาแชง่อยูใ่นใจ เซลาห์ 5  จิ ตใจของข้าพเจ้า จงคอยท่าพระเจ้าแต่ องค์  เดียว เพราะความหวงัของข้าพเจ้ามา
จากพระองค์ 6  พระองค์  เท่ าน้ันทรงเป็นศิ ลา และเป็นความรอดของข้าพเจ้า เป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะไม่ หวัน่ไหว 7 ความชว่ยใหร้อดและสงา่ราศีของข้าพเจ้าอยู ่ท่ี  พระเจ้า ศิลาอนัทรงมหทิธ ิฤทธิ ์และ
ท่ี ล้ี ภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้า 8ประชาชนเอย๋ จงวางใจในพระองค์ ตลอดเวลา จงระบายความในใจของท่าน
ต่อพระองค์ พระเจ้าทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยของเรา เซลาห์ 9 คนฐานะต่ําก็เป็นสิง่ไร ้สาระ คนฐานะสู งก ็เป็นความ
เท็จ เม่ือชั ่งด ูเขาก็ลอยขึ้น เขารวมด้วยกันยงัเบากวา่สิง่ไร ้สาระ 10 อยา่วางใจในการบีบบังคับ อยา่หวงัเปล่า
ด้วยการปล้นสะดม ถ้าความมัง่คัง่เพิม่ขึ้น อยา่วางใจในสิง่น้ัน 11 พระเจ้าตรสัครัง้หน่ึง ข้าพเจ้าได้ยนิอยา่ง
น้ีสองครัง้แล้ว วา่ฤทธานภุาพเป็นของพระเจ้า 12  โอ ข้าแต่ องค์  พระผูเ้ป็นเจ้า ความเมตตาเป็นของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงสนองมนษุย ์ทุ กคนตามการงานของเขา
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 ดาว ิดกระหายหาพระเจ้า เพลงสดุ ดี ของดาวดิ เม่ือท่านอยูใ่นถิน่ทุ รก ันดารยูดาห์

1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ แต่เชา้  จิ ต
วญิญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ เน้ือหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดิน
แดนท่ี แห ้งและกระหายน้ํา  ท่ี  ท่ี  ไม่มี  น้ํา 2 เชน่น้ันแหละ ข้าพระองค์จึงเคยเหน็พระองค์ในสถานบร ิสุทธ ์ิ  
เห ็นฤทธานุภาพและสงา่ราศีของพระองค์ 3 เพราะวา่ความเมตตาของพระองค์ ดี กวา่ชวีติ รมิฝีปากของ
ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ 4 เชน่ น้ันแหละ ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ตราบเท่าชวีติของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์จะชูมือต่อพระนามของพระองค์ 5  จิ ตใจของข้าพระองค์จะอิม่หนําดั งก ินไขกระดูก
และไขมัน และปากของข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ด้วยรมิฝีปากท่ี ชื่นบาน 6 เม่ือข้าพระองค์คิดถึง
พระองค์ขณะอยู่บนท่ี นอน และตรกึตรองถึงพระองค์ ทุ กๆยาม 7 เพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของ
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงเปรมปร ีดิ ์ อยู ่ในรม่ปีกของพระองค์ 8  จิ ตวญิญาณของข้าพระองค์เกาะติ ดอย ู่ ท่ี  
พระองค์ พระหตัถ์ขวาของพระองค์ ชู ข้าพระองค์ ไว ้

 ดาว ิ ดม ัน่ใจวา่พวกศั ตรู จะถูกทําลาย
9  แต่ บรรดาผู้แสวงหาชวีติของข้าพระองค์เพื่อทําลาย จะลงไปในท่ีลึกแหง่แผ่นดินโลก 10 เขาจะล้มลง

ด้วยดาบ เขาจะเป็นเหยื่อของสุนัขจิง้จอก 11  แต่  กษัตรยิ ์จะทรงเปรมปร ีดิ ์ในพระเจ้า  ทุ กคนท่ีปฏิญาณใน
พระนามของพระองค์จะอวดอา้งพระนามน้ัน  แต่ ปากของคนมุสาจะถูกปิด
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 ดาว ิดขอใหร้อดพ้นจากพวกศั ตรู ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงสดับเสียงของข้าพระองค์เม่ือข้าพระองค์ อธษิฐาน ขอทรงสงวนชวีติของข้า
พระองค์ ไว ้จากความคิดกลัวศั ตรู 2 ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ ไว ้จากการหารอือยา่งลับๆของคนชัว่ จากการ
ปองรา้ยของคนกระทําความชัว่ชา้ 3  ผู้ ลับลิน้ของเขาอยา่งลับดาบ  ผู้ เอาคําขมขื่นเล็งอยา่งลูกธนู 4 ยงิออก
มาจากท่ีซุ่มยงัคนปราศจากตําหนิ ยงิเขาทั นที และอยา่งไม่ กลัวเกรง 5 เขายดึจุดประสงค์ชัว่ของเขาไว ้มัน่ 
เขาพูดถึงการวางกั บด ักอยา่งลับๆ คิดวา่ �ใครจะเหน็เขาทัง้หลายได้� 6 เขาทัง้หลายค้นหาความชัว่ชา้ เขา
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ทัง้หลายค้นหาอยา่งขมี ขม ันจนสําเรจ็ เพราะความคิดภายในและจิตใจของมนษุยน้ั์นลึ กล ํ้านัก 7  แต่ พระเจ้า
จะทรงยงิธน ูใส่  เขา เขาจะบาดเจ็ บท ั นที 8 เพราะวา่เขาทําใหลิ้น้ของเขาเป็นสิง่สะดุดแก่เขาเอง  ทุ กคนท่ี เห ็น
เขาจะหนี ไป 9  แล ้ วท ุกคนจะกลัวเกรง เขาจะบอกถึ งก ิจการของพระเจ้า และตรกึตรองถึงสิง่น้ั นที ่ พระองค์  
ได้ ทรงกระทําแล้ว 10 คนชอบธรรมจะเปรมปร ีดิ ์ในพระเยโฮวาห์ และจะวางใจในพระองค์ บรรดาคนท่ี เท ่ียง
ธรรมในจิตใจจะอวดอา้งพระองค์

65
การสรรเสรญิพระคุณของพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี และบทเพลงของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ในศิโยนการสรรเสรญิคอยท่าพระองค์ เขาจะทําตามคําปฏิญาณแก่ พระองค์ 2  โอ ข้า
แต่ พระองค์  ผู้ ทรงสดับคําอธษิฐาน เน้ือหนังทัง้สิน้จะมายงัพระองค์ 3 ความชัว่ชา้ทัง้หลายชนะข้าพระองค์
เน่ืองด้วยการละเมิดของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  พระองค์  ก็ จะทรงชาํระล้างให้

ความประเสรฐิของพระเจ้าต่อผู้เลือกสรรของพระองค์
4 สุ ขจร ิงหนอ  ผู้  ท่ี  พระองค์ ทรงเลือกและนํามาใกล้ ให ้พํานักอยู่ ในบรเิวณพระนิเวศของพระองค์ ข้า

พระองค์ทัง้หลายจะอิม่เอ ิบด ้วยความดี แห ่งพระนิเวศของพระองค์ คือพระวหิารบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ 5  โอ 
ข้าแต่พระเจ้าแหง่ความรอดของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  พระองค์ จะทรงตอบข้าพระองค์ทัง้หลายด้วยความ
ชอบธรรมโดยกิจการท่ีน่าครั ่นคร ้าม  พระองค์  ผู้ ทรงเป็นความไว้วางใจของท่ี สิ ้นสุดปลายทัง้ปวงของแผ่น
ดินโลก และของคนท่ี อยู ่ทางทะเลท่ี ไกลโพ้น 6  พระองค์  ผู้ ทรงสถาปนาภูเขาด้วยพระกําลังของพระองค์
ทรงคาดพระองค์ ไว ้ด้วยอาน ุภาพ 7  ผู้ ทรงระงบัเสียงองึคะนึงของทะเล เสียงองึคะนึงของคล่ืนทะเล เสียง
โกลาหลของชาวประเทศทัง้หลาย 8  ผู้  ท่ีอยู ่ในเขตแผ่นดินโลกไกลโพ้นจึงเกรงกลัวต่อหมายสําคัญของ
พระองค์  พระองค์ ทรงกระทําให้เชา้ขึ้นและเยน็ลงกู่ก้องด้วยความชื่นบาน 9  พระองค์ ทรงเยีย่มเยยีนแผ่น
ดินโลก และทรงรดน้ํา  พระองค์ ทรงกระทําให ้อุ ดมยิ ่งด ้วยแม่น้ําของพระเจ้าซ่ึ งม ีน้ําเต็ม  พระองค์ ทรงจัดหา
ข้าวให้ เพราะทรงจัดเตรยีมโลกไวเ้ชน่น้ันแหละ 10  พระองค์ ทรงรดน้ําตามรอยไถของมันอยา่งอุ ดม และให ้
ขี้ ไถราบลง  ให ้ออ่นละมุนด้วยฝน และทรงอวยพรผลิตผลของมัน 11  พระองค์ ทรงให ้ปี เป็นยอดด้วยความดี
ของพระองค์ พระมรรคาทัง้หลายของพระองค์ มี ความไพบูลย์ยอ้ยหยด 12  ทุ ่งหญ้าในถิน่ทุ รก ันดารก็ หยด
ยอ้ย เนินเขาคาดเอวด้วยความชื่นบาน 13 ป่าพงหม่ตัวด้วยฝูงแพะแกะ หุบเขาพราวไปด้วยข้าว เขาโห่รอ้ง
ด้วยความชื่นบานและรอ้งเพลง

66
 ดาว ิดบอกถึงความประเสรฐิอนัพิเศษของพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้อง บทเพลงหรอืเพลงสดุ ดี 

1  แผ่ นดินโลกทัง้สิน้เอย๋ จงทําเสียงชื่นบานถวายพระเจ้า 2 จงรอ้งเพลงถวายพระเกียรติ แด่ พระนาม
ของพระองค์ จงถวายสรรเสรญิอยา่งรุง่เรอืงต่อพระองค์ 3 จงทูลพระเจ้าวา่ �พระราชกิจของพระองค์น่า
ครั ่นคร ้ามยิง่นัก ฤทธานุภาพของพระองค์ ใหญ่ หลวงนัก จนศั ตรู จะหมอบราบต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ 
4  แผ่ นดินโลกทัง้สิน้จะนมัสการพระองค์ และจะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค์ เขาทัง้หลายจะรอ้งเพลง
สรรเสรญิพระนามของพระองค์� เซลาห์ 5 จงมาดู สิ ่งท่ีพระเจ้าได้ทรงกระทํา พระราชกิจของพระองค์น่าครั ่
นคร ้ามต่ อบ ุตรทัง้หลายของมนษุย์ 6  พระองค์ ทรงเปล่ียนทะเลให้เป็นดินแหง้ คนเดินข้ามแม่น้ําไป  ท่ี น่ัน
เราได้เปรมปร ีดิ ์ในพระองค์ 7  ผู้ ทรงปกครองด้วยอานภุาพของพระองค์ เป็นนิตย ์ ผู้ ซ่ึงพระเนตรเฝ้าบรรดา
ประชาชาติ อยู ่อยา่ให้คนมักกบฏยกยอ่งตนเอง เซลาห์ 8  โอ  ชนชาติ ทัง้หลายเอย๋ จงสรรเสรญิพระเจ้าของ
เรา จงให ้ได้ ยนิเสียงสรรเสรญิพระองค์ 9  ผู้ ทรงให ้จิ ตวญิญาณเราอยู่ท่ามกลางคนเป็น และมิ ได้ ทรงยอมให ้
เท ้าเราพลาด 10  โอ ข้าแต่ พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงลองใจข้าพระองค์ ทัง้หลาย  พระองค์ ทรงทดลองข้า
พระองค์อยา่งทดลองเงนิ 11  พระองค์ ทรงนําข้าพระองค์ทัง้หลายเข้ามาในข่าย  พระองค์ ทรงวางความทุกข์
ยากไว ้ท่ี เอวของข้าพระองค์ 12  พระองค์ ทรงใหค้นขับรถรบทับศีรษะของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ข้าพระองค์ทัง้
หลายต้องลุยไฟลุยน้ํา  แต่  พระองค์ ยงัทรงนําข้าพระองค์ มาสู่  ท่ี  อิม่เอบิ 13 ข้าพระองค์ จะเข้ าไปในพระนิเวศ
ของพระองค์ พร ้อมด้วยเครือ่งเผาบู ชา ข้าพระองค์จะทําตามคําปฏิญาณต่อพระองค์ 14  ตามท่ี รมิฝีปากข้า
พระองค์ ได้  พู ดไว้ และท่ีปากข้าพระองค์ ได้  กล ่าวในยามท่ีข้าพระองค์ ทุกข์  ยากลําบาก 15 ข้าพระองค์จะถวาย
สัตว์อว้นพีเป็นเครือ่งเผาบูชาแด่ พระองค์  พร ้อมกับควนัเครือ่งสัตวบู ชาด ้วยแกะผู้ ข้าพระองค์จะถวายบู 
ชาด ้วยววัผูแ้ละแพะ เซลาห์ 16บรรดาผู้ ท่ี เกรงกลัวพระเจ้า ขอเชญิมาฟัง และข้าพเจ้าจะบอกถึงวา่พระองค์ 
ได้ ทรงกระทําอะไรแก่ จิ ตวญิญาณข้าพเจ้าบ้าง 17 ปากข้าพเจ้าได้รอ้งทูลพระองค์ และลิน้ข้าพเจ้าได้ยกยอ่ง
พระองค์ 18 ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชัว่ชา้ไว้ในใจข้าพเจ้า  องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงสดับ 19  แต่ พระเจ้า
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ได้ทรงสดับแน่ ทีเดียว  พระองค์  ได้ ทรงฟังเสียงคําอธษิฐานของข้าพเจ้า 20  สาธุ การแด่ พระเจ้า เพราะวา่
พระองค์ ไม่ ทรงปฏิเสธคําอธษิฐานของข้าพเจ้า หรอืยบัยัง้ความเมตตาของพระองค์เสียจากข้าพเจ้า

67
การอธษิฐานและการสรรเสรญิพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้องใช ้เครือ่งสาย เพลงสดุ ดี หรอืบทเพลง

1 ขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ ทัง้หลาย และอาํนวยพรแก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงให ้
พระพักตร ์ฉายสวา่งแก่ข้าพระองค์ เซลาห์ 2 เพื่อพระมรรคาของพระองค์จะเป็ นที ่ รู ้จักในแผ่นดินโลก
ความรอดของพระองค์จะเป็ นที ่ทราบท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ทัง้สิน้ 3  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอชนชาติทัง้
หลายสรรเสรญิพระองค์  ให ้ ชนชาติ ทัง้หลายสรรเสรญิพระองค์ 4  โอ  ขอให ้ชาวประเทศทัง้หลายยนิดีและ
รอ้งเพลงด้วยความชื่นบาน เพราะพระองค์จะทรงพิพากษาชนชาติทัง้หลายด้วยความชอบธรรม และทรง
ครอบครองชาวประเทศทัง้หลายในโลก เซลาห์ 5  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอชนชาติทัง้หลายสรรเสรญิพระองค์
 ให ้ ชนชาติ ทัง้หลายสรรเสรญิพระองค์ 6  แล ้วแผ่นดินโลกจึงจะได้ เกิดผล พระเจ้าคือพระเจ้าของเราจะทรง
อาํนวยพระพรแก่ เรา 7 พระเจ้าจะทรงอวยพระพรแก่ เรา  แล ้ วท ่ีสุดปลายแผ่นดินโลกจะเกรงกลัวพระองค์

68
การอธษิฐานเม่ือคนอสิราเอลยา้ยหบีพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห์ ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี หรอื

บทเพลงของดาวดิ
1 ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น  ให ้ ศัตรู ของพระองค์กระจายไป  ให ้บรรดาผู้ ท่ี  เกล ียดชงัพระองค์ หนี ไปต่อเบื้อง

พระพักตร ์พระองค์ 2 ควนัถูกขับไปฉันใด  ก็ ขอทรงไล่เขาไปฉันน้ัน  ขี้ ผึ้งละลายต่อหน้าไฟฉันใด  ก็  ขอให ้คน
ชัว่พินาศต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าฉันน้ัน 3  แต่  ขอให ้คนชอบธรรมชื่นบาน  ให ้เขาเต้นโลดต่อเบื้องพระ
พักตร ์พระเจ้า  ให ้เขาลิงโลดด้วยความชื่นบาน 4 จงรอ้งเพลงถวายพระเจ้า จงรอ้งเพลงสรรเสรญิพระนาม
ของพระองค์ จงยกยอ่งพระองค์ ผู้ ทรงเมฆเป็นพาหนะโดยพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์ จงลิงโลด
ต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ 5 พระเจ้าในท่ีประทับบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ ทรงเป็นพระบิดาของคนกําพรา้พ่อ
และทรงเป็นผู้พิพากษาของหญิ งม ่าย 6 พระเจ้าทรงให้คนเปล่ียวเปล่าอยู่ในครอบครวั  พระองค์ ทรงปลด
ปล่อยคนเหล่าน้ั นที ่ ถู  กล ่ามด้วยโซ่ ตรวน  แต่ คนมักกบฏจะอาศัยในแผ่นดิ นที ่ แหง้แล้ง 7  โอ ข้าแต่ พระเจ้า 
เม่ือพระองค์เสด็จนําหน้าประชาชนของพระองค์ เม่ือพระองค์เสด็จไปตามถิน่ทุ รก ันดาร เซลาห์ 8  แผ่ นดิน
โลกก็ หวัน่ไหว ท้องฟ้าก็เทฝนลงมาต่อเบื้องพระพักตร ์พระเจ้า  ภู เขาซีนายโน้มสัน่สะเทือนต่อเบื้องพระ
พักตรพ์ระเจ้าคือพระเจ้าของอสิราเอล 9  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  พระองค์ ทรงส่งฝนอ ันอ ุดมลงมา เม่ือมรดกของ
พระองค์ ออ่นระโหย  พระองค์ ทรงฟ้ืนขึ้นใหม่ 10 ชุ มน ุมชนของพระองค์ ก็ มาอาศัยในน้ัน  โอ ข้าแต่ พระเจ้า 
โดยความดีของพระองค์  พระองค์ ทรงจัดเตรยีมไว ้ให ้ แก่ คนขัดสน 11  องค์ พระผู้เป็นเจ้าประทานพระวจนะ
พวกท่ีนําข่าวน้ั นก ็เป็นพวกใหญ่ โต 12 บรรดากษั ตร ิย์ของกองทัพทัง้หลายก็ หนี  ไป  ผู้ หญิงท่ี อยู ่บ้านก็เอาข้าว
ของท่ีรบิมาได้ แบ ่ งก ัน 13  ถึงแม้ ท่านนอนอยู่ท่ามกลางคอกแกะ ท่านก็จะเหมือนปีกนกเขาท่ี บุ ด้วยเงนิ และ
ขนของมั นที ่ บุ ด้วยทองคํา 14 เม่ือผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์กระจายกษั ตร ิย์  ณ  ท่ีน่ัน มั นก ็ขาวเหมือนหมิะท่ีตกลง
บนภูเขาศัลโมน 15  ภู เขาของพระเจ้าเหมือนยงัภูเขาเมืองบาชาน  ภู เขาท่ี มี ยอดสู งก ็เหมือนยงัภูเขาเมือง
บาชาน 16  ภู เขาท่ี มี ยอดสูงเอย๋ ทําไมมองด้วยความรษิยา  ณ  ท่ี  ภู เขาซ่ึงพระเจ้าทรงประสงค์ ให ้เป็ นที ่พํานัก
ของพระองค์  เออ  ท่ี  ท่ี พระเยโฮวาห์จะประทับเป็นนิตย์ 17 รถรบของพระเจ้าอเนกอนันต์ คื อม ี ทูตสวรรค์ นับ
เป็นพันๆ  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา เหมือนในซี นาย คือในสถานบร ิสุทธ ์ิ18  พระองค์ 
เสด็จขึ้นสู่ เบื้องสูง  พระองค์ ทรงนําพวกเชลยไปเป็นเชลยอกี และรบัของประทานเพื่ อมนษุย ์และรบัเพื่อผู้ ท่ี 
กบฏด้วย เพื่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าจะทรงประทั บท ่ามกลางพวกเขา 19  สาธุ การแด่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า  ผู้ ทรง
ค้ําชูเราทัง้หลายอยู ่ทุกวนั พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเรา เซลาห์ 20 พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแหง่
ความรอด ซ่ึงได้พ้นความตายน้ั นก ็ อยู ่ ท่ี พระเจ้าคือองค์ พระผู้เป็นเจ้า 21  แต่ พระเจ้าจะทรงตีศีรษะของศั ตรู 
ของพระองค์ ให ้ แตก คือกระหม่อมมีผมของผู้ ท่ี ขืนดําเนินในทางละเมิดของเขา 22  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าตร ัสว ่า
�เราจะนําเขาทัง้หลายกลับมาจากบาชาน เราจะนําประชาชนของเรากลับมาจากท่ีลึกของทะเล 23 เพื่อเจ้า
จะเอาเท้าอาบเลือดของคู่ อร ิของเจ้า เพื่อลิน้สุนัขของเจ้าจะมีส่วนด้วย� 24  โอ ข้าแต่ พระเจ้า การเสด็จของ
พระองค์ปรากฏแล้ว การเสด็จของพระเจ้าของข้าพระองค์  พระมหากษัตรยิ ์ของข้าพระองค์  เข ้าในสถาน
บร ิสุทธ ์ิ25 นั กร ้องนําหน้า  นักดนตร ี คัดท้าย ระหวา่งน้ั นม ี สตร ีเล่นราํมะนา 26 ท่านทัง้หลายผู้เป็นน้ําพุของ
อสิราเอล จงสรรเสรญิพระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าในท่ีชุ มน ุมใหญ่ 27 น่ั นม ีเบนยามินผู้น้อยท่ีสุดนําหน้า
บรรดาเจ้านายยูดาห ์อยู ่เป็นหมู่ ใหญ่  เจ้ านายแหง่เศบู ลุ น  เจ้ านายแหง่นัฟทาลี 28  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอ
ทรงเรยีกอานภุาพของพระองค์ มา พระเจ้าทรงบัญชาพระกําลังของพระองค์  พระองค์  ผู้  ได้ ทรงกระทําเพื่อ
ข้าพระองค์ ทัง้หลาย 29 บรรดากษั ตร ิย์จะนําของกํานัลมาถวายพระองค์ เน่ืองด้วยพระวหิารของพระองค์ ท่ี  
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เยรูซาเล็ม 30 ขอทรงขนาบหมู่ คนที ่แทงด้วยหอก ฝูงว ัวก ั บลู กววัแหง่ชนชาติ ทัง้หลาย จนเขาทุกคนยนิยอม
ด้วยถวายเงนิแผ่น  ขอให ้ ชนชาติ ทัง้หลายผู้ ปี  ติ  ยนิดี ในสงครามได้กระจัดพลัดพรากไป 31 พวกเจ้านายจะ
ออกมาจากอยีปิต์ เอธโิอเปียจะรบียื่ นม ือของเขาออกทูลพระเจ้า 32  โอ บรรดาอาณาจักรแหง่แผ่นดินโลก
เอย๋ จงรอ้งเพลงถวายพระเจ้า จงรอ้งเพลงสรรเสรญิองค์ พระผู้เป็นเจ้า เซลาห์ 33 ต่อพระองค์ ผู้ ทรงฟ้า
สวรรค์ ฟ้าสวรรค์ ดึกดําบรรพ์  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ คือพระสุรเสียงทรงมหทิธ ิ
ฤทธิ ์34 จงถวายฤทธานภุาพแด่ พระเจ้า ซ่ึงความสูงส่งของพระองค์ อยู ่เหนื ออ ิสราเอล และฤทธานภุาพของ
พระองค์ อยู ่ในท้องฟ้า 35  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  พระองค์ ทรงน่าครั ่นคร ้ามนักในสถานบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ คือ
พระเจ้าของอสิราเอล  พระองค์ น้ันประทานฤทธิแ์ละกําลังแก่ประชาชนของพระองค์  สาธุ การแด่ พระเจ้า 
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1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ รอด เพราะน้ําขึ้นมาถึงจิตวญิญาณข้าพระองค์ แล้ว 2 ข้า
พระองค์จมอยู่ในเลนลึกไม่ มี  ท่ี  ยนื ข้าพระองค์มาอยู่ในน้ําลึกและน้ําท่วมข้าพระองค์ 3 ข้าพระองค์ออ่น
ระอาใจด้วยเหตุ รอ้งไห ้คอของข้าพระองค์ แหง้ผาก ตาของข้าพระองค์มัวลง ด้วยการคอยท่าพระเจ้าของ
ข้าพระองค์ 4 บรรดาคนท่ี เกล ียดชงัข้าพระองค์โดยไร ้เหตุ  มี มากยิง่กวา่เส้นผมบนศีรษะข้าพระองค์  คนที จ่ะ
ทําลายข้าพระองค์ ก็  มีอทิธพิล คือผู้ ท่ี เป็นพวกศั ตรู ของข้าพระองค์อยา่งไม่ มี  เหตุ  แล ้วข้าพระองค์ ได้ ส่งคืน
สิง่ท่ีข้าพระองค์ มิได้ ขโมยไป 5  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  พระองค์ ทรงทราบถึงความโงข่องข้าพระองค์ ความผิดบาป
ท่ีข้าพระองค์กระทําแล้วมิ ได้ ซ่อนไว้จากพระองค์ 6  โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา ขออยา่
ให้บรรดาผู้ ท่ี คอยท่าพระองค์ ได้ รบัความอายเพราะข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเจ้าของอสิราเอล ขออยา่ให้
บรรดาผู้ ท่ี เสาะหาพระองค์ ได้ ความอปัยศเพราะข้าพระองค์ 7  ท่ี ข้าพระองค์ทนการเยาะเยย้  ท่ี ความอบัอาย
ได้คลุมหน้าข้าพระองค์ ไว ้ ก็ เพราะเหน็แก่ พระองค์ 8 ข้าพระองค์กลายเป็นแขกแปลกหน้าของพี่ น้อง และ
เป็นคนต่างด้าวของบุตรแหง่มารดาข้าพระองค์ 9 ความรอ้นใจในเรือ่งพระนิเวศของพระองค์ ได้ ท่วมท้นข้า
พระองค์ และคําพูดเยาะเยย้ของบรรดาผู้ ท่ี เยาะเยย้พระองค์ ตกอยู ่แก่ ข้าพระองค์ 10 เม่ือข้าพระองค์ รอ้งไห ้
และถ่อมใจลงด้วยการอดอาหาร มันกลายเป็นการเยาะเยย้ข้าพระองค์ 11 ข้าพระองค์ ใช ้ผ้ากระสอบเป็น
เครือ่งนุ่งหม่ ข้าพระองค์กลายเป็นขี้ปากของเขา 12  คนที ่น่ังท่ี ประตู เมืองก็ พู ดตําหนิข้าพระองค์ คนขี้เมา
แต่งเพลงรอ้งวา่ข้าพระองค์

การทูลขอให ้พ้นไป 
13  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่ ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์อธษิฐานต่อพระองค์ในเวลาอนัเหมาะสม  โอ ข้า

แต่ พระเจ้า โดยความเมตตาอ ันอ ุดมของพระองค์ ขอทรงโปรดฟังข้าพระองค์ด้วยความจรงิแหง่ความรอด
ของพระองค์ 14ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากจมลงในเลน ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากคนท่ี เกล ียด
ชงัข้าพระองค์และจากน้ําลึก 15ขออยา่ใหน้ํ้าท่วมข้าพระองค์ หรอืน้ําท่ีลึกกลืนข้าพระองค์ เสีย หรอืปากแดน
ผู้ตายงบัข้าพระองค์ ไว ้16  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้าพระองค์ เพราะความเมตตาของพระองค์
น้ันเลิศ ขอทรงหนัมาหาข้าพระองค์ตามพระกรุณาอ ันอ ุดมของพระองค์ 17 ขออยา่ทรงซ่อนพระพักตรข์อง
พระองค์เสียจากผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ทุกข์ใจ ขอทรงรบีฟังข้าพระองค์ 18 ขอมาใกล้ จิ ต
วญิญาณข้าพระองค์ ทรงไถ่ จิ ตวญิญาณน้ันไว้ เพราะศั ตรู ของข้าพระองค์ ขอทรงปลดเปล้ืองข้าพระองค์ 19  
พระองค์ ทรงทราบการท่ีเขาเยาะเยย้ข้าพระองค์ แล้ว ทัง้ความอายและความอปัยศของข้าพระองค์ บรรดา
คู่ อร ิของข้าพระองค์ อยู ่ต่อพระพักตร ์พระองค์  หมด 20 การเยาะเยย้กระทําให ้จิ ตใจข้าพระองค์ ชอกชํ้า ข้า
พระองค์จึงหมดกําลังใจ ข้าพระองค์มองหาผู้ สงสาร  แต่  ก็  ไม่มี หาผู้ เล้าโลม  แต่ ข้าพระองค์หาไม่ พบ 21 เขา
ให ้ดี  หมี  แก่ ข้าพระองค์เป็นอาหาร  ให ้ น้ําส้มสายชู  แก่ ข้าพระองค์ด่ืมแก้ กระหาย 22  ขอให ้สําร ับท ่ี อยู ่ตรงหน้า
เขาเองกลายเป็นบ่วงแรว้ และสิง่ท่ีควรเป็นสําหรบัความสุขสบายของเขาให้กลายเป็นเครือ่งดัก 23  ขอให ้
ตาของเขามืดไปเพื่อเขาจะได้ มองไม่เหน็ และทําบัน้เอวเขาใหสั้น่สะเทือนเรือ่ยไป 24 ขอทรงเทความกริว้ลง
เหนือเขา และให้ความกริ ้วอ ั นร ้อนยิง่ตามทันเขา 25  ขอให ้ ท่ี อาศัยของเขารกรา้งและอยา่ให ้ผู้ ใดอาศัยอยู่
ในเต็นท์ของเขา 26 เพราะเขาได้ข่มเหงผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงเฆ่ียนตี เขาเล่าถึงความเจ็บปวดของผู้ ท่ี  พระองค์  ให ้
บาดเจ็บแล้ว 27 ขอทรงเพิม่โทษความชัว่ชา้  แล ้วทรงเพิ ่มอ ีก อยา่ให้เขาได้รบัความชอบธรรมจากพระองค์
28  ขอให ้เขาถูกลบออกเสียจากทะเบียนผู้ มีชวีติ อยา่ให้เขาขึ้นทะเบียนไว้ในหมู่คนชอบธรรม 29  แต่ ข้า
พระองค์ ทุกข์ ยากและมีความเศรา้โศก  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอความรอดของพระองค์ตัง้ข้าพระองค์ ไว ้ ให ้ สูง 
30ข้าพเจ้าจะสรรเสรญิพระนามพระเจ้าด้วยบทเพลง ข้าพเจ้าจะยกยอ่งพระองค์โดยโมทนาพระคุ ณ 31การ
น้ันจะเป็ นที ่พอพระทัยพระเยโฮวาหม์ากกวา่ววัผู้หรอืววัผู้ทัง้เขาและกีบ 32 บรรดาผู้ถ่อมใจจะเหน็และยนิดี
ท่านผู้เสาะหาพระเจ้า  ขอให ้ใจของท่านฟ้ืนชื่นขึ้น 33 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสดับคนขัดสน และมิ ได้ ทรงดู
หมิน่คนของพระองค์ ท่ี  ถู กจองจํา 34 ขอฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสรรเสรญิพระองค์ ทัง้ทะเลและสรรพสิง่
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ท่ีเคล่ือนไหวอยู่ในน้ัน 35 เพราะพระเจ้าจะทรงชว่ยศิโยนให ้รอด และจะสรา้งหวัเมืองยูดาห ์ขึ้น เขาทัง้หลาย
จะอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน และได้เป็นกรรมสิทธิ์ 36 เชื้อสายของผู้ รบัใช ้ของพระองค์จะได้เป็นมรดก และบรรดาผู้ ท่ี 
รกัพระนามของพระองค์จะอยู ่ท่ีน่ัน 
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อนัเป็ นที ่ ระลึก 
1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงเรง่มาชว่ยข้าพระองค์ ให ้ พ้น  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเรง่มาชว่ยข้า

พระองค์ เถิด 2  ขอให ้ ผู้  ท่ี  มุ ่งเอาชวีติของข้าพระองค์ ได้ อายและเกิดความอลวน  ขอให ้ ผู้ ปรารถนาท่ีจะให้
ข้าพระองค์ เจ ็ บน ้ันต้องหนักลับไปและได้ ความอปัยศ 3  ผู้  ท่ี  พูดวา่ �อา้ฮา อา้ฮา� น้ันขอให้ต้องหนักลับไป
เพราะเป็นผลแหง่ความอายของเขา 4  ขอให ้บรรดาผู้ ท่ี แสวงหาพระองค์เปรมปร ีดิ ์และยนิดีในพระองค์  ขอ
ให ้บรรดาผู้ ท่ี รกัความรอดของพระองค์  กล ่าวเสมอวา่ �พระเจ้าใหญ่ ยิง่นัก � 5  แต่ ข้าพระองค์ยากจนและ
ขัดสน  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงรบีมาหาข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออยา่ทรงรอชา้  พระองค์ ทรง
เป็นผู้ อุปถัมภ์ และผู้ชว่ยใหพ้้นของข้าพระองค์
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 ดาว ิดทูลขอเพื่อตนเองและเรือ่งพวกศั ตรู ของท่าน

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ อยา่ให้ข้าพระองค์รบัความละอายเลย 2 ขอทรง
ชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นและหลีกเล่ียงหลบหนีโดยความชอบธรรมของพระองค์ ขอทรงเอยีงพระกรรณ
ฟังข้าพระองค์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ รอด 3 ขอพระองค์ทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยเข้มแข็งของข้าพระองค์ ท่ี ข้า
พระองค์อาศัยเสมอ  พระองค์ ทรงบัญชาท่ีจะชว่ยข้าพระองค์ ให ้ รอด เพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาและเป็น
ป้อมปราการของข้าพระองค์ 4  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากมือคน
ชัว่ จากเงื้อมมือของคนอธรรมและคนดุ รา้ย 5  โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็น
ความหวงัของข้าพระองค์  พระองค์ ทรงเป็ นที ่วางใจของข้าพระองค์ ตัง้แต่ เด็กๆมา 6 ข้าพระองค์พึ่งพระองค์ 
ตัง้แต่  กําเนิด  พระองค์ ทรงเป็นผู้นําข้าพระองค์มาจากครรภ์มารดาข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสรญิ
พระองค์ เสมอ 7 ข้าพระองค์เป็ นที ่ อศัจรรย ์ใจของคนเป็ นอ ันมาก  แต่  พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยเข้มแข็งของ
ข้าพระองค์ 8  ขอให ้ปากของข้าพระองค์เต็มไปด้วยการสรรเสรญิพระองค์ และถวายเกียรติ แด่  พระองค์  วนั
ยงัค่ํา 9 เม่ือวยัชรา ขออยา่ทรงเหวีย่งข้าพระองค์ทิง้เสีย ขออยา่ทรงทอดทิง้ข้าพระองค์เม่ือข้าพระองค์ 
หมดแรง 10 เพราะบรรดาศั ตรู ของข้าพระองค์ กล ่าวรา้ยข้าพระองค์ บรรดาผู้ ท่ี จ้องเอาชวีติของข้าพระองค์
ปรกึษากัน 11 และกล่าววา่ �พระเจ้าทรงทอดทิง้เขาแล้ว จงข่มเหงและฉวยเขาไว้ เพราะไม่ มี  ผู้ ใดชว่ยเขาให ้
พ้น � 12  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขออยา่ทรงอยูไ่กลข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงรบีมาชว่ย
ข้าพระองค์ 13  ขอให ้ ศัตรู  ช ีวติของข้าพระองค์รบัความอายและถู กล ้างผลาญเสีย  ผู้ เสาะหาท่ีจะทําอนัตราย
ข้าพระองค์ น้ัน  ขอให ้การเยาะเยย้และความอปัยศท่วมเขา 14  แต่ ข้าพระองค์จะหวงัอยู ่ตลอดไป และจะ
สรรเสรญิพระองค์มากยิง่ขึ้นๆ 15 ปากของข้าพระองค์จะเล่าถึงความชอบธรรมและความรอดของพระองค์ 
วนัยงัค่ํา เพราะจํานวนเหล่าน้ันมากมายเกินความรูข้องข้าพระองค์ 16 ข้าพระองค์จะไปด้วยพระกําลังของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ข้าพระองค์จะกล่าวถึงความชอบธรรมของพระองค์ ของพระองค์ เท่าน้ัน 17  โอ 
ข้าแต่ พระเจ้า  พระองค์ ทรงสอนข้าพระองค์ ตัง้แต่ เด็กๆมา และข้าพระองค์ยงัป่าวรอ้งราชกิจมหศัจรรยข์อง
พระองค์ 18  แม้ จะถึงวยัชราและผมหงอกก็ ตาม  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขออยา่ทรงทอดทิง้ข้าพระองค์ เสีย จนกวา่
ข้าพระองค์จะประกาศถึงอานภุาพของพระองค์ แก่  ชัว่อายุ  ถัดไป และฤทธิเ์ดชของพระองค์ แก่ บรรดาผู้ ท่ี จะ
เกิดมา

การสรรเสรญิพระเจ้า
19  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ความชอบธรรมของพระองค์ไปถึงท่ีสูงน้ัน  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  พระองค์  ผู้  ได้ ทรงกระทํา

การใหญ่  ผู้ ใดจะเหมือนพระองค์ 20  พระองค์  ผู้ ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ประสบความทุกข์ยากลําบากเป็ นอ 
ันมากจะทรงรือ้ข้าพระองค์ขึ้นมาอกี  พระองค์ จะทรงนําข้าพระองค์ขึ้นมาอกีจากท่ีลึกของโลก 21  พระองค์ 
จะทรงเพิม่เกียรติ แก่ ข้าพระองค์ และเล้าโลมข้าพระองค์ รอบด้าน 22  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ฝ่าย
ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ด้วยพิณใหญ่ถึงเรือ่งความจรงิของพระองค์  โอ ข้าแต่ องค์  บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิส
ราเอล ข้าพระองค์จะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค์ด้วยพิณเขาคู่ 23 รมิฝีปากของข้าพระองค์จะโห่รอ้งด้วย
ความชื่นบาน เม่ือข้าพระองค์รอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค์ ทัง้จิตวญิญาณของข้าพระองค์ ด้วย ซ่ึงพระองค์ 
ได้ ทรงไถ่ ไว ้24 และลิน้ของข้าพระองค์จะพูดถึงความชอบธรรมของพระองค์ตลอดวนัยงัค่ํา เพราะผู้ซ่ึง
แสวงหาท่ีจะทําอนัตรายข้าพระองค์ ได้ รบัความอบัอายและอปัยศ
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 ดาว ิดอธษิฐานเพื่อซาโลมอน เพลงสดุ ดี เพื่อซาโลมอน

1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอประทานความยุ ติ ธรรมของพระองค์ แก่  กษัตรยิ ์และความชอบธรรมของพระองค์ 
แก่ ราชโอรส 2 ท่านจะได้พิพากษาประชาชนของพระองค์ด้วยความชอบธรรม และคนยากจนของพระองค์
ด้วยความยุ ติ  ธรรม 3 บรรดาภูเขาจะบังเกิดสันติสุขสําหรบัประชาชน และเนินเขา โดยความชอบธรรม
4 ท่านจะสู้ คดี ของคนยากจนแหง่ประชาชน  ให ้การชว่ยให้พ้นแก่ลูกหลานของคนขัดสน และจะทุบผู้บีบ
บังคับเป็นชิน้ๆ 5 พวกเขาจะเกรงกลัวพระองค์ ตราบท่ี  ดวงอาทิตย ์และดวงจันทร ์คงอยู ่ตลอดทุกชัว่อายุ
6 ท่านจะเป็นเหมือนฝนท่ีตกบนหญ้าท่ีตัดแล้ว เหมือนหา่ฝนท่ีรดแผ่นดินโลก 7 ในสมัยของท่านคนชอบ
ธรรมจะเจรญิขึ้น และสันติภาพอ ันอ ุดมจนไม่ มี  ดวงจันทร ์8 ท่านจะครอบครองจากทะเลถึงทะเล และจาก
แม่น้ําน้ันถึงท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก 9 บรรดาผู้ ท่ีอยู ่ในถิน่ทุ รก ันดารจะกราบลงต่อท่าน และบรรดาศั ตรู 
ของท่านจะเลียผงคลี 10 บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งเมืองทารชชิและของเกาะทัง้ปวงจะถวายราชบรรณาการ บร
รดากษั ตร ิย ์แห ่งเชบาและเส-บาจะนําของกํานัลมา 11  กษัตรยิ ์ทัง้ปวงจะกราบลงไหว ้ท่าน บรรดาประชาชาติ
จะปรนนิบั ติ  ท่าน 12 เพราะท่านจะชว่ยคนขัดสนให้พ้นเม่ือเขารอ้งทูล  คนยากจน และคนท่ี ไร ้ ผู้ อุปถัมภ์ 
13 ท่านจะสงสารคนออ่นเปล้ีย และคนขัดสน และชว่ยชวีติบรรดาคนขัดสน 14 ท่านจะไถ่ ช ีวติของเขาจาก
การหลอกลวงและความรุนแรง และโลหติของเขาจะประเสรฐิในสายตาของท่าน 15 ท่านผู้น้ันจะมี ช ีวิต
ยนืนาน คนจะถวายทองคําเมืองเชบาแก่ ท่าน เขาจะอธษิฐานเผื่อท่านเรือ่ยไป และจะอวยพรท่านวนัยงัค่ํา
16 จะมีข้าวอุดมในแผ่นดินบนยอดภู เขาทัง้หลาย ผลของแผ่นดินจะแกวง่ไกวเหมือนเลบานอน และคนจาก
นครจะบานออกเหมือนหญ้าในทุ่งนา 17 นามของท่านจะดํารงอยู ่เป็นนิตย ์ชื่อเสียงของท่านจะยัง่ยนือยา่ง
ดวงอาทิตย์ คนจะอวยพรกันเองโดยใชช้ื่อท่าน  ประชาชาติ ทัง้ปวงจะเรยีกท่านวา่ผู้ ได้ รบัพระพร 18  สาธุ การ
แด่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ผู้ ทรงกระทําสิง่มหศัจรรย ์แต่  พระองค์  เดียว 19  สาธุ การแด่
พระนามรุง่โรจน์ของพระองค์ เป็นนิตย ์ขอสงา่ราศีของพระองค์เต็มโลก เอเมนและเอเมน 20 คําอธษิฐาน
ของดาวดิ  บุ ตรชายของเจสซี จบเท่าน้ี
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เล่ มท ่ีสามซ่ึงเปรยีบกับหนังสือเลว ีนิติ  เก ่ียวกับสถานบร ิสุทธ ์ิพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรบัคนชอบ

ธรรมและคนอธรรม เพลงสดุ ดี ของอาสาฟ
1  แท้  จร ิงพระเจ้าทรงดีต่ ออ ิสราเอล ต่ อบ ุคคลผู้ มี ใจบร ิสุทธ ์ิ2  แต่ ข้าพเจ้าเล่า  เท ้าของข้าพเจ้าเกือบสะดุด

ยา่งเท้าของข้าพเจ้าหมิน่พลาดเต็ มท ี แล้ว 3 เพราะข้าพเจ้ารษิยาคนโง่เขลาเม่ือข้าพเจ้าเหน็ความเจรญิ
รุง่เรอืงของคนชัว่ 4 เพราะเขาทัง้หลายไม่ มี ความเจ็บปวดเม่ือเขาตายไป  แต่ กําลังของเขายงัสมบู รณ ์ อยู ่
5 เขาทัง้หลายไม่ลําบากอยา่งคนอื่นๆ เขาทัง้หลายไม่รบัภัยอยา่งคนอื่นๆ 6 เพราะฉะน้ันความเยอ่หยิง่จึง
เป็นสรอ้ยคอของเขา ความทารุณคลุมเขาไวอ้ยา่งเครือ่งแต่งกาย 7 ตาของเขาพองด้วยความอว้นพี เขามี สิ 
่งของเหลือเฟือตามใจปรารถนา 8 เขาเยย้และพูดด้วยความมุ่งรา้ย เขาใฝ่สูงขู่วา่จะบีบบังคับ 9 เขาอา้ปากสู้
ฟ้าสวรรค์ และลิน้ของเขาก็คะนองไปในโลก 10 ประชาชนของพระองค์จึงหนักลับมา และน้ําแหง่ความบรบูิ 
รณ ์ ถู  กบ ีบให ้เขาทัง้หลาย 11 และเขาทัง้หลายพูดวา่ �พระเจ้าทรงทราบได้ อยา่งไร  พระองค์  ผู้ สูงสุ ดม ี ความรู ้ 
หรอื � 12  ดู  เถิด คนอธรรมเป็นเชน่น้ี แหละ เขาเจรญิในแผ่นดินโลกและรํา่รวยขึ้น 13  แท้จรงิ ข้าพเจ้าชาํระใจ
ให ้สะอาด และชาํระมื อด ้วยความบร ิสุทธ ์ิ ก็  เปล่าประโยชน์ 14 เพราะข้าพเจ้ารบัภัยอยู่วนัยงัค่ําและถูกขนาบ
อยู ่ทุ กเชา้ 15 ถ้าข้าพระองค์ ได้  พูดวา่ �ข้าพเจ้าจะพู ดอย ่างน้ี�  ดู  เถิด ข้าพระองค์จะทําผิดต่อชัว่อายุ แห ่ งบ 
ุตรทัง้หลายของพระองค์ แล้ว 16  แต่ เม่ือข้าพระองค์ ตร ิตรองวา่  จะเข้ าใจเรือ่งน้ี ได้  อยา่งไร ข้าพระองค์ รู ้สึ กวา่ 
เป็นงานท่ี เหน็ดเหน่ือย 17 จนข้าพระองค์ เข ้าไปในสถานบร ิสุทธ ์ิของพระเจ้า  แล ้วข้าพระองค์จึงพิ เคราะห ์ เห 
็นปลายทางของเขาทัง้หลาย 18  จร ิงละ  พระองค์ ทรงวางเขาไวใ้นท่ี ล่ืน  พระองค์ ทรงกระทําใหเ้ขาล้มถึงความ
พินาศ 19 เขาถูกนําไปสู่การรกรา้งในครูเ่ดียวเสียจรงิๆ เขาถูกครอบงาํด้วยความสยดสยองอยา่งสิน้เชงิ 20  
โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า เหมือนความฝันทัง้ท่ีต่ืนอยู่ เม่ือพระองค์ทรงต่ืนอยู่  พระองค์ จะดูหมิน่ภาพของ
เขา 21 เม่ือจิตใจของข้าพระองค์ ขมขื่น เม่ือข้าพระองค์เสียวแปลบถึงหวัใจ 22 ข้าพระองค์โฉดและไม่ เดียง
สา ข้าพระองค์ ประพฤติ เหมือนสัตวต่์อพระพักตร ์พระองค์ 23 ถึงกระน้ั นก ็ ดี ข้าพระองค์ อยู ่กับพระองค์ เสมอ 
 พระองค์ ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ ไว ้24  พระองค์ จะทรงนําข้าพระองค์ด้วยความปรกึษาของพระองค์
และภายหลังพระองค์จะทรงนําข้าพระองค์ ให ้ ได้ รบัเกียรติ ยศ 25 นอกจากพระองค์ ข้าพระองค์ มิ  มี  ผู้ ใดในฟ้า
สวรรค์ นอกจากพระองค์ แล้ว ข้าพระองค์ ไม่ ปรารถนาผู้ใดในโลก 26 เน้ือหนังและจิตใจของข้าพระองค์จะ
วายไป  แต่ พระเจ้าทรงเป็นกําลังใจของข้าพระองค์ และเป็นส่วนของข้าพระองค์ เป็นนิตย ์27 เพราะดู เถิด  บุ 
คคลผู้ หา่งเห ินจากพระองค์จะพินาศ  พระองค์ ทรงให ้บุ คคลท่ี ไม่  จร ิงต่อพระองค์ดับไป 28  แต่ ส่วนข้าพระองค์
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 ท่ี  จะเข้ าใกล้พระเจ้าน้ันดี ข้าพระองค์ ได้ วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เพื่อข้าพระองค์จะได้เล่าถึงพระ
ราชกิจทัง้สิน้ของพระองค์
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 คําพยากรณ์  ไวทุ้กข์ เรือ่งการทําลายกรุงเยรูซาเล็มเม่ือพวกอสิราเอลถูกนําไปเป็นเชลย มัสคิลบทหน่ึง

ของอาสาฟ
1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ไฉนพระองค์ทรงเหวีย่งข้าพระองค์ ทัง้หลายทิง้ เสีย เป็นนิตย์ ไฉนความกริว้ของ

พระองค์ กรุ ่นขึ้นต่อแกะแหง่ทุ่งหญ้าของพระองค์ 2 ขอทรงระลึกถึงชุ มน ุมชนของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรง
ไถ่มาแต่ ดึกดําบรรพ์ ซ่ึงพระองค์ทรงไถ่ ไว ้ ให ้เป็นตระกูลท่ีเป็นมรดกของพระองค์ ขอทรงระลึกถึงภูเขาศิ 
โยน ซ่ึงพระองค์ทรงเคยประทั บน ัน้ 3 ขอทรงนํายา่งพระบาทของพระองค์ มาย ังซากปร ักห ักพังอยู ่เนืองนิตย ์
คือมายงัสิง่ทัง้ปวงท่ี ถู กศั ตรู กระทําอยา่งชัว่รา้ยในสถานบร ิสุทธ ์ิ น้ัน 4 พวกคู่ อร ิของพระองค์คํารามอยูก่ลาง
สถานประชุมของพระองค์ เขาตัง้ธงของเขาเองไวเ้ป็นหมายสําคัญ 5 คนหน่ึงคนใดจะมีชื่อเสียงเหมือนคน
ยกขวานขึ้นเหนือพุ่มต้นไม้ 6  แต่  บัดน้ี บรรดาไม้ ท่ี แกะสลักทัง้สิน้เขาก็พังลงมาเสียด้วยขวานและค้อน 7 เขา
เอาไฟเผาสถานบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ เขาทําลายความศั กด ์ิ สิทธิ ์ แห ่งสถานท่ีพระนามของพระองค์ประทั บน 
ัน้ถึ งด ิน 8 เขาราํพึงในใจวา่ �เราจงทําลายเขาทัง้หลายให ้สิน้เชงิ � เขาเผาบรรดาสถานประชุมของพระเจ้า
ท่ีในแผ่นดินหมด 9 พวกเราไม่ เห ็นหมายสําคัญทัง้หลายของเรา  ไม่มี  ผู้  พยากรณ์  อกีแล้ว ในพวกเราไม่ มี ใคร
ทราบวา่นานเท่าใด 10  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  คู่อร ิจะเยย้อยูน่านเท่าใด  ศัตรู จะหมิน่ประมาทพระนามของพระองค์ 
เป็นนิตย ์ หรอื 11 ไฉนพระองค์จึงหดพระหตัถ์ของพระองค์ เสีย คือพระหตัถ์ขวาของพระองค์ ขอทรงเหยยีด
พระหตัถ์จากพระทรวงของพระองค์ 12  ถึงกระน้ัน  พระเจ้า  กษัตรยิ ์ของข้าพระองค์ ทรงอยู ่แต่  ดึกดําบรรพ์ 
ทรงประกอบกิจความรอดท่ามกลางแผ่นดินโลก 13  พระองค์ ทรงแยกทะเลด้วยฤทธานุภาพของพระองค์
 พระองค์ ทรงห ักห ัวมังกรในน้ํา 14  พระองค์ ทรงทุบห ัวท ้ังหลายของเลวอีาธานเป็นชิน้ๆ  พระองค์ ประทานมัน
ให้เป็นอาหารของคนท่ีอาศัยอยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร 15  พระองค์ ทรงแยกเปิดน้ําพุและลําธาร  พระองค์ ทรงให ้
แม่น ้ําท่ีไหลอยู่เสมอแหง้ไป 16 วนัเป็นของพระองค์ คืนเป็นของพระองค์ ด้วย  พระองค์ ทรงสถาปนาความ
สวา่งและดวงอาทิตย์ 17  พระองค์ ทรงจัดเขตทัง้สิน้ของแผ่นดินโลก  พระองค์ ทรงสรา้งฤดูรอ้นและฤดู หนาว 
18  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกข้อน้ี วา่  ศัตรู เยาะเยย้อยา่งไร และชนชาติ โง ่ ได้ หมิน่ประมาทพระนาม
ของพระองค์ อยา่งไร 19  โอ ขออยา่ทรงมอบวญิญาณนกเขาของพระองค์ แก่ ฝูงชนโหดรา้ย ขออยา่ทรงลืม
ชุ มน ุมชนยากจนของพระองค์ เป็นนิตย ์20 ขอสนพระทัยในพันธสัญญา เพราะสถานท่ีมืดของแผ่นดินเต็ม
ไปด้วยท่ี อยู ่ของความทารุ ณ 21  โอ ขออยา่ให ้ผู้  ท่ี  ถู  กบ ีบบังคับได้ อาย  ขอให ้คนจนและคนขัดสนสรรเสรญิ
พระนามของพระองค์ 22  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้น  สู้คดี ของพระองค์ ขอทรงระลึกวา่คนโง ่เย ้ยพระองค์ 
อยู ่ วนัยงัค่ํา 23 ขออยา่ทรงลืมเสียงของคู่ อร ิของพระองค์ เสียงองึคะนึงของคนท่ี ลุ กขึ้นสู้ พระองค์  ก็ เพิม่ขึ้น
อยู ่เรือ่ยๆ 
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 ผู้  พยากรณ์ สรรเสรญิพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้อง ตามทํานองอาลทัสชทิ เพลงสดุ ดี หรอืบทเพลงของอา

สาฟ
1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ข้าพระองค์ทัง้หลายขอโมทนาพระองค์ ข้าพระองค์ทัง้หลายขอโมทนาพระองค์ เพราะ

บรรดาพระราชกิจมหศัจรรยข์องพระองค์ประกาศวา่พระนามของพระองค์ อยู ่ ใกล้ 

คําสัญญาวา่จะพิพากษาด้วยความเท่ียงธรรม
2 เม่ือสถานประชุมมาอยู่ต่อหน้าเรา เราจะพิพากษาด้วยความเท่ียงธรรม 3 เม่ือแผ่นดินโลกละลาย  พร ้

อมทัง้บรรดาชาวแผ่นดินโลกน้ัน  ผู้  ท่ี รกัษาเสาของมันให้มัน่อยู่คือเราเอง เซลาห์ 4 เราพู ดก ับคนโง่เขลา
วา่ �อยา่ประพฤติ โงเ่ขลา � และแก่คนชั ่วว ่า �อยา่ยกเขาขึ้น 5 อยา่ยกเขาของเจ้าขึ้นให ้สูง หรอืพูดจาอยา่ง
คอแข็ง� 6 เพราะการยกขึ้นน้ั นม ิ ได้ มาจากทิศตะวนัออกหรอืทิศตะวนัตก และมิ ใช ่มาจากทิศใต้ 7  แต่ 
พระเจ้าทรงเป็นผู้ พิพากษา  พระองค์ ทรงให้คนหน่ึงลง และทรงยกอกีคนหน่ึงขึ้น 8 เพราะในพระหตัถ์ของ
พระเยโฮวาห ์มี ถ้วยลูกหน่ึง  มีน ํ้าองุน่เป็นฟอง ประสมไว ้ดี  พระองค์ ทรงเทของด่ืมจากถ้วยน้ันและคนชัว่ของ
แผ่นดินโลกทัง้สิน้จะด่ืมหมดทัง้ตะกอน 9  แต่ ข้าพเจ้าจะประกาศเป็นนิตย์ ข้าพเจ้าจะรอ้งเพลงสรรเสรญิ
พระเจ้าของยาโคบ 10 �บรรดาเขาของคนชัว่จะถูกเราตัดออกหมด  แต่ เขาของผู้ชอบธรรมจะถูกเชดิชู ขึ้น �
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การประกาศถึงความรุง่เรอืงของพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้องใช ้เครือ่งสาย เพลงสดุ ดี หรอืบทเพลงของ

อาสาฟ
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1 ในยูดาห์เขารูจั้กพระเจ้า ในอสิราเอลพระนามของพระองค์ ใหญ่  ยิง่ 2  ท่ี ประทับของพระองค์ ตัง้อยู ่ใน
ซาเล็ม  ท่ี พํานักของพระองค์ อยู ่ในศิ โยน 3  ท่ี น่ันพระองค์ทรงห ักล ูกธนูทัง้โล่  ดาบ และการยุทธ์ เซลาห์
4  พระองค์ ทรงรุง่โรจน์สูงส่งยิง่กวา่ภูเขาท่ี มี  เหยื่อ 5 ด้วยวา่คนใจเข้มแข็งถู กร ิบข้าวของ เขาหลับไป  ชาย
ฉกรรจ์ ทัง้สิน้ไม่สามารถใช้มือของเขาได้ อกีแล้ว 6  โอ ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ พอพระองค์ทรงขนาบทัง้รถ
ม้าและม้าก็ล่วงลับไป 7  แต่  พระองค์  เจ้า  พระองค์ ทรงเป็ นที ่น่าครา้มกลัว เม่ือพระองค์ทรงกริว้ขึ้นแล้วใคร
จะยนือยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ ได้ 8  พระองค์ ทรงลัน่คําพิพากษามาจากฟ้าสวรรค์  แผ่ นดินโลกก็ กล 
ัวและน่ิงเงยีบ 9 เม่ือพระเจ้าทรงลุกขัน้พิพากษา เพื่อชว่ยผู้ถ่อมตั วท ้ังสิน้ของแผ่นดินโลกให ้รอด เซลาห์ 10  
แน่  ละ ความโกรธของมนษุยจ์ะสรรเสรญิพระองค์ และความโกรธท่ี เหลืออยู ่น้ันพระองค์จะทรงยบัยัง้ไว้

จงปรนนิบั ติ พระเจ้าด้วยความยาํเกรง
11 จงปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย และจงปฏิบั ติ  ตาม  ให ้ คนที ่ อยู ่รอบพระองค์นํา

ของกํานัลมายงัพระองค์ ผู้ ซ่ึงเขาควรเกรงกลัว 12  พระองค์ จะทรงตัดดวงจิตของผู้ครอบครองทัง้หลาย  
พระองค์ ทรงเป็ นที ่น่าครา้มกลัวแก่บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งแผ่นดินโลก
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นักแต่งสดุ ดี  สู้ กับความไม่ วางใจ ถึงหวัหน้านั กร ้อง ตามทํานองเยดูธูน เพลงสดุ ดี ของอาสาฟ

1 ข้าพเจ้ารอ้งทูลต่อพระเจ้าด้วยเสียงของข้าพเจ้า ทูลต่อพระเจ้าด้วยเสียงของข้าพเจ้า และพระองค์ ได้ 
ทรงเงีย่พระกรรณสดับข้าพเจ้า 2 ในวนัยากลําบากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าแสวงหาองค์ พระผู้เป็นเจ้า ในกลาง
คืนบาดแผลข้าพเจ้าไหลออกไม่ หยุด  จิ ตใจของข้าพเจ้าไม่รบัคําเล้าโลม 3 ข้าพเจ้าระลึกถึงพระเจ้า ข้าพเจ้า
ก็ ครวญคราง ข้าพเจ้าครํา่ครวญ  จิ ตใจของข้าพเจ้าก็ออ่นระอาไป เซลาห์ 4  พระองค์ ทรงจับหนังตาของข้า
พระองค์ ไว ้ ไม่  ให ้ ปิด ข้าพระองค์ ทุกข์ มากจนพูดไม่ ออก 5 ข้าพระองค์พิจารณาถึงสมั ยก ่อน ข้าพระองค์ จําปี  ท่ี 
นมนานมาแล้วได้ 6 ข้าพระองค์ระลึกถึงบทเพลงของข้าพระองค์ในกลางคืน ข้าพระองค์ตรกึตรองกับจิตใจ
ของตนเอง และจิตวญิญาณของข้าพระองค์ ก็  เสาะหา 7 � องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทอดทิง้เป็นนิตย์ และจะ
ไม่เคยพอพระทั ยอ ีกหรอื 8 ความเมตตาของพระองค์จะระง ับอย ู่ เป็นนิตย ์ หรอื พระสัญญาของพระองค์ สิ ้น
สุดตลอดทุกชัว่อายุ หรอื 9 พระเจ้าทรงลื มท ่ีจะทรงพระกรุณาหรอื เพราะพระพิโรธพระองค์จึงทรงปิดความ
สังเวชเสียหรอื� เซลาห์

การชยัชนะ
10 และข้าพเจ้าวา่ �น่ันแหละเป็นความทุกข์ของข้าพเจ้า  แต่ ข้าพเจ้าจะระลึกถึงปีทัง้หลายแหง่พระหตัถ์

ขวาของพระองค์ ผู้  สูงสุด � 11ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทัง้ปวงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้าข้า ข้าพระองค์
จะจดจําบรรดาการมหศัจรรย์ของพระองค์ในสมั ยก ่อนๆ 12 ข้าพระองค์จะตรกึตรองถึงพระราชกิจทัง้สิน้
ของพระองค์ และกล่าวถึงพระราชกิจของพระองค์ 13  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  วธิ ีการของพระองค์ อยู ่ในสถาน
บร ิสุทธ ์ิ  พระองค์ ใดจะยิง่ใหญ่อยา่งพระเจ้าของเรา 14  พระองค์ คือพระเจ้าผู้ทรงกระทําการมหศัจรรย์  ผู้ 
ทรงสําแดงฤทธานภุาพของพระองค์ท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย 15  พระองค์  ได้ ทรงไถ่ประชาชนของพระองค์
ด้วยพระกรของพระองค์ คือลูกหลานของยาโคบและโยเซฟ เซลาห์ 16  โอ ข้าแต่ พระเจ้า เม่ือน้ําเหน็พระองค์
น้ําเหน็พระองค์ มั นก ็เกรงกลัวแน่ ทีเดียว  ท่ี ลึ กก ็ สัน่สะท้าน 17 เมฆเทน้ําลงมา ท้องฟ้าก็คะนองเสียง  ลูกธน ู
ของพระองค์ ก็ ปลิวไปปลิวมา 18 ฟ้าผ่าของพระองค์ มี เสียงอยูใ่นฟ้าสวรรค์ ฟ้าแลบทําใหพ้ิภพสวา่ง  แผ่ นดิน
โลกก็สัน่สะเทือนและหวัน่ไหว 19 พระมรรคาของพระองค์ อยู ่ในทะเล พระวถีิของพระองค์ อยู ่ในน้ํามหมึาทัง้
หลาย ถึงกระน้ันรอยพระบาทของพระองค์ ก็  ไม่มี ใครรู้ 20  พระองค์ ทรงนําประชาชนของพระองค์โดยมือของ
โมเสสและอาโรนเหมือนฝูงแพะแกะ

78
คนอสิราเอลจะสอนลูกหลานเรือ่งความดีเลิศของพระเจ้า มัสคิลบทหน่ึงของอาสาฟ

1  โอ ประชาชนของข้าพเจ้าเอย๋ จงเงีย่หูฟังกฎของข้าพเจ้า  เอยีงหู ของท่านทัง้หลายฟังถ้อยคําจากปาก
ข้าพเจ้า 2 ข้าพเจ้าจะอา้ปากกล่าวคําอุปมา ข้าพเจ้าจะกล่าวคําลึ กล ับของโบราณกาล 3 ถึงสิง่ท่ีเราทัง้หลาย
ได้ยนิได้ ทราบ  ท่ี บรรพบุรุษของเราได้บอกเรา 4 เราจะไม่ซ่อนไวจ้ากลูกหลานของเขา  แต่ จะบอกแก่ ชัว่อายุ  
ท่ี กําลังเกิดมา ถึงการสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ และฤทธานภุาพของพระองค์ และการมหศัจรรย์ซ่ึงพระองค์ 
ได้ ทรงกระทํา 5 เพราะพระองค์ทรงสถาปนาพระโอวาทไว้ในยาโคบ และทรงแต่งตัง้พระราชบัญญั ติ  ไว ้
ในอสิราเอล ซ่ึงพระองค์ทรงบัญชาแก่บรรพบุรุษของเรา วา่ให ้แจ ้งเรือ่งราวเหล่าน้ันแก่ลูกหลานของเขา
6 เพื่อชัว่อายุรุน่ต่อไปจะทราบเรือ่งคือลูกหลานท่ีจะเกิดมา และท่ีจะลุกขึ้นบอกลูกหลานของเขา 7 เพื่อเขา
จะตัง้ความหวงัของเขาไว้ในพระเจ้า และไม่ลืมพระราชกิจของพระเจ้า  แต่ รกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์
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8 และเพื่อเขาจะมิ ได้ เหมือนบรรพบุรุษของเขา คือชัว่อายุ ท่ี ด้ื อด ึงและมักกบฏ  ชัว่อายุ  ท่ี  จิ ตใจไม่ มัน่คง  ผู้ 
ซ่ึงจิตวญิญาณของเขาไม่มัน่คงต่อพระเจ้า 9 บรรดาคนเอฟราอมิ  มี  อาว ุธพรอ้มและถือคันธนู  ได้ หนักลับ
ในวนัสงคราม 10 เขาทัง้หลายมิ ได้ รกัษาพันธสัญญาของพระเจ้า และปฏิเสธท่ีจะเดินตามพระราชบัญญั 
ติ ของพระองค์ 11 เขาลื มสิ ่งท่ี พระองค์  ได้ ทรงกระทําและการมหศัจรรย์ซ่ึงพระองค์ทรงสําแดงแก่ เขา 12  
พระองค์ ทรงกระทําการมหศัจรรย์ท่ามกลางสายตาของบรรพบุรุษของเขา ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ ในไรน่าโศอนั
13  พระองค์ ทรงแยกทะเล และให้เขาเดินผ่านไป และกระทําให้น้ําตัง้อยู่เหมือนกองสูง 14 ในกลางวนัพระ
องค์ทรงนําเขาด้วยเมฆ และด้วยแสงไฟคืนยงัรุง่ 15  พระองค์ ทรงผ่าหนิในถิน่ทุ รก ันดาร ประทานน้ําเป็ นอ ัน
มากใหเ้ขาด่ืมเหมือนมาจากท่ี ลึก 16  พระองค์ ทรงกระทําใหลํ้าธารออกมาจากหนิ ทรงกระทําใหน้ํ้าไหลลงมา
เหมือนแม่ น้ํา 17  แต่ เขายงักระทําบาปยิง่ขึ้นต่อพระองค์  ได้ กบฏต่อองค์ ผู้ สูงสุดในท่ี แหง้แล้ง 18 เขาทดลอง
พระเจ้าอยูใ่นใจของเขาโดยเรยีกรอ้งอาหารท่ีเขาอยาก 19 เขาพูดปรกัปราํพระเจ้าวา่ �พระเจ้าจะทรงเตรยีม
สํารบัในถิน่ทุ รก ันดารได้ หรอื � 20  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงตีหนิให ้น้ําพุ  ออกมา และลําธารก็ไหลล้น  พระองค์ จะ
ประทานขนมปั งด ้วยได้ หรอื หรอืทรงจัดเน้ือให้ประชาชนของพระองค์ ได้  หรอื 21  เพราะฉะน้ัน เม่ือพระเยโฮ
วาหท์รงสดับแล้ว  พระองค์ ทรงพระพิโรธ  มี ไฟลุกโพลงขึ้นสู้ยาโคบ พระพิโรธของพระองค์สูงขึ้นสู้ อสิราเอล 
22 เพราะเขาไม่เชื่อพระเจ้า และไม่ ไว ้วางใจในความรอดของพระองค์ 23  พระองค์ ยงัทรงบัญชาเมฆเบื้อง
บน และทรงเปิดประตูฟ้าสวรรค์ 24  พระองค์ ทรงหลัง่มานาให้เขารบัประทาน และทรงประทานอาหารทิพย ์
ให ้ เขา 25  มนษุย ์ ได้ กินอาหารของทูตสวรรค์  พระองค์ ทรงประทานอาหารให้เขาอยา่งอุ ดม 26  พระองค์ ทรง
กระทําใหล้มตะวนัออกพัดในฟ้าสวรรค์ และทรงนําลมใต้ออกมาด้วยฤทธิข์องพระองค์ 27  พระองค์ ทรงหลัง่
เน้ือให้เขาอยา่งผงคลี คือนก ดังเม็ดทรายในทะเล 28  พระองค์ ทรงให้มันตกลงมากลางค่ายของเขา และ
รอบท่ีอาศัยของเขา 29 เขาได้รบัประทานอิ ่มด ี เพราะพระองค์ประทานสิง่ท่ีเขาอยาก 30  แต่  ก่อนท่ี เขาจะหาย
อยาก  ขณะท่ี อาหารยงัอยู่ในปากของเขา 31 พระพิโรธของพระเจ้าพลุ่งขึ้นต่อเขา และพระองค์ทรงสังหาร
คนฉกรรจ์ ท่ี สุดของเขาเสีย และทรงควํา่คนท่ีคัดเลือกแล้วในอสิราเอลเสีย 32 ถึ งม ีเรือ่งทัง้สิน้น้ี เขาก็ยงั
กระทําบาป เขามิ ได้ เชื่อถือการมหศัจรรย์ของพระองค์ 33  พระองค์ จึงทรงกระทําให้วนัของเขาหายไปดัง
สิง่ไร ้สาระ และทรงให ้ปี ของเขาหายไปด้วยความยากลําบาก 34 เม่ือพระองค์ทรงสังหารเขา เขาแสวงหา
พระองค์ เขาได้ กล ับมาแสวงพระเจ้าด้วยใจรอ้นรน 35 เขาระลึกวา่พระเจ้าทรงเป็นศิลาของเขา และพระเจ้า
องค์สูงสุดเป็นพระผู้ ไถ่ ของเขา 36  แต่ เขายอพระองค์ด้วยปากของเขา และมุสาต่อพระองค์ด้วยลิน้ของเขา
37 เพราะจิตใจของเขาไม่ แน่วแน่ ต่อพระองค์ เขาไม่ จร ิงจังต่อพันธสัญญาของพระองค์ 38 ถึงกระน้ันด้วย
ความสังเวชพระองค์ทรงอภัยความชัว่ชา้ของเขา และมิ ได้ ทรงทําลายเขา  พระองค์ ทรงยบัยัง้พระพิโรธของ
พระองค์ บ่อยๆ และมิ ได้ ทรงกวนพระพิโรธของพระองค์ทัง้สิน้ใหข้ึ้นมา 39  พระองค์ ทรงระลึกวา่เขาเป็นเพียง
แต่ เน้ือหนัง เป็นลมท่ีผ่านไปแล้วมิ ได้  กล ับมาอกี 40 เขายัว่พระองค์ในถิน่ทุ รก ันดารบ่อยสักเท่าใด และทําให ้
พระองค์ โทมนัสในทะเลทราย 41  แต่ เขายงัได้ กล ับทดลองพระเจ้าอกีและได้ ทําให ้ องค์  บรสุิทธิ ์ของอสิราเอล
เศรา้พระทัย 42 เขามิ ได้ ระลึกถึงพระหตัถ์ของพระองค์ หรอืว ันที ่ พระองค์ ทรงชว่ยเขาใหพ้้นจากคู่ อร ิของเขา
43 เม่ือพระองค์ทรงกระทําหมายสําคัญของพระองค์ในอยีปิต์ และการมหศัจรรย์ของพระองค์ในไรน่าโศอนั
44  พระองค์ ทรงเปล่ียนแม่น้ําและลําธารของเขาให้เป็นเลื อด เพื่อเขาด่ืมอะไรไม่ ได้ 45  พระองค์ ทรงส่งฝูง
เหลือบมาท่ามกลางเขา ซ่ึงผลาญเขา และกบ ซ่ึงทําลายเขา 46  พระองค์ ประทานพืชผลของเขาแก่ตัก๊แตน
วยัคลาน และผลงานออกแรงของเขาแก่ตัก๊แตนวยับิน 47  พระองค์ ทรงทําลายเถาองุน่ของเขาด้วยลูกเหบ็
และต้นมะเด่ือของเขาด้วยน้ําค้างแข็ง 48  พระองค์ ทรงมอบฝูงววัของเขาไวกั้ บลู กเหบ็ และฝูงแพะแกะของ
เขากับฟ้าผ่า 49  พระองค์ ทรงปล่อยความกริว้ดุรา้ยของพระองค์มาเหนือเขา ทัง้พระพิโรธ ความกริว้และ
ความทุกข์ ลําบาก โดยส่งเหล่าทูตสวรรค์ชัว่รา้ยท่ามกลางเขา 50  พระองค์ ทรงเปิดวถีิ ให ้ แก่ ความกริว้ของ
พระองค์  พระองค์  มิได้ ทรงเวน้จิตวญิญาณเขาไว้จากความตาย  แต่ ประทานชวีติของเขาแก่ โรคระบาด 51  
พระองค์ ทรงประหารลู กห ัวปีทัง้สิน้ในอยีปิต์ คือผลแรกแหง่กําลังของเขาในเต็นท์ของฮาม 52  แล ้วพระองค์
ทรงนําประชาชนของพระองค์ออกมาเหมือนนําแกะ และนําเขาไปในถิน่ทุ รก ันดารเหมือนฝูงแพะแกะ 53  
พระองค์ นําเขาไปอยา่งปลอดภัย เขาจึงไม่ กลัว  แต่ ทะเลท่วมศั ตรู ของเขา 54 และพระองค์ทรงพาเขามายงั
เขตแดนแหง่สถานบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ ยงัภูเขาน้ี ซ่ึงพระหตัถ์ขวาของพระองค์ ได้ ทรงไถ่ ไว ้55  พระองค์ 
ทรงขับประชาชาติต่างๆออกไปข้างหน้าเขา  พระองค์ ทรงวดัแบ่งแดนประชาชาติน้ันให้เป็นมรดก และทรง
ตัง้บรรดาตระกูลอสิราเอลไว้ในเต็นท์ของเขา 56  แต่ เขาทัง้หลายยงัทดลองและยัว่พระเจ้าองค์ สูงสุด  มิได้ 
รกัษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 57  กล ับหนัไปเสียและประพฤติทรยศอยา่งบรรพบุรุษของเขา เขาบิด
ไปเหมือนคันธน ูท่ี  ไว ้ใจไม่ ได้ 58 เพราะเขายัว่เยา้พระองค์ ให ้ทรงกริว้ด้วยเรือ่งปู ชน ียสถานสูงของเขาทัง้
หลาย  ได้ หมุนให ้พระองค์ หวงแหนเขาด้วยเรือ่งรูปเคารพแกะสลักของเขา 59 เม่ือพระเจ้าทรงสดับ  พระองค์ 
ทรงพระพิโรธยิง่ และพระองค์ทรงรงัเกียจอสิราเอลยิง่นัก 60  พระองค์ ทรงละพลับพลาในชีโลห์ คือเต็นท์ 
ท่ี  พระองค์ ทรงตัง้ไว้ท่ามกลางมนษุย์ 61 และทรงมอบฤทธานุภาพของพระองค์ แก่ การเป็นเชลย และสงา่
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ราศีของพระองค์ แก่ มือของคู่ อร ิ62  พระองค์ ทรงมอบประชาชนของพระองค์ แก่  ดาบ และทรงพระพิโรธต่อ
มรดกของพระองค์ 63 ไฟผลาญหนุ่มๆของเขาเสีย และสาวๆของเขาก็ ไม่ได้  แต่งงาน 64 บรรดาปุโรหติของ
เขาล้มลงด้วยดาบ และหญิ งม ่ายของเขาไม่ มี การรอ้งทุกข์ 65  แล ว้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงต่ืนอยา่งต่ืนบรรทม
อยา่งชายฉกรรจ์ โห ่รอ้งเพราะฤทธิ ์เหล้าองุน่ 66 และพระองค์ทรงตี ปฏิปักษ์ ของพระองค์ในข้างหลัง และให้
เขาได้อายเป็นนิตย์ 67  พระองค์ ทรงปฏิเสธพลับพลาของโยเซฟ  พระองค์  มิได้ ทรงเลือกตระกูลเอฟราอมิ 68  
แต่  พระองค์ ทรงเลือกตระกูลยูดาห์  ภู เขาศิโยนซ่ึงพระองค์ทรงรกั 69  พระองค์ ทรงสรา้งสถานบร ิสุทธ ์ิของ
พระองค์อยา่งกับพระราชวงัสูง อยา่งแผ่นดินโลกซ่ึงพระองค์ตัง้ไว ้เป็นนิตย ์70  พระองค์ ทรงเลือกดาวดิผู้ รบั
ใช ้ของพระองค์ ทรงพาท่านมาจากคอกแกะ 71  พระองค์ ทรงพาท่านมาจากการดูแลแม่แกะท่ี มี ลู กอ ่อนให้
เป็นผู้ เล้ียงดู ยาโคบประชาชนของพระองค์ และอสิราเอลมรดกของพระองค์อยา่งเล้ียงแกะ 72 ท่านจึงเล้ียง
ดูเขาทัง้หลายด้วยใจเท่ียงธรรม และนําเขาทัง้หลายไปด้วยมือชํ่าชอง

79
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1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า พวกต่างชาติ ได้  เข ้าในมรดกของพระองค์ เขาได้ ทําให ้พระวหิารบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ 
มีมลทิน เขาได้ ทําให ้เยรูซาเล็มเป็ นที ่ ปรกัหกัพัง 2 เขาให้ศพผู้ รบัใช ้ของพระองค์เป็นอาหารแก่บรรดานกใน
อากาศ  ให ้เน้ือของว ิสุทธ ิชนของพระองค์ แก่  สัตว ์ป่าแหง่แผ่นดิน 3 เขาได้เทโลหติของคนเหล่าน้ันออกมา
อยา่งน้ํารอบเยรูซาเล็ม จนไม่ มี คนฝังศพ 4 เรากลายเป็ นที ่ เย ้ยหยนัแก่เพื่อนบ้านของเรา เป็ นที ่สบประมาท
และเยาะเยย้แก่ คนที ่ อยู ่รอบเรา 5ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงกริ ้วอ กีนานเท่าใด  เป็นนิตย ์ หรอื พระเจ้า
ข้า ความหวงแหนของพระองค์จะไหม้ดังไฟไปอกีนานเท่าใด 6 ขอทรงเทความกริว้ของพระองค์ลงเหนือ
บรรดาประชาชาติ ท่ี  ไม่รู ้จักพระองค์ และเหนือราชอาณาจักรทัง้หลายท่ี ไม่ รอ้งทูลออกพระนามของพระองค์
7 เพราะเขาทัง้หลายได้ผลาญยาโคบ และกระทําให ้ท่ี อาศัยของเขารา้งเปล่า

การทูลขอพระเจ้าทรงชว่ยพวกเขาให ้พ้น 
8  โอ ขออยา่ทรงระลึกถึงความชัว่ชา้ของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอความสังเวชของพระองค์ 

เร ่งมาพบข้าพระองค์ ทัง้หลาย เพราะข้าพระองค์ทัง้หลายตกต่ํามาก 9  โอ ข้าแต่พระเจ้าแหง่ความรอดของ
ข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ เพราะเหน็แก่สงา่ราศี แห ่งพระนามของพระองค์ ขอทรงชว่ย
ข้าพระองค์ ให ้พ้นและอภัยบาปของข้าพระองค์ เพราะเหน็แก่พระนามของพระองค์ 10 ควรหรอืท่ีบรรดา
ประชาชาติจะกล่าววา่ �พระเจ้าของเขาอยู ่ท่ีไหน �  ขอให ้ พระองค์ ทรงปรากฏในท่ามกลางประชาชาติต่อ
สายตาของข้าพระองค์ ทัง้หลาย โดยการแก้แค้นโลหติของผู้ รบัใช ้ พระองค์  ท่ี ไหลออกมา 11  ขอให ้เสียง
ครํา่ครวญของบรรดาเชลยมาอยู่ต่อพระพักตร ์พระองค์ ด้วยฤทธานุภาพอนัยิง่ใหญ่ของพระองค์ ขอทรง
สงวนคนเหล่าน้ั นที ่ต้องถึงตาย 12  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้ เป็นเจ้า ขอทรงตอบแทนการท่ีเขาได้ เย ้ยหยนั
ต่อพระองค์ สักเจ็ดเท่า  ณ ทรวงอกเพื่อนบ้านของข้าพระองค์ 13  แล ้วข้าพระองค์ทัง้หลายประชาชนของ
พระองค์ ฝูงแพะแกะแหง่ทุ่งหญ้าของพระองค์ จะโมทนาพระคุณพระองค์ เป็นนิตย ์ข้าพระองค์ทัง้หลายจะ
กล่าวสรรเสรญิพระองค์ตลอดทุกชัว่อายุ
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การทูลขอใหพ้ระเจ้าทรงโปรดปรานอกี ถึงหวัหน้านั กร ้อง ตามทํานองโชชานิมเอดูท เพลงสดุ ดี ของอา

สาฟ
1  โอ ข้าแต่พระผู้ทรงเล้ียงดูอสิราเอลอยา่งเล้ียงแกะ คือพระองค์ ผู้ ทรงนําโยเซฟอยา่งนําฝูงแพะแกะ

ขอทรงเงีย่พระกรรณสดับ พระผู้ประทับระหวา่งพวกเครูบ ขอทรงทอแสงออกมา 2 ต่อหน้าเอฟราอมิ และ
เบนยามิน และมนัสเสห์ ขอทรงปลุกพระราชอาํนาจของพระองค์ขึ้นมาชว่ยข้าพระองค์ทัง้หลายให ้รอด 3  โอ 
ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ทัง้หลายให ้กล ับสู่สภาพดี ขอพระพักตรข์องพระองค์ ทอแสง เพื่อข้า
พระองค์ทัง้หลายจะรอด 4  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าจอมโยธา  พระองค์ จะทรงกริว้ต่อคําอธษิฐานของ
ประชาชนของพระองค์นานสักเท่าใด 5  พระองค์  ได้ ทรงเล้ียงเขาด้วยน้ําตาต่างอาหาร และทรงให้เขาด่ื มน 
ํ้าตาอยา่งเต็มขนาด 6  พระองค์ ทรงกระทําให้ข้าพระองค์เป็ นที ่แตกรา้วกันในหมู่เพื่อนบ้านของข้าพระองค์
และศั ตรู ของข้าพระองค์หวัเราะกัน 7  โอ ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ทัง้หลายให ้กล ับสู่
สภาพดี ขอพระพักตรข์องพระองค์ ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทัง้หลายจะรอด 8  พระองค์ ทรงนําเถาองุน่ออก
จากอยีปิต์  พระองค์ ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติออกไปและทรงปลูกเถาองุน่ไว้ 9  พระองค์ ทรงปราบดินให้
มั นก ็หยัง่รากลึกและแผ่เต็มแผ่นดิน 10 รม่เงาของมันคลุมภูเขาและกิ ่งก ้านของมันเหมือนต้นสนสีดารอ์นั
ดี 11 มันส่ งก ่ิงไปถึงทะเลและส่งแขนงไปถึงแม่ น้ํา 12 ทําไมพระองค์จึงทรงพังรัว้ต้นไม้ลงเสีย บรรดาคนทัง้
สิ ้นที ่ผ่านไปตามทางจึงเด็ดผลของมัน 13  หมู ป่าจากดงมายํ่ายีมันและบรรดาสัตว์ป่าในไร ่นาก ิ นม ันเป็น
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อาหาร 14  โอ ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงหนักลับเถิด พระเจ้าข้า ขอทรงมองจากฟ้าสวรรค์และทรงเหน็
ขอทรงสนพระทัยในเถาองุน่น้ี 15 คือสวนองุน่ซ่ึงพระหตัถ์ขวาของพระองค์ทรงปลูกไว้ และกิง่ท่ี พระองค์ 
ทรงให้เจรญิแข็งแรงเพื่อพระองค์ เอง 16 มันถูกเผาเสียด้วยไฟ มันถูกตัดลง พวกเขาพินาศด้วยการตําหนิ
จากสี พระพักตร ์ของพระองค์ 17 ขอพระหตัถ์ของพระองค์จงอยู่เหนือผู้ ท่ีอยู ่เบื้องขวาพระหตัถ์ของพระองค์
คื อบ ุตรของมนษุย ์ท่ี  พระองค์ ทรงกระทําให ้แข ็งแรงเพื่อพระองค์ เอง 18  แล ้วข้าพระองค์ทัง้หลายจะไม่หนั
กลับมาจากพระองค์ ขอทรงสงวนชวีติข้าพระองค์ทัง้หลายไว้  แล ้วข้าพระองค์ทัง้หลายจะทูลออกพระนาม
พระองค์ 19  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ทัง้หลายให ้กล ับสู่สภาพดี ขอ
พระพักตรข์องพระองค์ ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทัง้หลายจะรอดได้
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การสรรเสรญิพระเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้อง ตามทํานองกิททีธ เพลงสดุ ดี ของอาสาฟ

1 จงรอ้งเพลงถวายพระเจ้า พระกําลังของพวกเรา จงรอ้งเพลงด้วยเสียงดังถวายแด่พระเจ้าของยาโคบ
2 จงเปล่งเสียงสดุ ดี จงตีราํมะนาทัง้พิณเขาคู่อนัไพเราะ และพิณใหญ่ 3 จงเป่าแตรเม่ือวนัขึ้นค่ํา เม่ือวนั
เพ็ญณ วนัการเล้ียงของเรา 4 เพราะเป็นกฎเกณฑ์สําหรบัอสิราเอล เป็นพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้าแหง่ยา
โคบ 5  พระองค์ ทรงตัง้ให้เป็นพระโอวาทในโยเซฟ เม่ือพระองค์ทรงออกไปสู่ แผ่ นดิ นอ ียปิต์ ในท่ีซ่ึงข้าพเจ้า
ได้ยนิภาษาซ่ึงข้าพเจ้าไม่เคยรู ้จัก 6  วา่ �เราผ่อนบ่าของเขาจากภาระของเขา มือเขาเป็ นอ ิสระพ้นกระจาด
7 เม่ือทุกขใ์จเจ้าเร ียก เราก็ชว่ยเจ้าให ้พ้น เราตอบเจ้าในท่ีลับล้ีของฟ้ารอ้ง เราได้ทดลองเจ้าท่ี น้ํา  ณ เมรบีาห์
เซลาห์ 8  โอ ประชาชนของเราเอย๋  จงฟัง  แล ้วเราจะทักท้วงเจ้า  โอ อสิราเอลเอย๋ ถ้าเจ้าจะฟังเรา 9 จะไม่ มี 
พระแปลกๆท่ามกลางเจ้าเลย  เจ้ าจะไม่ กราบไหว ้พระต่างด้าว 10 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  ผู้  ได้ 
พาเจ้าออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ อา้ปากของเจ้าให้กวา้งเถิด เราจะป้อนเจ้าให ้อิม่ 11  แต่ ประชาชนของเรา
ไม่ฟังเสียงของเรา อสิราเอลไม่ยอมรบัเราเลย 12 เราจึงมอบเขาไว ้แก่  จิ ตใจด้ื อด ้านของเขาเอง  ให ้ดําเนิน
ตามคําปรกึษาของเขาเอง 13  โอ ประชาชนของเรา น่าจะฟังเรา และอสิราเอล น่าจะเดินในทางทัง้หลายของ
เรา 14  แล ้วไม่ ชา้ เราก็จะให ้ศัตรู ของเขานอบน้อมลง และจะห ันม ือของเราสู้ คู่อร ิของเขา� 15 บรรดาผู้ ท่ี  เกล 
ียดชงัพระเยโฮวาห์จะหมอบราบต่อพระองค์ � แต่ เวลาของเขาทัง้หลายจะยัง่ยนือยู ่เป็นนิตย ์� 16  พระองค์ 
จะทรงเล้ียงเขาด้วยข้าวสาลี อยา่งดี  ท่ีสุด �เราจะให ้เจ้ าพอใจด้วยน้ําผึ้งท่ีมาจากหนิ�
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การทูลขอใหพ้ระเจ้าทรงพิพากษา เพลงสดุ ดี ของอาสาฟ

1 พระเจ้าทรงเข้าประทับในชุ มน ุมชนของผู้ มีอาํนาจ  พระองค์ ทรงทําการพิพากษาท่ามกลางพระทัง้หลาย
วา่ 2 �ท่านจะตัดสินอยา่งอยุ ติ ธรรมและแสดงความลําเอยีงข้างคนชัว่นานเท่าใด เซลาห์ 3 จงให้ความยุ ติ 
ธรรมแก่คนยากจนและกําพรา้พ่อ จงดํารงสิทธขิองผู้ ท่ี  ทุกข์ ยากและคนขัดสน 4 จงชว่ยคนยากจนและคน
ขัดสนให ้พ้น ชว่ยเขาให้พ้นจากมือของคนชัว่� 5 เขาทัง้หลายไม่ รู ้และไม่ เข้าใจ เขาเดินไปมาในความมืด
รากทัง้สิน้ของแผ่นดินโลกก็ หวัน่ไหว 6 เราได้ กล่าววา่ �ท่านทัง้หลายเป็นพระ เป็นบุตรองค์ ผู้  สูงสุด ท่าน
ทุกคนน่ันแหละ 7  ถึงกระน้ัน ท่านก็จะตายอยา่งมนษุย์และล้มลงเหมือนเจ้านายคนหน่ึงคนใด� 8  โอ ข้าแต่ 
พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้นพิพากษาแผ่นดินโลก เพราะบรรดาประชาชาติทัง้สิน้จะเป็นมรดกของพระองค์
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การรอ้งทุกขเ์รือ่งการคิดกบฏ บทเพลงหรอืเพลงสดุ ดี ของอาสาฟ

1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขออยา่ทรงน่ิงอยู่  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขออยา่ทรงเงยีบและเฉยอยู่ 2 เพราะดู เถิด  ศัตรู 
ของพระองค์สับสนอลหม่าน บรรดาผู้ ท่ี ชงัพระองค์ ได้ ยกศีรษะของเขาขึ้น 3 เขาวางแผนการแยบคายสู้
ประชาชนของพระองค์ เขาปรกึษากันสู้ ผู้  ท่ี  พระองค์ ทรงซ่อนอยู่ 4 เขาพูดวา่ �มาเถิด  ให ้เราตัดเขาออกจาก
การเป็นประชาชาติ เพื่อจะไม่ระลึกถึงชื่ ออ ิสราเอลอกีต่อไป� 5 เพราะเขาปองรา้ยเป็นใจเดียวกัน เขาทํา
พันธสัญญาสู้ พระองค์ 6  คือ  เต็นท์ ของเอโดม และคนอชิมาเอล โมอบั และคนฮาการ์ 7 เกบาล อมัโมน และ
อามาเลค  ฟี ลิสเตี ยก ับชาวเมืองไทระ 8 อสัซี เรยีก ็สมทบเขาด้วย เขาได้ชว่ยลูกหลานของโลท เซลาห์

การอธษิฐานสู้ ศัตรู ของอสิราเอล
9 ขอทรงทํากับเขาอยา่งพระองค์ทรงกระทํากับมีเดียน อยา่งท่ีทํากับสิเสราและยาบิ นที ่ลําธารคี โชน 10  ผู้  

ถู กทําลายท่ีตําบลเอนโดร์  ผู้ กลายเป็นปุ๋ยของท่ี ดิน 11 ขอทรงทําขุนนางของเขาเหมือนโอเรบและเศเอบ ทํา
เจ้านายทัง้สิน้ของเขาเหมือนเศบารแ์ละศาลมุนนา 12  ผู้  ท่ี  กล่าววา่ � ให ้เราเอาท่ีอาศัยทัง้หลายของพระเจ้า
มาเป็นกรรมสิทธิข์องเราเถิด� 13  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงทําเขาให้เหมือนกงจั กร เหมือน
แกลบต่อหน้าลม 14 อยา่งไฟเผาผลาญป่าไม้ อยา่งเปลวเพลิงท่ี ให ้ ภู เขาลุกโพลง 15 ขอทรงข่มเหงเขาด้วย
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พายุแรงกล้าของพระองค์ และทรงทําให้เขาครา้มกลัวด้วยพายุจัดของพระองค์ 16 ทรงให ้หน ้าของเขาเต็ม
ไปด้วยความอาย  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อเขาจะได้แสวงหาพระนามของพระองค์ 17  ขอให ้เขาอบัอาย
และกลัวอยู ่เป็นนิตย ์ ให ้เขาอดสูและพินาศไป 18 เพื่อคนทัง้ปวงจะทราบวา่พระองค์  ผู้ ทรงพระนามวา่พระ
เยโฮวาห ์แต่ผู้เดียว ทรงเป็นผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทัง้สิน้
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ความปรารถนาเข้าไปนมัสการในพระว ิหาร ถึงหวัหน้านั กร ้อง ตามทํานองกิททีธ เพลงสดุ ดี ของคณะ

โคราห์
1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา  ท่ี ประทับของพระองค์เป็ นที ่รกัจรงิๆ 2 วญิญาณของข้าพระองค์ 

ปรารถนา  เออ อาลัยหาบรเิวณพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ใจกายของข้าพระองค์ โห ่รอ้งถวายพระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์ 3  แม้ นกกระจอกก็ หาบ ้านได้  แล ้วและนกนางแอน่หารงัสําหรบัตัวมันได้  ท่ี  ท่ี มันจะตกฟองออกลูก
คือท่ีแท่นบูชาของพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหจ์อมโยธา  กษัตรยิ ์และพระเจ้าของข้าพระองค์ 4 ความสุข
เป็นของบุคคลท่ีอาศัยในพระนิเวศของพระองค์ เขาจะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค์ เสมอ เซลาห์ 5 ความสุข
เป็นของบุคคลท่ีกําลังของเขาอยู่ในพระองค์ คือคนท่ีในใจของเขาเป็นทางทัง้หลายของพระองค์ 6  ขณะท่ี 
เขาผ่านไปตามหวา่งเขาบาคา เขากระทําให้เป็ นที ่ น้ําพุ ฝนต้นฤดูกระทําให้สระน้ําเต็ม 7 เขาไปด้วยมีกําลัง
มาเพิม่ขึ้นๆ เขาทัง้หลายจะเข้าเฝ้าพระเจ้าในศิ โยน 

การทูลขอให ้เข ้าไปอยูใ่นพระว ิหาร 
8  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงสดับคําอธษิฐานของข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเจ้าของ

ยาโคบ ขอทรงเงีย่พระกรรณ เซลาห์ 9 ขอทอดพระเนตร  โอ ข้าแต่พระเจ้าโล่ของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอ
ทอดพระเนตรหน้าผู้รบัเจิมของพระองค์ 10 เพราะวนัเดียวในบรเิวณพระนิเวศของพระองค์ ดี กวา่พั นว ันใน
ท่ี อื่น ข้าพระองค์จะเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพระองค์ ดี กวา่อยู่ในเต็นท์ของความชัว่
รา้ย 11 เพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตยแ์ละเป็นโล่ พระเยโฮวาหจ์ะทรงปูนความกรุณาและ
เกียรติ  พระองค์ จะมิ ได้ ทรงหวงของดีอนัใดไวเ้ลยจากบุคคลผู้ดําเนินในความเท่ียงธรรม 12  โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาหจ์อมโยธา  บุ คคลท่ีวางใจในพระองค์ ก็  เป็นสุข 
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นักแต่งสดุ ดี ทูลขอพระเมตตาดังเดิม ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของคณะโคราห์

1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์  ได้ ทรงโปรดปรานแผ่นดินของพระองค์  พระองค์ ทรงให้พวกเชลยของยา
โคบกลับสู่สภาพดี 2  พระองค์  ได้ ทรงยกความชัว่ชา้ของประชาชนของพระองค์ เสีย  พระองค์ ทรงกลบเกล่ือน
บาปทัง้สิน้ของเขา เซลาห์ 3  พระองค์  ได้ ทรงนําพระพิโรธทัง้สิน้ของพระองค์ กลับ  พระองค์ ทรงเคยหนัจาก
ความกริ ้วอ ั นร ้อนแรงของพระองค์ 4  โอ ข้าแต่พระเจ้าแหง่ความรอดของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอทรงชว่ยข้า
พระองค์ ให ้ กล ับคื นอ ีก ขอทรงระงบัความกริว้จากข้าพระองค์ ทัง้หลาย 5  พระองค์ จะทรงกริว้ต่อข้าพระองค์
ทัง้หลายเป็นนิตย ์หรอื  พระองค์ จะทรงให้ความกริว้ของพระองค์ดํารงตลอดทุกชัว่อายุ หรอื 6  พระองค์ จะไม่
ทรงใหข้้าพระองค์ทัง้หลายฟ้ื นอ ีกหรอื เพื่อประชาชนของพระองค์จะได้เปรมปร ีดิ ใ์นพระองค์ 7  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขอทรงสําแดงความเมตตาของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ ทัง้หลาย และขอประทานความรอดของ
พระองค์ แก่ ข้าพระองค์ ทัง้ปวง 

ความมัน่ใจในความดีเลิศของพระเจ้า
8 ข้าพระองค์จะได้ฟังความท่ีพระเจ้าพระเยโฮวาหจ์ะตรสั เพราะพระองค์จะตรสัความสันติ แก่ ประชาชน

ของพระองค์ และแก่ว ิสุทธ ิชนของพระองค์  แต่ อยา่ให้เขาทัง้หลายหนักลับไปสู่ความโง ่อกี 9  แน่  ที เดียวท่ี
ความรอดของพระองค์ อยู ่ ใกล้  คนที เ่กรงกลัวพระองค์ เพื่อสงา่ราศีจะอยูใ่นแผ่นดินของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 
10 ความเมตตาและความจรงิได้ พบกัน ความชอบธรรมและสันติภาพได้ จุ  บก ันและกัน 11 ความจรงิจะงอก
ขึ้นมาจากแผ่นดิน และความชอบธรรมจะมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ 12  เออ พระเยโฮวาหจ์ะประทานสิง่ท่ี ดี  ๆ  
และแผ่นดินของข้าพระองค์ทัง้หลายจะเกิดผล 13 ความชอบธรรมจะนําหน้าพระองค์ และจะตัง้ข้าพระองค์
ทัง้หลายไวใ้นมรรคาแหง่รอยพระบาทของพระองค์

86
 ดาว ิดพึ่งพระเมตตาของพระเจ้า คําอธษิฐานของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย่พระกรรณสดับข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสน 2 ขอ
ทรงสงวนชวีติข้าพระองค์ ไว ้เพราะข้าพระองค์ บรสุิทธิ ์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงชว่ยผู้ รบัใช ้
ของพระองค์ ผู้ วางใจในพระองค์ 3  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ เพราะข้า
พระองค์รอ้งทูลต่อพระองค์ วนัยงัค่ํา 4 ขอทรงให ้จิ ตใจผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ยนิดี  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็น
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เจ้า  จิ ตใจข้าพระองค์ตัง้ใจแน่วแน่ในพระองค์ 5 ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ประเสรฐิและทรง
พรอ้มท่ีจะประทานอภัย  อุ ดมด้วยความเมตตาต่อบรรดาผู้รอ้งทูลพระองค์ 6  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
เงีย่พระกรรณสดับคําทูลอธษิฐานของข้าพระองค์ ขอทรงสดับเสียงรอ้งทูลวงิวอนของข้าพระองค์ 7 ในวนั
ลําบากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะรอ้งทูลพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์ 8  โอ ข้าแต่ องค์  
พระผู้เป็นเจ้า ในบรรดาพระไม่ มี  ผู้ ใดเหมือนพระองค์ และไม่ มี กิจการใดๆเหมือนพระราชกิจของพระองค์
9  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า บรรดาประชาชาติ ท่ี  พระองค์ ทรงสรา้งจะมานมัสการต่อพระพักตร ์พระองค์ 
และจะเทิดทูนพระนามของพระองค์ 10 เพราะพระองค์ ใหญ่ ยิง่และทรงกระทําการมหศัจรรย์  พระองค์  แต่  
องค์ เดียวทรงเป็นพระเจ้า 11  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนพระมรรคาของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะดําเนินในความจรงิของพระองค์ ขอทรงสํารวมใจของข้าพระองค์ ให ้ยาํเกรงพระนามของ
พระองค์ 12  โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ด้วยสิน้
สุดใจ และข้าพระองค์จะเทิดทูนพระนามของพระองค์ เป็นนิตย ์13 เพราะความเมตตาของพระองค์ ท่ี ทรง
มีต่อข้าพระองค์น้ันใหญ่ ยิง่นัก และพระองค์ทรงชว่ยจิตวญิญาณของข้าพระองค์ ให ้พ้นจากท่ีลึกท่ีสุดของ
นรก 14  โอ ข้าแต่ พระเจ้า คนหยิง่ยโสได้ ลุ กขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์  หมู่ คนทารุณเสาะหาชวีติข้าพระองค์ เขา
มิ ได้ ประดิษฐานพระองค์ ไว ้ตรงหน้าเขา 15  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า  แต่  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้ากอปร
ด้วยพระกรุณาและพระเมตตา ทรงกริว้ชา้ และอุดมด้วยความเมตตา และความจรงิ 16  โอ ขอทรงหนัมา
เมตตาข้าพระองค์ ขอประทานกําลังแก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ และขอทรงชว่ยชีว ิตบ ุตรชายของหญิงคนใช้
ของพระองค์ 17 ขอประทานหมายสําคัญแหง่ความโปรดปรานของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ เพื่อคนท่ี เกล 
ียดชงัข้าพระองค์จะเหน็ และจะได้ อาย ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ได้ ทรงชว่ยข้าพระองค์และทรง
เล้าโลมข้าพระองค์
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สงา่ราศีของอสิราเอลในอนาคต เพลงสดุ ดี หรอืบทเพลงของคณะโคราห์

1 รากฐานของพระองค์ อยู ่บนภูเขาอนับร ิสุทธ ิ์ 2พระเยโฮวาหท์รงรกัประตูศิโยนมากยิง่กวา่บรรดาท่ีอาศัย
ของยาโคบ 3  โอ นครแหง่พระเจ้าเอย๋ เขากล่าวสรรเสรญิเธอ เซลาห์ 4 ในบรรดาผู้ ท่ี  รู ้จักเรา เราระบุชื่อรา
หบัและบาบิ โลน  ดู  เถิด  ฟี ลิสเตีย ไทระ และเอธโิอเปีย เขากล่าวกั นว ่า � ผู้  น้ี  เก ิดท่ี น่ัน � 5 และเขาจะพูดเรือ่ง
ศิโยนวา่ � ผู้  น้ี และผู้น้ันเกิดในเมืองน้ัน� เพราะองค์ ผู้ สูงสุดน่ันแหละจะสถาปนาเมืองน้ันไว้ 6  ขณะท่ี พระเย
โฮวาหท์รงจดชนชาติ ทัง้หลาย  พระองค์ จะทรงบันทึ กวา่ � ผู้  น้ี  เก ิดท่ี น่ัน � เซลาห์ 7 นั กร ้องและนักเล่นเครือ่ง
ดนตรจีะอยู ่ท่ีน่ัน  น้ําพุ ทัง้สิน้ของเราอยูใ่นเธอ
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คําอธษิฐานแหง่ความโศกเศรา้ บทเพลงหรอืเพลงสดุ ดี ของคณะโคราห์ ถึงหวัหน้านั กร ้อง ตามทํานอง

มาหะลัท  เลอ ันโนท มัสคิลบทหน่ึงของเฮมาน คนเอสราห์
1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่ความรอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอ้งทูลต่อพระพักตร ์พระองค์ 

ทัง้กลางวนัและกลางคืน 2 ขอคําอธษิฐานของข้าพระองค์มาจําเพาะเบื้องพระพักตรข์องพระองค์ ขอทรง
เงีย่พระกรรณสดับคํารอ้งทูลของข้าพระองค์ 3 เพราะจิตใจของข้าพระองค์ลําบากเต็ มท ีและชวีติของข้า
พระองค์ เข้าใกล้ แดนผู้ ตาย 4 เขานับข้าพระองค์ในบรรดาผู้ ท่ี ลงไปยงัปากแดน ข้าพระองค์เป็นเหมือนชาย
ท่ี ไม่มี  กําลัง 5 เหมือนคนท่ีเขาทิง้ไว้ท่ามกลางคนตาย เหมือนคนถูกฆ่าท่ีนอนอยู่ในหลุมศพ  ผู้  ท่ี  พระองค์  
มิได้ ทรงระลึกถึ งอ ีก และเขาทัง้หลายถูกพรากเสียจากพระหตัถ์ของพระองค์ 6  พระองค์ ทรงใส่ข้าพระองค์ 
ไว ้ในส่วนลึกของปากแดนผู้ ตาย ในแดนท่ีมืดและลึก 7 พระพิโรธของพระองค์ หน ักอยู่บนข้าพระองค์ และ
พระองค์ทรงทับถมข้าพระองค์ด้วยคล่ืนทัง้สิน้ของพระองค์ เซลาห์ 8  พระองค์ ทรงกันผู้ ท่ี  คุ ้นเคยกับข้า
พระองค์ ให ้ออกหา่งจากข้าพระองค์  พระองค์ ทรงกระทําให้ข้าพระองค์เป็ นที ่น่ารงัเกียจต่อเขาทัง้หลาย
ข้าพระองค์ ถู กขัง ข้าพระองค์จึงออกไปไม่ ได้ 9  นัยน์ ตาของข้าพระองค์มัวไปเพราะความทุกข์ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ้งทูลพระองค์ ทุกวนั ข้าพระองค์ ชู มือขึ้นต่อพระองค์ 10  พระองค์ จะทรงกระทําการ
มหศัจรรย์เพื่อคนตายหรอื ชาวแดนผู้ตายจะลุกขึ้นสรรเสรญิพระองค์ ได้  หรอื เซลาห์ 11 เขาจะประกาศ
ความเมตตาของพระองค์ในหลุมศพหรอื หรอืจะประกาศความสัตย์สุ จร ิตในแดนพินาศหรอื 12 ในความ
มืดเขาจะรูจั้กการมหศัจรรย์ของพระองค์ หรอื ในแผ่นดินแหง่ความหลงลืมเขาจะรูจั้กความชอบธรรมของ
พระองค์ หรอื 13  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่ ข้าพระองค์รอ้งทูลต่อพระองค์ ในเวลาเชา้คําอธษิฐานของข้า
พระองค์จะขึ้นไปหาพระองค์ 14 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์ทรงเหวีย่งจิตวญิญาณข้าพระองค์ออกไป
เสีย ไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระพักตรเ์สียจากข้าพระองค์ 15  ตัง้แต่ เป็ นอน ุชนมา ข้าพระองค์ ทุกข์ ยากและ
พรอ้มท่ีจะตาย ขณะข้าพระองค์ทนต่อความสยดสยองของพระองค์ ข้าพระองค์ มี  จิ ตใจไขวเ้ขวไป 16 ความ
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พิโรธอนัแรงกล้าของพระองค์กวาดไปเหนือข้าพระองค์  สิ ่งท่ีน่ากลัวจากพระองค์ตัดข้าพระองค์ออกเสีย
17 มันล้อมข้าพระองค์ ไว ้รอบวนัยงัค่ําอยา่งน้ําท่วม มันท่วมข้าพระองค์ มิด 18  พระองค์ ทรงให้คนรกัและ
สหายหา่งเหนิจากข้าพระองค์  ผู้  ท่ี  คุ ้นเคยกับข้าพระองค์ อยู ่ในความมืด
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การสรรเสรญิพระเจ้าเพราะพันธสัญญาและความโปรดปรานของพระองค์ มัสคิลบทหน่ึงของเอธาน

คนเอสราห์
1 ข้าพระองค์จะรอ้งเพลงถึงความเมตตาของพระเยโฮวาห ์เป็นนิตย ์ด้วยปากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์

จะประกาศความสัตย์สุ จร ิตของพระองค์ตลอดทุกชัว่อายุ 2 ด้วยข้าพระองค์ ได้  กล ่าวแล้ วว ่า �ความเมตตา
จะตัง้อยู ่เป็นนิตย ์ พระองค์ จะสถาปนาความสัตย์สุ จร ิตของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ ทีเดียว � 3 �เราได้กระทํา
พันธสัญญากับผู้ ท่ี  ถู กเลือกของเรา เราได้ปฏิญาณกับดาวดิผู้ รบัใช ้ของเรา 4  วา่ �เราจะสถาปนาเชื้อสาย
ของเจ้าไว ้เป็นนิตย ์และจะสรา้งบัลลั งก ์ของเจ้าไว ้ทุ กชัว่อายุ� � เซลาห์ 5  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ฟ้าสวรรค์
จะสรรเสรญิการมหศัจรรยข์องพระองค์ และสรรเสรญิความสัตยสุ์ จร ิตของพระองค์ในท่ีประชุมของบรรดา
ว ิสุทธ ิชนด้วย 6 เพราะผู้ใดเล่าท่ีในฟ้าสวรรค์จะเปรยีบกับพระเยโฮวาห ์ได้ ในบรรดาลูกหลานของผู้ มี อาํนาจ
ผู้ใดจะเหมือนพระเยโฮวาห์ 7 คือองค์พระเจ้าผู้เป็ นที ่เกรงกลัวอยา่งยิง่ในสภาของบรรดาว ิสุทธ ิ ชน และ
บรรดาผู้ ท่ีอยู ่รอบพระองค์เกรงขามพระองค์ 8  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์  ผู้ ใดจะทรงฤทธานุภาพเท่าเทียมพระองค์ ด้วยความสัตย์สุ จร ิตของพระองค์รอบพระองค์ 9  พระองค์ 
ทรงปกครองการเดือดดาลของทะเล เม่ือคล่ืนสูงขึ้นพระองค์ทรงให ้สงบ 10  พระองค์ ทรงทุบราหบัเป็นชิน้ๆ
เหมือนผู้ ถู กฆ่า  พระองค์ ทรงกระจายศั ตรู ของพระองค์ด้วยพระกรทรงฤทธิข์องพระองค์ 11 ฟ้าสวรรค์เป็น
ของพระองค์  แผ่ นดินโลกเป็นของพระองค์ ด้วย  พระองค์  ได้ ทรงตัง้พิภพและบรรดาสิง่ท่ี อยู ่ในน้ัน 12 ทิศ
เหนือและทิศใต้  พระองค์  ก็ได้ ทรงสรา้ง  ภู เขาทาโบร์กับภูเขาเฮอร์โมนจะสรรเสรญิพระนามของพระองค์
อยา่งชื่นบาน 13  พระองค์  มี พระกรอนัทรงฤทธิ์ พระหตัถ์ของพระองค์ ก็  แข็งแรง พระหตัถ์ขวาของพระองค์ ก็  
สูง 14 ความเท่ียงธรรมและความยุ ติ ธรรมเป็นรากฐานแห ่งบ ัลลั งก ข์องพระองค์ ความเมตตาและความจรงิ
เดินนําหน้าพระองค์ 15  ชนชาติ  ท่ี  รู ้จักโหร่อ้งอยา่งชื่นบานก็ เป็นสุข  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พวกเขาจะเดินใน
ความสวา่งจากสี พระพักตร ์ของพระองค์ 16 พวกเขาจะปลาบปล้ืมยนิดีในพระนามพระองค์ วนัยงัค่ํา และได้
รบัการเชดิชูโดยความชอบธรรมของพระองค์ 17 เพราะพระองค์ทรงเป็นสงา่ราศี แห ่งกําลังของเขาทัง้หลาย
 แต่ โดยความโปรดปรานของพระองค์ เขาของข้าพระองค์ทัง้หลายจะถูกเชดิชู ขึ้น 18 เพราะผู้ป้องกันเราทัง้
หลายเป็นพระเยโฮวาห์  กษัตรยิ ์ของเราเป็นองค์ บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล 19 ในกาลก่อน  พระองค์ ตร ัสด ้วยนิ มิ 
ตแก่ ผู้บรสุิทธิ ์ของพระองค์และตร ัสว ่า �เราได้ชว่ยเหลือชายฉกรรจ์คนหน่ึง เราได้ เชดิชู  คนที ่ ถู กเลือกคน
หน่ึงเหนือประชาชน 20 เราได้พบดาวดิผู้ รบัใช ้ของเรา ด้วยน้ํามันบร ิสุทธ ิข์องเรา เราได้ เจ ิมเขาไว ้แล้ว 21 เพื่อ
วา่มือของเราจะอยูกั่บเขาเป็นนิตย์ และแขนของเราจะเสรมิกําลังของเขา 22  ศัตรู จะเรยีกอะไรจากเขาไม่ ได้ 
 บุ ตรแหง่ความชัว่รา้ยจะกดขี่เขาไม่ ได้ 23 เราจะขยี ้คู่อร ิของเขาต่อหน้าเขา และตี ผู้  ท่ี  เกล ียดเขาให้ล้มลง 24  
ความสัตย ์สุ จร ิตและความเมตตาของเราจะอยูกั่บเขา และเขาของเขาจะเป็ นที ่ เชดิชู โดยนามของเรา 25 เรา
จะเอามือของเขาวางไวบ้นทะเล และมือขวาของเขาบนแม่น้ําทัง้หลาย 26 เขาจะรอ้งต่อเราวา่ � พระองค์ ทรง
เป็นพระบิดาของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ และเป็นศิลาแหง่ความรอดของข้าพระองค์� 27 และ
เราจะใหเ้ขาเป็นบุตรหวัปีของเราด้วย สูงกวา่บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งแผ่นดินโลก 28 เราจะเก็บความเมตตาของ
เราไว ้ให ้เขาเป็นนิตย์ และพันธสัญญาของเราจะตั ้งม ่ันคงอยู่เพื่อเขา 29 เราจะสถาปนาเชื้อสายของเขาไว ้
เป็นนิตย ์ทั ้งบ ัลลั งก ์ของเขาให้ดํารงตราบเท่ากาลของฟ้าสวรรค์ 30 ถ้าลูกหลานของเขาทิง้ราชบัญญั ติ ของ
เรา และไม่ดําเนินตามคําตัดสินของเรา 31 ถ้าเขาทัง้หลายฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของเรา และมิ ได้ รกัษาบัญญั ติ 
ของเรา 32  แล ้วเราจะลงโทษการละเมิดของเขาด้วยไม้ เรยีว และความชัว่ชา้ของเขาด้วยการเฆ่ียน 33  แต่ จะ
ไม่ถอนความเมตตาของเราไปจากเขา  หรอืไม่  จร ิงต่อความสัตยสุ์ จร ิตของเรา 34 เราจะไม่ฝ่าฝืนพันธสัญญา
ของเรา หรอืพลิกแพลงถ้อยคําท่ีออกไปจากรมิฝีปากของเรา 35 เราปฏิญาณด้วยความบร ิสุทธ ์ิของเราเด็ด
ขาดวา่ เราจะไม่ มุ สาต่อดาวดิ 36 เชื้อสายของเขาจะดํารงอยู ่เป็นนิตย ์ บัลลังก์ ของเขาจะยนืนานอยา่งดวง
อาทิตย์ต่อหน้าเรา 37 จะสถาปนาไวอ้ยา่งดวงจันทร ์เป็นนิตย ์และเหมือนสักขีพยานอนัสัตย์ซ่ือในท้องฟ้า�
เซลาห์ 38  แต่  พระองค์ ทรงได้ เหว ่ียงออกไปและเกลียดชงั  พระองค์ ทรงพระพิโรธต่อผู้ ท่ี  เจ ิมไวข้องพระองค์
39  พระองค์  ได้ ทรงบอกเลิกพันธสัญญากับผู้ รบัใช ้ของพระองค์  พระองค์ ทรงกระทํามงกุฎของท่านมลทิน
โดยเหวีย่งลงสู่ พื้นดิน 40  พระองค์  ได้ พังรัว้ต้นไม้ของท่านทัง้สิน้  พระองค์ ทรงให ้ท่ี กําบังเข้มแข็งของท่าน
ปร ักห ักพังลง 41 คนทัง้ปวงท่ีผ่านไปก็ปล้นท่าน ท่านก็เป็ นที ่นินทาของเพื่อนบ้าน 42  พระองค์ ทรงยกยอ่ง
มือขวาของคู่ อร ิของท่าน  พระองค์ ทรงกระทําให ้ศัตรู ทัง้สิน้ของท่านเปรมปร ีดิ ์43  จร ิงที เดียว  พระองค์ ทรง
หนัคมดาบของท่าน และพระองค์ มิได้ ทรงกระทําให้ท่านตั ้งม ่ันอยู่ในสงคราม 44  พระองค์  ได้ ทรงกระทําให้
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สงา่ของท่านเส่ือมสูญไป และทรงเหวีย่งบัลลั งก ์ของท่านลงสู่ พื้นดิน 45  พระองค์ ทรงตัดว ันว ัยหนุ่มของท่าน
ให ้สัน้ และทรงคลุ มท ่านไวด้้วยความอาย เซลาห์

พระสัญญาอ ันม ่ันคงของพระเจ้าต่อดาวดิ
46 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ จะซ่อนองค์ อยู ่นานเท่าใด  เป็นนิตย ์ หรอื พระพิโรธของพระองค์จะไหม้ 

อยู ่นานเท่าใด 47 ขอทรงระลึ กวา่ ชว่งชวีติของข้าพระองค์สัน้แค่ ไหน ไฉนพระองค์ทรงเนรมิตสรา้งบรรดา
มนษุย์มาอยา่งเปล่าประโยชน์ 48  มนษุย ์คนใดมี ช ีวติอยู ่ได้ โดยไม่ต้องเหน็ความตาย เขาจะชว่ยจิตวญิญาณ
ของตนใหพ้้นจากมือของแดนผู้ตายได้ หรอื เซลาห์ 49 ข้าแต่ องค์  พระผูเ้ป็นเจ้า ความเมตตาในกาลก่อนของ
พระองค์ อยู ่ ท่ีไหน ซ่ึงพระองค์ทรงปฏิญาณต่อดาวดิโดยความจรงิของพระองค์ 50 ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า 
ขอทรงระลึกวา่ผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ถู  กด ่าอยา่งไร และข้าพระองค์รบัความสบประมาทของบรรดาชนชาติ ท่ี  
มี อาํนาจใหญ่โตไวใ้นอกของข้าพระองค์ อยา่งไร 51  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ น่ันแหละศั ตรู ของพระองค์ ได้  เยย้
หยนั น่ันแหละเขาเยย้รอยเท้าของผู้ ท่ี  เจ ิมไวข้องพระองค์ 52  สาธุ การแด่พระเยโฮวาห ์เป็นนิตย ์เอเมนและ
เอเมน
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เล่ มท ่ี สี ่ซ่ึงเปรยีบกับหนังสื อก ันดารวถีิ  เก ่ียวกับอสิราเอลและชนชาติ น้ัน โมเสสกล่าวถึงพระสัญญา

และการทําโทษของพระเจ้า คําอธษิฐานของโมเสส คนของพระเจ้า
1 ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า  พระองค์ ทรงเป็ นที ่อาศัยของข้าพระองค์ทัง้หลายตลอดทุกชัว่อายุ 2  ก่อนท่ี  ภู 

เขาทัง้หลายเกิดขึ้นมา  ก่อนท่ี  พระองค์ ทรงให้กําเนิดแผ่นดินโลกและพิ ภพ  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าตัง้แต่ 
นิรนัดร ์กาลถึงนิรนัดร ์กาล 3  พระองค์ ทรงให ้มนษุย ์ กล ับไปสู่ ความพินาศ และตร ัสว ่า � บุ ตรทัง้หลายของ
มนษุย ์เอย๋ จงกลับเถิด� 4 เพราะพันปีในสายพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนวานน้ีซ่ึงผ่านไปแล้ว หรอื
เหมือนยามเดียวในเวลากลางคืน 5  พระองค์ ทรงกวาดมนษุย์ไปเสียอยา่งน้ําท่วม เขาเป็นเหมือนการนอน
หลับ เหมือนหญ้าท่ีงอกขึ้นใหม่ในเวลาเชา้ 6 ในเวลาเชา้มั นก ็บานออกและใหญ่ ขึ้น ครัน้เวลาเย ็นก ็ ถู กตัด
ลงและเหีย่วไป 7 เพราะข้าพระองค์ทัง้หลายถูกความกริว้ของพระองค์ผลาญเสีย ข้าพระองค์ ก็ เดือดรอ้น
เพราะพระพิโรธของพระองค์ 8  พระองค์ ทรงตัง้ความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ ไว ้ต่อพระพักตร ์พระองค์ ทรงตัง้
บาปลับๆของข้าพระองค์ ไว ้ในความสวา่งแหง่พระพักตรข์องพระองค์ 9 วนัทัง้ปวงของข้าพระองค์ทัง้หลาย
สิน้ไปใต้พระพิโรธของพระองค์ กําหนดปีของข้าพระองค์ สิ ้นสุดลงอยา่งเสียงถอนหายใจ

ความสัน้แหง่ชวีติ
10 กําหนดปีของข้าพระองค์ทัง้หลายคือเจ็ดสิบหรอืถ้าเป็นเหตุจากมีกําลั งก ็ถึงแปดสิบ  แต่ ชว่งชีว ิตน ้ั นม 

ี แต่ งานและความโศกเศรา้  ไม่ ชา้ก็สูญไปและข้าพระองค์ทัง้หลายก็ จากไป 11  ผู้ ใดจะทราบถึงฤทธิ์ความ
กริว้ของพระองค์ และพระพิโรธของพระองค์ตามความเกรงกลัวพระองค์ 12 ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวนั
ของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ทัง้หลายจะตัง้จิตตัง้ใจได้ สติปัญญา 13  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงหนั
มาเถิดพระเจ้าข้า หรอืย ังอ ีกนานเท่าใด ขอทรงมีความสงสารบรรดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 14  โอ ขอทรงให้
ข้าพระองค์ทัง้หลายอิม่ในเวลาเชา้ด้วยความเมตตาของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ทัง้หลายจะได้เปรมปร ีดิ ์
และยนิดีตลอดวนัเวลาของข้าพระองค์ 15 ขอทรงใหข้้าพระองค์ทัง้หลายยนิดี ให ้มากวนัเท่ากั บท ่ี พระองค์  ได้ 
ทรงให้ข้าพระองค์ ทุกข์ ยากน้ัน และให้มากปี เท่ ากั บท ่ีข้าพระองค์ ได้ ประสบการรา้ย 16  ขอให ้พระราชกิจของ
พระองค์ปรากฏแก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ และใหส้งา่ราศีของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของเขา 17 ขอความ
งามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ อยู ่เหนือข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอทรงสถาปนาหตัถกิจของข้า
พระองค์เหนือข้าพระองค์ พระเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงสถาปนาหตัถกิจของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 
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สภาพอ ันม ีสุขของคนท่ีรกัพระเจ้า

1  ผู้  ท่ี อาศัยอยู่  ณ  ท่ี กําบังขององค์ ผู้ สูงสุดจะอยูใ่นรม่เงาของผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์2 ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงพระเย
โฮวาห ์วา่ � พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์
 ผู้  ท่ี ข้าพระองค์จะไว ้วางใจ �

ความปลอดภัยของคนท่ีรกัพระเจ้า
3 เพราะพระองค์จะทรงชว่ยตั วท ่านให้พ้นจากกับของพรานนกและจากโรคภัยอยา่งรา้ยแรง น้ัน 4  

พระองค์ จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และท่านจะวางใจอยู ่ใต้  ปี กของพระองค์ ความจรงิของ
พระองค์เป็นโล่และเป็นดัง้ของท่าน

การยกยอ่งคนท่ีรกัพระเจ้า
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5 ท่านจะไม่ กล ัวความสยดสยองในกลางคืน หรอืกลัวลูกธน ูท่ี ปลิวไปในกลางวนั 6 หรอืโรคภัยท่ี ไล่ มาใน
ความมืด หรอืความพินาศท่ี เก ิดความหายนะในเท่ียงวนั 7 พันคนจะล้มอยู ่ท่ี ข้างๆท่าน หม่ืนคนท่ีมือขวาของ
ท่าน  แต่ ภัยน้ันจะไม่มาใกล้ ท่าน 8 ท่านจะมองดูด้วยตาเท่าน้ัน และเหน็การตอบแทนแก่ คนชัว่ 9 เพราะท่าน
ได้กระทําให้พระเยโฮวาห ์ผู้ เป็ นที ่ ล้ี ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ ผู้  สูงสุด เป็ นที ่ อยู ่ของท่าน 10  ไม่มี การรา้ยใดๆ
จะตกมาบนท่าน  ไม่มี ภัยมาใกล้ ท่ี อาศัยของท่าน 11 เพราะพระองค์จะรบัสัง่เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ใน
เรือ่งท่าน  ให ้ระแวดระวงัท่านในทางทัง้ปวงของท่าน 12 เขาทัง้หลายจะเอามือประคองชูท่านไว้ เกรงวา่เท้า
ของท่านจะกระแทกหนิ 13 ท่านจะเหยยีบสิงโตและงู พิษ ท่านจะยํ่าสิงโตหนุ่มและมังกร 14 เพราะเขาผูกพั 
นก ับเราด้วยความรกั เราจึงจะชว่ยเขาให ้พ้น เราจะตัง้เขาไว้ในท่ี สูง เพราะเขารูจั้กนามของเรา 15 เขาจะ
รอ้งทูลเรา และเราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลําบาก เราจะชว่ยเขาให้พ้นและให ้เกียรติ  เขา 16 เรา
จะใหเ้ขาอิม่ใจด้วยชวีติยนืยาว และสําแดงความรอดของเราแก่ เขา 
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การสรรเสรญิความดีเลิศของพระเจ้า เพลงสดุ ดี หรอืบทเพลงสําหรบัวนัสะบาโต

1 เป็นการดี ท่ี จะโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์  โอ ข้าแต่ องค์  ผู้  สูงสุด  ท่ี จะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระนามของ
พระองค์ 2  ท่ี จะประกาศความเมตตาของพระองค์ในเวลาเชา้ และความสัตย์สุ จร ิตของพระองค์ในกลาง
คืน 3 เป็นเสียงก้องไปด้วยพิณสิบสายและพิณใหญ่ และด้วยเสียงพิณเขาคู่ 4 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะ
พระองค์ทรงกระทําใหข้้าพระองค์ ยนิดี ด้วยพระราชกิจของพระองค์ ข้าพระองค์จะฉลองชยัชนะเน่ืองในพระ
หตัถกิจของพระองค์ 5  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระราชกิจของพระองค์ ใหญ่ หลวงนัก พระดํารขิองพระองค์
สุ ดล ึ กล้ํา 6 คนเขลาจะทราบไม่ ได้ คนโฉดเข้าใจเรือ่งน้ี ไม่ได้ 7  วา่  ถึงแม้ คนชัว่จะงอกขึ้นอยา่งหญ้า และคน
กระทําความชัว่ชา้ทัง้ปวงเจรญิขึ้น เขาทัง้หลายจะถูกทําลายเป็นนิตย์ 8 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่  พระองค์ 
ทรงอยู่บนท่ีสูงเป็นนิตย์ 9  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะดู เถิด  ศัตรู ของพระองค์ เพราะดู เถิด  ศัตรู ของ
พระองค์จะพินาศ คนกระทําความชัว่ชา้ทัง้ปวงจะต้องกระจัดกระจายไป 10  แต่  พระองค์ ทรงเชดิชูเขาของ
ข้าพระองค์อยา่งกับเขาม้ายูนิ คอน ข้าพระองค์จะถูกเจิ มด ้วยน้ํามันใหม่ 11  นัยน์ ตาของข้าพระองค์จะเหน็
ความปรารถนาของข้าพระองค์ต่อพวกศั ตรู ของข้าพระองค์น้ันสําเรจ็  หู ของข้าพระองค์จะได้ยนิถึงความ
ปรารถนาของข้าพระองค์ต่อคนชั ่วท ่ี ลุ กขึ้นสู้ข้าพระองค์น้ันสําเรจ็ 12 คนชอบธรรมจะงอกขึ้นอยา่งต้ นอ ิ
นทผลัม เขาจะเจรญิขึ้นอยา่งต้นสนสีดารใ์นเลบานอน 13  คนที ่ ถู กปลูกไวใ้นพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะ
เจรญิขึ้นในบรเิวณของพระเจ้าของเราทัง้หลาย 14 เขาแก่ แล้วก็ ยงัเกิดผล เขาจะมีน้ําเล้ียงเต็มและเขียวสด
อยู่ 15 เพื่อแสดงวา่พระเยโฮวาหน้ั์นเท่ียงธรรม  พระองค์ ทรงเป็นศิลาของข้าพระองค์ ในพระองค์ ไม่มี ความ
อธรรม
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ความรุง่เรอืงแหง่ราชอาณาจักรของพระเจ้า

1 พระเยโฮวาหท์รงครอบครอง  พระองค์ ทรงสวมความยิง่ใหญ่ พระเยโฮวาหท์รงสวมกําลัง  พระองค์ ทรง
เอาพระกําลังคาดพระองค์ โลกได้สถาปนาไว ้แล้ว มันจะไม่ หวัน่ไหว 2พระท่ีน่ังของพระองค์ ได้ สถาปนาไว ้แล 
้วตัง้แต่กาลดึกดําบรรพ์  พระองค์  ดํารงอยู ่ ตัง้แต่  นิรนัดร ์ กาล 3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ กระแสน้ําได้ คะนอง 
กระแสน้ําคะนองเสียง กระแสน้ําคะนองเสียงกึ กก ้อง 4 พระเยโฮวาหบ์นท่ีสูงน้ันทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ยิง่กวา่เสียง
ของน้ํามากหลาย ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ยิง่กวา่คล่ืนทะเล 5 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ แน่ นอนที เดียว  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์  ความบรสุิทธิ ์เหมาะกับพระนิเวศของพระองค์ เป็นนิตย ์

94
การขอรอ้งเรือ่งการปกครองอยา่งกดขี่และการขาดความเคารพ

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห ์พระเจ้า  เจ้ าแหง่การแก้ แค้น  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  เจ้ าแหง่การแก้ แค้น ขอทรง
สําแดงพระองค์ 2 ข้าแต่ ผู้ พิพากษาโลก ขอทรงลุกขึ้น  ให ้คนโอหงัได้รบัผลสนองอนัสมกับเขา 3 ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ คนชัว่จะนานเท่าใด คนชัว่จะลิงโลดอยูน่านเท่าใด 4 เขาจะพล่ามและพู ดอย ่างจองหองนานเท่าใด
คนกระทําความชัว่ชา้ทัง้ปวงจะโออ้วดนานเท่าใด 5  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เขาทุบประชาชนของพระองค์
เป็นชิน้ๆ และทํามรดกของพระองค์ ให ้ ทุกข์ยาก 6 เขาสังหารแม่ม่ายและคนต่างด้าว และกระทําฆาตกรรม
ลูกกําพรา้พ่อ 7 และเขากล่าววา่ �พระเยโฮวาหจ์ะไม่ แลเหน็ พระเจ้าของยาโคบจะไม่ หยัง่รู ้� 8 คนเขลาท่ีสุด
ของประชาชนเอย๋ จงเข้าใจเถิด  คนโง ่ ทัง้หลาย เม่ือไรเจ้าจึงจะฉลาด 9  พระองค์  ผู้ ทรงปลู กห ู พระองค์ จะไม่
ทรงได้ยนิหรอื  พระองค์  ผู้ ทรงป้ันตา  พระองค์ จะไม่ทรงเหน็หรอื 10  พระองค์  ผู้ ทรงตีสอนบรรดาประชาชาติ
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 พระองค์ จะไม่ทรงขนาบหรอื  พระองค์  ผู้ ทรงสอนความรู ้ให ้ มนษุย ์ พระองค์ จะไม่ทรงทราบหรอื 11 พระเยโฮ
วาหท์รงทราบความคิดของมนษุยว์า่เป็นเพียงแต่ ไรส้าระ 

พระพรแหง่ความทุกข์ ยาก 
12  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  คนที ่ พระองค์ ทรงตีสอนน้ั นก ็ เป็นสุข คือคนท่ี พระองค์ ทรงสอนด้วยพระราช

บัญญั ติ ของพระองค์ 13 เพื่อจะใหเ้ขาพักจากวนัลําบากจนกวา่จะขุดบ่อไว ้ให ้ คนชัว่ 14 เพราะพระเยโฮวาหจ์ะ
ไม่ทอดทิง้ประชาชนของพระองค์  พระองค์ จะไม่ทรงสละมรดกของพระองค์ 15 เพราะความยุ ติ ธรรมจะกลับ
ไปหาความชอบธรรม และบรรดาคนเท่ียงธรรมในใจจะติดตามไป 16  ผู้ ใดจะลุกขึ้นต่อต้านคนกระทําความ
ชัว่แทนข้าพเจ้า  ผู้ ใดจะยนืต่อสู้คนกระทําความชัว่ชา้แทนข้าพเจ้า 17 ถ้าพระเยโฮวาห ์มิใช ่ความอุปถัมภ์
ของข้าพเจ้า วญิญาณของข้าพเจ้าคงอยู่ในความสงดั 18 เม่ือข้าพเจ้าได้คิดวา่ � เท ้าของข้าพลาด�  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ความเมตตาของพระองค์ยดึข้าพระองค์ ไว ้19 เม่ือความกังวลในใจของข้าพระองค์ มี  มาก 
การเล้าโลมของพระองค์ ก็  หน ุนจิตใจของข้าพระองค์ ให ้ ชื่นบาน 20  บัลลังก์  แห ่งความชัว่ชา้จะรว่มมิตรกับ
พระองค์ ได้  หรอื คือผู้ ท่ี  ใช ้กฎหมายประกอบการชัว่รา้ย 21 เขาทัง้หลายผูกมิตรกันต่อสู้ ช ีวติของคนชอบธรรม
และปรบัโทษโลหติท่ี ไร ้ ความผิด 22  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที ่กําบังเข้มแข็งของข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้า
ของข้าพเจ้าเป็นศิลาท่ี ล้ี ภัยของข้าพเจ้า 23  พระองค์ จะทรงนําความชัว่ชา้ของเขาเองมาเหนือเขา และจะ
ทรงตัดเขาเหล่าน้ันออกเสียเพราะความชัว่รา้ยของเขาเอง  ใช ่ แล้ว พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจะทรงตัด
เขาออกเสีย

95
การตักเตือนใหส้รรเสรญิพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์

1  โอ มาเถิด  ให ้เราทัง้หลายรอ้งเพลงถวายพระเยโฮวาห์  ให ้เรากระทําเสียงชื่นบานถวายศิลาแหง่ความ
รอดของพวกเรา 2  ให ้เราทัง้หลายเข้ามาอยู่เฉพาะเบื้องพระพักตร ์พระองค์ ด้วยโมทนา  ให ้เรากระทําเสียง
ชื่นบานถวายพระองค์ด้วยบทเพลงสดุ ดี 3 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ ยิง่ และทรงเป็นกษั 
ตร ิย ์ใหญ่ ยิง่เหนือพระทัง้หลาย 4  ท่ี ลึกของแผ่นดินโลกอยู่ในพระหตัถ์ของพระองค์  ท่ี สูงของภูเขาเป็นของ
พระองค์ ด้วย 5 ทะเลเป็นของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสรา้งมัน และพระหตัถ์ของพระองค์ทรงป้ันแผ่น
ดินแหง้ 6  โอ มาเถิด  ให ้เรานมัสการและกราบลง  ให ้เราคุกเข่าลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงสรา้ง
พวกเรา 7 เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา และเราเป็นประชาชนแหง่ทุ่งหญ้าของพระองค์ และเป็น
แกะแหง่พระหตัถ์ของพระองค์  วนัน้ี ถ้าท่านทัง้หลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 8 อยา่ให ้จิ ตใจของท่าน
แข็งกระด้างไปอยา่งในครัง้กบฏน้ัน เหมือนอยา่งในว ันที ่ ถู กทดลองในถิน่ทุ รก ันดาร 9 เม่ือบรรพบุรุษของ
ท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสู จน ์และได้ เห ็ นก ิจการของเรา 10 เราจึงเคืองคนชัว่อายุน้ันอยู ่สี ่ สิ บปีและ
วา่ �เขาเป็นชนชาติ ท่ี  มี ใจมักหลงผิด เขาไม่ รู ้จักทางทัง้หลายของเรา� 11 เพราะฉะน้ันเราจึงปฏิญาณด้วย
ความพิโรธของเราวา่ �เขาจะไม่ ได้  เข้าสู่  ท่ี สงบสุขของเรา�

96
การตักเตือนใหส้รรเสรญิพระเจ้าเพราะความยุ ติ ธรรมของพระองค์

1  โอ จงรอ้งเพลงบทใหม่ถวายพระเยโฮวาห์  แผ่ นดินโลกทัง้สิน้ จงรอ้งเพลงถวายพระเยโฮวาห์ 2 จงรอ้ง
เพลงถวายพระเยโฮวาห์ สรรเสรญิพระนามของพระองค์ จงประกาศความรอดของพระองค์ ทุ กๆวนั 3 จง
เล่าถึงสงา่ราศีของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ถึงการมหศัจรรย์ของพระองค์ท่ามกลางบรรดา
ชนชาติ ทัง้หลาย 4 เพราะพระเยโฮวาห์น้ันทรงยิง่ใหญ่และสมควรจะสรรเสรญิอยา่งยิง่  พระองค์ ทรงเป็ นที 
่เกรงกลัวเหนือพระทัง้ปวง 5 เพราะพระทัง้ปวงของชนชาติทัง้หลายเป็ นร ูปเคารพ  แต่ พระเยโฮวาห์ทรง
สรา้งฟ้าสวรรค์ 6  เกียรติ และความสูงส่ งม ี อยู ่ต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ กําลังและความงามอยู่ในสถาน
บร ิสุทธ ์ิของพระองค์ 7  โอ ตระกูลของชนชาติทัง้หลายเอย๋ จงถวายแด่พระเยโฮวาห์ จงถวายสงา่ราศีและ
กําลังแด่พระเยโฮวาห์ 8 จงถวายสงา่ราศีซ่ึงควรแก่พระนามของพระองค์ แด่ พระเยโฮวาห์ จงนําเครือ่งบูชา
และมายงับรเิวณพระนิเวศของพระองค์ 9  โอ จงนมัสการพระเยโฮวาหด้์วยเครือ่งประดับแหง่ความบร ิสุทธ ์ิ
ชาวโลกทัง้สิน้เอย๋ จงตัวสัน่ต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ 10 จงพูดท่ามกลางบรรดาประชาชาติวา่พระเยโฮ
วาห์ทรงครอบครอง  เออ พิภพจะถูกสถาปนาเพื่ อม ันจะไม่หวัน่ไหวเลย  พระองค์ จะทรงพิพากษาชนชาติทัง้
หลายด้วยความชอบธรรม 11 จงให้ฟ้าสวรรค์เปรมปร ีดิ ์และแผ่นดินโลกยนิดี  ให ้ทะเลคํารน กับสิง่ทัง้ปวง
ท่ี อยู ่ในน้ัน 12  ให ้ ทุ ่งนาเรงิโลด กับสิง่ทุกอยา่งท่ี อยู ่ในน้ัน  แล ้วต้นไม้ทัง้สิน้ของป่าไม้จะปลาบปล้ืมยนิดี 13  
เฉพาะพระพักตร ์พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์เสด็จมา ด้วยพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก  พระองค์ จะทรง
พิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และชนชาติทัง้หลายด้วยความจรงิของพระองค์



เพลงสดุ ดี 97:1 489 เพลงสดุ ดี 100:4

97
ความรุง่เรอืงแหง่ราชอาณาจักรของพระเจ้า

1 พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง จงให ้แผ่ นดินโลกเปรมปร ีดิ ์  ให ้เกาะเล็กๆมากมายน้ันยนิดี 2 เมฆและ
ความมืดทึ บอย ู่รอบพระองค์ ความชอบธรรมและความยุ ติ ธรรมเป็นรากฐานแห ่งบ ัลลั งก ์ของพระองค์ 3 ไฟ
ลุกอยู่ข้างหน้าพระองค์และไหม้ ปฏิปักษ์ ของพระองค์รอบข้างเสีย 4 ฟ้าแลบของพระองค์กระทําให้พิภพ
สวา่ง  แผ่ นดินโลกเหน็แล้วสัน่สะท้าน 5  ภู เขาละลายอยา่งขี้ผึ้งต่อเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ต่อเบื้อง
พระพักตร ์องค์ พระผู้เป็นเจ้าแหง่แผ่นดินโลกทัง้สิน้ 6 ฟ้าสวรรค์ป่าวรอ้งความชอบธรรมของพระองค์ และ
ชนชาติทัง้หลายเหน็สงา่ราศีของพระองค์ 7  ให ้ ผู้  ปรนนิบัติ  รู ปเคารพสลักทัง้สิน้ได้ อาย คือผู้ ท่ี อวดในรูป
เคารพของเขา  ให ้พระทัง้สิน้กราบลงต่อพระองค์ 8 ศิโยนได้ยนิและยนิดีและธดิาทัง้ปวงของยูดาห์เปรมปร ี
ดิ ์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะคําพิพากษาของพระองค์ 9 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์สูงสุดเหนือ
แผ่นดินโลกทัง้สิน้  พระองค์ ทรงสูงเด่นกวา่พระทัง้ปวงอยา่งยิง่ 10 ท่านผู้ ท่ี รกัพระเยโฮวาห์  ก็ จงเกลียด
ชงัความชัว่  พระองค์ ทรงอารกัขาชวีติว ิสุทธ ิชนของพระองค์  พระองค์ ทรงชว่ยเขาให้พ้นจากมือของคนชัว่
11 ความสวา่งแจ้งขึ้นแก่คนชอบธรรม และความชื่นบานมีขึ้นแก่คนใจเท่ียงธรรม 12 ท่านผู้ชอบธรรมเอย๋
จงเปรมปร ีดิ ์ในพระเยโฮวาห์ และถวายโมทนาเม่ือระลึกถึงความบร ิสุทธ ิ์ของพระองค์

98
 สิ ่งทัง้ปวงจงสรรเสรญิพระเจ้า เพลงสดุ ดี 

1  โอ จงรอ้งเพลงบทใหม่ถวายพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทําการมหศัจรรย์ พระหตัถ์ขวา
และพระกรบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ ได้ นําความมีชยัมา 2 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ความรอดของพระองค์ 
เป็นท่ี รูจั้ก  พระองค์ ทรงสําแดงความชอบธรรมของพระองค์อยา่งเปิดเผยท่ามกลางสายตาของบรรดา
ประชาชาติ 3  พระองค์ ทรงระลึกถึงความเมตตาและความจรงิของพระองค์ต่อวงศ์วานอสิราเอล  ท่ี สุดปลาย
แผ่นดินโลกทัง้สิน้ได้ เห ็นความรอดของพระเจ้าของเรา 4 ชาวโลกทัง้สิน้เอย๋ จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่
พระเยโฮวาห์  เปล ่งเป็นเสียงเพลงชื่นบานและรอ้งเพลงสรรเสรญิ 5 จงรอ้งเพลงสรรเสรญิถวายพระเยโฮ
วาห์ด้วยพิณเขาคู่ ด้วยพิณเขาคู่  คลอด ้วยเสียงเพลงสดุ ดี 6 ด้วยเสียงแตรและเสียงแตรทองเหลืองขนาด
เล็กจงกระทําเสียงชื่นบานต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ คือพระมหากษั ตร ิย์ 7  ให ้ทะเลคํารนกับสิง่ทัง้ปวงท่ี 
อยู ่ในทะเลน้ัน พิภพและบรรดาผู้อาศัยอยูใ่นน้ัน 8  ให ้กระแสน้ําตบมือของมัน  ให ้บรรดาเนินเขาปี ติ  ยนิดี  ด้วย
กัน 9 เฉพาะเบื้องพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก  พระองค์ จะทรงพิพากษา
โลกด้วยความชอบธรรม และชนชาติทัง้หลายด้วยความเท่ียงตรง

99
การนมัสการในศิ โยน 

1 พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง  ให ้ ชนชาติ ทัง้หลายตัวสัน่  พระองค์  ผู้ ประทับระหวา่งพวกเครูบ  ให ้ แผ่ 
นดินโลกหวัน่ไหว 2 พระเยโฮวาห ์ใหญ่ ยิง่อยู่ในศิ โยน  พระองค์ สูงเด่นอยู่เหนือประชาชาติ ทัง้ปวง 3  ให ้เขา
สรรเสรญิพระนามอนัยิง่ใหญ่และน่าครา้มกลัวของพระองค์ เพราะพระนามน้ันบร ิสุทธ ์ิ4 ฤทธานุภาพขอ
งกษั ตร ิย์ทรงรกัความยุ ติ  ธรรม  พระองค์ ทรงสถาปนาความเท่ียงตรง  พระองค์ ทรงประกอบความยุ ติ ธรรม
และความชอบธรรมขึ้นในยาโคบ 5 จงยอพระเกียรติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และนมัสการท่ีแท่นรอง
พระบาทของพระองค์ เพราะพระองค์ บรสุิทธิ ์6 โมเสสและอาโรนอยู่ในพวกปุโรหติของพระองค์ ซามูเอ
ลอยู่ในพวกท่ีทูลออกพระนามของพระองค์ ด้วย พวกท่านรอ้งทูลพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงตอบท่าน
เหล่าน้ัน 7  พระองค์ ตรสักั บท ่านท่ีในเสาเมฆ ท่านทัง้ปวงได้รกัษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์และกฎท่ี 
พระองค์ ประทานแก่ ท่าน 8  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  พระองค์ ทรงตอบท่าน
เหล่าน้ัน  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยกโทษท่านเหล่าน้ัน  แต่ ทรงเป็นผู้สนองการกระทําผิดของท่านเหล่า
น้ัน 9 จงยอพระเกียรติพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเรา และนมัสการท่ี ภู เขาอนับร ิสุทธ ิข์องพระองค์ เพราะพระ
เยโฮวาหพ์ระเจ้าของเราบร ิสุทธ ิ์

100
จงสรรเสรญิพระเจ้าด้วยความชื่นบาน เพลงสดุ ดี เพื่อสรรเสรญิพระเจ้า

1 ชาวโลกทัง้สิน้เอย๋ จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเยโฮวาห์ 2 จงปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห ์ด้วยความ
ยนิดี จงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการรอ้งเพลง 3 จงรู้เถิดวา่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า คือพระองค์
เองท่ีทรงสรา้งเราทัง้หลาย เราไม่ ได้ สรา้งตัวเองขึ้น เราเป็นประชาชนของพระองค์ เป็นแกะแหง่ทุ่งหญ้า
ของพระองค์ 4 จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนา และเข้าบรเิวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการ
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สรรเสรญิ จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์ 5 เพราะพระเย
โฮวาห ์ประเสรฐิ ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ และความจรงิของพระองค์ ดํารงอยู ่ ทุ กชัว่อายุ

101
 ดาว ิดปฏิญาณวา่จะประพฤติ อยา่งดี  รอบคอบ เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1 ข้าพระองค์จะรอ้งเพลงเรือ่งความเมตตาและความยุ ติ  ธรรม  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะรอ้ง
เพลงถวายพระองค์ 2 ข้าพระองค์จะประพฤติอยา่งเฉลียวฉลาดตามมรรคาท่ี ดี  รอบคอบ  โอ เม่ือไรพระองค์
จะเสด็จมาหาข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะดําเนินด้วยใจซ่ื อสัตย ์ภายในเรอืนของข้าพระองค์ 3 ข้าพระองค์จะ
ไม่ตัง้สิง่ใดๆท่ีชัว่ชา้ไวต่้อหน้าต่อตาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ เกล ียดกิจการของผู้ ท่ี  ไม่  ซ่ือตรง กิจการน้ัน
จะไม่ ติ  ดอย ู่กับข้าพระองค์ 4 ข้าพระองค์จะอยู่หา่งไกลจากคนใจด้ือรัน้ ข้าพระองค์จะไม่รว่มรูค้นชัว่รา้ยเลย
5  บุ คคลใดก็ตามใส่รา้ยเพื่อนบ้านของเขาอยา่งลับๆ ข้าพระองค์จะขจัดเขาออกเสีย  คนที ่ มี ตายโสและใจ
ท่ีจองหองข้าพระองค์จะไม่ยอมทนด้วย 6  นัยน์ ตาข้าพระองค์จะมองหาคนท่ีซ่ือตรงในแผ่นดิน เพื่อเขาจะ
อาศัยอยู่กับข้าพระองค์  ผู้ ใดดําเนินในทางท่ี ดี  รอบคอบ  ผู้ น้ันจะปรนนิบั ติ ข้าพระองค์ 7  ผู้  ท่ี  ประพฤติ หลอก
ลวงจะไม่ ได้ อาศัยอยู่ในเรอืนของข้าพระองค์ คนใดท่ี พู ดเท็จจะไม่ยัง่ยนือยู่ต่อสายตาของข้าพระองค์ 8 ข้า
พระองค์จะทําลายคนชั ่วท ้ังสิน้ในแผ่นดินเสียแต่ เน่ินๆ เพื่อวา่ข้าพระองค์จะได้ตัดบรรดาผู้กระทําชัว่ออก
เสียใหห้มดจากนครของพระเยโฮวาห์

102
การขอรอ้งอยา่งทุกข์ ใจ คําอธษิฐานของผู้ ถู กข่มใจ เม่ือเขาออ่นระอาใจ และระบายความน้ันต่อพระ

พักตรพ์ระเยโฮวาห์
1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับคําอธษิฐานของข้าพระองค์ ขอเสียงรอ้งของข้าพระองค์มาถึง

พระองค์ 2 ขออยา่ทรงซ่อนพระพักตรข์องพระองค์จากข้าพระองค์ในวนัทุกข์ใจของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย่
พระกรรณสดับข้าพระองค์ ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยเรว็ในว ันที ข่้าพระองค์รอ้งทูลต่อพระองค์ 3 เพราะวนั
ของข้าพระองค์ สิ ้นไปอยา่งควนั และกระดูกของข้าพระองค์ ไหม้ อยา่งเตาไฟ 4  จิ ตใจของข้าพระองค์ ถู กนาบ
และเหีย่วไปเหมือนหญ้า ข้าพระองค์จึงลืมรบัประทานอาหารของข้าพระองค์ 5  เหตุ ด้วยเสียงรอ้งครางของ
ข้าพระองค์ กระดูกของข้าพระองค์เกาะติดเน้ือของข้าพระองค์ 6 ข้าพระองค์เป็นเหมือนนกกระทุงท่ีในถิน่
ทุ รก ันดาร  ดุ จนกเค้าแมวแหง่ทะเลทราย 7 ข้าพระองค์เฝ้าอยู่ ข้าพระองค์เหมือนนกกระจอกโดดเด่ียวบน
หลังคาเรอืน 8  ศัตรู ของข้าพระองค์เยาะหยนัข้าพระองค์ วนัยงัค่ํา  ผู้  ท่ี คลัง่ใส่ข้าพระองค์ปฏิญาณตัวต่อต้าน
ข้าพระองค์ 9 เพราะข้าพระองค์กินขี้เถ้าต่างอาหาร และเจือน้ําตาเข้ากับเครือ่งด่ืม 10  เหตุ ด้วยความพิโรธ
และความกริว้ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงชูข้าพระองค์ขึ้นและโยนข้าพระองค์ทิง้ไปเสีย 11 วนัเวลา
ของข้าพระองค์เหมือนเงาเวลาเยน็ ข้าพระองค์ เห ี่ยวไปเหมือนหญ้า

จงระลึกถึงพระเมตตาทัง้หลายของพระเจ้า
12  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่  พระองค์ จะทรงประทั บอย ู่ เป็นนิตย ์การระลึกถึงพระองค์ ดํารงอยู ่ ทุ กชัว่อา

ยุ 13  พระองค์ จะทรงลุกขึ้นเมตตาศิ โยน เพราะถึงเวลาท่ีจะทรงพระกรุณาเธอ  เออ เวลากําหนดมาถึงแล้ว
14 เพราะผู้ รบัใช ้ของพระองค์รกัซากก้อนหนิของเธอนัก และสงสารผงคลีของเธอ 15 บรรดาประชาชาติ
จะกลัวพระนามของพระเยโฮวาห์ และบรรดากษั ตร ิย์ของแผ่นดินโลกกลัวสงา่ราศีของพระองค์ 16 เพราะ
เม่ือพระเยโฮวาห์จะทรงสรา้งศิโยนน้ัน  พระองค์ จะทรงปรากฏด้วยสงา่ราศีของพระองค์ 17  พระองค์ จะสน
พระทัยในคําอธษิฐานของคนสิน้เน้ือประดาตัว และจะไม่ทรงดูหมิน่คําอธษิฐานของเขา 18 จงบันทึกเรือ่งน้ี 
ไว ้ ให ้ ชัว่อายุ  ท่ี จะมี มา เพื่อประชาชนท่ียงัจะทรงสรา้งมาน้ันจะได้สรรเสรญิพระเยโฮวาห์ 19 เพราะพระองค์
ทอดพระเนตรลงมาจากท่ีสู งอ ันบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ จากฟ้าสวรรค์พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรแผ่นดิน
โลก 20 เพื่อทรงสดับเสียงรอ้งครางของเชลย เพื่อทรงปล่อยคนท่ีต้องถึงตายให ้เป็นอสิระ 21 เพื่อจะประกาศ
พระนามของพระเยโฮวาห์ในศิ โยน และกล่าวสรรเสรญิพระองค์ในเยรูซาเล็ม 22 ขณะเม่ือชนชาติทัง้หลาย
รวบรวมกัน ทัง้บรรดาราชอาณาจั กร เพื่อปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์ 23  พระองค์ ทรงหกักําลังของข้าพเจ้ากลาง
ทาง  พระองค์ ทรงกระทําใหว้นัเวลาของข้าพเจ้าสัน้เข้า 24 ข้าพเจ้าวา่ � โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอ
อยา่ทรงนําข้าพระองค์ไปเสียในครึง่กลางวนัเวลาของข้าพระองค์  พระองค์  ผู้  ปี เดือนดํารงอยู่ตลอดทุกชัว่
อายุ� 25 เม่ือเดิมพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์เป็นพระหตัถกิจของพระองค์ 26  
สิ ่งเหล่าน้ีจะพินาศไป  แต่  พระองค์ จะทรงดํารงอยู่ บรรดาสิง่เหล่าน้ีจะเก่าไปเหมือนเครือ่งนุ่งหม่  พระองค์ 
จะทรงเปล่ียนสิง่เหล่าน้ี ไว ้ ดุ จเส้ือคลุม และสิง่เหล่าน้ั นก ็จะเปล่ียนแปลงไป 27  แต่  พระองค์ ยงัทรงเป็นอยา่ง
เดิม และปีเดือนของพระองค์จะไม่ สิน้สุด 28 ลูกหลานของบรรดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์จะอยู ่มัน่คง และเชื้อ
สายของเขาจะได้รบัการสถาปนาต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ 
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103
การสรรเสรญิพระเจ้าสําหรบับรรดาพระเมตตาของพระองค์ เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ  จิ ตใจของข้าเอย๋ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ และทัง้สิ ้นที ่ อยู ่ภายในข้า จงถวายสาธุการแด่
พระนามบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ 2  โอ  จิ ตใจของข้าเอย๋ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ และอยา่ลืมพระรา
ชกิ จอ ั นม ีพระคุณทัง้สิน้ของพระองค์ 3  ผู้ ทรงอภัยความชัว่ชา้ทัง้สิน้ของท่าน  ผู้ ทรงรกัษาโรคทัง้สิน้ของ
ท่าน 4  ผู้ ทรงไถ่ ช ีวติของท่านมาจากปากแดนผู้ ตาย  ผู้ ทรงสวมความเมตตาและพระกรุณาเป็นมงกุฎให ้
ท่าน 5  ผู้ ทรงให้ปากท่านอิ ่มด ้วยของดี วยัหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อยา่งวยันกอนิทรี 6 พระเยโฮวาห์
ทรงประกอบความชอบธรรมและการยุ ติ ธรรมให ้แก่ บรรดาผู้ ท่ี  ถู  กบ ีบบังคับ 7  พระองค์ ทรงสําแดงวธิีการ
ของพระองค์ แก่  โมเสส พระราชกิจของพระองค์ แก่ ประชาชนอสิราเอล 8 พระเยโฮวาหท์รงพระกรุณาและมี 
พระคุณ ทรงกริว้ชา้และอุดมด้วยความเมตตา 9  พระองค์ จะไม่ทรงปรกัปราํเสมอหรอืทรงกริว้อยู ่เป็นนิตย ์
10  พระองค์  มิได้ ทรงกระทําต่อเราตามเรือ่งบาปของเรา หรอืทรงสนองตามความชัว่ชา้ของเรา 11 เพราะวา่
ฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใด ความเมตตาของพระองค์ ท่ี  มีต ่อบรรดาคนท่ีเกรงกลัวพระองค์ ก็  ใหญ่ ยิง่
เท่าน้ัน 12 ตะวนัออกไกลจากตะวนัตกเท่าใด  พระองค์ ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่าน้ัน 13  บิ 
ดาสงสารบุตรของตนฉันใด พระเยโฮวาห์ทรงสงสารบรรดาคนท่ียาํเกรงพระองค์ ฉันน้ัน 14 เพราะพระองค์
ทรงทราบโครงรา่งของเรา  พระองค์ ทรงระลึกวา่เราเป็นแต่ ผงคลี 15 ส่วนมนษุย ์น้ัน วนัเวลาของเขาเหมือน
หญ้า เขาเจรญิขึ้นเหมือนดอกไม้ในทุ่งนา 16 เพราะลมพัดผ่านมันไป มั นก ็ สูญเสีย และสถานท่ีของมันไม่ รู ้
จักมั นอ ีก 17  แต่ ความเมตตาของพระเยโฮวาห์น้ันดํารงอยู ่ตัง้แต่  นิรนัดร ์กาลถึงนิรนัดรก์าลต่อผู้ ท่ี ยาํเกรง
พระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลน 18 ต่อบรรดาผู้ ท่ี รกัษาพันธสัญญาของพระองค์
และระลึกอยู ่ท่ี จะกระทําตามพระบัญญั ติ ของพระองค์ 19 พระเยโฮวาห์ทรงสถาปนาบัลลั งก ์ของพระองค์ 
ไว ้ในฟ้าสวรรค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ครองทุกสิง่อยู่ 20 ข้าแต่ท่านทัง้หลาย  ผู้ เป็นทูตสวรรค์ของ
พระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ ท่านผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ ผู้ กระทําตามพระบัญชาของพระองค์ และ
เชื่อฟังเสียงพระวจนะของพระองค์ 21 พลโยธาทัง้สิน้ของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ คือ
บรรดาผู้ รบัใช ้ ท่ี กระทําตามพระทัยพระองค์ 22 พระราชกิจทัง้สิน้ของพระองค์ในทุกสถานท่ี ท่ี  พระองค์ ทรง
ครอบครองอยู่ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์  โอ  จิ ตใจของข้าเอย๋ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์
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1  โอ  จิ ตใจของข้าเอย๋ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์
 พระองค์  ใหญ่  ยิง่นัก  พระองค์  ทรงเกียรติ และความสูงส่งเป็นฉลองพระองค์ 2  ผู้ ทรงคลุมพระองค์ด้วยแสง
สวา่งดุ จด ังฉลองพระองค์  ผู้ ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกดังขึ งม ่าน 3  ผู้ ทรงวางคานของท่ีประทับอนัสูงของ
พระองค์ ไว ้ในน้ํา  ผู้ ทรงใช้เมฆเป็นราชรถ  ผู้ ทรงดําเนินไปบนปีกของลม 4  ผู้ ทรงบันดาลพวกทูตสวรรค์ของ
พระองค์ ให ้เป็นดุจวญิญาณ และทรงบันดาลผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ให ้เป็นดุจเปลวเพลิง 5  ผู้ ทรงวางรากฐาน
ของแผ่นดินโลก เพื่ อม ิ ให ้มันหวัน่ไหวเป็นนิตย์ 6  พระองค์ ทรงคลุมมันไวด้้วยน้ําลึกอยา่งกับเครือ่งนุ่งหม่ น้ํา
อยูเ่หนือภู เขา 7 เม่ือพระองค์ทรงขนาบ น้ําน้ั นก ็ หนี  ไป  พอได้ ยนิเสียงฟ้ารอ้งของพระองค์ มั นก ็วิง่ไป 8 น้ําน้ัน
ขึ้นไปยงัภู เขา  แล ้วไหลลงไปยงัหุบเขา ไปยงัท่ีซ่ึงพระองค์ทรงกําหนดไว ้ให ้น้ําน้ัน 9  พระองค์ ทรงวางขอบเขต
มิ ให ้มันข้าม เพื่ อม ิ ให ้มันคลุมแผ่นดินโลกอกี 10  พระองค์ ทรงกระทําให ้น้ําพุ  พลุ ่งขึ้นมาในหุบเขา น้ําน้ั นก ไ็หล
ไประหวา่งเขา 11  ให ้บรรดาสัตวป่์าได้ด่ืมและให้ลาป่าดับความกระหายของมัน 12  ท่ี ร ิมน ้ําน้ัน นกในอากาศ
จึงได้ มี  ท่ี  อาศัย มั นร ้องอยู่ท่ามกลางกิง่ไม้ 13  พระองค์ ทรงรดภูเขาจากท่ีประทับอนัสูงของพระองค์  แผ่ นดิน
โลกก็อิ ่มด ้วยผลพระราชกิจของพระองค์ 14  พระองค์ ทรงให้หญ้างอกมาเพื่อสัตว ์เล้ียง และผักให ้มนษุย ์ ได้  
ดูแล เพื่อเขาจะทําให ้เก ิดอาหารจากแผ่นดิน 15 และน้ําองุน่ซ่ึงให้ใจมนษุย ์ยนิดี น้ํามันเพื่อทําให ้หน ้าของ
เขาทอแสง และขนมปังซ่ึงเสรมิกําลังใจมนษุย์ 16 บรรดาต้นไม้ของพระเยโฮวาห ์ได้  อิม่หนํา คือต้นสนสีดาร ์
แห ่งเลบานอนซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงปลูกไว้ 17 นกสรา้งรงัของมันอยู่ในน้ัน ส่วนนกกระสาดําน้ัน ต้นสนสาม
ใบเป็นบ้านของมัน 18  ภู เขาสูงน้ันเป็ นที ่ ล้ี ภัยของเลียงผา หนิเป็นของตัวกระจงผา 19  พระองค์ ทรงจัดตัง้
ดวงจันทร ์ให ้กําหนดฤดู  ดวงอาทิตย ์ รู ้จักเวลาตกของมัน 20  พระองค์ ทรงให ้เก ิดความมืดและเป็นกลางคืน
เป็ นที ่ซ่ึงบรรดาสัตว์ของป่าไม้คลานออกมา 21  สิ งโตหนุ่มคํารามหาเหยื่อของมัน และแสวงหาอาหารของ
มันจากพระเจ้า 22 เม่ือดวงอาทิตยข์ึ้ นม ั นก ็รวบรวมกันและไปนอนอยู่ในท่ีของมัน 23  มนษุย ์ ก็ ออกไปทํางาน
ของเขา ไปทําภารกิจของเขาจนเวลาเยน็ 24  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระราชกิจของพระองค์มากมายจรงิๆ
 พระองค์ ทรงสรา้งการงานน้ันทัง้สิน้ด้วยพระปัญญา  แผ่ นดินโลกเต็มไปด้วยทรพัย ์สมบัติ ของพระองค์
25 ทะเลอยู่ข้างโน้น ทัง้ใหญ่และกวา้ง ซ่ึงในน้ั นม ี สิ ่งเคล่ือนไหวนับไม่ ถ้วน คือสัตว ์ท่ี  มี  ช ีวติทัง้เล็กและใหญ่
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26 กําป่ันแล่นไปโน่นแน่ะ และเลวอีาธานท่ี พระองค์ สรา้งไว ้ให ้เล่นน้ัน 27 บรรดาสิง่เหล่าน้ีแหงนหาพระองค์
 เพื่อให ้ พระองค์ ประทานอาหารแก่มันตามเวลา 28 เม่ือพระองค์ประทานให้ มั นก ็ เก ็บไป เม่ือพระองค์ทรง
ยื่นพระหตัถ์ ออก มั นก ็อิม่หนําด้วยของดี 29 เม่ือพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร ์เสีย มันทัง้หลายก็ ลําบากใจ 
เม่ือพระองค์ทรงเอาลมหายใจมันไปเสีย มั นก ็ ตาย และกลับเป็นผงคลี 30 เม่ือพระองค์ทรงส่งวญิญาณของ
พระองค์ออกไป มั นก ็ ถู กสรา้งขึ้นมา และพระองค์ ก็ ทรงเปล่ียนโฉมหน้าของพื้นดินเสียใหม่ 31 สงา่ราศีของ
พระเยโฮวาหจ์ะดํารงอยู ่เป็นนิตย ์พระเยโฮวาหจ์ะทรงเปรมปร ีดิ ใ์นบรรดาพระราชกิจของพระองค์ 32  ผู้ ทรง
ทอดพระเนตรโลก มั นก ็ สัน่สะท้าน  ผู้ ทรงแตะต้องภู เขา มั นก ็ มี ควนัขึ้นมา 33  ข้าม ี ช ีวติอยู ่ตราบใด ข้าจะรอ้ง
เพลงถวายพระเยโฮวาห์ ขณะข้ายงัเป็นอยู่ ข้าจะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจ้าของข้า 34 การราํพึงของข้าจะ
เป็นสิง่ท่ีพอพระทัย ข้าจะเปรมปร ีดิ ์ในพระเยโฮวาห์ 35 ขอคนบาปถูกผลาญเสียจากแผ่นดินโลก และขอ
อยา่ให ้มี คนชั ่วอ ีกเลย  โอ  จิ ตใจของข้าเอย๋ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 
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1  โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ จงรอ้งทูลออกพระนามพระองค์ จงให้บรรดาพระราชกิจของ
พระองค์ แจ ้งแก่ ชนชาติ  ทัง้หลาย 2 จงรอ้งเพลงถวายพระองค์ รอ้งเพลงสดุ ดี ถวายพระองค์ จงเล่าถึงการ
มหศัจรรย์ทัง้สิน้ของพระองค์ 3 จงอวดพระนามบร ิสุทธ ์ิของพระองค์  ให ้ จิ ตใจของบรรดาผู้แสวงหาพระเย
โฮวาห์เปรมปร ีดิ ์4 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระกําลังของพระองค์ แสวงหาพระพักตรข์องพระองค์ 
เรือ่ยไป 5 จงระลึกถึงการอศัจรรยซ่ึ์งพระองค์ทรงกระทํา การมหศัจรรยแ์ละคําพิพากษาแหง่พระโอษฐ์ของ
พระองค์ 6  โอ เชื้อสายของอบัราฮมั  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ เชื้อสายของยาโคบ  ผู้ เลือกสรรของพระองค์ 7  
พระองค์ คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา คําพิพากษาของพระองค์ อยู ่ทัว่ไปในแผ่นดินโลก 8  พระองค์ ทรง
จดจําพันธสัญญาของพระองค์ อยู ่ เป็นนิตย ์คือพระวจนะท่ี พระองค์ ทรงบัญชาไวต้ลอดหน่ึงพันชัว่อายุ

พระเจ้าได้ทรงชว่ยพวกบรรพบุรุษแห ่งอ ิสราเอล
9 คือพันธสัญญาซ่ึงพระองค์ทรงกระทําไว้ กับอบัราฮมั คําปฏิญาณซ่ึงทรงกระทําไว้ กับอสิอคั 10 ซ่ึง

พระองค์ทรงยนืย ันอ ี กก ับยาโคบให้เป็นพระราชบัญญั ติ และแก่อสิราเอลให้เป็นพันธสัญญานิรนัดร์ 11  วา่ 
�เราจะให ้แผ่ นดินคานาอนัแก่ เจ้า เป็นส่วนมรดกของเจ้าทัง้หลาย� 12 เม่ือเขาย ังม ีคนจํานวนน้อย จํานวน
น้อยจรงิ ยงัเป็นแต่คนอาศัยอยู่ ในน้ัน 13 พเนจรไปจากประชาชาติ น้ี ถึงประชาชาติ น้ัน จากราชอาณาจั 
กรน ้ีถึ งอ ีกชนชาติ หน่ึง 14  พระองค์  มิได้ ทรงยอมให ้ผู้ ใดบีบบังคับเขา  พระองค์ ทรงขนาบกษั ตร ิย์หลายองค์
ด้วยเหน็แก่ เขา 15  วา่ �อยา่แตะต้องบรรดาผู้ ท่ี เราเจิมไว้ อยา่ทําอนัตรายแก่ ผู้  พยากรณ์ ทัง้หลายของเรา�
16 เม่ือพระองค์ทรงเรยีกการกันดารอาหารให ้เก ิดขึ้ นที ่ แผ่นดิน และทรงทําลายอาหารท่ีบํารุงชวีติเสียสิน้
17  พระองค์ ทรงใช้ชายคนหน่ึงไปข้างหน้าเขา คือโยเซฟ ซ่ึงถูกขายไปเป็นทาส 18  เท ้าของเขาเจ็บชํ้าด้วย
ตรวน ตัวเขาเข้าอยู่ในปลอกเหล็ก 19 จนกวา่สิง่ท่ีเขาบอกได้บังเกิดขึ้น พระวจนะของพระเยโฮวาห์ทดสอบ
เขา 20  กษัตรยิ ์ ก็ ทรงใช ้ให ้ไปปล่อยตัวเขา  ผู้ ปกครองของชนชาติทัง้หลายได้ปล่อยเขาเป็ นอ ิ สระ 21  กษัตรยิ ์
ทรงตัง้เขาให้เป็นเจ้านายเหนือวงัของพระองค์ เป็นผู้ปกครองกรรมสิทธิ์ทัง้ปวงของพระองค์ 22  ให ้ผูกมัด
เจ้านายของพระองค์ตามชอบใจ และสอนสติปัญญาแก่ ผู้  อาว ุโสของพระองค์ 23  แล ้ วอ ิสราเอลได้มาท่ี อยีปิต์ 
ยาโคบได้อาศัยอยูใ่นแผ่นดินของฮาม 24 และพระเจ้าทรงกระทําใหป้ระชาชนของพระองค์ มี ลูกดก และทรง
กระทําให้เขาแข็งแรงกวา่คู่ อร ิของเขา 25  พระองค์ ทรงหนัใจเขาเหล่าน้ันให ้เกล ียดประชาชนของพระองค์
 ให ้ ใช ้กลอุบายแก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ 26  พระองค์ ทรงใช้โมเสสผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และอาโรนผู้ ท่ี  พระองค์ 
ทรงเลือกไว้ 27 เขาทัง้สองกระทําหมายสําคัญท่ามกลางเขาทัง้หลาย ทําการมหศัจรรย์ในแผ่นดินของฮาม
28  พระองค์ ทรงใช้ความมืดมา กระทําให ้แผ่ นดิ นม ืด เขาทัง้หลายมิ ได้ กบฏต่อพระวจนะของพระองค์ 29  
พระองค์ ทรงกระทําให้น้ํากลายเป็นเลื อด และให้ปลาของเขาตาย 30 กบแห่กันมาเป็นฝูงใหญ่ ท่ี  แผ่ นดิน
ของเขา  แม้ หอ้งในของกษั ตร ิย์ของเขาก็ มี 31  พระองค์  ตรสั และฝูงเหลือบก็มาและริ ้นม ีไปทัว่ในแผ่นดิน
ของเขา 32  พระองค์ ประทานลูกเหบ็แก่เขาแทนฝน และไฟไหม้ทัว่แผ่นดินของเขา 33  พระองค์ ทรงนาบเถา
องุน่ และต้นมะเด่ือของเขา และทรงฟาดต้นไม้ในประเทศของเขาให ้หกั 34  พระองค์  ตรสั และตัก๊แตนวยั
บิ นก ็ มา และตัก๊แตนวยัคลานมานับไม่ ถ้วน 35  มาก ินพืชในแผ่นดินของเขาหมด และกินผลแห ่งด ินของ
เขาสิน้ 36  พระองค์ ทรงสังหารบรรดาลู กห ัวปีในแผ่นดินของเขา คือผลแรกแหง่กําลังทัง้สิน้ของเขา 37  
แล ้วพระองค์ทรงนําอสิราเอลออกไปพรอ้มกับเงนิและทองคํา และไม่ มี สักคนหน่ึงในตระกูลของพระองค์ ท่ี  
ออ่นแอ 38 เม่ือเขาพรากจากไป  อยีปิต์  ก็  ยนิดี เพราะความครั ่นคร ้ามต่ ออ ิสราเอลได้ตกอยูบ่นเขา 39  พระองค์ 
ทรงกางเมฆเป็นเครือ่งกําบัง และไฟให้ความสวา่งเวลากลางคืน 40 ประชาชนรอ้งขอ และพระองค์ทรงนํา
นกคุ่มมา และใหเ้ขาอิม่ใจด้วยอาหารจากฟ้าสวรรค์ 41  พระองค์ ทรงเปิดหนิ และน้ําก็ไหลออกมา มันไหลพุ่ง
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ไปเป็นแม่น้ําในท่ี แหง้แล้ง 42 เพราะพระองค์ทรงระลึกถึงพระสัญญาบร ิสุทธ ิข์องพระองค์ และอบัราฮมัผู้ รบั
ใช ้ของพระองค์ 43  พระองค์ จึงทรงนําประชาชนของพระองค์ออกมาด้วยความชื่นบาน ทรงนําผู้ ท่ี เลือกสรร
ไวน้ั้นด้วยความเบิกบานใจ 44 และพระองค์ประทานแผ่นดินของบรรดาประชาชาติ ให ้ แก่  เขา และเขาได้ผล
งานของชาติทัง้หลายเป็นกรรมสิทธิ์ 45 เพื่อเขาจะปฏิบั ติ  กฎเกณฑ์ ของพระองค์ และรกัษาพระราชบัญญั ติ 
ของพระองค์ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 

106
การกบฏของประชาชนและบรรดาพระเมตตาของพระเจ้า

1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด  โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ประเสรฐิ เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 2  ผู้ ใดจะพรรณนาถึงพระราชกิ จอ ันทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ของพระเยโฮ
วาห์  ผู้ ใดจะแสดงถึงพระเกียรติของพระองค์อยา่งครบถ้วนได้ 3 บรรดาผู้ ท่ี รกัษาความยุ ติ ธรรมก็ เป็นสุข 
และผู้ ท่ี กระทําความชอบธรรมตลอดเวลา 4  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยความ
โปรดปรานซ่ึงพระองค์ทรงมีต่อประชาชนของพระองค์  โอ ขอทรงประทานความรอดของพระองค์ ให ้ แก่ ข้า
พระองค์ 5 เพื่อข้าพระองค์จะเหน็ความเจรญิรุง่เรอืงของบรรดาผู้เลือกสรรของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะ
เปรมปร ีดิ ์ในความยนิดี แห ่งประชาชาติของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะอวดได้รว่มกับมรดกของพระองค์
6 ทัง้ข้าพระองค์ทัง้หลายและบรรพบุรุษของข้าพระองค์ ได้ กระทําบาปแล้ว ข้าพระองค์ทัง้หลายได้กระทํา
ความชัว่ชา้ ข้าพระองค์ทัง้หลายได้กระทําอยา่งชัว่รา้ย 7 บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้หลายเม่ือท่านอยู่ใน
อยีปิต์ท่านมิ ได้  เข ้าใจการมหศัจรรย์ของพระองค์ ท่านมิ ได้ ระลึกถึงความเมตตาอ ันอ ุดมของพระองค์  แต่  
ได้ กบฏต่อพระองค์ ท่ี  ทะเล  ท่ี ทะเลแดง 8 ถึงกระน้ันพระองค์ยงัทรงชว่ยท่านให้รอดเพราะเหน็แก่พระนาม
ของพระองค์ เพื่อพระองค์จะใหท้ราบถึงฤทธานภุาพอนัใหญ่ยิง่ของพระองค์ 9  พระองค์ ทรงขนาบทะเลแดง
มั นก ็ แห ้งไป และพระองค์ทรงนําท่านข้ามท่ีลึกอยา่งกับเดินข้ามถิน่ทุ รก ันดาร 10  พระองค์ จึงทรงชว่ยท่าน
ให้พ้ นม ือของผู้ ท่ี  เกล ียดชงัท่าน และไถ่ท่านจากเงื้อมมือของศั ตรู 11 และน้ําท่วมปฏิ ปักษ์ ของท่าน เขาไม่
เหลือสักคนเดียว 12  แล ้ วท ่านเชื่อพระวจนะของพระองค์ ท่านรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค์ 13  แต่  ไม่ ชา้ท่าน
ก็ลืมพระราชกิจของพระองค์ เสีย ท่านไม่คอยพระดํารสัปรกึษาของพระองค์ 14  แต่ ในถิน่ทุ รก ันดารน้ันท่าน
มีความอยากอยา่งรุนแรง และได้ทดลองพระเจ้าในทะเลทราย 15  พระองค์ ทรงประทานสิง่ท่ีท่านขอ  แต่ 
ทรงใช้โรคผอมแหง้มาท่ามกลางจิตใจท่าน 16 เม่ือคนในค่ายรษิยาโมเสสและอาโรนว ิสุทธ ิชนของพระเย
โฮวาห์ 17 พื้นแผ่นดิ นอ ้าปากกลืนดาธานและทับคณะอาบีรมัเสีย 18 ไฟระเบิดในคณะของท่านและเปลว
เพลิงผลาญคนชัว่เสีย 19 ท่านได้สรา้งลูกววัในโฮเรบและนมัสการรูปเคารพหล่อ 20 ท่านจึงเอาสงา่ราศีของ
พระเจ้าแลกกับรูปของว ัวท ่ีกินหญ้า 21 ท่านลืมพระเจ้า พระผู้ชว่ยให้รอดของท่าน  ผู้  ได้ ทรงกระทําพระราช
กิจใหญโ่ตในอยีปิต์ 22 ทําการมหศัจรรยใ์นแผ่นดินของฮามและสิง่น่าครา้มกลั วท ีท่ะเลแดง 23 เพราะฉะน้ัน
พระองค์ตร ัสว ่าจะทําลายท่านเสีย  ดีแต่ โมเสสผู้เลือกสรรของพระองค์ ได้  มาย ืนเฝ้าทัดทานพระองค์ เพื่อหนั
พระพิโรธของพระองค์เสียจากการทําลาย 24  แล ้ วท ่านก็ ดู  ถู กแผ่นดิ นอ ั นร ม่รืน่น้ัน ท่านไม่เชื่อพระวจนะของ
พระองค์ 25 ท่านบ่นอยู่ในเต็นท์ของท่าน และไม่ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ 26 เพราะฉะน้ันพระองค์
ทรงยกพระหตัถ์ของพระองค์ปฏิญาณต่อท่าน วา่จะทําให้ท่านล้มตายในถิน่ทุ รก ันดาร 27 และจะกระจาย
เชื้อสายของท่านไปท่ามกลางประชาชาติ หวา่นเขาไปทัว่ประเทศทัง้หลาย 28  แล ้ วท ่านก็ไปติดพันอยู่กับ
พระบาอลัแหง่เมืองเปโอร์ และรบัประทานเครือ่งสัตวบูชาท่ีบูชาพระตาย 29 ท่านยัว่เยา้พระองค์ ให ้ทรงกริว้
ด้วยการกระทําของท่าน และโรคระบาดเกิดขึ้นท่ามกลางท่าน 30  แล ้วฟีเนหสัได้ยนืขึ้นจัดการลงโทษและ
โรคระบาดน้ั นก ็ หยุด 31  ท่ี เขาทําน้ันพระองค์ทรงนับวา่เป็นความชอบธรรมแก่เขาตลอดทุกชัว่อายุสืบต่อ
ไปเป็นนิตย์ 32 ท่านทําให ้พระองค์  กร ้ิ วท ่ีน้ําแหง่การโต้ เถียง เพราะเรือ่งของท่านน้ี โมเสสก็พลอยเสียหาย
ด้วย 33 เพราะท่านทําให ้จิ ตใจโมเสสขมขื่น ดังน้ั นร ิมฝีปากของเขาจึงพูดถ้อยคําหุนหนั 34 ท่านมิ ได้ ทําลาย
ชนชาติทัง้หลายตามท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านไว้ 35  แต่ ท่านได้ปะปนกับประชาชาติ เหล่าน้ัน และหดั
ทําอยา่งท่ีเขาทํากัน 36 ท่านปรนนิบั ติ  รู ปเคารพของเขาซ่ึงกลายเป็นบ่วงสําหร ับท ่าน 37 ท่านฆ่าบุตรชาย
และบุตรสาวของท่านถวายเป็นเครือ่งสักการบูชาแก่ ปีศาจ 38 ท่านเทโลหติผู้ ไร ้ผิดออกมาคือโลห ิตบ ุตรชาย
บุตรสาวของท่าน  ผู้ ซ่ึงท่านได้ฆ่าเป็นเครือ่งสักการบูชาแก่ รู ปเคารพแหง่คานาอนั  แผ่ นดิ นก ็มลทินไปด้วย
โลหติ 39 ท่านจึงเป็นคนไม่สะอาดด้วยการกระทําของท่าน และประพฤติเยีย่งโสเภณีในการกระทําของท่าน
40  แล ้วความกริว้ของพระเยโฮวาห ์ก็  พลุ ่งขึ้นต่อประชาชนของพระองค์ และพระองค์ทรงรงัเกียจมรดกของ
พระองค์ 41  พระองค์ ทรงมอบท่านไว้ในมือประชาชาติ ต่างๆ บรรดาผู้ ท่ี  เกล ียดท่านจึงปกครองเหนือท่าน
42  ศัตรู ของท่านได้บีบบังคั บท ่านและท่านตกไปอยู ่ใต้ อาํนาจของเขา 43  พระองค์ ทรงชว่ยท่านให้พ้นหลาย
ครัง้  แต่ ท่านมักกบฏในจุดประสงค์ของท่าน และถูกเหยยีดลงด้วยความชัว่ชา้ของท่าน 44  ถึงอยา่งไร เม่ือ
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พระองค์ สด ับเสียงรอ้งทูลของท่าน  พระองค์ ทรงสนพระทัยในความทุกข์ใจของท่าน 45 เพื่อเหน็แก่ ท่าน  
พระองค์ ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ และกลับทรงกรุณาตามความเมตตาอ ันอ ุดมของพระองค์
46  พระองค์ ทรงให้ท่านได้รบัความสงสารจากบรรดาผู้ ท่ี  ได้ ยดึท่านไปเป็นเชลย 47  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ทัง้หลายให ้รอด และขอทรงรวบรวมข้าพระองค์ทัง้
หลายจากท่ามกลางประชาชาติ ต่างๆ เพื่อข้าพระองค์ทัง้หลายจะโมทนาขอบพระคุณพระนามบร ิสุทธ ์ิของ
พระองค์ และเรงิโลดในการสรรเสรญิพระองค์ 48 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอล
แต่ นิรนัดร ์กาลจนถึงนิรนัดร ์กาล และขอประชาชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน� จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 
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เล่ มท ีห่า้ซ่ึงเปรยีบกับหนังสือพระราชบัญญั ติ  เก ี่ยวกับพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ การตักเตือน

ใหส้รรเสรญิพระเจ้า
1  โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ประเสรฐิ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารง

เป็นนิตย์ 2  ให ้ ผู้  ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ ไว ้ แล ้วกล่าวดังน้ันเถิด คือผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงไถ่ ไว ้จากมือของปรปั กษ ์
3 และรวบรวมเข้ามาจากแผ่นดินทัง้หลาย จากตะวนัออก และจากตะวนัตก จากเหนือและจากใต้

 การปฏิบัติ ตามกฎต่างๆของพระเจ้า
4 เขาก็พเนจรอยู่ในป่าในท่ี แหง้แล้ง หาไม่พบทางท่ี จะเข้ านครซ่ึงพอจะอาศัยได้ 5 หวิโหยและกระหาย  จิ 

ตใจของเขาก็ออ่นระอาไปในตัวเขา 6  แล ้วในความยากลําบากของเขาเม่ือเขารอ้งทูลพระเยโฮวาห์  พระองค์ 
ทรงชว่ยเขาให้พ้นจากความทุกข์ใจของเขา 7  พระองค์ ทรงนําเขาไปในทางตรงจนเขามาถึงนครซ่ึงพอจะ
อาศัยได้ 8  โอ  ให ้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาหเ์พราะความดีของพระองค์ เพราะการมหศัจรรยข์องพระองค์ 
ท่ี  มีต ่ อบ ุตรทัง้หลายของมนษุย์ 9 เพราะผู้ ท่ี  กระหาย  พระองค์ ทรงให้เขาอิม่ และผู้ ท่ี  หวิ  พระองค์ ทรงให้
เขาหนําใจด้วยของดี 10  ผู้  ท่ี น่ังอยู่ในความมืดและเงามัจจุ ราช  ถู กขังอยู่ด้วยความทุกข์ยากและติดตรวน
11 เพราะเขากบฏต่อพระวจนะของพระเจ้า และหยามคําปรกึษาขององค์ ผู้  สูงสุด 12  พระองค์ จึงทรงกระทํา
จิตใจของเขาทัง้หลายให้ถ่อมลงด้วยงานหนัก เขาล้มลงและไม่ มี ใครชว่ย 13  แล ้วในความยากลําบากของ
เขาเม่ือเขารอ้งทูลพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจของเขา 14  พระองค์ ทรงนําเขา
ออกมาจากความมืดและเงามัจจุ ราช และทรงระเบิดพันธนะของเขาให ้ขาดสะบัน้ 15  โอ  ให ้เขาขอบพระคุณ
พระเยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์ เพราะการมหศัจรรย์ของพระองค์ ท่ี  มีต ่ อบ ุตรทัง้หลายของมนษุย์
16 เพราะพระองค์ทรงพังประตู ทองสัมฤทธิ ์และทรงตัดซ่ีลูกกรงเหล็กเสีย 17 เขาเป็นคนโงเ่พราะการละเมิด
ของเขา และเพราะความชัว่ชา้ของเขา เขาต้องทนความทุกข์ ยาก 18  จิ ตใจเขารงัเกียจอาหารทุกชนิดและ
เข้าไปใกล้ ประตู  ความตาย 19  แล ้วในความยากลําบากของเขาเม่ือเขารอ้งทูลพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงให้
เขารอดจากความทุกข์ใจของเขา 20  พระองค์ ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ไปรกัษาเขา และทรงชว่ยเขาให้
พ้นจากสิง่ต่างๆท่ีจะทําลายเขา 21  โอ  ให ้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาหเ์พราะความดีของพระองค์ เพราะการ
มหศัจรรย์ของพระองค์ ท่ี  มี  อยู ่ต่ อบ ุตรทัง้หลายของมนษุย์ 22 และให้เขาถวายเครือ่งสักการบูชาโมทนาพระ
คุ ณ และเล่าพระราชกิจของพระองค์ด้วยความชื่นบาน 23  ผู้  ท่ี ลงเรอืไปในทะเล ทําอาชพีอยูบ่นน้ํากวา้งใหญ่
24 เขาได้ เห ็นพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ และการมหศัจรรยข์องพระองค์ในท่ีน้ําลึก 25 เพราะพระองค์ทรง
บัญชา และทรงให ้เก ิดลมพายุซ่ึงให้คล่ืนทะเลกําเรบิ 26 คนเหล่าน้ันถูกซัดขึ้นไปสู่ท้องฟ้าและลงไปสู่ ท่ี  ลึก 
ใจของเขาละลายไปเพราะเหตุ ความยากลําบาก 27 เขาถลาและโซเซไปอยา่งคนเมาและสิน้ปัญญาลง 28  
แล ้วในความยากลําบากของเขาเม่ือเขารอ้งทูลพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงชว่ยนําเขาออกจากความทุกข์ใจ
ของเขา 29  พระองค์ ทรงกระทําให ้พายุ สงบลงและคล่ืนทะเลก็ น่ิง 30  แล ้วเขาก็ ยนิดี เพราะเขามีความเงยีบ
และพระองค์ทรงนําเขามายงัท่าท่ีเขาปรารถนา 31  โอ  ให ้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพราะความดีของ
พระองค์ เพราะการมหศัจรรย์ของพระองค์ ท่ี  มีต ่ อบ ุตรทัง้หลายของมนษุย์ 32  ให ้เขายอพระเกียรติ พระองค์ 
ในชุ มน ุมประชาชน และสรรเสรญิพระองค์ในท่ีประชุมของผู้ อาวุโส 33  พระองค์ ทรงเปล่ียนแม่น้ําให้เป็นถิน่
ทุ รก ันดาร  น้ําพุ  ให ้เป็นดินแหง้ผาก 34  แผ่ นดิ นที ่ มี ผลดกใหเ้ป็ นที ่ แหง้แล้ง เพราะเหตุความโหดรา้ยของชาว
เมือง 35  พระองค์ ทรงเปล่ียนถิน่ทุ รก ันดารให้เป็นสระน้ํา  แผ่ นดินแหง้ผากให้เป็นน้ําพุ 36 และพระองค์ทรง
ให้คนหวิโหยอาศัยท่ี น่ัน เพื่อเขาจะสถาปนานครซ่ึงพอจะอาศัยได้ 37 เขาหวา่นนา และปลูกสวนองุน่และ
ได้ผลดกมาก 38 โดยพระพรของพระองค์เขาทัง้หลายทวีผลมากยิง่ และพระองค์ มิได้ ทรงให้ววัของเขาลด
จํานวนลง 39 เม่ือเขาถูกทําให้น้อยลงและถูกเหยยีดให้ต่ําโดยการบีบบังคั บก ับความยากลําบากและความ
โศกเศรา้ 40  พระองค์ ทรงเทความดูหมิน่ลงบนเจ้านาย ทรงกระทําให้เขาพเนจรไปในถิน่ทุ รก ันดารท่ี ไม่มี  
หนทาง 41  แต่  พระองค์ ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากความทุกข์ ยาก และกระทําใหค้รอบครวัของเขามากอยา่งฝูง



เพลงสดุ ดี 107:42 495 เพลงสดุ ดี 109:29

แพะแกะ 42 คนชอบธรรมจะเหน็และยนิดี และความชัว่ชา้ทัง้ปวงก็จะปิดปากของมัน 43  ผู้ ใดฉลาดและจะ
รกัษาสิง่เหล่าน้ี  ก็  จะเข้ าใจถึงความเมตตาของพระเยโฮวาห์

108
 ดาว ิดสรรเสรญิพระเจ้า บทเพลงหรอืเพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  จิ ตใจของข้าพระองค์ มัน่คง ข้าพระองค์จะรอ้งเพลงและรอ้งเพลงสรรเสรญิด้วยจิตใจ
ของข้าพระองค์ 2 พิณใหญ่และพิณเขาคู่ เอย๋ จงต่ืนเถิด ข้าพเจ้าจะปลุกอรุ ณ 3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ ข้าพระองค์จะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค์ท่ามกลาง
ชนชาติ ทัง้หลาย 4 เพราะความเมตตาของพระองค์ ใหญ่ ยิง่เหนือฟ้าสวรรค์ ความจรงิของพระองค์สูงถึงเมฆ

การทูลขอความชว่ยเหลือจากพระเจ้า
5  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงเป็ นที ่ เชดิชู เหนือฟ้าสวรรค์ ขอสงา่ราศีของพระองค์ อยู ่เหนือทัว่แผ่นดินโลก

6 ขอทรงชว่ยให้รอดโดยพระหตัถ์ขวาของพระองค์และทรงตอบข้าพระองค์ เพื่อวา่ผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงรกัจะได้
รบัการชว่ยให ้พ้น 7 พระเจ้าได้ตร ัสด ้วยความบร ิสุทธ ิข์องพระองค์ วา่ �เราจะปี ติ  ยนิดี เราจะแบ่งเมืองเชเคม
และแบ่งหุบเขาเมืองสุคคทออก 8 กิเลอาดเป็นของเรา  มน ัสเสห์เป็นของเรา เอฟราอมิเป็ นที ่กันศีรษะของ
เรา  ยู ดาห์เป็นผู้ตัง้พระราชบัญญั ติ ของเรา 9 โมอบัเป็ นอ ่างล้างชาํระของเรา เราเหวีย่งรองเท้าของเราลง
บนเอโดม เราโห่รอ้งด้วยความมีชยัเหนือฟีลิสเตีย� 10  ผู้ ใดจะนําข้าพเจ้าเข้าไปในนครท่ี มี  ป้อม  ผู้ ใดจะนํา
ข้าพเจ้าไปยงัเอโดม 11  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  พระองค์  มิได้ ทรงทอดทิง้ข้าพระองค์ทัง้หลายแล้วหรอื  โอ ข้าแต่ 
พระเจ้า  พระองค์  ไม่ ทรงออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์ทัง้หลายแล้วละ 12 ขอประทานความชว่ยเหลือ
เพื่อต่อต้านความยุง่ยากต่างๆ เพราะความชว่ยเหลือของมนษุย ์ก็  ไรผ้ล 13 โดยพระเจ้าเอง ข้าพเจ้าทัง้หลาย
จะปฏิบั ติ  อยา่งเข้มแข็ง  พระองค์ เองจะทรงเป็นผู้ เหย ียบคู่ อร ิของข้าพเจ้าทัง้หลายลง

109
 ดาว ิดบ่นเรือ่งพวกศั ตรู  ท่ี นินทาท่าน ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  ผู้ ซ่ึงข้าพระองค์ สรรเสรญิ ขออยา่ทรงน่ิงเสีย 2 เพราะปากของคนชัว่และปากของคน
หลอกลวงอา้ใส่ข้าพระองค์ อยู ่ แล้ว พวกเขาได้ พู ดปรกัปราํข้าพระองค์ด้วยลิ ้นม ุสา 3 เขาทัง้หลายล้อมข้า
พระองค์ ไว ้ด้วยถ้อยคําเกลียดชงั และโจมตีข้าพระองค์ อยา่งไร ้ เหตุ 4 เขาเป็นพวกปฏิ ปักษ์ ต่อข้าพระองค์
แทนความรกัของข้าพระองค์ ส่วนข้าพระองค์ ได้ อธษิฐานเท่าน้ัน 5 เขาตอบแทนข้าพระองค์ด้วยความชัว่
แทนความดี และความเกลียดชงัแทนความรกัของข้าพระองค์ 6 ขอทรงตัง้คนชัว่ให ้อยู ่เหนือเขาและให้
ซาตานยนือยู ่ท่ี มือขวาของเขา 7 เม่ือพิจารณาคดี  ก็  ให ้เขาปรากฏวา่เป็นผูก้ระทําผิด และใหคํ้าอธษิฐานของ
เขากลายเป็นความบาป 8  ขอให ้วนัเวลาของเขาน้อย  ขอให ้ อ ีกผู้ หน ่ึงมายดึตําแหน่งของเขา 9  ขอให ้ลูกของ
เขากําพรา้พ่อ และภรรยาของเขาเป็ นม ่าย 10  ขอให ้ลูกของเขาต้องเรร่อ่นขอทานเรือ่ยไป  ขอให ้เขาหาอาหาร
จากท่ีรกรา้งวา่งเปล่าของเขา 11  ขอให ้ เจ้าหน้ี  มาย ึดของทัง้สิ ้นที ่เขามี อยู ่ขอคนต่างถิน่มาปล้นผลงานของ
เขาไป 12 ขออยา่ให ้ผู้ ใดเอน็ดู เขา อยา่ให ้ผู้ ใดสงสารลูกกําพรา้พ่อของเขา 13  ขอให ้ทายาทของเขาถูกตัดออก
และในคนชัว่อายุต่อมาก็ ขอให ้ชื่อของเขาถูกขีดฆ่าออกเสีย 14  ขอให ้ความชัว่ชา้ของบรรพบุรุษของเขายงั
เป็ นที ่ จําได้  อยู ่ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ อยา่ให้บาปของมารดาเขาลบเลือนไป 15  ขอให ้บาปเหล่าน้ันอยู่
ต่อเบื้องพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์เสมอไป เพื่อพระองค์จะทรงตัดการระลึกถึงเขาเหล่าน้ันเสียจากแผ่นดิน
โลก 16 เพราะเขาไม่จดจําท่ีจะแสดงความเอน็ดู  แต่ ข่มเหงคนจนและคนขัดสน เพื่อจะฆ่าคนท่ีเศรา้ใจเสีย
17 เขารกัท่ีจะแชง่  ขอให ้คําแชง่ตกบนเขา เขาไม่ชอบการให ้พร ขอพรจงหา่งไกลจากเขา 18 เขาเอาการแชง่
หม่ต่างเส้ือผ้าของเขา  ขอให ้ซึมเข้าไปในกายของเขาอยา่งน้ํา  ขอให ้ซึมเข้าไปในกระดูกของเขาอยา่งน้ํามัน
19  ให ้เหมือนเครือ่งแต่งกายท่ีคลุมเขาอยู่ เหมือนเข็มขัดท่ีคาดเขาไว ้เสมอ 20  ทัง้น้ี  ขอให ้เป็นบําเหน็จจาก
พระเยโฮวาห ์แก่ พวกปฏิ ปักษ์ ของข้าพระองค์  แก่  ผู้  ท่ี  กล ่าวรา้ยต่อชวีติของข้าพระองค์ 21  โอ ข้าแต่พระเจ้า
คือองค์ พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงกระทําเพื่อข้าพระองค์โดยเหน็แก่พระนามของพระองค์ เพราะวา่ความเมตตา
ของพระองค์น้ันประเสรฐิ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ พ้น 22 เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสน และจิตใจ
ของข้าพระองค์ ก็ บาดเจ็ บอย ู่ ภายใน 23 ข้าพระองค์ สิ ้นสุดไปแล้วอยา่งเงาตอนเยน็ ข้าพระองค์ ถู กสลัดออก
เหมือนตัก๊แตน 24  เข ่าของข้าพระองค์ ก็ ออ่นเปล้ียเพราะการอดอาหาร รา่งกายของข้าพระองค์ ก็  ซู บผอมไป
25 ข้าพระองค์กลายเป็ นที ่ ตําหนิ  ติ เตียนของเขา เม่ือเขามองดูข้าพระองค์ เขาก็สัน่ศีรษะ 26  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาหพ์ระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์  โอ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้รอดตามความเมตตา
ของพระองค์ 27 เพื่อเขาจะทราบวา่น่ี เป็นฝี พระหตัถ์ของพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์  ได้ ทรงกระทํา
การน้ี 28  ให ้เขาแชง่ไป  แต่ ขอพระองค์ทรงอาํนวยพระพร เม่ือเขาลุกขึ้น  ขอให ้เขาได้ อาย  แต่  ขอให ้ ผู้รบัใช ้
ของพระองค์ ยนิดี 29  ขอให ้พวกปฏิ ปักษ์ ของข้าพระองค์หม่ความอปัยศ  ขอให ้ความอบัอายสวมกายเขาอยา่ง
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เส้ือคลุม 30 ด้วยปากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เป็นอยา่งมาก ข้าพเจ้าจะสรรเสรญิ
พระองค์ท่ามกลางคนมากหลาย 31 เพราะพระองค์จะทรงประทับขวามือของคนขัดสน เพื่อทรงชว่ยเขาให้
พ้นจากคนท่ีปรบัโทษจิตใจเขาน้ัน

110
พระเยโฮวาหท์รงประทานให ้กษัตรยิ ์ มี อาํนาจครอบครอง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1 พระเยโฮวาห์ตรสักับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าวา่ �จงน่ังท่ีขวามือของเรา จนกวา่เราจะกระทํา
ให ้ศัตรู ของเจ้าเป็นแท่นรองเท้าของเจ้า� 2 พระเยโฮวาห์จะทรงใช้คทาทรงฤทธิข์องพระองค์ท่านไปจากศิ 
โยน จงครอบครองท่ามกลางศั ตรู ของพระองค์ท่านเถิด 3  ชนชาติ ของพระองค์ท่านจะสมัครถวายตัวของ
เขาด้วยความเต็มใจ ในวนัแหง่ฤทธิอ์าํนาจของพระองค์ ท่าน ด้วยเครือ่งประดับแหง่ความบร ิสุทธ ิจ์ากครรภ์
ของอรุโณทัย น้ําค้างแหง่วยัหนุ่มเป็นของพระองค์ ท่าน 4 พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่ เปล ่ีย
นพระทัยของพระองค์ วา่ � เจ้ าเป็นปุโรหติเป็นนิตย์ตามอยา่งของเมลคีเซเดค� 5  องค์ พระผู้เป็นเจ้าประทับ
ข้างขวาหตัถ์ของพระองค์ ท่าน  พระองค์ จะทรงทลายบรรดากษั ตร ิย์ในว ันที ่ทรงพระพิโรธ 6  พระองค์ จะทรง
กระทําการพิพากษาท่ามกลางประชาชาติ ให ้ซากศพเต็มไปหมด  พระองค์ จะทรงทลายผู้เป็นประมุขทัว่แผ่น
ดินโลกอนักวา้งขวาง 7  พระองค์ ท่านจะทรงด่ืมจากลําธารข้างทาง ฉะน้ันพระองค์ท่านจะทรงผงกพระเศียร
ขึ้น

111
จงสรรเสรญิพระเจ้าสําหรบัพระราชกิจยิง่ใหญข่องพระองค์

1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด ข้าพเจ้าจะสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ด้วยสิน้สุดใจของข้าพเจ้า ในคณะ
ผู้ เท่ียงธรรม ในชุ มน ุมชน 2 บรรดาพระราชกิจของพระเยโฮวาห ์ใหญ่  ยิง่ เป็ นที ่ค้นควา้ของทุกคนท่ี พอใจ 
3 พระราชกิจของพระองค์สูงส่งและมี เกียรติ และความชอบธรรมของพระองค์ ดํารงอยู ่ เป็นนิตย ์4  พระองค์  
ได้ ทรงให้พระราชกิจมหศัจรรย์ของพระองค์เป็ นที ่ จดจํา พระเยโฮวาห์ทรงมีพระคุณและเต็มไปด้วยพระ
กรุณา 5  พระองค์ ประทานอาหารให ้ผู้  ท่ี เกรงกลัวพระองค์  พระองค์ จะทรงจดจําพันธสัญญาของพระองค์ 
เสมอ 6  พระองค์  ได้ ทรงสําแดงฤทธานุภาพแหง่พระราชกิจของพระองค์ แก่ ประชาชนของพระองค์ เพื่อจะ
ทรงประทานมรดกของบรรดาประชาชาติ แก่  เขา 7 พระหตัถกิจของพระองค์น้ันสุ จร ิตและยุ ติ  ธรรม และพระ
บัญญั ติ ทัง้หลายของพระองค์ ก็  ไวใ้จได้ 8 สถาปนาอยูเ่ป็นนิจกาล และประกอบความจร ิงก ับความเท่ียงธรรม
9  พระองค์ ทรงใช ้การไถ่  ให ้ มาย ังประชาชนของพระองค์  พระองค์ ทรงบัญชาพันธสัญญาของพระองค์ เป็น
นิตย ์พระนามของพระองค์ บรสุิทธิ ์และน่าครา้มกลัวจรงิๆ

จงยาํเกรงพระเยโฮวาห์
10 ความยาํเกรงพระเยโฮวาหเ์ป็ นที ่เริม่ต้นของสติ ปัญญา บรรดาผู้ ท่ี  ปฏิบัติ ตามพระบัญญั ติ ของพระองค์ 

ก็ได้ ความเข้าใจดี การสรรเสรญิพระเจ้าดํารงอยู ่เป็นนิตย ์

112
พระสัญญาต่างๆสําหรบัผู้ ท่ี เกรงกลัวพระเยโฮวาห์

1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด  คนที ่เกรงกลัวพระเยโฮวาห ์ก็  เป็นสุข คือผู้ ปี  ติ  ยนิดี เป็ นอ ันมากในพระ
บัญญั ติ ของพระองค์ 2 เชื้อสายของเขาจะทรงอานภุาพในแผ่นดิน  ชัว่อายุ  ท่ี  เท ีย่งธรรมจะรบัพระพร 3  ทรพัย ์
ศฤงคารและความมัง่คั ่งม ี อยู ่ในเรอืนของเขา และความชอบธรรมของเขาดํารงอยู ่เป็นนิตย ์4 ความสวา่งจะ
โผล่ขึ้นมาในความมืดให้คนเท่ียงธรรม เขามี ความเมตตา เต็มไปด้วยความสงสารและชอบธรรม 5  คนที ่ ดี 
จะแสดงความเมตตาคุณและให ้ยมื เขาจะดําเนินการของเขาด้วยความยุ ติ  ธรรม 6  แน่ นอนเขาจะไม่ถดถอย
เป็นนิตย์ คนจะระลึกถึงคนชอบธรรมอยู ่เป็นนิตย ์7 เขาจะไม่ กล ัวข่าวรา้ย  จิ ตใจของเขายดึแน่น วางใจ
ในพระเยโฮวาห์ 8  จิ ตใจของเขาแน่วแน่ เขาจะไม่ กล ัวจนกวา่จะเหน็ความประสงค์ต่อศั ตรู ของเขาสําเรจ็
9 เขาแจกจ่าย เขาได้ ให ้ แก่  คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดํารงเป็นนิตย์ เขาของเขาจะถูกเชดิชูขึ้นด้วย
เกียรติ 10 คนชัว่จะเหน็แล้วเป็นทุกข์ ใจ เขาขบเขี้ยวเค้ียวฟันแล้วละลายไป ความปรารถนาของคนชั ่วน ้ันจะ
สูญเปล่า

113
จงสรรเสรญิพระเจ้าเพราะความดีงามของพระองค์

1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด  โอ บรรดาผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์เอย๋ จงสรรเสรญิเถิด จงสรรเสรญิ
พระนามพระเยโฮวาห์ 2  สาธุ การแด่พระนามของพระเยโฮวาห ์ตัง้แต่  บัดน้ี เป็นต้นไปเป็นนิตย์ 3  ตัง้แต่  ท่ี  ดวง
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อาทิตย ์ขึ้นจนถึงท่ี ดวงอาทิตย ์ตกพระนามของพระเยโฮวาหเ์ป็ นที ่ สรรเสรญิ 4 พระเยโฮวาห์ประทั บอย ู่สูง
เหนือประชาชาติ ทัง้ปวง และสงา่ราศีของพระองค์สูงเหนือฟ้าสวรรค์ 5  ไม่มี พระใดเป็นเหมือนพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเรา  ผู้ ประทับบนท่ี สูง 6  ผู้ ถ่อมพระทัยลงทอดพระเนตรสิง่ทัง้ปวงในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
7  พระองค์ ทรงยกคนยากจนขึ้นมาจากผงคลี และทรงยกคนขัดสนขึ้นมาจากกองขี้ เถ้า 8  เพื่อให ้เขาน่ั งก ับ
บรรดาเจ้านาย คือบรรดาเจ้านายแหง่ชนชาติของพระองค์ 9  พระองค์ โปรดใหห้ญิงหมั นม ีบ้านอยู่ เป็นแม่ ท่ี 
ชื่นบานมี บุตร จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 

114
จงยาํเกรงพระเจ้าเพราะบรรดาพระราชกิจของพระองค์

1 เม่ื ออ ิสราเอลออกไปจากอยีปิต์ คือวงศ์วานของยาโคบไปจากชนชาติต่างภาษา 2  ยู ดาหก์ลายเป็นสถาน
บร ิสุทธ ์ิของพระองค์ อสิราเอลเป็นอาณาจักรของพระองค์ 3 ทะเลมองแล้วหนี จอรแ์ดนหนักลับ 4  ภู เขา
กระโดดเหมือนแกะผู้ เนินเขากระโดดเหมือนลูกแกะ 5 เป็นอะไรนะ  โอ ทะเลเอย๋  เจ้ าจึงหนี  แม่น ํ้าจอรแ์ดน
เอย๋  เจ้ าจึงหนักลับ 6  ภู เขาเอย๋  เจ้ าจึงกระโดดเหมือนแกะผู้ เนินเขาเอย๋  เจ้ าจึงกระโดดเหมือนลูกแกะ 7  แผ่ 
นดินเอย๋สัน่เทิม้เถิด ต่อเบื้องพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ต่อเบื้องพระพักตรพ์ระเจ้าของยาโคบ 8  ผู้ให ้หนิเป็น
สระน้ํา หนิเหล็กไฟเป็นน้ําพุ

115
จงมัน่ใจในพระเจ้า

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  มิใช ่ แก่  เหล่ าข้าพระองค์  มิใช ่ แก่  เหล่ าข้าพระองค์ พระเจ้าข้า  แต่ ขอถวายสงา่ราศี 
แด่ พระนามของพระองค์ เพราะเหน็แก่ความเมตตาของพระองค์ และความจรงิของพระองค์ 2 ทําไมบรรดา
ประชาชาติจะกล่าววา่ � บัดน้ี พระเจ้าของเขาทัง้หลายอยู่ไหนเล่า� 3  แต่ พระเจ้าของเราทัง้หลายอยู่ในฟ้า
สวรรค์  สิ ่งใดท่ี พระองค์ พอพระทัยพระองค์ ก็ ทรงกระทํา 4  รู ปเคารพของคนเหล่าน้ันเป็นเงนิและทองคํา
เป็นหตัถกรรมของมนษุย์ 5  รู ปเหล่าน้ั นม ี ปาก  แต่  พู ดไม่ ได้  มี  ตา  แต่  ดูไม่ได้ 6  มี  หู  แต่ ฟังไม่ ได้ยนิ  มี  จมูก  แต่ 
ดมไม่ ได้ 7  มี  มือ  แต่ คลําไม่ ได้  มี  เท้า  แต่ เดินไม่ ได้  รู ปเหล่าน้ันทําเสียงในคอไม่ ได้ 8  ผู้  ท่ี ทํารูปเหล่าน้ันจะเป็น
เหมือนรูปเหล่าน้ัน  เออ บรรดาผู้ ท่ี วางใจในรูปเหล่าน้ั นก ็ เชน่กัน 9  โอ อสิราเอลเอย๋ จงวางใจในพระเยโฮวาห ์
เถิด  พระองค์ ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของเขาทัง้หลาย 10  โอ  วงศ์ วานอาโรนเอย๋ จงวางใจในพระเย
โฮวาห ์เถิด  พระองค์ ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของเขาทัง้หลาย 11 ท่านผู้เกรงกลัวพระเยโฮวาห ์เอย๋ 
จงวางใจในพระเยโฮวาห ์เถิด  พระองค์ ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของเขาทัง้หลาย 12 พระเยโฮวาห์
ทรงเป็นหว่งเราทัง้หลาย  พระองค์ จะทรงอาํนวยพระพรเราทัง้หลาย  พระองค์ จะทรงอาํนวยพระพรแก่ วงศ์ 
วานอสิราเอล  พระองค์ จะทรงอาํนวยพระพรแก่ วงศ์ วานอาโรน 13  พระองค์ จะทรงอาํนวยพระพรแก่บรรดา
ผู้ ท่ี ยาํเกรงพระเยโฮวาหทั์ง้ผู้น้อยและผู้ ใหญ่ 14 พระเยโฮวาหจ์ะทรงใหท่้านเพิม่พูนขึ้นทัง้ท่านและลูกหลาน
ของท่าน 15 ท่านได้รบัพระพรจากพระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 16 ฟ้าสวรรค์เป็นฟ้า
สวรรค์ของพระเยโฮวาห์  แต่  พระองค์ ทรงประทานแผ่นดินโลกให ้แก่  บุ ตรทัง้หลายของมนษุย์ 17 คนตายไม่
สรรเสรญิพระเยโฮวาห์ หรอืผู้ ท่ี ลงไปสู่ ท่ี สง ัดก ็ เชน่น้ัน 18  แต่ เราทัง้หลายจะสรรเสรญิพระเยโฮวาห์  ตัง้แต่  
บัดน้ี เป็นต้นไปเป็นนิตย์ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 

116
การประกาศความรกัต่อพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงชว่ยให ้พ้น 

1 ข้าพเจ้ารกัพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ทรงสดับเสียงและคําวงิวอนของข้าพเจ้า 2 เพราะพระองค์ทรง
เงีย่พระกรรณสดับข้าพเจ้า เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ ตราบเท่าท่ี ข้าพเจ้ามี ช ีวิตอยู่ 3 ความเศรา้
โศกแหง่ความตายมาล้อมข้าพเจ้าอยู่ ความเจ็บปวดแหง่นรกจับข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าประสบความทุกข์ใจ
และความระทม 4  แล ้วข้าพเจ้ารอ้งทูลออกพระนามพระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงชว่ย
ชวีติข้าพระองค์ ให ้ รอด � 5 พระเยโฮวาห์ทรงพระกรุณาและชอบธรรม พระเจ้าของเราทัง้หลายกอปรด้วย
พระเมตตา 6 พระเยโฮวาหท์รงสงวนคนรูน้้อยไว้ เม่ือข้าพเจ้าตกต่ํา  พระองค์ ทรงชว่ยข้าพเจ้าให ้รอด 7  โอ  จิ 
ตใจของข้าพเจ้าเอย๋  กล ับไปสู่ ท่ี พักของเจ้าเถิด เพราะพระเยโฮวาหท์รงกระทําแก่ เจ้ าอยา่งบรบูิ รณ ์ 8 เพราะ
พระองค์ทรงชว่ยจิตใจข้าพระองค์ ให ้พ้นจากมัจจุ ราช ชว่ยนัยน์ตาข้าพระองค์จากน้ําตา ชว่ยเท้าข้าพระองค์
จากการล้ม 9 ข้าพเจ้าจะดําเนินอยู่เฉพาะเบื้องพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ในแผ่นดินของคนเป็น 10 ข้าพเจ้า
เชื่อแล้ว  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงพูด ข้าพเจ้าได้รบัความทุกข์ยากใหญ่ ยิง่ 11 ข้าพเจ้ากล่าวด้วยความเรง่รอ้น
วา่ �คนเราน้ีเป็นคนโกหกทัง้น้ัน� 12 ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเยโฮวาห ์ได้ เน่ืองจากบรรดาพระรา
ชกิ จอ ั นม ีพระคุณต่อข้าพเจ้า 13 ข้าพเจ้าจะยกถ้วยแหง่ความรอดและรอ้งทูลออกพระนามพระเยโฮวาห์
14  บัดน้ี ข้าพเจ้าจะทําตามคําปฏิญาณของข้าพเจ้าแด่พระเยโฮวาห์ต่อหน้าประชาชนทัง้ปวงของพระองค์
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15 มรณกรรมแหง่ว ิสุทธ ิชนของพระองค์สําคัญในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 16  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
 แท้  จร ิงข้าพระองค์เป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์ พระเจ้าข้า ข้าพระองค์เป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เป็นบุตรชาย
ของหญิงคนใช้ของพระองค์  พระองค์ ทรงแก้พันธนะของข้าพระองค์ 17 ข้าพระองค์จะถวายเครือ่งสักการ
บูชาโมทนาพระคุณแด่ พระองค์ และจะรอ้งทูลออกพระนามของพระเยโฮวาห์ 18  บัดน้ี ข้าพเจ้าจะทําตามคํา
ปฏิญาณของข้าพเจ้าแด่พระเยโฮวาหต่์อหน้าประชาชนทัง้ปวงของพระองค์ 19 ในบรเิวณพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์  โอ เยรูซาเล็มเอย๋ ในท่ามกลางเธอ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 

117
การสรรเสรญิพระเจ้าเพราะความเมตตาและความจรงิของพระองค์

1  โอ  ประชาชาติ ทัง้ปวงเอย๋ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด  ชนชาติ ทัง้หลายเอย๋ จงยกยอ่งพระองค์ เถิด 
2 เพราะความเมตตาของพระองค์ ท่ี  มีต ่อเราน้ันใหญ่ หลวง และความจรงิของพระเยโฮวาห์ดํารงเป็นนิตย์
จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 

118
การโมทนาขอบพระคุณเพราะความรอดของพระเยโฮวาห์

1  โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ประเสรฐิ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารง
เป็นนิตย์ 2  บัดน้ี จงใหอ้สิราเอลกล่าววา่ �ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย�์ 3  บัดน้ี จงให ้วงศ์ วานอา
โรนกล่าววา่ �ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย�์ 4  บัดน้ี จงให้บรรดาผู้ ท่ี ยาํเกรงพระเยโฮวาห ์กล่าว
วา่ �ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย�์ 5 ข้าพเจ้าได้รอ้งทูลพระเยโฮวาห์ในยามเป็นทุกข์ พระเยโฮ
วาห์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงตัง้ข้าพเจ้าให ้อยู ่ในท่ี กวา้งขวาง 6  มี พระเยโฮวาห ์อยู ่ฝ่ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะ
ไม่ กลัว  มนษุย ์จะทําอะไรแก่ข้าพเจ้าได้ เล่า 7 พระเยโฮวาหท์รงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า  พร ้อมกับผู้อื่ นที ่ชว่ยข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจึงจะเหน็ความปรารถนาของข้าพเจ้าต่อคนท่ี เกล ียดข้าพเจ้าน้ันสําเรจ็ 8 การวางใจในพระเยโฮ
วาห ์ก็ดี กวา่ท่ีจะเชื่อใจในมนษุย์ 9 การวางใจในพระเยโฮวาห ์ก็ดี กวา่ท่ีจะเชื่อใจในเจ้านาย 10  ประชาชาติ 
ทัง้หลายได้ล้อมข้าพเจ้า  แต่ ข้าพเจ้าจะทําลายเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ 11 เขาทัง้หลายได้ล้อมข้าพเจ้า
ล้อมรอบข้าพเจ้า  แต่ ข้าพเจ้าจะทําลายเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ 12 เขาได้ล้อมข้าพเจ้าเหมือนผึ้ง เขาทัง้
หลายดับเสียแล้วเหมือนเปลวไฟหนาม เพราะข้าพเจ้าจะทําลายเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ 13  เจ้ าได้ ผล 
ักข้าพเจ้าอยา่งแรงเพื่อให้ข้าพเจ้าล้มลง  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงชว่ยข้าพเจ้า 14 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกําลัง
และบทเพลงของข้าพเจ้า  พระองค์ ทรงมาเป็นความรอดของข้าพเจ้า 15 เสียงแหง่ความยนิดีและความรอด
อยู่ในพลับพลาของผู้ชอบธรรมวา่ �พระหตัถ์ขวาของพระเยโฮวาห์หา้วหาญนัก 16 พระหตัถ์ขวาของพระ
เยโฮวาหเ์ป็ นที ่ เชดิชู พระหตัถ์ขวาของพระเยโฮวาห์หา้วหาญนัก� 17 ข้าพเจ้าจะไม่ ตาย  แต่ ข้าพเจ้าจะเป็น
อยู่ และประกาศพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ 18 พระเยโฮวาห์ทรงตีสอนข้าพเจ้าอยา่งหนัก  แต่  พระองค์  ไม่ 
ทรงมอบข้าพเจ้าไว้กับมัจจุ ราช 19 ขอเปิดประตูความชอบธรรมให ้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเข้าประตูน้ันไปและ
จะสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ 20  น่ี คือประตูของพระเยโฮวาห์ คนชอบธรรมจะเข้าไปทางน้ี 21 ข้าพระองค์จะ
สรรเสรญิพระองค์ เพราะพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์ และมาเป็นความรอดของข้าพระองค์ 22 ศิลาซ่ึงชา่ง
ก่อได้ปฏิเสธเสีย  ได้  กล ับกลายเป็นศิ ลาม ุมเอกแล้ว 23 การน้ีเป็นมาจากพระเยโฮวาห์ เป็นการมหศัจรรย ์
ประจักษ์  แก่ ตาเรา 24  น่ี เป็ นว ันซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงสรา้ง เราจะเปรมปร ีดิ ์และยนิดีในวนัน้ัน 25  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้รอดเถิด  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  บัดน้ี ขอประทานความจําเรญิ
แก่ข้าพระองค์ทัง้หลายเถิด 26  ขอให ้ท่านผู้ เข ้ามาในพระนามของพระเยโฮวาห์จงได้รบัพระพร ข้าพเจ้าทัง้
หลายอวยพรท่านทัง้หลายจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 27 พระเจ้าทรงเป็นพระเยโฮวาห์  ผู้ ทรงประทาน
ความสวา่งแก่ เรา จงผูกมัดเครือ่งบู ชาด ้วยเชอืกไปถึงเชงิงอนของแท่นบู ชา 28  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า
ของข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะเชดิชู พระองค์ 29  โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ประเสรฐิ เพราะความเมตตา
ของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์

119
บรรดาคําอธษิฐาน การสรรเสรญิและการประกาศวา่จะเชื่อฟังพระเจ้า อาเลฟ (ก�

1 บรรดาผู้ ท่ี  ดี รอบคอบในทางของเขาก็ เป็นสุข คือผู้ ท่ี ดําเนินตามพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์
2  ผู้  ท่ี รกัษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ ก็  เป็นสุข คือผู้ ท่ี แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ 3 ทัง้ผู้ ท่ี  ไม่ กระทํา
ความชัว่ชา้  แต่ เดินตามบรรดาพระมรรคาของพระองค์ 4  พระองค์  ได้ ทรงบัญชาให้เราทัง้หลายรกัษาข้ อบ 
ังคับของพระองค์ อยา่งเครง่ครดั 5  โอ  ขอให ้ทางทัง้หลายของข้าพระองค์มัน่คงในการรกัษากฎเกณฑ์ของ
พระองค์ 6  แล ้วข้าพระองค์จะไม่ ได้ รบัความอาย เม่ือข้าพระองค์ เอาใจใส่ พระบัญญั ติ ทัง้สิน้ของพระองค์ 7ข้า
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พระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ด้วยใจเท่ียงตรง เม่ือข้าพระองค์ เรยีนรู ้คําตัดสิ นอ ันชอบธรรมของพระองค์
8 ข้าพระองค์จะรกัษากฎเกณฑ์ของพระองค์  โอ ขออยา่ทรงทอดทิง้ข้าพระองค์เสียอยา่งสิน้เชงิเลย

เบธ (ข�
9  หน ุ่มๆจะรกัษาทางของตนให ้บรสุิทธิ ์ ได้  อยา่งไร โดยระแวดระวงัตามพระวจนะของพระองค์ 10 ข้า

พระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์  โอ ขออยา่ให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ 11 ข้าพระองค์ ได้ สะสมพระดํารสัของพระองค์ ไว ้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาป
ต่อพระองค์ 12  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  สาธุ การแด่ พระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์
13 ข้าพระองค์ประกาศด้วยรมิฝีปากของข้าพระองค์ถึงบรรดาคําตัดสินแหง่พระโอษฐ์ของพระองค์ 14 ข้า
พระองค์ ปี  ติ  ยนิดี ในทางแหง่บรรดาพระโอวาทของพระองค์ มากเท่ากับในความมัง่คัง่ทัง้สิน้ 15 ข้าพระองค์
จะราํพึงถึงข้ อบ ังคับของพระองค์ และเอาใจใส่ทางทัง้หลายของพระองค์ 16 ข้าพระองค์จะปี ติ  ยนิดี ในกฎ
เกณฑ์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์

กิเมล (ค�
17 ขอทรงกระทําแก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ อยา่งบรบูิรณ์ เพื่อข้าพระองค์จะมี ช ีวติและจะรกัษาพระวจนะ

ของพระองค์ 18 ขอเบิกตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเหน็สิง่มหศัจรรยจ์ากพระราชบัญญั ติ ของพระองค์
19 ข้าพระองค์เป็นคนพเนจรบนแผ่นดินโลก ขออยา่ทรงซ่อนพระบัญญั ติ ของพระองค์จากข้าพระองค์ เสีย 
20  จิ ตใจของข้าพระองค์ เร ่ารอ้นเพราะปรารถนาคําตัดสินของพระองค์ ตลอดเวลา 21  พระองค์ ทรงขนาบคน
ยโสท่ี ถู กสาปแชง่  ผู้ หลงไปจากพระบัญญั ติ ของพระองค์ 22 ขอทรงนําการตําหนิและการประมาทไปจาก
ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ได้ รกัษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 23  แม้  เจ้ านายน่ังปรกึษากันต่อสู้ข้า
พระองค์  แต่  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ ได้ ราํพึงถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์ 24 บรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็น
ความปี ติ  ยนิดี ของข้าพระองค์ เป็ นที ่ปรกึษาของข้าพระองค์

ดาเลธ (ง�
25  จิ ตใจของข้าพระองค์ ติ ดผงคลี ขอทรงสงวนชวีติของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ 26 ข้า

พระองค์ ได้ ทูลถึงทางของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์ 
แก่ ข้าพระองค์ 27 ขอทรงกระทําใหข้้าพระองค์ เข ้าใจทางแหง่ข้ อบ ังคับของพระองค์ และข้าพระองค์จะกล่าว
ถึงพระราชกิ จอ ันมหศัจรรย์ของพระองค์ 28  จิ ตใจของข้าพระองค์ละลายไปด้วยความโศก ขอทรงเสรมิ
กําลังข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ 29 ขอทรงให้ทางเทียมเท็จไกลจากข้าพระองค์ และขอโปรด
ประทานพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ 30 ข้าพระองค์ ได้ เลือกทางแหง่ความจรงิ ข้าพระองค์
ตัง้คําตัดสินของพระองค์ ไว ้ตรงหน้าข้าพระองค์ 31 ข้าพระองค์ผูกพันอยู่กับบรรดาพระโอวาทของพระองค์
 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออยา่ให้ข้าพระองค์ ขายหน้า 32 ข้าพระองค์จะวิง่ในทางพระบัญญั ติ ของพระองค์
เม่ือพระองค์ทรงให ้จิ ตใจของข้าพระองค์ กวา้งขวาง 

 ฮ ี(จ�
33  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนทางกฎเกณฑ์ของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะรกัษา

ทางน้ันไว้จนสุดปลาย 34 ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะรกัษาพระราชบัญญั ติ 
ของพระองค์ ไว ้ข้าพระองค์จะปฏิบั ติ  พระราชบัญญัติ น้ันด้วยสุดใจของข้าพระองค์ 35 ขอโปรดใหข้้าพระองค์
ไปในมรรคาแหง่พระบัญญั ติ ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ยนิดี ในมรรคาน้ัน 36 ขอทรงโน้มใจข้าพระองค์
ในบรรดาพระโอวาทของพระองค์และมิ ใช ่ในทางโลภกําไร 37 ขอทรงหนันัยน์ตาของข้าพระองค์ไปจากการ
มองดู สิ ่ งอน ิจจัง และขอทรงสงวนชวีติของข้าพระองค์ในพระมรรคาของพระองค์ 38 ขอทรงยนืยนัพระ
วจนะของพระองค์กับผู้ รบัใช ้ของพระองค์  ผู้ เกรงกลัวพระองค์ 39 ขอทรงหนัการเยาะเยย้ซ่ึงข้าพระองค์ครั ่
นคร ้ามน้ันไปเสีย เพราะคําตัดสินของพระองค์น้ันดี 40  ดู  เถิด ข้าพระองค์ปรารถนาข้ อบ ังคับของพระองค์
โดยความชอบธรรมของพระองค์ขอทรงสงวนชวีติของข้าพระองค์

เวา (ฉ�
41  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอความเมตตาของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ คือความรอดของพระองค์ตามพ

ระวจนะของพระองค์ 42  แล ้วข้าพระองค์จะมีคําตอบแก่ ผู้  ท่ี เยาะเยย้ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์วางใจใน
พระวจนะของพระองค์ 43 ขออยา่ทรงนําพระวจนะแหง่ความจรงิออกไปจากปากข้าพระองค์อยา่งสิน้เชงิ
เพราะความหวงัของข้าพระองค์ อยู ่ในคําตัดสินของพระองค์ 44 ข้าพระองค์จะรกัษาพระราชบัญญั ติ ของ
พระองค์สืบๆไปเป็นนิจกาล 45 และข้าพระองค์จะเดินอยา่งเสรเีพราะข้าพระองค์ ได้ แสวงหาข้ อบ ังคับของ
พระองค์ 46 ข้าพระองค์จะพูดถึงพระโอวาทของพระองค์ต่อเบื้องพระพักตร์บรรดากษั ตร ิย์และจะไม่ ขาย
หน้า 47 ข้าพระองค์จะปี ติ  ยนิดี ในพระบัญญั ติ ของพระองค์ ซ่ึงข้าพระองค์ รกั 48 ข้าพระองค์จะยกมือต่อพระ
บัญญั ติ ของพระองค์ซ่ึงข้าพระองค์ รกั และข้าพระองค์จะราํพึงถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์

 เซน (ช�
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49 ขอทรงระลึกถึงพระวจนะของพระองค์ ท่ี  มีต ่อผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําใหข้้าพระองค์
หวงัอยู ่น้ัน 50  น่ี คือการเล้าโลมในความทุกข์ยากของข้าพระองค์ คือพระวจนะของพระองค์ ให ้ ช ีวติแก่ข้า
พระองค์ 51 คนโอหงัเยย้หยนัข้าพระองค์ ยิง่นัก  แต่ ข้าพระองค์ ไม่ หนัเสียจากพระราชบัญญั ติ ของพระองค์
52 ข้าพระองค์ระลึกถึงคําตัดสินของพระองค์ แต่  โบราณกาล  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ ได้ รบัความ
เล้าโลมใจ 53 ความกริ ้วอ ันเรา่รอ้นฉวยข้าพระองค์ ไว ้เพราะเหตุ คนชัว่  ผู้ ละทิง้พระราชบัญญั ติ ของพระองค์
54  กฎเกณฑ์ ของพระองค์ ได้ เป็นบทเพลงของข้าพระองค์ในเรอืนท่ีข้าพระองค์อาศัยอยู ่น้ัน 55  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ในกลางคืนข้าพระองค์ระลึกถึงพระนามของพระองค์ และรกัษาพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ไว ้
56  สิ ่งน้ี ได้ ตกมายงัข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์รกัษาข้ อบ ังคับของพระองค์ ไว ้

เชธ (ซ�
57  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงเป็นส่วนของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ กล ่าววา่ข้าพระองค์จะรกัษา

พระวจนะของพระองค์ 58 ข้าพระองค์วอนขอความโปรดปรานของพระองค์ด้วยสิน้สุดใจของข้าพระองค์
ขอทรงกรุณาแก่ข้าพระองค์ตามพระดํารสัของพระองค์ 59 ข้าพระองค์คิดถึงทางทัง้หลายของข้าพระองค์
 แล ้วข้าพระองค์หนัเท้าของข้าพระองค์ไปสู่บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 60 ข้าพระองค์ เร ่งรบีไม่ล่าชา้ท่ี
จะรกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ 61  แม้  หมู่ คนชัว่ดักข้าพระองค์  แต่ ข้าพระองค์ ไม่ ลืมพระราชบัญญั ติ ของ
พระองค์ 62 พอเท่ียงคืน ข้าพระองค์จะลุกขึ้นโมทนาพระคุณพระองค์เน่ืองด้วยคําตัดสิ นอ ันชอบธรรมของ
พระองค์ 63 ข้าพระองค์เป็นเพื่อนกั บท ุกคนผู้ยาํเกรงพระองค์กับผู้ ท่ี รกัษาข้ อบ ังคับของพระองค์ 64  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์  แผ่ นดินโลกเต็ มด ้วยความเมตตาของพระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์ แก่ ข้า
พระองค์

เทธ (ฌ�
65  พระองค์  ได้ ทรงกระทําดีต่อผู้ รบัใช ้ของพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ตามพระวจนะของพระองค์

66 ขอทรงสอนคําตัดสินและความรู ้แก่ ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เชื่อถือพระบัญญั ติ ของพระองค์ 67  
ก่อนท่ี ข้าพระองค์ ทุกข์ยาก ข้าพระองค์หลงเจิน่  แต่  บัดน้ี ข้าพระองค์รกัษาพระวจนะของพระองค์ ไว ้68  
พระองค์  ประเสรฐิ และทรงกระทําการดี ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ 69 คนโอหงัป้าย
ความเท็จใส่ข้าพระองค์  แต่ ข้าพระองค์จะรกัษาข้ อบ ังคับของพระองค์ด้วยสุดใจ 70  จิ ตใจของเขาทัง้หลาย
ต่ําชา้เหมือนไขมัน  แต่ ข้าพระองค์ ปี  ติ  ยนิดี ในพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 71  ดี  แล ้ วท ่ีข้าพระองค์ ทุกข์ ยาก
เพื่อข้าพระองค์จะเรยีนรูถึ้งกฎเกณฑ์ของพระองค์ 72 สําหรบัข้าพระองค์  พระราชบัญญัติ  แห ่งพระโอษฐ์ของ
พระองค์ ก็ดี กวา่ทองคําและเงนิพันๆแท่ง

โจด (ญ�
73 พระหตัถ์ของพระองค์ ได้ สรา้งและสถาปนาข้าพระองค์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้า

พระองค์จะเรยีนรูพ้ระบัญญั ติ ของพระองค์ 74 บรรดาผู้เกรงกลัวพระองค์จะเหน็ข้าพระองค์และเปรมปร ีดิ ์
เพราะวา่ข้าพระองค์ ได้ หวงัในพระวจนะของพระองค์ 75  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทราบวา่คําตัดสิน
ของพระองค์น้ันถูกต้องแล้ว และทราบวา่ด้วยความซ่ือตรงพระองค์ทรงใหข้้าพระองค์ ทุกข์ยาก 76 ขอความ
เมตตาของพระองค์เป็ นที ่เล้าโลมข้าพระองค์ ตามพระดํารสัของพระองค์ ท่ี  มี  แก่  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ 77 ขอ
พระกรุณาของพระองค์ มาย ังข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเป็นอยู่ เพราะพระราชบัญญั ติ ของพระองค์เป็น
ความปี ติ  ยนิดี ของข้าพระองค์ 78 ขอทรงให้คนโอหงัได้รบัความอาย เพราะวา่เขาได้ควํา่ข้าพระองค์ด้วย
ความเท็จโดยไม่ มี  เหตุ  แต่ ข้าพระองค์จะราํพึงถึงข้ อบ ังคับของพระองค์ 79  ขอให ้บรรดาผู้ ท่ี ยาํเกรงพระองค์
หนักลับมายงัข้าพระองค์  พร ้อมกับผู้ ท่ี ทราบถึงบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 80  ขอให ้ จิ ตใจข้าพระองค์ ไร ้ 
ตําหนิ ในเรือ่งกฎเกณฑ์ของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ต้องขายหน้า

คาฟ (ด�
81  จิ ตใจของข้าพระองค์ออ่นระโหยคอยความรอดของพระองค์  แต่ ข้าพระองค์หวงัในพระวจนะของ

พระองค์ 82  นัยน์ ตาของข้าพระองค์มัวมืดไปด้วยคอยพระดํารสัของพระองค์ ข้าพระองค์ทูลถามวา่ �เม่ือไร
พระองค์จะทรงเล้าโลมข้าพระองค์� 83 เพราะวา่ข้าพระองค์เป็นเหมือนถุงหนังถูกรมควนั  แต่ ข้าพระองค์
ยงัไม่ลืมกฎเกณฑ์ของพระองค์ 84  ผู้รบัใช ้ของพระองค์จะอยูน่านเท่าไร  พระองค์ จะทรงกระทําการพิพากษา
บรรดาผู้ข่มเหงข้าพระองค์ เม่ือไร 85 คนโอหงัได้ขุดหลุมพรางดักข้าพระองค์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับพระราช
บัญญั ติ ของพระองค์ 86 พระบัญญั ติ ของพระองค์ทัง้สิน้สัตย ์ซ่ือ เขาข่มเหงข้าพระองค์ด้วยความเท็จ ขอทรง
ชว่ยข้าพระองค์ ด้วย 87 เขาเกือบจะทําให้ข้าพระองค์ดับชพีไปจากแผ่นดินโลกแล้ว  แต่ ข้าพระองค์ ไม่ ทอด
ทิง้ข้ อบ ังคับของพระองค์ 88 ขอทรงสงวนชวีติข้าพระองค์ ไว ้ด้วยความเมตตาของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์
จะรกัษาพระโอวาทแหง่พระโอษฐ์ของพระองค์

ลาเมด (ต�



เพลงสดุ ดี 119:89 501 เพลงสดุ ดี 119:131

89  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระวจนะของพระองค์ปักแน่นอยู่ ในสวรรค์ เป็นนิตย ์90 ความซ่ือตรงของ
พระองค์ ดํารงอยู ่ ทุ กชัว่อายุ  พระองค์ ทรงสถาปนาแผ่นดินโลกและมั นก ็ ตัง้อยู ่91 โดยกฎของพระองค์ สิ ่งเห
ล่าน้ีตั ้งม ่ันอยู ่ทุกวนัน้ี เพราะของทุกสิง่เป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 92 ถ้าพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ไม่ เป็ นที ่ 
ปี  ติ  ยนิดี ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์คงจะพินาศแล้วในความทุกข์ยากของข้าพระองค์ 93 ข้าพระองค์จะไม่
ลืมข้ อบ ังคับของพระองค์ เลย เพราะพระองค์ทรงสงวนชวีติของข้าพระองค์โดยข้ อบ ังคั บน ้ัน 94 ข้าพระองค์
เป็นของพระองค์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ รอด เพราะข้าพระองค์ ได้ แสวงหาข้ อบ ังคับของพระองค์ 95 คน
ชัว่ซุ่มคอยทําลายข้าพระองค์  แต่ ข้าพระองค์จะพิจารณาพระโอวาทของพระองค์ 96 ข้าพระองค์เคยเหน็
ขอบเขตของความสมบู รณ ์ทัง้สิน้แล้ว  แต่ พระบัญญั ติ ของพระองค์กวา้งขวางเหลือเกิน

เมม (ถ�
97  โอ ข้าพระองค์รกัพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ จรงิๆ เป็นคําราํพึงของข้าพระองค์ วนัยงัค่ํา 98 โดยพระ

บัญญั ติ ของพระองค์  พระองค์ ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ฉลาดกวา่ศั ตรู ของข้าพระองค์ เพราะพระบัญญั ติ 
น้ันอยูกั่บข้าพระองค์ เสมอ 99 ข้าพระองค์ มี ความเข้าใจมากกวา่บรรดาครูของข้าพระองค์ เพราะบรรดาพระ
โอวาทของพระองค์เป็นคําราํพึงของข้าพระองค์ 100 ข้าพระองค์ เข ้าใจมากกวา่คนสูงอายุ เพราะข้าพระองค์
รกัษาข้ อบ ังคับของพระองค์ 101 ข้าพระองค์รัง้เท้าข้าพระองค์ ไว ้จากวถีิชั ่วท ุกอยา่ง เพื่อรกัษาพระวจนะของ
พระองค์ 102ข้าพระองค์ มิได้ เล่ียงจากคําตัดสินของพระองค์ เพราะพระองค์ ได้ ทรงสอนข้าพระองค์ 103พระ
ดํารสัของพระองค์ น้ัน ข้าพระองค์ ช ิมแล้วหวานจรงิๆ หวานกวา่น้ําผึ้งเม่ือถึงปากข้าพระองค์ 104ข้าพระองค์ 
ได้ ความเข้าใจโดยข้ อบ ังคับของพระองค์ เพราะฉะน้ันข้าพระองค์ เกล ียดชงัวถีิ เท ็จทุกอยา่ง

 นนู (ท�
105 พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสําหรบัเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสวา่งแก่มรรคาของข้า

พระองค์ 106 ข้าพระองค์ ได้ ตัง้สัตย์ปฏิญาณและจะกระทําให ้สําเรจ็ วา่จะรกัษาคําตัดสิ นอ ันชอบธรรมของ
พระองค์ 107 ข้าพระองค์ ทุกข์ ยากอยา่งหนัก  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชวีติของข้าพระองค์ตามพ
ระวจนะของพระองค์ 108  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรบัคําสักการบู ชาด ้วยปากของข้าพระองค์ และ
ขอสอนคําตัดสินของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ 109  ช ีวติของข้าพระองค์ อยู ่ในมือของข้าพระองค์ เสมอ  แต่ ข้า
พระองค์ ไม่ ลืมพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 110 คนชัว่วางกั บด ักข้าพระองค์  แต่ ข้าพระองค์ ไม่ หลงเจิน่จาก
ข้ อบ ังคับของพระองค์ 111 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ ข้าพระองค์รบัไว้เป็นมรดกเป็นนิตย์ พระเจ้าข้า
เป็นความชื่นบานแก่ใจข้าพระองค์ 112 ข้าพระองค์ โน ้มจิตใจข้าพระองค์ ปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ 
เป็นนิตย ์จนอวสาน

ซาเมค (ธ�
113 ข้าพระองค์ เกล ียดชงัความคิดสองจิตสองใจ  แต่ ข้าพระองค์รกัพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 114  

พระองค์ ทรงเป็ นที ่ซ่อนและเป็นโล่ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์หวงัในพระวจนะของพระองค์ 115  แน่ะ  เจ้ 
าคนทําชัว่ ไปเสียจากข้า เพื่อข้าจะรกัษาพระบัญญั ติ ของพระเจ้าของข้า 116 ขอทรงประคองข้าพระองค์ 
ไว ้ตามพระดํารสัของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเป็นอยู่ และอยา่ให้ข้าพระองค์ขายหน้าในความหวงัของ
ข้าพระองค์ 117 ขอทรงชูข้าพระองค์ ขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะปลอดภัย และมีความนับถือกฎเกณฑ์ของพระ
องค์สืบๆไป 118  พระองค์ ทรงตะเพิดบรรดาคนท่ีหลงเจิน่จากกฎเกณฑ์ของพระองค์ พระเจ้าข้า  อุ บายหลอก
ลวงของเขาคือความเท็จ 119  พระองค์ ทรงทิง้บรรดาคนชัว่ของแผ่นดินโลกเหมือนทิง้ขี้ แร ่เพราะฉะน้ันข้า
พระองค์รกับรรดาพระโอวาทของพระองค์ 120 เน้ือหนังข้าพระองค์สัน่เทิม้เพราะเกรงกลัวพระองค์ และข้า
พระองค์ กล ัวคําตัดสินของพระองค์

 เอน (น�
121ข้าพระองค์ ได้ กระทําสิง่ท่ี ยุติ ธรรมและเท่ียงธรรม ขออยา่ทรงละข้าพระองค์ แก่  ผู้ บีบบังคับข้าพระองค์

122 ขอทรงเป็นประกันเพื่อชว่ยผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ขออยา่ทรงใหค้นโอห ังบ ีบบังคับข้าพระองค์ 123  นัยน์ ตา
ของข้าพระองค์มัวมืดไปด้วยคอยความรอดของพระองค์ และคอยพระดํารสัชอบธรรมของพระองค์ สําเรจ็ 
124 ขอทรงกระทําแก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ตามความเมตตาของพระองค์ และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของ
พระองค์ แก่ ข้าพระองค์ 125 ข้าพระองค์เป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ขอทรงประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์จะรูถึ้งบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 126 เป็นเวลาท่ีพระเยโฮวาห์ควรทรงจัดการ เพราะ
เขาหกัพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 127 เพราะฉะน้ันข้าพระองค์รกัพระบัญญั ติ ของพระองค์ยิง่กวา่ทองคํา
ยิง่กวา่ทองคําเน้ื อด ี128 เพราะฉะน้ันข้าพระองค์ถือวา่บรรดาข้ อบ ังคับของพระองค์ ถู กต้องในทุกเรือ่ง ข้า
พระองค์ เกล ียดมรรคาทุ จร ิตทุกทาง

บี (บ�
129 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ประหลาดนัก เพราะฉะน้ันจิตใจของข้าพระองค์จึงรกัษาไว้ 130 การ

คล่ีคลายพระวจนะของพระองค์ ให ้ ความสวา่ง ทัง้ใหค้วามเข้าใจแก่คนรู ้น้อย 131 ข้าพระองค์หอบจนอา้ปาก
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เพราะข้าพระองค์กระหายพระบัญญั ติ ของพระองค์ 132 ขอทรงหนัมาหาข้าพระองค์และมีพระกรุณาต่อข้า
พระองค์  ดังท่ี  พระองค์ ทรงเคยกระทําต่อผู้ ท่ี รกัพระนามของพระองค์ 133 ขอทรงให้ยา่งเท้าของข้าพระองค์
มัน่คงอยู่ในพระดํารสัของพระองค์ ขออยา่ทรงให้ความชัว่ชา้ใดๆมีอาํนาจเหนือข้าพระองค์ 134 ขอทรงชว่ย
ข้าพระองค์ ให ้พ้นการบีบบังคับของมนษุย์ เพื่อข้าพระองค์จะรกัษาข้ อบ ังคับของพระองค์ 135 ขอทรงกระทํา
ให ้พระพักตร ์ของพระองค์ทอแสงมาท่ี ผู้รบัใช ้ของพระองค์ และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์ แก่ ข้า
พระองค์ 136 ข้าพระองค์น้ําตาไหลพรัง่พรูเพราะคนไม่รกัษาพระราชบัญญั ติ ของพระองค์

ซาดดี (ป�
137  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ชอบธรรมและคําตัดสินของพระองค์ ก็  ถูกต้อง 138 บรรดาพระโอวาท

ท่ี พระองค์ ทรงกําหนดไว ้ก็ ชอบธรรมและสัตย์สุ จร ิตทัง้สิน้ 139 ความเรา่รอ้นของข้าพระองค์เผาข้าพระองค์ 
อยู ่เพราะคู่ อร ิของข้าพระองค์ลืมพระวจนะของพระองค์ 140พระดํารสัของพระองค์น้ันบร ิสุทธ ิ์ เพราะฉะน้ัน
ผู้ รบัใช ้ของพระองค์รกัพระดําร ัสน ้ัน 141 ข้าพระองค์ต่ําต้อยและเป็ นที ่ ดูถูก  แต่ ข้าพระองค์ ไม่ ลืมข้ อบ ังคับ
ของพระองค์ 142 ความชอบธรรมของพระองค์ชอบธรรมอยู ่เป็นนิตย ์และพระราชบัญญั ติ ของพระองค์เป็น
ความจรงิ 143  ความทุกข์ ยากลําบากและความแสนระทมได้ มาสู่ ข้าพระองค์  แต่ พระบัญญั ติ ของพระองค์
เป็นความปี ติ  ยนิดี ของข้าพระองค์ 144 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ชอบธรรมเป็นนิตย์ ขอประทานความ
เข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะดํารงชวีติอยู่

คอฟ (ผ�
145 ข้าพระองค์รอ้งทู ลด ้วยสิน้สุดใจของข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้าพระองค์ ข้า

พระองค์จะรกัษากฎเกณฑ์ของพระองค์ 146 ข้าพระองค์รอ้งทูลพระองค์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ รอด เพื่อ
ข้าพระองค์จะรกัษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 147 ข้าพระองค์ต่ืนขึ้ นก ่อนอรุ ณ ทูลขอความชว่ยเหลือ
ข้าพระองค์หวงัอยู่ในพระวจนะของพระองค์ 148  นัยน์ ตาของข้าพระองค์ต่ืนอยู่ก่อนถึงยามทุกยามในกลาง
คืน เพื่อราํพึงถึงพระดํารสัของพระองค์ 149 ขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์ด้วยความเมตตาของพระองค์  โอ 
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชวีติของข้าพระองค์ ไว ้ตามคําตัดสินของพระองค์ 150  ผู้  ติ ดตามการมุ่งรา้ย
เข้ามาใกล้ข้าพระองค์ แล้ว เขาอยู่หา่งไกลจากพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 151  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่  
พระองค์ ทรงสถิตใกล้ และพระบัญญั ติ ทัง้สิน้ของพระองค์ ก็  จรงิ 152 ข้าพระองค์ทราบนานแล้วจากบรรดา
พระโอวาทของพระองค์ วา่พระองค์ทรงตัง้ไว ้เป็นนิตย ์

เรช (ฝ�
153 ขอทอดพระเนตรความทุกข์ยากของข้าพระองค์ และขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ พ้น เพราะข้าพระองค์ 

มิได้ ลืมพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 154 ขอทรงแก้ คดี ของข้าพระองค์และขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ พ้น ขอ
ทรงสงวนชวีติของข้าพระองค์ตามพระดํารสัของพระองค์ 155ความรอดน้ันอยูห่า่งไกลจากคนชัว่ เพราะเขา
ไม่แสวงหากฎเกณฑ์ของพระองค์ 156  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระกรุณาของพระองค์ ใหญ่ หลวงนัก ขอทรง
สงวนชวีติของข้าพระองค์ ไว ้ตามคําตัดสินของพระองค์ 157  ผู้ ข่มเหงและปรปั กษ ์ของข้าพระองค์ มี  มากมาย 
 แต่ ข้าพระองค์ ไม่ หนัเหไปจากบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 158 ข้าพระองค์ มองดู คนละเมิดด้วยความ
ชงิชงั เพราะเขาไม่รกัษาพระดํารสัของพระองค์ 159  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพิ เคราะห ์วา่ข้าพระองค์
รกัข้ อบ ังคับของพระองค์มากเท่าใด ขอทรงสงวนชวีติของข้าพระองค์ ไว ้ตามความเมตตาของพระองค์ 160  
ตัง้แต่ แรกพระวจนะของพระองค์คือความจรงิ และคําตัดสิ นอ ันชอบธรรมของพระองค์ ทุ กข้อดํารงอยู ่เป็น
นิตย ์

 ชนิ (พ�
161  เจ้ านายได้ข่มเหงข้าพระองค์โดยปราศจากเหตุ  แต่  จิ ตใจของข้าพระองค์ตะลึงพรงึเพรดิเพราะพระ

วจนะของพระองค์ 162 ข้าพระองค์เปรมปร ีดิ ์เพราะพระดํารสัของพระองค์ อยา่งผู้ ซ่ึงพบของท่ี ถู  กร ิบมา
เป็ นอ ันมาก 163 ข้าพระองค์ เกล ียดและสะอดิสะเอยีนต่อความเท็จ  แต่ ข้าพระองค์รกัพระราชบัญญั ติ ของ
พระองค์ 164 ข้าพระองค์สรรเสรญิพระองค์วนัละเจ็ดครัง้  เหตุ เรือ่งข้อตัดสิ นอ ันชอบธรรมของพระองค์ 165  
บุ คคลเหล่าน้ั นที ่รกัพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ มี  สันติ ภาพใหญ่ ยิง่  ไม่มี  สิ ่งใดกระทําให้เขาสะดุดได้ 166 ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์หวงัในความรอดของพระองค์ และข้าพระองค์ทําตามพระบัญญั ติ ของพระองค์
167  จิ ตใจของข้าพระองค์รกัษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ ข้าพระองค์รกัพระโอวาทน้ันมากยิง่ 168 ข้า
พระองค์รกัษาข้ อบ ังคับและบรรดาพระโอวาทของพระองค์ เพราะทางทัง้สิน้ของข้าพระองค์ อยู ่ต่อเบื้อง
พระพักตร ์พระองค์ 

 เทา (ฟ�
169  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอเสียงรอ้งทูลของข้าพระองค์ขึ้นมาต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ ขอประทาน

ความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ 170 ขอคําวงิวอนของข้าพระองค์ขึ้นมาต่อเบื้องพระ
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พักตร ์พระองค์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นตามพระดํารสัของพระองค์ 171 รมิฝีปากของข้าพระองค์จะ
เทคําสรรเสรญิออกมา  ท่ี  พระองค์ ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ 172 ลิน้ของข้าพระองค์
จะกล่าวเรือ่งพระดํารสัของพระองค์ เพราะพระบัญญั ติ ทัง้สิน้ของพระองค์ ชอบธรรม 173 ขอพระหตัถ์ของ
พระองค์ทรงชว่ยข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ได้ เลือกข้ อบ ังคับของพระองค์ 174  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ข้าพระองค์กระหายความรอดของพระองค์ และพระราชบัญญั ติ ของพระองค์เป็นความปี ติ  ยนิดี ของข้า
พระองค์ 175 ขอทรงโปรดให ้จิ ตใจข้าพระองค์ มี  ช ีวติอยู่ และจิตใจน้ันจะสรรเสรญิพระองค์ และให้คําตัดสิน
ของพระองค์ชว่ยข้าพระองค์ 176 ข้าพระองค์หลงเจิน่ดังแกะท่ีหายไป ขอทรงเสาะหาผู้ รบัใช ้ของพระองค์
เพราะข้าพระองค์ ไม่ ลืมพระบัญญั ติ ของพระองค์

120
 ดาว ิดทูลขอเรือ่งศั ตรู ของท่าน บทเพลงใช ้แห ่ ขึ้น 

1 เม่ือข้าพเจ้าทุกข์ ใจ ข้าพเจ้าได้รอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงฟังข้าพเจ้า 2 คือทูลวา่ � โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงชว่ยจิตใจข้าพระองค์ ให ้พ้นจากรมิฝีปากมุสา จากลิ ้นที ่ หลอกลวง � 3  แน่ะ ลิน้หลอก
ลวงเอย๋ จะประทานสิง่ใดแก่ เจ้ าและจะเพิม่เติมอะไรให ้เจ้ าอกี 4  ลูกธน ูคมของนักรบกับถ่านไม้จําพวกสนจู
นิเปอร ์ท่ี  ลุ กโพลง น่ะซี 5  วบิัติ  แก่  ข้าพเจ้า  ท่ี ข้าพเจ้าอาศั ยก ับชนเมเชค  ท่ี พักอยู่ท่ามกลางเต็นท์ของคนเคด
าร์ 6  จิ ตใจข้าพเจ้าพักอยู่ท่ามกลางผู้ เกล ียดสันตินานจนเกินไปแล้ว 7 ข้าพเจ้าชอบสันติ  แต่ เม่ือข้าพเจ้าพูด
เขาหนนุสงคราม

121
 ผู้  ท่ี วางใจในพระเจ้าอยู ่อยา่งปลอดภัย บทเพลงใช ้แห ่ ขึ้น 

1 ข้าพเจ้าจะเงยหน้าดู ภูเขา ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน 2 ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจาก
พระเยโฮวาห์  ผู้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 3  พระองค์ จะไม่ ให ้ เท ้าของท่านพลาดไป  พระองค์  ผู้ ทรง
อารกัขาท่านจะไม่เคลิม้ไป 4  ดู  เถิด  พระองค์  ผู้ ทรงอารกัขาอสิราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรอืนิทรา 5 พระเย
โฮวาห์ทรงเป็นผู้อารกัขาท่าน พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที ่กําบังท่ีข้างขวามือของท่าน 6  ดวงอาทิตย ์จะไม่ โจมตี 
ท่านในเวลากลางวนั หรอืดวงจันทรใ์นเวลากลางคืน 7 พระเยโฮวาห์จะทรงอารกัขาท่านให้พ้นภยนัตราย
ทัง้สิน้  พระองค์ จะทรงอารกัขาชวีติของท่าน 8 พระเยโฮวาห์จะทรงอารกัขาการเข้าออกของท่านตัง้แต่กาล
บัดน้ีสืบไปเป็นนิตย์

122
 ดาว ิดปี ติ  ยนิดี เรือ่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ บทเพลงใช ้แห ่ขึ้นของดาวดิ

1 ข้าพเจ้ายนิดี เม่ือเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ � ให ้เราเข้าไปยงัพระนิเวศพระเยโฮวาห ์เถิด � 2  โอ เยรูซาเล็ม
เอย๋  เท ้าของพวกข้าพเจ้าจะยนือยู่ภายในประตูกําแพงของเธอ 3 เขาสรา้งเยรูซาเล็มไวเ้ป็นนครซ่ึงประสาน
แน่นไว ้ด้วยกัน 4 เป็ นที ่ ท่ี บรรดาตระกูลต่างๆขึ้นไป คือบรรดาตระกูลของพระเยโฮวาห์ ไปยงัหบีพระโอวาท
ของอสิราเอล  ให ้ถวายโมทนาแก่พระนามของพระเยโฮวาห์ 5 พระท่ีน่ังสําหรบัการพิพากษาได้ ตัง้อยู ่ ท่ีน่ัน 
คือพระท่ีน่ังของพระราชวงศ์ ดาวดิ 6 จงอธษิฐานขอสันติภาพให ้แก่ เยรูซาเล็มวา่ �ขอบรรดาผู้ ท่ี รกัเธอจง
จําเรญิ 7 ขอสันติภาพจงมี อยู ่ภายในกําแพงของเธอ และใหค้วามเจรญิอยูภ่ายในวงัของเธอ� 8 เพื่อเหน็แก่ 
พี่ น้องและมิตรสหาย  บัดน้ี ข้าพเจ้าจะพูดวา่ � สันติ ภาพจงมี อยู ่ภายในเธอ� 9 เพื่อเหน็แก่พระนิเวศของพระ
เยโฮวาหพ์ระเจ้าของเรา ข้าพเจ้าจะหาความดี ให ้ เธอ 

123
 คนที ่ตามทางของพระเจ้ามัน่ใจในพระองค์ บทเพลงใช ้แห ่ ขึ้น 

1  โอ ข้าแต่ พระองค์  ผู้ ประทับในฟ้าสวรรค์ ข้าพระองค์เงยหน้าดู พระองค์ 2  ดู  เถิด ตาของผู้ รบัใช ้ มองดู มือ
นายของตนฉันใด และตาของสาวใช ้มองดู มือนายหญิงของตนฉันใด ตาของข้าพเจ้าทัง้หลายมองดูพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้หลายจนกวา่พระองค์จะมีพระกรุณาต่อข้าพเจ้าทัง้หลายฉันน้ัน 3  โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์ ขอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์ เถิด พระเจ้าข้า
เพราะพวกข้าพระองค์ เอ ือมระอาความหมิน่ประมาท 4  จิ ตใจของข้าพระองค์ทัง้หลายเออืมระอาการเยาะ
เยย้ของคนท่ี อยู ่ สบาย คือการหมิน่ประมาทของคนเยอ่หยิง่

124
พระพรแหง่การชว่ยใหพ้้นอยา่งอศัจรรย์ บทเพลงใช ้แห ่ขึ้นของดาวดิ

1 �ถ้าพระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงสถิตฝ่ายพวกเรา�  เออ  ขอให ้อสิราเอลกล่าววา่ 2 �ถ้าพระเยโฮวาห ์มิได้ ทรง
สถิตฝ่ายพวกเรา เม่ือคนลุกขึ้นต่อสู้ เรา 3  แล ้วเขาจะกลืนเราเสียทัง้เป็น เม่ือความโกรธของเขาพลุ่งขึ้นต่อ
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เรา 4  แล ้ วน ํ้าทัง้หลายจะท่วมพวกเรา กระแสน้ําจะไหลอยูเ่หนือจิตใจเรา 5  แล ้ วน ํ้าท่ีกําเรบิจะไหลท่วมจิตใจ
เราไป� 6  สาธุ การแด่พระเยโฮวาห ์ผู้  มิได้ ทรงใหเ้ราเป็นเหยื่อฟันเขาเหล่าน้ัน 7  จิ ตใจเรารอดไปอยา่งนกจาก
กับของพรานนก กั บก ็ หกั และเราได้ หนี  รอดไป 8 ความอุปถัมภ์ของเราอยู่ในพระนามของพระเยโฮวาห์  ผู้ 
ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

125
 ผู้  ท่ี วางใจในพระเจ้าอยู ่อยา่งปลอดภัย บทเพลงใช ้แห ่ ขึ้น 

1 บรรดาผู้ ท่ี วางใจในพระเยโฮวาห ์ก็ เหมือนภูเขาศิ โยน ซ่ึงไม่ หวัน่ไหว  แต่  ดํารงอยู ่ เป็นนิตย ์2  ภู เขาอยู่
รอบเยรูซาเล็มฉันใด พระเยโฮวาหท์รงอยูร่อบประชาชนของพระองค์  ตัง้แต่  เวลาน้ี สืบต่อไปเป็นนิตย ์ฉันน้ัน 
3 เพราะคทาของคนชัว่จะไม่พักอยู่เหนือแผ่นดิ นที ่ตกเป็นส่วนของคนชอบธรรม เกรงวา่คนชอบธรรมจะยื่ 
นม ือออกกระทําความชัว่ชา้

 คําอธษิฐาน 
4  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงประกอบการดีต่อผู้ ทําดี และต่อผู้ เท ีย่งธรรมในจิตใจของเขา 5  แต่ บรรดา

ผู้ ท่ี หนัเข้าหาทางคดของเขา พระเยโฮวาห์จะทรงพาเขาไปพรอ้มกับคนทําความชัว่ชา้  แต่  สันติ ภาพจะมี อยู ่
ในอสิราเอล

126
ศิโยนฉลองการกลับมาจากการเป็นเชลย บทเพลงใช ้แห ่ ขึ้น 

1 เม่ือพระเยโฮวาหท์รงใหศิ้โยนกลับมาจากการเป็นเชลย เราก็เป็นเหมือนคนท่ีฝันไป 2 ปากของเราได้หวั
เราะเต็ มท ี่ และลิน้ของเราได้ เปล ่งเสียงโหร่อ้งอยา่งชื่นบาน  แล ้วเขาได้ พู  ดก ันท่ามกลางประชาชาติ วา่ �พระ
เยโฮวาห์ทรงกระทําการมโหฬารให ้เขา � 3 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําการมโหฬารให ้เรา เรามี ความยนิดี 4  
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทัง้หลายกลับมาจากการเป็นเชลย อยา่งทางน้ําไหลท่ี ทางใต้ 
5 บรรดาผู้ ท่ี หวา่นด้วยน้ําตาจะได้ เก ่ี ยวด ้วยเสียงโห่รอ้งอยา่งชื่นบาน 6  ผู้  ท่ี  รอ้งไห ้ออกไปหอบหิว้เมล็ดพืชอ ั
นม ีค่าจะกลับบ้านด้วยเสียงโหร่อ้งอยา่งชื่นบาน นําฟ่อนข้าวของตนมาด้วย

127
พระพรของพระเจ้าบร ิสุทธ ิ์ บทเพลงใช ้แห ่ขึ้นของซาโลมอน

1 ถ้าพระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงสรา้งบ้าน บรรดาผู้ ท่ี สรา้งก็เหน่ือยเปล่า ถ้าพระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงเฝ้าอยู่เหนือ
นคร คนยามต่ืนอยู ่ก็ เหน่ือยเปล่า 2 เป็นการเหน่ือยเปล่าท่ีท่านลุกขึ้นแต่ เชา้มืด นอนดึก และกินอาหารแหง่
ความเศรา้โศก เพราะพระองค์ประทานแก่ ผู้  ท่ี รกัของพระองค์ ให ้หลับสบาย

 บุ ตรท่ี ดี เป็นของประทานจากพระเจ้า
3  ดู  เถิด  บุ ตรทัง้หลายเป็นมรดกจากพระเยโฮวาห์  ผู้ บังเกิดจากครรภ์เป็นรางวลัของพระองค์ 4  บุ ตรทัง้

หลายท่ี เก ิดเม่ือเขายงัหนุ่มก็เหมือนลูกธนูในมือนักรบ 5 ชายใดๆท่ี มี  ลูกธน ูเต็มแล่ งก ็ เป็นสุข เขาจะไม่ต้อง
ละอาย  แต่ เขาจะพู ดก ับศั ตรู ของเขาท่ี ประตูเมือง 

128
พระพรสําหรบัครอบคร ัวท ี่ สัตยซ่ื์อ บทเพลงใช ้แห ่ ขึ้น 

1  ทุ กคนท่ีเกรงกลัวพระเยโฮวาห ์ก็  เป็นสุข คือผู้ ท่ี ดําเนินในมรรคาของพระองค์ 2 เพราะท่านจะกินผล
น้ํามือของท่าน ท่านจะเป็นสุข และท่านจะอยูเ่ยน็เป็นสุข 3 ภรรยาของท่านจะเป็นอยา่งเถาองุน่ลูกดกอยู่
ข้างบ้านของท่าน ลูกๆของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกเทศรอบโต๊ะของท่าน 4  ดู  เถิด  คนที ่ยาํเกรงพระเย
โฮวาหจ์ะได้รบัพระพรดัง่น้ี แหละ 5 พระเยโฮวาหจ์ะทรงอาํนวยพระพรท่านจากศิ โยน และท่านจะเหน็ความ
เจรญิของเยรูซาเล็มตลอดวนัเวลาชวีติของท่าน 6  เออ ท่านจะเหน็ลูกหลานของท่าน และสันติภาพมี อยู ่ใน
อสิราเอล

129
การสรรเสรญิพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงชว่ยอสิราเอลให ้รอด บทเพลงใช ้แห ่ ขึ้น 

1 �เขาได้ ให ้ข้าพเจ้าทุกข์ยากหลายครัง้ตัง้แต่ หน ุ่มๆมา�  ให ้อสิราเอลกล่าวเถิดวา่ 2 �เขาได้ ให ้ข้าพเจ้า
ทุกข์ยากหลายครัง้ตัง้แต่ หน ุ่มๆมา  แต่ เขายงัเอาชนะข้าพเจ้าไม่ ได้ 3  คนที ่ไถก็ ได้ ไถบนหลังข้าพเจ้า เขาทํา
รอยไถของเขาให ้ยาว � 4 พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรม  พระองค์ ทรงตัดเครือ่งจองจําของคนชัว่ออก 5  ขอให ้
บรรดาผู้ ท่ี  เกล ียดชงัศิโยนได้ขายหน้าและต้องถอยกลับไป 6  ให ้เขาเป็นเหมือนหญ้าท่ีงอกบนหลังคาเรอืน
ซ่ึงเหีย่วแหง้ไปก่อนมันโตขึ้น 7 ซ่ึงคนเก่ียวไม่ เก ็บใส่มือหรอืคนท่ีมัดฟ่อนไม่ เก ็บไว ้ท่ี อกของเขา 8 ทัง้คนท่ี
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ผ่านไปไม่ พูดวา่ �ขอพระพรของพระเยโฮวาห ์อยู ่บนท่านทัง้หลาย เราอวยพรท่านทัง้หลายในพระนามพระ
เยโฮวาห�์

130
ความหวงัในการอธษิฐาน บทเพลงใช ้แห ่ ขึ้น 

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ้งทูลพระองค์จากท่ี ลึก 2 ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสดับ
เสียงของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย่พระกรรณสดับเสียงคําวงิวอนของข้าพระองค์ 3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ถ้า
พระองค์จะทรงหมายความชัว่ชา้ไว้  องค์ พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า  ผู้ ใดจะยนือยู ่ได้ 4  แต่  พระองค์  มี การอภัยเพื่อ
เขาจะยาํเกรงพระองค์ 5 ข้าพเจ้าคอยพระเยโฮวาห์  จิ ตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่ และข้าพเจ้าหวงัในพระวจนะ
ของพระองค์ 6  จิ ตใจของข้าพเจ้าคอยองค์พระผู้เป็นเจ้ายิง่กวา่คนยามคอยเวลารุง่เชา้ ข้าพเจ้ากล่าววา่ ยิง่
กวา่คนยามคอยเวลารุง่เชา้ 7 จงให้อสิราเอลหวงัใจในพระเยโฮวาห์ เพราะในพระเยโฮวาห ์มี  ความเมตตา 
และในพระองค์ มี  การไถ่ อยา่งสมบู รณ ์8 และพระองค์จะทรงไถ่อสิราเอลจากความชัว่ชา้ทัง้สิน้ของเขา

131
 ดาว ิดถ่อมใจลงและตักเตือนอสิราเอล บทเพลงใช ้แห ่ขึ้นของดาวดิ

1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  จิ ตใจของข้าพระองค์ มิได้  เหอ่เหมิ และนัยน์ตาของข้าพระองค์ มิได้  ยโส ข้าพระองค์ 
มิได้ ไปยุ ่งก ับเรือ่งใหญ่ โต หรอืเรือ่งมหศัจรรย ์เก ินตัวของข้าพระองค์ 2  แต่ ข้าพระองค์ ได้ สงบและระงบัจิตใจ
ของข้าพระองค์ อยา่งเด็กท่ีหยา่นมมารดาของตนแล้ว  จิ ตใจของข้าพระองค์เหมือนอยา่งเด็กท่ีหยา่นมแล้ว
3 จงใหอ้สิราเอลหวงัใจในพระเยโฮวาห ์ตัง้แต่ กาลบัดน้ีสืบไปเป็นนิตย์

132
คําอธษิฐานเม่ือยา้ยหบีพระโอวาท บทเพลงใช ้แห ่ ขึ้น 

1ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกถึงดาวดิและความลําบากยากเข็ญทัง้สิน้ของท่าน 2  วา่ ท่านได้ปฏิญาณ
ต่อพระเยโฮวาห ์อยา่งไร และได้ปฏิญาณตัวไวต่้อองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ของยาโคบวา่ 3 � แน่ นอนข้าพระองค์
จะไม่ เข ้าตัวบ้านหรอืขึ้นไปนอนบนท่ีนอนของตน 4 ข้าพระองค์จะไม่ ให ้ นัยน์ ตาของข้าพระองค์ หลับ หรอืให ้
หน ังตาเคลิม้ไป 5 จนกวา่ข้าพระองค์จะหาสถานท่ีสําหรบัพระเยโฮวาห ์ได้ คือท่ีประทับของพระเจ้าผู้ทรง
มหทิธ ิฤทธิ ์ของยาโคบ� 6  ดู  เถิด เราได้ยนิเรือ่งน้ีในเอฟราธาห์ เราได้พบสิง่น้ีในนาของป่าไม้ 7 �เราจะไป
ยงัท่ีประทับของพระองค์ เราจะนมัสการท่ีรองพระบาทของพระองค์� 8  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุก
ขึ้นเสด็จไปยงัท่ีพํานักของพระองค์ ทัง้พระองค์และหบีแหง่อานภุาพของพระองค์ 9 ขอปุโรหติของพระองค์
สวมความชอบธรรม และให้ว ิสุทธ ิชนของพระองค์ โห ่รอ้งด้วยความชื่นบาน 10 เพราะเหน็แก่ ดาว ิดผู้ รบัใช ้
ของพระองค์ ขออยา่ทรงเมินพระพักตร ์หนี จากผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงเจิมไว ้น้ัน 11 พระเยโฮวาหท์รงปฏิญาณเป็น
ความจร ิงก ับดาวดิ ซ่ึงพระองค์จะไม่ทรงหนักลับคือวา่ �เราจะตัง้ผลจากตัวของเจ้าไว้บนบัลลั งก ์ของเจ้า
12 ถ้าบรรดาบุตรของเจ้ารกัษาพันธสัญญาของเรา และบรรดาพระโอวาทของเราซ่ึงเราจะสอนเขา  เหล่ า
บุตรของเขาทัง้หลายด้วยเช ่นก ันจะน่ังบนบัลลั งก ์ของเจ้าเป็นนิตย�์ 13 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเลือกศิ โยน 
 พระองค์  มี พระประสงค์จะให้เป็ นที ่ประทับของพระองค์ 14 ตร ัสว ่า � น่ี เป็ นที ่พํานักของเราเป็นนิตย์ เราจะ
อยู ่ท่ีน่ี เพราะปรารถนาเชน่น้ัน 15 เราจะอาํนวยพรอยา่งมากมายแก่เสบียงของเมืองน้ี เราจะให้คนจนของ
เมืองน้ีอิ ่มด ้วยขนมปัง 16 เราจะเอาความรอดหม่ปุโรหติของเมืองน้ัน และว ิสุทธ ิชนของเมืองน้ันจะโห่รอ้ง
ด้วยความชื่นบาน 17  ณ  ท่ี น้ันเราจะกระทําให ้มี เขาหน่ึงงอกขึ้นมาสําหรบัดาวดิ เราได้เตรยีมประทีปดวงหน่ึง
สําหรบัผู้รบัเจิมของเรา 18 เราจะเอาความอายหม่ศั ตรู ของท่าน  แต่ มงกุฎของท่านจะแวววาวอยูบ่นท่าน�

133
 ความดี งามเม่ือพี่น้องเป็ นอ ันหน่ึ งอ ันเดียวกัน บทเพลงใช ้แห ่ขึ้นของดาวดิ

1  ดู  เถิด ซ่ึงพี่น้องอาศัยอยูด้่วยกันเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน  ก็ เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด 2 เหมือน
น้ํามันประเสรฐิอยูบ่นศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรน ไหลอาบลงมาบนคอเส้ือ
ของท่าน 3 เหมือนน้ําค้างของภูเขาเฮอร ์โมน เหมือนน้ําค้างซ่ึงตกลงบนเทือกเขาศิ โยน เพราะวา่พระเยโฮ
วาหท์รงบังคับบัญชาพระพรท่ี น่ัน คือชวีติจําเรญิเป็นนิตย์

134
คําตักเตือนใหส้รรเสรญิพระเจ้า บทเพลงใช ้แห ่ ขึ้น 

1 มาเถิด มาถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ บรรดาท่านผู้ รบัใช ้ทัง้สิน้ของพระเยโฮวาห์  ผู้ ยนือยู่ในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ในกลางคืน 2 จงยกมือของท่านขึ้นในสถานบร ิสุทธ ์ิและถวายสาธุการแด่พระเยโฮ
วาห์ 3 ขอพระเยโฮวาหท์รงอาํนวยพระพรท่านจากศิ โยน คือพระองค์ ผู้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
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135
คําตักเตือนใหส้รรเสรญิพระเจ้า

1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด จงสรรเสรญิพระนามของพระเยโฮวาห์  โอ บรรดาผู้ รบัใช ้ของพระเย
โฮวาห ์เอย๋ จงสรรเสรญิพระองค์ 2 ท่านท่ียนือยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์  ท่ี ในบรเิวณพระนิเวศของ
พระเจ้าของเรา 3 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ เพราะพระเยโฮวาห ์ประเสรฐิ จงรอ้งเพลงสรรเสรญิพระนาม
ของพระองค์ เพราะการกระทําน้ันเพลิดเพลิน 4 เพราะพระเยโฮวาหท์รงเลือกยาโคบไวสํ้าหรบัพระองค์ เอง 
เลือกอสิราเอลไวเ้ป็นกรรมสิทธิข์องพระองค์ 5 เพราะข้าพเจ้าทราบวา่พระเยโฮวาห ์ใหญ่  ยิง่ และองค์พระผู้
เป็นเจ้าของเราใหญย่ิง่กวา่พระอื่นทัง้สิน้ 6 พระเยโฮวาหพ์อพระทัยสิง่ใด  พระองค์  ก็ ทรงกระทําในฟ้าสวรรค์
และบนแผ่นดินโลก ในทะเลและท่ี น้ําลึกทัง้สิน้ 7  พระองค์ ทรงกระทําให้เมฆลอยขึ้นมาจากท่ีสุดปลาย
แผ่นดินโลก  พระองค์ ทรงกระทําฟ้าแลบให ้แก่ ฝนและทรงนําลมออกมาจากคลังของพระองค์ 8  พระองค์ 
คือผู้ทรงสังหารลู กห ัวปีของอยีปิต์ ทัง้ของคนและของสัตว์ 9  โอ  อยีปิต์  เอย๋  ผู้ ทรงให้หมายสําคัญและการ
มหศัจรรยท่์ามกลางเจ้า  ให ้ ต่อสู้ กับฟาโรหแ์ละบรรดาข้าราชการของท่าน 10  พระองค์ คือผู้ทรงตี ประชาชาติ  
ใหญ่โต และทรงสังหารกษั ตร ิย ์ผู้ ทรงฤทธิ์ 11 คือสิโหนกษั ตร ิย์ของคนอาโมไรต์ และโอกกษั ตร ิย์ของเมือง
บาชาน และบรรดาราชอาณาจักรแหง่คานาอนั 12 และประทานแผ่นดินของเขาทัง้หลายให้เป็นมรดก เป็น
มรดกแก่อสิราเอลประชาชนของพระองค์ 13  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระนามของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์  
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความระลึกถึงพระองค์ ดํารงอยู ่ ทุ กชั ่วอายุ 14 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงแก้แทน
ประชาชนของพระองค์ และทรงกลับพระทัยในเรือ่งบรรดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์

บรรดารูปเคารพไร ้สาระ 
15  รู ปเคารพของบรรดาประชาชาติเป็นเงนิและทองคํา เป็นหตัถกรรมของมนษุย์ 16  รู ปเหล่าน้ั นม ี ปาก 

 แต่  พู ดไม่ ได้  มี  ตา  แต่  ดูไม่ได้ 17  มี  หู  แต่ ฟังไม่ ได้ยนิ ทัง้ไม่ มี ลมหายใจในปากของรู ปน ัน้ 18  ผู้  ท่ี ทํารู ปน ัน้เหมือน
รูปเหล่าน้ัน  เออ บรรดาผู้ ท่ี วางใจในรู ปน ้ั นก ็ เชน่กัน 19  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ จงถวายสาธุการแด่พระ
เยโฮวาห์  โอ  วงศ์ วานอาโรนเอย๋ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ 20  โอ  วงศ์ วานเลว ีเอย๋ จงถวายสาธุการ
แด่พระเยโฮวาห์ ท่านท่ียาํเกรงพระเยโฮวาห์ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ 21  สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์
จากศิ โยน  พระองค์  ผู้ ทรงพํานักอยูใ่นเยรูซาเล็ม จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 
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คําตักเตือนใหข้อบพระคุณพระเจ้าสําหรบับรรดาพระเมตตาของพระองค์

1  โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงประเสรฐิ เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็นนิตย์ 2  โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าผู้เหนือพระทัง้หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็นนิตย์ 3  โอ จงโมทนาขอบพระคุณถวายแด่ พระองค์  ผู้ เป็นเจ้าเหนือเจ้าทัง้หลาย เพราะความ
เมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 4 ถวายแด่ พระองค์  ผู้ ทรงกระทําการมหศัจรรย ์ยิง่ใหญ่  แต่  องค์  เดียว 
เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 5ถวายแด่ พระองค์  ผู้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์ด้วยพระสติ ปัญญา 
เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 6 ถวายแด่ พระองค์  ผู้ ทรงกางแผ่นดินโลกออกเหนือน้ํา
ทัง้หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 7 ถวายแด่ พระองค์  ผู้ ทรงสรา้งดวงสวา่งใหญ่ ๆ  
เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 8 สรา้งดวงอาทิตย ์ให ้ครองกลางวนั เพราะความเมตตาของ
พระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 9  ดวงจันทร ์และดาวทัง้หลายให้ครองกลางคืน เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็นนิตย์ 10 ถวายแด่ พระองค์  ผู้ ทรงตี อยีปิต์ ทางบรรดาลู กห ัวปี เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารง
เป็นนิตย์ 11 และทรงนําอสิราเอลออกมาจากท่ามกลางเขา เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์
12 ด้วยพระหตัถ์ เข ้มแข็งและพระกรท่ี เหย ียดออก เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 13 ถวาย
แด่ พระองค์  ผู้ ทรงแบ่งทะเลแดงออกจากกัน เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 14 และทรงให้
อสิราเอลผ่านไปท่ามกลางทะเลน้ัน เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 15  แต่ ทรงควํา่ฟาโรห์
และกองทัพของท่านเสียในทะเลแดง เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 16 ถวายแด่ พระองค์ 
 ผู้ ทรงนําประชาชนของพระองค์ไปในถิน่ทุ รก ันดาร เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 17 ถวาย
แด่ พระองค์  ผู้ ทรงตี พระมหากษัตรยิ ์ ทัง้หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 18 และทรง
สังหารกษั ตร ิย์พระนามอุโฆษ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 19  มี  สิ โหนกษั ตร ิย์ของคนอา
โมไรต์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 20 และโอกกษั ตร ิย ์แห ่งเมืองบาชาน เพราะความ
เมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 21 และประทานแผ่นดินของเขาให้เป็นมรดก เพราะความเมตตาของ
พระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 22  ให ้เป็นมรดกแก่อสิราเอลผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็นนิตย์ 23 คือพระองค์ น่ีเอง  ผู้ ทรงระลึกถึง เราในฐานะ ต่ําต้อยของเรา เพราะความเมตตาของ
พระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 24 และทรงไถ่เราให้พ้นจากศั ตรู ของเรา เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็น
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นิตย์ 25  พระองค์  ผู้ ประทานอาหารแก่เน้ือหนังทัง้ปวง เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ 26  โอ 
จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์

137
ความมัน่คงของพวกยวิในเม่ือเขาเป็นเชลย

1  ณ รมิฝ่ังแม่น้ําแหง่บาบิโลนเราน่ังลง เม่ือได้ระลึกถึงศิโยนเราก็ รํา่ไห ้2 ในท่ามกลางท่ีน่ันเราแขวน
พิณเขาคู่ของเราไว ้ท่ี ต้นหลิว 3 เพราะท่ีน่ันผู้ ท่ี นําเราไปเป็นเชลยต้องการให้เรารอ้งเพลง และผู้ ท่ี ปล้นเรา
ต้องการให ้สนกุสนาน เขาวา่ �จงรอ้งเพลงศิโยนสักบทหน่ึงให้เราฟัง� 4 เราจะรอ้งเพลงของพระเยโฮวาห ์
ได้  อยา่งไร  ท่ี ในแผ่นดินต่างด้าว 5  โอ เยรูซาเล็มเอย๋ ถ้าข้าพเจ้าลืมเธอก็ ขอให ้มือขวาของข้าพเจ้าลืมฝีมือ
เสีย 6  ขอให ้ลิน้ของข้าพเจ้าเกาะติดเพดานปากของข้าพเจ้า ถ้าวา่ข้าพเจ้าไม่ระลึกถึงเธอ ถ้าวา่ข้าพเจ้ามิ ได้ 
ตัง้เยรูซาเล็มไวเ้หนือความชื่นบานอนัสูงท่ีสุดของข้าพเจ้า 7  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในวนัแหง่เยรูซาเล็มขอ
ทรงระลึกถึงคนเอโดม  ผู้  ท่ี  พูดวา่ �จงทลายเสีย จงทลายเสีย ลงไปจนถึงรากฐานของมัน� 8  โอ ธดิาแหง่บา
บิโลนเอย๋ ซ่ึงจะต้องล้างผลาญเสีย ความสุขจงมี แก่  ผู้  ท่ี สนองเจ้าให้สมกั บท ่ี เจ้ าได้กระทํากับเรา 9 ความสุข
จงมี แก่  ผู้  ท่ี เอาลูกเล็กเด็กแดงของเจ้าเหวีย่งกระแทกลงกั บก ้อนหนิ
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 ดาว ิดสรรเสรญิพระเจ้าเพราะพระวจนะของพระองค์เป็นความจรงิ เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1 ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ด้วยสิน้สุดใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะรอ้งเพลงสรรเสรญิถวาย
พระองค์ต่อหน้าบรรดาพระ 2ข้าพระองค์กราบลงตรงมายงัพระวหิารอนับร ิสุทธ ิข์องพระองค์ และสรรเสรญิ
พระนามของพระองค์ เพราะความเมตตาและความจรงิของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเชดิชูพระวจนะ
ของพระองค์ เหนือพระนามทัง้หลายของพระองค์ 3 ในว ันที ่ข้าพระองค์รอ้ง ทูล  พระองค์  ได้ ทรงตอบข้า
พระองค์  พระองค์ ทรงเพิม่กําลังจิตใจของข้าพระองค์ 4  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งแผ่นดิน
โลกจะสรรเสรญิพระองค์ เม่ือท่านเหล่าน้ันได้ยนิพระวจนะแหง่พระโอษฐ์ของพระองค์ 5 และท่านเหล่าน้ัน
จะรอ้งเพลงถึงพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ เพราะสงา่ราศีของพระเยโฮวาห์น้ันใหญ่ หลวง 6  ถึงแม้ พระเย
โฮวาหน้ั์นสูงยิง่  พระองค์  ก็ ทรงเหน็แก่คนต่ําต้อย  แต่  พระองค์ ทรงทราบคนโอหงัได้ แต่ไกล 

ความมัน่ใจในพระเจ้า
7  แม้ ข้าพระองค์เดินอยู่กลางความลําบากยากเยน็  พระองค์ จะทรงสงวนชวีติข้าพระองค์ ไว ้  พระองค์ 

จะทรงเหยยีดพระหตัถ์ของพระองค์ออกต่อต้านความพิโรธของศั ตรู ของข้าพระองค์ และพระหตัถ์ขวา
ของพระองค์จะทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ รอด 8 พระเยโฮวาห์จะทรงให้สําเรจ็พระประสงค์ของพระองค์ แก่ ข้า
พระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ ขออยา่ทรงละทิง้พระหตัถกิจของ
พระองค์
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 ดาว ิดสรรเสรญิพระเจ้าและทูลขอความจรงิใจ ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์  ได้ ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรูจั้กข้าพระองค์ 2 เม่ือข้าพระองค์
น่ังลงและลุกขึ้น  พระองค์ ทรงทราบ  พระองค์ ทรงประจั กษ ์ในความคิดของข้าพระองค์ ได้  แต่ไกล 3  พระองค์ 
ทรงค้ นว ิถีของข้าพระองค์และการนอนของข้าพระองค์ และทรงคุ้นเคยกับทางทัง้สิน้ของข้าพระองค์ 4  
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แม้  ก่อนท่ี ลิน้ของข้าพระองค์จะพูด  ดู  เถิด  พระองค์  ก็ ทรงทราบความเสียหมดแล้ว
5  พระองค์ ทรงล้อมข้าพระองค์ อยู ่ทัง้ข้างหลังและข้างหน้า และทรงวางพระหตัถ์บนข้าพระองค์ 6  ความรู ้ 
อยา่งน้ี  มหศัจรรย ์ เก ินข้าพระองค์ สูงนัก ข้าพระองค์ เอ ื้อมไม่ ถึง 7 ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวญิญาณ
ของพระองค์ ได้ หรอืข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นพระพักตรข์องพระองค์ 8 ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยงัสวรรค์
 พระองค์ ทรงสถิตท่ี น่ัน ถ้าข้าพระองค์จะทําท่ีนอนไวใ้นนรก  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงสถิตท่ี น่ัน 9 ถ้าข้าพระองค์
จะติดปีกแสงอรุ ณ และอาศัยอยู ่ท่ี ส่วนของทะเลไกลโพ้น 10  แม้  ถึงท่ี  น่ัน พระหตัถ์ของพระองค์จะนําข้า
พระองค์ และพระหตัถ์ขวาของพระองค์จะยดึข้าพระองค์ ไว ้11 ถ้าข้าพระองค์จะวา่ � แน่ นอนความมืดจะบัง
ข้าไวแ้ละความสวา่งจะรอบข้าเป็นกลางคืน� 12 สําหรบัพระองค์  แม้ ความมื ดก ็ มิได้ ซ่อนอะไรไวจ้ากพระองค์
กลางคื นก ็ แจ ้งอยา่งกลางวนั ความมืดเป็นอยา่งความสวา่ง 13 เพราะพระองค์ทรงป้ันส่วนภายในของข้า
พระองค์  พระองค์ ทรงทอข้าพระองค์ เข ้าด้วยกันในครรภ์มารดาของข้าพระองค์ 14 ข้าพระองค์จะสรรเสรญิ
พระองค์ เพราะข้าพระองค์ ถู กสรา้งมาอยา่งแปลกประหลาดและน่ากลัว พระราชกิจของพระองค์ มหศัจรรย ์
 จิ ตใจข้าพระองค์ทราบเรือ่งน้ี อยา่งดี 15 เม่ือข้าพระองค์ ถู กสรา้งอยู่ในท่ีลับล้ี  ประดิษฐ์ ขึ้นมา  ณ ภายในท่ีลึก
แหง่โลก โครงรา่งของข้าพระองค์ ไม่ ปิดบังไว้จากพระองค์ 16 พระเนตรของพระองค์ทรงเหน็ส่วนประกอบ
ของข้าพระองค์ในเม่ือยงัไม่ สมบูรณ์ ในวนัทัง้หลายท่ีกําลังประกอบขึ้น เม่ือครัง้ไม่ เกิดขึ้น อวยัวะทัง้หลาย
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ของข้าพระองค์ ก็ ทรงจารกึไวใ้นพระตํารบัของพระองค์ 17  โอ ข้าแต่ พระเจ้า พระดํารขิองพระองค์ประเสรฐิ
แก่ข้าพระองค์ จรงิๆ รวมกันเข้าก็ไพศาลนักหนา 18 ถ้าข้าพระองค์จะนั บก ม็ากกวา่เม็ดทราย เม่ือข้าพระองค์ 
ต่ืนขึ้น ข้าพระองค์ ก็ ยงัอยู่กับพระองค์ 19  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  แน่ นอนพระองค์จะทรงสังหารคนชัว่เสีย  ดังน้ัน 
คนกระหายเลือดเอย๋ จงพรากไปจากข้าพระองค์ 20 เพราะพวกเขากล่าวต่อต้านพระองค์ด้วยมุ่งรา้ย และ
พวกศั ตรู ของพระองค์ ใช ้พระนามของพระองค์ อยา่งไร ้ ประโยชน์ 21  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ มิได้  
เกล ียดผู้ ท่ี  เกล ียดพระองค์ หรอื และข้าพระองค์ มิได้ สะอดิสะเอยีนคนเหล่าน้ันผู้ ลุ กขึ้นต่อสู้ พระองค์ ดอก
หรอื 22 ข้าพระองค์ เกล ียดเขาด้วยความเกลียดอยา่งท่ี สุด และนับเขาเป็นศั ตรู ของข้าพระองค์ 23  โอ ข้า
แต่ พระเจ้า ขอทรงค้นดูข้าพระองค์ และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงลองข้าพระองค์ และทรง
ทราบความคิดของข้าพระองค์ 24 และทอดพระเนตรวา่มีทางชัว่ใดๆในข้าพระองค์ หรอืไม่ และขอทรงนําข้า
พระองค์ไปในมรรคานิรนัดร์
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 ดาว ิดทูลขอพระเจ้าทรงชว่ยท่านให ้พ้น ถึงหวัหน้านั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากคนชัว่รา้ย ขอทรงสงวนข้าพระองค์ ไว ้จาก
คนทารุ ณ 2  ผู้ คิดปองรา้ยอยู่ในจิตใจของเขา และก่อกวนต่อเน่ืองกันให ้มี สงครามขึ้น 3 เขาทําลิน้ของเขาให้
คมเหมือนลิน้งู และภายใต้รมิฝีปากของเขามีพิษของงู พิษ เซลาห์ 4  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรกัษาข้า
พระองค์ ไว ้ ให ้พ้นจากมือของคนชัว่ ขอทรงสงวนข้าพระองค์ ไว ้จากคนทารุ ณ  ผู้ คิดแผนการพลิกเท้าของข้า
พระองค์ 5 คนโอหงัได้ซ่อนกั บด ักข้าพระองค์และวางบ่วงไว้  ท่ี ข้างทางเขากางตาข่าย เขาตั ้งบ ่วงแรว้ดักข้า
พระองค์ เซลาห์ 6 ข้าพเจ้าทูลพระเยโฮวาห ์วา่ � พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ขอทรงฟังเสียงทูลวงิวอนของข้าพระองค์ 7  โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองค์ พระผู้เป็นเจ้า  ผู้ ทรงเป็นกําลังแหง่
ความรอดของข้าพระองค์  พระองค์ ทรงคลุมศีรษะข้าพระองค์ ไว ้ในยามศึก 8  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออยา่
ทรงอนมัุ ติ ตามความปรารถนาของคนชัว่ อยา่ใหก้ารคิดปองรา้ยของเขาคืบหน้าไป  เกล อืกวา่เขาจะยกตัวขึ้น
เซลาห์ 9 ฝ่ายศีรษะของคนท่ีล้อมข้าพระองค์ ไว ้ น้ัน  ขอให ้ความสาระแนแหง่รมิฝีปากของเขาท่วมเขา 10  ขอ
ให ้ถ่านท่ี ลุ กอยูต่กใส่ เขา  ขอให ้เขาถูกทิง้ในไฟลงไปในบ่อ  ไม่  ให ้ ลุ กขึ้นมาอกี 11 ขออยา่ใหเ้ขาตัง้คนส่อเสียดไว้
ในแผ่นดิน  ขอให ้ความรา้ยล่าคนทารุณจนควํา่เขาได้� 12 ข้าพเจ้าทราบวา่พระเยโฮวาหจ์ะทรงกระทําความ
เท่ียงธรรมให ้แก่  ผู้  ท่ี  ทุกข์ยาก และทรงจัดความยุ ติ ธรรมให ้แก่ คนขัดสน 13  แน่ นอนที เดียว  ท่ี คนชอบธรรม
จะถวายโมทนาขอบพระคุณพระนามของพระองค์ คนเท่ียงธรรมจะอาศัยอยูต่่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ 
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 ดาว ิดทูลขอใหเ้รือ่งของท่านเป็ นที ่พอพระทัยของพระเจ้า เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ้งทูลต่อพระองค์ ขอทรงรบีตอบข้าพระองค์ ขอทรงเงีย่พระกรรณ
สดับเสียงข้าพระองค์ เม่ือข้าพระองค์รอ้งทูลพระองค์ 2  ขอให ้คําอธษิฐานของข้าพระองค์เป็นดังเครือ่งหอม
ต่อพระพักตร ์พระองค์ และท่ีข้าพระองค์ยกมือขึ้นเป็นดังเครือ่งสัตวบูชาเวลาเยน็ 3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขอทรงตัง้ยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ ขอรกัษาประตูรมิฝีปากของข้าพระองค์ 4 ขออยา่ให ้จิ ตใจข้าพระองค์
เอนเอยีงไปหาความชัว่ใดๆ หรอืให้ข้าพระองค์สาละวนอยู่กับการชัว่รา้ยรว่มกับคนท่ีทําความชัว่ชา้ และ
ขออยา่ให้ข้าพระองค์กินของโอชะของเขา 5  ขอให ้คนชอบธรรมตีข้าพระองค์ จะเป็นความเมตตาแก่ข้า
พระองค์  ขอให ้เขาติเตียนข้าพระองค์ จะเป็นน้ํามันดีเลิศซ่ึงจะไม่ ให ้ศีรษะข้าพระองค์ แตก เพราะข้าพระองค์
ยงัอธษิฐานต่อสู้ความชัว่ของเขาทัง้หลายอยู่ 6 เม่ือผู้พิพากษาทัง้หลายของเขาถูกโยนลงท่ี หน้าผา เขาจะ
ได้ยนิถ้อยคําของข้าพระองค์ เพราะเป็นถ้อยคําไพเราะ 7 กระดูกของเราทัง้หลายกระจายท่ีปากแดนผู้ตาย
ฉันใด เหมือนเม่ือคนหน่ึงตัดและผ่าไม้ อยู ่บนแผ่นดินฉันน้ัน 8  โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองค์ พระผู้เป็นเจ้า ตา
ของข้าพระองค์ เพ่ งตรงพระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขออยา่ให ้จิ ตใจข้าพระองค์ ไร ้ คุณธรรม 9 ขอ
พระองค์ทรงรกัษาข้าพระองค์ ให ้พ้นจากกับซ่ึงเขาวางดักข้าพระองค์ ไว ้และจากบ่วงแรว้ของผู้กระทําความ
ชัว่ชา้ 10  ขอให ้คนชัว่ตกไปด้วยกันในข่ายของตนเอง  แต่  ขอให ้ข้าพระองค์ผ่านพ้นไป
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 ดาว ิดได้รบัความปลอบโยนเม่ือท่านอธษิฐาน มัสคิลบทหน่ึงของดาวดิ คําอธษิฐานเม่ือท่านอยูใ่นถ้ํา

1 ข้าพเจ้ารอ้งทูลพระเยโฮวาห์ด้วยเสียงของข้าพเจ้า ด้วยเสียงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวงิวอนต่อพระเย
โฮวาห์ 2 ข้าพเจ้าหลัง่คําครํา่ครวญของข้าพเจ้าออกมาต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ ข้าพเจ้าทูลเรือ่งความ
ลําบากยากเยน็ของข้าพเจ้าต่อพระองค์ 3 เม่ือจิตใจของข้าพระองค์ออ่นระอาภายใน  พระองค์ ทรงทราบทาง
ของข้าพระองค์ ในวถีิ ท่ี ข้าพระองค์เดินไปเขาซ่อนกับไวดั้กข้าพระองค์ 4ข้าพระองค์มองทางขวามือและมอง
ดู  แต่  ไม่มี ใครยอมรูจั้กข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ไม่มี  ท่ีหลบภัย  ไม่มี ใครเอาใจใส่ จิ ตใจข้าพระองค์ 5  โอ ข้าแต่
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พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ้งทูลต่อพระองค์ ข้าพระองค์ วา่ � พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยของข้าพระองค์ เป็น
ส่วนของข้าพระองค์ในแผ่นดินของคนเป็น 6 ขอทรงฟังคํารอ้งทูลของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ตกต่ํา
มากนัก ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากผู้ข่มเหงข้าพระองค์ เพราะเขาแข็งแรงเกินกําลังข้าพระองค์ 7 ขอ
ทรงพาจิตใจข้าพระองค์ออกจากคุก เพื่อข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระนามของพระองค์ คนชอบธรรมจะ
ล้อมข้าพระองค์ ไว ้เพราะพระองค์จะทรงกระทําแก่ข้าพระองค์ อยา่งบรบูิรณ์ �

143
การทูลขอความโปรดปรานเม่ือต้องถูกตัดสิน เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับคําอธษิฐานของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย่พระกรรณสดับคําวงิวอน
ของข้าพระองค์ ขอทรงตอบข้าพระองค์ตามความสัตยสุ์ จร ิตของพระองค์ ตามความชอบธรรมของพระองค์
2 ขออยา่ทรงตัดสินผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เพราะไม่ มี คนเป็นคนใดท่ีชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์
3 เพราะศั ตรู ข่มเหงจิตใจข้าพระองค์ มันขยี ้ช ีวติข้าพระองค์ลงถึ งด ิน มันได้กระทําให้ข้าพระองค์อาศัยในท่ี 
มืด เหมือนคนท่ีตายนานแล้ว 4 เพราะฉะน้ันจิตวญิญาณของข้าพระองค์จึ งอ ่อนระอาอยู่ในข้าพระองค์  จิ ต
ใจภายในข้าพระองค์ ก็  อา้งวา้ง 5 ข้าพระองค์ระลึกถึงสมัยเก่าก่อนได้ ข้าพระองค์ราํพึงถึงทุกสิง่ท่ี พระองค์ 
ทรงกระทํา ข้าพระองค์ราํพึงถึงพระหตัถกิจของพระองค์ 6ข้าพระองค์ เหย ียดมือออกไปสู่ พระองค์  จิ ตใจของ
ข้าพระองค์กระหายหาพระองค์อยา่งแผ่นดิ นที ่ แหง้ผาก เซลาห์ 7  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรบีฟังข้า
พระองค์  จิ ตวญิญาณข้าพระองค์ฝ่อไปแล้ว ขออยา่ทรงซ่อนพระพักตรข์องพระองค์ ไว ้จากข้าพระองค์ เกรง
วา่ข้าพระองค์จะเหมือนคนเหล่าน้ั นที ่ลงไปยงัปากแดนผู้ ตาย 8 ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ ได้ ยนิถึงความ
เมตตาของพระองค์ในเวลาเชา้ เพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงทางท่ีควร
ดําเนินไป เพราะข้าพระองค์ตัง้ใจแน่วแน่ในพระองค์ 9  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้น
จากศั ตรู ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ได้ ซ่อนตัวอยู่กับพระองค์ 10 ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทําตามพระทัย
ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ พระวญิญาณของพระองค์ ประเสรฐิ ขอทรงนํา
ข้าพระองค์ เข ้าไปยงัแผ่นดินแหง่ความเท่ียงธรรม 11  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชวีติข้าพระองค์ ไว ้
เพราะเหน็แก่พระนามของพระองค์ ขอทรงนําจิตใจข้าพระองค์ออกมาจากความยากลําบากเพราะเหน็แก่
ความชอบธรรมของพระองค์ 12 และขอทรงตัดศั ตรู ของข้าพระองค์ออกไปตามความเมตตาของพระองค์
และขอทรงทําลายบรรดาผู้ ท่ี ทรมานจิตใจข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์
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 ดาว ิดทูลขอความเมตตาและสัญญาวา่จะได้สรรเสรญิพระเจ้า เพลงสดุ ดี ของดาวดิ

1  สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์ กําลังของข้าพระองค์  ผู้ ทรงฝึกมือของข้าพระองค์ ให ้ ทําสงคราม และน้ิวมือ
ของข้าพระองค์ ให ้ ทําศึก 2 ทรงเป็นความดีและป้อมปราการของข้าพระองค์ เป็ นที ่กําบังเข้มแข็ง และเป็น
ผู้ชว่ยให้พ้นของข้าพระองค์ เป็นโล่ของข้าพระองค์ และเป็นผู้ซ่ึงข้าพระองค์วางใจอยู่  ผู้ ทรงปราบชนชาติ
ทัง้หลายไว ้ใต้ ข้าพระองค์ 3 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  มนษุย ์เป็นอะไรเล่าซ่ึงพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ เขา หร ือบ 
ุตรของมนษุย์เป็นอะไรซ่ึงพระองค์ทรงคิดถึงเขา 4  มนษุย ์เหมือนสิง่ไร ้สาระ วนัเวลาของเขาเหมือนเงาท่ี
ผ่านไป 5  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโน้มฟ้าสวรรค์ของพระองค์ และขอเสด็จลงมาแตะต้องภูเขาเพื่อ
ให้มั นม ีควนัขึ้น 6 ขอทรงพุ่งฟ้าผ่าออกมาและกระจายเขาไป ขอทรงยงิลูกธนูของพระองค์และทรงทําลาย
พวกเขา 7 ขอทรงเหยยีดพระหตัถ์ของพระองค์จากท่ี สูง ขอทรงชว่ยเหลือข้าพระองค์ และชว่ยข้าพระองค์ 
ให ้พ้นจากน้ํามากหลาย  ให ้พ้นจากมือของชนต่างด้าว 8  ผู้ ซ่ึงปากของเขาพูดเรือ่งไร้สาระและซ่ึ งม ือขวา
ของเขาเป็ นม ือขวาแหง่ความมุสา 9  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ข้าพระองค์จะรอ้งเพลงบทใหม่ถวายแด่ พระองค์ ข้า
พระองค์จะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค์ด้วยพิณใหญ่และพิณสิบสาย 10  พระองค์ ทรงเป็นผู้ประทานความ
รอดแก่บรรดากษั ตร ิย์  ผู้ ทรงชว่ยดาวดิผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ให ้พ้นจากดาบท่ีนํามาซ่ึงความเจ็บปวด 11 ขอ
ทรงชว่ยเหลือข้าพระองค์ และขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากมือคนต่างด้าว  ผู้ ซ่ึงปากของเขาพูดเรือ่งไร้
สาระและซ่ึ งม ือขวาของเขาเป็ นม ือขวาแหง่ความมุสา 12 เพื่อบรรดาบุตรชายของข้าพระองค์ทัง้หลายเม่ือ
เขายงัหนุ่มๆอยูจ่ะเป็นเหมือนต้นไม้โตเต็มขนาด เพื่อบรรดาบุตรสาวของข้าพระองค์ทัง้หลายจะเป็นเหมือน
เสาหวัมุม สลักออกมาตามแบบพระราชวงั 13 เพื่อยุง้ฉางของข้าพระองค์ทัง้หลายจะเต็ม  มี ของบรรจุ อยู ่ ทุก
อยา่ง เพื่อแกะของข้าพระองค์ทัง้หลายมีลูกตัง้พันตัง้หม่ืนตามถนนของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 14 เพื่อววัตัวผู้
ของข้าพระองค์ทัง้หลายมีกําลังใช ้แรงงาน เพื่อไม่ มี ใครพังเข้ามา  ไม่มี ออกไป เพื่อไม่ มี เสียงรอ้งทุกขใ์นถนน
หนทางของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 15  ชนชาติ  ผู้  มี พระพรอยา่งน้ีหลัง่ลงมาถึ งก ็ เป็นสุข  ชนชาติ ซ่ึงพระเจ้าของ
เขาคือพระเยโฮวาห ์ก็  เป็นสุข 
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145
 ดาว ิดสรรเสรญิพระเจ้าเพราะความดีและความเมตตาของพระองค์ บทเพลงสรรเสรญิของดาวดิ

1ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  โอ ข้าแต่ พระมหากษัตรยิ ์ข้าพระองค์จะเยนิยอพระองค์ จะถวายสาธุการ
แด่พระนามของพระองค์ เป็นนิจกาล 2 ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่ พระองค์  ทุ กๆวนั ข้าพระองค์จะ
สรรเสรญิพระนามของพระองค์เป็นนิจกาล 3 พระเยโฮวาห์น้ันยิง่ใหญ่ และสมควรจะสรรเสรญิอยา่งยิง่
ความใหญ่ยิง่ของพระองค์น้ันเหลือจะหยัง่รู ้ 4 คนชัว่อายุ หน ึ่งจะสรรเสรญิพระราชกิจของพระองค์ ให ้คนอกี
ชัว่อายุ หน ึ่งฟัง และจะประกาศกิจการอนัทรงอานภุาพของพระองค์ 5 ข้าพระองค์จะกล่าวถึงเกียรติยศอ ันร 
ุ่งโรจน์ของความสูงส่งของพระองค์ และถึงพระราชกิจมหศัจรรยข์องพระองค์ 6  มนษุย ์จะกล่าวถึงอานภุาพ
แห ่งก ิจการอนัน่าเกรงขามของพระองค์ และข้าพระองค์จะเล่าถึงความยิง่ใหญ่ของพระองค์ 7 เขาทัง้หลาย
จะโฆษณาข่าวเล่ืองลือให้ระลึกถึงคุณความดีอ ันอ ุดมของพระองค์ ออกมา และจะรอ้งเพลงถึงความชอบ
ธรรมของพระองค์ 8 พระเยโฮวาห์ทรงพระเมตตาและทรงเต็มไปด้วยพระกรุณา ทรงกริว้ชา้และมีความ
เมตตาอยา่งอุ ดม 9 พระเยโฮวาห์ทรงดีต่อทุกคน และความเมตตาของพระองค์ มี  อยู ่เหนือพระราชกิจทัง้
สิน้ของพระองค์ 10  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระราชกิจทัง้สิน้ของพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ และว ิสุทธ ิ
ชนทัง้สิน้ของพระองค์จะถวายสาธุการแด่ พระองค์ 11 เขาทัง้หลายจะพูดถึงสงา่ราศี แห ่งราชอาณาจักรของ
พระองค์ และเล่าถึงฤทธานุภาพของพระองค์ 12  เพื่อให ้กิจการอนัทรงอานภุาพของพระองค์ และสงา่ราศี
อ ันร ุ่งโรจน์ แห ่งราชอาณาจักรของพระองค์ แจ ้งแก่ บุ ตรทัง้หลายของมนษุย์ 13 ราชอาณาจักรของพระองค์
เป็นราชอาณาจั กรน ิรนัดร์ และอาํนาจการปกครองของพระองค์ ดํารงอยู ่ตลอดทุกชัว่อายุ 14 พระเยโฮวาห์
ทรงชู ทุ กคนท่ีกําลังจะล้มลง และทรงยกทุกคนท่ี โน ้มตัวลงให ้ลุกขึ้น 15  นัยน์ ตาทัง้ปวงมองดู พระองค์ และ
พระองค์ประทานอาหารให ้ตามเวลา 16  พระองค์ ทรงยื่นพระหตัถ์ของพระองค์  พระองค์ ทรงให ้สิ ่งสารพัด
ท่ี มี  ช ีว ิตอ ่ิมตามความปรารถนา 17 พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมตามทางทัง้สิน้ของพระองค์ และทรงบร ิ
สุทธ ์ิในการกระทําทัง้สิน้ของพระองค์ 18 พระเยโฮวาห์ทรงสถิตใกล้ ทุ กคนท่ีรอ้งทูลพระองค์  ทุ กคนท่ีรอ้ง
ทูลพระองค์ตามความจรงิ 19  พระองค์ จะทรงโปรดตามความปรารถนาของบรรดาผู้ ท่ี ยาํเกรงพระองค์  
พระองค์ จะทรงสดับเสียงรอ้งทูลของเขาด้วย และจะทรงชว่ยเขาให ้รอด 20 พระเยโฮวาห์ทรงสงวนทุกคน
ท่ีรกัพระองค์ ไว ้ แต่ บรรดาคนชัว่  พระองค์ จะทรงทําลาย 21 ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสรญิพระเยโฮวาห์
และใหบ้รรดาเน้ือหนังทัง้สิน้ถวายสาธุการแด่พระนามบร ิสุทธ ิ์ของพระองค์เป็นนิจกาล
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นักแต่งสดุ ดี ปฏิญาณวา่จะสรรเสรญิพระเจ้าเป็นนิตย์

1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด  โอ  จิ ตใจของข้าพเจ้าเอย๋ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 2 ข้าพเจ้าจะสรร
เสรญิพระเยโฮวาห ์ตราบเท่าท่ี ข้าพเจ้ามี ช ีวติอยู่ ข้าพเจ้าจะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจ้าของข้าพเจ้าขณะท่ี
ข้าพเจ้ายงัเป็นอยู่ 3 อยา่วางใจในเจ้านายหรอืในบุตรของมนษุย์ ซ่ึงไม่ มี ความชว่ยเหลืออยู่ในตัวเขา 4 เม่ือ
ลมหายใจของเขาพรากไป เขาก็ กล ับคืนเป็นดิน ในวนัเดียวกันน้ันความคิดของเขาก็ พินาศ 5  คนที ่ ผูอุ้ปถัมภ์ 
ของเขาคือพระเยโฮวาหข์องยาโคบก็ เป็นสุข คือผู้ ท่ี ความหวงัของเขาอยูใ่นพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเขา 6  ผู้  
ได้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ทะเลและบรรดาสิง่ของท่ี อยู ่ในน้ัน  ผู้ รกัษาความจรงิไว ้เป็นนิตย ์7  ผู้ 
ทรงประกอบความยุ ติ ธรรมให ้แก่  คนที ่ ถู  กบ ีบบังคับ  ผู้ ประทานอาหารแก่ คนที ่ หวิ พระเยโฮวาหท์รงปล่อยผู้ ถู  
กค ุมขังให ้เป็นอสิระ 8 พระเยโฮวาหท์รงเบิกตาของคนตาบอด พระเยโฮวาหท์รงยกคนท่ีตกต่ําให ้ลุกขึ้น พระ
เยโฮวาห์ทรงรกัคนชอบธรรม 9 พระเยโฮวาห์ทรงเฝ้าดู คนต่างด้าว  พระองค์ ทรงชูลูกกําพรา้พ่อและหญิ งม 
่าย  แต่  พระองค์ ทรงพลิกทางของคนชัว่ 10 พระเยโฮวาห์จะทรงครอบครองเป็นนิตย์  โอ ศิโยนเอย๋ พระเจ้า
ของเธอจะทรงครอบครองทุกชัว่อายุ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 

147
 ผู้  พยากรณ์ ตักเตือนใหส้รรเสรญิพระเจ้า

1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด เป็นการดี ท่ี จะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจ้าของเรา เพราะการกระทําน้ัน
เป็ นที ่ น่ายนิดี และการสรรเสรญิก็ เหมาะสม 2 พระเยโฮวาหท์รงก่อสรา้งเยรูซาเล็มขึ้น  พระองค์ ทรงรวบรวม
คนอสิราเอลท่ีต้องกระจัดกระจายไป 3  พระองค์ ทรงรกัษาคนท่ี ชอกชํ้าระกําใจ และทรงพันผูกบาดแผลของ
เขา 4  พระองค์ ทรงนับจํานวนดาว  พระองค์ ทรงตัง้ชื่ อม ันทุกดวง 5  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราใหญ่ยิง่และ
ทรงฤทธานุภาพอุ ดม ความเข้าใจของพระองค์น้ั นว ัดไม่ ได้ 6 พระเยโฮวาห์ทรงชูคนใจถ่อมขึ้น  พระองค์ ทรง
เหวีย่งคนชัว่ลงถึ งด ิน 7 จงรอ้งเพลงโมทนาพระคุณถวายพระเยโฮวาห์ จงรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจ้าของ
เราด้วยพิณเขาคู่ 8  ผู้ ทรงคลุมฟ้าสวรรค์ด้วยเมฆ  ผู้ ทรงเตรยีมฝนให ้แก่  แผ่ นดินโลก  ผู้ ทรงกระทําให้หญ้า
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งอกบนภู เขา 9  พระองค์ ทรงประทานอาหารแก่ สัตว ์และแก่ลูกกาท่ี รอ้ง 10 ความปี ติ  ยนิดี ของพระองค์ มิได้  
อยู ่ ท่ี กําลังของม้า ความปร ีดี ของพระองค์ มิได้  อยู ่ ท่ี ขาของมนษุย์ 11  แต่ พระเยโฮวาหท์รงปร ีดี ในคนท่ียาํเกรง
พระองค์ ในคนท่ีความหวงัของเขาอยู่ในความเมตตาของพระองค์ 12  โอ เยรูซาเล็มเอย๋ จงสรรเสรญิพระ
เยโฮวาห ์เถิด  โอ ศิโยนเอย๋ จงถวายสรรเสรญิแด่พระเจ้าของเธอ 13 เพราะพระองค์ทรงเสรมิกําลังดาล
ประตูของเธอ  พระองค์ ทรงอาํนวยพระพรบุตรทัง้หลายท่ี อยู ่ภายในเธอ 14  พระองค์ ทรงกระทําสันติภาพใน
เขตแดนของเธอ ทรงให้เธออิ ่มด ้วยข้าวสาลี ท่ี  ดี  ท่ีสุด 15  พระองค์ ทรงใช้พระบัญญั ติ ของพระองค์ออกไป
ยงัแผ่นดินโลก พระวจนะของพระองค์ไปเรว็ 16  พระองค์ ประทานหมิะอยา่งปุยขนแกะ  พระองค์ ทรงหวา่น
น้ําค้างแข็งขาวอยา่งขี้ เถ้า 17  พระองค์ ทรงโยนน้ําแข็งของพระองค์เป็ นก ้อนๆ ใครจะทนทานความหนาวของ
พระองค์ ได้ 18  พระองค์ ทรงใชพ้ระวจนะของพระองค์ออกไป และละลายมันเสีย  พระองค์ ทรงใหล้มพัด และ
น้ําก็ ไหล 19  พระองค์ ทรงสําแดงพระวจนะของพระองค์ แก่ ยาโคบ  กฎเกณฑ์ และคําตัดสินของพระองค์ แก่  
อสิราเอล 20  พระองค์  มิได้ ทรงประกอบการเชน่น้ี แก่  ประชาชาติ อื่นใด และสําหรบัคําตัดสินของพระองค์ น้ัน 
พวกเขาไม่ รู ้จักเลย จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 

148
นักแต่งสดุ ดี ตักเตือนใหส้รรเสรญิพระเจ้า

1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์จากฟ้าสวรรค์ จงสรรเสรญิพระองค์ในท่ี สูง 
2  ทูตสวรรค์ ทัง้หลายของพระองค์ จงสรรเสรญิพระองค์ บรรดาพลโยธาของพระองค์ จงสรรเสรญิพระองค์
3  ดวงอาทิตย ์และดวงจันทร์ จงสรรเสรญิพระองค์ บรรดาดาวท่ี ส่องแสง จงสรรเสรญิพระองค์ 4 ฟ้าสวรรค์ 
ท่ี  สูงสุด จงสรรเสรญิพระองค์ ทัง้น้ําทัง้หลายเหนือฟ้าสวรรค์ 5  ให ้ สิ ่งเหล่าน้ันสรรเสรญิพระนามพระเยโฮ
วาห์ เพราะพระองค์ทรงบัญชา  สิ ่งเหล่าน้ั นก ็ ถู กเนรมิตขึ้นมา 6 และพระองค์ทรงสถาปนามันไวเ้ป็นนิจกาล
 พระองค์ ทรงกําหนดเขตซ่ึ งม ันข้ามไปไม่ ได้ 7 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์จากแผ่นดินโลกนะ  เจ้ ามังกรทัง้
หลายและท่ีน้ําลึกทัง้ปวง 8 ไฟกั บลู กเหบ็ หมิะกับหมอก  ลมพายุ กระทําตามพระวจนะของพระองค์ 9 บรรดา
ภูเขาและเนินเขาทัง้ปวง  ต้นไม้  มี ผลและไม้สนสีดาร ์ทัง้ปวง 10  สัตว ์ป่าและสัตว ์ใช ้ ทัง้ปวง  สัตว ์เล้ือยคลาน
และนกท่ี บิ นได้ 11 บรรดากษั ตร ิย์ของแผ่นดินโลกและชนชาติ ทัง้หลาย  เจ้ านายและผู้พิพากษาทัง้ปวงของ
แผ่นดินโลก 12และคนหนุ่มกั บท ัง้สาว  คนแก่ และเด็ก 13  ให ้ทัง้หลายเหล่าน้ีสรรเสรญิพระนามพระเยโฮวาห์
เพราะพระนามของพระองค์ เท่ าน้ั นที ่ ประเสรฐิ สงา่ราศีของพระองค์ อยู ่เหนือแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ 14  
พระองค์ ทรงยกยอ่งเขาแหง่ประชาชนของพระองค์  ผู้ ทรงเป็ นที ่สรรเสรญิของบรรดาว ิสุทธ ิชนของพระองค์
คือชนชาติ อสิราเอล ประชาชนท่ี อยู ่ ใกล้  พระองค์ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 

149
การตักเตือนใหส้รรเสรญิพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรกัศิ โยน 

1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด จงรอ้งเพลงบทใหม่ถวายพระเยโฮวาห์ รอ้งบทสรรเสรญิถวายพระองค์
ในชุ มน ุมว ิสุทธ ิ ชน 2  ให ้อสิราเอลยนิดีในผู้สรา้งของเขา  ให ้ บุ ตรทัง้หลายของศิโยนเปรมปร ีดิ ์ในกษั ตร ิย์ของ
เขา 3  ให ้เขาสรรเสรญิพระนามของพระองค์ด้วยเต้นราํ  ให ้เขาถวายเพลงสรรเสรญิแด่ พระองค์ ด้วยราํมะนา
และพิณเขาคู่ 4 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปร ีดี ในประชาชนของพระองค์  พระองค์ จะทรงประดับคนใจถ่อม
ด้วยความรอด 5  ให ้ว ิสุทธ ิชนลิงโลดในสงา่ราศี  ให ้เขารอ้งเพลงบนท่ีนอนของเขา 6  ให ้การสรรเสรญิอยา่งสูง
แด่พระเจ้าอยู่ในปากของเขา และให้ดาบสองคมอยู่ในมือของเขา 7 เพื่อทําการแก้แค้นบรรดาประชาชาติ
และทําการลงโทษชนชาติ ทัง้หลาย 8 เพื่อเอาตรวนล่ามบรรดากษั ตร ิย์ของเขา และเอาเครือ่งเหล็กจองจํา
ล่ามบรรดาขุนนางของเขา 9 เพื่อจะกระทําแก่เขาตามคําพิพากษาท่ีบันทึกไว ้แล้ว  น่ี  เป็นเกียรติ  แก่ บรรดาว ิ
สุทธ ิชนของพระองค์ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 

150
การตักเตือนใหส้รรเสรญิพระเจ้าด้วยเครือ่งดนตร ีต่างๆ 

1 จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด จงสรรเสรญิพระเจ้าในสถานบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ จงสรรเสรญิพระองค์
ใน พื้น ฟ้า อนั อานภุาพ ของ พระองค์ 2 จง สรรเสรญิ พระองค์ เพราะ กิจการ อนั อานภุาพ ของ พระองค์ จง
สรรเสรญิ พระองค์ ตาม ความ ยิง่ ใหญ่ อยา่ง มาก ของ พระองค์ 3 จง สรรเสรญิ พระองค์ ด้วย เสียง แตร จง
สรรเสรญิ พระองค์ ด้วย พิณ ใหญ่ และ พิณ เขา คู่ 4 จง สรรเสรญิ พระองค์ ด้วย ราํมะนา และ การ เต้นราํ จง
สรรเสรญิพระองค์ด้วยเครือ่งสายและขลุ่ย 5 จงสรรเสรญิพระองค์ด้วยเสียงฉ่ิง จงสรรเสรญิพระองค์ด้วย
เสียงฉาบ 6 จงให ้ทุ กสิง่ท่ีหายใจสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห ์เถิด 



 สุภาษิต 1:1 512  สุภาษิต 1:33

 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
 สุภาษิต 

 หน ังสือสุ ภาษิต เหมือนอยา่งทุกเล่มในพระคัมภีร์  ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้า เล่ มน ้ีเริม่ขึ้นด้วยคําวา่
�สุภาษิตของซาโลมอน� ซ่ึงอาจจะหมายความวา่ซาโลมอนรวบรวมสุภาษิตหลายข้อ และไม่ ได้  เข ียนขึ้น
เองทัง้หมด  แต่ ซาโลมอนเป็นผู้ ท่ี  เข ียนสุภาษิตเหล่าน้ี  ส่วนใหญ่  ท่ี เราเหน็ในสุ ภาษิต 1:1  และ 25:1 และให ้
เปรยีบกับ 1 พกษ 4:29-32 สองบทสุดท้ายถูกเขียนขึ้นโดยผู้ อื่น  ตามท่ี  กล ่าวไวใ้นสองบทน้ัน

�คนของเฮเซคียาห�์  ได้ รวบรวมสุภาษิตต่างๆในบทท่ี 25-29  แต่ ยงัเรยีกสุภาษิ ตน ้ั นว ่า �สุภาษิตของ
ซาโลมอน� อากูรเ์ป็นผู้ ท่ี  เข ียนบทท่ี 30 และกษั ตร ิยเ์ลมูเอลเป็นผู้ ท่ี  เข ียนบทท่ี 31  แต่  ข้อ 10-31 ของบท
สุดท้ายมีหวัเรือ่งท่ีต่างกั นก ับข้อ 1-9 ของบทน้ัน และผู้ เข ียนอาจจะตัง้ใจใหส้องหวัเรือ่งน้ี อยู ่คนละบท

 หน ังสือสุภาษิตเป็น � อกัษรศาสตร ์ แห ่งสติ ปัญญา � คือเป็นคําแนะนําท่ี รวบรดั  มี ค่ามาก และได้รบัการ
ดลใจจากพระเจ้า ซ่ึงสามารถชว่ยทุกคนได้  หน ังสือสุภาษิ ตน ้ีเป็นสุภาษิตตามหลักจรรยาท่ีชดัเก่ียวกับชวีติ
ประจําวนัของคนทัว่ไป

 อ�  มาร ์ทิน ลูเตอร์ เรยีกหนังสือสุภาษิตวา่ � หน ังสือแหง่การประพฤติ ดี �  อ� คอลรดิจ์ เรยีกเล่ มน ้ี วา่ � คู่ 
มือท่ี ดี  ท่ี สุดสําหรบัรฐับุรุษ�  อ�  ดีน แสตนล่ีเรยีกหนังสือน้ี วา่ �ปรชัญาแหง่ชวีติประจําวนั�  อ� อ ังก ัสได้ กล่าว
วา่ � หน ังสือสุภาษิตเป็นหนังสือสําหรบัจรรยาประจําวนั เหมือนอยา่งหนังสือสดุ ดี เป็นหนังสือสําหรบัการ
สรรเสรญิพระเจ้า�  อ� บรดิจิส อธบิายวา่ �เล่ มอ ่ืนๆในพระคัมภีรย์กยอ่งตําแหน่งสูงของเรา และหนังสือ
สุภาษิตสอนวา่เราควรประพฤติอยา่งไรในตําแหน่งน้ัน�  อ� โอทินเจอร์ บอกวา่ � หน ังสือสุภาษิตอธบิาย
ชวีติของพระเยซูชดัมาก� ( จาก Christian Workers Commentary, โดยอ .  เจมส์ เกรย�์

 คนที ่ มีสติ ปัญญาจะเกรงกลัวพระเยโฮวาห์
1 สุภาษิตของซาโลมอน โอรสของดาวดิ  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล 2  เพื่อให ้ บรรลุ ปัญญาและคําสัง่สอน  เพื่อ

ให ้ เข ้าใจถ้อยคําแหง่ความเข้าใจ 3  เพื่อให ้รบัคําสัง่สอนในเรือ่งสติ ปัญญา ในเรือ่งความเท่ียงธรรม ความยุ 
ติ ธรรมและความเท่ียงตรง 4  เพื่อให ้ความหยัง่รู ้แก่ คนเขลา  ให้ความรู ้และความเฉลียวฉลาดแก่ คนหนุ่ม 
5 ทัง้ปราชญ์จะได้ยนิและเพิม่พูนการเรยีนรู้ และคนท่ี มี ความเข้าใจจะได้คําปรกึษาท่ี ฉลาด 6  เพื่อให ้ เข ้า
ใจสุภาษิตและปรศินา ทัง้ถ้อยคําของปราชญ์และปรศินาท่ีลึ กล ับของเขา 7 ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์เป็น
บ่อเกิดของความรู้  คนโง ่ยอ่มดูหมิน่ปัญญาและคําสัง่สอน 8  บุ ตรชายของเราเอย๋ จงฟังคําสัง่สอนของพ่อ
เจ้า และอยา่ละทิง้กฎเกณฑ์ของแม่ เจ้า 9 เพราะทัง้สองน้ันจะเป็นมาลัยงามสวมศีรษะของเจ้า เป็นจ้ีหอ้ย
คอของเจ้า 10  บุ ตรชายของเราเอย๋ ถ้าคนบาปล่อชวนเจ้า อยา่ได้ ยอมตาม 11 ถ้าเขาวา่ � มาก ับพวกเราเถิด
 ให ้เราหมอบคอยเอาเลือดคน  ให ้เราซุ่ มด ักคนไรผ้ิดเล่นเถิด 12  ให ้เรากลืนเขาทัง้เป็นอยา่งแดนผู้ ตาย และ
กลืนเขาทัง้ตัวอยา่งคนเหล่าน้ั นที ่ลงไปสู่ปากแดน 13 เราจะพบของประเสรฐิทุกอยา่ง เราจะบรรจุเรอืนของ
เราให้เต็ มด ้วยของท่ีรบิได้ 14 จงเข้าส่วนกับพวกเรา เราทุกคนจะมีเงนิถุงเดียวกัน� 15  บุ ตรชายของเราเอย๋
อยา่เดินในทางน้ั นก ับเขา จงยบัยัง้เท้าของเจ้าจากวถีิของเขา 16 เพราะวา่เท้าของเขาวิง่ไปหาความชัว่รา้ย
และเขารบีเรง่ไปทําให้โลหติตก 17 เพราะท่ีจะขึงข่ายไว ้ให ้นกเหน็  ก็  ไรผ้ล 18  แต่ คนเหล่าน้ีหมอบคอยโลหติ
ของตนเอง เขาซุ่ มด ักชวีติของเขาเอง 19 ทางของบรรดาผู้ ท่ี หากําไรด้วยความทารุณโหดรา้ยก็ อยา่งน้ี  แหละ 
คื อม ันยอ่มครา่เอาชวีติของเจ้าของน้ันเอง 20 ปัญญารอ้งเสียงดังอยู ่ท่ี  ถนน เธอเปล่งเสียงของเธอตามถนน
21 เธอรอ้งออกมาท่ีชุ มน ุมชนใหญ่ สุด  ท่ี ทางเข้าประตู เมือง เธอกล่าวถ้อยคําของเธออยู่ในเมืองวา่ 22 �คน
เขลาเอย๋  เจ้ าจะรกัความเขลาไปนานสักเท่าใด คนมักเยาะเยย้จะปี ติ  ยนิดี ในการเยาะเยย้นานเท่าใด และคน
โง่จะเกลียดความรูน้านเท่าใด 23 จงหนักลับเพราะคําตักเตือนของเรา  ดู  เถิด เราจะเทวญิญาณของเราให ้
เจ้า เราจะให้ถ้อยคําของเราแจ้งแก่ เจ้า 24 เพราะเราได้เรยีกแล้วและเจ้าปฏิเสธ เราเหยยีดมือออกและไม่ 
มี ใครสนใจ 25  เจ้ ามิ ได้  รบัรู ้ในบรรดาคําแนะนําของเรา และไม่ยอมรบัคําตักเตือนของเราเลย 26 ฝ่ายเราจะ
หวัเราะเยย้ความหายนะของเจ้า เราจะเยาะเม่ือความหวาดกลัวลานมากระทบเจ้า 27 เม่ือความหวาดกลัว
ของเจ้ามาถึงอยา่งการรกรา้งวา่งเปล่า และความพินาศของเจ้ามาถึงอยา่งลมหมุน เม่ือความซึมเศรา้และ
ความปวดรา้วมาถึงเจ้า 28  แล ้วเขาจะทูลเรา  แต่ เราจะไม่ ตอบ เขาจะแสวงหาเราอยา่งขยนัขันแข็ง  แต่ จะ
ไม่พบเรา 29 เพราะวา่เขาเกลียดความรู้ และไม่เลือกเอาความยาํเกรงพระเยโฮวาห์ 30 เขาไม่รบัคําแนะนํา
ของเราเลย  แต่  กล ั บด หูมิน่คําตักเตือนของเราทัง้สิน้ 31 เพราะฉะน้ันเขาจะกินผลแหง่ทางของเขา และอิ ่มด 
้วยกลวธิขีองเขาเอง 32 เพราะการหนักลับของคนโงจ่ะฆ่าเขา และความเจรญิของคนโงจ่ะทําลายเขา 33  แต่  
บุ คคลผู้ฟังเราจะอยู ่อยา่งปลอดภัย เขาจะอยูอ่ยา่งสุขสงบปราศจากความคิดพรัน่พรงึในความชัว่รา้ย�
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2
พระเจ้าทรงประทานสติ ปัญญา 

1  บุ ตรชายของเราเอย๋ ถ้าเจ้ารบัคําของเรา และสะสมคําบัญชาของเราไวกั้บเจ้า 2 กระทําหูของเจ้าให้ผึ่ง
เพื่อรบัปัญญา และเอยีงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจ 3  เออ ถ้าเจ้ารอ้งหาความรอบรู้ และเปล่งเสียงของเจ้า
หาความเข้าใจ 4 ถ้าเจ้าแสวงหาปัญญาดุจหาเงนิ และเสาะหาปัญญาอยา่งหาขุมทรพัย ์ท่ี ซ่อนไว้ 5  น่ันแหละ 
 เจ้ าจะเข้าใจความยาํเกรงพระเยโฮวาห์ และพบความรู้ของพระเจ้า 6 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงประทาน
ปัญญา  ความรู ้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ 7  พระองค์ ทรงสะสมสติปัญญาไว ้ให ้คนชอบ
ธรรม  พระองค์ ทรงเป็นดัง้ให ้แก่  ผู้  ท่ี ดําเนินในความเท่ียงธรรม 8  พระองค์ ทรงรกัษาระวงัวถีิของความยุ ติ  
ธรรม และทรงสงวนทางของว ิสุทธ ิชนของพระองค์ ไว ้9  แล ้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุ ติ  ธรรม 
และความเท่ียงตรง คือวถีิ ท่ี  ดี  ทุ กสาย 10 เม่ือปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้า และความรูจ้ะเป็ นที ่รม่รืน่แก่ จิ ต
ใจของเจ้า 11 ความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้าเจ้า และความเข้าใจจะระแวดระวงัเจ้าไว้ 12 เพื่อชว่ยเจ้าให้พ้น
จากทางแหง่คนชัว่รา้ย จากคนท่ี พู ดตลบตะแลง 13  ผู้ ทอดทิง้วถีิ แห ่งความเท่ียงธรรม เพื่อเดินในทางแหง่
ความมืด 14  ผู้ เปรมปร ีดิ ์ในการกระทําความชัว่รา้ย และปี ติ  ยนิดี ในการตลบตะแลงของคนชัว่ 15  ผู้ ซ่ึงวถีิ ช ี
วติของเขาล้วนแต่คดเค้ียวทัง้สิน้ และทางประพฤติของเขาตลบตะแลง 16 เพื่อชว่ยเจ้าให้พ้นจากหญิงชัว่
จากหญิงสัญจรท่ี พู ดจาพะเน้าพะนอ 17  ผู้ ทอดทิง้คู่เคียงท่ีนางได้มาเม่ือยงัสาวๆน้ันเสีย และลืมพันธสัญญา
แหง่พระเจ้าของตน 18 เพราะเรอืนของนางจมลงไปสู่ความมรณา และวถีิของนางไปสู่ชาวเมืองผี 19  ผู้  ท่ี ไป
หานางไม่ มี  กล ับมาสักคนเดียว หรอืหามี ผู้ ใดหนัเข้าทางแหง่ชวี ิตอ ีกได้ ไม่ 20  ดังน้ัน  เจ้ าควรจะดําเนินในทาง
ของคนดี และรกัษาวถีิของคนชอบธรรม 21 เพราะวา่คนท่ี เท ่ียงธรรมจะได้ อยู ่ในแผ่นดิน และคนดีรอบคอบ
จะคงอยู่ในน้ัน 22  แต่ คนชัว่รา้ยจะถูกตัดขาดเสียจากแผ่นดินโลก และคนละเมิดจะถูกถอนรากออกไปจาก
แผ่นดินโลกเสีย

3
จงถวายเกียรติ แด่ พระเยโฮวาหจึ์งได้ สติปัญญา 

1  บุ ตรชายของเราเอย๋ อยา่ลืมกฎเกณฑ์ของเรา  แต่  ให ้ใจของเจ้ารกัษาบัญญั ติ ของเรา 2 เพราะสิง่เหล่าน้ี
จะเพิม่วนัเดือนปี  ช ีวติยนืยาว และความสุขสมบู รณ ์ แก่  เจ้า 3 อยา่ให้ความเมตตาและความจรงิทอดทิง้เจ้า
จงผูกมันไว ้ท่ี คอของเจ้า จงเขียนมันไว ้ท่ี  แผ่ นจารกึแหง่หวัใจของเจ้า 4  ดังน้ัน  เจ้ าจะพบความโปรดปราน
และความเข้าใจอนัดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตามนษุย์ 5 จงวางใจในพระเยโฮวาห์ด้วยสุดใจ
ของเจ้า และอยา่พึ่งพาความเข้าใจของตนเอง 6 จงยอมรบัรู ้พระองค์ ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรง
กระทําให ้วถีิ ของเจ้าราบรืน่ 7 อยา่ทําตัวฉลาดตามสายตาของตนเอง จงยาํเกรงพระเยโฮวาห์ และออกไป
เสียจากความชัว่รา้ย 8 การกระทําเชน่น้ีจะเป็นสุขภาพแก่สะดือของเจ้า และเป็นไขในกระดูกของตน 9 จง
ถวายเกียรติ แด่ พระเยโฮวาห์ด้วยทรพัย ์สิ นของตน และด้วยผลแรกแหง่ผลิตผลทัง้สิน้ของเจ้า 10  แล ้วยุง้
ของเจ้าจะเต็ มด ้วยความอุ ดม และบ่อยํ่าองุน่ของเจ้าจะล้นด้วยน้ําองุน่ใหม่ 11  บุ ตรชายของเราเอย๋ อยา่ดู
หมิน่การตีสอนของพระเยโฮวาห์ หรอืเบื่อหน่ายต่อการตักเตือนของพระองค์ 12 เพราะพระเยโฮวาหท์รงตัก
เตือนผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงรกั ดั งบ ิดาตักเตือนบุตรชายผู้ ท่ี เขาปี ติ  ชื่นชม 13  มนษุย ์ ผู้ ประสบปัญญาและผู้ ได้  
ความเข้าใจ เป็นสุ ขจร ิงหนอ 14 เพราะผลท่ี ได้ จากปัญญายอ่มดีกวา่ผลท่ี ได้ จากเงนิและกําไรน้ันดีกวา่ทอง
คําเน้ื อด ี15 เธอประเสริฐกวา่ทั บท ิม และบรรดาสิง่ท่ี เจ้ าปรารถนาจะเปรยีบกับเธอไม่ ได้ 16  ช ีวิตยนืยาว
อยู ่ท่ี มือขวาของเธอ และท่ีมือซ้ายของเธอมีความมัง่คัง่และเกียรติ ยศ 17 ทางของเธอเป็นทางของความ
รม่รืน่ และวถีิทัง้สิน้ของเธอคือสันติ ภาพ 18 เธอเป็นต้นไม้ แห ่งชวีติแก่ ผู้  ท่ี ยดึเธอไว้ บรรดาผู้ ท่ี ยดึเธอไว ้แน่  
นก ็ เป็นสุข 19 พระเยโฮวาห์ทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยปัญญา  พระองค์ ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์โดยความ
เข้าใจ 20 โดยความรูข้องพระองค์น้ําบาดาลก็ ปะทุ  ออกมา และเมฆก็หยาดน้ําค้างลงมา 21  บุ ตรชายของเรา
เอย๋ จงรกัษาสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดไว้ อยา่ใหทั้ง้สองน้ี หนี ไปจากสายตาของเจ้า 22 ดังน้ันทัง้สอง
จะเป็นชวีติแก่ จิ ตใจของเจ้า จะเป็นความงดงามประดับคอของเจ้า 23  แล ้วเจ้าจะดําเนินในทางของเจ้าอยา่ง
ปลอดภัย และเท้าของเจ้าจะไม่ สะดุด 24 เม่ือเจ้านอน  เจ้ าจะไม่ กลัว  เออ  เจ้ าจะนอนและการนอนหลับของ
เจ้าจะเป็นอยา่งผาสุกสดชื่น 25 อยา่เกรงความหวาดกลัวอยา่งปัจจุบันทันด่ วน และอยา่เกรงเม่ือการรกรา้ง
วา่งเปล่าของคนชัว่มาถึง 26 เพราะพระเยโฮวาหจ์ะทรงเป็นความไวว้างใจของเจ้า และจะทรงรกัษาเท้าของ
เจ้าใหพ้้นจากการถูกจับ 27 อยา่ยดึความดี ไว ้จากผู้ ท่ี สมควรจะได้ รบั ในเม่ือสิง่น้ี อยู ่ในอาํนาจมือของเจ้าท่ีจะ
กระทําได้ 28 อยา่พู ดก ับเพื่อนบ้านของเจ้าวา่ �ไปเถอะ  แล ้วกลับมาอกี  พรุง่น้ี ฉันจะให�้ ในเม่ือเจ้ามี ให ้ อยู ่ 
แล้ว 29 อยา่กะแผนงานชัว่รา้ยต่อเพื่อนบ้านของเจ้า  ผู้ อาศัยอยา่งไวว้างใจอยู่ข้างๆเจ้า 30 อยา่โต้ แย ้ งก ับผู้
ใดอยา่งไร ้เหตุ ผลในเม่ือเขามิ ได้ ทําอนัตรายอยา่งใดแก่ เจ้า 31 อยา่อจิฉาคนท่ี ทารุณ อยา่เลือกทางใดๆของ
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เขาเลย 32 เพราะคนตลบตะแลงเป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์  แต่ ข้อลึ กล ับของพระองค์น้ันอยู่
กับคนชอบธรรม 33 คําสาปแชง่ของพระเยโฮวาห ์อยู ่บนเรอืนของคนชัว่รา้ย  แต่  พระองค์ ทรงอาํนวยพระพร
แก่ ท่ี อาศัยของคนชอบธรรม 34  แน่ นอนพระองค์ทรงเยาะเยย้คนท่ีมักเยาะเยย้  แต่  พระองค์ ทรงประทาน
พระคุณแก่ คนที ่ใจถ่ อม 35 คนฉลาดจะได้ เกียรติ เป็นมรดก  แต่  คนโง ่จะได้ความอปัยศเป็นตําแหน่ง

4
 สติ ปัญญาจากบิดา

1  บุ ตรทัง้หลายเอย๋ จงฟังคําสัง่สอนของพ่อเจ้า  ให ้ตัง้ใจฟังเพื่อเจ้าจะได้รบัความเข้าใจ 2 เพราะเราใหห้ลัก
คําสอนท่ี ดี  แก่  เจ้า อยา่ละทิง้กฎเกณฑ์ของเรา 3 เพราะเราเป็นลูกชายของพ่อเรา  ดู ออ่นโยนและเป็ นที ่รกั
ยิง่ในสายตาของแม่ เรา 4  บิ ดาสอนเรา และพู ดก ับเราวา่ � ให ้ใจของเจ้ายดึคําสอนของเราไว ้ให ้ มัน่ จงรกัษา
บัญญั ติ ของเรา และมี ช ีวติอยู่ 5 อยา่ลืมและอยา่หนักลับจากถ้อยคําแหง่ปากของเรา จงเอาปัญญา และเอา
ความเข้าใจ 6 อยา่ทอดทิง้เธอ และเธอจะรกัษาเจ้าไว้ จงรกัเธอ และเธอจะระแวดระวงัเจ้า 7 ปัญญาเป็นสิง่
สําคัญท่ี สุด ฉะน้ันจงเอาปัญญา  แม้  เจ้ าจะได้ อะไรก็ตาม จงเอาความเข้าใจไว้ 8 จงตีราคาเธอให ้สูง และเธอ
จะยกยอ่งเจ้า ถ้าเจ้ากอดเธอไว้ เธอจะให ้เกียรติ  เจ้า 9 เธอจะเอามาลัยงามสวมศีรษะเจ้า เธอจะให้มงกุฎ
แหง่สงา่ราศี แก่  เจ้า � 10  โอ  บุ ตรชายของเราเอย๋ จงฟังและรบัถ้อยคําของเรา เพื่อปีเดือนแหง่ชวีติของเจ้า
จะมากหลาย 11 เราได้สอนเจ้าในเรือ่งทางปัญญาแล้ว เราได้นําเจ้าในวถีิของความเท่ียงธรรม 12 เม่ือเจ้า
เดิน ยา่งเท้าของเจ้าจะไม่ ถู กขัดขวาง และเม่ือเจ้าวิง่  เจ้ าจะไม่ สะดุด 13 จงยดึคําสัง่สอนไว้ และอยา่ปล่อยไป
จงระแวดระวงัเธอไว้ เพราะเธอเป็นชวีติของเจ้า 14 อยา่เข้าไปในวถีิของคนชัว่ และอยา่เดินในทางของคน
ชัว่รา้ย 15 จงหลีกเสีย อยา่เดินบนน้ัน เล้ียวออกไปเสีย และจงผ่านไป 16 เพราะถ้าคนชัว่รา้ยไม่ ได้ ทําความ
ผิด เขานอนไม่ หลับ ถ้าเขาไม่ ได้  ทําให ้คนใดสะดุด เขาจะหลับไม่ ลง 17 เพราะเขารบัประทานอาหารของความ
ชัว่รา้ย และด่ืมเหล้าองุน่แหง่ความทารุ ณ 18  แต่  วถีิ ของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุ ณ ซ่ึงฉายสุกใสยิง่ขึ้นๆ
จนเต็มวนั 19 ทางของคนชัว่รา้ยก็เหมือนความมืดทึบ เขาไม่ทราบวา่เขาสะดุดอะไร 20  บุ ตรชายของเราเอย๋
จงตัง้ใจต่อถ้อยคําของเรา จงเอยีงหูของเจ้าเข้าหาคําพูดของเรา 21 อยา่ให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้า จง
รกัษามันไว้ภายในใจของเจ้า 22 เพราะมันเป็นชวีติแก่ ผู้  ท่ี  ค้นพบ และมันเป็นสุขภาพแก่เน้ือหนังของผู้น้ัน
ทัง้สิน้ 23 จงรกัษาใจของเจ้าด้วยความระวงัระไวรอบด้าน เพราะแหล่งแหง่ชวีติเริม่ต้นออกมาจากใจ 24 จง
หนัไปจากปากท่ี พู ดคดเค้ียว และให้รมิฝีปากลดเล้ียวอยู่หา่งจากเจ้า 25  ให ้ตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้า
และให ้หน ังตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้าเจ้า 26 จงพิจารณาวถีิ แห ่งเท้าของเจ้า  แล ้วทางทัง้สิน้ของเจ้าจะ
มัน่คง 27 อยา่เหไปข้างขวาหรอืหนัมาข้างซ้าย จงกลับเท้าของเจ้าเสียจากความชัว่รา้ย

5
จงระวงัผู้หญิงชัว่

1  บุ ตรชายของเราเอย๋ จงตัง้ใจต่อปัญญาของเรา จงเอยีงหูของเจ้าฟังความเข้าใจของเรา 2 เพื่อเจ้าจะ
รกัษาความเฉลียวฉลาดไว้ และรมิฝีปากของเจ้าจะระแวดระวงัความรู้ 3 เพราะรมิฝีปากของหญิงชั ่วน ้ั นก 
็หยาดน้ําผึ้งออกมา และปากของนางก็ล่ืนยิง่กวา่น้ํามัน 4  แต่  ในท่ีสุด นางขมขื่นอยา่งบอระเพ็ด และคม
อยา่งดาบสองคม 5  เท ้าของนางก้าวลงไปสู่ ความตาย ยา่งเท้าของนางติดตามวถีิ สู่  นรก 6 เกรงวา่เจ้าจะ
สนใจในวถีิ แห ่งชวีติ ทางของนางวนเวยีนไป เพื่อเจ้าจะหารู ้ไม่ 7  ฉะน้ัน  โอ  บุ ตรทัง้หลายเอย๋  บัดน้ี จงฟังเรา
และอยา่พรากจากถ้อยคําแหง่ปากของเรา 8 จงหลีกทางของเจ้าให้ไกลจากนาง อยา่ไปใกล้ ประตู เรอืนของ
นาง 9 เกรงวา่เจ้าจะให ้เกียรติ ของเจ้าแก่ คนอื่น และให ้ปี เดือนของเจ้าแก่คนโหดรา้ย 10 เกรงวา่แขกแปลก
หน้าจะกินความอุดมสมบู รณ ์ของเจ้าจนอิม่ และแรงงานของเจ้าตกไปในเรอืนของคนต่างด้าว 11 และถึ งบ 
ัน้ปลายชวีติของเจ้า  เจ้ าครวญคราง เม่ือเน้ือและกายของเจ้าถู กล ้างผลาญ 12 และเจ้าวา่ �ข้าเคยเกลียด
คําสัง่สอนเสียจรงิๆ และจิตใจของข้าดูหมิน่การตักเตือน 13 ข้าไม่เคยเชื่อฟังเสียงครูของข้า หรอืเอยีงหู ให ้ 
แก่  ผู้ สัง่สอนของข้า 14 ข้าจวนจะล้มละลายสู่ความพินาศอยู ่รอมรอ่ ในหมู่ชุ มน ุมชนและคนท่ีประชุมกันอยู ่
น้ัน � 15 จงด่ื มน ํ้าจากถังเก็ บน ํ้าของเจ้า ด่ื มน ํ้าไหลจากบ่อของเจ้าเอง 16 จงให ้น้ําพุ ของเจ้าไหลกระจายออก
ไปนอกบ้าน และให้ธารน้ําน้ันไหลไปตามถนน 17 จงให้มันเป็นของเจ้าแต่ ผู้เดียว และมิ ใช ่สําหรบัคนแปลก
หน้าด้วย 18 จงให ้น้ําพุ ของเจ้าได้รบัพร และเปรมปร ีดิ ์ อยู ่กับภรรยาคนท่ี เจ้ าได้เม่ือหนุ่ มน ้ัน 19 จงให้นาง
เหมือนนางกวางท่ี น่ารกั เลียงผาท่ี งามสงา่ จงใหถั้นของภรรยาเจ้าเป็ นที ่หนําใจเจ้าอยู ่ทุกเวลา จงด่ื มด ํ่าอยู่
กับความรกัของนางเสมอ 20  บุ ตรชายของเราเอย๋  เจ้ าจะเคลิบเคลิม้อยูกั่บหญิงชัว่ทําไมเล่า และโอบกอดอก
ของนางสัญจรอยู ่ทําไม 21 เพราะวา่ทางของคนก็เบื้องหน้าพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรง
ใครค่รวญวถีิทัง้สิน้ของเขา 22 ความชัว่ชา้ของคนชัว่รา้ยจะดักเขาเอง และเขาก็จะติ ดอย ูกั่บตาข่ายบาปของ
เขา 23 เขาจะตายปราศจากคําสัง่สอน และเพราะความโงอ่ยา่งยิง่ของเขา เขาจึงจะหลงเจิน่ไป
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6
คําเตือนเรือ่งการค้ําประกัน การเกียจครา้น  ความหยิง่ การเป็นพยานเท็จและการผิดประเวณี

1  บุ ตรชายของเราเอย๋ ถ้าเจ้าเป็นผูป้ระกันเพื่อนของเจ้า  ได้ ทําสัญญาให ้แก่  คนแปลกหน้า 2  เจ้ าจึงติดบ่วง
เพราะคําจากปากของเจ้า และเจ้าติ ดก ับเพราะคําพูดจากปากของเจ้า 3  บุ ตรชายของเราเอย๋ จงทําอยา่ง
น้ีและชว่ยตัวเจ้าให้รอดเถิด เพราะเม่ือเจ้าตกอยู่ในกํามือเพื่อนของเจ้าแล้ว  ไป  ร ีบไปวงิวอนเพื่อนของเจ้า
4 อยา่ให้ตาของเจ้าหลับลง อยา่ให ้หน ังตาของเจ้าปรอืไป 5 จงปลีกตัวของเจ้าจากภัย อยา่งละมัง่ท่ี ปลี กตัว
จากมือของพราน อยา่งนกจากมือของคนจับนก 6 คนเกียจครา้นเอย๋ ไปหามดไป๊  พิเคราะห ์ ดู ทางของมัน
และจงฉลาด 7 โดยปราศจากผู้ นําทาง  ผู้ดู แลหรอืผู้ ปกครอง 8 มันเตรยีมอาหารของมันในฤดู แล้ง และส่ํา
สมของกินของมันในฤดู เก่ียว 9  โอ คนเกียจครา้นเอย๋  เจ้ าจะนอนนานเท่าใด เม่ือไรเจ้าจะลุกขึ้นจากหลับ
10 หลั บน ิด เคลิม้หน่อย กอดมือพักนิดหน่อย 11 ความจนจะมาเหนือเจ้าอยา่งคนจร และความขัดสนอยา่ง
คนถืออาวุธ 12 คนเหลวไหล คือคนชัว่รา้ย  ท่ี  เท ี่ยวไปด้วยปากคดเค้ียว 13 ตาของเขาก็ ขยบิ  เท ้าของเขาก็ ขยบั 
น้ิวของเขาก็ ชี ้ ไป 14  ประดิษฐ์ ความชัว่รา้ยอยูเ่รือ่ยไปด้วยใจตลบตะแลง หวา่นความแตกรา้ว 15 เพราะฉะน้ัน
ความหายนะจะมาถึงเขาอยา่งปัจจุบันทันด่ วน ฉับพลันน้ันเองเขาจะแตกอยา่งซ่อมไม่ ได้ 16 หกสิง่เหล่าน้ี
พระเยโฮวาห์ทรงเกลียด  เออ  มี  เจ ็ดสิง่เป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนสําหรบัพระองค์ 17 ตายโส ลิ ้นม ุสา และมือท่ี
ทําโลหติไรผ้ิดให ้ตก 18  จิ ตใจท่ีคิดแผนงานชัว่รา้ย  เท ้าซ่ึงรบีวิง่ไปสู่ ความรา้ย 19 พยานเท็จซ่ึงพู ดม ุสา และ
คนผูห้วา่นความแตกรา้วท่ามกลางพวกพี่ น้อง 20  บุ ตรชายของเราเอย๋ จงรกัษาบัญญั ติ ของพ่อเจ้า และอยา่
ละทิง้กฎเกณฑ์ของแม่ เจ้า 21 มั ดม ันติดไวบ้นใจของเจ้าเสมอ ผูกมันไว ้ท่ี คอของเจ้า 22 เม่ือเจ้าเดิน มันจะนํา
เจ้า เม่ือเจ้านอนลง มันจะเฝ้าเจ้า และเม่ือเจ้าต่ืนขึ้น มันจะพู ดก ับเจ้า 23 เพราะพระบัญญั ติ เป็นประทีป และ
พระราชบัญญั ติ เป็นสวา่ง และคําตักเตือนแหง่การสัง่สอนเป็นทางแหง่ชวีติ 24 เพื่อสงวนเจ้าไวจ้ากหญิงชัว่
รา้ย จากลิน้พะเน้าพะนอของหญิงสัญจร 25 อยา่ปรารถนาความงามของนางอยูใ่นใจของเจ้า อยา่ใหน้างจับ
เจ้าด้วยหนังตาของนาง 26 เพราะโดยวธิกีารของหญิงแพศยา ชายคนใดอาจเหลือแค่ขนมปั งก ้อนเดียวได้
และหญิงเล่นชู้ล่าชวีติประเสรฐิของชายที เดียว 27  ผู้ ชายจะหอบไฟไว ้ท่ี อกของเขาโดยไม่ ให ้เส้ือผ้าของเขา
ไหม้ ได้  หรอื 28 หรอืผู้ใดจะเดินบนถ่านท่ี ลุ กโพลง โดยไม่ ให ้ เท ้าของเขาถูกไฟลวกได้ หรอื 29  บุ คคลผู้ เข ้าหา
ภรรยาของเพื่อนบ้านก็เป็นอยา่งน้ันแหละ  ไม่มี  ผู้ ใดท่ีแตะต้องนางแล้วจะไร ้ความผิด 30 ถ้าขโมยเข้าลักเพื่อ
บรรเทาความอยากเม่ือเขาหวิ คนไม่ ดู หมิน่ขโมยน้ั นม ิ ใช ่ หรอื 31  แต่ ถ้าจับเขาได้ เขาต้องชาํระคืนเจ็ดเท่า
เขาจะต้องให ้สิ ่งของทัง้สิน้ในบ้านของเขา 32  แต่  ผู้ ใดท่ี ล่วงประเวณี กับผู้หญิงคนหน่ึ งก ็ขาดความเข้าใจ  ผู้ ใด
ท่ีกระทําอยา่งน้ั นก ทํ็าลายจิตใจตนเอง 33 เขาได้รบับาดแผลและความอปัยศ และจะล้างความขายหน้าของ
ตนหาได้ ไม่ 34 เพราะความรษิยากระทําใหค้นเกรีย้วกราด ในว ันที เ่ขาแก้ แค้น เขาจะไม่เพลามือ 35 เขาจะไม่
รบัค่าทําขวญัใดๆ ถึงเจ้าจะทว ีของกํานัล เขาก็ ไม่ ยอมสงบ

7
จงระวงัวถีิทางของหญิงชัว่

1  บุ ตรชายของเราเอย๋ จงรกัษาถ้อยคําของเรา จงสะสมบัญญั ติ ของเราไว้กับเจ้า 2 จงรกัษาบัญญั ติ ของ
เรา และดํารงชวีติอยู่ จงรกัษากฎเกณฑ์ของเราอยา่งกับแก้วตาของเจ้า 3 มั ดม ันไว ้ท่ี น้ิวมือของเจ้า  เข ียนมัน
ไวบ้นแผ่นจารกึแหง่ใจของเจ้า 4 จงพู ดก ับปัญญาวา่ �เธอเป็นพี่สาวของฉัน� และจงเรยีกความเข้าใจวา่ � 
ญาติ  ผูห้ญิง � 5 เพื่อปัญญาน้ีจะพิทั กษ ์ เจ้ าไว ้ให ้พ้นจากหญิงชัว่ จากหญิงสัญจรท่ี พู ดจาพะเน้าพะนอ 6 เพราะ
ท่ี หน ้าต่างบ้านของเรา เราได้มองออกไปตามบานเกล็ด 7 เราเห ็นว ่าท่ามกลางคนเขลาและท่ามกลางคน
หนุ่มๆท่ีเราพิ เคราะห ์ ดู  น้ัน  ก็  มี  หน ุ่มคนหน่ึงไร ้ความเข้าใจ 8 ผ่านไปตามถนนใกล้ทางแยกไปบ้านของนาง
เดินตามถนนซ่ึงไปบ้านนาง 9 ในเวลาโพล้ เพล ้ในเวลาเยน็ เวลาค่ําคืนและความมืด 10 และดู เถิด หญิงคน
หน่ึงมาพบเขาแต่งตัวอยา่งหญิงแพศยาหวัใจเจ้าเล่ห์ 11 (นางจัดจ้านและด้ื อด ึง  เท ้าของนางไม่ อยู ่กับบ้าน
12  ประเด ีย๋วอยู ่ถนน  ประเด ีย๋วอยูต่ามถนน และนางหมอบคอยอยู ่ทุ กมุม� 13 นางฉวยเขาได้และจุบเขา นาง
พู ดก ับเขาอยา่งไม่ มี ยางอายวา่ 14 �ฉันจําต้องถวายเครือ่งสักการบู ชา และวนัน้ีฉันได้ทําตามคําปฏิญาณ
แล้ว 15 ฉันจึงออกมาหาเธอ เสาะหาหน้าเธอ และฉันพบเธอแล้ว 16 ฉันได้ประดับเตียงของฉันด้วยผ้าคลุม
เป็นผ้าลินิ นอ ียปิต์ สี  ต่างๆ 17 ฉันได้อบท่ีนอนของฉันด้วยมดยอบ  กฤษณา และอบเชย 18 มาเถอะ  ให ้เรามา
อิ ่มด ้วยความรกัจนรุง่เชา้  ให ้เราทําตัวของเราให ้ปี  ติ  ยนิดี ด้วยความรกั 19 เพราะผัวของฉันไม่ อยู ่ บ้าน เขาไป
ทางไกล 20 เขาเอาเงนิไปถุงหน่ึง พอวนัเพ็ญเขาจึงกลับมา� 21 นางหวา่นล้อมด้วยวาจาโอ ้โลม นางบังคับ
เขาด้วยรมิฝีปากท่ี พู ดพะเน้าพะนอ 22 เขาก็ ติ ดตามนางไปทั นที อยา่งววัตัวผู้ไปสู่การฆ่า หรอือยา่งคนเขลา
ท่ีไปรบัโทษท่ี ขื่อ 23 จนลูกธนูปักเข้าไปถึงตับ อยา่งนกรนเข้าไปหาบ่ วง เขาหาทราบไม่ วา่น ่ี มี ค่าถึงชวีติ 24  
ฉะน้ัน  โอ  บุ ตรทัง้หลายเอย๋  บัดน้ี จงฟังเราและจงตัง้ใจต่อถ้อยคําจากปากของเรา 25 อยา่ใหใ้จของเจ้าหนัไป
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ตามทางของนาง อยา่หลงทางไปในวถีิของนางน้ัน 26 เพราะนางได้ฟัดเหยื่อลงเสียเป็ นอ ันมาก  เออ นางได้
ฆ่าชายท่ี แข ็งแรงจํานวนมากเสียแล้ว 27 เรอืนของนางเป็นทางไปสู่ นรก ลงไปถึงหว้งแหง่ความตาย

8
การสรรเสรญิสติ ปัญญา 

1 ปัญญามิ ได้ รอ้งเรยีกหรอื ความเข้าใจมิ ได้  เปล ่งเสียงของเธอหรอื 2  ณ  ท่ี สูงท่ี ข้างทาง  ท่ี กลางถนนเธอ
ก็ยนือยู่ 3 ข้างประตู  หน ้าเมือง  ท่ี ทางเข้ามุข เธอก็รอ้งเสียงดังวา่ 4 � โอ บรรดาผู้ชายเอย๋ เราเรยีกเจ้า และ
เสียงเรยีกของเราไปถึ งบ ุตรชายของมนษุย์ 5  โอ คนเขลา จงเข้าใจสติ ปัญญา  คนโง ่ ทัง้หลาย จงมีใจท่ี เข้าใจ 
6 ฟังซี เพราะเราจะพูดถึงสิง่ยอดเยี ่ยม เพราะสิง่ท่ีชอบจะมาจากรมิฝีปากของเรา 7 เพราะปากของเราจะ
กล่าวความจรงิ ความชัว่รา้ยเป็นสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนต่ อร ิมฝีปากของเรา 8 บรรดาคําปากของเราน้ันชอบ
ธรรม ในน้ันไม่ มี คําบิดหรอืคําคด 9 คําเหล่าน้ันสําหรบัผู้ ท่ี  เข ้าใจก็ตรงหมด สําหรบัผู้พบความรู ้ก็  ถูกต้อง 
10 จงรบัคําสัง่สอนของเราแทนเงนิ และความรูแ้ทนทองคําอยา่งดี 11 เพราะปัญญาดีกวา่ทั บท ิม และสิง่ท่ี 
เจ้ าปรารถนาทัง้หมดจะเปรยีบเทียบกับปัญญาไม่ ได้ 12 เราคือปัญญา  อยู ่ในความหยัง่รู ้ และเราพบความรู ้
แห ่งความเฉลียวฉลาด 13 ความยาํเกรงพระเยโฮวาหเ์ป็นความเกลียดชงัความชัว่รา้ย เราเกลียดความเยอ่
หยิง่และความจองหอง และทางของความชัว่รา้ยกับปากตลบตะแลง 14 เรามีคําหารอืและสติ ปัญญา เรามี 
ความเข้าใจ เรามี กําลัง 15 โดยเราน่ีแหละกษั ตร ิย์จึงปกครอง และผู้ครอบครองจึงตรากฎหมายท่ี ยุติธรรม 
16 โดยเราน่ีแหละเจ้านายและขุนนางได้ ครอบครอง คือบรรดาผู้พิพากษาของแผ่นดินโลก 17 เรารกับรรดา
ผู้ ท่ี รกัเรา และบรรดาผู้ ท่ี แสวงหาเราอยา่งขยนัขันแข็ งก ็พบเรา 18 ความมัง่คัง่และเกียรติ อยู ่กับเรา  เออ 
ทัง้ทรพัยศ์ฤงคารท่ีทนทานและความชอบธรรม 19 ผลของเราดีกวา่ทองคํา  แม้ ทองคําเน้ื อด ีและผลได้ของ
เราดีกวา่เงนิเน้ือบร ิสุทธ ิ์ 20 เรานําในทางแหง่ความชอบธรรม ในวถีิทัง้หลายของความยุ ติ  ธรรม 21 ประสาท
ทรพัยศ์ฤงคารแก่บรรดาผู้ ท่ี รกัเรา  บรรจุ คลังทรพัยทั์ง้หลายของเขาให ้เต็ม 22พระเยโฮวาหท์รงเป็นเจ้าของ
เราในเม่ือพระองค์ทรงเริม่งานของพระองค์ ก่อนบรรดาพระราชกิจโบราณของพระองค์ 23 เราได้รบัการ
สถาปนาไว ้ตัง้แต่  ดึกดําบรรพ์ มาแล้ว  ตัง้แต่แรก ก่อนปฐมกาลของแผ่นดินโลก 24 เราถือกําเนิดมาเม่ื อก 
่อนมี มหาสมุทร เม่ือไม่ มีน ้ําพุ ท่ี  มีน ้ํามากมาย 25 ก่อนการเนรมิตสรา้งภู เขา ก่อนเนินเขา เราก็ถือกําเนิด
มาแล้ว 26  ก่อนท่ี  พระองค์ ทรงสรา้งแผ่นดินโลก ทัง้ไร ่นา หร ือก ่อนผงคลีแรกของพิ ภพ 27 เม่ือพระองค์
ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์ เราอยู ่ท่ี น่ันแล้ว เม่ือพระองค์ทรงลากเส้นรอบวงบนพื้นมหาสมุทร 28 เม่ือพระองค์
ทรงสถาปนาฟ้าเบื้องบน เม่ือพระองค์ทรงกระทําน้ําพุของน้ําบาดาลให้มัน่ไว้ 29 เม่ือพระองค์ทรงกําหนด
เขตจํากัดให ้แก่  ทะเล เพื่อวา่น้ําจะไม่ละเมิดพระบัญชาของพระองค์ เม่ือพระองค์ทรงปักผังรากฐานของพิ 
ภพ 30 เราอยู่ข้างพระองค์ แล้ว เหมือนผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงเล้ียงดู เราเป็นความปี ติ  ยนิดี ประจําวนัของพระองค์
เปรมปร ีดิ ์ อยู ่ต่อพระพักตร ์พระองค์  เสมอ 31 เปรมปร ีดิ ใ์นพิภพท่ี มี คนอาศัยของพระองค์ และปี ติ  ยนิดี ในบุตร
ทัง้หลายของมนษุย์ 32  ฉะน้ัน  โอ  บุ ตรทัง้หลายเอย๋  บัดน้ี จงฟังเรา บรรดาผู้ ท่ี รกัษาทางของเราก็ อยู ่ สุขสงบ 
33 จงฟังคําสัง่สอน และจงฉลาด และอยา่เพิกเฉยเสีย 34  ผู้ ใดท่ีฟังเราก็ เป็นสุข คือเฝ้าอยู ่ท่ี  ประตู รัว้ของเรา
ทุกวนั และคอยอยู่ข้างประตูบ้านของเรา 35 เพราะผู้ใดท่ีพบเราก็พบชวีติ และได้รบัความพอพระทัยจาก
พระเยโฮวาห์ 36  แต่  ผู้  ท่ี พลาดขาดเราก็กระทําจิตใจตัวเองให ้เจ็บ บรรดาผู้ ท่ี  เกล ียดชงัเราก็รกัความมรณา�

9
ความเกรงกลัวพระเยโฮวาหเ์ป็นการเริม่ต้นของสติ ปัญญา 

1 ปัญญาได้สรา้งเรอืนของเธอแล้ว เธอได้ตัง้เสาเจ็ดต้น 2 เธอได้ฆ่าสัตวข์องเธอ  ได้ ประสมน้ําองุน่ของเธอ
 ได้ จัดโต๊ะของเธอแล้วด้วย 3 และได้ส่งสาวใชข้องเธอออกไป ส่งเสียงเรยีกจากท่ีสูงท่ีสุดในเมืองวา่ 4 � ผู้ ใดท่ี
เป็นคนเขลา  ให ้เขาหนัเข้ามาท่ี น่ี � เธอพู ดก ับผู้ ท่ี  ไร ้ความเข้าใจวา่ 5 �มาเถอะ  มาร ับประทานขนมปังของเรา
และด่ื มน ้ําองุ ่นที ่เราได้ ประสม 6 จงทิง้ความเขลาเสีย และดํารงชวีติอยู่ ดําเนินในทางของความเข้าใจน้ัน
เถิด� 7  ผู้  ท่ี วา่กล่าวคนมักเยาะเยย้จะได้รบัความอบัอาย และผู้ ท่ี ตักเตือนคนชัว่รา้ยจะได้รบัรอยเป้ือน 8 อยา่
ตักเตือนคนมักเยาะเยย้ เพราะเขาจะเกลียดเจ้า จงตักเตือนปราชญ์ และเขาจะรกัเจ้า 9 จงใหคํ้าสัง่สอนแก่ 
ปราชญ์ และเขาจะฉลาดยิง่ขึ้น จงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิม่การเรยีนรู ้มากขึ้น 10 ความยาํเกรงพระ
เยโฮวาหเ์ป็ นที เ่ริม่ต้นของปัญญา และซ่ึงรูจั้กองค์ บรสุิทธิ ์เป็นความเข้าใจ 11 เน่ืองจากเรา วนัคืนของเจ้าจะ
เพิม่ทว ีคูณ และปีเดือนแหง่ชวีติของเจ้าจะเพิม่พูน 12 ถ้าเจ้าฉลาด  เจ้ าก็ฉลาดเพื่อตนเอง  แต่ ถ้าเจ้าเยาะ
เยย้  เจ้ าก็จะทนแต่ ลําพัง 13 หญิงโงน้ั่นเสียงเอด็องึ นางเซ่อและไม่ รู ้อะไรเลย 14 เพราะนางน่ังท่ี ประตู เรอืน
ของนาง  และ  ณ  ท่ี น่ังสูงในเมือง 15 พลางรอ้งเรยีกบรรดาผู้ ท่ี ผ่านไป  ผู้ เดินตรงไปตามทางของเขาวา่ 16 � ผู้ 
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ใดท่ีเป็นคนเขลา  ให ้เขาหนัเข้ามาท่ี น่ี � นางพู ดก ับเขาผู้ ไร ้ความเข้าใจวา่ 17 �น้ําท่ีขโมยมาหวานดี และขนม
ท่ีรบัประทานในท่ีลั บก ็ อรอ่ย � 18  แต่ เขาไม่ทราบวา่คนตายอยู ่ท่ีน่ัน และแขกของนางก็ อยู ่ในหว้งลึกของนรก

10
ความเขลาแหง่ความชัว่รา้ยเปรยีบกับสติปัญญาแหง่ความชอบธรรม

1 สุภาษิตของซาโลมอน  บุ ตรชายท่ีฉลาดกระทําให ้บิ  ดาย ินดี  แต่  บุ ตรชายท่ี โง ่เป็นความโศกของมารดา
เขา 2 คลังทรพัย์ชัว่รา้ยไม่เป็นกําไร  แต่ ความชอบธรรมชว่ยใหพ้้นจากความตาย 3 พระเยโฮวาหจ์ะมิ ได้ ทรง
ปล่อยให ้จิ ตใจคนชอบธรรมหวิ  แต่  พระองค์ ทรงทอดทิง้ทรพัย ์สมบัติ ของคนชัว่รา้ย 4 มือท่ีหยอ่นเป็นเหตุ 
ให ้ เก ิดความยากจน  แต่ มือท่ีขยนัขันแข็งกระทําให ้มัง่คัง่ 5  ผู้  ท่ี ส่ําสมไว้ในฤดู แล ้ งก ็เป็นบุตรชายท่ี ฉลาด  
แต่  ผู้ หลับในฤดู เก ่ียวก็เป็นบุตรชายท่ีนําความอบัอายมา 6 พระพรอยู่บนศีรษะของคนชอบธรรม  แต่ ความ
ทารุณท่วมปากคนชัว่รา้ย 7 การระลึกถึงคนชอบธรรมเป็นพระพร  แต่ ชื่อเสียงของคนชัว่รา้ยจะเน่าเสีย 8  ผู้  
ท่ี  มี ใจประกอบด้วยปัญญาจะยอมรบับัญญั ติ  แต่  คนที ่ พู ดโง่ๆ จะล้มลง 9  ผู้ ใดท่ีดําเนินในความเท่ียงธรรมก็
ดําเนินอยา่งมัน่คงดี  แต่  ผู้  ท่ี ทําทางของตนใหช้ั ่วก จ็ะปรากฏแจ้งแก่ คนอื่น 10  ผู้  ท่ี ขยบิตาก็ก่อความเศรา้โศก
 แต่  คนที ่ พู ดโง่ๆ จะล้มลง 11 ปากของคนชอบธรรมเป็นบ่อน้ําแหง่ชวีติ  แต่ ความทารุณท่วมปากคนชัว่รา้ย
12 ความเกลียดชงัเรา้ให ้เก ิดความว ิวาท  แต่ ความรกัครอบงาํบรรดาความผิดบาปเสีย 13  ท่ี รมิฝีปากของ
ผู้ ท่ี  มี ความเข้าใจจะพบปัญญา  แต่  ไม้ เรยีวก็เหมาะสําหรบัหลังของผู้ ท่ี ขาดความเข้าใจ 14  ปราชญ์  ก็ ส่ําสม
ความรู ้ไว ้ แต่ ปากของคนโงนํ่าความพินาศมาใกล้ 15  ทรพัย ์ศฤงคารของคนมัง่คัง่คือเมืองเข้มแข็งของเขา
 แต่ ความยากจนของคนจนคือความพินาศของเขา 16 ผลงานของคนชอบธรรมนําไปถึงชวีติ  แต่ ผลของคน
ชัว่รา้ยนําไปถึงบาป 17 เขาผู้รกัษาคําสัง่สอนก็ อยู ่ในวถีิ แห ่งชวีติ  แต่ เขาผู้ปฏิเสธคําเตือนสติ ก็ หลงเจิน่ไป
18 เขาผู้ปิดบังความเกลียดช ังด ้วยรมิฝีปากมุสา และเขาผู้ออกปากใส่รา้ยเป็นคนโง่ 19 การพูดมากก็จะไม่
ขาดความผิดบาป  แต่ เขาผู้ยบัยัง้รมิฝีปากของตนเป็นผู้ ท่ี  ฉลาด 20 ลิน้ของคนชอบธรรมก็เหมือนเงนิเน้ือบร ิ
สุทธ ์ิความคิดของคนชัว่รา้ยมีค่าแต่ น้อย 21 รมิฝีปากของคนชอบธรรมเล้ียงคนเป็ นอ ันมาก  แต่  คนโง ่ตาย
เพราะขาดสติ ปัญญา 22 พระพรของพระเยโฮวาห์กระทําให ้มัง่คัง่ และพระองค์ มิได้ แถมความโศกเศรา้ไว ้
ด้วย 23  คนโง ่กระทําความผิดเหมือนการเล่นสนกุ  แต่  คนที ่ มี ความเข้าใจกอปรด้วยปัญญา 24  สิ ่งใดท่ีคนชัว่
รา้ยคิดกลัว มันจะมาถึงเขา  แต่  สิ ่งใดท่ีคนชอบธรรมปรารถนาจะทรงประสาทให้ 25 ลมหมุนผ่านไปฉันใด
คนชั ่วก ็ ไม่มี  อ ีกฉันน้ัน  แต่ คนชอบธรรมเป็นรากฐานท่ี อยู ่ เป็นนิตย ์26 อยา่งน้ําส้มกับฟัน และคว ันก ับตาเป็น
ฉันใด คนเกียจครา้นกับผู้ ท่ี  ใช ้เขาก็เป็นฉันน้ัน 27 ความยาํเกรงพระเยโฮวาหน้ั์นยดืชวีติใหย้าวไป  แต่  ปี เดือน
ของคนชัว่รา้ยน้ันจะสัน้เข้า 28 ความหวงัของคนชอบธรรมจะจบลงในความยนิดี  แต่ ความมุ่งหวงัของความ
ชัว่รา้ยก็จะสูญเปล่า 29 มรรคาของพระเยโฮวาห์ทรงเป็นกําลังแก่ ผู้  เท่ียงธรรม  แต่  ผู้ กระทําความชัว่ชา้จะ
ถูกทําลาย 30  ผู้ ชอบธรรมจะไม่ ถู กกําจัดเลย  แต่ คนชัว่รา้ยจะไม่ ได้  อยู ่ในแผ่นดิน 31 ปากของคนชอบธรรม
นําปัญญาออกมา  แต่ ลิน้ของคนตลบตะแลงจะถูกตัดออก 32 รมิฝีปากของคนชอบธรรมรูว้า่อะไรเหมาะสม
 แต่ ปากของคนชัว่รา้ยรูว้า่สิง่ใดตลบตะแลง

11
ความจรงิเปรยีบกับความเท็จ

1  ตราชู  เท ียมเท็ จน ้ันเป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์  แต่ ลูกตุ้มเท่ียงตรงเป็นความปี ติ  ยนิดี ของ
พระองค์ 2 เม่ือความเยอ่หยิง่มาถึง ความอบัอายก็ มาด ้วย  แต่ ปัญญาอยู่กับคนใจถ่ อม 3  ความซ่ือสัตย ์ของ
คนท่ี เท ีย่งธรรมยอ่มนําเขา  แต่ ความคดโกงของคนละเมิดยอ่มทําลายเขา 4ความมัง่คัง่ไม่อาํนวยกําไรในวนั
ทรงพระพิโรธ  แต่ ความชอบธรรมชว่ยใหพ้้นความมรณา 5 ความชอบธรรมของคนท่ี ไร ้ ตําหนิ ย ่อมร ักษาทาง
ของเขาให ้ตรง  แต่ คนชัว่รา้ยจะล้มลงด้วยความชัว่รา้ยของเขาเอง 6 ความชอบธรรมของคนเท่ียงธรรมยอ่ม
ชว่ยเขาให ้พ้น  แต่ คนละเมิดจะถูกราคะของเขาจับเป็นเชลย 7 เม่ือคนชัว่รา้ยตาย ความหวงัของเขาจะพินาศ
และความมุ่งหวงัของคนอธรรมก็ สูญเปล่า 8 คนชอบธรรมรบัการชว่ยเหลือให้พ้นความลําบาก และคนชัว่
รา้ยเข้าไปแทนท่ี 9 คนหน้าซ่ือใจคดทําลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปาก  แต่ คนชอบธรรมจะได้รบัการชว่ยให้
พ้นด้วยอาศัยความรู้ 10 เม่ือคนชอบธรรมอยูเ่ยน็เป็นสุข บ้านเมืองก็เปรมปร ีดิ ์และเม่ือคนชัว่รา้ยพินาศ  ก็  
มี เสียงโห ่รอ้ง 11 โดยพรของคนเท่ียงธรรม บ้านเมืองก็เป็ นที ่ ยกยอ่ง  แต่ วา่มันควํา่ลงโดยปากของคนชัว่รา้ย
12  บุ คคลท่ี ขาดสติ ปัญญายอ่มเหยยีดเพื่อนบ้านของตน  แต่  คนที ่ มี ความเข้าใจก็ยงัน่ิงอยู่ 13  บุ คคลท่ี เท ี่ยวซุบ
ซิ บก ็ เผยความลับ  แต่  บุ คคลท่ี มี ใจสัตยซ่ื์อยอ่มปิดบังสิง่หน่ึงสิง่ใดไว ้ได้ 14  ท่ี ไหนท่ี ไม่มี  คําแนะนํา ประชาชนก็
ล้มลง  แต่ ในท่ีซ่ึ งม ี ท่ี ปรกึษามากยอ่มมี ความปลอดภัย 15  บุ คคลผู้รบัประกันคนอื่นจะต้องทนทุกข์  แต่  คนที ่ 
เกล ียดการรบัประกันยอ่มปลอดภัย 16  สตร ีงามสงา่ยอ่มได้รบัเกียรติ และชายท่ี มี อาํนาจใหญ่โตยอ่มมัง่คัง่
17ชายผู้ มี ความเอน็ดูยอ่มให ้ประโยชน์  แก่  จิ ตใจตน  แต่ ชายท่ี ดุ รา้ยยอ่มทําใหตั้วเองเจ็บปวด 18  บุ คคลชัว่รา้ย
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ได้ทํางานท่ี หลอกลวง  แต่  บุ คคลท่ีหวา่นความชอบธรรมจะได้บําเหน็จท่ี แน่นอน 19 ความชอบธรรมนําไปสู่ ช ี
วติฉันใด  บุ คคลผู้ ติ ดตามความชัว่รา้ยจะนําไปสู่ความตายของตนเองฉันน้ัน 20  คนที ่ มี ใจตลบตะแลงเป็ นที ่
น่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์  แต่  คนที ่ เท ่ียงตรงในทางของเขายอ่มเป็นความปี ติ  ยนิดี ของพระองค์ 21  
ถึงแม้ ใครลงมือชว่ยก็ ตาม ซ่ึงคนชัว่รา้ยจะไม่ มี โทษน้ันหามิ ได้  แต่ บรรดาเชื้อสายของคนชอบธรรมจะได้รบั
การชว่ยให ้พ้น 22  สตร ีงามท่ีปราศจากความเฉลียวฉลาด  ก็ เหมือนหว่งทองคําท่ี จม ูกหมู 23 ความปรารถนา
ของคนชอบธรรมอยู่ในความดี เท่าน้ัน ความมุ่งหวงัของคนชัว่รา้ยอยู่ในความพิโรธ 24 บางคนยิง่จําหน่ายยิ ่
งม ัง่คัง่ บางคนยิง่ยดึสิง่ท่ีควรจําหน่ายไวย้ิง่ขัดสนก็ มี 25  บุ คคลท่ีใจกวา้งขวางยอ่มได้รบัความมัง่คัง่  บุ คคลท่ี 
รดน้ํา เขาเองจะรบัการรดน้ํา 26 ประชาชนจะแช ่งบ ุคคลท่ีกักข้าว  แต่ พระพรจะอยู่บนศีรษะของผู้ ท่ี ขายข้าว
27  บุ คคลผู้แสวงหาความดี  ก็ แสวงหาความพอใจ  แต่ ความชัว่รา้ยมาถึงผู้ ท่ี เสาะหามัน 28  บุ คคลผู้วางใจใน
ความมัง่คัง่ของตนจะล้มละลาย  แต่ คนชอบธรรมจะรุง่เรอืงอยา่งใบไม้ เขียว 29  บุ คคลผู้ ทําให ้ครวัเรอืนของ
เขาลําบากจะรบัลมเป็นมรดก และคนโงจ่ะเป็นคนใช้ของคนท่ี มี ใจฉลาด 30 ผลของคนชอบธรรมเป็นต้นไม้ 
แห ่งชวีติ และผู้ชนะวญิญาณก็ มีสติปัญญา 31  ดู  เถิด  แม้ คนชอบธรรมอาจจะถูกทําโทษในแผ่นดินโลก คน
ชัว่รา้ยและคนบาปจะยิง่กวา่น้ันสักเท่าใด

12
ความชอบธรรมเปรยีบกับความชัว่รา้ย

1  ผู้ ใดท่ีรกัคําสัง่สอนก็รกัความรู้  แต่  บุ คคลท่ี เกล ียดการตักเตือนก็เป็นคนโฉด 2  คนดี เป็ นที ่โปรดปราน
ของพระเยโฮวาห์  แต่  คนที ่คิดการชัว่รา้ยพระองค์จะทรงตําหนิ 3 คนจะตัง้อยู่ด้วยความชัว่รา้ยไม่ ได้  แต่ ราก
ของคนชอบธรรมจะไม่ รู ้จักเคล่ือนยา้ย 4 ภรรยาดีเป็นมงกุฎของสามี ตน  แต่ นางผู้ ท่ี นําความอบัอายมาก็
เหมือนความเป่ือยเน่าในกระดูกสามี 5 ความคิดของคนชอบธรรมน้ันยุ ติ  ธรรม  แต่ คําหารอืของคนชัว่รา้ย
น้ันหลอกลวง 6 ถ้อยคําของคนชัว่รา้ยหมอบคอยเอาโลหติ  แต่ ปากของคนเท่ียงธรรมจะชว่ยคนให ้รอดพ้น 
7 คนชัว่รา้ยควํา่แล้วและไม่ มี  อกี  แต่ เรอืนของคนชอบธรรมยงัดํารงอยู่ 8 คนจะได้คําชมเชยตามสติปัญญา
ของเขา  แต่  คนที ่ความคิดตลบตะแลงจะเป็ นที ่ ดูหมิน่ 9  ผู้  ท่ี  ถู กสบประมาทและมี คนรบัใช ้ ก็ดี กวา่คนท่ี
ยกยอ่งตนเองแต่ ขาดอาหาร 10 คนชอบธรรมยอ่มเหน็แก่ ช ีวติสัตว์ของเขา  แต่ ความกรุณาของคนชัว่รา้ย
คือความดุ รา้ย 11  บุ คคลท่ีไถนาของตนจะมีอาหารอุ ดม  แต่  บุ คคลท่ี ติ ดตามคนไร้สาระก็ขาดความเข้าใจ
12 คนชัว่รา้ยปรารถนาตาข่ายของคนเลว  แต่ รากของคนชอบธรรมยอ่มออกผล 13 คนชัว่รา้ยยอ่มติดบ่วง
โดยการละเมิดแหง่รมิฝีปากของตน  แต่ คนชอบธรรมจะหนีพ้นจากความลําบาก 14จากผลแหง่ปากของตน
คนก็อิม่ใจในความดี และผลงานแห ่งม ือของเขาก็จะกลับมาหาเขา 15 ทางของคนโง่น้ันถูกต้องในสายตา
ของเขาเอง  แต่  คนที ่ยอมฟังคําแนะนําก็ ฉลาด 16 จะรูค้วามโกรธของคนโง ่ได้  ทันที  แต่  คนที ่ หยัง่รู ้ยอ่มปิดบัง
ความอบัอาย 17  บุ คคลผู้ พู ดความจรงิกล่าวความชอบธรรม  แต่ พยานเท็จกล่าวคําหลอกลวง 18  มี บางคนท่ี
คําพูดพล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทง  แต่ ลิน้ของปราชญ์นําการรกัษามาให้ 19 รมิฝีปากท่ี พู ดจรงิจะทนอยู ่
ได้  เป็นนิตย ์ แต่ ลิ ้นที ่ พู  ดม ุสาอยู ่ได้ เพียงประเดีย๋วเดียว 20 ความหลอกลวงอยู่ในใจของบรรดาผู้คิดแผนการ
ชัว่รา้ย  แต่ บรรดาผู้กะแผนงานแหง่สันติภาพมี ความชื่นบาน 21  ไม่มี ความชัว่ตกอยู่กับคนชอบธรรม  แต่ 
คนชัว่รา้ยจะเต็ มด ้วยความรา้ย 22 รมิฝีปากท่ี พู  ดม ุสาเป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์  แต่ คนทัง้
หลายท่ี ประพฤติ อยา่งจรงิใจเป็นความปี ติ  ยนิดี ของพระองค์ 23  คนที ่ หยัง่รู ้ยอ่มเก็บความรู ้ไว ้ แต่ ใจคนโง่
ป่าวรอ้งความโง ่เขลา 24 มือของคนท่ีขยนัขันแข็งจะครอบครอง ฝ่ายคนเกียจครา้นจะถู กบ ังคับให้ทํางาน
โยธา 25 ความกระวนกระวายในใจของมนษุย์ถ่วงเขาลง  แต่ ถ้อยคําท่ี ดี กระทําใหเ้ขาชื่นชม 26 คนชอบธรรม
ประเสรฐิกวา่เพื่อนบ้านของตน  แต่ ทางของคนชัว่รา้ยชกัจูงพวกเขาให ้หลง 27 คนเกียจครา้นจะไม่ป้ิงเหยื่อ
ท่ีเขาล่ามา  แต่  ทรพัย ์ศฤงคารของคนขยนัขันแข็ งม ี ค่า 28 ในวถีิของความชอบธรรมมี ชวีติ และในทางน้ันไม่ 
มี ความมรณา

13
 บุ ตรชายท่ี ฉลาด คือพระพรแหง่ความชอบธรรม

1  บุ ตรชายท่ีฉลาดฟังคําสัง่สอนของบิดาตน  แต่ คนมักเยาะเยย้ไม่ฟังคําขนาบ 2 คนจะกินของดีจากผล
ปากของตน  แต่  จิ ตใจของคนละเมิดจะกินความทารุ ณ 3  บุ คคลท่ีระแวดระวงัปากของเขาจะสงวนชวีติของ
เขา  แต่  บุ คคลท่ีเปิดรมิฝีปากกวา้งก็จะมาถึงความพินาศ 4 วญิญาณของคนเกียจครา้นยงัอยากอยู่  แต่  ไม่
ได้ อะไรเลย ฝ่ายวญิญาณของคนขยนัจะอว้นพี 5 คนชอบธรรมเกลียดความเท็จ  แต่ คนชัว่รา้ยประพฤติน่า
รงัเกียจและน่าอดสู 6 ความชอบธรรมระแวดระวงัผู้ ท่ี ทางของเขาเท่ียงธรรม  แต่ ความชัว่รา้ยควํา่คนบาป
7  คนที ่วา่ตนมัง่คัง่  แต่  ไม่มี อะไรเลยก็ มี  คนที ่วา่ตนเป็นคนจน  แต่  มี  ทรพัย ์ศฤงคารเป็ นอ ันมากก็ มี  อยู ่8  ค่า
ไถ่  ช ีวติของคนคือทรพัย์ศฤงคารของเขา  แต่ คนยากจนไม่ฟังคําติ เตียน 9  สว ่างของคนชอบธรรมก็เปรม
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ปร ีดิ ์ แต่ ประทีปของคนชัว่รา้ยจะถู กด ับ 10 เพราะความทะนงตัวเท่าน้ันการววิาทจึงเกิดขึ้น  แต่ ปัญญาอยู่
กับบรรดาผู้ ท่ี รบัคําแนะนํา 11  ทรพัย ์ศฤงคารท่ี ได้ มาโดยโชคลาภจะยอบแยบลง  แต่  บุ คคลท่ีส่ําสมโดยการ
งานจะได้เพิม่พูนขึ้น 12 ความหวงัท่ี ถู กหน่วงไว ้ทําให ้ใจเจ็บชํ้า  แต่ ความปรารถนาท่ีสําเรจ็แล้วเป็นต้นไม้ แห ่
งชวีติ 13  บุ คคลผู้ ดู หมิน่พระวจนะจะถูกทําลาย  แต่  บุ คคลผู้เกรงกลัวพระบัญญั ติ จะได้รบับําเหน็จ 14  กฎ
เกณฑ์ ของปราชญ์เป็นน้ําพุ แห ่งชวีติ เพื่อจะออกไปให้พ้นจากบ่วงของความมรณา 15 ความเข้าใจท่ี ดี  ก็ได้ 
รบัความโปรดปราน  แต่ หนทางของคนละเมิ ดก ็ยากนัก 16 บรรดาคนท่ี หยัง่รู ้กระทําทุกอยา่งด้วยความรู้  
แต่  คนโง ่ ก็ อวดความโงข่องตน 17  ผู้ ส่ือสารท่ีชัว่รา้ยหลงไปในความรา้ย  แต่ ทูตท่ี สัตย ์ซ่ือนําการรกัษามาให้
18 ความยากจนและความอดสูมาถึ งบ ุคคลท่ีเพิกเฉยต่อคําสัง่สอน  แต่  บุ คคลท่ีสนใจคําตักเตือนก็ ได้ รบั
เกียรติ 19 ความปรารถนาท่ี สัมฤทธิ ์ผลเป็นสิง่หอมหวานสําหรบัจิตวญิญาณ  แต่ เป็นความสะอดิสะเอยีนแก่ 
คนโง ่ ท่ี จะละเสียจากความชัว่รา้ย 20  บุ คคลท่ีเดิ นก ับปราชญจ์ะกลายเป็นคนฉลาด  แต่ เพื่อนฝูงของคนโงจ่ะ
ถูกทําลาย 21 ความชัว่รา้ยตามติดคนบาป  แต่ คนชอบธรรมจะได้รบัความดีเป็นบําเหน็จ 22  คนดี  ก็ ละมรดก
ไว ้ให ้ แก่ หลานๆ  แต่  ทรพัย ์ศฤงคารของคนบาปน้ันส่ําสมไว ้ให ้คนชอบธรรม 23  ดิ  นที ่คนยากจนไถไว ้ก็  เก ิดผล
อุ ดม  แต่  สิ ่งของถูกทําลายได้เพราะขาดความยุ ติ  ธรรม 24  บุ คคลท่ีสงวนไม้เรยีวก็ เกล ียดบุตรชายของตน  แต่  
ผู้  ท่ี รกัเขาพยายามตีสอนเขาทันเวลา 25 คนชอบธรรมรบัประทานได้จนพอใจ  แต่ ท้องของคนชัว่รา้ยจะหวิ

14
คนฉลาดเปรยีบกับคนเขลา  คนมัง่มี เปรยีบกับคนยากจน

1  ผู้ หญิงทัง้หลายท่ี มีสติ ปัญญาสรา้งเรอืนของเธอขึ้น  แต่  ผู้ หญิงท่ี โง ่รื ้อม ันลงด้วยมือตนเอง 2  บุ คคลผู้
ดําเนินในความเท่ียงธรรมเกรงกลัวพระเยโฮวาห์  แต่  บุ คคลท่ีคดเค้ียวในทางของเขาก็ ดู หมิน่พระองค์ 3 ใน
ปากของคนโง ่มี  ไม้ เรยีวแหง่ความโอหงั  แต่ รมิฝีปากของปราชญ์จะสงวนเขาไว้ 4  ท่ี ไหนท่ี ไม่มี ววัผู้  ท่ี น่ัน
รางหญ้าสะอาด  แต่ พืชผลอุดมได้ มาด ้วยแรงววั 5 พยานท่ี สัตย ์ซ่ือจะไม่ มุสา  แต่ พยานเท็จจะกล่าวคํามุสา
6 คนมักเยาะเยย้แสวงหาปัญญาเสียเปล่า  แต่  ความรู ้น้ั นก ็งา่ยแก่ คนที ่ มี  ความเข้าใจ 7 จงไปให้พ้นหน้าคน
โง่ เม่ือเจ้าไม่พบรมิฝีปากแหง่ความรูใ้นตัวเขา 8 ปัญญาของคนหยัง่รูคื้อการเข้าใจทางของเขา  แต่ ความโง่
ของคนโงเ่ป็ นที ่ หลอกลวง 9  คนโง ่เขลาเยาะเยย้เรือ่งความผิดบาป  แต่ ในท่ามกลางคนชอบธรรมก็ มี ความ
โปรดปราน 10  จิ ตใจรูค้วามขมขื่นของใจเอง และไม่ มี ใครอื่นมาเข้าส่วนความชื่นบานของมัน 11 เรอืนของ
คนชัว่รา้ยจะถูกควํา่  แต่  เต็นท์ ของคนเท่ียงธรรมจะรุง่เรอืง 12  มี ทางหน่ึงซ่ึงคนเราดูเหมือนถูก  แต่ มันสิน้สุด
ลงท่ีทางของความมรณา 13  แม้ ใจของคนท่ีหวัเราะก็ เศรา้ และท่ีสุดของความชื่นบานน้ันคือความโศกสลด
14  คนที ่ มี ใจหนักลับจะได้ผลจากทางของเขาจนเต็ม และคนดี ก็ จะได้ ผลดี  แห ่งการกระทําของเขา 15 คน
เขลาเชื่อถือวาจาทุกอยา่ง  แต่ คนหยัง่รู ้มองดู วา่เขากําลังไปทางไหน 16 คนมีปัญญาก็เกรงกลัวและหนัเสีย
จากความชัว่รา้ย  แต่  คนโง ่เดือดดาลด้วยความมัน่ใจ 17 คนโมโหฉับพลันประพฤติ โงเ่ขลา และคนวางแผน
ชัว่รา้ยเป็ นที ่ เกลียดชงั 18 คนเขลาได้ความโงเ่ป็นมรดก  แต่ คนหยัง่รู ้ก็  มีความรู ้เป็นมงกุฎ 19 คนชัว่รา้ยกราบ
คนดี และคนชัว่รา้ยกราบอยู ่ท่ี  ประตู เมืองของคนชอบธรรม 20 คนยากจนน้ันแม้เพื่อนบ้านของตนก็ รงัเกียจ 
 แต่ คนมัง่คั ่งม ีสหายมากมาย 21  บุ คคลท่ี ดู หมิน่เพื่อนบ้านของตนก็ ทําบาป  แต่  บุ คคลท่ี เอน็ดู คนยากจนก็ 
เป็นสุข 22  คนที ่คิดการชั ่วน ้ันไม่ผิดหรอื บรรดาผู้ ท่ี คิดการดี ก็ จะพบความเมตตาและความจรงิ 23  มี กําไร
อยู่ในงานทุกอยา่ง การเพียงแต่ พู ดแหง่รมิฝีปากน้ันโน้มไปทางความขาดแคลน 24 มงกุฎของปราชญ์คือ
ความมัง่คัง่ของตน  แต่ ความโงข่องคนโงคื่อความเขลา 25 พยานซ่ือตรงจะชว่ยชวีติให ้รอด  แต่ พยานหลอก
ลวงจะกล่าวคํามุสา 26 ความยาํเกรงพระเยโฮวาห ์ทําให ้คนอยู่อยา่งมัน่ใจมาก ลูกหลานของเขาจะมี ท่ี  ล้ีภัย 
27 ความยาํเกรงพระเยโฮวาห์เป็นน้ําพุ แห ่งชวีติ เพื่อผู้ หน ่ึงผู้ใดจะหลีกจากบ่วงของความมรณาได้ 28 ใน
มวลประชาชนก็ มีศักดิศ์ร ีของกษั ตร ิย์  แต่  ไร ้ประชาชนเจ้านายก็ ถู กทําลาย 29  บุ คคลท่ีโกรธชา้ก็ มี ความเข้าใจ
มาก  แต่  บุ คคลท่ีโมโหเร ็วก ็ยกยอ่งความโง่ 30 ใจท่ีสงบให ้ช ีวติแก่ เน้ือหนัง  แต่ ความรษิยากระทําใหก้ระดูกผุ
31  บุ คคลผู้บีบบังคับคนยากจน  ดู  ถู กพระผู้สรา้งของเขา  แต่  บุ คคลท่ีถวายเกียรติ แด่  พระองค์  ก็  เอน็ดู ต่อคน
ขัดสน 32 คนชัว่รา้ยก็ ถู กไล่ออกตามการกระทําชัว่รา้ยของเขา  แต่ คนชอบธรรมมีความหวงัในความมรณ
าของเขา 33 ปัญญาอาศัยอยู่ในใจของคนท่ี มี  ความเข้าใจ  แต่  สิ ่งซ่ึงอยู่ท่ามกลางบรรดาคนโง ่ก็  ปรากฏตัว 
34 ความชอบธรรมเชดิชู ประชาชาติ  หน ่ึงๆ  แต่ บาปเป็นเหตุ ให ้ ชนชาติ  หน ่ึงๆถูกตําหนิ 35 ข้าราชการท่ีเฉลียว
ฉลาดก็ ได้ รบัความโปรดปรานจากกษั ตร ิย์  แต่ พระพิโรธของพระองค์ ก็ ตกลงบนผู้ ท่ี  ประพฤติ  น่าละอาย 
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1 คําตอบออ่นหวานทําให้ความโกรธเกรีย้วหนัไปเสีย  แต่ คํากักขฬะเรา้โทสะ 2 ลิน้ของปราชญ์ ใช ้ ความรู ้ 
อยา่งถูกต้อง  แต่ ปากของคนโงเ่ทความโง ่ออกมา 3 พระเนตรของพระเยโฮวาห ์อยู ่ในทุกแหง่หน ทรงเฝ้าดู
คนชัว่และคนดี 4 ลิ ้นที ่สุภาพเป็นต้นไม้ แห ่งชวีติ  แต่ ลิน้ตลบตะแลงทําน้ําใจให ้แตกสลาย 5  คนโง ่ ดู หมิน่คํา
สัง่สอนของบิดาตน  แต่  ผู้  ท่ี สนใจคําตักเตือนเป็นผู้ หยัง่รู ้6 ในเรอืนของคนชอบธรรมมีคลังทรพัย ์มาก  แต่ 
ความลําบากตกอยู่กับรายได้ของคนชัว่รา้ย 7 รมิฝีปากของปราชญ์กระจายความรู้  แต่ ความคิดของคนโง่
หาเป็นเชน่น้ันไม่ 8 เครือ่งสักการบูชาของคนชัว่รา้ยเป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์  แต่ คําอธษิฐาน
ของคนเท่ียงธรรมเป็นความปี ติ  ยนิดี ของพระองค์ 9 ทางของคนชัว่รา้ยเป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮ
วาห์  แต่  พระองค์ ทรงรกัผู้ ท่ี  ติ ดตามความชอบธรรม 10  ผู้  ท่ี ทอดทิง้ทางดีนับวา่การทําโทษเป็นสิง่ท่ี หนักใจ 
 บุ คคลผู้ เกล ียดคําเตือนสติจะตายเปล่า 11 นรกและแดนพินาศก็ ประจักษ์  แจ ง้อยู ่เฉพาะพระพักตร ์พระเยโฮ
วาห์ ใจแห ่งบ ุตรทัง้หลายของมนษุยจ์ะแจ้งเฉพาะพระองค์ยิง่กวา่น้ันสักเท่าใด 12 คนมักเยาะเยย้ไม่รกัคนท่ี
ตักเตือนเขา ทัง้เขาจะไม่ไปหาปราชญ์ 13 ใจท่ีรา่เรงิกระทําให ้สี  หน ้าแจ่มใส  แต่ โดยความเศรา้ในใจดวงจิ ตก ็
แหลกสลายไป 14 ใจของบุคคลผู้ มี ความเข้าใจก็แสวงหาความรู้  แต่ ปากของคนโงกิ่นความโงเ่ป็นอาหาร 15  
ทุ กๆวนัของคนท่ี ทุกข์ ใจก็ รา้ย  แต่  คนที ่ มี ใจรา่เร ิงม ีการเล้ียงต่อเน่ืองกัน 16  มี  ทรพัย ์น้อยแต่ มี ความยาํเกรง
พระเยโฮวาห์  ดี กวา่มีคลังทรพัย ์ใหญ่  แต่  มี ความลําบากอยู ่ด้วย 17 กินผักเป็นอาหารในท่ี ท่ี  มี ความร ักก ็ ดี กวา่
กินเน้ือว ัวอ ้วนพรอ้มกับความเกลียดชงัอยู ่ด้วย 18 คนใจรอ้นเรา้การว ิวาท  แต่  บุ คคลผู้โกรธชา้ก็ระงบัการช ิ
งด ี19 ทางของคนเกียจครา้นเหมือนรัว้ต้นไม้ หนาม  แต่  วถีิ ของคนชอบธรรมเป็นทางหลวงราบเสมอ 20  บุ ตร
ชายท่ีฉลาดกระทําให ้บิ  ดาย ินดี  แต่  คนโง ่ ดู หมิน่มารดาของตน 21 ความโงเ่ป็นความชื่นบานแก่ บุ คคลผู้ ไม่มี
สติ  ปัญญา  แต่  คนที ่ มี ความเข้าใจจะดําเนินในความเท่ียงธรรม 22 ปราศจากการปรกึษาหารอื แผนงานก็ ล้ม
เหลว  แต่  มี  ผู้ แนะนํามากๆ แผนงานน้ั นก ็ สําเรจ็ 23 คําตอบจากปากท่ีเหมาะสมก็เป็นความชื่นบานแก่ คน 
คําเดียวท่ี ถู กกาลเทศะก็ ดี  จรงิๆ 24 ทางแหง่ชวีตินําคนฉลาดขึ้นไปสู่ เบื้องบน เพื่อเขาจะได้ หลีกหนี จากนรก
เบื้องล่าง 25 พระเยโฮวาหจ์ะทรงรือ้เรอืนของคนเยอ่หยิง่  แต่  ให ้ขอบเขตของหญิ งม ่ายคงอยู่ 26 ความคิดทัง้
หลายของคนชัว่รา้ยเป็นสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์  แต่ ถ้อยคําของคนบร ิสุทธ ์ิเป็นถ้อยคําท่ีพอ
พระทัย 27  บุ คคลผู้ตะกละหากําไรก็กระทําความลําบากแก่ครวัเรอืนของตน  แต่  บุ คคลผู้ เกล ียดสินบนจะมี 
ช ีวติอยู่ 28 ใจของคนชอบธรรมราํพึงวา่จะตอบอยา่งไร  แต่ ปากของคนชัว่รา้ยเทสิง่ชัว่รา้ยออก 29 พระเยโฮ
วาห์ทรงอยู่หา่งไกลจากคนชัว่รา้ย  แต่  พระองค์ ทรงสดับคําอธษิฐานของคนชอบธรรม 30  สว ่างของตาทําให้
ใจเปรมปร ีดิ ์และข่าวดีกระทําให้กระดูกสดชื่น 31  หู  ท่ี ฟังคําตักเตือนท่ี ให ้ ช ีวิตจะอยู่ท่ามกลางปราชญ์ 32  บุ 
คคลผู้เพิกเฉยต่อคําสัง่สอนก็ ดู หมิน่จิตใจตนเอง  แต่  บุ คคลผู้ฟังคําตักเตือนก็ ได้  ความเข้าใจ 33 ความยาํเก
รงพระเยโฮวาหเ์ป็นการสอนให ้เก ิดปัญญา และความถ่อมใจเดินอยูข่้างหน้าเกียรติ
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1 ทัง้แผนงานของจิตใจมนษุย์ และคําตอบของลิน้ มาจากพระเยโฮวาห์ 2 ทางทัง้สิน้ของมนษุย ์ก็ สะอาด
ในสายตาของเขาเอง  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงชัง่จิตใจ 3 จงมอบงานของเจ้าไวกั้บพระเยโฮวาห์ และแผนงาน
ของเจ้าจะได้รบัการสถาปนาไว้ 4 พระเยโฮวาหท์รงสรา้งทุกสิง่ไวเ้พื่อพระองค์ เอง  แม้ คนชัว่รา้ยก็เพื่อวนัชัว่
รา้ย 5  ทุ กคนท่ี มี ความเยอ่หยิง่ในใจก็เป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์  ถึงแม้ มือประสานมือชว่ยกัน
เขาจะพ้นโทษก็ หามิได้ 6 ความเมตตาและความจรงิได้ลบความชัว่ชา้ และคนหลีกความชัว่รา้ยได้โดยความ
ยาํเกรงพระเยโฮวาห์ 7 เม่ือทางของมนษุยเ์ป็ นที ่โปรดปรานแด่พระเยโฮวาห์  แม้  ศัตรู ของเขาน้ันพระองค์ ก็ 
ทรงกระทําให ้คืนดี กับเขาได้ 8  มี  แต่ น้อยแต่ มี ความชอบธรรมก็ ดี กวา่มี รายได้ มากด้วยอยุ ติ  ธรรม 9 ใจของ
มนษุย์กะแผนงานทางของเขา  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงนํายา่งเท้าของเขา 10 คําตัดสิ นอ ันมาจากพระเจ้าอยู ่
ท่ี รมิฝีพระโอษฐ์ของกษั ตร ิย์ พระโอษฐ์ของพระองค์ ไม่ ละเมิดในการพิพากษา 11  ตราชู และตาชัง่เท่ียงตรง
เป็นของพระเยโฮวาห์ ลูกตุ้ มท ้ังสิน้ในถุงเป็นพระราชกิจของพระองค์ 12 การกระทําความชัว่รา้ยเป็นสิง่น่า
เกลียดน่าชงัต่อกษั ตร ิย์ เพราะวา่บัลลั งก ์น้ันถูกสถาปนาไวด้้วยความชอบธรรม 13 รมิฝีปากท่ีชอบธรรมเป็ 
นที ่ ปี  ติ  ยนิดี  แก่  กษัตรยิ ์และพระองค์ทรงร ักบ ุคคลผู้ พู ดสิง่ท่ี ถูก 14 พระพิโรธของกษั ตร ิย์เป็นผู้ส่ือสารของ
ความมรณา  แต่  ปราชญ์ จะระงบัเสียได้ 15 ในความผ่องใสจากสี พระพักตร ์ของกษั ตร ิย ์ก็  มีชวีติ และความ
โปรดปรานของพระองค์ ก็ เหมือนเมฆฝนปลายฤดู 16  ได้ ปัญญาก็ ดี กวา่ได้ทองคําสักเท่าใด  ท่ี จะได้ความ
เข้าใจก็ ดี กวา่เลือกเอาเงนิ 17 ทางหลวงของคนเท่ียงธรรมหนัออกจากความชัว่รา้ย  บุ คคลผูร้ะแวดระวงัทาง
ของตนก็สงวนชวีติของเขาไว้ 18 ความเยอ่หยิง่เดินหน้าการถูกทําลาย และจิตใจท่ียโสนําหน้าการล้ม 19  ท่ี 
จะเป็นคนมีใจถ่อมอยู่กับคนยากจนก็ ดี กวา่แบ่งของรบิมาได้กับคนเยอ่หยิง่ 20  บุ คคลผู้จัดการธุ รก ิจอยา่ง
เฉลียวฉลาดจะพบของดี และคนท่ีวางใจในพระเยโฮวาห์จะเป็นสุข 21 คนใจฉลาดเรยีกวา่เป็นคนมีความ
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พิ นิจ และความหวานแหง่รมิฝีปากเพิม่ความเรยีนรู้ 22 ความเข้าใจเป็นน้ําพุ แห ่งชวีติแก่ ผู้  ท่ี  มี  ความเข้าใจ 
 แต่ คําสัง่สอนของคนโง่เป็นความโง ่เขลา 23 ใจของปราชญ์กระทําให้ปากของเขาสุ ขุม และเพิม่การเรยีนรู ้
แก่ รมิฝีปากของเขา 24 ถ้อยคําแชม่ชื่นเหมือนรวงผึ้ง เป็นความหวานแก่ จิตวญิญาณ และเป็นอนามัยแก่ 
กระดูก 25  มี ทางหน่ึงซ่ึงคนเราดูเหมือนถูก  แต่ มันสิน้สุดลงท่ีทางของความมรณา 26  คนที ่ทํางานก็ทํางาน
เพื่อตนเอง เพราะปากของเขากระตุ้นเขาไป 27 คนอธรรมขุดค้นความชัว่ และในรมิฝีปากของเขาเหมือน
อยา่งไฟลวก 28 คนตลบตะแลงแพร ่การววิาท และผู้กระซิ บก ็แยกเพื่อนสนิทออกจากกัน 29 คนทารุณล่อ
ชวนเพื่อนบ้านของเขา และนําเขาไปในทางท่ี ไม่ดี 30 เขาขยบิตากะแผนงานท่ี ตลบตะแลง เขาเม้มรมิฝีปาก
ของเขานําความชัว่รา้ยให ้เกิดขึ้น 31 ศีรษะท่ี มี ผมหงอกเป็นมงกุฎแหง่สงา่ราศี ถ้าพบในทางแหง่ความชอบ
ธรรม 32  บุ คคลผู้โกรธชา้ก็ ดี กวา่คนมีกําลังมาก และบุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนเองก็ ดี กวา่ผู้ ท่ี  ตี เมืองได้
33 สลากน้ันเขาทอดลงท่ี ตัก  แต่ การตัดสินมาจากพระเยโฮวาห ์ทัง้สิน้ 
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1 เสบียงกรงัหน่อยหน่ึงพรอ้มกับความสงบ  ดี กวา่เรอืนท่ี มี เครือ่งสักการบูชาเต็มพรอ้มกับการว ิวาท 
2 ทาสท่ีเฉลียวฉลาดจะปกครองบุตรชายผู้ ประพฤติ  ความละอาย และจะได้ส่วนแบ่งมรดกเท่ากับพวกพี่ 
น้อง 3  เบ้ ามี ไว ้สําหรบัเงนิ และเตาถลุ งม ี ไว ้สําหรบัทองคํา และพระเยโฮวาห์ทรงทดลองใจ 4  ผู้ กระทําความ
ชัว่ฟังรมิฝีปากเท็จ และคนมุสาเงีย่หู แก่ ลิน้เหลวไหล 5  บุ คคลท่ี เย ้ยหยนัคนยากจนก็ ดู  ถู กพระผู้สรา้งของ
เขา  บุ คคลท่ี ยนิดี เม่ื อม ีความลําบากยากเยน็จะไม่ มี โทษหามิ ได้ 6 หลานๆเป็นมงกุฎของคนแก่ และสงา่ราศี
ของบุตรคื อบ ิดาของเขา 7 วาจาสละสลวยไม่เหมาะแก่ คนโง ่ ฉันใด รมิฝีปากท่ี มุ  สาย ่ิงไม่เหมาะแก่ เจ้ านาย
ฉันน้ัน 8 ของกํานั ลก ็เป็นเหมือนเพชรพลอยในสายตาของเจ้าของ  ไม่ วา่มันจะหนัไปทางไหนก็เจรญิรุง่เรอืง
ทางน้ัน 9  บุ คคลผู้ปิดบังการละเมิ ดก ็เสาะหาความรกั  แต่ คนกล่าวเรือ่งน้ันซ้ําซากก็ ทําให ้เพื่อนสนิทแยก
จากกัน 10 คําขนาบเข้าไปในคนฉลาดลึกกวา่เฆ่ียนคนโงสั่ กร ้อยที 11 คนชัว่รา้ยก็แสวงแต่ การกบฏ ฉะน้ันจะ
มี ผู้ ส่ือสารดุรา้ยไปสู้ เขา 12  ให ้คนไปพบแม่ หมี  ท่ี ลูกถูกขโมยไป ย ังด ีกวา่ไปพบคนโงใ่นความโงข่องเขา 13 ถ้า
คนหน่ึงคนใดทําชัว่ตอบแทนความดี ความชัว่จะไม่พรากจากเรอืนของคนน้ัน 14 เม่ือเริม่ต้ นว ิ วาทก ็เหมือน
ปล่อยน้ําให ้ไหล ฉะน้ันจงเลิกเสี ยก ่อนเกิดการว ิวาท 15  ผู้  ท่ี ชว่ยใหค้นชัว่รา้ยเป็นฝ่ายถูกและผู้ ท่ี ปรบัโทษคน
ชอบธรรม ทัง้สองก็เป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์ 16 ทําไมคนโงจึ่ งม ีเงนิในมือเพื่อซ้ือปัญญา ใน
เม่ือเขาไม่ มี  ความคิด 17  มิ ตรสหายก็ มี ความรกัอยู ่ทุกเวลา และพี่น้องก็ เก ิดมาเพื่อชว่ยกันยามทุกข์ ยาก 18  
คนที ่ ไม่มี ความเข้าใจก็ ให ้ คําปฏิญาณ และเป็นผู้รบัประกันต่อหน้าเพื่อนของตน 19  บุ คคลผู้รกัการละเมิ ดก ็
รกัการว ิวาท  บุ คคลผู้ ทําประตู เรอืนของเขาใหสู้ งก ็แสวงการทําลาย 20  ผู้  หน ึ่งผู้ใดมีใจตลบตะแลงก็ ไม่ พบสิง่
ท่ี ดี อนัใด และผู้ ท่ี ลิ ้นว ิปลาสก็ตกอยู่ในความยากลําบาก 21  บิ ดาท่ี มี  บุ ตรโฉดก็ มี ความโศก และบิดาของคน
โง ่ไม่มี  ความชื่นบาน 22 ใจรา่เรงิเป็นยาอยา่งดี  แต่  จิ ตใจท่ีหมดมานะทําใหก้ระดูกแหง้ 23 คนชัว่รา้ยรบัสินบน
จากอกเส้ือเพื่อผันแปรทางแหง่ความยุ ติ  ธรรม 24  คนที ่ มี ความเข้าใจมุ่งหน้าของเขาตรงไปสู่ ปัญญา  แต่ ตา
ของคนโง ่อยู ่ ท่ี สุดปลายแผ่นดินโลก 25  บุ ตรชายโงเ่ป็ นที ่โศกสลดแก่ บิดา และเป็นความขมขื่นแก่ สตร ี ผู้ให้
กําเนิด 26  ท่ี จะปรบัคนชอบธรรมก็ ไม่ดี  ท่ี จะโบยเจ้านายเพราะเหตุความเท่ียงตรงก็ ผิด 27  บุ คคลท่ียบัยัง้
ถ้อยคําของเขาเป็นคนมี ความรู ้และบุคคลผู้ มี  จิ ตใจเยอืกเยน็เป็นคนมี ความเข้าใจ 28 ถึงคนโงห่ากน่ิงเสี ยก ็
นับวา่เป็นคนฉลาด  คนที ่หุบรมิฝีปากของเขาก็นับวา่เป็นคนมี ความเข้าใจ 
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1  คนที ่ ปลี กตัวไปจากผู้ อื่น จงใจกระทําตามใจตนเอง และค้านคติ แห ่งสติปัญญาทัง้หลาย 2  คนโง ่ ไม่  เพล 
ิดเพลินในความเข้าใจ  แต่  เพล ิดเพลินในการแสดงความคิดเหน็ของตนเท่าน้ัน 3 เม่ือคนชัว่รา้ยมาถึง ความ
หมิน่ประมาทก็ มาด ้วย และความอดสู มาก ับความไร ้เกียรติ 4 คําปากของคนเราเป็นน้ําลึก  น้ําพุ  แห ่งปัญญา
เหมือนลําธารน้ําเชีย่ว 5  ท่ี จะลําเอยีงเข้าข้างคนชัว่รา้ยเพื่อจะบังคับคนชอบธรรมเรือ่งความยุ ติ ธรรมก็ ไม่ดี 
6รมิฝีปากของคนโงนํ่าการววิาทมา และปากของเขาก็เชื้อเชญิการโบย 7ปากของคนโงเ่ป็นสิง่ทําลายตัวเขา
เอง และรมิฝีปากของเขาก็เป็นบ่วงดักจิตใจตนเอง 8 ถ้อยคําของผู้กระซิ บน ินทาก็เหมือนบาดแผล มันลง
ไปยงัส่วนข้างในของรา่งกาย 9  แล ้วบุคคลท่ีหยอ่นยานในการงานก็เป็นพี่น้องกับคนเจ้าทําลาย 10 พระนาม
ของพระเยโฮวาหเ์ป็นป้อมเข้มแข็ง คนชอบธรรมวิง่เข้าไปในน้ันและปลอดภัย 11  ทรพัย ์ศฤงคารของเศรษฐี
เป็นเมืองเข้มแข็งของเขา และเป็นเหมือนกําแพงสูงตามความคิดเหน็ของเขา 12 ใจของคนก็จองหองก่อน
ถึงการถูกทําลาย  แต่ ความถ่อมใจเดินอยู ่หน ้าเกียรติ 13 ถ้าคนหน่ึงคนใดตอบก่อนท่ีเขาได้ ยนิ  ก็ เป็นความ
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โง่และความอบัอายของเขา 14  จิ ตใจของคนจะทนต่อความเจ็บป่วยได้  แต่  จิ ตใจท่ีชอกชํ้าใครจะทนได้ เล่า 
15 ใจของคนหยัง่รูย้อ่มหาความรู้ และหูของปราชญ์แสวงความรู้ 16 ของกํานัลของผู้ หน ่ึงผู้ใดยอ่มเปิดทาง
ให ้ผู้  น้ัน และนําเขามาถึงคนใหญ่ คนโต 17  บุ คคลผู้แถลงคดีของตนก่อนก็ ดู เหมือนเป็นฝ่ายถูก จนกวา่ฝ่าย
ตรงข้ามจะมาสอบสวนเขา 18 การจับสลากกระทําใหก้ารทะเลาะสิน้สุด และตัดสินคู่ โต้  แย ้งท่ี มี  กําลัง 19 การ
คืนดีกั นก ับพี่น้องท่ีสะดุ ดก ันแล้ วก ็ยากกวา่การชนะเมืองท่ี เข้มแข็ง และการทะเลาะววิาทของเขาเหมือน
ดาลท่ี ป้อมปราการ 20 ท้องจะอิม่ก็จากผลแหง่ปากของเขา เขาจะหนําใจเพราะผลอนัเกิดจากรมิฝีปากของ
ตน 21 ความตายและความเป็นอยู ่ท่ี อาํนาจของลิน้ และบรรดาผู้ ท่ี รกัมั นก ็จะกินผลของมัน 22  บุ คคลท่ีพบ
ภรรยาก็พบของดี และได้ความโปรดปรานจากพระเยโฮวาห์ 23 คนยากจนใช ้คําวงิวอน  แต่ คนมัง่คัง่ตอบ
เสียงหว้นๆ 24  คนที ่ มี เพื่อนต้องแสรง้ทําเป็นเพื่อน  แต่  มี  มิ ตรคนหน่ึงท่ี ใกล้  ช ิดยิง่กวา่พี่ น้อง 
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1 คนยากจนผู้ดําเนินในความซ่ื อสัตย ์ของเขา  ดี กวา่คนท่ี มี รมิฝีปากตลบตะแลงและเป็นคนโง่ 2  แล ้วการ
ท่ี จิ ตใจคนไม่ มีความรู ้ ก็  ไม่ดี และบุคคลท่ี เร ่งเท้าหนั กก ็มักพลาดผิด 3 ความโงข่องคนใดนําความพินาศมา
ถึงเขา และใจของเขาเกรีย้วกราดต่อพระเยโฮวาห์ 4  ทรพัย ์ศฤงคารเพิม่เพื่อนเป็ นอ ันมาก  แต่ คนยากจนก็ ถู 
กเพื่อนของเขารา้งไป 5 พยานเท็จจะไม่ ได้ รบัโทษหามิ ได้ และบุคคลผู้ เปล ่งคํามุสาจะหนี ไม่  พ้น 6 คนเป็ นอ ัน
มากเอาอกเอาใจของเจ้านาย และทุกคนก็เป็ นม ิตรกับคนท่ี ให ้ ของกํานัล 7 บรรดาพี่น้องของคนยากจนก็ยงั
เกลียดเขา  มิ ตรของเขาจะยิง่ไกลจากเขาสักเท่าใด เขาพยายามพูด  แต่  ไม่มี ใครยอมฟัง 8  บุ คคลท่ี ได้ ปัญญา
ก็รกัจิตใจตนเอง  บุ คคลผู้รกัษาความเข้าใจไวจ้ะพบสิง่ท่ี ดี 9พยานเท็จจะไม่รบัโทษหามิ ได้ และบุคคลท่ี เปล ่ง
คํามุสาจะพินาศ 10  ท่ี  คนโง ่จะอยู่อยา่งสําราญก็ ไม่ เหมาะอยู ่แล้ว  ท่ี ทาสจะปกครองเจ้านายก็ยิง่ไม่เหมาะมา
กกวา่น้ั นอ ีก 11  สาม ัญสํานึกท่ี ดี กระทําให้คนโกรธชา้ และท่ีมองข้ามการละเมิดไปเสี ยก ็เป็นสงา่ราศี แก่  เขา 
12 พระพิโรธของกษั ตร ิย์เหมือนเสียงคํารามของสิงโต  แต่ ความโปรดปรานของพระองค์เหมือนน้ําค้างบน
ผักหญ้า 13  บุ ตรชายโงเ่ขลาเป็นความพินาศของบิดาของเขา และการทะเลาะววิาทของภรรยาก็เหมือนน้ํา
ฝนยอ้ยหยดไม่ หยุด 14 เรอืนและทรพัย์ศฤงคารเป็นมรดกมาจากบิดา  แต่ ภรรยาท่ี หยัง่รู ้ ก็ มาจากพระเยโฮ
วาห์ 15 ความเกียจครา้นทําให ้หลับสนิท และคนขี้ เก ียจจะต้องหวิ 16  บุ คคลท่ีรกัษาพระบัญญั ติ  ก็ รกัษาชวีติ
ของตน  บุ คคลท่ี ดู หมิน่มรรคาทัง้หลายของพระองค์ ก็ จะถึงตาย 17  บุ คคลท่ี เอน็ดู คนยากจนก็ ให ้พระเยโฮ
วาหท์รงยมื และพระองค์จะทรงตอบแทนแก่การกระทําของเขา 18 จงตีสอนบุตรชายของตนเม่ือย ังม ี ความ
หวงั อยา่หมดกําลังใจเพราะเหตุ การรอ้งไห ้ของเขา 19  คนที ่โมโหฉุนเฉียวจะต้องได้ รบัโทษ เพราะถ้าเจ้า
ชว่ยเขาใหพ้้นแล้ว  ก็ ต้องชว่ยเขาใหพ้้ นอ ีก 20 จงฟังคําแนะนําและรบัคําสัง่สอนเพื่อเจ้าจะได้ปัญญาสําหรบั
อนาคต 21 ในใจของมนษุย ์มี แผนงานเป็ นอ ันมาก  แต่ คําปรกึษาของพระเยโฮวาห ์น่ันแหละ จะดํารงอยู ่ได้ 
22  สิ ่งท่ีน่าปรารถนาในตัวมนษุย์คือความเมตตา และคนยากจนย ังด ีกวา่คนมุสา 23 ความยาํเกรงพระเยโฮ
วาห ์นําไปสู่  ชวีติ และบุคคลผู้ ได้ รบัแล้ วก ห็ยุดด้วยความพอใจ เขาจะไม่ มี อนัตรายใดมาเยีย่มกรายเขา 24 คน
เกียจครา้นฝั งม ือของตัวไวใ้นอกเส้ือ และจะไม่ยอมเอามาสู่ปากของตนอกี 25 จงตี คนที มั่กเยาะเยย้ และคน
เขลาจะเรยีนความหยัง่รู ้เอง จงตักเตือนคนท่ี มี ความเข้าใจและเขาจะเข้าใจความรู้ 26  บุ คคลผู้ทําทารุณแก่ 
บิ ดาของเขาและขับไล่มารดาของเขาไปเสีย เป็นบุตรชายผู้ก่อให ้เก ิดความอบัอายและการถูกตําหนิ 27  บุ ตร
ชายของเราเอย๋ จงเลิกฟังคําสัง่สอนท่ี ทําให ้ เจ้ าหลงไปจากคําแหง่ความรู้ 28 พยานท่ีอธรรมก็เยาะเยย้ความ
ยุ ติ  ธรรม และปากของคนชัว่รา้ยก็ กล ื นก ินแต่ ความชัว่ชา้ 29 การปรบัโทษมี พร ้อมอยู่สําหรบัคนมักเยาะเยย้
และการโบยก็สําหรบัหลังของคนโง่

20
คําเตือนสติและคําสัง่สอน

1 เหล้าองุน่ให ้เก ิดการเยาะเยย้ และสุ ราก ็ ให ้ เก ิดเป็นพาลเกเร  ผู้ ใดถูกมันหลอกลวงก็ ไม่ เป็นคนฉลาด
2 ความครั ่นคร ้ามกษั ตร ิย ์ก็ เหมือนสิงโตคําราม  ผู้ ใดยัว่เยา้พระองค์ ให ้ กร ้ิ วก ็ทําผิดต่อชวีติของตนเอง 3  ท่ี จะ
รกัษาตนให้พ้นการว ิวาทก ็ เป็นเกียรติ  แต่  คนโง ่ ทุ กคนจะเข้ายุ ่งก ับธุระของคนอื่น 4 คนเกียจครา้นไม่ไถนา
ในหน้าหนาว เขาจึงจะแสวงหาเม่ือถึงฤดู เก่ียว  แต่  ไม่ พบอะไรเลย 5 คําปรกึษาในใจของคนเหมือนน้ําลึก  
แต่  คนที ่ มี ความเข้าใจจะสามารถโพงมันออกมาได้ 6 คนเป็ นอ ันมากป่าวรอ้งความดีของเขาเอง  แต่ ใครจะ
หาคนสัตย์ซ่ือพบเล่า 7 คนชอบธรรมดําเนินในความซ่ื อสัตย ์ของตน  บุ ตรทัง้หลายของเขาท่ี เก ิดตามเขา
มายอ่มได้รบัพร 8  กษัตรยิ ์ ผู้ ประทับบนบัลลั งก ์พิพากษายอ่มทรงฝัดความชั ่วท ้ังหลายออกด้วยพระเนตร
ของพระองค์ 9  ผู้ ใดจะกล่าวได้ วา่ �ข้าพเจ้าได้กระทําใจของข้าพเจ้าให้สะอาดแล้ว ข้าพเจ้าบร ิสุทธ ์ิพ้นบาป
ของข้าพเจ้า� 10 ลูกตุ้มฉ้อฉลและเครือ่งตวงคดโกง ทัง้สองสิง่เป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาหพ์อๆ
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กัน 11  แม้ เด็กๆก็แสดงตัวโดยการประพฤติของเขาวา่  สิ ่งท่ีเขากระทําจะบร ิสุทธ ์ิและถูกต้องหรอืไม่ 12  หู  ท่ี  
ฟังได้ และตาท่ี มองเหน็ พระเยโฮวาหท์รงสรา้งมันทัง้สอง 13 อยา่รกัการหลับไหล เกรงวา่เจ้าจะมาถึงความ
ยากจน จงลืมตาของเจ้า และเจ้าจะได้กินอาหารอิม่ 14  ผู้ ซ้ือพูดวา่ � เลว  เลว �  แต่ เม่ือเขาไปแล้ว เขาจึง
อวด 15  มี ทองคําและทั บท ิมมีค่าเป็ นอ ันมาก  แต่ รมิฝีปากท่ี มีความรู ้ ก็ เป็นเพชรนิลจินดาประเสรฐิ 16 จงยดึ
เส้ือผ้าของเขาไว้ เม่ือเขาเป็นประกันให ้คนอื่น และยดึตัวเขาไว้ เม่ือเขารบัประกันหญิงต่างด้าว 17 อาหาร
ท่ี ได้  มาด ้วยการหลอกลวงมีรสหวานแก่ ผู้  ได้มา  แต่ ภายหลังปากของเขาจะเต็มไปด้วยกรวด 18 แผนงาน
ทัง้สิน้ดํารงอยู ่ได้ ด้วยการปรกึษาหารอื จงทําสงครามด้วยมีการนําท่ี ฉลาด 19  บุ คคลท่ี เท ่ียวซุบซิบไปก็เผย
ความลับให ้กระจาย ฉะน้ันอยา่เข้าสังคมกับคนท่ี ยกยอด ้วยรมิฝีปากของตน 20 ถ้าคนหน่ึงคนใดแช ่งบ ิดา
หรอืมารดาของตน ประทีปของเขาจะดับมื ดม ิด 21 เริม่แรกอาจได้รบัมรดกแบบชงิสุ กก ่อนหา่ม  แต่  ท่ี สุด
ปลายจะไม่เป็นพร 22 อยา่พูดวา่ �ข้าจะแก้แค้นความชัว่�  แต่ จงรอคอยพระเยโฮวาห์  พระองค์ จะทรงชว่ย
เจ้าให ้รอด 23 ลูกตุ้มฉ้อฉลเป็ นที น่่าสะอดิสะเอยีนต่อพระเยโฮวาห์ และตราชู เท ยีมเท็จก็ ไม่ดี 24 ยา่งเท้าของ
มนษุย์น้ันพระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ สัง่  แล ้วคนจะเข้าใจทางของเขาเองได้ อยา่งไร 25  ท่ี คนจะกินของบร ิสุทธ ์ิ
และมาสอบถามเม่ือปฏิญาณไปแล้ว ทัง้สองเป็นบ่วงดักตนเอง 26  กษัตรยิ ์ ท่ี ฉลาดยอ่มฝัดคนชัว่รา้ย  แล ้ว
ทรงขับกงจักรทับเขา 27  จิ ตวญิญาณของมนษุย์เป็นประทีปของพระเยโฮวาห์ ส่องดูส่วนลึกท่ีสุดของเขาทัง้
สิน้ 28 ความเมตตาและความจรงิสงวนกษั ตร ิย ์ไว ้และความเมตตาก็ เชดิชู พระท่ีน่ังของพระองค์ ไว ้29 สงา่
ราศีของคนหนุ่มคือกําลังของเขา  แต่ ความงามของคนแก่คือผมหงอกของเขา 30 ความฟกชํ้าดําเขียวของ
บาดแผลก็ชาํระความชัว่เสีย การโบยตีกระทําใหส่้วนลึกท่ีสุดสะอาดสะอา้น

21
ทางแหง่สันติภาพและความสําเรจ็

1 พระทัยกษั ตร ิย์เป็นเหมือนธารน้ําในพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จะหนัไปไหนๆตามแต่ 
พระองค์ ทรงโปรด 2 ทางของคนทุกทางก็ ถู กต้องในสายตาของตนเอง  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงพินิ จด ู จิตใจ 3  
ท่ี จะกระทําความเท่ียงธรรมและความยุ ติ ธรรมก็เป็ นที ่โปรดปรานแด่พระเยโฮวาห์มากกวา่เครือ่งสักการบู 
ชา 4 ตายโส ใจเยอ่หยิง่และการไถนาของคนชัว่รา้ยเป็นบาป 5 แผนงานของคนขยนัขันแข็งนําสู่ความอุดม
แน่ นอน  แต่  ทุ กคนท่ี เร ่งรอ้นก็ มาสู่ ความขัดสนเท่าน้ัน 6 การได้คลังทรพัย ์มาด ้วยลิ ้นม ุ สาก ็คือความอนิจจัง
ท่ีเคล่ือนไปๆมาๆของคนท่ีเสาะหาความตาย 7 ความทารุณของคนชัว่รา้ยจะกวาดเขาไป เพราะเขาปฏิเสธ
ไม่ยอมทําสิง่ท่ี ยุติธรรม 8 ทางของมนษุย์ตลบตะแลงและมี ความผิด  แต่  ความประพฤติ ของผู้ บรสุิทธิ ์น้ัน
ถูกต้อง 9  อยู ่ ท่ี  มุ มบนหลังคาเรอืนดีกวา่อยู่ในเรอืนกวา้งขวางรว่มกับหญิงขี้ ทะเลาะ 10 วญิญาณของคนชัว่
รา้ยปรารถนาความชัว่ เพื่อนบ้านของเขาไม่เป็ นที ช่อบใจในสายตาของเขา 11 เม่ือคนมักเยาะเยย้ถูกลงโทษ
คนเขลาก็ฉลาดขึ้น เม่ือปราชญ์ ได้ รบัการสัง่สอน เขาก็ ได้  ความรู ้12 คนชอบธรรมสังเกตดูเรอืนของคนชัว่
รา้ย  แต่ พระเจ้าทรงควํา่คนชัว่รา้ยลงเพราะเหตุความชัว่รา้ยของเขา 13  บุ คคลผู้ อุ ดหู ไม่ ฟังเสียงรอ้งของ
คนยากจน ตัวเขาเองจะรอ้ง  แต่  ไม่มี ใครได้ ยนิ 14  ให ้ของกํานัลในท่ีลับยอ่มแปรความโกรธ  ให ้ สิ นบนในอก
ก็แปรการพิโรธรา้ย 15 เม่ือกระทําการตัดสิ นก ็เป็นการชื่นบานแก่คนชอบธรรม  แต่ คนกระทําความชัว่ชา้
จะได้รบัความพินาศ 16  ผู้ ใดท่ีหนัเหไปจากทางแหง่ความเข้าใจ จะพักอยู่ในท่ีประชุมของคนตาย 17  บุ คคล
ท่ีรกัความเพลิดเพลินจะเป็นคนยากจน  บุ คคลท่ีรกัเหล้าองุน่และน้ํามันจะไม่ มัง่คัง่ 18 คนชัว่รา้ยเป็นค่าไถ่
สําหรบัคนชอบธรรม และคนละเมิดสําหรบัคนเท่ียงธรรม 19  อยู ่ในแผ่นดินทุ รก ันดารดีกวา่อยูกั่บผู้หญิงท่ี ขี้ 
ทะเลาะและจู้ จ้ี  ขี้บ่น 20 คลังทรพัย์ประเสรฐิและน้ํามั นม ี อยู ่ในท่ีอาศัยของคนฉลาด  แต่  คนโง ่กิ นม ันหมด 21  
บุ คคลผู้ตามติดความชอบธรรมและความเอน็ดู จะพบชวีติและความชอบธรรมกับเกียรติ ยศ 22  ปราชญ์  ปี น
เข้าไปในเมืองของคนท่ี มี  กําลัง และพังทลายท่ีกําบังเข้มแข็งท่ีเขาไว ้วางใจ 23  บุ คคลท่ีรกัษาปากและลิน้ของ
ตนก็รกัษาจิตใจเขาเองให้พ้นความลําบาก 24 �คนเยอ่หยิง่และคนมักเยาะเยย้� เป็นชื่อของคนท่ี ประพฤติ 
ตัวด้วยความโกรธเยอ่หยิง่ยโส 25 ความปรารถนาของคนเกียจครา้นฆ่าตัวเขาเอง เพราะมือของเขาปฏิเสธ
ไม่ ทํางาน 26 เขาโลภอยา่งตะกละอยู ่วนัยงัค่ํา  แต่ คนชอบธรรมให้และไม่ หน ่วงเหน่ียวไว้ 27 เครือ่งสักการ
บูชาของคนชัว่รา้ยเป็นสิง่ท่ี น่าสะอดิสะเอยีน เม่ือเขานํามาด้วยใจท่ีชัว่รา้ยจะยิง่กวา่น้ันสักเท่าใด 28 พยาน
เท็จจะต้องพินาศ  แต่  คนที ่ พู  ดอย ่างซ่ื อสัตย ์น้ันฟังได้ 29 คนชัว่รา้ยทําให ้หน ้าของตนด้านไป  แต่ คนเท่ียงธร
รมพิ เคราะห ์ ดู ทางของตน 30 ปัญญาก็ ดี ความเข้าใจก็ ดี คําปรกึษาก็ ดี จะเอาชนะพระเยโฮวาห ์ไม่ได้ 31 ม้าก็
เตรยีมไว ้พร ้อมแล้วสําหรบัวนัสงคราม  แต่ ความปลอดภัยเป็นของพระเยโฮวาห์
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หลักการฝ่ายศีลธรรม  จร ิยธรรมและจิตวญิญาณ
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1 ชื่อเสียงดีเป็นสิง่ควรเลือกยิง่กวา่ความมัง่คัง่มากมาย และซ่ึงเป็ นที ่โปรดปรานก็ยิง่กวา่มีเงนิหรอืทอง
2 คนมัง่คัง่และยากจนประชุมพรอ้มกัน พระเยโฮวาห์ทรงสรา้งเขาทัง้สิน้ 3 คนหยัง่รู ้เห ็ นอ ันตรายและซ่อน
ตัวของเขาเสีย  แต่ คนเขลาเดินเรือ่ยไปและรบัโทษ 4 บําเหน็จของความถ่อมใจและความยาํเกรงพระเย
โฮวาห์ คือความมัง่คัง่  เกียรติ และชวีติ 5 หนามและบ่วงอยู่ในทางของคนตลบตะแลง  บุ คคลท่ีระแวดระวงั
จิตใจตนเองจะอยู่ไกลเสียจากสิง่เหล่าน้ี 6 จงฝึกเด็กในทางท่ีเขาควรจะเดินไป และเม่ือเขาชราแล้ว เขาจะ
ไม่พรากจากทางน้ัน 7 คนมัง่คัง่ปกครองเหนือคนยากจน และคนขอยมืก็เป็นทาสของคนให ้ยมื 8  บุ คคลผู้
หวา่นความชัว่ชา้จะเก่ียวความหายนะ และไม้ถือแหง่ความดุเดือดของเขาจะล้มเหลว 9  บุ คคลท่ี มี ตาแสดง
ใจกวา้งขวางก็จะรบัพร เพราะเขาแบ่งส่วนอาหารของเขาแก่ คนยากจน 10 จงขับคนมักเยาะเยย้ออกไป
เสีย  แล ้วการววิาทจะหมดไป  เออ การววิาทและการดูแคลนจะหยุดลง 11  บุ คคลท่ีรกัใจบร ิสุทธ ์ิเพราะเหตุ
รมิฝีปากของเขามี กรุณาคุณ  กษัตรยิ ์จะได้เป็ นม ิตรของเขา 12 พระเนตรพระเยโฮวาห์เฝ้าอยู่เหนือความรู้
 แต่  พระองค์ ทรงควํา่ถ้อยคําของคนละเมิด 13 คนเกียจครา้นกล่าววา่ � มี  สิ งโตอยู ่ข้างนอก ข้าจะถูกฆ่าตาม
ถนน� 14 ปากของหญิงชัว่เป็นหลุ มล ึก  บุ คคลซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธจะตกลงในท่ี น้ัน 15 ความโง ่ถู 
กผูกมั ดอย ู่ในใจของเด็ก  แต่  ไม้ เรยีวท่ี ตี สอนก็ขับมันให้หา่งไปจากเขา 16  บุ คคลผู้บีบบังคับคนยากจนเพื่อ
เพิม่ทรพัยศ์ฤงคารของตน และผู้ ท่ี เพิม่ให ้แก่ คนมัง่คัง่ จะมาถึงความขัดสนอยา่งแน่ นอน 17  เอยีงหู ของเจ้า
และฟังถ้อยคําของปราชญ์ และเอาใจใส่ ความรู ้ของเรา 18 เพราะถ้าเจ้ารกัษาถ้อยคําและความรูน้ั้นไวใ้นตัว
เจ้า  ก็ จะเป็นความชื่นใจแก่ เจ้า  แล ้ วท ้ังสองจะมัน่คงในรมิฝีปากของเจ้า 19 เพื่อความไว้วางใจของเจ้าจะ
อยู่ในพระเยโฮวาห์ เราให ้แจ ้งประจั กษ ์ แก่  เจ้ าในวนัน้ี แม้  แก่ ตัวเจ้าเอง 20 เราได้ เข ียนให ้เจ้ าถึงสิง่วเิศษนัก
ถึงเรือ่งการปรกึษาและความรู ้แล ้วมิ ใช ่ หรอื 21  เพื่อให ้ เจ้ าทราบถึงความแน่นอนของถ้อยคําแหง่ความจรงิ
เพื่อเจ้าจะได้ ให ้คําตอบท่ี จร ิงแก่ ผู้  ท่ี  ใช ้ เจ้ าไป 22 อยา่ปล้นคนยากจน เพราะเขาเป็นคนยากจน หร ือบ ีบคัน้คน
ทุกข์ใจท่ี ประตูเมือง 23 เพราะวา่พระเยโฮวาห์จะทรงวา่ความแทนเขา และรบิชวีติของผู้ ท่ี รบิเขา 24 อยา่เป็ 
นม ิตรกับคนท่ีมักโกรธ หรอืไปกับคนขี้ โมโห 25 เกรงวา่เจ้าจะเรยีนรูท้างของเขา และพัวพันจิตใจเจ้าเข้าใน
บ่ วง 26 อยา่เป็นพวกท่ีเป็นผู้ ค้ําประกัน อยา่เป็นพวกผู้เป็นประกันหน้ี สิ น 27 ถ้าเจ้าไม่ มี อะไรชาํระเขา ทําไม
จึงควรให้เขาเอาท่ีนอนไปจากใต้ตัวเจ้าเล่า 28 อยา่ยา้ยหลักเขตเก่าแก่ซ่ึงบรรพบุรุษของเจ้าได้ปักไว้ 29  เจ้ า
เหน็คนท่ีขยนัในงานของเขาหรอื เขาจะได้ เข ้าเฝ้ากษั ตร ิย์ เขาจะไม่ยนือยูต่่อหน้าคนต่ําต้อย
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การตักเตือนเรือ่งความตะกละ การสมาคมกับคนชัว่ การละเลยต่อการตีสอนบุตร หญิงแพศยาและ

การด่ืมสุ รา 
1 เม่ือเจ้าน่ังลงรบัประทานกับผู้ครอบครองบ้านเมือง จงสังเกตให ้ดี วา่อะไรอยู่ข้างหน้าเจ้า 2 ถ้าเจ้าเป็น

คนตะกละ  เจ้ าจงจ่ อม ีดไว ้ท่ี คอของเจ้า 3 อยา่ปรารถนาของโอชะของท่าน เพราะมันเป็นอาหารท่ี หลอกลวง 
4 อยา่ทํางานเพื่ อม ่ั งม ีจงเลิกพึ่งสติปัญญาของตนเอง 5  เจ้ าจะเพ่งตาของเจ้าอยู ่ท่ี ของอนิจจังหรอื เพราะ
ทรพัย ์สมบัติ  มี  ปีก  แน่ นอนทีเดียวมันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอนิทรี 6 อยา่กินอาหารของคนท่ี ตระหน่ี 
อยา่ปรารถนาของโอชะของเขา 7 เพราะเขาคิดในใจอยา่งไร เขาก็เป็นอยา่งน้ัน เขาพู ดก ับเจ้าวา่ �จงกิน
และด่ืมเถิด�  แต่ ใจของเขามิ ได้  อยู ่กับเจ้า 8  เจ้ าจะต้องสํารอกอาหารซ่ึงเจ้าได้กินเข้าไปน้ัน และเสียถ้อยคํา
แชม่ชื่นของเจ้าเสียเปล่าๆ 9 อยา่พูดให ้คนโง ่ ได้ยนิ เพราะเขาจะดูหมิน่ปัญญาแหง่ถ้อยคําของเจ้า 10 อยา่
โยกยา้ยเสาเขตเก่าแก่ หรอืเข้าไปในไร่นาของคนกําพรา้พ่อ 11 เพราะพระผู้ ไถ่ ของเขาแข็งแรง  พระองค์ 
จะวา่คดีของเขาต่อสู้ เจ้า 12 จงเอาใจของเจ้ารบัคําสัง่สอน และเอาหูของเจ้ารบัถ้อยคําแหง่ความรู้ 13 อยา่
ยบัยัง้การตีสอนเสียจากเด็ก เพราะถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้ เรยีว เขาจะไม่ ตาย 14  เจ้ าจะตีเขาด้วยไม้ เรยีว  แล ้ว
เจ้าจะชว่ยชวีติของเขาให้รอดจากนรก 15  บุ ตรชายของเราเอย๋ ถ้าใจของเจ้าฉลาด ใจของเราเองก็จะยนิดี
16  เออ วญิญาณของเราจะเปรมปร ีดิ ์ เม่ื อร ิมฝีปากของเจ้าพูดสิง่ท่ี ถูกต้อง 17 อยา่ให้ใจของเจ้ารษิยาคน
บาป  แต่ จงยาํเกรงพระเยโฮวาห ์วนัยงัค่ํา 18 ด้วยวา่จะมี ท่ี  สิ ้นสุ ดอย ่างแน่นอนที เดียว และความคาดหวงั
ของเจ้าจะมิ ได้  ถู กตัดออก 19  บุ ตรชายของเราเอย๋  จงฟัง และจงฉลาดเถิด และนําใจของเจ้าไปในทางน้ัน
20 อยา่อยู่ท่ามกลางคนด่ืมเหล้าองุน่ หรอืท่ามกลางคนตะกละท่ีกินเน้ือ 21 เพราะคนขี้เมาและคนตะกละ
จะมาถึงความยากจน และความงว่งเหงาจะเอาผ้าขี้ร ิว้หม่คนน้ัน 22 จงฟั งบ ิดาของเจ้าผู้ ให ้กําเนิดเจ้า และ
อยา่ดูหมิน่มารดาของเจ้าเม่ือนางแก่ 23 จงซ้ือความจรงิและอยา่ขายไปเสีย จงซ้ือปัญญา  คําสัง่สอน และ
ความเข้าใจ 24  บิ ดาของคนชอบธรรมจะเปรมปร ีดิ ์ อยา่งยิง่  บุ คคลผู้ ให ้กําเนิดบุตรท่ีฉลาดจะยนิดีเพราะเขา
25  บิ ดามารดาของเจ้าจะยนิดี และผู้ ท่ี คลอดเจ้าก็จะเปรมปร ีดิ ์26  บุ ตรชายของเราเอย๋ ขอใจของเจ้าให้เรา
เถอะ และให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางทัง้หลายของเรา 27 เพราะหญิงแพศยาเป็นหลุ มล ึก และหญิงสัญจร
เป็นเหมือนบ่อแคบ 28 นางหมอบคอยอยู่เหมือนคอยเหยื่อ และเพิม่คนละเมิดขึ้นท่ามกลางมนษุย์ 29 ใครท่ี
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รอ้งโอย ใครท่ีรอ้งอุย ใครท่ี มี  การววิาท ใครท่ี มี การรอ้งคราง ใครท่ี มี บาดแผลปราศจากเหตุ ใครท่ี มี  ตาแดง 
30 คือบรรดาผู้ ท่ี น่ังแช ่อยู ่กับเหล้าองุน่ บรรดาผู้ ท่ี ไปแสวงหาเหล้าประสม 31 อยา่มองดูเหล้าองุน่เม่ื อม ั นม ี สี
แดง เม่ือเป็นประกายในถ้วย และลงไปคล่องๆ 32  ณ  ท่ี สุ ดม ั นก ัดเหมือนงู และมันฉกเอาเหมือนงู พิษ 33 ตา
ของเจ้าจะมองดูหญิงชัว่ และใจของเจ้าจะพูดตลบตะแลง 34  เออ  เจ้ าจะเป็นเหมือนคนท่ีนอนอยูก่ลางทะเล
อยา่งคนท่ีนอนอยู่บนเสากางใบ 35  เจ้ าจะวา่ �เขาตี ข้า  แต่ ข้าไม่ เจ็บ เขาทุบข้า  แต่ ข้าไม่ รูสึ้ก ข้าจะต่ืนเม่ือไร
หนอ ข้าจะแสวงหาการด่ื มอ ีก�
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การตักเตือนเรือ่งการรษิยาคนชัว่

1 อยา่คิดรษิยาคนชัว่ หรอืปรารถนาอยู่รว่มกับเขา 2 เพราะวา่ใจของเขาคิดประกอบการทําลาย และรมิ
ฝีปากของเขาพูดการประทุษรา้ย 3 เรอืนน้ันเขาสรา้งกันด้วยปัญญา และสถาปนามันไว้ด้วยความเข้าใจ
4 โดยความรู้บรรดาหอ้งก็เต็มไปด้วยความมัง่คัง่ล้วนประเสรฐิและเพลิดเพลินทัง้สิน้ 5 คนฉลาดมีกําลัง
มาก และคนมี ความรู ้ ก็ เพิม่กําลังขึ้น 6 เพราะวา่โดยการนําท่ี ฉลาด  เจ้ าก็ จะเข้ าสงครามได้ และด้วยมี ท่ี 
ปรกึษามากๆก็ มี  ความปลอดภัย 7 สําหรบัคนโงน้ั่นปัญญาสูงเกินไป  ท่ี  ประตู เมืองเขาไม่อา้ปากพูด 8  บุ คคล
ผู้กะแผนงานทําความชัว่เขาเรยีกกั นว ่าคนเจ้าเล่ห์ 9 การคิดในเรือ่งท่ี โง ่เขลาเป็นบาป และคนมักเยาะเยย้
เป็ นที ่น่าเกลียดน่าชงัแก่ มนษุย ์10 ถ้าเจ้าท้อใจในวนัแหง่ความชัว่รา้ย กําลังของเจ้าก็ น้อย 11 ถ้าเจ้าไม่ชว่ย
บรรดาผู้ ท่ี  ถู กนําไปสู่ความมรณา และไม่ชว่ยบรรดาผู้ ท่ี  ตุปัดตุเป๋ ไปเพื่อถูกฆ่าให ้รอด 12 ถ้าเจ้าจะวา่ � ดู  
เถิด เราไม่ รู ้เรือ่งน้ี เลย �  พระองค์  ผู้ ทรงชัง่ใจจะไม่ทรงเพ่งเล็งเหน็หรอื  พระองค์  ผู้ ทรงเฝ้าวญิญาณอยูเ่หนือ
เจ้าจะไม่ทราบหรอื และพระองค์จะไม่ทรงเรยีกเอาจากทุกคนตามการกระทําของเขาหรอื 13  บุ ตรชายของ
เราเอย๋ จงรบัประทานน้ําผึ้งเพราะเป็นของดี และรวงผึ้งซ่ึ งม ีรสหวาน 14 การรูจั้กปัญญาก็เป็นเชน่น้ันแก่
วญิญาณของเจ้า เม่ือเจ้าพบปัญญาก็จะมี บําเหน็จ และความคาดหวงัของเจ้าจะไม่ ถู กตัดออก 15  โอ คนชัว่
รา้ยเอย๋ อยา่หมอบคอยเพื่อต่อสู้กั บท ีอ่าศัยของคนชอบธรรม อยา่ปล้นเรอืนของเขา 16 เพราะคนชอบธรรม
ล้มลงเจ็ดครัง้แล้ วก ็ ลุ กขึ้ นอ ีก  แต่ คนชัว่รา้ยจะตกอยูใ่นอาการรา้ย 17อยา่เปรมปร ีดิ เ์ม่ือศั ตรู ของเจ้าล้ม และ
อยา่ให้ใจของเจ้ายนิดีเม่ือเขาสะดุด 18 เกรงวา่พระเยโฮวาห์จะทอดพระเนตรและไม่ทรงพอพระทัย และ
ทรงหนัความกริว้จากเขาเสีย 19  เจ้ าอยา่กระวนกระวายเพราะคนชัว่ และอยา่มีใจรษิยาคนชัว่รา้ย 20 เพราะ
คนชัว่จะไม่ มี  บําเหน็จ ประทีปของคนชัว่รา้ยจะถู กด ับเสีย 21  บุ ตรชายของเราเอย๋ จงยาํเกรงพระเยโฮวาห์
และกษั ตร ิย์ อยา่เข้ายุ ่งก ับคนท่ีหนักลับจากพระองค์ทัง้สองน้ัน 22 เพราะภัยพิบั ติ จากพระองค์ทัง้สองจะอุบั 
ติ ขึ้นโดยพลัน และผู้ใดจะทราบถึงความพินาศท่ีจะมาจากพระองค์ ทัง้สอง 23 ข้อความเหล่าน้ีเป็นคํากล่าว
ของปราชญ์ ด้วย การเหน็แก่ หน ้าคนใดในการตัดสินน้ันไม่ ดี  เลย 24  บุ คคลผู้ กล ่าวแก่คนชัว่รา้ยวา่ � เจ้ าไร ้
ความผิด � จะถูกชนชาติทัง้หลายแชง่และประชาชาติจะรงัเกียจ 25  แต่ บรรดาผู้ขนาบเขาจะมีความปี ติ  ยนิดี 
และพรอนัดีจะมี อยู ่กับเขา 26  ทุ กคนจะจุบรมิฝีปากของผู้ ให ้คําตอบท่ี ถูก 27 จงเตรยีมงานของเจ้าท่ี ภายนอก 
ทําทุกอยา่งของเจ้าให ้พร อ้มท่ีในนา และหลังจากน้ั นก จ็งสรา้งเรอืนของเจ้า 28 อยา่เป็นพยานปรกัปราํเพื่อน
บ้านของเจ้าอยา่งไม่ มี  เหตุ และอยา่ล่อลวงด้วยรมิฝีปากของเจ้า 29 อยา่กล่าววา่ �ข้าจะทําแก่เขาอยา่งท่ี
เขาได้ทําแล้วแก่ ข้า ข้าจะทําตอบแก่เขาอยา่งท่ีเขาได้ กระทํา � 30 เราผ่านไปท่ี ไร ่นาของคนเกียจครา้น ข้าง
สวนองุน่ของคนท่ี ไร ้ ความเข้าใจ 31 และดู เถิด  มี หนามงอกเต็มไปหมด และแผ่นดิ นก ็เต็มไปด้วยตําแย และ
กําแพงหนิของมั นก ็พังลง 32  แล ้วเราได้ เห ็นและพิ เคราะห ์ ดู เรามองดูและได้รบัคําสัง่สอน 33 �หลั บน ิด
เคลิม้หน่อย กอดมือพักนิดหน่อย 34  แล ้วความจนจะมาหาเจ้าอยา่งนักท่องเท่ียว ความขัดสนอยา่งคนถือ
อาวุธ�
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คําตักเตือนและคําสัง่สอนต่างๆ

1  ต่อไปน้ี เป็นสุภาษิตของซาโลมอนด้วยเหมือนกัน ซ่ึงคนของเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ได้ คัดลอก
ไว้ 2 สงา่ราศีของพระเจ้าคือการซ่อนสิง่ต่างๆไว้  แต่  ศักดิศ์ร ีของกษั ตร ิย์คือการค้นสิง่ต่างๆให ้ปรากฏ 3 ฟ้า
สวรรค์สูงฉันใด และแผ่นดินโลกลึกฉันใด พระทัยของกษั ตร ิย ์ก็ เหลือจะหยัง่รู ้ฉันน้ัน 4 จงไล่ ขี้ ออกจากเงนิ
เสีย  แล ้วจะมี วสัดุ สําหรบัชา่งทําขัน 5 จงไล่คนชัว่รา้ยออกไปเสียจากพระพักตร ์กษัตรยิ ์และพระท่ีน่ังของ
พระองค์จะสถาปนาไว้ด้วยความชอบธรรม 6 อยา่เอาตัวเจ้าขึ้นมาข้างหน้าต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์หรอืยนื
อยู่ในท่ีของผู้หลักผู้ ใหญ่ 7 เพราะท่ีจะให้เขาวา่ �เชญิขึ้นมาท่ี น่ี �  ก็ดี กวา่ถูกไล่ลงไปท่ีต่ําต่อหน้าเจ้านายผู้
ซ่ึงตาของเจ้าได้ เห ็นแล้ว 8 อยา่ด่วนนําเข้ามายงัโรงศาล เพราะเม่ือเพื่อนบ้านของเจ้าทําให ้เจ้ าได้อายแล้ว
ในท่ีสุดเจ้าจะทําอยา่งไร 9 จงตกลงเรือ่งของเจ้ากับเพื่อนบ้านของเจ้า และอยา่ทําให้เผยความลับของเขา
10 เกรงวา่ผู้ ท่ี  ได้ ยนิจะนําความอายมาสู่ เจ้า และชื่อเสียงของเจ้าจะมัวหมองอยู ่นาน 11 ถ้อยคําท่ี พู ดเหมาะๆ
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จะเหมือนผลแอบเป้ิลทองคําในภาชนะเงนิ 12 คนตักเตือนท่ีฉลาดกับหู ท่ี เชื่อฟั งก ็เหมือนแหวนทองคําหรอื
อาภรณ์ทองคําเน้ื อด ี13 หมิะให้ความเยน็ในฤดู เก ่ียวอยา่งไร  ผู้ ส่ือสารท่ี สัตย ์ซ่ือยอ่มทําให ้จิ ตวญิญาณของ
นายผู้ ใช ้เขาชุม่ชื่นอยา่งน้ัน 14  คนที อ่วดวา่จะใหข้องกํานัลแต่ มิได้  ให ้ ก็ เหมือนเมฆและลมท่ี ไม่มี  ฝน 15 ความ
พากเพียรจะชกันําผู้ครอบครองได้ และลิ ้นที ่ออ่นหวานจะทําใหก้ระดู กห ักได้ 16  เจ้ าได้พบน้ําผึ้งแล้วหรอื จง
กินแต่ พอดี เกรงวา่เจ้าจะอิม่และอาเจียนออกมา 17 อยา่ให ้เท ้าของเจ้าอยู่ในเรอืนเพื่อนบ้านของเจ้านานๆ
เกรงวา่เขาจะเหน็ดเหน่ือยเพราะเจ้า และเกลียดชงัเจ้า 18 คนใดท่ีเป็นพยานเท็จกล่าวโทษเพื่อนบ้านของ
เขา  ก็ เหมือนกระบองศึก หรอืดาบ หรอืลูกธน ูท่ี  คม 19 การวางใจในคนท่ี ไม่ ซ่ือในยามลําบาก  ก็ เหมือนฟั นที ่
หกัเสียหรอืเท้าท่ีหลุดจากข้อต่อ 20 บรรดาคนท่ีรอ้งเพลงให้คนหนักใจฟัง  ก็ เหมือนคนถอดเครือ่งแต่งกาย
ออกในว ันที ่อากาศหนาว และเหมือนเอาน้ําส้มมาราดบนดินประสิว 21 ถ้าศั ตรู ของเจ้าหวิ จงให้อาหารเขา
รบัประทาน และถ้าเขากระหาย จงให้น้ําเขาด่ืม 22 เพราะเจ้าจะกองถ่านท่ี ลุ กโพลงไวบ้นศีรษะของเขา และ
พระเยโฮวาหจ์ะทรงใหบ้ําเหน็จแก่ เจ้า 23 ลมเหนือไล่ฝนไปเสียฉันใด  สี  หน้าท่ี โกรธแค้ นก ็ ไล่ ลิ ้นที ่ส่อเสียดไป
เสียฉันน้ัน 24  อยู ่ ท่ี  มุ มบนหลังคาเรอืนดีกวา่อยู่ในเรอืนกวา้งขวางรว่มกับหญิงขี้ ทะเลาะ 25  ข่าวดี จากเมือง
ไกล  ก็ เหมือนน้ําเย ็นที ่ ให ้ แก่ คนกระหาย 26 คนชอบธรรมท่ี ยอมแพ้  แก่ คนชัว่รา้ย  ก็ เหมือนน้ําพุ มี โคลนหรอื
เหมือนน้ําบ่อท่ี สกปรก 27  ท่ี จะกินน้ําผึ้งมากก็ ไม่ดี ฉะน้ันจึงเป็นการไร ้เกียรติ เม่ือใครเสาะหาเกียรติสําหรบั
ตนเอง 28  คนที ่ปราศจากการปกครองจิตใจตนเองก็เหมือนเมืองท่ีปร ักห ักพังและไม่ มี  กําแพง 

26
ทางทัง้หลายของคนโง ่เขลา คนขี้ เก ียจและคนก่อความยุง่ยาก

1  เกียรติ ยศไม่เหมาะสมกับคนโงเ่ชน่เดียวกับหมิะในฤดูรอ้นและฝนในฤดู เก่ียว 2 คําสาปแชง่ท่ี ไร ้ เหตุ ผล
ยอ่มไม่มาเกาะเชน่เดียวกับนกท่ีกําลังโผไปมาและนกนางแอ ่นที ่กําลั งบ ิน 3  แส้ สําหรบัม้า บังเหยีนสําหรบั
ลา และไม้เรยีวสําหรบัหลังคนโง่ 4 อยา่ตอบคนโง่ตามความโง่ของเขา เกรงวา่เจ้าเองจะเป็นเหมือนเขา
เข้า 5 จงตอบคนโงต่ามความโงข่องเขา เกรงวา่เขาจะทําตัวฉลาดตามการล่อลวงของเขาเอง 6  บุ คคลท่ีส่ง
ข่าวไปด้วยมือของคนโง ่ก็ ตัดเท้าของเขาเองออกและด่ืมความเสียหาย 7 คําอุปมาท่ี อยู ่ในปากของคนโง ่ก็ 
เหมือนขาของคนพิการท่ี ไม่  เท่ากัน 8  บุ คคลผู้ ใหเ้กียรติ  แก่  คนโง ่ ก็ เหมือนผู้ ท่ี มั ดก ้อนหนิไวกั้บสลิง 9 คําอุปมา
ท่ี อยู ่ในปากของคนโง ่ก็ เหมือนหนามเข้าอยู่ในมือคนขี้ เมา 10 พระเจ้ายิง่ใหญ่ ผู้ ทรงสรา้งสิง่สารพัดได้ทรง
ให้บําเหน็จแก่ทัง้คนโงแ่ละคนละเมิด 11  คนโง ่ ท่ี ทําความโงซ้ํ่าแล้วซ้ําอ ีกก ็เหมือนสุนัขท่ี กล ับไปหาสิง่ท่ีมัน
สํารอกออกมา 12 ท่านเหน็คนท่ีคิดวา่ตัวเองฉลาดหรอื ย ังม ีหวงัในคนโง ่ได้ มากกวา่ในคนเชน่น้ัน 13 คน
เกียจครา้นพูดวา่ � มี  สิ งโตอยูต่ามหนทาง  มี  สิ งโตอยูต่ามถนน� 14  ประตู หนัไปมาด้วยบานพับของมันฉันใด
คนเกียจครา้นก็ทําอยา่งน้ันบนท่ีนอนของเขา 15คนเกียจครา้นฝั งม ือของเขาไวใ้นอกเส้ือ เขาเหน็ดเหน่ือยท่ี
จะนํามือกลับมาท่ีปากของตน 16 คนเกียจครา้นเห ็นว ่าตัวเองฉลาดกวา่คนเจ็ดคนท่ีตอบได้อยา่งหลักแหลม
17  บุ คคลท่ีกําลังผ่านไปและเข้ายุง่ในการทะเลาะววิาทซ่ึงไม่ ใช ่เรือ่งของเขาเองก็เหมือนคนจับหู สุนัข 18 คน
บ้าท่ีโยนดุ้นไฟ  ลูกธน ูและความตายออกไป 19  ก็ เหมือนกับคนท่ีล่อลวงเพื่อนบ้านของเขาและกล่าววา่ �ข้า
ล้อเล่นเท่าน่ันเอง� 20  ท่ี ไหนท่ี ไม่มี  ฟืน ไฟก็ ดับ และท่ีไหนท่ี ไม่มี คนซุบซิบ การทะเลาะว ิวาทก ็หยุดไป 21 ถ่าน
เป็นเชื้อเพลิง และฟืนเป็นเชื้อไฟฉันใด  คนที มั่กทะเลาะว ิวาทก เ็ป็นเชื้อการววิาทฉันน้ัน 22 ถ้อยคําของผูก้ระ
ซิ บน นิทาก็เหมือนบาดแผล มันลงไปยงัส่วนข้างในของรา่งกาย 23 รมิฝีปากท่ีรอ้นรนกับใจท่ีชัว่รา้ยก็เหมือน
ขี้เงนิอยู่บนภาชนะดิน 24  บุ คคลท่ี เกล ียดผู้อื่ นก ็สอพลอด้วยรมิฝีปากของตน และเก็บความหลอกลวงไวใ้น
ใจ 25 เม่ือเขาพูดจาไพเราะน่าฟังอยา่เชื่อเขา เพราะมี สิ ่งน่าเกลียดน่าชงัเจ็ ดอย ่างอยู่ในใจของเขา 26  ถึงแม้ 
เขาจะปิดความเกลียดชงัของเขาไวด้้วยความหลอกลวง ความชัว่รา้ยของเขาจะเผยออกต่อหน้าท่ีประชุ มท 
ัง้หมด 27  บุ คคลท่ีขุดหลุมพราง เขาจะตกลงไปเอง  ผู้ ใดใหก้้อนหนิกลิง้มา มันจะกลั บท ับเขาเอง 28 ลิ ้นที ่ มุ สา
เกลียดชงัผู้ ท่ี มันทําลาย และปากท่ีป้อยอก็ทําความพินาศ

27
คําตักเตือนและคําสัง่สอนต่างๆ

1อยา่คุยอวดถึงพรุง่น้ี เพราะเจ้าไม่ทราบวา่วนัหน่ึงๆจะนําอะไรมาให ้บ้าง 2จงใหค้นอื่นสรรเสรญิเจ้า และ
ไม่ ใช ่ปากของเจ้าเอง  ให ้คนต่างถิน่สรรเสรญิ  ไม่ใช ่รมิฝีปากของเจ้าเอง 3 ห ินก ็ หนัก และทรายก็ มีน ้ําหนัก
 แต่ ความกริว้โกรธของคนโง ่ก็  หน ักยิง่กวา่ทัง้สองอยา่งน้ัน 4 ความพิโรธก็ ดุรา้ย ความโกรธก็ รุนแรง  แต่ ใคร
จะยนืต่อหน้าความรษิยาได้ 5 วา่กันต่อหน้าดีกวา่ร ักก ันลับๆ 6 บาดแผลท่ี มิ ตรทําก็ สุจรติ  แต่  การจุ บของศั 
ตรู น้ั นก ็ หลอกลวง 7  บุ คคลท่ีอิม่แล้ว รวงผึ้ งก ็ น่าเบื่อ  แต่ สําหรบัผู้ ท่ี  หวิ  ทุ กสิง่ท่ีขมก็ กล ับหวาน 8  คนที ่ เจ ่ินไป
จากบ้านของตนก็เหมือนนกท่ี เจ ่ินไปจากรงัของมัน 9 น้ํามันและน้ําหอมกระทําให้ใจยนิดี และคําเตือนสติอ ั
นอ ่อนหวานของเพื่อนก็เป็ นที ่ ให ้ ชื่นใจ 10 อยา่ทอดทิ ้งม ิตรของเจ้าเอง และมิตรของบิดาเจ้า และอยา่เข้าไป
ในเรอืนพี่น้องของเจ้าในว ันที ่ เจ้ าประสบหายนะ เพราะเพื่อนบ้านสักคนท่ี อยู ่ ใกล้  ดี กวา่พี่น้องคนหน่ึงท่ี อยู ่ 
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หา่งไกล 11  บุ ตรชายของเราเอย๋ จงฉลาดและกระทําใจของเราให ้ยนิดี เพื่อเราจะตอบบุคคลท่ี ตําหนิ เราได้
12 คนหยัง่รู ้เห ็ นอ ันตรายและซ่อนตัวของเขาเสีย  แต่ คนเขลาเดินเรือ่ยไปและรบัโทษ 13 จงยดึเส้ือผ้าของ
เขาไว้ เม่ือเขาเป็นประกันให ้คนอื่น และยดึตัวเขาไว้ เม่ือเขารบัประกันหญิงต่างด้าว 14  บุ คคลท่ีต่ืนแต่เชา้
มืดไปอวยพรเพื่อนบ้านด้วยเสียงดัง เขากลับจะเห ็นว ่าเป็นคําสาปแชง่ 15 ฝนยอ้ยหยดไม่หยุดในว ันที ่ฝน
ตกฉันใด  ผู้ หญิงท่ี ขี้ ทะเลาะก็เหมือนกันฉันน้ัน 16  ผู้ ใดท่ีจะยบัยัง้เธอก็เหมือนยบัยัง้ลมหรอืกอบน้ํามันด้วย
มือขวา 17 เหล็ กล ับเหล็กให้แหลมคมได้ คนหน่ึงคนใดก็ลับหน้าตาของเพื่อนให้หลักแหลมขึ้นได้ ฉันน้ัน 18  
บุ คคลท่ี ดู แลต้นมะเด่ือจะได้กินผลของมัน และบุคคลท่ีระแวดระวงันายของตนจะได้รบัเกียรติ 19 ในน้ําคน
เหน็หน้าคนฉันใด  จิ ตใจของคนก็ส่อคนฉันน้ัน 20 นรกและแดนพินาศไม่ รู ้จั กอ ่ิม ตาของคนเราก็ ไม่รู ้จั กอ 
ิม่เช ่นก ัน 21  เบ้ ามี ไว ้สําหรบัเงนิ เตาถลุ งม ี ไว ้สําหรบัทองคํา คําสรรเสรญิของคนจะพสูิ จน ์ คน 22  ถึงแม้  เจ้ าจะ
เอาคนโง ่ใส่ ครกตําด้วยสากพรอ้มกับข้าวสาลี ความโงเ่ขลาของเขาก็ยงัไม่พรากจากเขา 23 จงรู ้ความทุกข์ 
สุขของฝูงแพะแกะของเจ้าให ้ดี และจงเอาใจใส่ฝูงววัของเจ้า 24 เพราะความมัง่คัง่ไม่ ได้ ทนอยู ่ได้  เป็นนิตย ์
และมงกุฎทนอยู ่ได้  ทุ กชัว่อายุ หรอื 25 หญ้าแหง้ปรากฏแล้ว และหญ้างอกใหม่ปรากฏขึ้นมา และเขาเก็บผัก
หญ้าต่างๆท่ี ภู เขากันแล้ว 26 ลูกแกะจะใหเ้ส้ือผ้าแก่ เจ้า และแพะก็จะเป็นค่านา 27 และเจ้าจะมีนมแพะเป็น
อาหารแก่ เจ้ าเพียงพอ ทัง้เป็นอาหารแก่ครวัเรอืนของเจ้า และเป็นเครือ่งยงัชพีสาวใชข้องเจ้า

28
บําเหน็จต่างๆของคนชอบธรรม

1 คนชัว่รา้ยก็ หนี เม่ือไม่ มี ใครไล่ ตาม  แต่ คนชอบธรรมก็ กล ้าหาญอยา่งสิงโต 2 เม่ือแผ่นดินละเมิ ดก ็ มี  ผู้ 
ครอบครองเพิม่ขึ้น  แต่ ด้วยคนท่ี มี ความเข้าใจและความรู้ เสถียรภาพของแผ่นดินน้ันจะยัง่ยนืนาน 3 คน
ยากจนท่ีบีบบังคับคนยากจนก็เหมือนฝนท่ีซัดลงมา  แต่  ไม่  ให้อาหาร 4 บรรดาผู้ ท่ี ทอดทิง้พระราชบัญญั ติ 
ยอ่มสรรเสรญิคนชัว่รา้ย  แต่ บรรดาผู้ ท่ี รกัษาพระราชบัญญั ติ ยอ่มคอยต่อสู้ เขา 5 คนชัว่รา้ยไม่ เข ้าใจความยุ 
ติ  ธรรม  แต่ บรรดาผู้ ท่ี แสวงหาพระเยโฮวาห ์เข ้าใจสิง่สารพัด 6 คนยากจนท่ีดําเนินในความเท่ียงธรรมของ
เขา  ก็ดี กวา่คนมัง่คัง่ท่ีคดโกงในทางของตน 7  บุ คคลท่ีรกัษาพระราชบัญญั ติ เป็นบุตรชายท่ี ฉลาด  แต่ เพื่อน
ของคนตะกละนําความอบัอายมาถึ งบ ดิาเขา 8  บุ คคลท่ีเพิม่ทรพัยศ์ฤงคารของตนด้วยดอกเบี้ยและเงนิเพิม่
พระเจ้าจะทรงเอาทรพัย์น้ันไปจากเขาเพื่อเพิม่แก่ คนที ่จะเอน็ดู คนยากจน 9 ถ้าผู้ใดหนัใบหูไปเสียจากการ
ฟังพระราชบัญญั ติ  แม้ คําอธษิฐานของเขาก็เป็นสิง่ท่ี น่าสะอดิสะเอยีน 10  บุ คคลผู้นําคนชอบธรรมเข้าไป
ในทางชัว่  ก็ จะตกลงในหลุมของเขาเอง  แต่ คนเท่ียงธรรมจะมี สิ ่งของอยา่งดี 11 คนมัง่คั ่งก ็ฉลาดตามการ
ล่อลวงของเขาเอง  แต่ คนยากจนท่ี มี ความเข้าใจก็ รู ้จักเขาอยา่งแจ่มแจ้ง 12 เม่ือคนชอบธรรมชื่นชมยนิดี
ความรุง่เรอืงก็ มี  มากขึ้น  แต่ เม่ือคนชัว่รา้ยทว ีอาํนาจ คนก็พากันซ่อนตัวเสีย 13  บุ คคลท่ีซ่อนความบาป
ของตนจะไม่ จําเรญิ  แต่  บุ คคลท่ีสารภาพและทิง้ความชัว่เสียจะได้ ความกรุณา 14  คนที ่เกรงกลัวอยู่เสมอ
ก็ เป็นสุข  แต่  บุ คคลท่ีทําใจตนให้กระด้างจะตกในความลําบากยากเยน็ 15  ผู้ ครอบครองท่ีชัว่รา้ยเหนือคน
ยากจนก็เหมือนสิงโตคํารามหรอืหมี ท่ี กําลังเข้าต่อสู้ 16  ผู้ ครอบครองท่ีขาดความเข้าใจก็เป็นผู้บีบบังคั บท ่ี 
ดุรา้ย  แต่  บุ คคลท่ี เกล ียดความโลภยอ่มยดืปีเดือนของเขาออกไป 17 คนใดท่ีทํารุนแรงเรือ่งโลหติของคนอื่น
คนน้ั นก ็เป็นคนหลบหนี อยู ่จนลงไปสู่ปากแดน อยา่ให้ใครจับเขาเลย 18  บุ คคลท่ีดําเนินในความเท่ียงธรรม
จะได้รบัการชว่ยให ้รอด  แต่  คนที ่ มี  เล่ห ์กะเท่ห์ในทางทัง้หลายของเขาเองจะตกทั นที 19  บุ คคลท่ีไถไรน่าของ
ตนจะได้อาหารมากมาย  แต่  ผู้  ท่ี  ติ ดตามคนไรค่้าจะยิง่จนลง 20  คนที ่ สัตย ์ซ่ือจะได้รบัพรมากมาย  แต่  ผู้  ท่ี  ร ีบ
มัง่คัง่จะไม่ มี โทษหามิ ได้ 21 ซ่ึงจะเหน็แก่ หน ้าคนใดก็ ไม่ดี คนน้ันอาจจะละเมิดเพราะอาหารชิน้หน่ึ งก ็ เป็น
ได้ 22  คนที ่ เร ่งหาทรพัย์ศฤงคารก็ มีน ัยน์ตาชัว่ และไม่ทราบวา่ความขัดสนจะมาถึงเขา 23  บุ คคลท่ีขนาบคน
หน่ึงคนใด  ที หลังเขาจะได้รบัความชอบมากกวา่คนท่ีป้อยอด้วยลิน้ของตัว 24  บุ คคลท่ีขโมยของของบิดา
หรอืมารดาของตน และกล่าววา่ � อยา่งน้ี  ไม่  ละเมิด � เขาก็เป็นเพื่อนของคนทําลาย 25 คนใจเยอ่หยิง่เรา้ให ้
เก ดิการว ิวาท  แต่  ผู้  ท่ี วางใจในพระเยโฮวาหจ์ะเจรญิขึ้น 26  บุ คคลท่ีวางใจในจิตใจของตัวเป็นคนโง่  แต่  บุ คคล
ท่ีดําเนินในปัญญาจะได้รบัการชว่ยให ้พ้น 27  บุ คคลท่ี ให ้ แก่ คนยากจนจะไม่ รู ้จักการขัดสน  แต่  บุ คคลท่ีปิดตา
ของเขาเสียจากการน้ีจะได้รบัการสาปแชง่มาก 28 เม่ือคนชัว่รา้ยมีอาํนาจขึ้น คนก็ซ่อนตัวเสีย  แต่ เม่ือเขา
ทัง้หลายพินาศไป คนชอบธรรมก็ เพิม่ขึ้น 
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คนฉลาดเปรยีบกับคนโง ่เขลา 

1  บุ คคลท่ี ถู กตักเตือนบ่อยๆ  แต่ ยงัแข็งคอ  ประเด ๋ียวจะถูกทําลาย จึงรกัษาไม่ ได้ 2 เม่ือคนชอบธรรมทว ี
อาํนาจ ประชาชนก็เปรมปร ีดิ ์ แต่ เม่ือคนชัว่รา้ยครอบครอง ประชาชนก็ ครํา่ครวญ 3  บุ คคลผู้รกัปัญญายอ่ม
ทําให ้บิ ดาของเขายนิดี  แต่  ผู้  ท่ี คบค้าหญิงแพศยาก็ผลาญทรพัย ์สิ ่งของของเขา 4  กษัตรยิ ์ทรงให้เสถียรภาพ
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แก่ แผ่ นดินด้วยความยุ ติ  ธรรม  แต่  องค์  ท่ี ทรงรบัของกํานั ลก ็ ทําให ้ แผ่ นดินยอ่ยยบั 5  คนที ่ป้อยอเพื่อนบ้าน
ของตนยอ่มกางข่ายไว้ดักเท้าของเขา 6 คนชัว่ติ ดก ั บอย ู่ในการละเมิดของตน  แต่ คนชอบธรรมรอ้งเพลง
และเปรมปร ีดิ ์7 คนชอบธรรมรูจั้กสิทธิของคนยากจน  แต่ คนชัว่รา้ยไม่ เข ้าใจความรู ้อยา่งน้ี 8 คนมักเยาะ
เยย้กระทําบ้านเมืองให ้เข ้าบ่ วง  แต่  ปราชญ์ แปรความโกรธเกรีย้วไปเสีย 9 ถ้าปราชญ์ มี เรือ่งโต้เถียงกับคน
โง่  ไม่ วา่เขาดุเดือดหรอืหวัเราะ  ก็  ไม่มี วนัสงบลงได้ 10  คนที ่กระหายเลือดยอ่มเกลียดคนเท่ียงธรรม  แต่ คน
ชอบธรรมแสวงหาชวีติของเขา 11  คนโง ่ยอ่มให้ความคิดของเขาพลุ่งออกมาเต็ มท ่ี  แต่  ปราชญ์ ยอ่มยบัยัง้
ความคิดไวจ้นภายหลัง 12 ถ้าผู้ครอบครองเชื่อฟังความเท็จ ข้าราชการของท่านก็พลอยชัว่รา้ยทัง้สิน้ 13 คน
ยากจนและคนหลอกลวงมักมาประจัญหน้ากันเสมอ และพระเยโฮวาห์ประทานความสวา่งแก่ตาของคน
ทัง้สอง 14  กษัตรยิ ์ ท่ี พิพากษาคนยากจนด้วยความสัตย ์ซ่ือ พระท่ีน่ังของพระองค์จะสถาปนาอยู ่เป็นนิตย ์
15  ไม้ เรยีวและคําตักเตือนให ้เก ิดปัญญา  แต่ ถ้าปล่อยเด็กไว ้แต่ ลําพังจะนําความอบัอายมาสู่มารดาของตน
16 เม่ือคนชัว่รา้ยเพิม่พูน การละเมิ ดก ็ ทว ี ขึ้น  แต่ คนชอบธรรมจะมองดูความล่มจมของเขา 17 จงฝึกสอน
บุตรชายของเจ้า และเขาจะให ้เจ้ าได้ หยุดพัก  เออ เขาจะให้ความปี ติ  ยนิดี  แก่ ใจของเจ้า 18  ท่ี ใดๆท่ี ไม่มี  นิมิต 
ประชาชนก็ พินาศ  แต่  คนที ่รกัษาพระราชบัญญั ติ จะเป็นสุข 19 สักแต่ ใช ้คําพูดเท่าน้ันจะฝึกสอนคนใช ้ไม่ได้ 
เพราะถึงแม้เขาเข้าใจ  แต่ เขาก็จะไม่ ตอบ 20  เจ้ าเหน็คนท่ีปากไวหรอื ย ังม หีวงัในคนโงม่ากกวา่เขา 21  บุ คคล
ท่ีทะนถุนอมคนใช้ของตนตัง้แต่เด็กๆ  ท่ี สุดจะเห ็นว ่าเขากลายเป็นบุตรชายของตน 22 คนเจ้าโมโหยอ่มเรา้
การว ิวาท และคนท่ีมักโกรธก็ เป็นเหตุให ้ มี การละเมิดมากขึ้น 23 ความเยอ่หยิง่ของคนนําเขาให้ต่ําลง  แต่  
คนที ่ มี ใจถ่อมจะได้รบัเกียรติ 24  ผู้  เข ้าส่วนกับขโมยก็ เกล ียดชงัชวีติของตน เขาได้ยนิคําสาปแชง่  แต่  ไม่ เปิด
เผยอะไรเลย 25 การกลัวคนวางบ่วงไว้  แต่  บุ คคลท่ีวางใจในพระเยโฮวาห ์ก็ จะปลอดภัย 26 คนเป็ นอ ันมาก
แสวงหาความพอใจจากผู้ ครอบครอง  แต่  ทุ กคนจะได้ความยุ ติ ธรรมจากพระเยโฮวาห์ 27 คนไม่ชอบธรรมเป็ 
นที ่สะอดิสะเอยีนแก่คนชอบธรรม  แต่ คนเท่ียงธรรมในทางของเขากลับเป็ นที ่สะอดิสะเอยีนแก่คนชัว่รา้ย
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ถ้อยคําของอากูร์

1 ถ้อยคําของอากูร์  บุ ตรชายยาเคห์ คือคําพยากรณ์ของเขา ชายคนน้ันพู ดก ับอธิเีอล กับอธิเีอลและอูคา
ลวา่ 2  แท้  จร ิงข้าก็เขลากวา่คนใด ข้าไม่ มี ความเข้าใจอยา่งมนษุย์ 3 ข้าไม่เคยเรยีนรู ้ปัญญา ทัง้ไม่ มีความรู ้
ขององค์ ผู้บรสุิทธิ ์4 ใครเล่าได้ขึ้นไปยงัสวรรค์หรอืลงมา ใครเล่าได้รวบรวมลมไวใ้นกํามือของท่าน ใครเล่า
ได้เอาเครือ่งแต่งกายหอ่หว้งน้ําไว้ ใครเล่าได้สถาปนาท่ีสุดปลายแหง่แผ่นดินโลกไว้ นามของผู้น้ั นว ่ากระไร
และนามบุตรชายของผู้น้ั นว ่ากระไร ถ้าท่านบอกได้ 5 พระวจนะทุกคําของพระเจ้าน้ั นก ็ บรสุิทธิ ์ พระองค์ 
ทรงเป็นโล่ แก่ บรรดาผู้ ท่ี วางใจในพระองค์ 6 อยา่เพิม่อะไรเข้ากับพระวจนะของพระองค์ เกรงวา่พระองค์จะ
ทรงขนาบเจ้า และเขาจะเห ็นว ่าเจ้าเป็นคนมุสา 7 ข้าพระองค์ขอสองสิง่จากพระองค์ ขออยา่ทรงปฏิเสธท่ีจะ
ให้ข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์ ตาย 8  ขอให ้ความไรส้าระและความมุสาไกลจากข้าพระองค์ ขออยา่ประทาน
ความยากจนหรอืความมัง่คัง่แก่ข้าพระองค์ ขอเล้ียงข้าพระองค์ด้วยอาหารท่ี พอดี  แก่ ข้าพระองค์ 9 เกรงวา่
ข้าพระองค์จะอิม่ และปฏิเสธพระองค์  แล ้วพูดวา่ �พระเยโฮวาห์เป็นผู้ใดเล่า� หรอืเกรงวา่ข้าพระองค์จะ
ยากจนและขโมย และออกพระนามพระเจ้าของข้าพระองค์ อยา่งไร ้ ค่า 10 อยา่กล่าวหาคนใช ้ให ้นายของเขา
ฟัง เกรงวา่เขาจะแชง่เจ้า และเจ้าจะต้องมี ความผิด 11  มี คนชัว่อายุ หน ่ึงท่ี แช ่ งบ ิดาของตน และไม่อวยพร
แก่มารดาของตน 12  มี คนชัว่อายุ หน ่ึงท่ี บรสุิทธิ ์ในสายตาของตนเอง  แต่ ย ังม ิ ได้ รบัการชาํระล้างให้พ้นจาก
ความโสโครกของตน 13  มี คนชัว่อายุ หน่ึง  โอ ตาของเขาสูงจรงิหนอ และหนังตาของเขาสูงยิง่ 14  มี คนชัว่
อายุ หน ่ึงท่ีฟันของเขาเป็นเหมือนดาบ  เข ้ียวของเขาเป็นเหมือนมีด เพื่อจะกลื นก ินคนยากจนเสียจากแผ่น
ดินโลก และคนขัดสนเสียจากท่ามกลางมนษุย์ 15 ปลิ งม ีลูกตัวเมียสองตัว มั นร ้องวา่ � ให ้ ให ้�  แต่  สิ ่งสาม
สิง่น้ี ไม่ เคยอิม่  เออ  สี ่ สิ ่งไม่เคยพูดวา่ � พอแล้ว � 16 คือแดนผู้ ตาย  ครรภ์ ของหญิงหมัน  แผ่ นดินโลกท่ี ไม่ อิ ่
มน ํ้า และไฟท่ี ไม่ เคยพูดวา่ � พอแล้ว � 17  นัยน์ ตาท่ีเยาะเยย้บิดาและดู ถู กไม่ฟังมารดาจะถูกกาแหง่หุบเขา
จิกออกและนกอนิทร ีหน ุ่มจะกินเสีย 18  มี สามสิง่ท่ีประหลาดเหลือสําหรบัข้า  เออ  สี ่ สิ ่งท่ีข้าไม่ เข้าใจ 19 คือ
ท่าทีของนกอนิทรใีนฟ้า  ท่าที ของงูบนหนิ  ท่าที ของเรอืในท้องทะเล และท่าทีของชายกับหญิงสาว 20  น่ี เป็น
ทางของหญิงผู้ ล่วงประเวณี  คือ นางรบัประทาน และนางเชด็ปาก และนางพูดวา่ �ฉันไม่ ได้  ทําผิด � 21  แผ่ น
ดินโลกสัน่สะเทือนอยู ่ใต้ สามสิง่  เออ มันทนอยู ่ใต้  สี ่ สิ ่งไม่ ได้ 22 คือทาสเม่ือได้เป็นกษั ตร ิย์  คนโง ่เม่ื อก ิ นอ ่ิม
23 เม่ือหญิงท่ีน่าเกลียดชงัได้ สามี และสาวใช ้ท่ี  ได้ เป็นนายแทนนายหญิงของตน 24  มี  สี ่ สิ ่งในแผ่นดินโลกท่ี
เล็กเหลือเกิน  แต่  มี ปัญญามากเหลือล้น 25  มด เป็นประชาชนท่ี ไม่  แข็งแรง  แต่ มันยงัเตรยีมอาหารของมันไว้
ในฤดู แล้ง 26 ตัวกระจงผา เป็นประชาชนท่ี ไม่มี  กําลัง  แต่ มันยงัสรา้งบ้านของมันในซอกหนิ 27 ตัก๊แตนไม่ มี  
กษัตรยิ ์ แต่ มันยงัเดินขบวนเป็นแถว 28 แมงมุ มน ้ัน  เจ้ าเอามือจับได้  แต่ มันยงัอยูใ่นพระราชวงั 29  มี สามสิง่
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ท่ีสงา่งามมากในท่าเดิน  เออ  มี  สี ่ สิ ่งท่ียา่งเท้าของมันผ่าเผย 30 คือสิงโต ซ่ึงเป็นสัตว ์ท่ี  มี กําลังมากท่ี สุด และ
ไม่ยอมหนัหลังกลับเพราะสิง่ใดเลย 31 สุนัขล่าเน้ือ แพะผู้ และกษั ตร ิย ์ผู้ ซ่ึงไม่ มี ใครก่อการกบฏ 32 ถ้าเจ้า
เป็นคนโงย่กยอ่งตนเอง หรอืคิดแผนการชัว่รา้ย จงเอามือปิดปากของเจ้าเสียเถิด 33 เพราะเม่ือกวนน้ํานม
ก็ ได้ เนยเหลว เม่ื อบ ีบจมู กก ็ ได้  โลหติ และเม่ือกวนโทโสก็ ได้  การววิาท 

31
ถ้อยคําของกษั ตร ิยเ์ลมูเอล

1 ถ้อยคําของกษั ตร ิยเ์ลมูเอล คือคําพยากรณ์ ท่ี พระราชชนนี ได้ สอนไว ้แก่  พระองค์ 2 อะไรเล่า ลูกแม่ เอย๋ 
อะไรเล่า ลูกแหง่ท้องแม่ เอย๋ อะไรเล่า ลูกแหง่คําปฏิญาณของแม่ เอย๋ 3 อยา่ใหกํ้าลังของเจ้าแก่ ผู้หญิง อยา่
ให้ทางของเจ้าแก่ ผู้ ทําลายกษั ตร ิย ์ใดๆ 4  โอ เลมูเอลเอย๋  ไม่ สมควรท่ี กษัตรยิ ์ ไม่ สมควรท่ี กษัตรยิ ์จะเสวย
เหล้าองุน่ หรอืผู้ ท่ี ครอบครองจะด่ืมสุ รา 5 เกรงวา่เขาจะด่ืมและหลงลืมตัวบทกฎหมายน้ันเสีย และคํา
วนิิจฉัยท่ี มีต ่อคนทุกข์ยากก็ ไขว ้เขวไป 6 จงให้สุราแก่ ผู้  ท่ี กําลังจะพินาศ และน้ําองุน่แก่ ผู้  ท่ี  ทุกข์ ใจอยา่ง
ขมขื่น 7 จงให้เขาด่ืมและลืมความยากจนของเขา เพื่อจะจดจําความระทมทุกข์ของเขาไม่ ได้  อกีต่อไป 8 จง
อา้ปากของเจ้าแทนคนใบ้ เพื่อสิทธขิองทุกคนท่ี ถู กทิง้รา้งอยู่ 9 จงอา้ปากของเจ้า พิพากษาอยา่งชอบธรรม
รกัษาสิทธขิองคนจนและคนขัดสนให ้คงอยู ่

ภรรยาท่ี ดี 
10 ใครจะพบภรรยาท่ี ดี เพราะค่าของเธอประเสรฐิยิง่กวา่ทั บท ิมมากนัก 11  จิ ตใจของสามีเธอก็วางใจใน

เธอ และสามีจะไม่ขาดกําไร 12 เธอจะทําความดี ให ้ เขา  ไม่ ทําความรา้ย ตลอดชวีติของเธอ 13 เธอแสวงหา
ขนแกะและป่าน และทํางานด้วยมืออยา่งเต็มใจ 14 เธอเป็นเหมือนกําป่ันของพ่อค้า เธอนําอาหารของเธอ
มาจากท่ี ท่ี  ไกล 15 เธอลุกขึ้นตัง้แต่ย ังม ื ดอย ู่และจัดอาหารใหค้รวัเรอืนของเธอ และจัดส่วนแบ่งให ้แก่  สาวใช ้
ของเธอ 16 เธอพิ เคราะห ์ ดู  ไร ่นาแล้ วก ซ้ื็อไว้ ด้วยผลแหง่น้ํามือของเธอ เธอปลูกสวนองุน่ 17 เธอคาดเอวของ
เธอด้วยกําลัง และกระทําให้แขนของเธอเข้มแข็ง 18 เธอรูว้า่สินค้าของเธอเป็นของท่ี ดี กลางคืนตะเกียง
ของเธอก็ ไม่  ดับ 19 เธอยื่ นม ือออกจับไน และมือของเธอจับเครือ่งป่ัน 20 เธอหยบิยื่นให ้คนยากจน  เออ เธอยื่ 
นม อืออกชว่ยคนขัดสน 21 เธอไม่ กล ัวหมิะมาทําอนัตรายแก่คนในครวัเรอืนของเธอ เพราะบรรดาคนในครวั
เรอืนของเธอสวมเส้ือสี แดงสด 22 เธอทําผ้าปูสําหรบัเธอด้วยสิง่ทอ เส้ือผ้าของเธอทําด้วยผ้าลินินและผ้าสี 
ม่วง 23  สามี ของเธอเป็ นที ่ รู ้จักท่ี ประตูเมือง เม่ือท่านน่ังอยูใ่นหมู่พวกผู้ ใหญ่ ของแผ่นดินน้ัน 24 เธอทําเครือ่ง
แต่งกายด้วยผ้าลินินไว ้ขาย เธอส่งผ้าคาดเอวให ้แก่  พ่อค้า 25 กําลังและเกียรติยศเป็นเครือ่งนุ่งหม่ของเธอ
เธอจะปล้ืมปิ ติ  ในอนาคต 26 เธออา้ปากกล่าวด้วยสติ ปัญญา และกฎเกณฑ์ แห ่งความกรุณาก็ อยู ่ ท่ี ลิน้ของ
เธอ 27 เธอดูแลการงานในครวัเรอืนของเธอ และไม่รบัประทานอาหารแหง่ความเกียจครา้น 28 ลูกๆของเธอ
ต่ืนขึ้นมาก็ชมเชยเธอ  สามี ของเธอก็สรรเสรญิเธอ 29  วา่ � สตร ีเป็ นอ ันมากทําอยา่งดี เลิศ  แต่ เธอเลิศยิง่กวา่
เขาทัง้หมด� 30  เสน่ห ์เป็นของหลอกลวง และความงามก็ เปล่าประโยชน์  แต่  สตร ียาํเกรงพระเยโฮวาหจ์ะได้
รบัการสรรเสรญิ 31 จงใหเ้ธอรบัผลแหง่น้ํามือของเธอ และใหก้ารงานของเธอสรรเสรญิเธอท่ี ประตูเมือง 
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 ประวติั ความเป็นมาของ
 หน ังสือปัญญาจารย์

 ผู้  ท่ี  เข ียนเล่ มน ้ีคือกษั ตร ิย์ซาโลมอน (1:1, 12)  หน ังสือปัญญาจารย์บันทึกการชกั  เหตุ ผลของผู้ ท่ี  มีสติ
ปัญญา ซ่ึงการบันทึกน้ันได้รบัการดลใจจากพระเจ้า บางครัง้พระคัมภีรอ์า้งคําพูดของซาตานและบางครัง้
ได้อา้งคําพูดของมนษุย์ พระคัมภีร ์ได้ อา้งและบันทึกอยา่งถูกต้องตามคําพูดน้ัน  แต่  ไม่ได้  สน ับสนนุให้เรา
ประพฤติตามกิรยิาท่าทางและการประพฤติ ทุ กอยา่งท่ี อยู ่ในพระคัมภีร ์น้ัน 

 ดร�  เจมส์  เอม เกรย์  กล่าววา่ �พระคัมภีร ์ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้าได้ อยา่งไร ? คําตอบคือวา่  ไม่ใช ่คํา
พูดหร ือก ิจการของมนษุย ์ท่ี  ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้า  แต่ การบันทึกต่างหากท่ี ได้ รบัการดลใจน้ัน  ไม่  ใช ้วา่
คําพูดทุกคําท่ีบันทึกไวใ้นพระคัมภีรเ์ป็นความจรงิ  แต่  ได้ บันทึกคําพูดน้ันไว ้อยา่งถูกต้อง อยา่งน้ันแหละจึง
เรยีกการบันทึกน้ั นว ่าพระวจนะของพระเจ้า คือพระเจ้าบันดาลให ้เข ียนวา่ คนหน่ึ งม ี ความรู ้สึกอยา่งไร หรอื
เขาพูดอะไร ซ่ึงการบันทึกถึงความรูสึ้กและคําพูดของเขาน้ันเป็นการบันทึกโดยพระเจ้าเป็นผู้ นํา ซ่ึงเป็น
ความหายของการดลใจจากพระเจ้า� ( จาก Christian Worker's Commentary,  โดย  เจมส์  เอม เกรย�์
 หน้า 233)

เราไม่ควรคิดวา่คําพูดทุกคําของซาโลมอนจะถูกต้องเหมือนท่ีเราไม่ควรคิดวา่คําพูดของกามาลิเอลใน
กิจการ 5:34-39  ถู กต้องหรอืคําพูดของหุชยัใน 2 ซามูเอล 17:7-15  ถูกต้อง  ถึงแม้ วา่ทัง้กามาลิเอลและหุ
ชยัเป็นผู้ ท่ี  มีสติปัญญา พระคัมภีร ์ไม่ได้ สอนวา่คําพูดของเขาได้รบัการดลใจจากพระเจ้า  แต่ พระคัมภีรน้ั์น
เพียงแต่บันทึกคําพูดของเขาไว ้อยา่งถูกต้อง 

 หน ังสือปัญญาจารย ์น้ี บันทึกการชกัเกตุผลของมนษุย ์ผู้  หน ึ่งท่ี อยู ่� ใต้  ดวงอาทิตย ์� (1:3; 2:11, 22; 4:3,
7; 5:13; 6:1, 12; 8:15; 9:6, 9, 13; 10:5) ในเล่ มน ้ี มี �ถ้อยคําของปัญญาจารย�์ คือซาโลมอนได้ กล ่าว
ถึงสิง่ท่ีท่านเหน็ ความคิดในใจของท่าน และการสรุปของท่าน คํากล่าวหลายข้อประกอบด้วยสติปัญญา
จรงิ  แต่  ไม่มี  มนษุย ์ ผู้ ใดโดยพึ่งสติปัญญาและความรูข้องตัวเองและไม่พึ่งการเปิดเผยจากพระเจ้า สามารถ
กล่าวถูกต้องเสมอ ปัญญาจารย์ 1:1 ประกาศวา่คําเหล่าน้ีเป็นคําของซาโลมอน

ชว่ยอา่นเล่ มน ้ีทัง้หมดโดยนึกถึงสิง่เหล่าน้ี  แล ้วจะได้ รู ้ วา่ กิจการดี ท่ี สุดของมนษุย์  สติ ปัญญาของมนษุย์
และความดีของมนษุย์ทัง้สิ ้นก ็อนิจจังถ้าหากวา่เราพึ่งในสิง่เหล่าน้ันและไม่พึ่งในพระเจ้า เราทุกคนต้อง
ให ้สติ ปัญญาจากพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ินําชวีติของเรา และเราต้องให้ความชอบธรรมของพระเยซู ครสิต์ 
ประทานสิง่สารพัดท่ีเราต้องการ

ถ้าไม่ มี พระเจ้าแล้ว การงานและปัญญาทัง้สิน้ของมนษุย ์ก็  เปล่าประโยชน์ 
1 ถ้อยคําของปัญญาจารย์  ผู้ เป็นบุตรชายของดาวดิ  กษัตรยิ ์ในเยรูซาเล็ม 2 ปัญญาจารย ์กล่าววา่  อนิจจัง 

 อนิจจัง  อนิจจัง  อนิจจัง สารพั ดอน ิจจัง 3  ท่ี  มนษุย ์ทํางานตรากตราํภายใต้ ดวงอาทิตย ์เขาได้ ประโยชน์ อะไร
จากงานทัง้สิ ้นที ่เขาทําน้ัน

 สิ ่งสารพัดท่ีน่าปรารถนาก็ล่วงไป
4  ชัว่อายุ  หน ่ึงล่วงไป และอกีชัว่อายุ หน ่ึ งก ็ มา  แต่  แผ่ นดินโลกคงเดิมอยู ่เป็นนิตย ์5  ดวงอาทิตย ์ ขึ้น และ

ดวงอาทิตย ์ตก  แล ้วรบีไปถึงท่ีซ่ึงขึ้นมาน้ัน 6 ลมพัดไปทางใต้  แล ้วเวยีนกลับไปทางเหนือ ลมพัดเวยีนไป
เวยีนมา  แล ้วลมพัดกลับตามทางเวยีนของมัน 7  แม่น ํ้าทัง้หลายไหลไปสู่ ทะเล  แต่ ทะเลก็ ไม่  เต็ม  แม่น ํ้าไหล
ไปสู่ ท่ี ใดก็ไหลไปสู่ ท่ี น่ั นอ ีก 8 สารพัดเหน่ือยกันหมด คนใดๆก็ พูดไม่ออก  นัยน์  ตาก ็ ดู  ไม่ อิม่หรอืหู ก็ ฟังไม่ เต็ม 
9  สิ ่งท่ีเป็นขึ้นแล้วคือสิง่ท่ีจะเป็นขึ้ นอ ีก  สิ ่งท่ีทํากันแล้วคือสิง่ท่ีจะต้องทํากั นอ ีก และไม่ มี  สิ ่งใดใหม่ ภายใต้  
ดวงอาทิตย ์10  มี สักสิง่หน่ึงหรอืท่ีเขาจะพูดได้ วา่ � ดู  ซี  สิ ่งน้ี ใหม่ �  สิ ่งน้ั นม ี อยู ่ แล ้วในสมั ยก ่อนเราทัง้หลาย
11  ไม่มี การจดจําถึงสมั ยก ่อนและจะไม่ มี การจดจําสิง่หลังๆท่ีจะเกิดมาในท่ามกลางบรรดาผู้ ท่ี มาภายหลัง

 สติ ปัญญาและความรูม้ากมายนําความเศรา้โศกและความเสียใจมาสู่ เรา 
12  ข้าพเจ้า ปัญญาจารย์ เคยเป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็ม 13 และข้าพเจ้าตัง้ใจเสาะและ

แสวงหาโดยสติปัญญาถึงสิง่สารพัดท่ีกระทํากันภายใต้ฟ้าสวรรค์ เป็นเรือ่งยากลําบากซ่ึงพระเจ้าประทาน
ให ้บุ ตรของมนษุยทํ์ากันอยู ่น้ัน 14 ข้าพเจ้าเคยเหน็การทัง้ปวงซ่ึงเขากระทํากันภายใต้ ดวงอาทิตย ์และดู เถิด 
สารพั ดก ็เป็นความวา่งเปล่าและความวุน่วายใจ 15 อะไรท่ีคดจะทําให้ตรงไม่ ได้ และอะไรท่ีขาดอยู่จะนับให้
ครบไม่ ได้ 16 ข้าพเจ้าราํพึงในใจของข้าพเจ้าวา่ � ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้มาถึงฐานะท่ี สูงส่ง และได้ มีสติ ปัญญา
มากกวา่ใครๆท่ีเคยอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็มก่อนข้าพเจ้า  เออ ใจข้าพเจ้าก็เจนจัดในสติปัญญาและความรู ้อยา่ง
ยิง่ � 17 ข้าพเจ้าก็ตัง้ใจรู ้สติปัญญา  รู ้ความบ้าบอ และความเขลา ข้าพเจ้าสังเกตเห ็นว ่าเรือ่งน้ี ก็ เป็นแต่กิน
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ลมกินแล้ งด ้วย 18 เพราะในสติปัญญามากๆก็ มี  ความทุกข์ ระทมมาก และบุคคลท่ีเพิม่ความรู ้ก็ เพิม่ความ
เศรา้โศก

2
การสนกุสนานและความเขลาก็ อนิจจัง 

1 ข้าพเจ้าราํพึงในใจวา่ �มาเถอะ มาลองสนกุสนานกันดู  เอ ้า จงสนกุสบายใจไป�  แต่  ดู  เถิด เรือ่งน้ี ก็ อนิจ
จังเช ่นก ัน 2 ข้าพเจ้าพูดเก่ียวกับการหวัเราะวา่ � บ้าๆบอๆ � และกล่าวถึงความสนกุสนานวา่ � มีประโยชน์  
อะไร � 3 ข้าพเจ้าครุน่คิดในใจวา่จะทําอยา่งไรกายจึงจะคึ กค ั กด ้วยเหล้าองุน่ และใจยงัคงแนะนําข้าพเจ้า
ด้วยสติ ปัญญา และจะยดึความเขลาไว ้อยา่งไร จนข้าพเจ้าจะเหน็ได้ วา่ อะไรจะดีสําหรบัให ้บุ ตรทัง้หลายของ
มนษุยก์ระทําภายใต้ท้องฟ้าตลอดชวีติของเขา

เรอืนใหญ่โตและทรพัย ์สมบัติ  ก็  อนิจจัง 
4 ข้าพเจ้ากระทําการใหญ่ โต ข้าพเจ้าได้สรา้งเรอืนหลายหลัง และปลูกสวนองุน่หลายแปลง 5 ข้าพเจ้าทํา

สวนหยอ่นใจและสวนผลไม้หลายแหง่ ปลูกต้นไม้ มี ผลทุกอยา่งไว้ในสวนเหล่าน้ัน 6 ข้าพเจ้าสรา้งสระน้ํา
หลายสระสําหรบัตัวเอง เพื่อจะใชน้ํ้าในสระน้ันรดหมู่ ไม้  ท่ี กําลังงอกงาม 7 ข้าพเจ้าซ้ือทาสชายหญิงไว้  มี ทาส
เกิดขึ้นในบ้าน ข้าพเจ้าย ังม ีฝูงววัฝูงแพะแกะเป็นสมบั ติ มากกวา่ของบรรดาคนท่ี อยู ่ในกรุงเยรูซาเล็มก่อน
ข้าพเจ้าด้วย 8 ข้าพเจ้าสะสมเงนิทองไว ้ด้วย และส่ําสมทรพัย ์สมบัติ อนัควรคู่กับกษั ตร ิย์และควรคู่กับเมือง
ทัง้หลาย ข้าพเจ้ามีนั กร อ้งชายหญิงสําหรบัตัว และเครือ่งดนตร ีทุกอยา่ง ซ่ึงเป็นสิง่ชอบใจบุตรทัง้หลายของ
มนษุย์ 9 ข้าพเจ้าจึงเป็นใหญ่เป็นโตและเพิม่พูนมากกวา่บรรดาคนท่ีเคยอยู ่มาก ่อนข้าพเจ้าในเยรูซาเล็ม
และสติปัญญาของข้าพเจ้ายงัคงอยู่กับข้าพเจ้าด้วย 10  สิ ่งใดๆท่ี นัยน์ ตาของข้าพเจ้าอยากเหน็ ข้าพเจ้าก็ ไม่  
ปิดบัง ข้าพเจ้ามิ ได้ หา้มใจจากความสนกุสนานใดๆ เพราะใจข้าพเจ้าพบความเพลิดเพลินในบรรดางานของ
ข้าพเจ้า และน่ีเป็นส่วนของข้าพเจ้าจากการงานทัง้สิน้ของข้าพเจ้า 11  แล ้วข้าพเจ้าหนัมาดูบรรดาสิง่ท่ีมือ
ข้าพเจ้ากระทํา และความเหน็ดเหน่ือยท่ีข้าพเจ้าทุ่มเทลงไปและ  ดู  เถิด  ทุ กอยา่งก็เป็นความวา่งเปล่าและ
ความวุน่วายใจ และไม่ มีประโยชน์ อะไรภายใต้ ดวงอาทิตย ์

 การงาน  ทรพัยส์มบัติ และสติปัญญาก็ อนิจจัง 
12 ข้าพเจ้าจึงหนัมาพิ เคราะห ์ สติปัญญา ความบ้าบอและความเขลา เพราะคนท่ีมาภายหลังกษั ตร ิยจ์ะทํา

อะไรได้ บ้าง เขาก็กระทําสิง่ท่ีเขากระทํากันมานานแล้ วน ้ันได้ 13 ข้าพเจ้าเห ็นว ่าสติปัญญาวเิศษกวา่ความ
เขลา เหมือนความสวา่งวเิศษกวา่ความมืด 14 คนมี สติ ปัญญามีตาอยู่ในสมอง  แต่ คนเขลาเดินในความมืด
ถึงกระน้ันข้าพเจ้ายงัเห ็นว ่า  เหตุการณ์ อยา่งเดียวกันเกิดขึ้นแก่เขาทัง้มวล 15 ข้าพเจ้าจึงราํพึงในใจวา่ � 
เหตุการณ์ อนัใดเกิดแก่คนเขลาฉันใด  ก็ จะเกิ ดก ับตัวข้าพเจ้าฉันน้ัน ถ้ากระน้ันแล้วข้าพเจ้าจะมี สติ ปัญญา
มากมายทําไมเล่า� ข้าพเจ้าจึงราํพึงในใจวา่ เรือ่งน้ี ก็ อนิจจังเหมือนกัน 16 เพราะตลอดไปไม่ มี ใครระลึกถึง
คนมี สติ ปัญญามากกวา่คนเขลา ด้วยเห ็นว ่าในอนาคตก็ลืมกันไปหมดแล้ว  แล ้วคนมี สติ ปัญญาตายอยา่งไร
 ก็ เหมือนคนเขลา 17 ข้าพเจ้าจึงเกลียดชวีติ เพราะวา่การงานท่ีเขาทํากันภายใต้ ดวงอาทิตย ์ก่อความสลด
ใจให ้แก่  ข้าพเจ้า เพราะสารพั ดก ็เป็นความวา่งเปล่าและความวุน่วายใจ 18  เออ ข้าพเจ้าเกลียดการงานทัง้
สิน้ของข้าพเจ้า ซ่ึงข้าพเจ้าตรากตราํอยู ่ภายใต้  ดวงอาทิตย ์เพราะข้าพเจ้าจําต้องละการน้ันไว ้ให ้ แก่  คนที ่
มาภายหลังข้าพเจ้า 19  แล ้วใครจะไปทราบวา่เขาคนน้ันจะเป็นคนมี สติ ปัญญาหรอืคนเขลา กระน้ันเขาก็
ครอบครองบรรดาการงานของข้าพเจ้า  ท่ี ข้าพเจ้าได้ตรากตราํมาและท่ีข้าพเจ้าใช ้สติ ปัญญากระทําภายใต้ 
ดวงอาทิตย ์ น่ี  ก็ อนิจจั งด ้วย 20 ข้าพเจ้าจึงกลับอดัอัน้ตันใจนักถึงเรือ่งการงานทัง้สิน้ของข้าพเจ้า ซ่ึงข้าพเจ้า
ตรากตราํมาภายใต้ ดวงอาทิตย ์21 ด้วยวา่มี คนที ทํ่างานโดยใช ้สติปัญญา  ความรู ้และความชาํนาญ  แต่  แล้ว
ก็ ละการน้ันให้เป็นส่วนของอกีคนหน่ึงท่ีหาได้ออกแรงทําเพื่อการน้ันไม่  น่ี  ก็ อนิจจั งด ้วยและสามานย ์ยิง่ 
22 เพราะวา่เขาได้อะไรจากบรรดาการงานและความเครง่เครยีดในใจท่ีเขาต้องตรากตราํภายใต้ ดวงอาทิตย ์ 
เล่า 23 ด้วยวา่วนัเวลาทัง้หมดของเขามี แต่  ความเจ็บปวด และกิจธุระของเขาก่อความสลดใจ ถึงกลางคืน
จิตใจของเขาก็ ไม่ หยุดพักสงบ  น่ี  ก็ อนิจจั งด ้วย 24 สําหรบัมนษุยน้ั์นไม่ มี อะไรดีไปกวา่กินและด่ืม กับการให ้จิ ต
ใจของเขายนิดีในผลดี แห ่งการงานของเขา  น่ี แหละข้าพเจ้าเห ็นว ่าเป็นมาจากพระหตัถ์ของพระเจ้า 25 ด้วย
ใครจะกินได้ หรอืใครจะมีความชื่นบานได้ มากกวา่ข้าพเจ้า 26 เพราะวา่พระเจ้าประทานสติ ปัญญา  ความรู ้
และความยนิดี ให ้ แก่  คนที ่ พระองค์ ทรงพอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์  แต่ ส่วนคนบาปน้ันพระองค์
ประทานความเหน่ือยยากในการรวบรวมและสะสมให ้เพิม่พูน เพื่อวา่เขาจะได้ มอบให ้ แก่  ผู้  ท่ี พอพระทัยต่อ
พระพักตร ์พระเจ้า  น่ี  ก็ เป็นความวา่งเปล่าและความวุน่วายใจด้วย

3
ความเพลิดเพลินทัง้หลายอยู ่ชัว่คราว 



 หน ังสือปัญญาจารย์ 3:1 532  หน ังสือปัญญาจารย์ 4:16

1  มี  ฤดู กาลสําหร ับท ุกสิ่ง และมีวาระสําหรบัเรือ่งราวทุกอยา่งภายใต้ฟ้าสวรรค์ 2  มี วาระเกิด และวาระ
ตาย  มี วาระปลูก และวาระถอนสิง่ท่ีปลูกทิง้ 3  มี วาระฆ่า และวาระรกัษาให ้หาย  มี วาระรือ้ทลายลง และวาระ
ก่อสรา้งขึ้น 4  มี วาระรอ้งไห้ และวาระหวัเราะ  มี วาระไว ้ทุกข์ และวาระเต้นราํ 5  มี วาระโยนหนิทิง้ และวาระ
เก็บรวบรวมหนิ  มี วาระสวมกอด และวาระงดเวน้การสวมกอด 6  มี วาระแสวงหา และวาระทําหาย วาระเก็บ
รกัษาไว้ และวาระโยนทิง้ไป 7  มี วาระฉีกขาด และวาระเยบ็ วาระน่ิงเงยีบ และวาระพูด 8  มี วาระรกั และ
วาระเกลียด วาระสงคราม และวาระสันติ 9 คนงานได้กําไรอะไรจากการงานของเขา 10 ข้าพเจ้าเหน็เรือ่ง
ยากลําบากซ่ึงพระเจ้าประทานให ้บุ ตรทัง้หลายของมนษุย์ทํากันอยู ่น้ัน 11  พระองค์ ทรงกระทําให้สรรพสิง่
งดงามตามฤดูกาลของมัน  พระองค์ ทรงบรรจุโลกไวใ้นจิตใจของมนษุย์ เพื่ อมนษุย ์จะมองไม่ เห ็ นว ่าพระเจ้า
ทรงกระทําอะไรไว ้ตัง้แต่ เดิมจนกาลสุดปลาย 12 ข้าพเจ้าทราบแล้ วว ่า สําหรบัเขาไม่ มี อะไรท่ีจะดีไปกวา่
เปรมปร ีดิ ์และกระทําการดี ตลอดชวีติ 13 และวา่เป็นของประทานจากพระเจ้าแก่ มนษุย ์ ท่ี จะให ้มนษุย ์ ได้ กิน
ด่ืมและเพลิดเพลินในผลดี แห ่งบรรดาการงานของเขา 14 ข้าพเจ้าทราบอยู่วา่สารพัดท่ีพระเจ้าทรงกระทํา
ก็ ดํารงอยู ่ เป็นนิตย ์จะเพิม่เติมอะไรเข้าไปอ ีกก ็ ไม่ได้ หรอืจะชกัอะไรออกเสี ยก ็ ไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทําเชน่
น้ัน  เพื่อให ้คนทัง้หลายมีความยาํเกรงต่อพระพักตร ์พระองค์ 15 อะไรๆซ่ึงเป็นอยู่ในปัจจุบั นก ็ เป็นอยู ่ นาน
มาแล้ว อะไรๆท่ีจะเป็นมาก็เคยเป็นอยู ่นานมาแล้ว และพระเจ้าทรงแสวงหาอะไรๆท่ีล่วงไปน้ัน 16 ยิง่กวา่น้ั 
นอ ีก  ท่ี  ภายใต้  ดวงอาทิตย ์ข้าพเจ้าเห ็นว ่า ในท่ีของความยุ ติ ธรรมมีความชัว่รา้ยอยู ่ด้วย และในท่ีของความ
ชอบธรรมมีความชัว่ชา้อยู ่ด้วย 17ข้าพเจ้าราํพึงในใจของข้าพเจ้าวา่ �พระเจ้าจะทรงพิพากษาคนชอบธรรม
และคนชัว่รา้ย เพราะมีกาลกําหนดไวสํ้าหร ับท ุกเรือ่ง และสําหรบัการงานทุกอยา่ง� 18 ข้าพเจ้าราํพึงในใจ
ของข้าพเจ้าเก่ียวกับสภาพของบุตรทัง้หลายของมนษุย ์วา่ �พระเจ้าทรงทดสอบเขาเพื่อจะสําแดงวา่เขา
เป็นเพียงสัตว�์ 19 เพราะวา่เหตุ การณ์ ของบุตรทัง้หลายของมนษุย์กับเหตุ การณ์ ของสัตว์เดียรจัฉานน้ัน
เหมือนกัน คือเป็นเหตุ การณ์ อนัเดียวกัน ฝ่ายหน่ึงตาย  อ ีกฝ่ายหน่ึ งก ็ตายเหมือนกัน ทัง้สองมีลมหายใจ
อยา่งเดียวกัน และมนษุย ์ไม่มี อะไรดีกวา่สัตว ์เดียรจัฉาน เพราะสารพั ดก ็ อนิจจัง 20 สารพัดไปยงัท่ี เดียวกัน 
สารพัดเป็นมาจากผงคลี ดิน และสารพัดกลับเป็นผงคลี ดิ  นอ ีก 21 ใครรูว้า่จิตวญิญาณของมนษุย์ไปสู่เบื้อง
บนหรอืเปล่า และวญิญาณของสัตวเ์ดียรจัฉานลงไปสู่พิภพโลกหรอืเปล่า 22 เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจึงเห ็นว ่า
 ไม่มี อะไรดีไปกวา่ท่ี มนษุย ์จะเปรมปร ีดิ ์ในการงานของตน ด้วยวา่น่ันเป็นส่วนของเขา ใครจะนําเขาให ้เห ็ นว ่า
อะไรจะเป็นมาภายหลังเขา

4
บรรดาการข่มเหง ความชัว่ชา้และการพบอุปสรรคต่างๆก็ อนิจจัง 

1 ข้าพเจ้าพิจารณาบรรดาการข่มเหงท่ี เก ิดขึ้นภายใต้ ดวงอาทิตย ์ อกี และดู เถิด น้ําตาของผู้ ท่ี  ถู กข่มเหง
 ไม่มี  คนเล ้าโลมเขา ฝ่ายผู้ข่มเหงเขาน้ั นก ุมอาํนาจ  แต่  หาม ี ผู้ ใดเล้าโลมเขาไม่ 2 เพราะฉะน้ันข้าพเจ้ายกยอ่ง
คนตายท่ีตายไปแล้วมากกวา่คนเป็ นที ่ยงัเป็นอยู่ 3  เออ  คนที ่ยงัไม่ เป็นมา  ท่ี  ไม่  เห ็นการชั ่วท ่ี อุบัติ ขึ้นภายใต้ 
ดวงอาทิตย ์ ก็ ยิ ่งด ีกวา่คนทัง้สองจําพวกน้ัน 4  แล ้วข้าพเจ้าพิจารณาบรรดาการงานตรากตราํและบรรดา
ฝีมือในการงาน  เพราะเหตุน้ี คนก็ ถู กเพื่อนบ้านของตนรษิยา  น่ี  ก็ เป็นความวา่งเปล่าและความวุน่วายใจด้วย
5  คนโง ่ งอม ือ และกินเน้ือของตนเอง 6 ความสงบสุขกํามือหน่ึงย ังด กีวา่การงานตรากตราํสองกํามือและกิน
ลมกินแล้ง 7  แล ้วข้าพเจ้าเห ็นอน ิจจังภายใต้ ดวงอาทิตย ์ อกี 8  คือ คนหน่ึงอยูตั่วคนเดียว  ไม่มี  คนอื่น  ไม่มี  บุ ตร
หรอืพี่ น้อง  แต่ เขาทําการงานไม่หยุดหยอ่น ตาของเขาไม่เคยอิม่ความมัง่คัง่ เขาไม่เคยคิดวา่ �ข้าตรากตราํ
ทํางานและตัวข้าอดๆอยากๆเพื่อผู้ ใด �  น่ี  ก็ อนิจจั งด ้วย และเป็นเรือ่งสามานย์ 9 สองคนก็ ดี กวา่คนเดียว
เพราะวา่เขาทัง้สองยอ่มได้รบัผลตอบแทนอยา่งดีสําหรบัการงานของเขา 10 ด้วยวา่ถ้าคนหน่ึงล้มลง  อ ีกคน
หน่ึงจะได้พะยุงเพื่อนของตนให ้ลุกขึ้น  แต่  วบิัติ  แก่ คนน้ั นที ่ อยู ่คนเดียวเม่ือเขาล้มลง เพราะไม่ มี  ผู้ อื่นพะยุง
ยกเขาให ้ลุกขึ้น 11  อน่ึง ถ้าสองคนนอนอยู ่ด้วยกัน เขาก็ อบอุน่  แต่ ถ้านอนคนเดียวจะอุน่อยา่งไรได้ เล่า 12  
แม้ คนหน่ึงสู้คนเดียวได้ สองคนจะสู้เขาได้ แน่ เชอืกสามเกลียวจะขาดงา่ยก็ หามิได้ 13 เด็กยากจนและมี สติ 
ปัญญาก็ ดี กวา่กษั ตร ิย์ชราและโฉดเขลาผู้รบัคําแนะนําอกีไม่ ได้  แล้ว 14 เพราะท่านออกมาจากเรอืนจําแล้ว
ขึ้นครองราชสมบั ติ  ในขณะท่ี  มี คนเกิดในราชอาณาจักรของท่านเองกลายเป็นคนจน 15 ข้าพเจ้าพิจารณา
บรรดาคนท่ี มี  ช ีวติเดินไปเดินมาอยู ่ภายใต้  ดวงอาทิตย ์ทัง้เด็กคนท่ีสองน้ั นที ่จะขึ้นไปแทนท่าน 16 ประชาชน
ทัง้หลายคือบรรดาผู้ซ่ึงอยู่ก่อนน้ันไม่ มี  ท่ี  สิน้สุด และบรรดาคนท่ีมาภายหลั งก ็จะไม่เปรมปร ีดิ ์ในท่านด้วย
 แน่นอน  น่ี  ก็ เป็นความวา่งเปล่าและความวุน่วายใจด้วย

5
 ช ี วติก ็ อนิจจัง 
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1  เจ้ าจงระวงัเท้าของเจ้าเม่ือเจ้าไปยงัพระนิเวศของพระเจ้า เพราะการเข้าใกล้ ช ิดเพื่อจะฟั งก ็ ดี กวา่คน
เขลาถวายสักการบู ชา ด้วยวา่เขาไม่ รู ้วา่ตนกําลังทําชัว่ 2 อยา่ใหใ้จของเจ้าเรว็และอยา่ใหป้ากของเจ้าพูดโพ
ล่งๆต่อเบื้องพระพักตร ์พระเจ้า เพราะวา่พระเจ้าทรงสถิตในสวรรค์ และเจ้าอยู่บนแผ่นดินโลก  เหตุ ฉะน้ัน
เจ้าจงพูดน้อยคํา 3 ความฝันจะสําเรจ็โดยมีงานมาก และจะรูจั้กเสียงคนเขลาได้เพราะการพูดมาก 4 เม่ือ
เจ้าปฏิญาณไวต่้อพระเจ้า อยา่ชกัชา้ท่ีจะทําตามคําปฏิญาณน้ันให ้สําเรจ็ เพราะพระองค์หาชอบพระทัยใน
คนเขลาไม่ จงทําตามท่ี เจ้ าปฏิญาณไว ้เถิด 5  ท่ี  เจ้ าจะไม่ปฏิญาณก็ย ังด ีกวา่ท่ี เจ้ าปฏิญาณแล้วไม่ ทําตาม 
6 อยา่ให้ปากของเจ้าเป็นเหตุนําตัวเจ้าให้กระทําผิดไป และอยา่พูดต่อหน้าทูตสวรรค์ วา่  น่ี แหละเป็นความ
พลัง้เผลอ  เหตุ ไฉนจะให้พระเจ้าทรงพิโรธเพราะเสียงพูดของเจ้า  แล ้วเลยทรงทําลายการงานแหง่น้ํามือ
ของเจ้าเสียเล่า 7 เพราะวา่เม่ือฝันมากและคําพูดมาก  ก็  มี อนิจจังต่างๆด้วย  แต่  เจ้ าจงยาํเกรงพระเจ้าเถิด
8 ถ้าเจ้าเหน็คนจนในเมืองถูกข่มเหงก็ ดี  เห ็นความยุ ติ ธรรมและความเท่ียงธรรมเอาไปเสี ยก ็ ดี  เจ้ าอยา่
ประหลาดใจในเรือ่งน้ัน ด้วยวา่มี เจ้าหน้าท่ี คอยจับตาเจ้าหน้าท่ี อยู ่ แล ้วย ังม ี ผู้ สูงกวา่อกีชัน้หน่ึงจับตาอยู่
เหนือพวกเขาทัง้สิน้ 9 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  ผลประโยชน์  แห ่งแผ่นดินโลก  ก็  อยู ่ ท่ี เขาเหล่าน้ันทัง้หมด  กษัตรยิ ์เอง
ก็ ได้ รบัการเล้ียงดูจากไร ่นา 10 คนรกัเงนิยอ่มไม่อิม่เงนิ และคนรกัสมบั ติ  ไม่รู ้จั กอ ่ิมกําไร  น่ี  ก็ อนิจจั งด ้วย
11 เม่ือของดีเพิม่พูนขึ้น คนกิ นก ็ มี คับคัง่ขึ้น  คนที ่เป็นเจ้าของทรพัย์จะได้ ประโยชน์  อะไร นอกจากจะได้ชม
เล่นเป็นขวญัตาเท่าน้ัน 12 การหลับของกรรมกรก็ ผาสุก  ไม่ วา่เขาจะได้กินน้อยหรอืได้กินมาก  แต่ ความอิ ่
มท ้องของคนมั ่งม ี ก็  ไม่ ชว่ยเขาให ้หลับ 13 ย ังม ี สิ ่งสามานย์อนัน่าสลดใจอกีอยา่งหน่ึงท่ีข้าพเจ้าเหน็ภายใต้ 
ดวงอาทิตย ์คือทรพัย ์สมบัติ  ท่ี  เจ้ าของได้ เก ็บไวจ้นเกิดเป็นภัยแก่ ตน 14 และทรพัย ์สมบัติ น้ันสูญเสียไปโดย
เรือ่งยากลําบากอนัชัว่รา้ย และเขาให้กําเนิดบุตรชายคนหน่ึง  แต่  ไม่มี อะไรในมือเขา 15 เขาได้คลอดมาจาก
ครรภ์มารดาฉันใด เขาจะกลับไปอยา่งเปลือยเปล่าเชน่เดียวกั บท ่ีเขามาฉันน้ัน และเขาจะเอาอะไรซ่ึงเป็น
ผลจากหยาดเหงื่อแรงงานของเขาติ ดม ือไปไม่ ได้  เลย 16  น่ี เป็นสิง่สามานย์อนัน่าสลดใจอกี คือเขาได้ เก ิดมา
อยา่งไรเขาก็ต้องไปอยา่งน้ัน เขาจะได้ ประโยชน์ อะไรเล่าท่ีเขาได้ลงแรงเพื่อลมแล้ง 17 อน่ึงเขารบัประทาน
อยู่ในความมืดตลอดปีเดือนของเขา เขามี ความทุกข์ อยา่งสาหสัและมีโทโสพรอ้มกับความเจ็บไข้ 18  ดู  เถิด 
 ท่ี ข้าพเจ้าเหน็ดีและสมควร คือใหกิ้นและด่ืม กับปรดีาในผลดี แห ่งบรรดากิจการของตนท่ีตนกระทําภายใต้ 
ดวงอาทิตย ์ ตลอดปี เดือนแหง่ชวีติของตนท่ีพระเจ้าทรงประทานแก่ ตน เพราะการน้ีแหละเป็นส่วนของตน
19 อน่ึงทุกๆคนท่ีพระเจ้าทรงประทานทรพัย ์สมบัติ และความมัง่คัง่ให้  ก็ได้ ทรงโปรดให ้มี อาํนาจรบัประทาน
ของเหล่าน้ัน  ได้ รบัส่วนของตน และยนิดีปรดีาในการงานของตนได้  น่ี แหละเป็นของประทานจากพระเจ้า
20 เขาจะได้ ไม่ ต้องนึกถึงปีเดือนแหง่ชวีติของตนมาก เพราะพระเจ้าทรงตอบเขาในสิง่ท่ี ให ้ใจเขาปี ติ  ยนิดี 

6
 ทรพัยส์มบัติ  ก็  อนิจจัง 

1  มี  สิ ่งสามานย์อยา่งหน่ึงท่ีข้าพเจ้าเหน็ภายใต้ ดวงอาทิตย ์และสิง่น้ันหนักแก่ มนษุย ์2 คื อมนษุย ์คนใดท่ี
พระเจ้าทรงประทานทรพัย ์สมบัติ ความมัง่คัง่และยศฐาบรรดาศั กด ์ิ ให ้จนสิง่ใดๆท่ีเขาปรารถนาสําหรบัตัว
 จิ ตใจเขาก็ มี ครบไม่ขาดเลย  แต่ พระเจ้ามิ ได้ ทรงโปรดให้เขามีอาํนาจรบัประทานสิง่น้ันได้ คนนอกบ้านนอก
เมืองกลับรบัประทานสิง่น้ัน  น่ี  ก็  อนิจจัง และเป็นความทุกข์ใจอยา่งรา้ยแรง 3  แม้ว ่ามนษุย์คนใดมี บุ ตรสั กร 
้อยคน และมี อายุ  อยู ่หลายปี จนปีเดือนของเขาก็ มากมาย  แต่  จิ ตใจของเขาหาได้อิ ่มด ้วยของดี ไม่ ยิง่กวา่น้ั 
นอ ีก เขาไม่ มี งานฝังศพของตนด้วย ข้าพเจ้าวา่บุตรท่ี เก ดิมาแท้งเสียย ังด ีกวา่คนน้ัน 4 เพราะเด็กน้ันเกิดมา
อนิจจังและตายไปในความมืด และชื่อของเขาถูกปิดไวใ้นความมืด 5 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก ยงัไม่ทันเหน็ตะวนัหรอื
ยงัไม่ทั นร ู้เรือ่งราวอะไร เด็กคนน้ี มี ความสงบสุขยิง่กวา่ผู้ ใหญ่ น้ันเสี ยอ ีก 6  เออ  แม้ว ่าเขามี ช ีวติอยูพ่ันปี ทว ี อ ี
กเท่าตัว  แต่  ไม่ได้  เห ็นของดี อะไร  ทุ กคนมิ ได้ ลงไปท่ีเดียวกันหมดดอกหรอื 7 บรรดาการงานของมนษุย ์ก็ เพื่อ
ปากของเขา  แต่ ถึงกระน้ันเขาก็ ไม่รู ้จั กอ ่ิม 8 ด้วยวา่คนมี สติ ปัญญาได้เปรยีบอะไรกวา่คนเขลาเล่า หรอืคน
ยากจนท่ี รู ้จักดําเนินชวีติของตนอยู่ต่อหน้าคนท่ี มี  ช ี วติก ็ ได้ เปรยีบอะไร 9  เห ็นแล้ วก ั บน ัยน์ ตาก ็ ดี กวา่ความ
ปรารถนาท่ีตระเวนไป  น่ี  ก็ เป็นความวา่งเปล่าและความวุน่วายใจด้วย 10  สิ ่งใดซ่ึ งม ี อยู ่ เดีย๋วน้ี เขาได้ ใช ้ชื่อ
เรยีกสิง่น้ันนานมาแล้ว และก็ทราบกันแล้ วว ่ามนษุย์คืออะไร และเขาไม่อาจโต้เถียงกับพระองค์ ผู้ ทรงฤทธิ์
เดชากวา่ตนได้ 11 ยิ ่งม ี สิ ่งของมากก็ยิ ่งอน ิจจังมาก  แล ้วจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ มนษุย ์ เล่า 12 ใครคนไหนรู้
วา่สิง่ใดเป็นสิง่ท่ี ดี สําหรบัมนษุย์ในชีว ิตน ้ีคือในระยะวนัเดือนปีทัง้หลายแหง่ชีว ิตอ ันเหลวๆของตนท่ี ได้ เสีย
ไปดุ จด ังเงาเล่า หรอืใครผูใ้ดอาจบอกกับมนษุย ์ได้  วา่  สิ ่งน้ี สิ ่งน้ันจะเกิดขึ้นภายหลังตนท่ี ภายใต้  ดวงอาทิตย ์

7
 สิ ่งเลวรา้ยต่างๆท่ี มนษุย ์พบก็ ทําให ้ ไม่ สมหวงัและไม่ สมปรารถนา 



 หน ังสือปัญญาจารย์ 7:1 534  หน ังสือปัญญาจารย์ 8:11

1 ชื่อเสียงดี ก็ ประเสรฐิกวา่น้ํามันหอมอยา่งว ิเศษ และวนัตายก็ ดี กวา่วนัเกิด 2 ไปยงัเรอืนท่ี มี การไว ้ทุกข์  
ก็ดี กวา่ไปยงัเรอืนท่ี มี การเล้ียงกัน เพราะน่ันเป็นวาระสุดท้ายของมนษุย ์ทัง้ปวง และผู้ ท่ี ย ังม ี ช ีวติอยู่จะเอา
เหตุ การณ์ น้ันใส่ ไว ้ในใจ 3 ความโศกเศรา้ก็ ดี กวา่การหวัเราะ เพราะความเศรา้หมองของใบหน้าก็ ทําให ้ จิ ต
ใจดีขึ้นได้ 4  จิ ตใจของคนท่ี มีสติ ปัญญายอ่มอยู่ในเรอืนท่ี มี ความโศกเศรา้  แต่  จิ ตใจของคนเขลายอ่มอยู่ใน
เรอืนท่ี มี การสนกุสนาน 5 ฟังคําตําหนิของคนท่ี มีสติ ปัญญาย ังด ีกวา่ให้คนฟังเพลงของคนเขลา 6  มี เสียง
แตกของเรยีวหนามอยู ่ใต้ หม้อฉันใด เสียงหวัเราะของคนเขลาก็ ฉันน้ัน  น่ี  ก็ อนิจจั งด ้วย 7  แท้  จร ิงการบีบ
บังคับกระทําให ้ผู้  มีสติ ปัญญาโง ่ไป และสินบนก็กระทําใหค้วามเข้าใจเสียไป 8 เบื้องปลายแหง่สิง่ใดๆก็ ดี กวา่
เบื้องต้นแหง่สิง่น้ันๆ  มี ใจอดกลั ้นก ็ ดี กวา่มีใจอหงัการ 9 อยา่ใหใ้จของเจ้าโกรธเรว็ เพราะความโกรธมีประจํา
อยู่ในทรวงอกของคนเขลา 10 อยา่วา่ �อะไรหนอเป็นเหตุ ให ้กาลก่อนดีกวา่กาลบัดน้ี� เพราะท่ี เจ้ าไต่ถาม
น้ันไม่ ได้ ถามด้วยสติ ปัญญา 11  สติ ปัญญาประกอบกับมรดกก็เป็นของดี การน้ันเป็นประโยชน์ แก่  คนที ่ ได้  
เห ็นดวงตะวนั 12 เงนิเป็นเครือ่งป้องกันฉันใด  สติ ปัญญาก็เป็นเครือ่งป้องกันฉันน้ัน และผลประโยชน์ของ
ความรู้ คือสติปัญญาย ่อมร ักษาชวีติของผู้ ท่ี  มีสติ ปัญญาน้ัน 13 จงพิจารณาพระราชกิจของพระเจ้า  สิ ่งใดๆ
ท่ี พระองค์ ทรงกระทําให้คดอยู ่แล้ว ใครจะเหยยีดสิง่น้ันๆให้ตรงได้ เล่า 14 ในวนัแหง่ความเจรญิก็จงชื่นชม
ยนิดี  แต่ ในวนัแหง่ความทุกข์ยากก็จงพินิจพิจารณา พระเจ้าทรงบันดาลให ้มี ทัง้สองอยา่ง เพื่ อมนษุย ์จะไม่
ค้นได้วา่เม่ือเขาล่วงไปแล้วจะมีอะไรมา 15 ข้าพเจ้าเหน็สิง่เหล่าน้ีทัง้สิน้ในชีว ิตอน ิจจังของข้าพเจ้า คือคน
ชอบธรรมพินาศในความชอบธรรมของตัว และมีคนชัว่รา้ยมี ช ีวิตยนืยาวในการกระทําชัว่ 16 อยา่เป็นคน
ชอบธรรมเกินไป และอยา่ฉลาดเกินตัว  เหตุ ใดเจ้าจะทําตัวใหพ้ินาศเสียเล่า 17 อยา่ชัว่มากนัก หรอือยา่เป็น
คนเขลา ทําไมเจ้าจะไปตายเสี ยก ่อนถึงวาระของเจ้าเล่า 18  ก็ดี  อยู ่ แล ้ วท ่ี เจ้ าจะยดึถือสิง่เหล่าน้ี ไว ้ เออ  เจ้ 
าอยา่แบมือปล่อยสิง่น้ันให้หลุดลอยเสียที เดียว เพราะวา่ผู้ ท่ี เกรงกลัวพระเจ้าจะพ้นจากบรรดาสิง่ท่ี กล ่าว
มาน้ี 19  สติ ปัญญาเป็นกําลังแก่คนฉลาดดีกวา่ผู้ มี อาํนาจใหญ่โตสิบคนท่ี อยู ่ในเมือง 20  แน่  ที เดียวไม่ มี คน
ชอบธรรมสักคนเดียวบนแผ่นดินโลก  ท่ี  ได้  ประพฤติ  ล้วนแต่  ความดี และไม่กระทําบาปเลย 21 อยา่สนใจฟัง
บรรดาถ้อยคําท่ีใครๆกล่าว เกรงวา่เจ้าจะได้ยนิทาสของเจ้าแช ่งด ่าตัวเจ้า 22 ด้วยวา่เจ้าก็ แจ ้งอยู่กับใจของ
เจ้าเองหลายครัง้หลายหนแล้ วว ่า ตัวเจ้าเองได้ แช ่ งด ่าคนอื่นเหมือนกัน 23 บรรดาข้อความเหล่าน้ีข้าพเจ้า
ได้ชนัสูตรดูด้วยใช ้สติ ปัญญาแล้ว ข้าพเจ้าวา่ �ข้าพเจ้าจะได้ ปัญญา �  แต่ ปัญญาน้ันกลั บอย ู่หา่งไกลจาก
ข้าพเจ้า 24  สิ ่งท่ี อยู ่ไกลและลึ กล ้ําเหลือเกิน ใครผู้ใดจะค้นออกมาได้ 25 ใจข้าพเจ้าหวนกลับมาเรยีนรูแ้ละ
เสาะแสวงหาสติ ปัญญา และมูลเหตุของสิง่ต่างๆ  เพื่อให ้ รู ้ความชัว่รา้ยแหง่ความเขลา คือความเขลาและ
ความบ้าบอ 26 ข้าพเจ้าได้พบอกีสิง่หน่ึงซ่ึงขมขื่นยิง่กวา่ความตาย คือผู้หญิงท่ี มี ใจเป็นบ่วงแรว้และข่าย มือ
ของนางเป็นโซ่ ตรวน คนใดเป็นคนท่ีพอพระทัยพระเจ้า คนน้ันจะหนีพ้นนาง  แต่ คนบาปจะถูกผู้หญิงคนน้ัน
จับเอาไป 27 ปัญญาจารย ์กล่าววา่  ดู  เถิด ข้าพเจ้าพบดังต่อไปน้ี โดยเอาเรือ่งหน่ึงมาประดิษฐ์ ติ ดต่อเข้ากับ
อกีเรือ่งหน่ึง เพื่อหามูลเหตุ 28 ซ่ึงจิตใจของข้าพเจ้ายงักําลังหาแล้วหาอกี  แต่ ข้าพเจ้าหาได้พบปะไม่ ในชาย
พันคนจะพบชายจรงิสักคนหน่ึง  แต่ จะหาหญิงแท้สักคนหน่ึงในจํานวนพันคนก็หาไม่ พบ 29  ดู  เถิด ข้าพเจ้า
พบแต่ความน้ี ต่างหาก คือพระเจ้าทรงสรา้งมนษุย ์ให ้เป็นคนเท่ียงธรรม  แต่  มนษุย ์ทัง้หลายได้ค้นควา้กล
อุบายต่างๆออกมา
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 ดู เหมือนวา่คนชัว่เจรญิ ขณะเม่ือคนดี ล้มเหลว 

1 ใครผู้ใดจะเหมือนนักปราชญ์ หรอืใครเล่าจะอธิบายอะไรๆก็ ได้  สติ ปัญญาของมนษุย์กระทําให้ใบหน้า
ของเขาผ่องใส และใบหน้าของเขาท่ี แข ็งกระด้างก็ เปล่ียนไป 2 ข้าพเจ้าแนะนําวา่ จงถือรกัษาพระบัญชาขอ
งกษั ตร ิย์ และท่ี เก ี่ยวข้องกับคําปฏิญาณต่อพระเจ้า 3 อยา่รบีออกไปใหพ้้นพระพักตร ์กษัตรยิ ์อยา่ยนือยูฝ่่าย
ความชัว่รา้ย เพราะกษั ตร ิย์ยอ่มทรงกระทําอะไรๆตามชอบพระทัยพระองค์ 4 ด้วยวา่พระดํารสัของกษั ตร ิย ์
อยู ่ ท่ีไหน อาํนาจก็ อยู ่ ท่ีน่ัน และใครผู้ใดจะกราบทูลถามพระองค์ ได้  วา่ � พระองค์ ทรงกระทําอะไรเชน่น้ัน� 5  
ผู้  ท่ี รกัษาพระบัญชาจะไม่ประสบความชัว่รา้ย และจิตใจของคนท่ี มีสติ ปัญญาก็ เข ้าใจทัง้วาระและคําตัดสิน
6 ด้วยวา่ไม่วา่อะไรทัง้น้ันยอ่มมีวาระและคําตัดสิน ฉะน้ันความลําบากของมนษุย์จึงเป็นภาระหนักแก่ตัว
เขา 7 ด้วยเขาไม่ทราบวา่อะไรจะเกิดขึ้น ด้วยใครจะบอกแก่เขาได้วา่สิง่น้ันจะเกิดขึ้นเวลาใด 8  หาม ี มนษุย ์คน
ใดมีอาํนาจเหนือจิตวญิญาณท่ีจะรัง้จิตวญิญาณได้ ไม่ หรอืหามีอาํนาจอนัใดเหนือวนัตายไม่ การสงคราม
น้ันยอ่มไม่ มี  การปลดปล่อย ความชัว่รา้ยยอ่มไม่ มี การปลดปล่อยผู้ ท่ี  ถู กมอบให ้ไว ้9 บรรดาการน้ีข้าพเจ้า
เหน็หมดแล้ว และข้าพเจ้าสนใจกิจการทุกอยา่งท่ีเขากระทํากันภายใต้ ดวงอาทิตย ์ มี วาระซ่ึงใหค้นหน่ึ งม อีาํ
นาจเหนื ออ ีกคนหน่ึงท่ีจะมาทําอนัตรายเขา 10 ข้าพเจ้าได้ เห ็นเขาฝังคนชัว่รา้ย  ผู้ ซ่ึงเคยเข้าออกท่ีสถานบร ิ
สุทธ ิ์ และมีคนลืมเขาในเมืองท่ีคนชัว่รา้ยน้ันเองกระทําสิง่เชน่น้ัน  น่ี  ก็ อนิจจั งด ้วย 11 เพราะการตัดสินการก
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ระทําชั ่วน ้ัน เขาไม่ ได้ ลงโทษโดยเรว็  เหตุ ฉะน้ันใจบุตรทัง้หลายของมนษุย์จึงเจตนามุ่งท่ีจะกระทําความชัว่
12  แม้ว ่าคนบาปทําชัว่ตัง้รอ้ยครัง้ และอายุเขายงัยัง่ยนือยู ่ได้ ถึงกระน้ันข้าพเจ้ายงัรู ้แน่ว ่า  ความดี จะมี แก่ 
เขาทัง้หลายท่ียาํเกรงพระเจ้า คือท่ี มี ความยาํเกรงต่อพระพักตร ์พระองค์ 13  แต่ วา่จะไม่เป็นการดี แก่ คนชัว่
รา้ย  อายุ ของเขาท่ีเป็นดังเงาก็จะไม่ มี ยดืยาวออกไปได้ เพราะเขาไม่ มี ความยาํเกรงต่อพระพักตร ์พระเจ้า 
14 ย ังม ีอนิจจั งอ ีกอยา่งหน่ึงท่ีกระทํากันบนแผ่นดินโลก คื อม ีคนชอบธรรมรบัเหตุ การณ์ อนัเป็นเหตุ การณ์  ท่ี 
คนชัว่ควรรบั และมีคนชัว่รบัเหตุ การณ์ อนัเป็นเหตุ การณ์  ท่ี คนชอบธรรมควรรบั ข้าพเจ้ากล่าวได้ วา่  น่ี  ก็ อนิจ
จั งด ้วย 15  แล ้วข้าพเจ้าจึงสนับสนนุใหห้าความสนกุสนาน ด้วยวา่ภายใต้ ดวงอาทิตย ์ มนษุย ์ ไม่มี อะไรดีไป
กวา่กินและด่ืมกับชื่นชมยนิดี ด้วยวา่อาการน้ี คลุกคลี ไปในการงานของตนตลอดปีเดือนแหง่ชวีติของตน  ท่ี 
พระเจ้าทรงโปรดประทานแก่ตนภายใต้ ดวงอาทิตย ์16 เม่ือข้าพเจ้าตัง้ใจจะเข้าใจสติปัญญาและทราบธุ รก ิจ
ท่ีกระทํากันในโลก ( ท่ี เขาอดหลับอดนอนทํากันตลอดวนัตลอดคืน� 17  แล ้วข้าพเจ้าจึงเหน็บรรดาพระราช
กิจของพระเจ้าวา่  มนษุย ์จะค้นหาความเข้าใจในพระราชกิจท่ีบังเกิ ดอย ู่ ภายใต้  ดวงอาทิตย ์หาได้ ไม่ เพราะวา่
ถึงแม้ มนษุย ์จะออกแรงค้นหาสักปานใดก็ยงัจะค้นหาใหพ้บไม่ ได้  เออ ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  แม้ว ่านักปราชญ์คนใด
นึกเอาวา่เขาจะเข้าใจแล้ว เขาก็ยงัค้นหาไม่ พบ 
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หลักการต่างๆสําหรบัการดําเนินชวีติ

1 ข้าพเจ้าได้นําเรือ่งราวเหล่าน้ีมาคิด ตรวจพิจารณาให ้สิ ้ นว ่า คนชอบธรรมและคนมี สติ ปัญญารวมทั ้งก ิ
จการของเขาทัง้หลาย  ก็  อยู ่ในพระหตัถ์ของพระเจ้า จะทรงรกัหรอืทรงเกลียดก็ ตาม  มนษุย ์ หารูไ้ม่  ทุ กอยา่ง
ก็ อยู ่ต่อหน้าเขาทัง้หลาย 2  สิ ่งสารพัดตกแก่คนทัง้ปวงเหมือนกันหมด คือเหตุ การณ์ อนัเดียวกันตกแก่คน
ชอบธรรมและคนชัว่ ตกแก่ คนดี ตกแก่คนสะอาดและคนท่ี มีมลทิน ตกแก่ ผู้  ท่ี ถวายสัตวบู ชา และแก่ ผู้  ท่ี  
ไม่ ถวายสัตวบู ชา ตกแก่ คนดี อยา่งไรก็ตกแก่คนบาปอยา่งน้ัน ตกแก่คนปฏิญาณอยา่งไรก็ตกแก่คนไม่ กล 
้าปฏิญาณอยา่งน้ัน 3  น่ี แหละเป็นสิง่สามานย ์ท่ี  มี  อยู ่ในบรรดาการท่ีบังเกิดขึ้นภายใต้ ดวงอาทิตย ์คือวา่มี 
เหตุการณ์ อนัเดียวกั นที ่ตกแก่คนทัง้ปวง  เออ  จิ ตใจของบุตรทัง้หลายของมนษุย ์ก็ เต็มไปด้วยความชัว่ และ
ความบ้าบออยูใ่นใจของเขาเม่ื อม ี ช ีวติและต่อจากน้ันเขาก็ไปอยูกั่บคนตาย 4 ส่วนคนใดท่ีมัว่สุมอยูกั่บคนทัง้
ปวงท่ี มีชวีติ คนน้ั นก ็ มี ความหวงัใจได้ ด้วยวา่สุนัขท่ี เป็นอยู ่ ก็ ย ังด ีกวา่สิงโตท่ีตายแล้ว 5 เพราะวา่คนเป็นย ่
อมร ูว้า่เขาเองจะตาย  แต่ คนตายแล้ วก ็ ไม่รู ้อะไรเลย เขาหาได้รบัรางวลัอกีไม่ ด้วยวา่ใครๆก็พากันลืมเขาเสีย
หมด 6 ทัง้ความรกั  ความชงั และความอจิฉาของเขาได้สาบสูญไปแล้ว ในบรรดาการท่ีบังเกิดขึ้นภายใต้ ดวง
อาทิตย ์เขาทัง้หลายหามีส่วนรว่มอกีต่อไปไม่ 7 ไปเถิด ไปรบัประทานอาหารของเจ้าด้วยความชื่นชม และ
ไปด่ื มน ้ําองุน่ของเจ้าด้วยใจรา่เรงิ เพราะพระเจ้าทรงเหน็ชอบกับการงานของเจ้าแล้ว 8 จงให้เส้ือผ้าของ
เจ้าขาวอยู ่เสมอ และน้ํามั นที ่ศีรษะของเจ้าก็อยา่ให ้ขาด 9  เจ้ าจงอยู่กินด้วยความชื่นชมยนิดีกับภรรยาซ่ึง
เจ้ารกัตลอดปีเดือนแหง่ชีว ิตอน ิจจังของเจ้า ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงประทานให ้แก่  เจ้ าภายใต้ ดวงอาทิตย ์ ตลอด
ปี เดือนอนิจจังของเจ้า ด้วยวา่น่ันเป็นส่วนในชวีติและในการงานของเจ้า ซ่ึงเจ้าได้ออกแรงกระทําภายใต้ 
ดวงอาทิตย ์10 มือของเจ้าจับทําการงานอะไร จงกระทําการน้ันด้วยเต็มกําลังของเจ้า เพราะวา่ในแดนคน
ตายท่ี เจ้ าจะไปน้ันไม่ มี  การงาน หรอืแนวความคิด หรอืความรู้ หรอืสติ ปัญญา 11 ข้าพเจ้าได้ เห ็นภายใต้ ดวง
อาทิตย ์ อ ี กวา่ คนเรว็ไม่ชนะในการวิง่แข่งเสมอไป หรอืฝ่ายมีกําลังไม่ชนะสงครามเสมอไป หรอืคนฉลาด
ไม่รบัประทานเสมอไป หรอืคนมีความเข้าใจไม่รํา่รวยเสมอไป หรอืผู้ ท่ี เชีย่วชาญไม่ ได้ รบัความโปรดปราน
เสมอไป  แต่ วาระและโอกาสมีมาถึงเขาทุกคน 12 เพราะวา่มนษุย ์ไม่รู ้วาระของตน ปลาติ ดอย ู่ในอวนอ ันร ้าย
ฉันใด และนกถู กด ักติ ดอย ู่ในบ่วงแรว้ฉันใด วาระอ ันร ้ายก็มาถึ งบ ุตรทัง้หลายของมนษุย์ เขาก็ ถู กวาระอ ันร 
้ายน้ันดักจับติดโดยฉับพลันเหมือนกันฉันน้ัน 13 ข้าพเจ้าเหน็เรือ่งสติปัญญาภายใต้ ดวงอาทิตย ์ เห ็ นว ่าเป็น
เรือ่งใหญโ่ตดังต่อไปน้ี 14 ย ังม เีมืองเล็กๆเมืองหน่ึง  มี คนอยูใ่นเมืองน้ันน้อยคน  แล ้วมี มหากษัตรยิ ์มาตีเมือง
น้ันและล้อมเมืองน้ันไว้ และสรา้งเครือ่งล้อมไว้รอบเมือง 15  แต่ ในเมืองน้ั นม ีชายฉลาดแต่ยากจนอยู่คน
หน่ึง และชายคนน้ีชว่ยเมืองน้ันไว ้ให ้พ้นด้วยปัญญาของตน  แต่  หาม ีใครจดจําราํลึกถึงชายยากจนคนน้ี ไม่ 
16  แต่ ข้าพเจ้าวา่  สติ ปัญญาก็ ดี กวา่กําลังวงัชา ถึงสติปัญญาของชายยากจนคนน้ันถู กด ูแคลน และถ้อยคํา
ของเขาไม่ มี ใครฟั งก ็ ตามที 17 ถ้อยคําของคนฉลาดซ่ึงได้ยนิในท่ีสงดัดีกวา่สิงหนาทของผู้ครอบครองคน
เขลา 18  สติ ปัญญาดีกวา่เครือ่งอาวุธยุทโธปกรณ์  แต่ คนบาปคนเดียวยอ่มบัน่รอนความดีเสียเป็ นอ ันมากได้

10
ความโง ่เขลา ความชัว่รา้ยและความล้มเหลวของมนษุย์

1 แมลงวนัตายยอ่มทําให ้ขี้ ผึ้งของคนปรุงยาบูดเหม็นไป ดังน้ันความโง่เขลานิดหน่อยก็ ทําให ้เขาเสียชื่ 
อด ้วยในเรือ่งสติปัญญาและเกียรติ ยศ 2  จิ ตใจของคนท่ี มีสติ ปัญญายอ่มอยู ่ท่ี ข้างขวามือของตน  แต่  จิ ตใจ
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ของคนเขลายอ่มอยู ่ท่ี ข้างมือซ้ายของตัว 3  แม้ เม่ือคนเขลากําลังเดินไปตามทาง เขาก็ขาดสํานึก และตัวเขา
มักแสดงแก่ ทุ กคนวา่ตนเป็นคนเขลา 4 ถ้าใจของเจ้านายเกิดโมโหขึ้นต่อท่าน อยา่ออกเสียจากท่ีของท่าน
เพราะวา่อารมณ์เยน็ยอ่มระงบัความผิดใหญ่หลวงไว ้ได้ 5  มี  สิ ่งสามานย ์ท่ี ข้าพเจ้าเหน็ภายใต้ ดวงอาทิตย ์
ประหน่ึงวา่เป็นความผิดซ่ึงมาจากผู้ มีอาํนาจ 6 คือคนเขลาถูกแต่งตัง้ไว้ในตําแหน่งสูงใหญ่ และคนมัง่คัง่
รบัตําแหน่งต่ําต้อย 7 ข้าพเจ้าเหน็ทาสขี่ ม้า และเจ้านายเดิ นที ่พื้นแผ่นดินอยา่งทาส 8  ผู้ ใดขุดบ่อไว้  ผู้ น้ัน
จะตกลงในบ่อน้ัน  ผู้ ใดพังรัว้ต้นไม้ ทะลุ  เข้าไป  งู จะขบกัดผู้ น้ัน 9  ผู้ ใดสกัดหนิ  ผู้ น้ันจะเจ็บเพราะหนิน้ัน  ผู้ ใด
ผ่าขอนไม้  ผู้ น้ันจะประสบอนัตรายเพราะขอนไม้น้ันได้ 10 ถ้าขวานท่ือแล้ว และเขาไม่ลับให ้คม เขาก็ต้อง
ออกแรงมากกวา่  แต่  สติ ปัญญาจะชว่ยให ้บรรลุ  ความสําเรจ็ 11 ถ้างูขบเสี ยก ่อนท่ี ทําให ้มันเชื่อง  หมอง ู ก็  ไม่  
เป็นประโยชน์ อะไรแล้ว 12 ถ้อยคําจากปากของผู้ มีสติ ปัญญาก็ มี  คุณ  แต่ รมิฝีปากของคนเขลาจะกลืนตัวเอง
เสีย 13 ถ้อยคําจากปากของเขาเป็นความเขลาตัง้แต่เริม่ปร ิปาก ตอนจบถ้อยคําน้ั นก ็เป็นความบ้าบออยา่ง
รา้ย 14 คนเขลาพูดมากซ้ําซาก  มนษุย ์ หารูไ้ม่ วา่เหตุอนัใดจะบังเกิดขึ้น ใครเล่าจะบอกเขาได้วา่มีอะไรเกิด
ขึ้นเม่ือเขาล่วงไป 15 การงานของคนเขลากระทําให้เขาทุกคนเหน็ดเหน่ือย ด้วยวา่เขาไม่ รู ้จักทางท่ี จะเข้ า
ไปในกรุง 16  โอ บ้านเมืองเอย๋  วบิัติ  แก่  เจ้ าเม่ือกษั ตร ิย์ของเจ้าเป็นเด็ก และเจ้านายทัง้หลายของเจ้ามีการ
เล้ียงกันสนกุสนานแต่ เชา้ 17  โอ บ้านเมืองเอย๋ ความสําราญจะมี แก่  เจ้า เม่ือกษั ตร ิย์ของเจ้าเป็นบุตรชาย
ของขุนนาง และเจ้านายของเจ้ามีการเล้ียงตามกาลเทศะ เพื่อจะมี กําลังวงัชา  มิใช ่จะด่ืมให ้มึนเมา 18 เพราะ
ความขี้ เก ียจ หลังคาจึงหกัพังลง และเพราะมือเกียจครา้นเรอืนจึงรัว่เฉอะแฉะ 19 เขาจัดงานเล้ียงไว ้เพื่อให ้
คนหวัเราะ และน้ําองุน่ทําให ้ชื่นบาน และเง ินก จั็ดให ้ได้  ทุกอยา่ง 20 อยา่แช ่งด ่ากษั ตร ิย์  เออ  แม้แต่ คิดแช ่งด 
่าในใจก็อยา่เลย และอยา่แชง่คนมั ่งม ี ท่ี ในหอ้งนอนของเจ้า เพราะนกในอากาศจะคาบเสียงของเจ้าไป หรอื
ตั วท ี่ มี  ปี กจะเล่าเรือ่งน้ัน

11
คนธรรมดาสามารถได้ สิ ่งท่ี ดี  ท่ี สุดได้

1 จงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ํา เพราะอกีหลายวนัเจ้าจะพบมันได้ 2 จงปันส่วนหน่ึงให ้แก่ คนเจ็ดคน  
เออ ถึงแปดคนก็ ให ้ เถอะ เพราะเจ้าไม่ทราบวา่สิง่สามานย์อยา่งใดจะบังเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดิน 3 ถ้าบรรดา
เมฆมีฝนอยู ่เต็ม มั นก ็จะเททัง้หมดลงมาบนแผ่นดินโลก และถ้าต้นไม้ล้มลงทางใต้หรอืทางเหนือ มันล้ม
ลงตรงไหน มั นก ็นอนอยู ่ตรงน้ัน 4  ผู้ ใดเฝ้าสังเกตลมก็จะไม่หวา่นพืช และผู้ ท่ี มองเมฆก็จะไม่ เก็บเก่ียว 5  
เจ้ าไม่ทราบทางของวญิญาณวา่ไปทางไหน และกระดูกมีขึ้นในมดลูกของหญิงท่ี มีครรภ์ อยา่งไรฉันใด  เจ้ 
าก็จะไม่ทราบถึ งก ิจการของพระเจ้าผู้ทรงกระทําสิง่สารพัดฉันน้ัน 6 เวลาเชา้เจ้าจงหวา่นพืชของเจ้า และ
พอเวลาเย ็นก ็อยา่หดมือของเจ้าเสีย เพราะเจ้าหาทราบไม่วา่การไหนจะเจรญิ การน้ีหรอืการน้ัน หรอืการ
ทัง้สองจะเจรญิดี เหมือนกัน 7 แสงสวา่งเป็ นที ่ ชื่นใจ และการท่ี นัยน์ ตาเหน็ดวงตะว ันก ็เป็ นที ่ ชื่นบาน 8  แต่ 
ถ้าคนใดมี ช ีวิตอยู ่ได้ ตัง้หลายปี และเขาเปรมปร ีดิ ์ในตลอดปีเดือนเหล่าน้ัน  ก็ จงให้เขาระลึกถึงว ันม ื ดม ิด
วา่จะมี มาก บรรดาเหตุ การณ์  ท่ี  เก ิดขึ้นมาน้ั นก ็ อนิจจัง 9  โอ  เยาวชน จงเปรมปร ีดิ ์ในปฐมวยัของเจ้า และให ้
จิ ตใจของเจ้ากระทําตัวเจ้าให้รา่เรงิในปีเดือนแหง่ปฐมวยัของเจ้า  เจ้ าจงดําเนินในทางแหง่ใจของเจ้าและ
ตามสายตาของเจ้า  แต่ จงทราบวา่เน่ืองด้วยกิจการงานทัง้ปวงเหล่าน้ีพระเจ้าจะทรงนําเจ้าเข้ามาถึงการ
พิพากษา 10 ฉะน้ันจงตัดความเศรา้หมองเสียจากใจของเจ้า และจงสลัดความชัว่รา้ยเสียจากเน้ือหนังของ
เจ้า เพราะความหนุ่มสาวและวยัฉกรรจ์น้ันเป็ นอน ิจจัง

12
มาตรฐานท่ี สมบูรณ์ เม่ืออยู ่ใต้  พระราชบัญญัติ ปราศจากพระคุ ณ 

1 ในปีเดือนแหง่ปฐมวยัของเจ้า  เจ้ าจงระลึกถึงพระผู้เนรมิตสรา้งของเจ้าก่อนท่ียามทุกข์รอ้นจะมาถึง
และปีเดือนใกล้ เข้ามา เม่ือเจ้าจะกล่าววา่ �ข้าไม่ มี ความเพลิดเพลินในปีเดือนน้ันเลย� 2  ก่อนท่ี  ดวงอาทิตย ์
 แสงสวา่ง  ดวงจันทร ์และดวงดาวทัง้หลายอบัแสง และก่อนท่ีเมฆกลับมาเม่ือหมดฝนแล้ว 3 ในกาลเม่ือ
คนยามเฝ้าเรอืนจะตัวสัน่ และคนแข็งแรงจะคุดคู้ ไป และหญิงโม่จะเลิกโม่ เพราะจํานวนลดน้อยลง และ
บรรดาผู้ ท่ี เยีย่มหน้าต่างจะมื ดม ัว 4 และประตู คู่  ท่ี เปิดออกถนนจะปิดเสีย เม่ือเสียงโม่ออ่ยลง เม่ื อม ีเสียง
นก เขาจะลุกขึ้น และบรรดานั กร ้องสตรจีะยอ่ตัวลง 5  เออ เขาทัง้หลายจะกลั วท ่ี สูง และสิง่น่าสยดสยองก็
จะอยู่ในหนทาง ต้ นอ ั ลม ันด์จะมี ดอก และตัก๊แตนจะเป็นภาระ ความปรารถนาก็จะประลาตไปเสีย เพราะ
มนษุย์กําลังไปบ้านอนัถาวรของเขา ส่วนผู้ ไว้ทุกข์  ก็ เวยีนไปมาตามถนน 6  ก่อนท่ี สายเงนิจะขาด หรอืชาม
ทองคําจะบรรลัย หรอืเหยอืกน้ําจะแตกเสียท่ี น้ําพุ หรอืล้อจะหกัเสีย  ณ  ท่ี ขังน้ํา 7 และผงคลีจะกลับไปเป็น
ดินอยา่งเดิม และจิตวญิญาณจะกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงประทานให ้มาน ้ัน 8 ปัญญาจารย ์วา่  อนิจจัง  อนิจจัง 
สารพั ดก ็ อนิจจัง 9  ยิง่กวา่น้ัน เพราะปัญญาจารย์เป็นคนฉลาดแล้ว ท่านยงัสอนความรู ้ให ้ประชาชนอ ีกด 
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้วย  เออ ท่านพิ เคราะห ์ท่านค้นควา้ และท่านเรยีบเรยีงสุภาษิตหลายข้อ 10 ปัญญาจารย์เสาะหาถ้อยคําท่ี 
เพราะหู และท่านเขียนถ้อยคําแหง่ความจรงิไว้อยา่งเท่ียงตรง 11 ถ้อยคําของนักปราชญ์เป็นประดุจปฏัก
และประดุจตะปูซ่ึงอาจารย ์ผู้ สอนแหง่การชุ มน ุมได้ตรงึแน่น ซ่ึงท่านเมษบาลผู้ หน ่ึงได้ประทานให้ 12 และ
ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  บุ ตรชายของข้าพเจ้าเอย๋ จงรบัคําตักเตือนเถิด ซ่ึงจะทําหนังสือมากก็ ไม่มี  สิน้สุด และเรยีน
มากก็เหน่ือยเน้ือหนัง 13  ให ้เราฟังตอนสรุปความกันทัง้สิน้แล้ว คือจงยาํเกรงพระเจ้า และรกัษาพระบัญญั 
ติ ของพระองค์ เพราะน่ีแหละเป็นหน้าท่ีทัง้สิน้ของมนษุย์ 14 ด้วยวา่พระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกประการ
เข้าสู่การพิพากษา  พร ้อมด้วยสิง่เรน้ลั บท ุกอยา่ง  ไม่ วา่ดีหรอืชัว่



เพลงซาโลมอน 1:1 538 เพลงซาโลมอน 2:8

 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
เพลงซาโลมอน

พอถึงสมัยของเอสรา พวกยวิยอมรบัวา่หนังสือเพลงซาโลมอนเป็นหนังสือท่ี ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้า
และเป็นส่วนหน่ึงของพระคัมภีร์ โจซีฟั สน ับวา่เล่ มน ้ี ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้าและเป็นส่วนหน่ึงของเสพทู 
อาจ ินต์

 กษัตรยิ ์ซาโลมอนแต่งบทเพลง 1005  บท (1 พกษ 4:32)  แต่ เพลงเดียวท่ี ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้าและ
ยงัอยู ่คือ �เพลงของซาโลมอน� ซ่ึงอาจจะถูกเขียนขึ้นในชว่งแรกในชวีติของท่าน พระเจ้าทรงใช ้มนษุย ์ ท่ี 
ออ่นกําลังใหส้อนบทเรยีนฝ่ายจิตวญิญาณ ในเล่ มน ้ี กษัตรยิ ์ซาโลมอนเปรยีบกับพระเยซู ครสิต์ ซ่ึงใหญ่กวา่
ซาโลมอน (มธ 12:42) เล่ มน ้ี ไม่ได้ เป็นประว ัติ  ศาสตร ์เรือ่งท่ี บรรยาย หรอืเรือ่งจรงิจากชวีติของซาโลมอน
 แต่ เป็นเรือ่งเปรยีบหลายเรือ่ง มัทธวิ  เฮ ็ นร ี กล่าววา่ �เล่ มน ้ีเป็นคําอุปมา ซ่ึงทําให ้คนที ่ ไม่ รกัพระเจ้าเข้าใจ
เรือ่งเก่ียวกับพระเจ้าอยากขึ้น  แต่ สําหรบัคนท่ีรกัพระเจ้าน้ันเรือ่งเก่ียวกับพระเจ้าชดัขึ้นและชื่นใจ�

 เพื่อให ้ มนษุย ์ เข ้าใจถึงเรือ่งความรกัและความสามั คค ีธรรมของพระเจ้า  พระองค์ ต้องใช้เรือ่งจากชวีติ
ประจําวนัน้ีเป็นการเปรยีบเทียบ เพราะฉะน้ันพระเจ้าทรงเปรยีบกับเจ้าบ่าว อสิราเอลเปรยีบกับเจ้าสาว คือ
เป็นเจ้าสาวของพระเจ้า ในพระคัมภีร ์ใหม่  พระเยซู ทรงเปรยีบกับเจ้าบ่าว (มธ 22:1; 25:1-13;  ลก 5:35)  อ� 
เปาโลต้องการใหพ้วกครสิเตียนเป็นพรหมจาร ีบรสุิทธิ ์ซ่ึงถวายแด่พระครสิต์ (2 คร 11:2)

ในเล่ มน ี้เราเหน็พระเจ้าเปรยีบกับพระบิดาแหง่ความรกั  ปุ โรหติ  ผู้  เล้ียง และกษั ตร ิย์
จงอา่นหนังสือเพลงซาโลมอนด้วยความออ่นน้ อม ขอพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิทรงชว่ยให ้เข้าใกล้  ช ิ ดก ับ

พระองค์  หน ังสือสดุ ดี 45  มีต ัวอยา่งคล้ายกับเล่ มน ้ี

การสนทนาระหวา่งเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว
1 บทเพลงแหง่บทเพลงทัง้หลายซ่ึงเป็นของซาโลมอน 2 ขอเขาจุ บด ิฉันด้วยจุบจากปากของเขา เพราะวา่

ความรกัของเธอดี กวา่น ้ําองุน่ 3 เพราะน้ํามันเจิมของเธอน้ันหอมฟุ้ง นามของเธอจึงหอมเหมือนน้ํามั นที ่
เทออกแล้ว เพราะฉะน้ันพวกหญิงพรหมจารจึีงรกัเธอ 4 ขอพาดิฉันไป พวกเราจะวิง่ตามเธอไป  กษัตรยิ ์ ได้ 
นําดิฉันไปในหอ้งโถงของพระองค์ เราจะเต้นโลดและเปรมปร ีดิ ์ในตัวเธอ เราจะพรรณนาถึงความรกัของ
เธอให้ยิง่กวา่น้ําองุน่ บรรดาคนเท่ียงธรรมรกัเธอ 5  โอ  บุ ตรสาวแหง่เยรูซาเล็มเอย๋  ดิ ฉันผิวดําๆ  แต่ วา่ดํา
ขํา ดังเต็นท์ของพวกเคดาร์ ดังวสูิตรของซาโลมอน 6 อยา่มองค่อนขอดดิ ฉัน เพราะดิฉันผิวคล้ํา เน่ืองด้วย
แสงแดดแผดเผาดิ ฉัน พวกบุตรแหง่มารดาของดิฉันได้ขึ้งโกรธดิ ฉัน เขาทัง้หลายใช ้ดิ ฉันให้เป็นคนดูแล
สวนองุน่  แต่ สวนองุน่ของดิฉันเอง  ดิ ฉันไม่ ได้  ดูแล 7  โอ เธอผู้ ท่ี  จิ ตใจดิฉั นร ัก ขอบอกดิฉั นว ่า เธอเล้ียงฝูง
สัตว ์อยู ่ ท่ี ไหนในเวลาเท่ียงวนั เธอให้มันนอนพักท่ี ไหน เพราะเหตุใดเล่าดิฉันจะต้องหนัไปตามฝูงสัตว์ของ
พวกเพื่อนเธอ 8  โอ  แม่ งามเลิศในท่ามกลางหญิงทัง้หลาย ถ้าเธอไม่ รู ้จงเดินไปตามรอยตีนฝูงแพะแกะ  แล 
้วจงเล้ียงฝูงแพะแกะของเธอไว ้ท่ี ข้างเต็นท์ของเมษบาลเถิด 9  โอ  ท่ี รกัของฉันเอย๋ ฉันขอเปรยีบเธอประหน่ึง
อาชาเทียมราชรถของฟาโรห์ 10  แก้  มท ้ังสองของเธองามด้วยอาภรณ์ประดับเพชรพลอย ลําคอของเธอก็
สวยมีสรอ้ยทองคํา 11 พวกฉันจะทําเครือ่งประดับทองคํามีลูกปัดเงนิประกอบ 12 ขณะเม่ือกษั ตร ิยกํ์าลังประ
ทั บท ่ี โต ๊ะอยู่ น้ํามันแฝกหอมของดิฉั นก ็ส่งกลิน่ฟุ้งไป 13  ท่ี รกัของดิฉันเป็นเหมือนหอ่มดยอบสําหร ับด ิ ฉัน 
หอ้ยอยู่ตลอดคืนระหวา่งสองถันของดิ ฉัน 14  ท่ี รกัของดิ ฉันน้ัน สําหร ับด ิฉันเธอเป็นเหมือนชอ่ดอกเทียน
ขาว  อยู ่ในสวนองุน่เอนเกดี 15  ดู  เถิด  ท่ี รกัของฉัน  ดู ชา่งสวยงาม  ดู  เถิด เธอสวยงาม ดวงตาทัง้สองของเธอ
ดังนกเขา 16  ดู  เถิด  ท่ี รกัของฉัน เธอเป็นคนสวยงามจรงิเจ้าค่ะ เธอเป็นคนน่าชมจรงิๆ  ท่ี นอนของเราเขียว
สด 17 ขื่อเรอืนของเราทําด้วยไม้สนสีดาร์ และแปของเราน้ันทําด้วยไม้สนสามใบ

2
การไตรต่รองของเจ้าสาว

1  ดิ ฉันเหมือนดอกกุหลาบในทุ่งชาโรน เหมือนดอกบัวในหุบเขา 2 ดอกบั วท ่ามกลางต้นหนามน้ันอยา่งไร
 ท่ี รกัของฉั นก ็ อยู ่ เด่ นในท่ามกลางสาวอื่นๆ 3 ต้นแอบเป้ิลขึ้นอยู่กลางต้นไม้ป่าอยา่งไร  ท่ี รกัของดิฉั นก ็ อยู ่
ท่ามกลางชายหนุ่ มอ ่ืนๆอยา่งน้ัน  ดิ ฉันได้น่ังอยู ่ใต้ รม่ของเขาด้วยความยนิดี เป็นอนัมาก และผลของเขา
ดิฉันได้ลิม้รสหวาน 4 เขาได้ พาด ิฉันให ้เข ้าในเรอืนสําหรบังานเล้ียง และธงสําคัญของเขาซ่ึงหอ้ยอยู่เหนื อด ิ
ฉันน้ันคือความรกั 5 จงชูกําลังของดิฉันด้วยขนมองุน่แหง้ ขอทําให ้ดิ ฉันชื่นใจด้วยผลแอบเป้ิล เพราะดิฉัน
ป่วยเป็นโรครกั 6 มือซ้ายของเขาชอ้นใต้ศีรษะของดิฉันไว้ และมือขวาของเขาสอดกอดดิฉันไว้ 7  โอ  เหล่ า
บุตรสาวแหง่เยรูซาเล็มเอย๋  ดิ ฉันขอใหเ้ธอทัง้หลายปฏิญาณต่อละมัง่หรอืกวางตัวเมียในทุ่งวา่ เธอทัง้หลาย
จะไม่เรา้หรอืจะไม่ปลุกท่ีรกัของดิฉันใหต่ื้นกระตือขึ้นจนกวา่เขาจะจุใจแล้ว 8  แน่ะ เสียงท่ีรกัของดิ ฉัน  ดู  เถิด 



เพลงซาโลมอน 2:9 539 เพลงซาโลมอน 4:12

เขามาแล้ว กําลังเต้นโลดอยู่บนภู เขา กําลังกระโดดอยู่บนเนินเขา 9  ท่ี รกัของดิฉันเป็นดุ จด ังละมัง่หร ือด ุ จด 
ังกวางหนุ่ม  ดู  เถิด เขากําลังยนือยู ่ท่ี ข้างหลังกําแพงของเรา เขาชะโงกหน้าต่างเข้ามา เขาสอดมองดูทาง
ตาข่าย 10  ท่ี รกัของดิฉันได้ เอ ่ยปากพู ดก ั บด ิฉั นว ่า � ท่ี รกัของฉันเอย๋ เธอจงลุกขึ้นเถอะ คนสวยงามของฉัน
เอย๋ จงมาเถิด 11  ด้วยวา่  ดู  เถิด  ฤดู หนาวล่วงไปแล้ว และฝนก็วายแล้ว 12  ดอกไม้ ต่างๆนานากําลังปรากฏ
บนพื้นแผ่นดิน เวลาสําหรบัวหิครอ้งเพลงมาถึงแล้ว และเสียงคูของนกเขาก็ ได้ ยนิอยู่ในแผ่นดินของเรา
13 ต้นมะเด่ือกําลั งบ ่มผลดิบให ้สุก และเถาองุ ่นม ีดอกบานอยู่มันส่งกลิน่หอมฟุ้ง  ท่ี รกัของฉันเอย๋ จงลุกขึ้น
เถอะ คนสวยงามของฉันเอย๋ จงมาเถิด 14  โอ  แม่ นกเขาของฉันเอย๋  แม่ นกเขาตั วท ่ี อยู ่ในซอกผาในชอ่งลับ
แหง่เขาชนั  ขอให ้ฉันได้ชมรูปโฉมของเธอหน่อยเถอะ  ขอให ้ฉันได้ยนิสําเนียงของเธอหน่อย ด้วยวา่น้ําเสียง
ของเธอก็ หวาน และรูปโฉมของเธอก็งามวไิล 15 จงจับสุนัขจิง้จอกมาให ้เรา คือสุนัขจิง้จอกตัวเล็กท่ีทําลาย
สวนองุน่ เพราะวา่สวนองุน่ของเรากําลั งม ีดอกชอ่แล้ว� 16  ท่ี รกัของดิฉันเป็นกรรมสิทธิข์องดิ ฉัน และตัว
ดิฉั นก เ็ป็นของเขา เขากําลังเล้ียงฝูงสัตวข์องเขาท่ามกลางหมู่ ดอกบัว 17  ท่ี รกัของดิฉันจ๋า จนเวลาเยน็ และ
เงาหมดไปแล้ว ขอเธอเป็นดัง่ละมัง่หรอืกวางหนุ่ มท ่ี เท ือกเขาเบเธอร ์เถิด 

3
 เจ้ าสาวแสวงหาและพบกับเจ้าบ่าว

1 ยามราตรกีาลเม่ื อด ิฉันนอนอยู ่ดิ ฉันมองหาเขาผู้น้ั นที ่ดวงใจของดิฉั นร ักใคร่  ดิ ฉันมองหาเขา  แต่ หาได้
พบไม่ 2 � บัดน้ี  ดิ ฉันจะลุกขึ้น  แล ้วจะเท่ียวไปในเมืองให ้ตลอดไป ตามถนนและลานเมือง  ดิ ฉันจะแสวงหา
เขาผู้น้ั นที ่ดวงใจของดิฉั นร ักใคร�่  ดิ ฉันมองหาเขา  แต่ หาได้พบไม่ 3 พวกพลตระเวนท่ีลาดตระเวนในเมือง
น้ันได้พบดิ ฉัน  แล ้วดิฉันถามเขาวา่ �ท่านเหน็เขาผู้น้ั นที ่ดวงใจของดิฉั นร ักใคร ่ไหม � 4 พอดิฉันผ่านพล
ตระเวนพ้นมาหน่อยเดียว  ดิ ฉั นก พ็บเขาผูน้ั้ นที ด่วงใจของดิฉั นร ักใคร่  ดิ ฉันจับตัวเขากุมไว ้แน่น และไม่ยอม
ปล่อยให้เขาหลุดไปเลย จนดิฉันพาเขาให ้เข ้ามาในเรอืนของมารดาดิ ฉัน และให ้เข ้ามาในหอ้งของผู้ ท่ี  ให ้ ดิ 
ฉันได้ ปฏิสนธ ิ5  โอ  เหล่ าบุตรสาวแหง่เยรูซาเล็มเอย๋  ดิ ฉันขอให้เธอทัง้หลายปฏิญาณต่อละมัง่หรอืกวางตัว
เมียในทุ่งวา่ เธอทัง้หลายจะไม่เรา้หรอืจะไม่ปลุกท่ีรกัของดิฉันใหต่ื้นกระตือขึ้นจนกวา่เขาจะจุใจแล้ว

การยกยอ่งเจ้าบ่าวกับเพื่อนๆ
6  ผู้ ใดหนอท่ีกําลังขึ้นมาจากถิน่ทุ รก ันดารดูประดุจเสาควนั หอมไปด้วยกลิน่มดยอบและกํายาน ทําด้วย

บรรดาเครือ่งหอมของพ่อค้า 7  ดู  เถิด เป็นพระวอของซาโลมอน หอ้มล้อมมาด้วยทแกล้วทหารหกสิบคน เป็น
ทแกล้วทหารคนอสิราเอล 8 เขาทัง้หลายถือดาบและเป็นผู้ชาํนาญศึก เขาทุกคนเหน็บดาบไว ้ท่ี ต้นขาของ
ตน เพราะเกรงภัยในราตร ีกาล 9  กษัตรยิ ์ซาโลมอนสรา้งพระวอสําหรบัพระองค์ ด้วยไม้มาจากเลบานอน
10  พระองค์ ทรงทําเสาพระวอน้ันด้วยเงนิ แท่นประทับทําด้วยทองคํา และยี ่ภู ่ลาดด้วยผ้าสี ม่วง ข้างในพระ
วอน้ันบุ ไว ้ด้วยความรกัโดยบุตรสาวแหง่เยรูซาเล็ม 11  โอ  บุ ตรสาวแหง่ศิโยนเอย๋ จงออกไป  ไปดู  กษัตรยิ ์ซา
โลมอนเถิด ทรงมงกุฎซ่ึงพระราชชนนี ได้ สวมให้ ในว ันที ่ พระองค์  ได้ ทรงอภิเษกสมรสน้ัน ในวนัเม่ือพระทัย
ของพระองค์ทรงเบิกบานอยู่

4
 เจ้ าบ่าวยกยอ่งเจ้าสาว

1  ท่ี รกัของฉันเอย๋  ดู  เถิด เธอชา่งสวยงาม  ดู  ซี เธอสวยงาม ดวงตาของเธอดังนกเขาอยู่ในผ้าคลุม ผม
ของเธอดุจฝูงแพะท่ีเคล่ือนมาตามเนินลาดภูเขากิเลอาด 2  ซ่ี ฟันของเธอดังฝูงแกะตัวเมียท่ีกําลังจะตัดขน
เพิง่ขึ้นมาจากการชาํระล้าง  มี ลูกแฝดติดมาทุกตัว และหามีตัวใดเป็นหมันไม่ 3 รมิฝีปากของเธอแดงดุ จด 
้ายสี ครัง่ และคําพูดของเธอก็ งดงาม  ขม ับของเธอเหมือนผลทั บท ิมผ่าซีกอยู่ในผ้าคลุม 4 ลําคอของเธอดุจ
ป้อมของดาวดิท่ี ได้ ก่อสรา้งไว้เพื่อเก็บเครือ่งอาวุธ  มีด ้ังพันหน่ึงแขวนไว้ ทัง้หมดเป็นโล่ของทแกล้วทหาร
5 ถันทัง้สองของเธอเหมือนลูกละมัง่สองตัวซ่ึงเป็นละมัง่ฝาแฝดท่ีกําลังหากินในท่ามกลางหมู่ ดอกบัว 6 จน
เวลาเยน็และเงาหมดไปแล้ว ฉันจะไปยงัภูเขามดยอบและยงัเนินเขากํายาน 7  ท่ี รกัของฉันเอย๋ เธอชา่งงาม
สะพรัง่ไปทัง้น้ัน ในตัวเธอจะหาตําหนิสักนิ ดก ็ ไม่มี 8 จงจากเลบานอนไปกับฉันเถิด  เจ้ าสาวของฉันจ๋า จง
จากเลบานอนไปกับฉันนะ  ให ้มองลงจากยอดเขาอามานา จากยอดเขาเสนีร์ และยอดเขาเฮอร ์โมน จาก
ถ้ําราชสีห์ จากเขาเสือดาว 9 น้องสาวของฉันจ๋า น้องได้ปล้นเอาดวงใจของพี่ไปเสียแล้วละ  เจ้ าสาวของฉัน
เอย๋  เจ้ าได้ปล้นเอาดวงใจของฉันไปด้วยการชายตาเพียงแวบเดียวเท่าน้ัน ด้วยสรอ้ยคอสายเดียวของเจ้า
10 น้องสาวของฉันจ๊ะ  เจ้ าสาวของฉันจ๋า ความรกัของเธอชา่งหวานเสียน่ี กระไร ความรกัของเธอน้ันชา่ง
หวานกวา่น้ําองุน่ และกลิน่น้ํามันของเธอชา่งหอมกวา่เครือ่งเทศทัง้หลาย 11  โอ  เจ้ าสาวของฉันจ๋า รมิฝีปาก
ของเธอเสมือนน้ําผึ้งกําลังจะหยดยอ้ย น้ําผึ้งและน้ํานมอยู ่ใต้ ลิน้ของเธอ  กล ่ินเส้ือผ้าของเธอหอมดุจกลิน่
มาจากเลบานอน 12  เจ้ าสาวของฉันเอย๋ น้องสาวของฉันเปรยีบประดุจสวนสงวน  ดุ  จอ ุทยานท่ีหวงหา้มไว้
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และดุ จน ้ําพุ ท่ี  ถู กประทับตราไว้ 13  ผลิ ตผลของเธอดุจสวนต้นทั บท ิม  อ ีกทัง้ผลไม้อนัโอชาอยา่งอื่นๆ  อ ีก
ทัง้เทียนขาวและแฝกหอม 14 ต้นแฝกหอมและต้นฝรัน่ ต้นตะไครแ้ละอบเชย  อ ีกทัง้บรรดาต้นไม้สําหรบัทํา
กํายานคือต้นมดยอบและต้นกฤษณา  อ ีกทัง้เครือ่งหอมชัน้เยีย่มทัง้สิน้ 15 ตัวเธอประดุ จด ังน้ําพุในอุทยาน
ประดุ จบ ่อน้ําแหง่ชวีติ และประดุจลําธารไหลจากเลบานอน

การขอรอ้งของเจ้าสาว
16  โอ ลมเหนือเอย๋ จงต่ืนขึ้นเถิด ลมใต้ เอย๋ จงพัดมาเถิด จงพัดโชยสวนของดิ ฉัน เพื่อของหอมในสวน

น้ันจะหอมฟุ้งออกไป  ขอให ้ ท่ี รกัของดิฉันเข้ามาในสวนของเขา และรบัประทานผลไม้อนัโอชาเถิด

5
คําตอบของเจ้าบ่าว

1 น้องสาวของฉันจ๊ะ  เจ้ าสาวของฉันจ๋า ฉันเข้ามาในสวนของฉันแล้วนะ ฉันมาเก็บเอามดยอบของฉัน
พรอ้มกับไม้ สี เสียดของฉันแล้ว ฉั นร ับประทานรวงผึ้ งก ั บน ํ้าผึ้งของฉันแล้ว ฉันด่ื มน ํ้าองุ ่นก ั บน ํ้านมของฉัน
แล้ว  โอ สหายทัง้หลาย จงรบัประทานและจงด่ืมเถิด  โอ ท่านผู้เป็ นที ่รกัเอย๋ จงด่ืมใหอ้ิม่หนําเถิด

 เจ้ าสาวได้ยนิคําตอบของเจ้าบ่าวจึงต่ืนขึ้น
2  ดิ ฉันหลับแล้ว  แต่ ใจของดิฉันยงัต่ืนอยู่ คื อม ีเสียงเคาะของท่ีรกัของดิฉันพูดวา่ �น้องสาวจ๋า  ท่ี รกัของ

ฉันจ๋า เปิดประตู ให ้ฉันซิ จ๊ะ  แม่ นกเขาของฉันจ๊ะ  แม่ คนงามหมดจดของฉันจ๋า เพราะศีรษะของฉั นก ็ ถู กน้ํา
ค้างชื้น และเส้นผมของฉั นก ็ชุ ่มด ้วยละอองน้ําฟ้าแหง่ราตร ีกาล � 3  ดิ ฉันเปล้ืองเส้ือของดิฉันออกเสียแล้ว
 ดิ ฉันจะสวมกลับเข้าไปอกีอยา่งไรได้  ดิ ฉันล้างเท้าของดิฉันแล้ว ทําไมจะให ้เท ้าของดิฉันกลับเป้ือนไปอกีเล่า
4  ท่ี รกัของดิฉันสอดมือของเขาเข้ามาทางรู ประตู และใจดิฉั นก ็กระสันถึงเขา 5  ดิ ฉันลุกขึ้นไปเปิดประตู ให ้ ท่ี 
รกัของดิ ฉัน และมือของดิฉันทําใหม้ดยอบหยด และน้ิวของดิฉันทําใหน้ํ้ามดยอบยอ้ยบนลูกสลักกลอน

 เจ้ าสาวแสวงหาเจ้าบ่าว
6  ดิ ฉันเปิดประตู ให ้ ท่ี รกัของดิ ฉัน  แต่  ท่ี รกัของดิฉันกลับไปเสียแล้ว เม่ือเขาพูด  จิ ตใจดิฉั นม ัวตกตะลึง  ดิ 

ฉันแสวงหาเขา  แต่  ดิ ฉันหาเขาไม่ พบ  ดิ ฉั นร ้องเรยีกเขา  แต่ เขามิ ได้  ขานตอบ 7 พลตระเวนท่ีลาดตระเวนใน
เมืองได้พบดิ ฉัน เขาตี ดิฉัน เขาทําให ้ดิ ฉันบาดเจ็บ พลตระเวนรกัษากําแพงเมืองฉกชงิเอาผ้าคลุมตัวจาก
ดิฉันไป 8  โอ  บุ ตรสาวแหง่เยรูซาเล็มเอย๋  ดิ ฉันขอให้พวกเธอปฏิญาณวา่ ถ้าเธอคนใดได้พบท่ีรกัของดิ ฉัน 
เธอจะรบัปากบอกเขาวา่  ดิ ฉันป่วยเป็นโรครกั 9  โอ  แม่ สาวงามล้ําเลิศในท่ามกลางสาวอื่นๆ  คู่ รกัของเธอน้ั 
นว ิเศษอะไรไปกวา่คู่รกัของใครๆ  คู่ รกัของเธอน้ั นว ิเศษอะไรไปกวา่คู่รกัของใครอื่นหรอื เธอจึงได้มาให้พวก
ฉันปฏิญาณให ้เชน่น้ัน 

 เจ้ าสาวยกยอ่งเจ้าบ่าว
10  ท่ี รกัของดิฉันผิวเปล่งปลัง่อมเลื อด เขาเป็นเอกในท่ามกลางหม่ืนคน 11 ศีรษะของเขาดังทองคําเน้ื อด ี

ผมของเขาหยกิและดําเหมือนนกกา 12 ตาของเขาเปรยีบเหมือนตานกเขาท่ีรมิหว้ยอาบน้ํานม และจั บอย ู่ 
ท่ี รมิกระแสน้ําเต็มฝ่ัง 13  แก้ มของเขาเหมือนอยา่งลานปลูกไม้ สี  เสียด ส่งกลิน่หอมหวน รมิฝีปากของเขา
เหมือนดอกบัวหยดน้ํามดยอบ 14 มือของเขาดุจวงแหวนทองคําอนัประดั บด ้วยพลอยเขียว ท้องของเขาดุจ
เสางาชา้งและประดั บด ้วยไพทูรย์ 15 ขาของเขาดุจเสาห ินอ ่อนตัง้บนฐานเสียบทองคําเน้ื อด ี สี  หน ้าของเขา
ดุจเลบานอนประเสรฐิอยา่งไม้สนสีดาร์ 16 ปากของเขาออ่นหวานท่ี สุด ทั ่วท ้ังสรรพางค์ของเขาล้วนแต่น่า
รกัน่าใคร่  โอ  เหล่ าบุตรสาวแหง่เยรูซาเล็มจ๋า  น่ี คือท่ีรกัของดิ ฉัน และน่ีคือเพื่อนยากของดิ ฉัน 

6
คําพูดของพวกบุตรสาวแหง่เยรูซาเล็มและเจ้าสาว

1  โอ  แม่ สาวงามล้ําเลิศในท่ามกลางสาวอื่นๆคู่รกัของเธอไปไหนเสีย  คู่ รกัของเธอกลับไปไหนเสียแล้วเล่า
เพื่อพวกเราจะไปสืบหากับเธอ 2  ท่ี รกัของดิฉันลงไปยงัสวนของเขาเพื่อจะไปท่ีลานปลูกไม้ สี  เสียด และเพื่อ
จะไปเล้ียงฝูงสัตวใ์นสวนกับเพื่อจะเก็บดอกบัว 3 ตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิข์องท่ีรกัของดิ ฉัน และท่ีร ักก เ็ป็นขอ
งดิ ฉัน เขาเล้ียงฝูงสัตว ์อยู ่ท่ามกลางหมู่ ดอกบัว 

ความงามและความดีของเจ้าสาว
4  โอ  ท่ี รกัของฉันเอย๋  แม่ ชา่งสวยงามประหน่ึงเมืองทีรซาห์และงามเยน็ตาดังเยรูซาเล็ม  แม่ เป็นสงา่น่า

ครา้มเกรงดังกองทัพมีธงประจํา 5 ขอเบือนเนตรไปจากฉันเถอะ เพราะวา่ฉันแพ้ นัยน์ ตาของเธอแล้ว ผม
ของน้องดุจฝูงแพะท่ีเคล่ือนมาตามเนินลาดภูเขากิเลอาด 6  ซ่ี ฟันของเธอดังฝูงแกะตัวเมียเพิง่ขึ้นมาจาก
การชาํระล้าง  มี ลูกแฝดติดมาทุกตัว และหามีตัวใดเป็นหมันไม่ 7  ขม ับของเธอเหมือนผลทั บท ิมผ่าซีกอยู่
ในผ้าคลุม 8  มี  มเหสี หกสิบองค์ และนางหา้มแปดสิบคน พวกหญิงพรหมจาร ีอ ีกมากเหลือจะคณนา 9  แม่ 
นกเขาของฉัน  แม่ คนงามหมดจดของฉัน เป็นคนเดียว เธอเป็นคนเดียวของมารดา เป็นหวัร ักห ัวใครข่องผู้ 
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ใหกํ้าเนิด สาวๆทัง้หลายเหน็เธอ และเรยีกเธอวา่  ผาสุก ทัง้เหล่ามเหสีและเหล่านางหา้มก็สรรเสรญิเยนิยอ
เธอวา่ 10 � แม่ สาวคนน้ีเป็นผู้ใดหนอ เม่ือมองลงก็ดังอรุโณทัย  แจ ่มจร ัสด ังดวงจันทร์ กระจ่างจ้าดังดวงสุร ิ
ยนั สงา่น่าเกรงขามดังกองทัพมีธงประจํา� 11  ดิ ฉันลงไปในสวนผลนัท เพื่อจะดู หมู่ไม้  เข ียวตามหุบเขาวา่
เถาองุ ่นม ดีอกตูมออกหรอืเปล่า และเพื่อจะดูวา่ผลทั บท ิมมีดอกแล้วหรอืยงั 12 เม่ื อด ฉัินยงัไม่ทั นร ู้ ตัว  จิ ตใจ
ของดิฉันได้กระทําให ้ดิ ฉันเหมือนรถม้าแหง่อามินาดิบ 13  กล ับมาเถอะ  กล ับมาเถิด  โอ  แม่ ชาวชูเลมจ๋า  กล 
ับมาเถิด  กล ับมาเถอะจ๊ะ เพื่อพวกดิฉันจะได้เธอไว ้ชมเชย  น่ี กระไรนะ เธอทัง้หลายจงมองตัวแม่ชาวชูเลม
ดังกองทัพสองพวก

7
1  โอ  แม่ ธดิาของจ้าว  เท ้าสวมรองเท้าผูกของเธอน้ันนวยนาดน่ี กระไร ตะโพกของเธอกลมดิกราวกับเม็ด

เพชรท่ีมือชา่งผู้ชาํนาญได้ เจ ียระไนไว้ 2 สะดือของเธอดุ จอ ่างกลมท่ี มิได้ ขาดเหล้าองุน่ประสม ท้องของเธอ
ดังกองข้าวสาลี ท่ี  มี ดอกบัวปักไว ้ล้อมรอบ 3 ถันทัง้สองของเธอเหมือนลูกละมัง่สองตัวซ่ึงเป็นละมัง่ฝาแฝด
4 ลําคอของเธอประหน่ึงหอคอยสรา้งด้วยงาชา้ง เนตรทัง้สองของเธอดุจสระในเมืองเฮชโบนท่ีรมิประตูเมือ
งบัทรบับิม  จม ูกของเธอเหมือนหอแหง่เลบานอนซ่ึงมองลงเหน็เมืองดามัสกัส 5 ศีรษะของเธอดังยอดภูเขา
คารเมล ผมของเธอดุ จด ้ายสี ม่วง  กษัตรยิ ์ ก็ ต้องมนต์ เสน่ห ์ด้วยเส้นผมน้ัน 6  โอ  แม่ ชา่งน่ารกั  แม่ ชา่งชื่นชม
เธอน่ีชา่งสวยงามต้องตาจรงิ 7 เธองามระหงดุจต้ นอ ินทผลัม และถันทัง้สองของเธอดังพวงองุน่ 8 ฉันจึง
คิดวา่ ฉันจะปีนขึ้นต้ นอ ินทผลั มน ้ัน ฉันจะจับพวงเหน่ียวไว้  ขอให ้ถันทัง้สองของเธองามดังพวงองุน่เถอะ
และขอใหล้มหายใจของเธอหอมดังผลแอบเป้ิลเถิด 9 และขอใหเ้พดานปากของเธอดุ จน ํ้าองุน่อยา่งดียิง่สํา
หร ับท ่ีรกัของฉัน ด่ืมคล่องคอจรงิๆ  ทําให ้รมิฝีปากของคนท่ีหลั บอย ู่ พู ดได้

 เจ้ าสาวหลงรกัเจ้าบ่าว
10 ตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิข์องท่ีรกัของดิ ฉัน และความปรารถนาของเขาก็เจาะจงเอาตัวดิ ฉัน 11  ท่ี รกัของ

ดิฉันจ๋า มาเถอะจ๊ะ  ให ้เราพากันออกไปในทุ่งนา  ให ้เราพักอยู่ตามหมู่ บ้าน 12  ให ้เราต่ืนแต่ เชา้ตรู ่ไปยงัสวน
องุน่  ให ้เราดูวา่เถาองุ ่นม ดีอกตูมออกหรอืเปล่า หรอืวา่มีดอกบานแล้ว  ให ้เราดูวา่ต้นทั บท ิมมีดอกหรอืยงั  ณ 
 ท่ี น่ันแหละดิฉันจะมอบความรกัของดิฉันให ้แก่  เธอ 13  โอ  ท่ี รกัของดิฉันจ๋า ผลมะเขื อด ดูาอมิส่งกลิน่หอมฟุ้ง
ไป  แล ้ วท ่ี ประตู บ้านของพวกดิฉั นม ี ผลไม้ อรอ่ยนานาชนิด  มี ทัง้ผลใหม่และผลเก่าท่ี ดิ ฉันได้ เก ็บรวบรวมไว้
สําหรบัเธอ

8
1  โอ ถ้าเธอได้เป็นเหมือนพีช่ายของดิ ฉัน  ผู้  ได้  ดู ดนมจากอกมารดาของดิฉั นก จ็ะดี เพราะเม่ื อด ฉัินพบเธอ

นอกบ้าน  ดิ ฉันจะได้ จุ บเธอได้  แล ้วคนทัง้หลายจะได้ ไม่  ดู  ถู  กด ูหมิน่ดิ ฉัน 2  แล ้วดิฉันจะได้เดินนําเธอพาเธอ
ให ้เข ้ามาในเรอืนมารดาของดิ ฉัน  ผู้ ซ่ึงจะสอนดิ ฉัน  ดิ ฉันจะได้ ให ้เธอด่ื มน ้ําองุน่ใส่ เครือ่งเทศ และด่ื มน ้ําทั 
บท ิมของดิ ฉัน 3  แล ้วมือซ้ายของเขาจะชอ้นใต้ศีรษะของดิฉันไว้ และมือขวาของเขาจะสอดกอดดิฉันไว้ 4  
โอ  บุ ตรสาวแหง่เยรูซาเล็มเอย๋  ดิ ฉันขอใหเ้ธอทัง้หลายปฏิญาณวา่ เธอทัง้หลายจะไม่เรา้หรอืจะไม่ปลุกท่ีรกั
ของดิฉันใหต่ื้นกระตือขึ้น จนกวา่เขาจะจุใจแล้ว

 เจ้ าบ่าวกล่าวถึงความรกั
5  แม่ คนน้ี ท่ี ขึ้นมาจากถิน่ทุ รก ันดารองิแอบแนบมากับคู่ รกั คือใครท่ีไหนหนอ  ดิ ฉันได้ปลุกเธอเม่ือเธออยู ่

ใต้ ต้นแอบเป้ิล  ท่ี น่ันแหละท่ีมารดาของเธอได้ ให ้กําเนิดเธอ  ท่ี ตรงน้ันแหละผู้ ท่ี คลอดเธอได้ ให ้กําเนิดเธอ
6 จงแนบดิฉันไว ้ดุ จดวงตราแขวนอยู ่ท่ี ใจของเธอ ประดุจดวงตราบนแขนของเธอ เพราะความรกัน้ันเข้ม
แข็งอยา่งความตาย ความรษิยาก็ ดุ เดือดเหมือนแดนคนตาย และประกายแหง่ความรษิยาน้ั นก คื็อประกาย
เพลิง คือประกายเพลิงท่ีแสนรุนแรง 7 น้ํามากหลายไม่อาจดับความรกัใหม้อดเสียได้ หร ืออ ทุกธารทัง้หลาย
ไม่อาจท่วมความรกัให้สําลักตายเสียได้  แม้ว ่าคนใดจะเอาทรพัย ์สมบัติ ในเหยา้เรอืนของตนทัง้สิน้มาแลก
กับความรกัน้ัน คนน้ันจะได้รบัความหมิน่ประมาทจากคนทัง้หลายเป็นอยา่งยิง่

 เจ้ าบ่าวกับเจ้าสาวกล่าวเรือ่งน้องสาวคนหน่ึง
8 เรามีน้องสาวคนหน่ึงและเธอยงัไม่ มี  ถัน เราจะทําอยา่งไรกั บน ้องสาวของเรา เม่ือถึงว ันที ่เขามาสู่ ขอน ้

องของเรา 9 ถ้าหากน้องสาวน้ันเป็นกําแพง พวกเราก็จะสรา้งปราสาทเงนิไวห้ลังหน่ึง และถ้าหากน้องเป็น
ประตู พวกเราจะโอบล้อมเธอด้วยแผ่นไม้สนสีดาร์

 เจ้ าสาวสนทนากับเจ้าบ่าว
10  ดิ ฉันเป็นกําแพง ถันทัง้สองของดิฉันเหมือนดังหอคอย เพราะฉะน้ันในสายตาของเขาดิฉันจึงเป็นดัง

ผู้ ท่ี  ได้ รบัความโปรดปราน 11 ซาโลมอนทรงมีสวนองุน่อยู่แปลงหน่ึงท่ีเมืองบาอลัฮาโมน  พระองค์ ทรงมอบ
สวนองุน่น้ันให ้แก่  ผู้ รกัษาสวนเชา่  ทุ กคนต้องส่งเงนิคนละพันแผ่นเป็นค่าผลไม้ 12 สวนองุน่ของดิ ฉัน ซ่ึง
เป็นของดิฉันเอง  อยู ่ต่อหน้าดิ ฉัน  โอ ข้าแต่ซาโลมอน พันน้ันพระองค์เอาไปเถิด และผู้ ดู แลผลไม้ในสวนน้ั 
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นก ็เอาไปคนละสองรอ้ยเถิด 13  โอ  เธอ  ผู้  อยู ่ในสวน พวกเพื่อนๆของเธอคอยฟังเสียงของเธออยู่  ขอให ้ฉัน
ได้ยนิเสียงเธอ 14  ท่ี รกัของดิฉันจ๋า เรว็ๆเข้าเถอะจ๊ะ  ขอให ้เธอเป็นดังละมัง่หรอืกวางหนุ่มบนภูเขาต้นสีเสียด
เถิด
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 ประวติั ความเป็นมาของ
 หน ังสื ออ ิสยาห์

อสิยาห์เป็นบุตรชายของอามอส (1:1; 2:1; 13:1; 20:2; 37:2)  พระเจ้า ซ่ึงเลือกเขาไว ้ก่อนท่ี เขาเกิด  ได้  
ทําให ้เขาเป็น �ลูกศรขั ดม ัน� (49:2) เขารบัใช้พระเจ้าในรชักาลของกษั ตร ิย ์อุ สซียาห์ โยธาม อาหสั และเฮ
เซคียาห์

อสิยาห ์ได้ ประกาศพระคําของพระเจ้า และได้เตือนยูดาห ์วา่ พระเจ้าจะทรงทําลายเขาเพราะเหตุความ
บาปของเขา พระคัมภีร ์ใหม่  ได้ อา้งถึงหนังสื ออ ิสยาห ์ประมาณ 20  ครัง้  หน ังสื ออ ิสยาห์ยาวกวา่  หน ังสือ
พยากรณ์ อื่นๆ และมี คําพยากรณ์ ถึงพระเยซู สมบูรณ์ กวา่เล่ มอ ่ืนๆหนังสื ออ ิสยาห ์ได้  พยากรณ์  ถึง � ความ
ทุกข์ ทรมานของพระครสิต์ และถึงสงา่ราศี ท่ี จะมาภายหลัง� (1 ปต 1:11)  หน ังสื ออ ิสยาห ์มี คําสอนเรือ่ง
ความรอดและการไถ่บาปมากกวา่เล่ มอ ื่นๆในพระคัมภีร ์เดิม 

การใชภ้าษาในหนังสื ออ ิสยาหไ์พเราะกวา่เล่ มอ ื่นๆในพระคัมภีร์ และบางส่วนของเพลง Messiah ของจอ
รจ์ เฟรเดอรร์กิ แฮนดัล มาจากเล่ มน ้ี โดยตรง 

 อาจารย ์บางคนท่ี ไม่ เชื่อพระเจ้าอา้งวา่อสิยาห ์เข ียนบทท่ี 1-40  แต่  มี  อกี 1  หรอื 2  คนที ่ ได้  เข ียนบทท่ี
41-66 ความคิดน้ี ไม่ได้ มาจากหนังสื ออ ิสยาหห์รอืจากข้ อม ูลใดๆแหง่ประว ัติ  ศาสตร ์พระคัมภีร ์ใหม่  ได้ อา้งถึง
ข้อความจากบทท่ี 41-66  เป็นเวลา 8  ครัง้ และทุกครัง้ได้ ใช ้คําวา่ � ตามท่ี อสิยาห ์ศาสดาพยากรณ์  ได้  กล ่าว
ไว�้ �อสิยาห ์ได้  กล ่าวอ ีกวา่ �  หรอื �อสิยาห ์กล ้ากล่าววา่� เม่ือพระเยซู ครสิต์  อยู ่บนโลกน้ี  พระองค์  ได้ รบัรอง
วา่หนังสื ออ ิสยาห์ทัง้เล่มเป็นพระคําของพระเจ้า  พระเยซู  ได้ อา้งข้อความจากบทท่ี 61  ข้อ 1-2  แล ้วตร ัสว ่า
อสิยาห์เป็นผู้ เข ียนไม่ ใช ่คนหน่ึงในสมัยพวกมัคคาปี หรอืหลังสมัยน้ัน หลังจากพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจาก
ความตาย พวกอคัรสาวกได้อา้งข้อความต่างๆจากเล่ มน ้ีเม่ือเขาประกาศ ซ่ึงแสดงวา่หนังสื ออ ิสยาห์เป็น
พระคําของพระเยโฮวาห์ ถ้าผู้ใดจะเชื่อวา่อกี 1  หรอื 2 คนได้ชว่ยกันเขียนหนังสื ออ ิสยาห์ เขาจะต้องกล่าว
วา่ �ข้าพเจ้าไม่เชื่อพระคัมภีร์ เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจะหาวธิอีา้งวา่พระคัมภีร ์ไม่ เป็นพระวจนะของพระเจ้า�
 พระเยซู ตร ัสว ่า � โอ คนเขลา และมีใจเฉ่ือยในการเชื่อบรรดาคําซ่ึงพวกศาสดาพยากรณ์ ได้  กล ่าวไว ้น้ัน �
( ลก 24:25) ครสิเตียนไม่ควรให ้เกียรติ คนใดท่ี พระเยซู ทรงเรยีกวา่เป็นคนเขลา

 อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่การรบัใชข้องอสิยาห ์ได้  ใชเ้วลา 41  ปี 

พระเจ้าทรงลงโทษยูดาหเ์พราะเหตุความบาปของพวกเขา
1 นิ มิ ตของอสิยาห ์บุ ตรชายของอามอส ซ่ึงท่านได้ เห ็นเก่ียวกับยูดาห์และเยรูซาเล็ม ในรชักาลของอุสซี

ยาห์ โยธาม อาหสั และเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ 2  โอ ฟ้าสวรรค์ เอย๋  จงฟัง  โอ  แผ่ นดินโลกเอย๋ จงเงีย่หู
เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ตร ัสว ่า �เราได้ เล้ียงดู  บุ ตรและให้เติบโตขึ้น  แต่ เขาทัง้หลายได้กบฏต่อเรา 3 ววัรูจั้ก
เจ้าของของมัน และลาก็ รู ้จักรางหญ้าของนายมัน  แต่ อสิราเอลไม่ รูจั้ก  ชนชาติ ของเราไม่พิจารณาเลย� 4  
เออ  ประชาชาติ  บาปหนา  ชนชาติ ซ่ึงหนั กด ้วยความชัว่ชา้ เชื้อสายของผู้กระทําความชัว่รา้ย บรรดาบุตรท่ี
ทําความเสียหาย เขาทัง้หลายได้ทอดทิง้พระเยโฮวาห์ เขาได้ยัว่องค์ บรสุิทธิ ์ของอสิราเอลให้ทรงพระพิโรธ
เขาทัง้หลายหนัหลังให ้เสีย 5 ยงัจะใหเ้ฆ่ียนเจ้าตรงไหนอกีท่ี เจ้ ากบฏอยู ่เรือ่ยไป ศีรษะก็ เจ ็บหมด  จิ ตใจก็ออ่น
เปล้ียไปสิน้ 6  ตัง้แต่ ฝ่าเท้าจนถึงศีรษะไม่ มี ความปกติในน้ันเลย  มี  แต่ บาดแผลและฟกชํ้าและเป็นแผลเลือด
ไหล  ไม่  เห ็นบีบออกหรอืพันไว้ หรอืทําให้ออ่นลงด้วยน้ํามัน 7 ประเทศของเจ้าก็รกรา้งและหวัเมืองของเจ้า
ก็ ถู กไฟเผา ส่วนแผ่นดินของเจ้าคนต่างด้าวก็ทําลายเสียต่อหน้าเจ้า มั นก ็รกรา้งไป เหมือนอยา่งถูกพลิก
ควํา่เสียโดยคนต่างด้าวน้ัน 8 ส่วนธดิาแหง่ศิโยนก็ ถู กทิง้ไวเ้หมือนอยา่งเพิงท่ีในสวนองุน่ เหมือนเพิงในไร ่
แตงกวา เหมือนเมืองท่ี ถู  กล ้ อม 9 ถ้าพระเยโฮวาห์จอมโยธามิ ได้ เหลือคนไว ้ให ้เราบ้างเล็กน้อยแล้ว เราก็จะ
ได้เป็นเหมือนเมืองโสโดม และจะเป็นเหมือนเมืองโกโมราห์

การขอรอ้งให ้กล ับใจเสียใหม่
10  ดู ก่อนท่านผู้ปกครองเมืองโสโดม จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์  ดู ก่อนท่านประชาชนเมืองโก

โมราห์ จงเงีย่หูฟังพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้าของเรา 11 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เครือ่งบูชาอนัมากมาย
ของเจ้าน้ันจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ เรา เราเออืมแกะตัวผู้อนัเป็นเครือ่งเผาบู ชา และไขมันของสัตว ์ท่ี ขุน
ไว้น้ันแล้ว เรามิ ได้  ปี  ติ  ยนิดี ในเลือดของววัผู้หรอืลูกแกะหรอืแพะผู้ 12 เม่ือเจ้าเข้ามาเฝ้าเรา  ผู้ ใดขอให ้เจ้ า
ทําอยา่งน้ี ท่ี  เหย ียบยํ่าเข้ามาในบรเิวณพระนิเวศของเรา 13 อยา่นําเครือ่งบูชาอนัเปล่าประโยชน์มาอกีเลย
เครือ่งหอมเป็นสิง่น่าสะอดิสะเอยีนต่อเรา วนัข้างขึ้น และวนัสะบาโต และการเรยีกประชุม เราทนอกีไม่ 
ได้ มันเป็นความชัว่ชา้  แม้แต่ การประชุ มอ ันศั กด ์ิ สิทธิ ์น้ันด้วย 14 ใจของเราเกลียดวนัข้างขึ้นของเจ้าและ
วนัเทศกาลตามกําหนดของเจ้า มันกลายเป็นภาระแก่ เรา เราแบกเหน็ดเหน่ือยเสียแล้ว 15 เม่ือเจ้ากางมือ
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ของเจ้าออกเราจะซ่อนตาของเราเสียจากเจ้า  แม้ว ่าเจ้าจะอธษิฐานมากมายเราจะไม่ ฟัง มือของเจ้าเปรอะ
ไปด้วยโลหติ 16 จงชาํระตัว จงทําตัวให ้สะอาด จงเอาการกระทําท่ีชัว่ของเจ้าออกไปให้พ้นจากสายตาของ
เรา จงเลิกกระทําชัว่ 17 จงฝึกกระทําดี จงแสวงหาความยุ ติ  ธรรม จงบรรเทาผู้ ถู  กบ ีบบังคับ จงป้องกันให้
ลูกกําพรา้พ่อ จงสู้ความเพื่อหญิ งม ่าย� 18 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �มาเถิด  ให ้เราสู้ความกัน ถึงบาปของเจ้า
เหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอยา่งห ิมะ ถึ งม ันจะแดงอยา่งผ้าแดงก็จะกลายเป็นอยา่งขนแกะ 19 ถ้าเจ้าเต็มใจ
และเชื่อฟัง  เจ้ าจะได้กินผลดี แห ่งแผ่นดิน 20  แต่ ถ้าเจ้าปฏิเสธและกบฏ  เจ้ าจะถูกทําลายเสียด้วยคมดาบ
เพราะวา่พระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแล้ว� 21 เมืองท่ี สัตย ์ซ่ือกลายเป็นแพศยาเสียแล้วหนอ คือเธอ
ท่ีเคยเป่ียมด้วยความยุ ติ  ธรรม ความชอบธรรมเคยพํานักอยู่ในเธอ  แต่  เดีย๋วน้ี พวกฆาตกรพํานักอยู่ 22 เงนิ
ของเจ้าได้กลายเป็นขี้เงนิไปแล้ว น้ําองุน่ของเจ้าปนน้ําแล้ว 23  เจ้ านายของเจ้าเป็นพวกกบฏและเป็นเพื่อน
ของโจร  ทุ กคนรกัสินบนและวิง่ตามของกํานัล เขามิ ได้ ป้องกันใหลู้กกําพรา้พ่อ และคดีของหญิ งม ่ายก็ ไม่ มา
ถึงเขา 24  ฉะน้ัน  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าคือพระเยโฮวาหจ์อมโยธา  ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ของอสิราเอลตร ัสว ่า � ดู  เถิด 
เราจะระบายความโกรธของเราเหนือศั ตรู ของเรา และแก้แค้นข้าศึกของเราเสียเอง

ในอนาคตอสิราเอลจะกลับไปสู่ แผ่ นดินของเขาอกี
25 เราจะห ันม ือของเรามาสู้ เจ้ าและจะถลุงไล่ ขี้แร ่ของเจ้าออกเสียอยา่งกับล้างด้วยน้ําด่าง และเอาของ

เจือปนของเจ้าออกให ้หมด 26 และเราจะคืนผู้พิพากษาของเจ้าให ้ดังเดิม และคื นที ่ปรกึษาของเจ้าอยา่งกับ
ตอนแรก ภายหลังเขาจะเรยีกเจ้าวา่ �นครแหง่ความชอบธรรม นครสัตย ์ซ่ือ � � 27 ศิโยนจะรบัการไถ่ด้วย
ความยุ ติ  ธรรม และบรรดาคนในนครท่ี กล ับใจจะรบัการไถ่ด้วยความชอบธรรม 28  แต่ พวกละเมิดและพวก
คนบาปจะถูกทําลายด้วยกัน และบรรดาคนเหล่าน้ั นที ่ละทิง้พระเยโฮวาห์จะถู กล ้างผลาญ 29 เพราะเจ้าจะ
ละอายเรือ่งต้นโอก๊ท่ี เจ้ าปรารถนาน้ัน และเจ้าจะอบัอายเรือ่งสวนซ่ึงเจ้าเลื อก 30 เพราะเจ้าจะเป็นเหมือน
ต้นโอก๊ท่ีใบเหีย่วแหง้ และเหมือนสวนท่ีขาดน้ํา 31 และผู้ ท่ี  แข ็งแรงจะกลายเป็นใยป่าน และผู้ประกอบมัน
ขึ้นจะเป็นเหมือนประกายไฟ และทัง้สองจะไหม้ เสียด ้วยกัน  ไม่มี  ผู้ ใดดับได้

2
อาณาจั กรอ ิสราเอลจะสูงศั กด ิ ์อกี 

1 ถ้อยคําซ่ึ งอ ิสยาห ์บุ ตรชายของอามอสเหน็เก่ียวกับยูดาห์และเยรูซาเล็ม 2 ในยุคหลังจะเป็นดังน้ี คือ
ภูเขาแหง่พระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงท่ีสุดในจําพวกภู เขาทัง้หลาย และจะถูกยก
ขึ้นให้เหนือบรรดาเนินเขา และประชาชาติทัง้สิน้จะหลัง่ไหลเข้ามาหา 3 และชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมาก
จะมากล่าววา่ �มาเถิด  ให ้เราขึ้นไปยงัภูเขาของพระเยโฮวาห์ ยงัพระนิเวศแหง่พระเจ้าของยาโคบ เพื่อ
พระองค์จะทรงสอนวถีิของพระองค์ แก่  เรา และเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์� เพราะวา่พระราช
บัญญั ติ จะออกมาจากศิ โยน และพระวจนะของพระเยโฮวาห์จะออกมาจากเยรูซาเล็ม 4  พระองค์ จะทรง
วนิิจฉัยระหวา่งบรรดาประชาชาติ และจะทรงตําหนิ ชนชาติ ทัง้หลายเป็ นอ ันมาก และเขาทัง้หลายจะตีดาบ
ของเขาให้เป็นผาลไถนา และหอกของเขาให้เป็นขอลิด  ประชาชาติ จะไม่ยกดาบต่อสู้กั นอ ีก เขาจะไม่ศึกษา
ยุทธศาสตร ์อกีต่อไป 5  โอ  วงศ์ วานของยาโคบเอย๋ มาเถิด  ให ้เราทัง้หลายดําเนินในสวา่งของพระเยโฮวาห์

ต้องใหก้ารลงโทษสําเรจ็ก่อนรบัพระพรได้
6 เพราะฉะน้ันพระองค์ทรงละทิง้ชนชาติของพระองค์ เสีย คือวงศ์วานของยาโคบ เพราะวา่เขาอุดมด้วย

หมอดูจากตะวนัออกอยา่งคนฟีลิสเตีย และเขาตี สน ิทกับคนต่างชาติ 7  แผ่ นดินของเขาเต็ มด ้วยเงนิและ
ทองคํา  ทรพัยส์มบัติ ของเขาไม่ มี  สิน้สุด  แผ่ นดินของเขาเต็ มด ้วยม้า รถรบของเขาไม่ มี  สิน้สุด 8  แผ่ นดินของ
เขาเต็ มด ้วยรูปเคารพ เขากราบไหวผ้ลงานแห ่งม ือของเขา ต่อสิง่ซ่ึงน้ิวมือของเขาได้ กระทํา 9 คนต่ําต้อยจึง
กราบลงและคนใหญ่โตก็ถ่อมตัวลง ฉะน้ันอยา่อภัยเขาเลย 10 จงหลบเข้าไปในหนิและซ่อนอยู่ในผงคลี  ให ้
พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเยโฮวาห์ และจากสงา่ราศี แห ่งความโออ่า่ตระการของพระองค์ 11 และ
ท่าอนัผยองของมนษุย์จะตกต่ําลง และความจองหองของคนจะถูกปราบลง พระเยโฮวาห ์องค์ เดียวจะเป็น
ผู้ เท ิดทูนในวนัน้ัน 12 เพราะวา่วนัแหง่พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะสู้สารพัดท่ีเยอ่หยิง่และสูงส่ง  สู้ สารพัดท่ี ถู 
กยกขึ้นและพวกเขาจะถูกปราบลง 13  สู้ ต้นสนสีดารทั์ง้สิน้ของเลบานอนท่ีสูงและท่ี ถู กยกขึ้น และสู้ต้นโอก๊
ทัง้สิน้ของบาชาน 14  สู้  ภู เขาสูงทัง้สิน้ และสู้เนินเขาทัง้ปวงท่ี ถู กยกขึ้น 15  สู้ หอคอยสูงทุกแหง่ และสู้กําแพง
ท่ี เข ้มแข็งทุกแหง่ 16  สู้ กําป่ันทัง้สิน้ของทารชชิ และสู้ รู ปภาพงดงามทัง้สิน้ 17 และความผยองของมนษุย์
จะต้องถูกปราบลง และความจองหองของคนจะตกต่ําลง ในวนัน้ันพระเยโฮวาห ์องค์ เดียวจะเป็ นที ่ เทิดทูน 
18 และรูปเคารพทัง้หลายพระองค์จะทรงทําลายอยา่งเต็ มท ่ี19 และคนจะเข้าไปในถ้ําหนิและในโพรงดิน
ให้พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเยโฮวาห์ และจากสงา่ราศี แห ่งความโออ่า่ตระการของพระองค์ เม่ือ
พระองค์ทรงลุกขึ้นกระทําให้โลกสัน่สะท้าน 20 ในวนัน้ันคนจะเหวีย่งรูปเคารพของตนออกไปอนัทําด้วย
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เงนิ และรูปเคารพของตนท่ีทําด้วยทองคํา ซ่ึงเขาทําไวเ้พื่อตนเองจะนมัสการ ไปยงัตัวตุ่นและตัวค้างคาว
21 เพื่อเขาจะเข้าถ้ําหนิและเข้าซอกผา  ให ้พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเยโฮวาห์ และจากสงา่ราศี แห ่
งความโออ่า่ตระการของพระองค์ เม่ือพระองค์ทรงลุกขึ้นกระทําให้โลกสัน่สะท้าน 22 จงตัดขาดจากมนษุย์
เสียเถิด ซ่ึงในจมูกของเขามี ลมหายใจ เพราะเขามี คุ ณค่าอะไรเล่า

3
พระเจ้าทรงพิพากษายูดาห์

1 เพราะดู เถิด  องค์  พระผู้เป็นเจ้า คือพระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงนําออกไปเสียจากเยรูซาเล็มและจาก
ยูดาห์ ซ่ึงเครือ่งค้ําและเครือ่งจุน เครือ่งค้ําอนัเป็นอาหารทัง้หมด และเครือ่งค้ําอนัเป็นน้ําทัง้หมด 2 พวก
ทแกล้วและพวกทหาร  ผู้  วนิ ิจฉัยและผู้ พยากรณ์  ผู้ เฉลียวฉลาดและพวกผู้ ใหญ่ 3 นายหา้สิบและผู้ มี  ยศ  ท่ี 
ปรกึษาและคนเล่นกลท่ี มีฝีมือ และนักพูดท่ีวาทะโวหารดี 4 และเราจะกระทําให้เด็กๆเป็นเจ้านายของเขา
และทารกจะปกครองเขา 5 และประชาชนจะถู กบ ีบบังคับ  ทุ กคนจะบีบบังคับเพื่อนของตน และทุกคนจะบีบ
บังคับเพื่อนบ้านของตน เด็กๆจะทะล่ึงต่อผู้ ใหญ่ และคนถ่อยต่อคนผู้ มีเกียรติ 6 เม่ือใครคนหน่ึงไปยดึตัวพี่
น้องของเขาในเรอืนของบิดาของเขา  กล่าววา่ � เจ้ ามีเส้ือคลุมอยู ่แล้ว  เจ้ าจงเป็นผู้นําของเรา และซากท่ี อยู ่ 
น้ี จะอยู ่ใต้ กํามือของเจ้า� 7 ในวนัน้ันเขาจะคัดค้านวา่ �ข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นผู้ สมาน เพราะในเรอืนของ
ข้าพเจ้าไม่ มี ทัง้อาหารและเส้ือคลุม ท่านจะตัง้ข้าพเจ้าให้เป็นผู้นําของประชาชนไม่ ได้ � 8 เพราะเยรูซาเล็ม
ก็ล่มจมและยูดาห ์ก็  ล้มควํา่ เพราะวา่ลิน้ของเขาและการกระทําของเขาก็ ต่อสู้ พระเยโฮวาห์ กบฏต่อพระ
เนตรอ ันร ุ่งโรจน์ของพระองค์ 9  สี  หน ้าของเขาเป็นพยานปรกัปราํเขาทัง้หลาย เขาป่าวรอ้งความผิดของเขา
อยา่งโสโดม เขามิ ได้ ปิดบังไว้  วบิัติ  แก่  จิ ตใจเขา เพราะวา่เขาได้นําความชัว่รา้ยมาเป็นบําเหน็จแก่ตัวเขา
เอง 10 จงบอกคนชอบธรรมวา่ เขาทัง้หลายจะเป็นสุข เพราะเขาจะได้รบัประทานผลแหง่การกระทําของเขา
11  วบิัติ  แก่  คนชัว่ ความรา้ยจะตกแก่ เขา เพราะวา่สิง่ใดท่ีมือเขาได้ กระทํา เขาจะถูกกระทําเช ่นก ัน 12 ส่วน
ชนชาติของเรา เด็กๆเป็นผู้บีบบังคับเขา และผู้หญิงปกครองเหนือเขา  โอ  ชนชาติ ของเราเอย๋  ผู้ นําของเจ้า
ทําเจ้าให ้ผิด และทําลายแนวทางทัง้หลายของเจ้า 13 พระเยโฮวาห์ทรงเข้าประทับสู้ ความ  พระองค์ ประทับ
ยนืพิพากษาชนชาติของพระองค์ 14 พระเยโฮวาห์จะทรงเข้าพิพากษาพวกผู้ ใหญ่ และเจ้านายชนชาติของ
พระองค์ � เจ้ าทัง้หลายน่ีแหละซ่ึงได้ กล ื นก ินสวนองุน่เสีย ของท่ีรบิมาจากคนจนก็ อยู ่ในเรอืนของเจ้า 15 ซ่ึง
เจ้าได้ ทุ บชนชาติของเราเป็นชิน้ๆ และได้บดบี้ หน ้าของคนจนน้ันเจ้าหมายความวา่กระไร�  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าจอมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 

พระเจ้าทรงพิพากษาธดิาทัง้หลายของศิ โยน 
16 พระเยโฮวาห์ตรสัอ ีกวา่ �เพราะธดิาทัง้หลายของศิโยนน้ั นก ็ ผยอง และเดินคอยดืคอยาว ตาของเขา

ชม้อยชม้าย เดินกระตุ้งกระติง้ ขยบัเท้าให้เสียงกรุง๋กริง๋ 17  องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เป็นชนันะตุ ท่ี ศีรษะ
ของบรรดาธดิาของศิ โยน และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให ้ท่ี ส่วนลับของเขาทัง้หลายโล้นไป 18 ในวนัน้ัน
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนําเอาเครือ่งว ิจิ ตรงดงามไปเสีย คือกําไลข้อเท้า ปันจุเหรจ็  ตุ ้มวงเดือน 19  จ้ี กําไล
มือ ผ้าแถบ 20 ผ้ามาลา กําไลเท้า ผ้าคาดศีรษะ  ห ีบเครือ่งน้ําอบ ตะกรุดพิ สมร 21 แหวนตรา และแหวนจมูก
22 เส้ืองาน และเส้ือคลุม  ผ้าคลุม และกระเป๋าถือ 23  กระจก เส้ือผ้าลินิน ผ้าโพกศีรษะ และผ้าคลุมตัว 24 ต่อ
มาแทนน้ําอบจะมี แต่  ความเน่า แทนผ้าคาดเอวจะมี เชอืก แทนผมดัดจะมี แต่ ศีรษะล้าน แทนเส้ืองามล้ําค่า
จะคาดเอวด้วยผ้ากระสอบ แทนความงดงามจะมี แต่  รอยไหม้ 25 พวกผู้ชายของเจ้าจะล้มลงด้วยดาบ และ
ทแกล้วทหารของเจ้าจะล้มในสงคราม 26  ประตู ทัง้หลายของเธอจะครํา่ครวญและโศกเศรา้ เธอผู้ อยู ่อยา่ง
โดดเด่ียวจะน่ังบนพื้นดิน�

4
อาณาจักรของพระครสิต์ คือพระอ ังก ูร

1 ในวนัน้ันหญิงเจ็ดคนจะยดึชายคนหน่ึงไว้  กล่าววา่ �เราจะหากินของเรา หานุ่งหาหม่ของเราเอง ขอ
เพียงใหเ้ขาเรยีกเราด้วยชื่อของเธอ ขอจงปลดความอดสูของเราเสีย� 2 ในวนัน้ั นอ ั งก ูรของพระเยโฮวาหจ์ะ
งดงามและรุง่โรจน์ และพืชผลของแผ่นดินน้ันจะเป็นความภู มิ ใจและเป็นเกียรติของผู้ ท่ี  หลี กเล่ียงหลบหนี 
แห ่ งอ ิสราเอล 3 และต่อมาคนท่ี เหลืออยู ่ในศิโยนและค้างอยูใ่นเยรูซาเล็ม เขาจะเรยีกวา่บร ิสุทธ ิ์ คือทุกคนผู้ 
มี ชื่อในทะเบียนชวีติในเยรูซาเล็ม 4 ในเม่ือองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงล้างความโสโครกของธดิาทัง้หลายของ
ศิ โยน และชาํระรอยโลหติของเยรูซาเล็มจากท่ามกลางเมืองน้ัน ด้วยอานภุาพแหง่การพิพากษาและด้วย
อานภุาพของการเผา 5 และพระเยโฮวาห์จะทรงสรา้งเมฆและควนัเพื่อกลางวนั และแสงแหง่เปลวเพลิง
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เพื่อกลางคืนเหนือท่ี อยู ่อาศัยทัง้สิน้ของภูเขาศิ โยน และเหนือประชุมชนเมืองน้ัน เพราะจะมีการป้องกันอยู่
เหนือสงา่ราศีทัว่สิน้ 6 จะมี พล ับพลาทํารม่กลางวนับังแดด และเป็ นที ่ ล้ี ภัยและท่ีกําบังพายุและฝน

5
พระเจ้าทรงทําลายสวนองุ ่นที ่ ไรผ้ล 

1  บัดน้ี ข้าพเจ้าจะรอ้งเพลงถึงท่ีรกัของข้าพเจ้า เป็นเพลงของท่ีรกัของข้าพเจ้าเก่ียวกับสวนองุน่ของท่าน
 ท่ี รกัของข้าพเจ้ามีสวนองุน่แปลงหน่ึง  อยู ่บนเนินเขาอ ันอ ุดมยิง่ 2 ท่านทํารัว้ไว้รอบแล้วเก็ บก ้อนหนิออก
หมดและปลูกเถาองุน่อยา่งดี ไว ้ท่านสรา้งหอเฝ้าไว ้ท่ามกลาง และสกัดบ่อยํ่าองุน่ไว้ในสวนน้ันด้วย ท่าน
มุ่งหวงัวา่มันจะบังเกิ ดล ู กอง ุ่น  แต่ มันบังเกิ ดล ูกเถาเปรีย้ว 3  บัดน้ี  โอ ชาวเยรูซาเล็มและคนยูดาห ์เอย๋ ขอ
ตัดสินระหวา่งเราและสวนองุน่ของเรา 4  มี อะไรอกีท่ีจะทําได้เพื่อสวนองุน่ของเรา ซ่ึงเรายงัไม่ ได้  ทําให ้ ก็ เม่ือ
เรามุ่งหวงัวา่มันจะบังเกิ ดล ู กอง ุ่น ไฉนมันจึงเกิ ดล ูกเถาเปรีย้ว 5  บัดน้ี เราจะบอกเจ้าทัง้หลายใหว้า่เราจะทํา
อะไรกับสวนองุน่ของเรา เราจะรือ้รัว้ต้นไม้ของมันเสีย  แล ้วมั นก ็จะถูกเผา เราจะพังกําแพงของมันลง มั นก ็
จะถูกเหยยีบยํ่าลง 6 เราจะกระทํามันให้เป็ นที ่ รา้ง จะไม่ มี ใครลิดแขนงหรอืพรวนดิน หนามยอ่ยหนามใหญ่ 
ก็ จะงอกขึ้น และเราจะบัญชาเมฆไม่ ให ้โปรยฝนรดมัน 7 เพราะวา่สวนองุน่ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาคือ
วงศ์วานอสิราเอล และคนยูดาหเ์ป็นหมู่ ไม้  ท่ี  พระองค์ ทรงชื่นพระทัย และพระองค์ทรงมุ่งหวงัความยุ ติ  ธรรม 
 แต่  ดู  เถิด  มี  แต่  การนองเลือด หวงัความชอบธรรม  แต่  ดู  เถิด เสียงรอ้งให ้ชว่ย 

 วบิัติ หกอยา่งแก่คนอสิราเอล
8  วบิัติ  แก่  ผู้  เหล่ าน้ั นที ่เสรมิบ้านหลังหน่ึงเข้ากับอกีหลังหน่ึง และเสรมินาเข้ากับนา จนไม่ มี  ท่ี  อกีแล้ว เพื่อ

เขาทัง้หลายต้องอยู่ลําพังในท่ามกลางแผ่นดินน้ัน 9 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงกล่าวท่ี หู ของข้าพเจ้าวา่
�เป็นความจรงิที เดียว บ้านหลายหลังจะต้องรกรา้ง  บ้านใหญ่ บ้านงามจะไม่ มี คนอาศัย 10 เพราะวา่สวน
องุน่ยี ่สิ บหา้ไรจ่ะได้ผลแต่เพียงบัทเดียว และเมล็ดพืชหน่ึงโฮเมอรจ์ะให้ผลแต่เอฟาห ์เดียว � 11  วบิัติ  แก่ 
คนเหล่าน้ั นที ่ ลุ กขึ้นแต่ เชา้มืด เพื่อวิง่ไปตามเมรยั  ผู้  เฉ ่ือยแฉะอยู่จนดึก จนเหล้าองุน่ทําให้เขาเมาหยาํเป
12 เขามีพิณเขาคู่และพิณใหญ่  ราํมะนา  ป่ี และเหล้าองุน่  ณ งานเล้ียงของเขา  แต่ เขาทัง้หลายมิ ได้  เอาใจใส่ 
ในพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ หรอืพิจารณาพระหตัถกิจของพระองค์ 13 เพราะฉะน้ันชนชาติของเราจึง
ตกไปเป็นเชลย เพราะขาดความรู้  ผู้มีเกียรติ ของเขาก็หวิแย่ และมวลชนของเขาก็ แห ้งผากไปเพราะความ
กระหาย 14 เพราะฉะน้ันนรกก็ขยายท่ีของมันออก และอา้ปากเสียโดยไม่จํากัด และสงา่ราศีของเขา และ
มวลชนของเขา และเสียงองึคะนึงของเขา และผู้ลิงโลดอยู่  ก็ จะลงไป 15 คนต่ําต้อยจึงจะกราบลง และคน
เข้มแข็ งก ็ถ่อมตัวลง และนัยน์ตาของผู้ผยองก็ ถู กลดต่ํา 16  แต่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะได้รบัการเทิดทูน
ไวโ้ดยความยุ ติ  ธรรม และพระเจ้าองค์ บรสุิทธิ ์จะได้ทรงสําแดงความบร ิสุทธ ิโ์ดยความชอบธรรม 17  แล ้วลูก
แกะจะเท่ียวหากิ นที ่น่ันตามลักษณะท่าทางของมัน คนแปลกหน้าจะหากินในท่ีปร ักห ักพังของสัตว ์ท่ี  อว้น 
18  วบิัติ  แก่ คนเหล่าน้ั นที ล่ากความชัว่ชา้ด้วยสายของความไร ้สาระ  ผู้ ลากบาปอยา่งกับใชเ้ชอืกโยงเกวยีน 19  
ผู้  กล่าววา่ � ให ้ พระองค์  รบีรอ้น  ให ้ พระองค์  เร ่งงานของพระองค์ เพื่อเราจะได้ เหน็  ให ้พระประสงค์ขององค์ 
ผู้บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลเสด็จมาใกล้  ขอให ้มาเพื่อเราจะได้ รู ้� 20  วบิัติ  แก่ คนเหล่าน้ั นที ่เรยีกความชัว่รา้ยวา่
ความดี และความดีวา่ความชัว่รา้ย  ผู้ ถือเอาวา่ความมืดเป็นความสวา่ง และความสวา่งเป็นความมืด  ผู้ ถือ
เอาวา่ความขมเป็นความหวาน และความหวานเป็นความขม 21  วบิัติ  แก่ คนเหล่าน้ั นที ฉ่ลาดตามสายตาของ
ตนเอง และสุขุมรอบคอบในสายตาของตนเอง 22  วบิัติ  แก่ คนเหล่าน้ั นที ่เป็ นว ีรชนในการด่ืมเหล้าองุน่ และ
เป็นคนแกล้วกล้าในการประสมเมรยั 23  ผู้ ปล่อยตัวคนทําผิดเพราะเขารบัสินบน และเอาความชอบธรรม
ไปจากผู้ ชอบธรรม 24 ดังน้ันเปลวเพลิงกลืนตอข้าวฉันใด และเพลิงเผาผลาญหญ้าแหง้ฉันใด รากของเขา
ก็จะเป็นเหมือนความเป่ือยเน่า และดอกบานของเขาจะฟุ้งไปเหมือนผงคลี ฉันน้ัน เพราะเขาทัง้หลายทอด
ทิง้พระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์จอมโยธา และได้ ดู หมิน่พระวจนะขององค์ บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล 25  
เหตุ ฉะน้ันพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงพลุ่งขึ้นต่อชนชาติของพระองค์ และพระองค์ทรงเหยยีดพระหตัถ์
ของพระองค์ออกสู้เขาและตี เขา และภูเขาทัง้หลายก็ สัน่สะเทือน และซากศพของเขาทัง้หลายถูกฉีกขาด
กลางถนน ถึงกระน้ั นก ็ ดี พระพิโรธของพระองค์ ก็  มิได้  หนักลับ  แต่ พระหตัถ์ของพระองค์ ก็ ยงัเหยยีดออกอยู่
26  พระองค์ จะทรงยกอาณั ติ สัญญาณให ้แก่  ประชาชาติ  ท่ี  หา่งไกล และจะทรงผิวพระโอษฐ์เรยีกเขามาจาก
ท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก และดู เถิด เขาจะมาอยา่งเรว็และรบีเรง่ 27  ไม่มี  ผู้ ใดในพวกเขาจะออ่นเปล้ีย  ไม่มี  
ผู้ ใดจะสะดุด  ไม่มี  ผู้ ใดจะหลับสนิทหรอืนิทรา ผ้าคาดเอวสักผืนหน่ึ งก ็จะไม่ หลุดลุ่ย สายรดัรองเท้าก็จะไม่
ขาดสักสายหน่ึง 28  ลูกธน ูของเขาก็ แหลม บรรดาคันธนูของเขาก็ก่งไว้ กีบม้าทัง้หลายของเขาจะเหมือน
กับหนิเหล็กไฟ และล้อของเขาทัง้หลายเหมือนลมหมุน 29 เสียงคํารามของเขาจะเหมือนสิงโต เหมือนสิงโต
หนุ่ม เขาเหล่าน้ันจะคําราม เขาจะคํารนและตะครุบเหยื่อของเขา และเขาจะขนเอาไปเสีย และไม่ มี  ผู้ ใดชว่ย
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เหยื่อน้ันให้พ้นไปได้ 30 ในวนัน้ันเขาทัง้หลายจะคํารนเหนือเหยื่อน้ันเหมือนเสียงคะนองของทะเล และถ้ามี 
ผู้  หน ึ่งผู้ใดมองท่ี แผ่นดิน  ดู  เถิด ความมืดและความทุกข์ ใจ และสวา่งแหง่ฟ้าสวรรค์ ก็ มืดลง

6
นิ มิ ตของอสิยาห์

1 ในปี ท่ี  กษัตรยิ ์ อุ สซียาห ์สิน้พระชนม์ ข้าพเจ้าเหน็องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับ  ณ พระท่ีน่ังสูงและเทิดทูน
ขึ้น และชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระว ิหาร 2 เหนือพระองค์ มี เสราฟิมยนือยู่  แต่ ละตนมี ปี กหก
ปีก  ใช ้สองปี กบ ังหน้า และสองปีกคลุมเท้า และด้วยสองปี กบ ินไป 3 ต่างก็รอ้งต่ อก ันและกั นว ่า � บรสุิทธิ ์
 บรสุิทธิ ์ บรสุิทธิ ์พระเยโฮวาห์จอมโยธา  แผ่ นดินโลกทัง้สิน้เต็ มด ้วยสงา่ราศีของพระองค์� 4 และรากฐาน
ของธรณี ประตู ทัง้หลายก็สัน่สะเทือนด้วยเสียงของผู้ รอ้ง และพระนิเวศก็ มี ควนัเต็มไปหมด

อสิยาห ์รู ้สึกสํานึกถึงความบาปของตน
5 และข้าพเจ้าวา่ � วบิัติ  แก่  ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าพินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนรมิฝีปากไม่ สะอาด 

และข้าพเจ้าอาศัยอยูใ่นหมู่ ชนชาติ  ท่ี รมิฝีปากไม่ สะอาด เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้ เห น็กษั ตร ิย์ คือพระเย
โฮวาหจ์อมโยธา� 6  แล ้วตนหน่ึงในเสราฟิมบินมาหาข้าพเจ้า ในมื อม ีถ่านเพลิง ซ่ึงเขาเอาคีมคีบมาจากแท่
นบู ชา 7 และเขาถูกต้องปากของข้าพเจ้าพูดวา่ � ดู  เถิด  สิ ่งน้ี ได้  ถู กต้องรมิฝีปากของเจ้าแล้ว ความชัว่ชา้ของ
เจ้าก็ ถู กยกเสีย และเจ้าก็จะรบัการลบมลทินบาป� 8 และข้าพเจ้าได้ยนิพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ตร ัสว ่า �เราจะใช ้ผู้ ใดไป และผู้ใดจะไปแทนพวกเรา�  แล ้วข้าพเจ้าทูลวา่ �ข้าพระองค์ น่ี พระเจ้าข้า ขอทรง
ใชข้้าพระองค์ไปเถิด�

การมอบหมายหน้าท่ี แก่ อสิยาห์
9 และพระองค์ตร ัสว ่า �ไปเถอะ และกล่าวแก่ ชนชาติ  น้ี  วา่ �ฟังแล้วฟังเล่า  แต่ อยา่เข้าใจ  ดูแล ้วดู เล่า  แต่ 

อยา่มองเหน็� 10 จงกระทําให ้จิ ตใจของชนชาติ น้ี  มึนงง และให ้หู ทัง้หลายของเขาหนัก และปิดตาของเขา
ทัง้หลายเสีย เกรงวา่เขาจะเหน็ด้วยตาของเขา และได้ยนิด้วยหูของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และ
หนักลับมาได้รบัการรกัษาให ้หาย � 11  แล ้วข้าพเจ้ากล่าววา่ �ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า นานสักเท่าใด� และ
พระองค์ตรสัตอบวา่ �จนหวัเมืองทัง้หลายถูกทิง้รา้งไม่ มี  ชาวเมือง และบ้านเรอืนไม่ มี  คน และแผ่นดิ นก ็
รกรา้งอยา่งสิน้เชงิ 12 และพระเยโฮวาห์ทรงกวาดคนออกไปไกล และท่ี ท่ี ทอดทิ ้งก ็ มี มากอยู่ท่ามกลางแผ่น
ดินน้ัน 13 และแม้วา่มี เหลืออยู ่ในน้ันสักหน่ึงในสิบ  ก็ จะกลับมาและถูกเผาไฟ เหมือนต้นน้ํามันสนหรอืต้น
โอก๊ซ่ึงเหลืออยู ่แต่ ตอเม่ือถูกโค่น� ตอของมันจะเป็นเชื้อสายบร ิสุทธ ิ์

7
 ซี เรยีรว่มกับเอฟราอมิไปสู้รบกับเยรูซาเล็ม

1 ต่อมาในรชักาลของอาหสัโอรสของโยธาม โอรสของอุสซียาห์  กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ เรซีนกษั ตร ิย ์แห ่งซีเรยี
และเปคาห์โอรสของเรมาลิยาห์  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลได้ขึ้นมายงัเยรูซาเล็มเพื่อกระทําสงครามกับเมือง
น้ัน  แต่ รบไม่ ชนะ 2 เม่ือเขาไปบอกท่ีราชสํานักของดาวดิวา่ � ซี เรยีเป็นพันธมิตรกับเอฟราอมิแล้ว� พระทัย
ของพระองค์และจิตใจของประชาชนของพระองค์ ก็ สัน่เหมือนต้นไม้ในป่าสัน่อยู ่หน ้าลม 3 และพระเยโฮวาห์
ตรสักับอสิยาห ์วา่ �จงออกไปพบอาหสั ทัง้เจ้าและเชอารยาชูบบุตรชายของเจ้า  ณ  ท่ี ปลายท่อน้ําสระบนท่ี
ถนนลานซักฟอก 4 และจงกล่าวแก่เขาวา่ �จงระวงัและสงบใจ อยา่กลัว อยา่ให้พระทัยของพระองค์ขลาด
ด้วยเหตุเศษดุ้นฟื นที ่จวนมอดทัง้สองน้ี เพราะความกริ ้วอ ั นร ้ายแรงของเรซีน และซีเรยี และโอรสของเร
มาลิยาห์ 5 เพราะวา่ซีเรยีพรอ้มกับเอฟราอมิและโอรสของเรมาลิยาห ์ได้ คิดการชัว่รา้ยต่อพระองค์  กล่าววา่ 
6 � ให ้เราทัง้หลายขึ้นไปต่อสู้กับยูดาหแ์ละทําใหมั้ นคร ้ามกลัว และใหเ้ราทะลวงเอาเมืองของเขาเพื่อเราเอง
และตั ้งบ ุตรของทาเบเอลใหเ้ป็นกษั ตร ิย์ท่ามกลางเมืองน้ัน� 7  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ มันจะ
ไม่ เป็นไป และจะไม่ เกิดขึ้น 8 เพราะเศียรของซีเรยีคือดามัสกัส และเศียรของดามัสกัสคือเรซีน ภายในหก
สิบหา้ปีเอฟราอมิจะแตกเป็นชิน้ๆ กระทัง่ไม่เป็นชนชาติ อกีแล้ว 9 และเศียรของเอฟราอมิคือสะมาเรยี และ
เศียรของสะมาเรยีคือโอรสของเรมาลิยาห์ ถ้าเจ้าจะไม่ มัน่ใจ  แน่  ละ  ก็ จะตั ้งม ่ันเจ้าไว ้ไม่ได้ � �

พระสัญญายิง่ใหญ่ วา่ อมิมานเูอลจะบังเกิดจากหญิงพรหมจารคีนหน่ึง
10 พระเยโฮวาห์ตรสักับอาหสัอ ีกวา่ 11 �จงขอหมายสําคัญจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า จงขอในท่ี

ลึกหรอืท่ีสูงเบื้องบนก็ ได้ � 12  แต่ อาหสัตอบวา่ �เราจะไม่ทูลขอ และเราจะไม่ทดลองพระเยโฮวาห�์ 13 และ
ท่านกล่าววา่ � โอ ข้าแต่ข้าราชสํานักของดาวดิ ขอจงฟัง การท่ีจะให ้มนษุย ์ออ่นใจน้ันเล็กน้อยอยู ่หรอื และ
ท่านยงัให้พระเจ้าของข้าพเจ้าออ่นพระทัยด้วย 14 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสําคัญ
เอง  ดู  เถิด หญิงพรหมจารีคนหน่ึงจะตัง้ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหน่ึง และเขาจะเรยีกนามของท่าน
วา่ อมิมานูเอล 15 ท่านจะรบัประทานนมข้นและน้ําผึ้ง เพื่อท่านจะรู ้ท่ี จะปฏิเสธความชัว่และเลือกความดี
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16 เพราะก่อนท่ีเด็กน้ันจะรู ้ท่ี จะปฏิเสธความชัว่และเลือกความดี น้ัน  แผ่ นดินซ่ึงท่านเกลียดชงัน้ัน มันจะขา
ดกษั ตร ิยทั์ง้สององค์

การบุ กรุ กและความหายนะของยูดาห ์ในอนาคต (2 พศด 28:1-20)
17 พระเยโฮวาห์จะทรงนําวนัน้ันมาเหนือพระองค์ เหนือชนชาติของพระองค์และเหนือวงศ์วานแห ่งบ ิดา

ของพระองค์ คือวนัอยา่งท่ี ไม่ เคยพบเหน็  ตัง้แต่  วนัท่ี เอฟราอมิได้พรากจากยูดาห์ คือกษั ตร ิย์ของอสัซีเรยี
18 ต่อมาในวนัน้ันพระเยโฮวาห์จะทรงผิวพระโอษฐ์เรยีกเหลือบซ่ึงอยู่ทางต้นกําเนิดแม่น้ําแห ่งอ ียปิต์ และ
เรยีกผึ้งซ่ึงอยู่ในแผ่นดิ นอ ัสซีเรยี 19 และมันจะมากันและทัง้หมดก็จะหยุดพักตามหุบเขาท่ี รา้ง และในซอก
หนิ และบนต้นหนามทัง้สิน้ และบนพุ่มไม้ ทัง้สิน้ 20 ในวนัน้ันองค์พระผูเ้ป็นเจ้าจะทรงโกนทัง้ศีรษะและขนท่ี 
เท ้าเสียด้วยมีดโกนซ่ึงเชา่มาจากฟากแม่น้ําข้างโน้น คือโดยกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซี เรยีน ัน้เอง และจะผลาญเครา
ด้วย 21 ต่อมาในวนัน้ันชายคนหน่ึงจะเล้ียงแม่ววัสาวไวตั้วหน่ึงและแกะสองตัว 22 และต่อมาเพราะมันให้
นมมากมาย เขาจะรบัประทานนมข้น เพราะวา่ทุกคนท่ี เหลืออยู ่ในแผ่นดินจะรบัประทานนมข้นและน้ําผึ้ง
23 ต่อมาในวนัน้ันทุกแหง่ท่ีเคยมีเถาองุน่หน่ึงพันเถา  มี ค่าเงนิหน่ึงพันเชเขล  ก็ จะกลายเป็นต้นหนามยอ่ย
และหนามใหญ่ 24 คนจะมาท่ีน่ันพรอ้มกับคันธนแูละลูกธนู เพราะวา่แผ่นดินทัง้สิน้น้ันจะกลายเป็ นที ่หนาม
ยอ่ยและหนามใหญ่ 25 ส่วนเนินเขาทัง้สิ ้นที ่เขาเคยขุดด้วยจอบ การกลัวหนามยอ่ยและหนามใหญ่จะไม่มา
ท่ี น่ัน  แต่ เนินเขาเหล่าน้ันจะกลายเป็ นที ่ซ่ึงเขาปล่อยฝูงววัและท่ีซ่ึงฝูงแกะจะเหยยีบยํ่า�

8
 คําพยากรณ์ เรือ่งการบุ กรุ กโดยชาวอสัซีเรยี

1  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าอ ีกวา่ �จงเอาแผ่นจารกึใหญ่มาแผ่นหน่ึง และจงเขียนด้วยปากกา
ของมนษุย ์เรือ่ง �มาเฮอรช์าลาลหชับัส� � 2 และข้าพเจ้าได้พยานท่ี เชื่อถือได้  คือ  อุ  ร ีอาห ์ปุ โรหติ และเศ
คารยิาห ์บุ ตรชายของเยเบเรคียาห ์ให ้บันทึกไวเ้พื่อข้าพเจ้า 3 และข้าพเจ้าได้ เข ้าไปหาหญิงผู้ พยากรณ์ และ
เธอก็ ตัง้ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหน่ึง และพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงเรยีกชื่ อบ ุตรน้ั นว ่า มา
เฮอรช์าลาลหชับัส 4 เพราะก่อนท่ีเด็กจะรู ้ท่ี จะรอ้งเร ียก � พ่อ  แม่ �  ได้  ทรพัย์สมบัติ ของดามัสกัสและของ
ท่ีรบิได้จากสะมาเรยี จะถูกขนเอาไปต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์อสัซีเรยี� 5  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าอ ี
กวา่ 6 �เพราะวา่ชนชาติ น้ี  ได้ ปฏิเสธน้ําแหง่ชโิลอาหซ่ึ์งไหลเอื่อยๆ และปี ติ  ยนิดี ต่อเรซีนและโอรสของเรมาลิ
ยาห์ 7 เพราะฉะน้ันบัดน้ี  ดู  เถิด  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงนําน้ําแหง่แม่น้ํามาสู้ เขาทัง้หลาย  ท่ี  มี กําลังและมาก
หลาย คือกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีและสงา่ราศีทัง้สิน้ของพระองค์ และน้ําน้ันจะไหลล้นหว้ยทัง้สิน้ของมัน และ
ท่วมฝ่ังทัง้สิน้ของมัน 8 และจะกวาดต่อไปเข้าในยูดาห์ และจะไหลท่วมและผ่านไปแม้จนถึงคอ และปี กอ ัน
แผ่กวา้งของมันจะเต็มแผ่นดินของท่านนะ  โอ ท่านอมิมานูเอล� 9  โอ  ชนชาติ ทัง้หลายเอย๋ จงเข้ารว่มกัน
และเจ้าจะถูกทําให้แหลกเป็นชิน้ๆ บรรดาประเทศไกลๆทัง้หมด  เจ้ าเอย๋จงเงีย่หู จงคาดเอวเจ้าไว้และเจ้า
จะถูกทําใหแ้หลกเป็นชิน้ๆ จงคาดเอวเจ้าไวแ้ละเจ้าจะถูกทําใหแ้หลกเป็นชิน้ๆ 10 จงปรกึษากันเถิด  แต่  ก็ จะ
ไร ้ผล จงพู ดก ันเถิด  แต่  ก็ จะไม่ สําเรจ็ผล เพราะวา่พระเจ้าทรงสถิ ตก ับเรา 11 เพราะวา่พระเยโฮวาหต์ร ัสด 
ังต่อไปน้ีกับข้าพเจ้าพรอ้มด้วยพระหตัถ์อนัเข้มแข็ง และทรงสัง่สอนข้าพเจ้ามิ ให ้ดําเนินในทางของชนชาติ 
น้ี  พระองค์ ตร ัสว ่า 12 � สิ ่งท่ี ชนชาติ  น้ี เรยีกวา่ การรว่มคิดกบฏ  เจ้ าอยา่เรยีกวา่ การรว่มคิดกบฏ เสียหมด
อยา่กลัวสิง่ท่ีเขากลัว หรอือยา่ครั ่นคร ้าม 13  แต่ พระเยโฮวาหจ์อมโยธาน้ันแหละ  เจ้ าต้องวา่พระองค์ บรสุิทธิ ์
จงให ้พระองค์ ทรงเป็นผู้ ท่ี  เจ้ ายาํเกรง จงให ้พระองค์ ทรงเป็นผู้ ท่ี  เจ้ าครั ่นคร ้าม 14  แล ้วพระองค์จะเป็นสถาน
บร ิสุทธ ์ิ แต่ เป็นศิลาท่ี ทําให ้ สะดุด และเป็ นก ้อนห ินที ่ ทําให ้ขัดเคืองใจของวงศ์วานทัง้คู่ของอสิราเอล เป็ นก 
ับและเป็นบ่วงดักชาวเยรูซาเล็ม 15 และคนเป็ นอ ันมากในพวกเขาจะสะดุดหนิน้ัน เขาทัง้หลายจะล้มลง
และแตกหกั เขาจะติดบ่วงและถูกจับไป� 16 จงมัดถ้อยคําพยานเก็บไว ้เสีย และจงตีตราพระราชบัญญั ติ  
ไว ้ในหมู่พวกสาวกของข้าพเจ้าเสีย 17 ข้าพเจ้าจะรอคอยพระเยโฮวาห์  ผู้ ทรงซ่อนพระพักตรข์องพระองค์
จากวงศ์วานของยาโคบ และข้าพเจ้าจะคอยท่าพระองค์ 18  ดู  เถิด ข้าพเจ้าและบุตรผู้ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรง
ประทานแก่ ข้าพเจ้า เป็นหมายสําคัญและเป็นการมหศัจรรย์ต่างๆในอสิราเอล จากพระเยโฮวาห์จอมโยธา
 ผู้ ทรงประทับบนภูเขาศิ โยน 19 และเม่ือเขาทัง้หลายจะกล่าวแก่พวกท่านวา่ �จงปรกึษากับคนทรงและพ่อ
มดแม่มดผู้รอ้งเสียงจ๊อกแจ๊กและเสียงพึมพํา�  ไม่ ควรท่ีประชาชนจะปรกึษากับพระเจ้าของเขาหรอื ควร
เขาจะไปปรกึษาคนตายเพื่อคนเป็นหรอื 20 ไปค้นพระราชบัญญั ติ และถ้อยคําพยาน ถ้าเขาไม่ พู ดตามคํา
เหล่าน้ี ก็ เพราะในตัวเขาไม่ มี แสงสวา่งเสียเลย 21 เขาทัง้หลายจะผ่านแผ่นดินไปด้วยความระทมใจอนัยิง่
ใหญ่และด้วยความหวิ และต่อมาเม่ือเขาหวิ เขาจะเกรีย้วกราดและแช ่งด ่ากษั ตร ิยข์องเขาและพระเจ้าของ
เขา และจะแหงนหน้าขึ้นข้างบน 22 และจะมองดู ท่ี  แผ่ นดินโลก และจะมองเหน็ความทุกข์ใจและความมืด
ความกลุ้มแหง่ความแสนระทม และเขาจะถูกผลักไสเข้าไปในความมืดทึบ
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9
 คําพยากรณ์ เรือ่งการประสู ติ ของพระเยซู ครสิต์ 

1  แต่ กระน้ันแผ่นดินน้ันซ่ึงอยู่ในความแสนระทมจะไม่ กลัดกลุ้ม ในกาลก่อนพระองค์ทรงนําแควน้เศบู 
ลุ นและแควน้นัฟทาลี มาสู่ ความดู หมิน่  แต่ ในกาลภายหลังพระองค์จะทรงกระทําให้หนทางข้างทะเล  แคว 
้นฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น  คือ  กาล ิลี แห ่งบรรดาประชาชาติ  ให ้ เจ ็บปวดทรมานอยา่งมาก 2  ชนชาติ  ท่ี 
ดําเนินในความมืดได้ เห ็นความสวา่งยิง่ใหญ่ แล้ว บรรดาผู้ ท่ี อาศัยอยู่ในแผ่นดินแหง่เงามัจจุ ราช  สว ่างได้
ส่องมาบนเขา 3  พระองค์  ได้ ทรงทวชีนในประชาชาติน้ันขึ้น  พระองค์  มิได้ ทรงเพิม่ความชื่นบานของเขา เขา
ทัง้หลายเปรมปร ีดิ ์ต่อพระพักตร ์พระองค์ ดั ่งด ้วยความชื่นบานเม่ือฤดู เก ่ียวเก็บ ดัง่คนเปรมปร ีดิ ์เม่ือเขา
แบ่งของรบิมาน้ันแก่ กัน 4 เพราะวา่แอกอนัเป็นภาระของเขาก็ ดี  ไม้ พลองท่ี ตีบ ่าเขาก็ ดี  ไม้ ตะบองของผู้
บีบบังคับเขาก็ ดี  พระองค์ จะทรงหกัเสียอยา่งในวนัของคนมีเดียน 5 เพราะการรบทัง้สิน้ของนักรบมีเสียง
วุน่วาย และเส้ือคลุ มท ่ี เกล ือกอยู่ในโลหติ  แต่ การรบครัง้น้ีจะถูกเผาเป็นเชื้อเพลิงใส่ ไฟ 6 ด้วยมีเด็กคนหน่ึง
เกิดมาเพื่อเรา  มี  บุ ตรชายคนหน่ึงประทานมาให ้เรา และการปกครองจะอยู ่ท่ี บ่าของท่าน และท่านจะเรยีก
นามของท่านวา่ � ผู้  ท่ี  มหศัจรรย ์ ท่ีปรกึษา พระเจ้าผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์พระบิ ดาน ิรนัดร์  องค์  สันติ  ราช � 7 เพื่อ
การปกครองของท่านจะเพิม่พูนยิง่ขึ้น และสันติภาพจะไม่ มี  ท่ี  สิ ้นสุดเหนือพระท่ีน่ังของดาวดิ และเหนือราช
อาณาจักรของพระองค์  ท่ี จะสถาปนาไว้ และเชดิชู ไว ้ด้วยความยุ ติ ธรรมและด้วยความเท่ียงธรรม  ตัง้แต่  
บัดน้ี เป็นต้นไปจนนิรนัดร ์กาล ความกระตือรอืรน้ของพระเยโฮวาหจ์อมโยธาจะกระทําการน้ี

อสิราเอลจะถูกตีสอนต่อไป
8  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงใชพ้ระวจนะไปต่อสู้ยาโคบ และจะตกอยูเ่หนื ออ ิสราเอล 9 และประชาชนทัง้สิน้จะ

รู ้เรือ่ง คือเอฟราอมิและชาวสะมาเรยี  ผู้  กล ่าวด้วยความเยอ่หยิง่และด้วยจิตใจจองหอง 10  วา่ �ก้อนอฐิพัง
ลงแล้ว  แต่ เราจะสรา้งด้วยศิลาสลัก ต้นมะเด่ือถูกโค่นลง  แต่ เราจะใส่ต้นสีดาร ์เข ้าแทนไวใ้นท่ี น้ัน � 11 พระ
เยโฮวาห์จึงทรงหนนุปฏิ ปักษ์ ของเรซีนมาสู้ เขา และทรงกระตุ้นศั ตรู ของเขาให ้รว่มกัน 12 คือคนซีเรยีทาง
ข้างหน้าและคนฟีลิสเตียทางข้างหลัง และเขาจะอา้ปากออกกลื นอ ิสราเอลเสีย ถึงกระน้ั นก ็ ดี พระพิโรธ
ของพระองค์ ก็ ย ังม ิ ได้  หนักลับ และพระหตัถ์ของพระองค์ยงัเหยยีดออกอยู่ 13 เพราะประชาชนมิ ได้ หนัมาหา
พระองค์ ผู้ ทรงตี เขา  มิได้ แสวงหาพระเยโฮวาห์จอมโยธา 14 พระเยโฮวาห์จึงจะทรงตัดหวัตัดหางออกเสีย
จากอสิราเอล ทั ้งก ่ิ งก ้านและต้นกกในวนัเดียว 15  ผู้ใหญ่ และคนมี เกียรติ คือหวั และผู้ พยากรณ์  ผู้ สอนเท็จ
เป็นหาง 16 เพราะบรรดาผู้ ท่ี นําชนชาติ น้ี  ได้ นําเขาให ้หลง และบรรดาผู้ ท่ี เขานําก็ ถู กทําลาย 17 ฉะน้ันองค์
พระผู้เป็นเจ้าจะหาทรงเปรมปร ีดิ ์ในคนหนุ่มของเขาไม่ และจะมิ ได้ ทรงมีพระกรุณาต่อคนกําพรา้พ่อหรอื
หญิ งม ่ายของเขา เพราะวา่ทุกคนเป็นคนหน้าซ่ือใจคดและเป็นคนทําความชัว่และปากทุกปากก็ กล ่าวคํา
โฉดเขลา ถึงกระน้ั นก ็ ดี พระพิโรธของพระองค์ ก็ ย ังม ิ ได้  หนักลับ และพระหตัถ์ของพระองค์ยงัเหยยีดออกอยู่
18 เพราะความชั ่วก ็ ไหม้ เหมือนไฟไหม้ มันจะผลาญทัง้หนามยอ่ยและหนามใหญ่ มันจะจุดไฟเข้าท่ี ป่าทึบ 
และป่าทึ บก ็จะม้วนขึ้นข้างบนเหมือนควนัเป็นลูกๆ 19  แผ่ นดินน้ั นก ็มืดไปโดยเหตุพระพิโรธของพระเยโฮ
วาห์จอมโยธา ประชาชนก็จะเหมือนเชื้อเพลิง  ไม่มี คนใดจะไว ้ช ีวติพี่น้องของตน 20 เขาจะฉวยได้ ทางขวา 
 แต่ ยงัหวิอยู่ เขาจะกินทางซ้าย  แต่  ก็ ยงัไม่ อิม่ ต่างก็จะกินเน้ือแขนของตนเอง 21  มน ัสเสหกิ์นเอฟราอมิ เอฟ
ราอมิกินมนัสเสห์ และทัง้คู่ ก็  สู้ กับยูดาห์ ถึงกระน้ั นก ็ ดี พระพิโรธของพระองค์ ก็ ย ังม ิ ได้  หนักลับ และพระหตัถ์
ของพระองค์ยงัเหยยีดออกอยู่

10
1  วบิัติ  แก่ คนเหล่าน้ั นที ่ออกกฎหมายอธรรม และแก่ ผู้  เข ียนท่ี เข ียนแต่การบีบคัน้เรือ่ยไป 2 เพื่อหนัคน

ขัดสนไปจากความยุ ติ  ธรรม และปล้นสิทธขิองคนจนแหง่ชนชาติของเราเสีย เพื่อวา่หญิ งม ่ายจะเป็นเหยื่อ
ของเขา และเพื่อเขาจะปล้นคนกําพรา้พ่อเสีย 3 พวกเจ้าจะกระทําอยา่งไรในวนัแหง่การลงอาญา และใน
การกวาดล้างซ่ึงจะมาจากท่ี ไกล  เจ้ าจะหนีไปพึ่งใคร และเจ้าจะฝากสงา่ราศีของเจ้าไว ้ท่ีไหน 4 ปราศจากเรา
พวกเขาจะกราบลงอยู่กั บน ักโทษ เขาจะล้มลงในหมู่พวกคนท่ี ถู กฆ่า ถึงกระน้ั นก ็ ดี พระพิโรธของพระองค์ ก็ 
ย ังม ิ ได้  หนักลับ และพระหตัถ์ของพระองค์ยงัเหยยีดออกอยู่

พระเจ้าจะทรงตีสอนประเทศอสัซีเรยี
5  โอ ชาวอสัซีเรยีเอย๋  ผู้ เป็นตะบองแหง่ความกริว้ของเรา และไม้พลองในมือของเขาคือความเกรีย้วกราด

ของเรา 6 เราจะใช้เขาไปสู้ ประชาชาติ อนัหน้าซ่ือใจคด เราจะบัญชาเขาให้ไปสู้ ชนชาติ  ท่ี เรากริว้ ไปเอาของ
รบิและฉวยเหยื่อและให ้เหย ียบยํ่าลงเหมือนเหยยีบเลนในถนน 7  แต่ เขามิ ได้ ตัง้ใจอยา่งน้ัน และจิตใจของ
เขาก็ มิได้ คิ ดอย ่างน้ัน  แต่ ในใจของเขาคิดจะทําลาย และตัดประชาชาติ เสียม ิ ใช ่ น้อย 8 เพราะเขาพูดวา่ � ผู้ 
บังคับบัญชาของข้าเป็นกษั ตร ิย์หมดมิ ใช ่ หรอื 9 เมืองคาลโนก็เหมือนเมืองคารเคมิ ชม ิ ใช ่ หรอื เมืองฮามัทก็
เหมือนเมืองอารปั ดม ิ ใช ่ หรอื เมืองสะมาเร ียก เ็หมือนเมืองดามัสกั สม ิ ใช ่ หรอื 10 เหมือนอยา่งมือของเราไปถึง
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บรรดาราชอาณาจักรของรูปเคารพ ซ่ึงรูปเคารพแกะสลักของเขาน้ันใหญ่กวา่ของเยรูซาเล็มและสะมาเรยี
11 เราก็จะไม่ทําแก่เยรูซาเล็มกับรูปเคารพของเขาดอกหรอื  ดังท่ี เราได้ทําแก่สะมาเรยีและรูปเคารพของ
เขา� 12 ต่อมาเม่ือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสําเรจ็พระราชกิจทัง้สิน้ของพระองค์ ท่ี  ภู เขาศิโยนและท่ีเยรูซาเล็ม
แล้ว เราจะทรงลงทัณฑ์ แก่ ผลแหง่จิตใจจองหองของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี และสงา่ราศี แห ่งตายโสของ
เขา 13 เพราะเขาวา่ �ข้าได้กระทําการน้ีด้วยกําลั งม ือของข้า และด้วยสติปัญญาของข้า เพราะข้ามี ความ
เข้าใจ ข้าได้รือ้เขตแดนของชนชาติ ทัง้หลาย และได้ ปล้นทรพัย ์ สมบัติ ของเขา ข้าได้โยนบรรดาชาวเมืองลง
มาอยา่งคนกล้าหาญ 14 มือของข้าได้ฉวยทรพัย ์สมบัติ ของชนชาติทัง้หลายเหมือนฉวยรงันก และอยา่งคน
เก็บไข่ซ่ึงละทิง้ไว้ ข้าก็รวบรวมแผ่นดินโลกทัง้สิน้ดังน้ันแหละ และไม่ มี  ผู้ ใดขยบัปีกมาปก หร ืออ ้าปากหรอื
รอ้งเสียงจ๊อกแจ๊ก� 15 ขวานจะคุยข่มคนท่ี ใช ้มันสกัดน้ันหรอื หรอืเล่ือยจะทะนงตัวเหนือผู้ ท่ี  ใช ้มันเล่ือยน้ัน
หรอื เหมือนกับวา่ตะบองจะยกผู้ซ่ึงถื อม ันขึ้นตี หรอือยา่งไม้พลองจะยกตัวขึ้นเหมือนกับวา่มันไม่ทําด้วยไม้
16  ฉะน้ัน  องค์  พระผู้เป็นเจ้า  องค์ พระผู้เป็นเจ้าจอมโยธาจะทรงให้โรคผอมแหง้มาในหมู่พวกคนอว้นพีของ
เขา  ภายใต้  เกียรติ ของเขาจะมีการไหม้ ใหญ่ โตเหมือนอยา่งไฟไหม้ 17 ความสวา่งแห ่งอ ิสราเอลจะเป็นไฟ
และองค์ บรสุิทธิ ์ของท่านจะกลายเป็นเปลวเพลิง และจะเผาและกินหนามใหญ่และหนามยอ่ยของเขาเสีย
ในวนัเดียว 18  พระองค์ จะทรงผลาญสงา่ราศี แห ่งป่าของเขาและแหง่สวนผลไม้ของเขา ทัง้จิตวญิญาณและ
รา่งกาย และจะเป็นเหมือนเวลาผู้ถือธงออ่นเปล้ียลงไป 19  ต้นไม้  แห ่งป่าของเขาจะเหลือน้อยเต็ มท ี จนเด็กๆ
จะเขียนลงได้

คนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่ในสมัยความทุกข์ลําบากใหญ่ ยิง่ 
20 ต่อมาในวนัน้ัน คนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่และคนท่ีรอดหนีไปแหง่วงศ์วานของยาโคบ จะไม่พิงผู้ ท่ี  ตี เขา

อกี  แต่ จะพักพิงท่ีพระเยโฮวาห์  องค์  บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล โดยความจรงิ 21 ส่วนคนท่ี เหลืออยู ่จะกลับมายงั
พระเจ้าผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์คือคนท่ี เหลืออยู ่ของยาโคบ 22 อสิราเอลเอย๋ เพราะแม้วา่ชนชาติของเจ้าจะเป็น
ดัง่เม็ดทรายในทะเล  คนที ่ เหลืออยู ่ เท่ าน้ันจะกลับมา การเผาผลาญซ่ึงกําหนดไว ้แล ้วจะล้นหลามไปด้วย
ความชอบธรรม 23 เพราะวา่องค์ พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าจอมโยธาจะทรงกระทําใหก้ารเผาผลาญน้ันสิน้สุด
ลงตามท่ีกําหนดไว ้แล ้วในท่ามกลางแผ่นดินทัง้สิน้ 24  ฉะน้ัน  องค์  พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าจอมโยธาตร ัสด ัง
น้ี วา่ � โอ  ชนชาติ ของเราเอย๋  ผู้  อยู ่ในศิ โยน อยา่กลัวคนอสัซีเรยี เขาจะตี เจ้ าด้วยตะบองและจะยกไม้พลอง
ของเขาขึ้นสู้ เจ้ าอยา่งท่ีในอยีปิต์ 25 เพราะอกีสักหน่อยเท่าน้ัน  แล ้วความกริ ้วน ้ันจะสิน้สุด และความโกรธข
องเราจะมุ่งตรงท่ีการทําลายเขา 26 และพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงเหวีย่งแส้มาสู้ เขา  ดังท่ี  พระองค์ ทรง
โจมตีคนมีเดียน  ณ ศิลาโอเรบ และไม้พลองของพระองค์ ท่ี เคยอยู่เหนือทะเล  พระองค์ จะทรงยกขึ้นอยา่งท่ี
ในอยีปิต์ 27 และต่อมาในวนัน้ันภาระของเขาจะพรากไปจากบ่าของเจ้า และแอกของเขาจะถูกทําลายเสีย
จากคอของเจ้า และแอกน้ันจะถูกทําลายเพราะเหตุการเจิม�

กองทัพทัง้หลายของปฏิ ปักษ์ ต่อพระครสิต์มาสู้รบท่ีอารมาเกดโดน ( วว 16:14; 19:11)
28 เขาได้มาถึ งอ ัยยาทแล้ว เขาได้ข้ามมิโกรน เขาเก็บสัมภาระของเขาไว ้ท่ี  มิ คมาช 29 เขาเหล่าน้ันผ่านชอ่ง

หวา่งเขามาแล้ว เกบาเป็ นที เ่ขาค้างคืน รามาห ์สะทกสะท้าน กิเบอาหข์องซาอูลหนีไปแล้ว 30  โอ ธดิาของกัล
ลิมเอย๋ ส่งเสียงรอ้งซี  ให ้เขายนิได้ในไลชาห ์เถิด  โอ อานาโธทเอย๋ น่าสงสารจรงิ 31 มัดเมนาห์กําลังหนี อยู ่
คนเกบิมหนี ให ้ พ้นภัย 32 ในวนัน้ันเอง เขาจะยบัยัง้อยู ่ท่ี เมืองโนบ เขาจะส่ายมือของเขาต่อต้านภูเขาแหง่
ธดิาของศิ โยน เนินเขาของเยรูซาเล็ม 33  ดู  เถิด  องค์  พระผู้เป็นเจ้า พระเยโฮวาห์จอมโยธา จะทรงตั ดก ่ิงไม้
ด้วยกําลั งอ ันน่าครา้มกลัว ต้ นที ่สูงยิง่จะถูกโค่นลงมา และต้ นที ่สูงจะต้องต่ําลง 34  พระองค์ จะทรงใช้ขวาน
เหล็กฟันป่าทึบ และเลบานอนจะล้มลงโดยคนมีอาํนาจใหญ่ โต 

11
 พระเยซู  ครสิต์ คือพระอ ังก ูร จะทรงประทั บน ัง่บนพระท่ีน่ังของดาวดิ

1จะมี หน ่อแตกออกมาจากตอแหง่เจสซี จะมีกิง่งอกออกมาจากรากทัง้หลายของเขา 2และพระวญิญาณ
ของพระเยโฮวาห์จะอยู่บนท่านน้ัน คือวญิญาณแหง่ปัญญาและความเข้าใจ วญิญาณแหง่การวนิิจฉัยและ
อาน ุภาพ วญิญาณแหง่ความรู้และความยาํเกรงพระเยโฮวาห์ 3 ความพึงใจของท่านก็ในความยาํเกรง
พระเยโฮวาห์ ท่านจะไม่พิพากษาตามซ่ึงตาท่านเหน็ หรอืตัดสินตามซ่ึงหูท่านได้ ยนิ 4  แต่ ท่านจะพิพากษา
คนจนด้วยความชอบธรรม และตัดสินเผื่อผู้ มี ใจถ่อมแหง่แผ่นดินโลกด้วยความเท่ียงตรง ท่านจะตีโลก
ด้วยตะบองแหง่ปากของท่าน และท่านจะประหารคนชัว่ด้วยลมแหง่รมิฝีปากของท่าน 5 ความชอบธรรมจะ
เป็นผ้าคาดเอวของท่าน และความสัตยสุ์ จร ิตจะเป็นผ้าคาดบัน้เอวของท่าน

บรรดาสัตว ์แห ่งโลกน้ีจะอยูเ่ยน็เป็นสุขกับมนษุยชาติ
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6 สุนัขป่าจะอยูกั่ บลู กแกะ และเสือดาวจะนอนอยูกั่ บลู กแพะ ลูกว ัวก ับสิงโตหนุ่มกับสัตวอ์ว้นพีจะอยู ่ด้วย
กัน และเด็กเล็กๆจะนํามันไป 7  แม่ ว ัวก ับหมีจะกินด้วยกัน ลูกของมั นก ็จะนอนอยู ่ด้วยกัน และสิงโตจะกิน
ฟางเหมือนววัผู้ 8 และทารกกินนมจะเล่นอยู ่ท่ี ปากรู งูเหา่ และเด็กท่ีหยา่นมจะเอามือวางบนรงัของงูทับทาง
9  สัตว ์ เหล่ าน้ันจะไม่ ทําให ้ เจ ็บหรอืจะทําลายทัว่ภูเขาอนับร ิสุทธ ์ิของเรา เพราะวา่แผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วย
ความรูเ้รือ่งของพระเยโฮวาห์ ดัง่น้ําปกคลุมทะเลอยู ่น้ัน 

 คําพยากรณ์ เรือ่งการรวบรวมกั นอ ีกของอสิราเอล
10 ในวนัน้ัน รากแหง่เจสซี ซ่ึงตัง้ขึ้นเป็นธงแก่ ชนชาติ ทัง้หลายจะเป็ นที ่แสวงหาของบรรดาประชาชาติ

และท่ีพํานักของท่านจะรุง่โรจน์ 11  อยู ่มาในวนัน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยื่นพระหตัถ์ของพระองค์ออก
ไปเป็ นคร ้ังท่ี สอง เพื่อจะได้ส่วนชนชาติของพระองค์ ท่ี  เหลืออยู ่คืนมา เป็นคนเหลือจากอสัซีเรยี จากอยีปิต์
จากปัทโรส จากเอธโิอเปีย จากเอลาม จากชนิาร์ จากฮามัท และจากเกาะต่างๆแหง่ทะเล 12  พระองค์ จะทรง
ยกอาณั ติ สัญญาณน้ันขึ้นให ้แก่ บรรดาประชาชาติ และจะชุ มน ุ มอ ิสราเอลท่ี พลัดพราก และรวบรวมยูดาห ์ท่ี 
กระจัดกระจายจากส่ี มุ มแหง่แผ่นดินโลก 13 ความอจิฉาของเอฟราอมิจะพรากไปด้วย และบรรดาคู่ อร ิของ
ยูดาห์จะถูกตัดออกไป เอฟราอมิจะไม่อจิฉายูดาห์ และยูดาห์จะไม่รบกวนเอฟราอมิ 14  แต่ เขาทัง้หลายจะ
โฉบลงเหนือไหล่เขาของคนฟีลิสเตียทางตะวนัตก และเขาจะรว่มกันปล้นประชาชนทางตะวนัออก เขาจะยื่ 
นม ือออกต่อสู้เอโดมและโมอบั และคนอมัโมนจะเชื่อฟังเขาทัง้หลาย 15 และพระเยโฮวาหจ์ะทรงทําลายลิน้
ของทะเลแห ่งอ ียปิต์อยา่งสิน้เชงิ และจะทรงโบกพระหตัถ์เหนือแม่น้ําน้ัน ด้วยลมอนัแรงกล้าของพระองค์
และจะตีมันให้แตกเป็นธารน้ําเจ็ดสาย และให้คนเดินข้ามไปได้โดยท่ี เท ้าไม่เปียกน้ํา 16 และจะมีถนนหลวง
จากอสัซีเรยีสําหรบัคนท่ี เหลืออยู ่จากชนชาติของพระองค์ ดัง่ท่ี มี  อยู ่สําหรบัอสิราเอลในว ันที ่เขาขึ้นมาจาก
แผ่นดิ นอ ียปิต์

12
คนอสิราเอลทุกคนจะได้รบัความรอด

1 ในวนัน้ัน ท่านจะกล่าววา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะสรรเสรญิพระองค์ เพราะแม้ พระองค์ 
ทรงพระพิโรธต่อข้าพระองค์ ความกริว้ของพระองค์ ก็ หนักลับไป และพระองค์ทรงเล้าโลมข้าพระองค์� 2  ดู  
เถิด พระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะวางใจและไม่ กลัว เพราะพระเยโฮวาห์ คือพระเยโฮ
วาห์ทรงเป็นกําลังและบทเพลงของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าแล้ว 3  เจ้ าจะโพง
น้ําด้วยความชื่นบานจากบ่อแหง่ความรอด 4 และในวนัน้ันเจ้าจะกล่าววา่ �จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ จง
รอ้งทูลออกพระนามของพระองค์ จงประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย จง
ป่าวรอ้งวา่พระนามของพระองค์เป็ นที ่ เชดิชู � 5 จงรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงกระ
ทํากิ จอ ันดี เลิศ  ให ้เรือ่งน้ี รู ้กันทัว่ไปในแผ่นดินโลก 6 ชาวศิโยนเอย๋ จงโห่รอ้งและรอ้งเสียงดัง เพราะองค์ 
บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลน้ั นก ็ ใหญ่ ยิง่อยูใ่นหมู่พวกเจ้า
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การทําลายกรุงบาบิ โลน และปฏิ ปักษ์ ต่อพระครสิต์ในวนัแหง่พระเยโฮวาห์

1 ภาระเก่ียวกับบาบิ โลน ตามซ่ึ งอ ิสยาห ์บุ ตรชายของอามอสได้ เหน็ 2 จงชูธงสัญญาณขึ้นบนภูเขาสูง จง
เปล่งเสียงรอ้งเรยีกเขาทัง้หลาย จงโบกมือให้เขาเข้าไปในประตูเมืองของขุนนาง 3 ตัวเราเองได้บัญชาแก่ 
ผู้  ท่ี เราชาํระให ้บรสุิทธิ ์ แล้ว เราได้เรยีกชายฉกรรจ์ของเราให้จัดการตามความโกรธของเรา คือผู้ ท่ี  ยนิดี ใน
ความสูงส่งของเรา 4 เสียงองึอลบนภูเขาดัง่เสียงมวลชนมห ึมา เสียงองึคะนึงของราชอาณาจักรทัง้หลาย
ของบรรดาประชาชาติ ท่ี รวมเข้าด้วยกัน พระเยโฮวาห์จอมโยธากําลังระดมพลเพื่อสงคราม 5 เขาทัง้หลาย
มาจากแผ่นดิ นอ ันไกล จากสุดปลายฟ้าสวรรค์ พระเยโฮวาห์และอาวุธแหง่พระพิโรธของพระองค์ เพื่อจะ
ทําลายแผ่นดินทัง้สิน้ 6 จงพิลาปรํา่ไห ้ซิ เพราะวนัแหง่พระเยโฮวาหม์าใกล้ แล้ว วนัน้ันจะมา เป็นการทําลาย
จากองค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์7  เพราะฉะน้ัน  ทุ กๆมื อก ็จะออ่นเปล้ีย และจิตใจของทุกคนก็จะละลายไป 8 และ
เขาทัง้หลายจะตกใจกลัว ความเจ็บและความปวดจะเกาะเขา เขาจะทุรนทุรายดัง่หญิงกําลังคลอดบุตร เขา
จะมองตากันอยา่งตกตะลึง  หน ้าของเขาแดงเป็นแสงไฟ 9  ดู  เถิด วนัแหง่พระเยโฮวาห์จะมา โหดรา้ยด้วย
พระพิโรธและความโกรธอนัเกรีย้วกราด  ท่ี จะกระทําให ้แผ่ นดินเป็ นที ่ รกรา้ง และพระองค์จะทรงทําลายคน
บาปของแผ่นดินเสียจากแผ่นดินน้ัน 10 เพราะดวงดาวแหง่ฟ้าสวรรค์ และหมู่ดาวในน้ัน จะไม่ทอแสงของ
มัน  ดวงอาทิตย ์ ก็ จะมืดเม่ือเวลาขึ้น และดวงจันทรจ์ะไม่ส่องแสงของมัน 11 เราจะลงโทษโลกเพราะความ
ชัว่รา้ย และคนชัว่เพราะความชัว่ชา้ของเขา เราจะกระทําใหค้วามเยอ่หยิง่ของคนจองหองสิน้สุด และปราบ
ความยโสของคนโหดรา้ย

 สม ัยความทุกข์ลําบากใหญ่ยิง่และคนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่
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12 เราจะกระทําให้คนมีค่ามากกวา่ทองคําเน้ื อด ี และมนษุย ์มี ค่ามากกวา่ทองคําแหง่โอฟีร์ 13  เพราะ
ฉะน้ัน เราจะกระทําให้ฟ้าสวรรค์ สัน่สะเทือน และแผ่นดินโลกจะสะท้านพลัดจากท่ีของมัน โดยพระพิโรธ
ของพระเยโฮวาห์จอมโยธา ในวนัแหง่ความโกรธอนัเกรีย้วกราดของพระองค์ 14 คนทุกคนจะหนัเข้า สู่ 
ชนชาติ ของตนเอง และคนทุกคนจะหนีไปยงัแผ่นดินของตนเอง ดัง่ละมัง่ท่ี ถู  กล ่าหรอืเหมือนแกะท่ี ไม่มี  ผู้ 
รวมฝูง 15  ทุ กคนท่ีเขาพบเข้าก็จะถูกแทงทะลุ และทุกคนท่ีรวมเข้าด้วยกั นก ับพวกเขาก็จะล้มลงด้วยดาบ
16 เด็กเล็กๆของเขาจะถูกฟาดลงเป็นชิน้ๆต่อหน้าต่อตาเขา เรอืนของเขาจะถูกปล้นและภรรยาของเขาจะ
ถูกขืนใจ

การทําลายกรุงบาบิ โลน 
17  ดู  เถิด เราจะรบเรา้ให้ชาวมีเดียมาสู้ เขา  ผู้ ซ่ึงไม่ เอาใจใส่ ในเรือ่งเงนิ และไม่ ไยดี ในเรือ่งทองคํา 18  คัน

ธน ูของเขาจะฟาดชายหนุ่มลงเป็นชิน้ๆ เขาจะไม่ ปรานี ต่อผู้บังเกิดจากครรภ์  นัยน์ ตาของเขาจะไม่สงสาร
เด็ก 19 และบาบิ โลน ซ่ึงโออ่า่ในบรรดาราชอาณาจั กร เมืองท่ีสงา่และเป็ นที ่ ภู  มิ ใจของชาวเคลเดีย จะเป็นดัง
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ เม่ือพระเจ้าทรงควํา่มันเสียน้ัน 20 จะไม่ มี ใครเข้าอยู่ในบาบิ โลน หรอือาศัย
อยู่ตลอดทุกชัว่อายุ คนอาระเบียจะไม่กางเต็นท์ของเขาท่ี น่ัน  ไม่มี  ผู้ เล้ียงแกะท่ีจะให้แกะของเขานอนลงท่ี 
น่ัน 21  แต่  สัตว ์ป่าจะนอนลงท่ี น่ัน และบ้านเรอืนในน้ันจะเต็มไปด้วยนกทึดทือ นกเค้าแมวจะอาศัยท่ี น่ัน เมษ
ปิศาจจะเต้นราํอยู ่ท่ีน่ัน 22 หมาจิง้จอกจะเหา่หอนอยู่ในท่ีอาศั ยอ ันรกรา้ง และมังกรจะรอ้งอยู่ในวงัแสนสุข
ของมัน เวลาของเมืองน้ั นก ็ ใกล้  เข ้ามาแล้ว และวนัเวลาของมันจะไม่ยดืใหย้าวไป

14
การรวบรวมคนอสิราเอลในอนาคต

1 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงมีพระเมตตาต่อยาโคบ และจะทรงเลือกอสิราเอลอกี และจะทรงตัง้เขาทัง้
หลายไว้ในแผ่นดินของเขาเอง คนต่างด้าวจะสมทบกับเขา และติดพันอยู่กับวงศ์วานของยาโคบ 2 และ
ชนชาติทัง้หลายจะรบัเขาและนําเขาทัง้หลายมายงัท่ีของเขา และวงศ์วานของอสิราเอลจะมี กรรมสิทธิ ์
ในเขา เป็นทาสชายหญิงในแผ่นดินของพระเยโฮวาห์  ผู้  ท่ี จับเขาเป็นเชลยจะถูกเขาจับเป็นเชลย และจะ
ปกครองผู้ ท่ี เคยบีบบังคับเขา 3 และต่อมาในว ันที ่พระเยโฮวาห์จะทรงประทานให ้เจ้ าได้หยุดพักจากความ
เศรา้โศกของเจ้า และจากความกลัว และจากงานหนักซ่ึงเจ้าถู กบ ังคับให ้กระทํา 4  เจ้ าจะยกคําภาษิ ตน ้ี กล 
่าวต่อกษั ตร ิย ์แห ่งบาบโิลนวา่ � เออ  ผู้ บีบบังคั บก ส็งบไปแล้วหนอ เมืองทองคําก็สงบไปด้วยซิ 5 พระเยโฮวาห์
ทรงหกัไม้พลองของคนชัว่ คทาของผู้ ครอบครอง 6  ผู้ ซ่ึงตี ชนชาติ ทัง้หลายด้วยความพิโรธ ด้วยการตีอยา่ง
ไม่ หยุดยัง้  ผู้ ซ่ึงได้ครอบครองประชาชาติด้วยความโกรธ  ได้  ถู กข่มเหงโดยไม่ มี  ผู้ ใดยบัยัง้

ความสงบสุขทัว่โลก
7 โลกทัง้สิ ้นก ็พักและสงบอยู่ เขาทัง้หลายรอ้งเพลงโพล่งออกมา 8 ต้นสนสามใบเปรมปร ีดิ ์เพราะเจ้า

ต้นสนสีดาร ์แห ่งเลบานอนด้วย และกล่าววา่ � ตัง้แต่  เจ้ าตกต่ํา  ก็  ไม่มี  ผู้  โค ่นขึ้นมาต่อสู้เราแล้ว�

 ปฏิปักษ์ ต่อพระครสิต์ ถู กทิง้ลงในนรก (ดนล 7:8;  วว 19:20)
9 นรกเบื้องล่างก็ต่ืนเต้นเพื่อต้อนรบัเจ้าเม่ือเจ้ามา มันปลุกใหช้าวแดนคนตายมาต้อนรบัเจ้า คือบรรดาผู้

ซ่ึงเคยเป็นผู้นําของโลก มันทําให้บรรดาผู้ ท่ี เคยเป็นกษั ตร ิย ์แห ่งประชาชาติทัง้หลายลุกขึ้นมาจากพระท่ีน่ัง
ของเขา 10  ทุ กตนจะพูด และกล่าวแก่ เจ้ าวา่ � เจ้ าก็ออ่นเปล้ียอยา่งเราด้วยหรอื  เจ้ ากลายเป็นอยา่งพวกเรา
หรอื� 11 ความโออ่า่ของเจ้าถูกนําลงมาถึงแดนคนตาย และเสียงพิณใหญ่ของเจ้า ตัวหนอนจะเป็ นที ่นอน
อยู ่ใต้ ตัวเจ้า และตัวหนอนจะเป็นผ้าหม่ของเจ้า

การล้มลงของพญามารซาตาน
12  โอ ลู ซี เฟอร ์เอย๋ โอรสแหง่รุง่อรุ ณ  เจ้ ารว่งลงมาจากฟ้าสวรรค์ แล ้วซิ  เจ้ าถูกตัดลงมายงัพื้นดินอยา่งไร

หนอ  เจ้ าผูก้ระทําใหบ้รรดาประชาชาติตกต่ําน่ะ 13  เจ้ าราํพึงในใจของเจ้าวา่ �ข้าจะขึ้นไปยงัฟ้าสวรรค์ ข้าจะ
ตัง้พระท่ีน่ังของข้า  ณ เหนือดวงดาวทัง้หลายของพระเจ้า ข้าจะน่ังบนขุนเขาชุ มน ุมสถาน  ณ ด้านทิศเหนือ
14 ข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ ข้าจะกระทําตัวของข้าเหมือนองค์ ผู้  สูงสุด � 15  แต่  เจ้ าจะถูกนําลงมาสู่ 
นรก ยงัท่ีลึกของปากแดน 16 บรรดาผู้ ท่ี  เห ็นเจ้าจะเพ่ งด ู เจ้า และจะพิจารณาเจ้าวา่ �ชายคนน้ีหรอืท่ี ทําให ้
โลกสัน่สะเทือน  ผู้  เขย ่าราชอาณาจักรทัง้หลาย 17  ผู้  ท่ี  ได้ กระทําใหโ้ลกเป็นเหมือนถิน่ทุ รก ันดาร และควํา่หวั
เมืองของโลกเสีย  ผู้  ไม่  ยอมให ้เชลยกลับไปบ้านของเขา�

การล่มสลายของบาบิโลนกับอาณาจักรของอสัซีเรยี ( วว 18:1-24)
18  กษัตรยิ ์ทัง้สิน้ของบรรดาประชาชาตินอนอยู่อยา่งมี เกียรติ ต่างก็ อยู ่ในอุโมงค์ของตน 19  แต่  เจ้ าถูก

เหวีย่งออกไปจากหลุมศพของเจ้า เหมือนกิง่ท่ีพึงรงัเกียจ เหมือนเส้ือผ้าของผู้ ท่ี  ถู กสังหาร คือท่ี ถู กแทงด้วย
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ดาบ  ผู้ ซ่ึงลงไปยงักองหนิของหลุมศพ เหมือนซากศพท่ี ถู กเหยยีบยํ่าอยู ่ใต้  ฝ่าเท้า 20  เจ้ าจะไม่ ได้ รบัการฝัง
ศพรว่มกับเขา เพราะเจ้าได้ทําลายแผ่นดินของเจ้า  เจ้ าได้สังหารประชาชนของเจ้า �ขออยา่ให้ใครเอย่ถึง
ชื่อของเชื้อสายแหง่ผู้กระทําความชั ่วอ ีกเลย 21 จงเตรยีมสังหารลูกๆของเขาเถิด เพราะความชัว่ชา้แห ่งบ ิ
ดาของเขา เกรงวา่เขาทัง้หลายจะลุกขึ้นเป็นเจ้าของแผ่นดิน และกระทําให้พื้นโลกเต็มไปด้วยหวัเมือง� �
22 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า �เพราะเราจะลุกขึ้นสู้กับเขา และจะตัดชื่ อก ับคนท่ี เหลืออยู ่และลูกหลาน
ออกจากบาบิ โลน � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 23 �และเราจะกระทําให้เป็นกรรมสิทธิข์องอ ีกาบ ้าน และ
เป็นสระน้ํา และจะกวาดด้วยไม้กวาดแหง่การทําลาย� พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 24 พระเย
โฮวาห์จอมโยธาได้ทรงปฏิญาณวา่ �เรากะแผนงานไว ้อยา่งไร  ก็ จะเป็นไปอยา่งน้ัน และเราได้ มุ ่งหมายไว ้
อยา่งไร  ก็ จะเกิดขึ้นอยา่งน้ัน 25 คือวา่เราจะตีคนอสัซีเรยีในแผ่นดินของเราให้ยอ่ยยบัไป และบนภูเขาของ
เราเหยยีบยํ่าเขาไว้ และแอกของเขาน้ันจะพรากไปจากเขาทัง้หลาย และภาระของเขาน้ันจากบ่าของเขา
ทัง้หลาย� 26  น่ี เป็นความมุ่งหมายท่ี มุ ่งหมายไว ้เก ่ียวกับแผ่นดินโลกทัง้สิน้ และน่ีเป็นพระหตัถ์ซ่ึงเหยยีด
ออกเหนือบรรดาประชาชาติ ทัง้สิน้ 27 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงมุ่งไว ้แล้ว  ผู้ ใดเล่าจะลบล้างเสียได้
พระหตัถ์ของพระองค์ทรงเหยยีดออก และผู้ใดจะหนัให ้กล ับได้

การบีบบังคับและปัญหาต่างๆท่ีจะมาสู่ อสิราเอล 
28 ในปี ท่ี  กษัตรยิ ์อาห ัสส ้ินพระชนม์ ภาระน้ี มี มาวา่ 29 �ประเทศฟีลิสเตียเอย๋  เจ้ าทุกคนอยา่เปรมปร ีดิ ์ไป

เลย เพราะวา่ตะบองซ่ึงตี เจ้ าน้ันหกัเสียแล้ว เพราะงูทับทางจะออกมาจากรากเงา่ของงู และผลของมันจะ
เป็นงูแมวเซา 30 และลู กห ัวปีของคนยากจนจะมีอาหารกิน และคนขัดสนจะนอนลงอยา่งปลอดภัย  แต่ เรา
จะฆ่ารากเงา่ของเจ้าด้วยการกันดารอาหาร และคนท่ี เหลืออยู ่ของเจ้าจะถูกสังหารเสีย 31  โอ  ประตู เมือง
เอย๋ พิลาปรํา่ไห ้ซิ  โอ  กรุ งเอย๋ จงรอ้งไห้ ประเทศฟีลิสเตียเอย๋  เจ้ าทุกคนจงละลายเสีย เพราะควนัจะออก
มาจากทิศเหนือ และจะไม่ มี คนล้าหลังในแถวของเขาเลย� 32 จะตอบทูตของประชาชาติน้ั นว ่าอยา่งไร  ก็  วา่ 
�พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงสถาปนาศิ โยน และคนยากจนในชนชาติของพระองค์จะได้วางใจในท่ี น้ัน �

15
ภาระเก่ียวกับโมอบั

1 ภาระเก่ียวกับโมอบั เพราะนครอาร ์แห ่งโมอบัถูกทําลายรา้งในคืนเดียวและได้ถึงหายนะ เพราะนครคีร ์
แห ่งโมอบัถูกทําลายรา้งในคืนเดียวและได้ถึงหายนะ 2 เขาได้ขึ้นไปยงับายิทและดีโบน ไปยงัปู ชน ียสถาน
สูงเพื่อจะรํา่ไห้ โมอบัจะครํา่ครวญถึงเนโบและถึงเมเดบา ศีรษะทุกศีรษะจะโล้น และหนวดเคราทุกคน
ก็ ถู กโกนออกเสีย 3 เขาจะคาดผ้ากระสอบอยู่ในถนนหนทาง  ทุ กคนจะรํา่ไห้เป็นนักหนาท่ีบนหลังคาเรอืน
และตามถนน 4 เมืองเฮชโบนและเอเลอาเลหจ์ะส่งเสียงรอ้ง เสียงของเขาจะได้ยนิไปถึงเมืองยาฮาส เพราะ
ฉะน้ันทหารท่ีถืออาวุธของโมอบัจึงจะรอ้งเสียงดัง  ช ีวติของเขาจะเป็ นที ่เศรา้โศกแก่ เขา 5  จิ ตใจของข้าพเจ้า
จะรอ้งออกมาเพื่อโมอบั  ผู้ หลบภัยของโมอ ับน ้ันจะหนีไปยงัโศอาร์ เหมือนยงัววัสาวท่ี มีอายุ สามปี เพราะ
ตามทางขึ้นไปเมืองลู ฮ ีท เขาจะขึ้นไปครํา่ครวญ ตามถนนสู่เมืองโฮโรนาอมิ เขาจะเปล่งเสียงรอ้งถึงการ
ทําลาย 6 เพราะธารน้ําท่ีนิมรมิก็จะถูกทิง้รา้ง ฟางก็ เหีย่วแหง้ หญ้าก็ ไม่  งอก พืชท่ี เข ียวชอุม่ไม่ มี  เลย 7 เพราะ
ฉะน้ันทรพัย ์สิ นซ่ึงเขาเก็บได้ และท่ีเขาสะสมไว้ เขาจะขนเอาไปข้ามลําธารต้นหลิว 8 เพราะเสียงรอ้งได้
กระจายไปทัว่ชายแดนโมอบั เสียงครํา่ครวญไปถึงเอกลาอมิ เสียงครํา่ครวญไปถึงเบเออรเ์อลิม 9 เพราะน้ํา
ของเมืองดีโมนจะมีเลือดเต็มไปหมด ถึงกระน้ันเรายงัจะเพิม่ภัยแก่ ดี โมนอกี คือให ้สิ งโตสําหรบัชาวโมอ ับท ่ี 
หนี  ไป และสําหรบัคนท่ี เหลืออยู ่ในแผ่นดิน

16
ธดิาของโมอบัมุ่งคอยอาณาจักรของพระครสิต์

1  เจ้ าจงส่งลูกแกะไปยงัผู้ปกครองแผ่นดินจากเส-ลาตามทางถิน่ทุ รก ันดาร ไปยงัภูเขาแหง่ธดิาของศิ 
โยน 2 เหมือนนกท่ีกําลั งบ ินหนีอยา่งลูกนกท่ี พล ัดรงั ธดิาของโมอบัจะเป็นอยา่งน้ันตรงท่าลุยข้ามแม่น้ําอาร
โนน 3 �จงให ้คําปรกึษา จงอาํนวยความยุ ติ  ธรรม จงทํารม่เงาของท่านเหมือนกลางคืน  ณ เวลาเท่ียงวนั จง
ชว่ยซ่อนผู้ ถู กขับไล่ อยา่หกัหลังผู้ ล้ีภัย 4 โมอบัเอย๋ จงให ้ผู้  ถู กขับไล่ของเราอาศัยอยู่ท่ามกลางท่าน จงเป็ นที ่
กําบังภัยแก่เขาให้พ้นจากหน้าผู้ ทําลาย เพราะผู้บีบบังคับได้ สิ ้นสุดแล้ว  ผู้ ทําลายได้หยุดยัง้แล้ว และผู้ เหย 
ียบยํ่าได้ ถู กเผาผลาญไปเสียจากแผ่นดินแล้ว 5 พระท่ีน่ั งก ็จะได้รบัการสถาปนาด้วยความเมตตา บนน้ันจะ
มี ผู้  หน ึ่งน่ังอยู่ด้วยความจรงิในเต็นท์ของดาวดิ คือท่านผู้พิพากษาและแสวงหาความยุ ติ  ธรรม และรวดเรว็
ในการกระทําความชอบธรรม�

การทําลายความเยอ่หยิง่ของโมอบั
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6 เราได้ยนิถึงความเยอ่หยิง่ของโมอบั วา่เขาหยิง่เสียจรงิๆ ถึงความจองหองของเขา ความเยอ่หยิง่ของ
เขา และความโกรธของเขา  แต่ คําโกหกของเขาจะไม่ สําเรจ็ 7 เพราะฉะน้ันโมอบัจะครํา่ครวญเพื่อโมอบั  
ทุ กคนจะครํา่ครวญ  เจ้ าทัง้หลายจะโอดครวญเน่ืองด้วยรากฐานของเมืองคีรห์ะเรเชท เพราะมันจะถูกทุบ
แน่ นอน 8 เพราะทุ่งนาแหง่เมืองเฮชโบนออ่นระทวย ทัง้เถาองุน่ของสิบมาห์  เจ้ านายทัง้หลายแหง่บรรดา
ประชาชาติ ได้  ตี กิง่ของมันลง ซ่ึงไปถึงเมืองยาเซอร์ และพเนจรไปถึงถิน่ทุ รก ันดาร  หน ่อของมั นก ็แตก
กวา้งออกไปและผ่านข้ามทะเลไป 9 เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจึงรอ้งไหกั้บคนรอ้งไหข้องเมืองยาเซอร์ เน่ืองด้วย
เถาองุน่ของสิบมาห์  โอ เฮชโบนและเอเลอาเลห ์เอย๋ ข้าพเจ้าจะราดเจ้าด้วยน้ําตาของข้าพเจ้า เพราะเสียง
โห่รอ้งเน่ืองด้วยผลฤดูรอ้นของเจ้า และเน่ืองด้วยข้าวท่ี เก ่ียวเก็บของเจ้าได้สงบลงแล้ว 10 เขาเอาความ
ชื่นบานและความยนิดีไปเสียจากท่ี สวนผลไม้ เขาไม่รอ้งเพลงกันตามสวนองุน่  ไม่มี ใครโห ่รอ้ง ตามบ่อยํ่า
องุน่ไม่ มี คนยํ่าใหน้ํ้าองุน่ออก ข้าพเจ้าทําใหเ้สียงเหย่ํ่าองุน่เงยีบเสียแล้ว 11 ฉะน้ันจิตของข้าพเจ้าจึงจะรํา่ไห้
เหมือนพิณเขาคู่เพื่อโมอบั และใจของข้าพเจ้ารํา่ไหเ้พื่อคีรเ์ฮเรส 12 และต่อมาเม่ือเห ็นว ่าโมอบัเหน็ดเหน่ือย
อยู ่ท่ี  ปู  ชน ียสถานสูงน้ัน และเม่ือเขาจะเข้ามาในสถานบร ิสุทธ ิ์ของเขาเพื่อจะอธษิฐาน เขาก็จะไม่ ได้ รบัผล

 คําพยากรณ์ เรือ่งประเทศโมอบั
13  น่ี เป็นพระวจนะซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสัเก่ียวกับโมอบัในอดีต 14  แต่  บัดน้ี พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �ภายใน

สามปี ตามปีจ้างลูกจ้าง สงา่ราศีของโมอบัจะถูกเหยยีดหยาม  แม้ มวลชนมหมึาของเขาทัง้สิ ้นก ็ ดี และคนท่ี 
เหลืออยู ่น้ั นก ็จะน้อยและกะปลกกะเปล้ีย�

17
ภาระเก่ียวกับเมืองดามัสกัส

1 ภาระเก่ียวกับเมืองดามัสกัส  ดู  เถิด  ดาม ัสกัสจะหยุดไม่เป็นเมือง และจะกลายเป็นกองสิง่ปร ักห ักพัง
2 เมืองต่างๆของอาโรเออรจ์ะเร ิศร ้างเป็นนิตย์ จะเป็ นที ่สําหรบัฝูงแพะแกะ ซ่ึ งม ันจะนอนลงและไม่ มี  ผู้ ใดจะ
ใหมั้นกลัว 3 ป้อมปราการจะสูญหายไปจากเอฟราอมิ และราชอาณาจักรจะสูญหายไปจากดามัสกัสและคน
ท่ี เหลืออยู ่ของซีเรยี พวกเขาจะเป็นเหมือนสงา่ราศีของคนอสิราเอล พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 
4 และต่อมาในวนัน้ันสงา่ราศีของยาโคบจะตกต่ํา และความอว้นท่ีเน้ือของเขาจะซูบผอมลง 5 และจะเป็น
เหมือนเม่ือคนเก่ียวข้าวเก็บเก่ียวพืชข้าวท่ี ตัง้อยู ่และแขนของเขาจะเก่ียวรวงข้าว และจะเป็นเหมือนเม่ือคน
หน่ึงเก็บรวงข้าวในท่ีหุบเขาเรฟาอมิ 6 จะมีผลองุน่เหลืออยู่บ้างในน้ัน เหมือนอยา่งเม่ือตีต้นมะกอกเทศให้
ลูกหล่น จะมี เหลืออยู ่ ท่ี ยอดสูงท่ีสุดสองสามลูก หรอืท่ีเหลือบนกิง่ไม้ ผลส่ีหา้ลูก พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่
งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี แหละ 7 ในวนัน้ัน คนจะมองดูพระผู้สรา้งตน และนัยน์ตาเขาจะเอาใจใส่ในองค์ บรสุิทธิ ์
ของอสิราเอล 8 เขาจะไม่มองแท่นบู ชา ผลงานแห ่งม ือของเขา และเขาจะไม่ เอาใจใส่  สิ ่งท่ีน้ิวของเขาเองได้
กระทําขึ้น  ไม่ วา่จะเป็นเสารูปเคารพ หรอืรูปเคารพทัง้หลาย 9 ในวนัน้ันเมืองเข้มแข็งของเขาจะเป็นเหมือน
กิง่ไม้ ท่ี  ถู กทอดทิง้ และกิ ่งก ้านท่ี อยู ่บนยอดสูงท่ีสุดซ่ึงเขาได้ละทิง้เพราะคนอสิราเอล และจะมีการรกรา้ง
วา่งเปล่าเกิดขึ้น 10 เพราะเจ้าได้หลงลืมพระเจ้าแหง่ความรอดของเจ้าเสีย และมิ ได้ จดจําศิลาเข้มแข็งของ
เจ้า ฉะน้ันเจ้าจะปลูกต้นอภิ รมย ์และจะปลู กก ่ิงไม้ ต่างชาติ  ลง 11  เจ้ าจะทําให้มันงอกในว ันที ่ เจ้ าปลูกมัน
และจะทําให้มันออกดอกในเชา้ของว ันที ่ เจ้ าหวา่น ถึงกระน้ันผลการเก็บเก่ียวก็จะหนี ไป ในวนัแหง่ความ
กลัดกลุ้มและความทุกขใ์จอยา่งเหลือเกิน 12  วบิัติ  แก่  ชนชาติ ทัง้หลายเป็ นอ ันมาก ซ่ึงทําเสียงกึ กก อ้งเหมือน
ทะเลก้องกึก และแก่เสียงครนืๆของชนชาติ ทัง้หลาย ซ่ึงครนืๆเหมือนเสียงครนืๆของน้ําท่ี มี กําลังมาก 13  
ชนชาติ ทัง้หลายครนืๆเหมือนเสียงครนืๆของน้ําเป็ นอ ันมาก  แต่ พระเจ้าจะทรงขนาบไว้ และมันจะหนีไปไกล
เสีย จะถูกไล่ไปเหมือนแกลบต้องลมบนภู เขา เหมือนพืชแหง้ปลิวไปต่อหน้าลมหมุน 14  ดู  เถิด พอเวลาเยน็
 ก็ ความสยดสยอง ก่อนรุง่เชา้  ก็  ไม่มี เขาทัง้หลายแล้ว  น่ี เป็นส่วนของบรรดาผู้ ท่ี รบิของของเรา และเป็นส่วน
ของผู้ ท่ี ปล้นเรา
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ประเทศเอธโิอเปียในสมัยท่ีอสิราเอลถูกรวบรวมกั นอ ีก

1  วบิัติ  แก่  แผ่ นดินแหง่ปีกท่ี กระหึ่ม ซ่ึงอยู่เลยแม่น้ําทัง้หลายแหง่เอธโิอเปีย 2 ซ่ึงส่งทูตไปโดยทางทะเล
โดยเรอืต้นกกบนน้ํา  กล่าววา่ � เจ้ าผู้ส่ือสารท่ีรวดเรว็เอย๋ จงไปยงัประชาชาติ ท่ี  ถู กกระจัดกระจายและถูก
ปอกเปลื อก ยงัชนชาติ ท่ี เขากลัวตัง้แต่ แรก ยงัประชาชาติ ท่ี  เข ้มแข็งและมักชนะ ซ่ึงแผ่นดินของเขามี แม่น ํ้า
แบ่ง� 3 ท่านทัง้ปวงผู้เป็นชาวพิ ภพ ท่านอาศัยอยูบ่นแผ่นดินโลก เม่ือเขายกอาณั ติ สัญญาณขึ้นบนภู เขา จง
มองดู เม่ือเขาเป่าแตร  จงฟัง 4 เพราะพระเยโฮวาหต์รสัแก่ข้าพเจ้าดังน้ี วา่ �เราจะพักผ่อนและจะพิจารณา
จากท่ีอาศัยของเรา เหมือนความรอ้นท่ีกระจ่างอยู่บนผักหญ้า เหมือนอยา่งเมฆแหง่น้ําค้างในความรอ้น
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ของฤดู เก่ียว � 5 เพราะก่อนถึงฤดู เก่ียว ดอกตูมเบ่งบานเต็ มท ่ี แล้ว และผลองุน่เปรีย้วกําลังสุกอยูใ่นชอ่ของ
มัน  พระองค์ จะทรงตัดแขนงออกด้วยขอลิดแขนงและนําออกไป และจะทรงตั ดก ่ิ งก ้านน้ันลงเสีย 6 และ
เขาทัง้หลายจะถูกทิง้ไวทั้ง้หมดให ้แก่  เหย ่ียวท่ี อยู ่บนภู เขา และแก่ สัตว ์ แห ่งแผ่นดินโลก และนกกินเหยื่อจะ
กินเสียในฤดู รอ้น และบรรดาสัตว์ทัง้สิน้แหง่แผ่นดินโลกจะกินเสียในฤดู หนาว 7 ในครัง้น้ัน เขาจะนําของ
กํานัลมาถวายแด่พระเยโฮวาห์จอมโยธาจากชนชาติ ท่ี  ถู กกระจัดกระจายและถูกปอกเปลื อก จากชนชาติ ท่ี 
เขากลัวตัง้แต่ แรก จากประชาชาติ ท่ี  เข ้มแข็งและมักชนะ ซ่ึงแผ่นดินของเขามี แม่น ้ําแบ่ง ยงัสถานท่ี แห ่ง
พระนามของพระเยโฮวาหจ์อมโยธา คือภูเขาศิ โยน 
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ภาระเก่ียวกับอยีปิต์

1 ภาระเก่ียวกับอยีปิต์  ดู  เถิด พระเยโฮวาห์ทรงเมฆอนัรวดเรว็และจะเสด็จมาย ังอ ียปิต์ ต่อพระพักตร ์
พระองค์  รู ปเคารพแห ่งอ ียปิต์จะสัน่สะเทือน และใจของคนอยีปิต์จะละลายไปภายในตัวเขา 2 และเราจะ
กวนให้คนอยีปิต์ ต่อสู้ กับคนอยีปิต์ และเขาจะสู้รบกัน  ทุ กคนรบพี่น้องของตน และทุกคนรบเพื่อนบ้านของ
ตน เมืองรบกับเมือง ราชอาณาจักรรบกับราชอาณาจั กร 3 และในสมัยน้ันคนอยีปิต์ ก็ จะจนใจ และเราจะ
กระทําให้แผนงานของเขายุง่เหยงิ และเขาจะปรกึษารูปเคารพและพวกหมอดู และคนทรง และพ่อมดแม่ 
มด 4 และเราจะมอบคนอยีปิต์ ไว ้ในมือของนายท่ี แข็งกระด้าง และกษั ตร ิย ์ดุ รา้ยคนหน่ึงจะปกครองเหนือ
เขา  องค์  พระผู้เป็นเจ้า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 5 และน้ําจะแหง้ไปจากทะเลและแม่น้ําจะ
แหง้ผาก 6 และแม่น้ําของมันจะเน่าเหม็น และแม่น้ําแหง่การป้องกันจะน้อยลงและแหง้ไป ต้ นอ ้อและกอ
ปรอืจะเหีย่วแหง้ 7 กอแขมท่ี แม่น้ํา  ท่ี รมิฝ่ังแม่ น้ํา และทัง้สิ ้นที ่หวา่นลงข้างแม่น้ําน้ันจะแหง้ไป จะถูกไล่ไป
เสียและไม่ มี  อกี 8 ชาวประมงจะรอ้งทุกข์ คือบรรดาผู้ ท่ี ตกเบ็ดในแม่น้ําจะไว ้ทุกข์ และผู้ ท่ี ทอดแหลงในน้ําจะ
ออ่นระทวย 9 คนงานท่ี หว ีป่านจะอบัอาย ทัง้คนท่ีทอฝ้ายขาวด้วย 10 บรรดาผู้ ท่ี ทําเขื่อนและสระน้ําสําหรบั
ปลา  เป้ าหมายของเขาจะถู กบ ีบคัน้ 11 พวกเจ้านายแหง่โศอนัโง่เขลาที เดียว  ท่ี ปรกึษาท่ีฉลาดของฟาโรห ์
ให ้คําปรกึษาอยา่งโง ่เขลา พวกเจ้าจะพู ดก ับฟาโรห ์ได้ อยา่งไรวา่ �ข้าพระองค์เป็นบุตรของนักปราชญ์ เป็น
เชื้อสายของกษั ตร ิย ์โบราณ � 12 พวกท่านอยู ่ท่ีไหน  นักปราชญ์ ของท่านอยู ่ท่ีไหน  ให ้เขาบอกท่านและให้เขา
ทําให ้แจ ้งซิ วา่ พระเยโฮวาห์จอมโยธามีพระประสงค์อะไรกับอยีปิต์ 13  เจ้ านายแหง่โศอนักลายเป็นคนโง่
และเจ้านายแหง่โนฟถูกหลอกลวงแล้ว บรรดาผู้ ท่ี เป็นศิ ลาม ุมเอกของตระกูลของอยีปิต์  ได้ นําอยีปิต์ ให ้หลง
ไป 14พระเยโฮวาหท์รงปนดวงจิตแหง่ความยุง่เหยงิไวใ้นอยีปิต์ และเขาทัง้หลายได้กระทําให ้อยีปิต์ แชเชอืน
ในการกระทําทัง้สิน้ของมัน ดัง่คนเมาโซเซอยู่บนสิง่ท่ีเขาอาเจียน 15  ไม่มี อะไรท่ีจะกระทําได้เพื่อชว่ยอยีปิต์
ซ่ึงห ัวก ็ ดี หางก็ ดี หร ือก ่ิ งก ้านก็ ดี ต้นกกก็ ดี  ไม่ อาจจะทําได้ 16 ในวนัน้ั นอ ียปิต์จะเป็นเหมือนผู้ หญิง จะเกรง
กลัวและหวาดกลัวต่อพระหตัถ์ซ่ึงพระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงกวดัแกวง่เหนือเขา 17 และแผ่นดินยูดาห์จะ
เป็ นที ่หวาดกลัวแก่คนอยีปิต์ เม่ือกล่าวชื่อให้คนหน่ึงคนใดเขาก็จะกลัว เพราะพระประสงค์ของพระเยโฮ
วาหจ์อมโยธา ซ่ึงทรงประสงค์ต่อเขาทัง้หลาย 18 ในวนัน้ันจะมีหา้หวัเมืองในแผ่นดิ นอ ียปิต์ซ่ึงพูดภาษาของ
คานาอนั และปฏิญาณต่อพระเยโฮวาหจ์อมโยธา เมืองหน่ึงเขาจะเรยีกวา่ เมืองแหง่การรือ้ทําลาย 19 ในวนั
น้ันจะมีแท่นบูชาแท่นหน่ึงแด่พระเยโฮวาห์ในท่ามกลางแผ่นดิ นอ ียปิต์ และมีเสาสําคัญแด่พระเยโฮวาห ์ท่ี  
พรมแดน 20 จะเป็นหมายสําคัญและเป็นพยานในแผ่นดิ นอ ียปิต์ถึงพระเยโฮวาห์จอมโยธา เพราะเม่ือเขา
ทัง้หลายรอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห ์เหตุ ด้วยผู้บีบบังคับเขา  พระองค์ จะทรงส่งผู้ชว่ยผู้ ยิง่ใหญ่ มาให ้เขา และผู้
น้ันจะทรงชว่ยเขาให ้พ้น 21 และพระเยโฮวาหจ์ะสําแดงพระองค์ ให ้เป็ นที ่ รู ้จักแก่คนอยีปิต์ และคนอยีปิต์จะ
รูจั้กพระเยโฮวาหใ์นวนัน้ัน และจะถวายเครือ่งสักการบูชาและเครือ่งถวาย และเขาทัง้หลายจะปฏิญาณต่อ
พระเยโฮวาห์และปฏิบั ติ  ตาม 22 และพระเยโฮวาห์จะโจมตี อยีปิต์ ทรงโจมตี พลาง ทรงรกัษาพลาง และเขา
ทัง้หลายจะหนักลับมาหาพระเยโฮวาห์ และพระองค์จะทรงฟังคําวงิวอนของเขา และทรงรกัษาเขา 23 ในวนั
น้ันจะมีทางหลวงจากอยีปิต์ถึ งอ ัสซีเรยี และคนอสัซีเรยีจะเข้ามาย ังอ ียปิต์ และคนอยีปิต์ย ังอ ัสซีเรยี และ
คนอยีปิต์จะปรนนิบั ติ  พร อ้มกับคนอสัซีเรยี 24 ในวนัน้ั นอ ิสราเอลจะเป็ นที ส่ามกับอยีปิต์และกับอสัซีเรยี เป็น
พรท่ามกลางแผ่นดินน้ัน 25 เป็นผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงอาํนวยพระพรวา่ � อยีปิต์  ชนชาติ ของเรา
จงได้รบัพร และอสัซีเรยีผลงานแห ่งม ือของเรา และอสิราเอลมรดกของเรา�

20
อสัซีเรยีจะทําลายอยีปิต์และเอธโิอเปีย

1 ในปี ท่ี ทารทาน ( ผู้ ซ่ึงซาร์กอนกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีทรงใช ้มาน ้ัน�  ได้ มาถึงเมืองอชัโดดและได้ ต่อสู้ 
ยดึเมืองอชัโดดน้ันได้ 2 ในครัง้น้ันพระเยโฮวาห์ตรสัโดยอสิยาห ์บุ ตรชายอามอสวา่ �จงไปแก้ผ้ากระสอบ
ออกจากบัน้เอวของเจ้า และเอารองเท้าออกจากเท้าของเจ้า� และท่านก็กระทําตาม เดินเปลือยกายและ
เท้าเปล่า 3 และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �อสิยาห ์ผู้รบัใช ้ของเราเดินเปลือยกายและเท้าเปล่าสามปี เป็นหมาย
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สําคัญและเป็นมหศัจรรย ์แก่  อยีปิต์ และแก่เอธโิอเปียฉันใด 4  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยีจะนําคนอยีปิต์ไปเป็น
เชลย และจะกวาดคนเอธโิอเปียไปเป็นเชลย ทัง้คนหนุ่มสาวและคนแก่  เปล ือยกายและเท้าเปล่า เปิ ดก 
้น เป็ นที ่ละอายแก่ อยีปิต์ 5  แล ้วเขาทัง้หลายจะกลัวและอบัอายด้วยเหตุเอธโิอเปียความหวงัของเขา และ
อยีปิต์ความโออ้วดของเขา 6 และชาวเกาะน้ีจะกล่าวในวนัน้ั นว ่า � ดู  เถิด  น่ี แหละผู้ซ่ึงเราหวงัใจ และผูซ่ึ้งเรา
หนีไปหาความชว่ยใหพ้้นจากกษั ตร ิยอ์สัซีเรยี และเราจะหนี ให ้พ้นได้ อยา่งไร �

21
ภาระเก่ียวกับถิน่ทุ รก ันดารเม่ือกษั ตร ิยเ์ซนนาเคอรบิจะบุ กรุก 

1 ภาระเก่ียวกับถิน่ทุ รก ันดารของทะเล เหมือนลมหมุนในภาคใต้พัดเกล้ียงไป มันมาจากถิน่ทุ รก ันดาร
จากแผ่นดิ นอ ันน่าครา้มกลัว 2 เขาบอกนิ มิ ตท่ี เห ้ียมหาญแก่ ข้าพเจ้า วา่ผู้ปล้นเข้าปล้น  ผู้ ทําลายเข้าทําลาย
 โอ เอลามเอย๋ จงขึ้นไป  โอ  มี เดียเอย๋ จงเข้าล้อมซ่ึ งม ันให ้เก ิดการถอนหายใจทัง้สิน้ เราได้กระทําให ้สิ ้น
ไปแล้ว 3 เพราะฉะน้ันบัน้เอวของข้าพเจ้าจึงเต็ มด ้วยความแสนระทม ความเจ็บปวดฉวยข้าพเจ้าไว้อยา่ง
ความเจ็บปวดท่ีหญิงกําลังคลอดบุตร ข้าพเจ้าจนใจเพราะสิง่ท่ี ได้ยนิ ข้าพเจ้าท้อถอยเพราะสิง่ท่ี ได้  เหน็ 4  จิ 
ตใจของข้าพเจ้าฟุ้งซ่านไป ความหวาดเสียวกระทําให้ข้าพเจ้าครั ่นคร ้าม แสงโพล้ เพล ้ซ่ึงข้าพเจ้าหวงักลับ
ทําให้ข้าพเจ้าสัน่สะเทือน 5 จงเตรยีมสํารบัไว้ จงเฝ้าอยู่บนหอคอย จงกิน จงด่ืม  เจ้ านายทัง้หลายเอย๋ จง
ลุกขึ้นชโลมโล่ ไว ้ด้วยน้ํามัน 6 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรสักับข้าพเจ้าดังน้ี วา่ �จงไป ตัง้ยามให้เขาไปรอ้ง
ประกาศสิง่ท่ีเขาเหน็� 7 เขาได้ เห ็นรถรบพรอ้มกับพลม้าเป็นคู่ ๆ  รถเทียมลาเป็นคู่ๆและรถเทียมอูฐเป็นคู่ ๆ  
เขาได้ฟังอยา่งพินิจพิ เคราะห ์อยา่งพินิจพิ เคราะห ์ ทีเดียว 8  แล ้วผู้ เห ็นได้รอ้งวา่ �พวกเขามาดุจสิงโต ข้าแต่ 
องค์  พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ยนือยูบ่นหอคอยตลอดไปในกลางวนั ข้าพระองค์ประจําอยู ่ท่ี ตําแหน่งของข้า
พระองค์ตลอดหลายคืน 9  และ  ดู  เถิด รถรบพรอ้มพลรบกับพลม้าเป็นคู่ๆกําลังมา� และเขาตอบวา่ �บาบิ
โลนล่มแล้ว ล่มแล้ว บรรดารูปเคารพสลักทัง้สิน้แหง่พระของเขา  พระองค์ ทรงทําลายลงถึงพื้นดิน� 10  โอ 
ท่านผู้ ถู กนวดและผู้ ถู กฝัดของข้าพเจ้าเอย๋ ข้าพเจ้าได้ยนิอะไรจากพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิส
ราเอล ข้าพเจ้าก็รอ้งประกาศแก่ท่านอยา่งน้ัน

ภาระเก่ียวกั บด ู มาห ์
11 ภาระเก่ียวกั บด ู มาห ์ มี คนหน่ึงเรยีกข้าพเจ้าจากเสอรี ์วา่ �คนยามเอย๋ ดึกเท่าไรแล้ว คนยามเอย๋ ดึก

เท่าไรแล้ว� 12 คนยามตอบวา่ �เชา้มาถึง กลางคืนมาด้วย ถ้าจะถาม  ก็ ถามเถิด จงกลับมาอกี�
ภาระเก่ียวกับอาระเบีย

13 ภาระเก่ียวกับอาระเบีย  โอ กระบวนพ่อค้าของคนเดดานเอย๋  เจ้ าจะพักอยู่ในดงทึบในอาระเบีย 14 ชาว
แผ่นดินเทมาได้เอาน้ํามาใหค้นกระหาย เขาเอาขนมปังมาต้อนรบัคนล้ี ภัย 15 เพราะเขาได้ หนี จากดาบ จาก
ดาบท่ีชกัออก จากธน ูท่ี  โก่ งอยู่ และจากสงครามซ่ึงทําให ้ทุกข์ ทรมานเป็นอยา่งมาก 16 เพราะองค์พระผู้เป็น
เจ้าตรสักับข้าพเจ้าดังน้ี วา่ �สงา่ราศีทัง้สิน้ของเคดารจ์ะถึงท่ีสุดภายในปีเดียวตามปีจ้างลูกจ้าง 17 และนัก
ธน ูท่ี  เหลืออยู ่ของทแกล้วทหารแหง่ชาวเคดาร์จะเหลือน้อย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลได้
ตรสัแล้ว�

22
ภาระเก่ียวกั บท ่ี ลุ ่มแหง่นิ มิ ต

1 ภาระเก่ียวกั บท ี่ ลุ ่มแหง่นิ มิ ต  ท่ี  เจ้ าได้ ขึ้นไป  เจ้ าทุกคน  ท่ี บนหลังคาเรอืนน้ัน เป็นเรือ่งอะไรกัน 2  เจ้ าผูเ้ป็น
เมืองท่ีเต็ มด ้วยการโห ่รอ้ง เมืองท่ี อกึทึกครกึโครม นครท่ีเต้นโลด  ผู้  ท่ี  ถู กฆ่าของเจ้ามิ ได้  ถู กฆ่าด้วยดาบ หรอื
ตายในสงคราม 3  ผู้ ครองเมืองของเจ้าทัง้หมดหนีกันไปแล้ว เขาถูกจับได้โดยนายธนู  ชายฉกรรจ์ ของเจ้าทุก
คนถูกจับแม้วา่เขาได้ หนี ไปไกลแล้ว 4 เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจึงวา่ �อยา่มองข้าพเจ้า  ให ้ข้าพเจ้าหลัง่น้ําตา
อยา่งขมขื่น อยา่อุตส่าหเ์ล้าโลมข้าพเจ้าเลย  เหตุ ด้วยการทําลายธดิาแหง่ชนชาติของข้าพเจ้า� 5 เพราะองค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาทรงมี วนัหน่ึง เป็นวาระจลาจล วาระเหยยีบยํ่า และวาระยุง่เหยงิในท่ี ลุ ่มแหง่
นิ มิ ต คือการพังกําแพงลงและโห่รอ้งให ้แก่  ภูเขา 6 เอลามหยบิแล่งธนู กับเหล่ารถรบพรอ้มพลรบและพล
ม้าและคีร ์ก็ เผยโล่ 7 ต่อมาท่ี ลุ ่ มท ่ี ดี  ท่ี สุดของท่านจะเต็มไปด้วยรถรบ และพลม้าจะเข้าประจําท่ี ประตูเมือง 
8  พระองค์ ทรงเอาสิง่ปิดบังยูดาห์ไปเสียแล้ว ในวนัน้ันท่านได้มองท่ี อาว ุธแหง่เรอืนพนา 9 ท่านได้ เห ็นชอ่ง
โหว ่แห ่งนครดาวดิวา่มีหลายแหง่  แล ้ วท ่านทัง้หลายก็ เก ็ บน ํ้าในบ่อล่าง 10 และท่านก็นับเรอืนของเยรูซาเล็ม
และท่านก็พังเรอืนมาเสรมิกําแพงเมือง 11 ท่านทําท่ีขั บน ้ําไวร้ะหวา่งกําแพงทัง้สองเพื่อร ับน ้ําของสระเก่า
 แต่ ท่านมิ ได้  มองดู  ผู้  ท่ี  ได้ ทรงบันดาลเหตุ และมิ ได้  เอาใจใส่  ผู้ ทรงวางแผนงานน้ี ไว ้ นานมาแล้ว 12 ในวนัน้ัน
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาทรงเรยีกให ้รํา่ไห ้และครํา่ครวญ  ให ้ มี ศีรษะโล้นและให้คาดตัวด้วยผ้า
กระสอบ 13  และ  ดู  เถิด  มี ความชื่นบานและความยนิดี  มี การฆ่าววัและฆ่าแกะ  มี  การก ินเน้ือและด่ื มน ํ้าองุน่
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� ให ้เรากินและด่ืมเถิด เพราะวา่พรุง่น้ีเราจะตาย� 14 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาได้ทรงสําแดงในหขูองข้าพเจ้า
วา่ � แน่  ที เดียวท่ีจะไม่ลบความชัว่ชา้อนัน้ี ให ้ เจ้า จนกวา่เจ้าจะตาย�  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตร ั
สด ังน้ี

การพิพากษาต่อเชบนาห์
15  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ �ไปเถิด ไปหาผู้รกัษาทรพัย ์สมบัติ คนน้ี คือไปยงัเช

บนาห์  ผู้ดู แลราชสํานัก และจงพู ดก ับเขาวา่ 16  เจ้ ามี สิทธิ ์อะไรท่ี น่ี และเจ้ามีใครอยู ่ท่ีน่ี  เจ้ าจึงสกัดอุโมงค์ 
ท่ีน่ี เพื่อตัวเจ้าเอง  ดุ จคนสกัดอุโมงค์ในท่ี สูง และสลักท่ี อยู ่สําหรบัตนเองในศิ ลา 17  ดู  เถิด พระเยโฮวาห์จะ
ทรงเหวีย่งเจ้าออกไปใหเ้ป็นเชลยอยา่งแรง  พระองค์ จะทรงฉวยเจ้าให ้แน่น 18 และม้วนเจ้า และขวา้งเจ้าไป
อยา่งลูกบอลล์ยงัแผ่นดินกวา้งเจ้าจะตายท่ี น่ัน และท่ีน่ันจะมีรถรบอนัตระการของเจ้า  เจ้ าผู้เป็ นที ่ อดสู  แก่ 
เรอืนนายของเจ้า 19 เราจะผลักเจ้าออกไปจากตําแหน่งของเจ้า และเจ้าจะถู กด ึงลงมาจากหน้าท่ีของเจ้า
20  อยู ่มาในวนัน้ันเราจะเรยีกผู้ รบัใช ้ของเรา คือเอลียาคิม  บุ ตรชายฮิลคียาห์ 21 เราจะเอาเส้ือยศของเจ้ามา
สวมให ้เขา และจะเอาผ้าคาดของเจ้าคาดเขาไว้ และจะมอบอาํนาจปกครองของเจ้าไว้ในมือของเขา และ
เขาจะเป็นดั งบ ิดาแก่ชาวเยรูซาเล็มและแก่ วงศ์ วานยูดาห์ 22 และเราจะวางลู กก ุญแจของวงัดาวดิไวบ้นบ่า
ของเขา เขาจะเปิดและไม่ มี  ผู้ ใดปิด เขาจะปิดและไม่ มี  ผู้ ใดเปิด 23 และเราจะตอกเขาไวเ้หมือนตอกหมุดในท่ี 
มัน่คง และเขาจะเป็ นที ่น่ั งม ี เกียรติ  แก่  วงศ์ วานบิดาของเขา 24 และเขาทัง้หลายจะแขวนไวบ้นตัวเขาซ่ึงสงา่
ราศีทัง้สิน้ของวงศ์วานบิดาของเขา ลูกหลานผู้ สืบสาย ภาชนะเล็กๆทุกชิน้  ตัง้แต่ ถ้วยจนถึงเหยอืกทัง้สิน้
25 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า ในวนัน้ันหมุดท่ีปักแน่นอยู่ในท่ีมัน่จะหลุด มันจะถูกโค่นลงและตกลงมา
และภาระท่ี อยู ่บนน้ันจะถูกขจัดออก เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไว ้แล้ว �

23
ภาระเก่ียวกับเมืองไทระและเมืองไซดอน

1 ภาระเก่ียวกับเมืองไทระ บรรดากําป่ันแหง่ทารชิชเอย๋ จงครํา่ครวญ เพราะวา่เมืองน้ันถูกทําลายรา้ง
เสียแล้ว  ไม่มี เรอืนหรอืท่าจอดเรอื เผยใหเ้ขาทัง้หลายประจั กษ ์ ณ  แผ่ นดินคิทธมิ 2 ชาวเกาะเอย๋ จงน่ิงเสีย
 เจ้ าซ่ึงพ่อค้าแหง่เมืองไซดอนท่ี ผู้ ผ่านข้ามทะเลไป  ได้  ทําให ้ เจ้ าเต็มบรบูิ รณ ์3 และข้ามน้ํามากหลายรายได้
ของเมืองน้ันคือข้าวเมืองช ิโหร ์เป็นผลเก่ียวเก็บของแม่ น้ํา เมืองน้ันเป็นพ่อค้าของบรรดาประชาชาติ 4  โอ 
ไซดอนเอย๋ จงอบัอายเถิด เพราะทะเลได้ พู ดแล้ว  ท่ี กําบังเข้มแข็งของทะเลพูดวา่ � ข้าม ิ ได้ ปวดครรภ์ หรอื
ข้ามิ ได้ คลอดบุตร  ข้าม ิ ได้  เล้ียงดู  คนหนุ่ม หรอืบํารุงเล้ียงหญิงพรหมจาร�ี 5 เขาทัง้หลายรบัเรือ่งราวเก่ียวกับ
อยีปิต์ อยา่งไร เขาจะแสนระทมอยู่ด้วยเรือ่งราวเมืองไทระอยา่งน้ัน 6 จงข้ามไปยงัทารชิชเถิด ชาวเกาะเอย๋
จงครํา่ครวญ 7  น่ี เป็นเมืองท่ี สน ุกสนานของเจ้าทัง้หลายหรอื ซ่ึงกําเนิดมาแต่กาลโบราณ ซ่ึงเท้าได้ พาม ันไป
ตัง้อยู ่ไกล 8  ผู้ ใดได้ มุ ่งหมายไว ้เชน่น้ี ต่อเมืองไทระ คือเมืองท่ี ให ้ มงกุฎ ซ่ึงบรรดาพ่อค้าของมันเป็นเจ้านาย
ซ่ึงพวกพาณิชของมันเป็นคนมี เกียรติ ของโลก 9 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาทรงมุ่งหมายไวเ้พื่อจะหลู่ความเยอ่
หยิง่ของสงา่ราศี ทัง้สิน้ เพื่อหลู่ เกียรติ ของผู้ มีเกียรติ ทัง้สิน้ในแผ่นดินโลก 10  โอ ธดิาแหง่ทารชิชเอย๋ จง
ผ่านแผ่นดินของเจ้าข้ามไปเหมือนแม่ น้ํา มันไม่ มี กําลั งอ ีกเลย 11  พระองค์ ทรงเหยยีดพระหตัถ์ของพระองค์
เหนือทะเล  พระองค์ ทรงบันดาลให้บรรดาราชอาณาจักรสัน่สะเทือน พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเก่ียวกับเรือ่ง
เมืองแหง่พาณิชย์ เพื่อจะทําลายท่ีกําบังเข้มแข็งของมันเสีย 12 และพระองค์ตร ัสว ่า � โอ ธดิาพรหมจาร ีผู้  ถู  
กบ ีบบังคับแหง่ไซดอนเอย๋  เจ้ าจะไม่ลิงโลดต่อไปอกี จงลุกขึ้นข้ามไปคิทธมิเถิด  แม้  ท่ี น่ันเจ้าก็จะไม่ มี  ความ
สงบ � 13  จงดู  แผ่ นดินแหง่คนเคลเดียเถิด  ชนชาติ  น้ี ยงัไม่ มี ขึ้นมา จนกวา่คนอสัซีเรยีสถาปนาแผ่นดินน้ันไว้
สําหรบัคนท่ีอาศัยอยู่ตามถิน่ทุ รก ันดาร พวกเขาได้ก่อเชงิเทินของเขาขึ้น พวกเขาก่อวงัทัง้หลายของเขาขึ้น
 แต่ ท่านกระทําให้มันเป็ นที ่ ปรกัหกัพัง 14 บรรดากําป่ันแหง่ทารชิชเอย๋ จงครํา่ครวญเถิด เพราะวา่ท่ีกําบัง
เข้มแข็งของเจ้าถูกทิง้รา้งเสียแล้ว 15 ต่อมาในวนัน้ัน เขาจะลืมเมืองไทระเจ็ดสิบปี อยา่งกับอายุของกษั ตร ิย ์
องค์  เดียว พอสิน้เจ็ดสิบปีไทระจะรอ้งเพลงอยา่งหญิงแพศยาวา่ 16 �หญิงแพศยาท่ีเขาลืมแล้วเอย๋ จงหยบิ
พิณเขาคู่เดินไปทัว่เมือง จงบรรเลงเพลงไพเราะ รอ้งเพลงหลายๆบท เพื่อเขาจะระลึกเจ้าได้� 17 ต่อมาเม่ือ
สิน้เจ็ดสิบปี พระเยโฮวาห์จะทรงเยีย่มเยยีนเมืองไทระ และเมืองน้ันจะกลับไปรบัจ้างใหม่ และจะเล่นชู้กับ
บรรดาราชอาณาจักรทัง้สิน้บนพื้นโลก 18  สิ นค้าของมันและสินจ้างของมันจะเป็นของบร ิสุทธ ์ิถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ จะไม่สะสมไว้หรอืเก็ บน ่ิงไว้  แต่  สิ นค้าของมันจะอาํนวยอาหารอุดมและเส้ือผ้างามแก่บรรดาผู้ ท่ี
อยู ่ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์

24
พอสมัยความทุกข์ต่างๆผ่านไปแล้ วก ็จะเกิดยุคแหง่อาณาจักรของพระครสิต์
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1  ดู  เถิด พระเยโฮวาห์จะทรงทิง้โลกให ้รา้ง และทรงกระทําให้รา้งเปล่า และพระองค์จะทรงควํา่แผ่นดิน
โลกและกระจายผู้อาศัยของมัน 2 และจะเป็นอยา่งน้ันต่อปุโรหติ อยา่งเป็ นก ับประชาชน ต่อนายของเขา
อยา่งเป็ นก ับทาส ต่อนายผู้หญิงของเขา อยา่งเป็ นก ับสาวใช้ ต่อผู้ ขาย อยา่งเป็ นก ับผู้ ซ้ือ ต่อผู้ ยมื อยา่งเป็ 
นก ับผู้ ให้ยมื ต่อผู้ ให ้ยมืโดยคิดดอกเบี้ย อยา่งผู้ยมืโดยคิดดอกเบี้ย 3  แผ่ นดินน้ันจะถูกทิง้รา้งอยา่งสิน้เชงิ
และถูกปล้นหมดสิน้ เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัพระวจนะน้ี แล้ว 4 โลกก็ ไวทุ้กข์ และเหีย่วแหง้ไป พิภพก็ออ่น
ระทวยและเหีย่วแหง้ คนสูงศั กด ์ิของโลกก็ออ่นระทวยไป 5 โลกน้ี มี  ราคี เพราะผู้อาศัยในน้ัน เพราะเขาทัง้
หลายละเมิดต่อพระราชบัญญั ติ  ได้ ฝ่าฝืนกฎ  ได้ หกัพันธสัญญานิรนัดร ์น้ัน 6 เพราะฉะน้ันคําสาปก็ กล ืนโลก
และผู้ ท่ี อาศัยในน้ั นก ็ โดดเด่ียว เพราะฉะน้ันผู้อาศัยในแผ่นดินโลกจึงถูกเผาผลาญ  มี คนเหลือน้อย 7 น้ํา
องุน่ใหม่ ก็  ไวทุ้กข์ เถาองุ ่นก ็ ออ่นระทวย  จิ ตใจท่ีรืน่เรงิทัง้ปวงก็ ถอนหายใจ 8 เสียงสนกุสนานของราํมะนาก็ 
เงยีบ เสียงของผู้เบิกบานก็หยุดเสีย เสียงสนกุสนานของพิณเขาคู่ ก็  เงยีบ 9 เขาจะไม่ด่ืมเหล้าองุน่พรอ้มกับ
การรอ้งเพลงอกี เมร ัยก จ็ะเป็นของขมแก่ ผู้  ท่ี  ด่ืม 10 เมืองท่ีจลาจลแตกหกัเสียแล้ว บ้านทุกหลั งก ปิ็ดหมด  ไม่  
ให ้ใครเข้าไป 11  มี เสียงรอ้งท่ีกลางถนนด้วยเรือ่งเหล้าองุน่ ความชื่นบานทัง้สิ ้นก เ็ยอืกเยน็ลงแล้ว  ความยนิดี 
ของแผ่นดิ นก ็หายสูญไป 12  มี การรกรา้งวา่งเปล่าทิง้ไวใ้นเมือง  ประตู เมืองก็ ถู กทุบทําลายเสีย 13 เพราะจะ
เป็นเชน่น้ี อยู ่ท่ามกลางแผ่นดิน ท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย อยา่งกับเม่ือต้นมะกอกเทศถูกเขยา่ อยา่งเม่ือ
การเก็บเล็มตามเถาองุน่สิน้ลง 14 เขาทัง้หลายจะเปล่งเสียงของเขาขึ้น เขาจะรอ้งเพลงฉลองความโออ่า่
ตระการของพระเยโฮวาห์ เขาจะโห่รอ้งจากทะเล 15 เพราะฉะน้ันในรุง่อรุณจงถวายสงา่ราศี แด่ พระเยโฮ
วาห์ ในเกาะทัง้หลายแหง่ทะเลจงถวายแด่พระนามแหง่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของอสิราเอล

 ความทุกข์ เวทนาครัง้ใหญ่ (สดด 2:5;  วว 7:14)
16  ตัง้แต่  ท่ี สุดปลายโลกเราได้ยนิเสียงเพลงสรรเสรญิ วา่สงา่ราศีจงมี แก่  ผู้  ชอบธรรม  แต่ ข้าพเจ้าวา่

�ข้าพเจ้าก็ ผ่ายผอม ข้าพเจ้าก็ ผ่ายผอม  วบิัติ  แก่  ข้าพเจ้า เพราะคนทรยศประพฤติอยา่งทรยศยิง่  เอย คน
ทรยศประพฤติอยา่งทรยศยิง่� 17  โอ ชาวแผ่นดินโลกเอย๋ ความสยดสยองและหลุมพรางและกั บก ็มาทัน
เจ้าแล้ว 18 ต่อมาผูใ้ดหนีเม่ือได้ยนิเสียงความสยดสยองน้ัน จะตกในหลุมพราง และผู้ ท่ี  ปี นออกมาจากหลุม
พรางก็จะติ ดก ับ เพราะวา่หน้าต่างของฟ้าสวรรค์ ก็  ถู กเปิด และรากฐานของแผ่นดินโลกก็ หวัน่ไหว 19 โลก
แตกสลายสิน้เชงิแล้ว โลกแตกเป็นเส่ียงๆ โลกถูกเขยา่อยา่งรุนแรง 20 โลกก็จะซวนเซไปอยา่งคนเมา มัน
จะแกวง่ไปอยา่งเพิง การละเมิดของโลกจะหนักอยู่บนมัน และมันจะล้มและจะไม่ ลุ  กอ ีก 21 ต่อมาในวนัน้ัน
พระเยโฮวาห์จะทรงลงโทษบรวิารของฟ้าสวรรค์ในฟ้าสวรรค์ และบรรดากษั ตร ิย์ของแผ่นดินโลกในแผ่น
ดินโลก

การเป็นขึ้นมาจากความตายครัง้แรก
22 เขาทัง้หลายจะถูกรวบรวมไว ้ด้วยกัน ดัง่นักโทษในคุกมืด เขาทัง้หลายจะถู กก ักขังไวใ้นคุก และต่อมา

หลายวนัเขาจึงจะถูกลงโทษ 23  แล ้วดวงจันทรจ์ะอดสู และดวงอาทิตยจ์ะอบัอาย เพราะวา่พระเยโฮวาหจ์อม
โยธาจะทรงราชยบ์นภูเขาศิโยนและในเยรูซาเล็ม และสงา่ราศีจะปรากฏต่อหน้าพวกผู้ ใหญ่ ของพระองค์

25
การมีชยัในยุคแหง่อาณาจักรของพระครสิต์

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะยอพระเกียรติ พระองค์ 
ข้า พระองค์ จะ สรรเสรญิ พระนาม ของ พระองค์ เพราะ พระองค์ ได้ ทรง กระทํา การ มหศัจรรย์ แผน งาน ท่ี 
พระองค์ ทรงดําร ิไว ้นานมาแล้ วก ็ สัตย ์ซ่ือและเป็นความจรงิ 2 เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทําให้เมืองเป็นกอง
ขยะ เมืองมีป้อมเป็ นที ่ ปรกัหกัพัง วงัของชนต่างด้าวไม่เป็นเมืองต่อไปอกี จะไม่ก่อสรา้งขึ้ นอ ีกเลย 3 เพราะ
ฉะน้ันประชาชาติ ท่ี  แข ็งแรงจะถวายสงา่ราศี แด่  พระองค์ หวัเมืองของบรรดาประชาชาติ ท่ี ทารุณจะเกรง
กลัวพระองค์ 4 เพราะพระองค์ ได้ ทรงเป็ นที ่กําบังเข้มแข็งของคนยากจน ทรงเป็ นที ่กําบังเข้มแข็งของคน
ขัดสนเม่ือเขาทุกข์ ใจ ทรงเป็ นที ่ ล้ี ภัยจากพายุ และเป็ นร ่มกันความรอ้น เม่ือลมของผู้ ท่ี ทารุณก็เหมือนพายุ
พัดกําแพง 5 เหมือนความรอ้นในท่ี แหง้  พระองค์ จะทรงระงบัเสียงของคนต่างด้าว รม่เมฆระงบัความรอ้น
ฉันใด กิง่ของผู้ทารุณก็จะถูกตัดลงฉันน้ัน 6 บนภูเขาน้ีพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงจัดการเล้ียงสําหรบั
บรรดาชนชาติ ทัง้หลาย เป็นการเล้ียงด้วยของอว้นพี เป็นการเล้ียงด้วยน้ําองุ ่นที ่ตกตะกอนแล้ว ด้วยของ
อว้นพี มี ไขมันในกระดูกเต็ม ด้วยน้ําองุน่ตกตะกอนท่ีกรองแล้ว 7 และบนภูเขาน้ี พระองค์ จะทรงทําลายผ้า
คลุมหน้าซ่ึงคลุมหน้าบรรดาชนชาติ ทัง้หลาย และม่านซ่ึงกางอยู่เหนือบรรดาประชาชาติ 8  พระองค์ จะทรง
กลืนความตายด้วยการมี ชยั และองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงเชด็น้ําตาจากหน้าทัง้ปวง และพระองค์
จะทรงเอาการลบหลู่ ชนชาติ ของพระองค์ไปเสียจากทัว่แผ่นดินโลก เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแล้ว 9 ใน
วนัน้ันเขาจะกล่าวกั นว ่า � ดู  เถิด  น่ี คือพระเจ้าของเราทัง้หลาย เราได้รอคอยพระองค์ เพื่อวา่พระองค์จะ
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ทรงชว่ยเราให ้รอด  น่ี คือพระเยโฮวาห์ เราได้รอคอยพระองค์  ให ้เรายนิดีและเปรมปร ีดิ ์ในความรอดของ
พระองค์� 10 เพราะพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์จะพักอยู่บนภูเขาน้ี และโมอบัจะถูกเหยยีบยํ่าลงภายใต้ 
พระองค์ เหมือนเหยยีบฟางลงในหลุมมูลสัตว์ 11 และพระองค์จะทรงกางพระหตัถ์ของพระองค์ท่ามกลาง
พวกเขา ดัง่คนวา่ยน้ํากางมือวา่ยน้ํา และพระองค์จะทรงให้ความเยอ่หยิง่ของเขาต่ําลงพรอ้มกับฝีมือ
ชาํนาญของเขา 12 ป้อมสูงของกําแพงเมืองของเจ้าน้ันพระองค์จะทรงให้ต่ําลง ทรงเหยยีดลง และเหวี่ยง
ลงถึ งด ิน  แม้ กระทัง่ถึงผงคลี

26
เพลงของผู้ ท่ี รอดแล้วในยุคแหง่อาณาจักรของพระครสิต์

1 ในวนัน้ันเขาจะรอ้งเพลงน้ีในแผ่นดินยูดาห์ �เรามีเมืองเข้มแข็งเมืองหน่ึง พระเจ้าจะทรงตัง้ความรอด
ไว้เป็นกําแพงและป้อมปราการ 2 จงเปิดประตูเมืองเถิด เพื่อประชาชาติ ท่ี ชอบธรรมซ่ึงรกัษาความจรงิไว้
จะได้ เข้ามา 3 ใจแน่วแน่ในพระองค์ น้ัน  พระองค์ ทรงรกัษาไว้ในสันติภาพอนัสมบู รณ ์เพราะเขาวางใจใน
พระองค์ 4 จงวางใจในพระเยโฮวาห ์เป็นนิตย ์เพราะพระเยโฮวาหคื์อพระเยโฮวาหท์รงเป็นพระกําลังนิรนัดร์
5 เพราะพระองค์ทรงใหช้าวเมืองท่ีสูงส่งน้ัน คือเมืองท่ีสูงส่งน้ันต่ําลง  พระองค์ ทรงใหมั้นต่ําลง  พระองค์ ทรง
ใหมั้นต่ําลง ต่ําลงถึ งด ิน  พระองค์ ทรงใหมั้นลงท่ี ผงคลี 6  เท ้าเหยยีบมัน คือเท้าของคนยากจน คือยา่งเท้าของ
คนขัดสน� 7 หนทางของคนชอบธรรมก็ ราบเรยีบ  พระองค์  ผู้  เท ่ียงธรรมทรงกระทําให ้วถีิ ของคนชอบธรรม
ราบรืน่ 8  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทัง้หลายรอคอยพระองค์ อยู ่ในวถีิ แห ่งคําตัดสินของพระองค์
พระนามอนัเป็ นที ่ระลึกของพระองค์ เป็ นที ่ จิ ตวญิญาณของข้าพระองค์ ปรารถนา 9  จิ ตใจของข้าพระองค์ 
อยากได้  พระองค์ ในกลางคืน  จิ ตวญิญาณภายในข้าพระองค์แสวงหาพระองค์อยา่งรอ้นรน เพราะเม่ือคํา
ตัดสินของพระองค์ อยู ่ในแผ่นดินโลก ชาวพิภพจะได้ เรยีนรู ้ถึงความชอบธรรม 10 ถ้าสําแดงพระคุณแก่ คน
ชัว่ เขาก็จะไม่ เรยีนรู ้ ความชอบธรรม เขาจะประพฤติอยา่งอยุ ติ ธรรมในแผ่นดิ นที ่ เท่ียงธรรม และจะมอง
ไม่ เห ็นความโออ่า่ตระการของพระเยโฮวาห์ 11 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เม่ือพระหตัถ์ของพระองค์ ชูขึ้น เขาก็จะ
มองไม่ เหน็  แต่ เขาจะมองเหน็ และจะได้ อบัอาย เพราะเขามีความอจิฉาต่อชนชาติของพระองค์  เอย ไฟแหง่
ส่วนปฏิ ปักษ์ ของพระองค์จะเผาผลาญเขาเสีย 12 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ จะสถาปนาสันติภาพเพื่อข้า
พระองค์ ทัง้หลาย เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทําบรรดากิจการของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ เชน่เดียวกัน 13  
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของข้าพระองค์  เจ้ านายอื่นนอกเหนือพระองค์ ได้ ครอบครองพวกข้าพระองค์
 แต่ ข้าพระองค์จะกล่าวถึงพระนามของพระองค์ เท่าน้ัน 14 เขาทัง้หลายตายแล้ว เขาจะไม่ มี  ช ีว ิตอ ีก เขาเป็น
ชาวแดนคนตาย เขาจะไม่เป็นขึ้ นอ ีก เพราะฉะน้ันพระองค์ ได้ ทรงเยีย่มเยยีนและทรงทําลายเขา และทรง
กวาดความระลึกถึงเขาทัง้สิน้เสีย 15  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่  พระองค์ ทรงเพิม่ประชาชนขึ้น  พระองค์ ทรง
เพิม่ประชาชนขึ้น  พระองค์  ได้ ทรงรบัสงา่ราศี  พระองค์ ทรงขยายเขตแดนของแผ่นดินไกลไปถึงท่ีสุดปลาย
แผ่นดินโลก 16 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในยามทุกข์ใจเขาได้แสวงหาพระองค์ เขาทัง้หลายหลัง่คําอธษิฐานออก
มาในเม่ือการตีสอนอยู่เหนือเขาทัง้หลาย 17 ดัง่หญิ งม ี ครรภ์ เม่ือใกล้ถึงกําหนดเวลาคลอด  ก็  เจ ็บปวดและ
รอ้งออกมาด้วยความเจ็บปวดรวดรา้วอยา่งฉับพลัน  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทัง้หลายก็เป็นเชน่
น้ันในสายพระเนตรของพระองค์ 18 ข้าพระองค์ มีครรภ์ ข้าพระองค์ บิ ดตัว เป็นเหมือนข้าพระองค์คลอดลม
ข้าพระองค์ มิได้ ทําการชว่ยให้พ้นในแผ่นดินโลก และชาวพิภพมิ ได้ ล้มลง 19 คนตายของพระองค์จะมี ชวีติ 
ศพของเขาทัง้หลายจะลุกขึ้นพรอ้มกับศพของข้าพระองค์  ผู้ อาศัยอยู่ในผงคลี เอย๋ จงต่ืนเถิดและรอ้งเพลง
เพราะน้ําค้างของเจ้าเป็นเหมือนน้ําค้างบนผัก และแผ่นดินโลกจะใหช้าวแดนคนตายเป็นขึ้น

อสิราเอลพบท่ี ล้ี ภัยในสมัยความทุกข์เวทนาครัง้ใหญ่ ( วว 12:14)
20 มาเถิด  ชนชาติ ของข้าพเจ้าเอย๋ จงเข้าในหอ้งของเจ้าและปิดประตู เสีย จงซ่อนตัวเจ้าอยู่สักพักหน่ึง

จนกวา่พระพิโรธจะผ่านไป 21  เพราะ  ดู  เถิด พระเยโฮวาห์กําลังเสด็จออกมาจากสถานท่ีของพระองค์ เพื่อ
ลงโทษชาวแผ่นดินโลก เพราะความชัว่ชา้ของเขาทัง้หลาย และแผ่นดินโลกจะเปิดเผยโลหติซ่ึงหลัง่อยู่บน
มัน และจะไม่ปิดบังผู้ ถู กฆ่าของมันไว ้อกี 

27
อสิราเอลจะถูกรวบรวมกั นอ ีก

1 ในวนัน้ัน พระเยโฮวาห์จะทรงลงโทษด้วยพระแสงอ ันร ้ายกาจ  ยิง่ใหญ่ และแข็งแกรง่ของพระองค์ต่อ
เลวอีาธาน ซ่ึงเป็นพญานาคท่ีฉกกัด คือเลวอีาธานพญานาคท่ี ขด และพระองค์จะทรงประหารมังกรท่ี อยู ่ใน
ทะเล 2 ในวนัน้ัน จงรอ้งเพลงถึงเธอวา่ �สวนองุน่แหง่น้ําองุน่สี แดง 3 เราคือพระเยโฮวาห์ เป็นผู้รกัษาดูแล
มัน เราจะรดน้ํามันอยู ่ทุกขณะ เกรงวา่ผู้ หน ่ึงผู้ใดจะทําอนัตรายมัน เราจะรกัษามันไวทั้ง้กลางวนักลางคืน
4 เราไม่ มี ความพิโรธ ใครเล่าจะให ้มี หนามยอ่ยหนามใหญ่ขึ้นมาสู้รบกับเรา เราจะออกรบกับมัน เราจะเผา
มันเสียด้วยกัน 5 หรอืให้เขาเกาะอยู่กับกําลังของเราเพื่อให้เขาทําสันติภาพกับเรา  แล ้วเขาจะทําสันติภาพ
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กับเรา� 6  พระองค์ จะทรงกระทําให ้คนที ่ออกมาจากยาโคบหยัง่ราก อสิราเอลจะผลิดอกและแตกหน่อ
กระทําใหพ้ื้นพิภพทัง้สิ ้นม ผีลเต็ม 7  พระองค์ ทรงโบยตีเขาอยา่งท่ี พระองค์ โบยตีเขาทัง้หลายท่ีโบยตีเขาหรอื
หรอืเขาถูกฆ่าอยา่งคนทัง้หลายท่ี ถู กเขาฆ่าแล้ว 8 ด้วยการขับไล่ ด้วยการกวาดไปเป็นเชลย  พระองค์ ทรง
ต่อสู้ แย ้ งก ับเขาพระองค์ ทรงกวาดเขาไปด้วยลมดุเดือดของพระองค์ในวนัแหง่ลมตะวนัออก 9 เพราะฉะน้ัน
จะลบความชัว่ชา้ของยาโคบอยา่งน้ี แหละ และน่ีเป็นผลเต็มขนาดในการปลดบาปของเขา คือเม่ือเขาทํา
ศิลาทัง้สิน้ของแท่นบูชาให้เป็นเหมือนหนิดินสอพองท่ี ถู กบดเป็นชิน้ๆ จะไม่ มี เสารูปเคารพ หรอืรูปเคารพ
ตัง้อยู ่ได้ 10 เพราะเมืองหน้าด่านก็จะรกรา้ง  ท่ี อาศั ยก ็ ถู กละทิง้และทอดทิง้อยา่งกับถิน่ทุ รก ันดาร ลูกววัจะ
หากินอยู ่ท่ีน่ัน มันจะนอนลงท่ีน่ันและกิ นก ่ิงไม้ในท่ี น้ัน 11 เม่ื อก ่ิงน้ันแหง้ มั นก ็จะถู กห ัก พวกผู้หญิ งก ็มา
เอามันไปก่อไฟ เพราะน่ีเป็นชนชาติ ท่ี  ไร ้ ความเข้าใจ เพราะฉะน้ันผู้ ท่ี ทรงสรา้งเขาก็จะไม่สงสารเขา  ผู้  ท่ี ทรง
ป้ันเขาจะไม่ทรงสําแดงพระคุณแก่ เขา 12 ต่อมาในวนัน้ัน พระเยโฮวาห์จะทรงนวดเอาข้าวตัง้แต่ แม่น ้ําไป
จนถึงลําธารอยีปิต์  โอ ประชาชนอสิราเอลเอย๋  เจ้ าจะถูกเก็บรวมเข้ามาทีละคนๆ 13 และอยู่มาในวนัน้ันเขา
จะเป่าแตรใหญ่ และบรรดาผู้ ท่ี กําลังพินาศอยูใ่นแผ่นดิ นอ ัสซีเรยี และบรรดาผู้ ถู กขับไล่ออกไปยงัแผ่นดิ นอ 
ียปิต์จะมานมัสการพระเยโฮวาห์ บนภูเขาบร ิสุทธ ิ์ ท่ี  เยรูซาเล็ม 
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เอฟราอมิจะถูกกวาดไปเป็นเชลย (2 พกษ 17:3-18)

1  วบิัติ  แก่ มงกุฎอนัโอ ่อา่  แก่ คนขี้เมาแหง่เอฟราอมิ ซ่ึงความงามอ ันร ุ่งเรอืงของเขาเหมือนดอกไม้ ท่ี กําลัง
รว่งโรย ซ่ึงอยู่บนยอดเขาในท่ี ลุ ่ มอ ั นอ ุดมของบรรดาผู้ ท่ี เหล้าองุ ่นม ี ชยั 2  ดู  เถิด  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงมี ผู้  
หน ่ึงท่ี มี กําลังและแข็งแรง เหมือนพายุ ลูกเหบ็ อนัเป็นพายุ ทําลาย เหมือนพายุน้ําท่ีกําลังไหลท่วม ซ่ึงจะเห
วีย่งลงถึ งด ินด้วยพระหตัถ์ 3 มงกุฎอนัโอ ่อา่ คือคนขี้เมาแหง่เอฟราอมิ จะถูกเหยยีบอยู ่ใต้เท้า 4 และความ
งามอ ันร ุ่งโรจน์ของเขา ซ่ึงอยู่บนยอดเขาในท่ี ลุ ่ มอ ั นอ ุ ดม จะเป็นดอกไม้ ท่ี กําลังรว่งโรย จะเป็นเหมือนผล
ท่ีแรกสุ กก ่อนฤดู รอ้น เม่ือคนเหน็เข้าก็กิ นม ันเสียพอถึ งม ือเขาเท่าน้ัน 5 ในวนัน้ัน พระเยโฮวาห์จอมโยธา
จะเป็นมงกุฎแหง่สงา่ราศี และเป็นมงกุฎแหง่ความงาม  แก่  คนที ่ เหลืออยู ่ แห ่งชนชาติของพระองค์ 6 และเป็ 
นว ิญญาณแหง่ความยุ ติ ธรรมแก่เขาผู้น่ังพิพากษา และเป็นกําลังของผู้ เหล่ าน้ันผู้หนัการสงครามกลับเสีย
ท่ี ประตูเมือง 7 เขาเหล่าน้ีซมซานไปด้วยเหล้าองุน่เหมือนกัน และโซเซไปด้วยเมรยั  ปุ โรหติและผู้ พยากรณ์  
ก็ ซมซานไปด้วยเมรยั เขาทัง้หลายถูกกลืนไปหมดด้วยเหล้าองุน่ เขาโซเซไปด้วยเมรยั เขาเหน็ผิดไป เขา
สะดุดในการให ้คําพิพากษา 8 เพราะสําร ับท ุกสําร ับก ็ มี อาเจียนและความโสโครกเต็ม  ไม่มี  ท่ี ใดท่ี สะอาด 
9 เขาจะสอนความรู ้ให ้ แก่  ใคร เขาจะให ้ผู้ ใดเข้าใจหลักคําสอน  ให ้ แก่ คนเหล่าน้ั นที ่หยา่นมหรอื หรอืให ้แก่ คน
เอามาจากอก 10 เพราะเป็นข้ อบ ังคับซ้อนข้ อบ ังคับ ข้ อบ ังคับซ้อนข้ อบ ังคับ บรรทัดซ้อนบรรทัด บรรทัดซ้อน
บรรทัด  ท่ีน่ี  นิด  ท่ี น่ันหน่อย 11  เปล่า  แต่  พระองค์ จะตรสักับชนชาติ น้ี โดยต่างภาษาและโดยรมิฝีปากของคน
ต่างด้าว 12 คือแก่บรรดาผู้ ท่ี  พระองค์ ตร ัสว ่า � น่ี คือการหยุดพัก จงใหก้ารหยุดพักแก่คนเหน็ดเหน่ือย และน่ี
คือการพักผ่อน� ถึงกระน้ันเขาก็จะไม่ ฟัง 13 เพราะฉะน้ันพระวจนะของพระเยโฮวาห์จึงเป็นอยา่งน้ี แก่  เขา 
เป็นข้ อบ ังคับซ้อนข้ อบ ังคับ ข้ อบ ังคับซ้อนข้ อบ ังคับ เป็นบรรทัดซ้อนบรรทัด บรรทัดซ้อนบรรทัด  ท่ีน่ี  นิด  ท่ี 
น่ันหน่อย เพื่อเขาจะไปและถอยหลัง และจะแตก และจะติดบ่วงและจะถูกจับไป

ความหายนะของเอฟราอมิได้ตักเตือนยูดาห์
14 เพราะฉะน้ันเจ้าทัง้หลายคนมักเยาะเยย้เอย๋ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ คือเจ้าผู้ปกครอง

ชนชาติ น้ี ในเยรูซาเล็ม 15 เพราะเจ้าทัง้หลายได้ กล ่าวแล้ วว ่า �เราได้กระทําพันธสัญญาไวกั้บความตาย และ
เราทําความตกลงไวกั้บนรก เม่ือภัยพิบั ติ อนัท่วมท้นผ่านไป จะไม่มาถึงเรา เพราะเราทําใหค้วามเท็จเป็ นที ่ ล้ี 
ภัยของเรา และเราได้กําบังอยู่ในความมุสา� 16 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด 
เราวางศิลาไวใ้นศิโยนเพื่อเป็นรากฐาน คือศิลาท่ีทดสอบแล้ว เป็นศิ ลาม ุมเอกอยา่งประเสรฐิ เป็นรากฐานอ ั
นม ่ันคง เขาผู้น้ั นที ่เชื่อจะไม่ รบีรอ้น 17 และเราจะกระทําความยุ ติ ธรรมใหเ้ป็นเชอืกวดั และความชอบธรรม
ใหเ้ป็นลู กด ิง่ และลูกเหบ็จะกวาดเอาความเท็ จอ ันเป็ นที ่ ล้ี ภัยไปเสีย และน้ําจะท่วมท้ นที ่ กําบัง � 18  แล ้วพันธ
สัญญาของเจ้ากับความตายจะเป็นโมฆะ และข้อตกลงของเจ้ากับนรกจะไม่ ดํารง เม่ือภัยพิบั ติ อนัท่วมท้น
ผ่านไป  เจ้ าจะถูกเหยยีบยํ่าลงด้วยโทษน้ัน 19 มันผ่านไปบ่อยเท่าใด มั นก ็จะเอาตัวเจ้า เพราะมันจะผ่าน
ไปเชา้แล้วเชา้เล่า ทัง้กลางวนัและกลางคืน เม่ือเข้าใจข่าว  ก็ จะเกิดแต่ความสยดสยองเท่าน้ัน 20 เพราะ
ท่ีนอนน้ันสัน้เกิ นที ่คนหน่ึงคนใดจะเหยยีดอยู่บนน้ัน และผ้าหม่ก็แคบไม่พอคลุมตัว 21 เพราะวา่พระเยโฮ
วาหจ์ะทรงลุกขึ้นอยา่งท่ีบนภูเขาเปร ิซิม  พระองค์ จะพระพิโรธอยา่งท่ีในหุบเขากิเบโอน เพื่อกระทําพระราช
กิจของพระองค์ พระราชกิจของพระองค์น้ันประหลาด และเพื่อกระทํางานของพระองค์ งานของพระองค์ ก็  
แปลก 22 เพราะฉะน้ันบัดน้ีอยา่เป็นคนเยาะเยย้  เกล ือกวา่พันธะของเจ้าจะเข้มงวดขึ้น เพราะข้าพเจ้าได้ยนิ
กฤษฎีกากําหนดการทําลายเหนือแผ่นดินทัง้สิน้แล้ว จากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา 23  เงีย่หู ลงซิ
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และฟังเสียงข้าพเจ้า  สด ับซี และฟังคําพูดของข้าพเจ้า 24 เขาผู้ไถนาเพื่อหวา่น ไถอยู่เสมอหรอื เขาเบิ กด 
ินและคราดอยู ่เป็นนิตย ์ หรอื 25 เม่ือเขาปราบผิวลงแล้ว เขาไม่หวา่นเทียนแดงและยีห่รา่ เขาไม่ ใส่  ข้าวสาลี  
เป็นแถว และข้าวบาร ์เลย ์ในท่ีอนัเหมาะของมัน และหวา่นข้าวไรไวเ้ป็นคันแดนหรอื 26 เพราะพระเจ้าของ
เขาทรงสัง่สอนเขาถูกต้อง  พระองค์  ได้ สอนเขา 27 เขาไม่นวดเทียนแดงด้วยเล่ือนนวดข้าว และเขาไม่เอาล้อ
เกวยีนกลิง้ทับยีห่รา่  แต่ เขาเอาไม้พลองตี เท ียนแดงให้หลุดออก และเอาตะบองตี ย ่ีหรา่ 28 คนใดบดข้าวท่ี
ทําขนมปังหรอื  เปล ่าเลย เขาไม่นวดมันเป็นนิตย์ เม่ือเขาขับล้อเกวยีนเทียมม้าทับมันแล้ว เขามิ ได้ บดมัน
ด้วยคนขี่ ม้า 29 เรือ่งน้ีมาจากพระเยโฮวาหจ์อมโยธาด้วย  พระองค์  มหศัจรรย ์นักในการปรกึษา และวเิศษใน
เรือ่งการกระทํา

29
คําตักเตือนแก่ ยู ดาหแ์ละเยรูซาเล็ม

1  วบิัติ  แก่ อารเีอล อารเีอล นครซ่ึงดาวดิทรงตัง้ค่าย จงเพิม่ปี เข ้ากับปี จงให ้มี เทศกาลถวายเครือ่งบูชา
ตามรอบของมัน 2 เรายงัจะให้อารีเอลทุกข์ ใจ จะมีการรอ้งครํา่ครวญและรอ้งทุกข์ และเมืองน้ันจะเป็น
เหมือนอารเีอลแก่ เรา 3 และเราจะตัง้ค่ายอยู่รอบเจ้า และเราจะล้อมเจ้ากับบรรดาหอรบ และเราจะยกเชงิ
เทินขึ้นสู้ เจ้า 4 และเจ้าจะถูกเหยยีบลง  เจ้ าจะพูดมาจากท่ีลึกของแผ่นดินโลก คําของเจ้าจะมาจากท่ีต่ํา
ลงในผงคลี เสียงของเจ้าจะมาจากพื้นดินเหมือนเสียงผี และคําพูดของเจ้าจะกระซิบออกมาจากผงคลี 5  
แต่ มวลชาวต่างประเทศของเจ้าจะเหมือนผงคลี ละเอยีด และผู้น่ากลั วท ้ังมวลจะเหมือนแกลบท่ี ฟุ ้งหายไป
 เออ ชัว่ประเดีย๋วเดียวและในทั นที  ทันใด 6 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาจะทรงเยีย่มเยยีนเจ้าด้วยฟ้ารอ้งและด้วย
แผ่นดินไหว และด้วยเสียงกัมปนาท ด้วยพายุและพายุ แรงกล้า ด้วยเปลวแหง่เพลิงเผาผลาญ 7 และมวล
ประชาชาติทัง้สิ ้นที ่ ต่อสู้ กับอารเีอล ทัง้หมดท่ี ต่อสู้ กับเขาและกั บท ่ีกําบังเข้มแข็งของเขาและทําให้เขาทุกข์ 
ใจ จะเป็นเหมือนความฝันคือนิ มิ ตในกลางคืน 8 อยา่งเม่ือคนหวิฝั นว ่า  ดู  เถิด เขากําลั งก ินอยู่ และต่ืนขึ้ นก ็
ยงัหวิอยู่  จิ ตใจเขาไม่ อิม่ หรอืเหมือนเม่ือคนกระหายฝั นว ่า  ดู  เถิด เขากําลั งด ื่มอยู่  แล ้วต่ืนขึ้นมา  ดู  เถิด  ออ่น
เปล้ีย  จิ ตใจของเขายงัแหง้ผาก มวลประชาชาติทัง้สิ ้นที ่ ต่อสู้ กับภูเขาศิโยนก็จะเป็นเชน่น้ัน

 พิธ ีการต่างๆทางศาสนาทําใหพ้ระเจ้าพอพระทั ยม ิ ได้ 
9 จงรัง้รอและงงงวย จงรอ้งเรยีกและรอ้งไห้ เขามึนเมา  แต่  ไม่ใช ่ด้วยเหล้าองุน่ เขาโซเซ  แต่  ไม่ใช ่ด้วย

เมรยั 10 เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงเทวญิญาณแหง่ความหลับสนิทลงเหนือเจ้า และปิดตาของเจ้า และ
พระองค์ทรงคลุมตาของพวกผู้ พยากรณ์ พวกเจ้านายและพวกผู้ทํานายของเจ้า 11 และแก่ท่านทัง้หลาย นิ 
มิ  ตน ีทั้ง้สิน้ได้กลายเป็นเหมือนถ้อยคําในหนังสือท่ี ประทับตรา เม่ือคนให ้แก่ คนหน่ึงท่ีอา่นได้  กล่าววา่ �อา่น
น่ี ซี � เขาวา่ �ข้าอา่นไม่ ได้ เพราะมี ตราประทับ � 12 และเม่ือเขาให ้หน ังสือแก่คนหน่ึงท่ีอา่นไม่ ได้  กล่าววา่ 
�อา่นน่ี ซี � เขาวา่ �ข้าไม่ รูห้นังสือ � 13 และองค์พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า �เพราะชนชาติ น้ี  เข ้ามาใกล้เราด้วย
ปากของเขา และให ้เกียรติ เราด้วยรมิฝีปากของเขา  แต่ เขาให ้จิ ตใจของเขาหา่งไกลจากเรา เขายาํเกรงเรา
เพียงแต่เหมือนเป็นข้ อบ ังคับของมนษุย ์ท่ี สอนกันมา 14  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะกระทําสิง่มหศัจรรย์กับ
ชนชาติ น้ี  อ ีกทัง้การประหลาดและอศัจรรย์  สติ ปัญญาของคนมีปัญญาของเขาจะพินาศไป และความเข้าใจ
ของคนท่ี เข ้าใจจะถูกปิดบังไว�้ 15  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี พยายามซ่อนแผนงานของเขาไว้ลึกจากพระเยโฮวาห์ ซ่ึง
การกระทําของเขาอยู่ในความมืด  ผู้ ซ่ึงกล่าววา่ �ใครเหน็เรา ใครจําเราได้� 16  แน่ นอนความว ิปร ิตของเจ้า
จะถือวา่ชา่งป้ันเท่ากั บด ินเหนียว และสิง่ท่ี ถู กสรา้งจะพูดเรือ่งผู้สรา้งมั นว ่า �เขาไม่ ได้ สรา้งข้า� หรอืสิง่ท่ี ถู 
กป้ันขึ้นจะพูดเรือ่งผู้ป้ั นม ั นว ่า �เขาไม่ มี ความเข้าใจอะไรเลย�  อยา่งน้ี  หรอื 

อสิราเอลจะได้รบัพระพรในอนาคต
17  ไม่ใช ่ อ ีกนิดหน่อยเท่าน้ันหรอื  ท่ี เลบานอนจะถูกเปล่ียนให้เป็นสวนผลไม้ และสวนผลไม้จะถือวา่เป็น

ป่า 18 ในวนัน้ันคนหูหนวกจะได้ยนิถ้อยคําของหนังสือ และตาของคนตาบอดจะเหน็ออกมาจากความคลุ้ม
และความมืดของเขา 19 คนใจออ่นสุภาพจะได้ความชื่นบานสดใสในพระเยโฮวาห ์เพิม่ขึ้น และคนยากจน
ท่ามกลางมนษุย์จะลิงโลดในองค์ บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล 20 เพราะวา่ผู้น่ากลัวจะสูญไป และผู้เยาะเยย้จะถูก
ผลาญไป และคนทัง้ปวงท่ีเฝ้ารอคอยท่ีจะกระทําการอนัชัว่ชา้จะถูกตัดขาด 21 คือผู้ ท่ี  ใส่ ความคนอื่นด้วย
ถ้อยคําของเขา และวางบ่วงไวดั้กเขาผู้ กล ่าวคําขนาบท่ี ประตูเมือง และด้วยถ้อยคําท่ี ไม่ เป็นแก่นสาร เขากี 
ดก ันคนชอบธรรมเสีย 22 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงไถ่ อบัราฮมั ตร ัสด ังน้ี เก ่ียวกับวงศ์วานของยาโค
บวา่ �ยาโคบจะไม่ต้องอบัอายอกี  หน ้าของเขาจะไม่ ซี ดลงอกีต่อไป 23 เพราะเม่ือเขาเหน็ลูกหลานของเขา
ซ่ึงเป็นผลงานแห ่งม ือของเราในหมู่ พวกเขา เขาทัง้หลายจะถือวา่นามของเราบร ิสุทธ ์ิเขาทัง้หลายจะถือวา่
องค์ บรสุิทธิ ์ของยาโคบบร ิสุทธ ์ิและจะกลัวเกรงพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล 24 และบรรดาผู้ ท่ี ผิดฝ่ายจิตใจจะมา
ถึงความเข้าใจ และบรรดาผู้ ท่ี บ่นพึมพําจะยอมเรยีนรู ้หลักคําสอน �
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การกระทําสนธสัิญญากับอยีปิต์เป็นความบาป

1 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � วบิัติ  แก่ ลูกหลานท่ี ด้ือดึง  ผู้ กระทําแผนงาน  แต่  ไม่ใช ่ของเรา  ผู้ ปกคลุ มด ้วยเครือ่ง
ปกปิด  แต่  ไม่ใช ่ตามน้ําใจเรา เขาจะเพิม่บาปซ้อนบาป 2  ผู้ ออกเดินลงไปย ังอ ียปิต์ โดยไม่ขอคําปรกึษาจาก
ปากของเรา เพื่อจะเข้มแข็งในการล้ีภั ยก ับฟาโรห์ เพื่อจะวางใจในรม่เงาของอยีปิต์ 3 เพราะฉะน้ันการล้ีภั 
ยก ับฟาโรห์จะกลับเป็นความอบัอายของเจ้า และการวางใจในรม่เงาของอยีปิต์จะกลับเป็ นที ่ขายหน้าของ
เจ้า 4 เพราะแม้วา่ข้าราชการของเขาอยู ่ท่ี โศอนั และทูตของเขาไปถึงฮาเนส 5  ทุ กคนได้รบัความอบัอายโดย
ชนชาติ หน ่ึงซ่ึงชว่ยเขาไม่ ได้ ซ่ึ งม ิ ได้ นําความชว่ยเหลือหรอืประโยชน์มาให้  ได้  แต่ ความอบัอายและความ
ขายหน้า� 6 ภาระเรือ่งสัตว์ป่าแหง่ภาคใต้ เขาทัง้หลายบรรทุกทรพัย ์สมบัติ ของเขาบนหลังลาและบรรทุก
ทรพัย ์สิ นของเขาบนโหนกอูฐ ไปตลอดแผ่นดินแหง่ความยากลําบากแสนระทม  ท่ี ซ่ึงสิงโตหนุ่มและสิงโต
แก่  งู  รา้ย และงูแมวเซาออกมา ไปยงัชนชาติ หน ่ึงซ่ึงจะชว่ยเขาไม่ ได้ 7 เพราะความชว่ยเหลือของอยีปิต์น้ัน
ไรค่้าและเปล่าประโยชน์  เพราะฉะน้ัน เราจึงเรยีกเขาวา่ �ความเข้มแข็งของเขาคือให้น่ังเฉยเมย� 8  บัดน้ี 
ไปเถอะ  เข ียนลงไว้บนแผ่นจารกึต่อหน้าเขา และจดไว้ในหนังสือเพื่อในเวลาท่ีจะมาถึง จะเป็นสักขีพยาน
เป็นนิตย์ 9 เพราะวา่เขาทัง้หลายเป็นชนชาติ ด้ือดึง เป็นลูกขี้ ปด เป็นหลานท่ี ไม่ ยอมฟังพระราชบัญญั ติ ของ
พระเยโฮวาห์ 10 ซ่ึงกล่าวแก่พวกผู้ทํานายวา่ �อยา่เหน็เลย� และแก่ ผู้  พยากรณ์  วา่ �อยา่พยากรณ์ สิ ่งท่ี ถู ก
ต้องแก่เราเลย จงพูดสิง่ราบรืน่แก่ เรา จงพยากรณ์ มายา 11 ออกจากทางเสีย หนัเสียจากวถีิ  ให ้ องค์  บรสุิทธิ ์
ของอสิราเอลพ้นหน้าพ้นตาของเราเสีย� 12 เพราะฉะน้ันองค์ บรสุิทธิ ์ของอสิราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเจ้า
ดูหมิน่ถ้อยคําน้ี และวางใจในการบีบบังคับและการทุ จรติ และพึ่งอาศัยสิง่เหล่าน้ัน 13 เพราะฉะน้ันความชัว่
ชา้น้ีจะเป็นแก่ เจ้ าเหมือนกําแพงสูงแยกออกโผล่ออกไปกําลังจะพัง ซ่ึงจะพังอยา่งปัจจุบันทันด่วนในพรบิ
ตาเดียว 14  พระองค์ จะทรงกระทําให้แตกเหมือนภาชนะของชา่งหม้อแตก ซ่ึงแตกเป็นชิน้ๆอยา่งไม่ ปรานี 
 ช ิ้ นที ่แตกน้ันไม่พบชิน้ดี พอท่ี จะตักไฟออกจากเตา หรอืใชตั้กน้ําออกจากบ่อเก็ บน ํ้า�

คนอสิราเอลต้องกลับใจขอความชว่ยเหลือจากพระเจ้า
15 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  องค์  บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ �ในการกลับและหยุดพัก  

เจ้ าทัง้หลายจะรอด กําลังของเจ้าจะอยู่ในความสงบและความไว ้วางใจ � และเจ้าก็ ไม่ ยอมทําตาม 16  แต่  
เจ้ าทัง้หลายวา่ �อยา่เลย เราจะขี่ม้าหนี ไป � เพราะฉะน้ันเจ้าก็จะหนี ไป  และ �เราจะขี่ม้าเรว็จัด� เพราะ
ฉะน้ันผู้ ไล่ ตามเจ้าทัง้หลายจะเรว็จัด 17 คนพันหน่ึงจะหนีเพราะคําขู่ เข ็ญของคนคนเดียว  เจ้ าทัง้หลายจะหนี
เพราะคําขู่ เข ็ญของคนหา้คน จนจะเหลือแต่ เจ้ าเหมือนเสาธงบนยอดภู เขา เหมือนอาณั ติ สัญญาณบนเนิน
18 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์ทรงคอยท่ีจะทรงพระกรุณาเจ้าทัง้หลาย เพราะฉะน้ันพระองค์จึงทรงเป็ นที ่
ยกยอ่งเพื่อจะเมตตาเจ้า เพราะพระเยโฮวาหเ์ป็นพระเจ้าแหง่ความยุ ติ  ธรรม บรรดาผู้ ท่ี คอยท่าพระองค์จะ
ได้รบัพระพร 19 เพราะประชาชนจะอาศัยในศิ โยน  ณ  เยรูซาเล็ม  เจ้ าจะไม่ รอ้งไห ้ อกีต่อไป เม่ือได้ยนิเสียงเจ้า
รอ้งทูล  พระองค์ จะทรงเมตตาต่อเจ้า เม่ือพระองค์ทรงได้ ยนิ  พระองค์ จะทรงตอบเจ้า 20 และถึงแม้ องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าประทานอาหารแหง่ความยากลําบาก และน้ําแหง่ความทุกข์ใจให ้แก่  เจ้า ถึงกระน้ั นคร ูทัง้หลาย
ของเจ้าจะไม่ซ่อนตัวในมุ มอ ีกเลย  แต่ ตาของเจ้าจะเห ็นคร ูของเจ้า 21 และเม่ือเจ้าหนัไปทางขวาหรอืหนั
ไปทางซ้าย  หู ของเจ้าจะได้ยนิวจนะข้างหลังเจ้าวา่ � น่ี เป็นหนทาง จงเดินในทางน้ี� 22  แล ้วเจ้าจะทําลาย
รูปเคารพสลักอาบเงนิของเจ้า และรูปเคารพหล่อชุบทองคําของเจ้า  เจ้ าจะกระจายมันไปอยา่งผ้าอนามัย
และเจ้าจะกล่าวแก่มั นว ่า � ไปให้พ้น � 23 และพระองค์จะประทานฝนให ้แก่ เมล็ดพืชซ่ึงเจ้าหวา่นลงท่ี ดิน 
และประทานข้าวซ่ึงเป็นผลิตผลของดิน และข้าวจะอุดมและสมบู รณ ์ในวนัน้ั นว ัวของเจ้าจะกินอยู่ในลาน
หญ้าใหญ่ 24 และว ัวก ับลาท่ี ใช ้ทํานาจะกินข้าวใส่ เกลือ ซ่ึงใช ้พล ่ัวและส้อมซัด 25 และบนภูเขาสูงทุกแหง่
และบนเนินสูงทุกแหง่จะมี แม่น ้ําลําธารท่ี มีน ้ําไหลในว ันที ่ มี การประหตัประหารอยา่งยิง่ใหญ่ เม่ือหอคอย
พังลง 26 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก แสงสวา่งของดวงจันทรจ์ะเหมือนแสงสวา่งของดวงอาทิตย์ และแสงสวา่งของดวง
อาทิตย์จะเป็นเจ็ดเท่า และเป็นอยา่งแสงสวา่งของเจ็ดวนั ในว ันที ่พระเยโฮวาห์ทรงพันรอยบาดเจ็บแหง่
ชนชาติของพระองค์ และรกัษาบาดแผลซ่ึงเขาถูกพระองค์ทรงตี น้ัน 27  ดู  เถิด พระนามของพระเยโฮวาห์
มาจากท่ี ไกล รอ้นด้วยความกริว้ของพระองค์ ภาระน้ั นก ็ หนักหนา รมิพระโอษฐ์ของพระองค์เต็ มด ้วยความ
กริว้ และพระชวิหาของพระองค์เหมือนไฟเผาผลาญ 28 พระปัสสาสะของพระองค์เหมือนลําธารท่วมท้น  
ท่ี ท่วมถึงกลางคอ เพื่อจะรอ่นบรรดาประชาชาติด้วยตะแกรงแหง่ความไร ้สาระ และจะมีบังเหยีนซ่ึงพาให้
หลงไปท่ีขากรรไกรของชนชาติ ทัง้หลาย 29  เจ้ าจะมีบทเพลงอยา่งคื นที ่ มี เทศกาลศั กด ์ิ สิทธิ ์และมีใจยนิดี
อยา่งคนท่ีออกเดินตามเสียงป่ี เพื่อไปยงัภูเขาของพระเยโฮวาห์ ถึงผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์ของอสิราเอล 30 และ
พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้พระสุรเสียงกัมปนาทของพระองค์เป็ นที ่ ได้ยนิ และจะทรงให ้เห ็นพระกรฟาด
ลงของพระองค์ ด้วยความกริว้อยา่งเกรีย้วกราด และเปลวแหง่เพลิงเผาผลาญ  พร ้อมกับฝนกระหน่ําและ
พายุ และลูกเหบ็ 31 คนอสัซีเรยีจะสยดสยองด้วยพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงโบยตีด้วยพระ
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คทาของพระองค์ 32 และจังหวะไม้เรยีวลงโทษทุกจังหวะซ่ึงพระเยโฮวาห์โบยลงเหนือเขาจะเข้ากับเสียง
ราํมะนาและพิณเขาคู่  พระองค์ จะทรงต่อสู้เขาด้วยสงครามฟาดฟัน 33 เพราะโทเฟทก็จัดไว้นานแล้ว  เออ 
เตรยีมไวสํ้าหรบักษั ตร ิย์ เชงิตะกอนก็ลึกและกวา้ง  พร อ้มไฟและฟืนมากมาย คือพระปัสสาสะของพระเยโฮ
วาหเ์หมือนธารกํามะถันมาจุดให ้ลุก 

31
พระเยโฮวาหจ์ะทรงป้องกันเยรูซาเล็ม

1  วบิัติ  แก่ คนเหล่าน้ันผู้ลงไปท่ี อยีปิต์ เพื่อขอความชว่ยเหลือ และหมายพึ่ งม ้า  ผู้  ท่ี วางใจในรถรบเพราะ
มี มาก และวางใจในพลม้า เพราะเขาทัง้หลายแข็งแรงนัก  แต่  มิได้ หมายพึ่งองค์ บรสุิทธิ ์ของอสิราเอล หรอื
แสวงหาพระเยโฮวาห์ 2  แต่  ถึงกระน้ัน  พระองค์ ยงัทรงเฉลียวฉลาดและจะนําภัยพิบั ติ มาให้  พระองค์ จะมิ 
ได้ ทรงเรยีกพระวจนะของพระองค์คืนมา  แต่ จะทรงลุกขึ้นต่อสู้กับวงศ์วานผู้ กระทําความผิด และต่อสู้กับ
ผู้ชว่ยเหลือของคนเหล่าน้ั นที ่กระทําความชัว่ชา้ 3 คนอยีปิต์เป็นคน และไม่ ใช ่ พระเจ้า และม้าทัง้หลายของ
เขาเป็นเน้ือหนัง และไม่ ใช ่ วญิญาณ เม่ือพระเยโฮวาห์จะทรงเหยยีดพระหตัถ์ของพระองค์ ออก ทัง้ผู้ชว่ย
เหลื อก ็จะสะดุด และผู้ ท่ี รบัการชว่ยเหลื อก ็จะล้ม และเขาทัง้หลายจะล้มเหลวด้วยกัน 4 เพราะพระเยโฮวาห์
ตรสักับข้าพเจ้าดังน้ี วา่ �ดังสิงโตหรอืสิงโตหนุ่มคํารามอยู่เหนือเหยื่อของมัน และเม่ือเขาเรยีกผู้เล้ียงแกะ
หมู่ หน ่ึงมาสู้ มัน มันจะไม่ครา้มกลัวต่อเสียงของเขาทัง้หลาย หรอืยอ่ยน่ต่อเสียงองึคะนึงของเขา ดัง่น้ันแห
ละพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะเสด็จลงมาเพื่อสู้รบเพื่อภูเขาศิโยนและเพื่อเนินเขาของมัน 5 เหมือนนกบิ นร 
่อนอยู่ ดัง่น้ันแหละพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงป้องกันเยรูซาเล็ม  พระองค์ จะทรงป้องกันและชว่ยให ้พ้น 
 พระองค์ จะทรงเวน้เสีย และสงวนชวีติไว้ 6 จงกลับมาหาพระองค์ ผู้  ท่ี ประชาชนอสิราเอลได้กบฏอยา่งรา้ย
7 เพราะในวนัน้ัน  ทุ กคนจะทิง้รูปเคารพของตนท่ีทําด้วยเงนิ และรูปเคารพของตนท่ีทําด้วยทองคํา ซ่ึ งม 
ือของเจ้าได้ทําขึ้นอยา่งบาปหนาสําหรบัตัวเจ้า 8 และคนอสัซีเรยีจะล้มลงด้วยดาบซ่ึงไม่ ใช ่ของชายฉกรรจ์
และดาบซ่ึงไม่ ใช ่ของคนต่ําต้อยจะกินเขาเสีย และเขาจะหนีจากดาบและคนหนุ่มของเขาจะพ่ายแพ้อยา่ง
สิน้เชงิ 9 เขาจะข้ามท่ีกําบังของเขาไปเพราะความหวาดกลัว และพวกเจ้านายของเขาจะเกรงกลัวธงน้ัน�
พระเยโฮวาห ์ผู้  ท่ี ไฟของพระองค์ อยู ่ในศิ โยน และผู้ ท่ี เตาหลอมของพระองค์ อยู ่ในเยรูซาเล็ม ตร ัสด ังน้ี แหละ 
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อาณาจักรของพระครสิต์ ในอนาคต คือความหวงัของอสิราเอล

1  ดู  เถิด  กษัตรยิ ์ องค์  หน ่ึงจะครอบครองด้วยความชอบธรรม และเจ้านายจะครอบครองด้วยความยุ ติ  
ธรรม 2 และผู้ หน ่ึงจะเหมือนท่ีกําบังจากลม เป็ นที ่ คุ ้มให้พ้นจากพายุ ฝน เหมือนธารน้ําในท่ี แหง้ เหมือน
รม่เงาศิลามหมึาในแผ่นดิ นที ่ ออ่นเปล้ีย 3  แล ้วตาของคนท่ี เห ็นจะมิ ได้  หลับ และหูของคนท่ีฟังจะได้ ยนิ 4  
จิ ตใจของคนท่ีหุนหนัจะเข้าใจความรู้ และลิน้ของคนติดอา่งจะพูดฉะฉานอยา่งทันควนั 5 เขาจะไม่เรยีก
คนเลวทรามวา่คนใจกวา้งอกี หรอืคนถ่อยวา่เป็นคนอารี 6 เพราะคนเลวทรามจะพู ดอย ่างเลวทราม และ
ใจของเขาก็ปองความชัว่ชา้ เพื่อประกอบความหน้าซ่ือใจคด เพื่อออกปากพูดความผิดเก่ียวกับพระเยโฮ
วาห์ เพื่อทําจิตใจของคนหวิให้อดอยากและจะไม่ ให ้คนกระหายได้ ด่ืม 7  อุ บายของคนถ่อยก็ ชัว่รา้ย เขาคิด
ขึ้นแต่กิจการชัว่เพื่อทําลายคนยากจนด้วยถ้อยคําเท็จ  แม้ว ่าเม่ือคํารอ้งของคนขัดสนน้ันถูกต้อง 8  แต่ คน
ใจกวา้งก็แนะนําแต่ สิ ่งท่ี ประเสรฐิ เขาจะดํารงอยู่ด้วยสิง่ท่ี ประเสรฐิ 9 หญิงทัง้หลายท่ี อยู ่อยา่งสบายเอย๋
จงลุกขึ้นเถิด และฟังเสียงของข้าพเจ้า ท่านบุตรสาวท่ี ไม่ ระมัดระวงัเอย๋ จงเงีย่หูฟังคําพูดของข้าพเจ้า 10  
อ ีกสักปีกวา่ๆ หญิงท่ี ไม่ ระมัดระวงัเอย๋ ท่านจะสะดุ้งตัวสัน่ เพราะไร่องุ ่นก ็จะไร ้ผล  ฤดู  เก ็บผลไม้ ก็ จะไม่ 
มาถึง 11 หญิงท่ี อยู ่สบายเอย๋ จงตัวสัน่เถิด ท่านผู้ ไม่ ระมัดระวงัเอย๋ จงสะดุ้งตัวสัน่เถิด จงแก้ ผ้า ปล่อยตัว
ล่อนจ้อน และเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ 12 เขาจะทุ บอก ด้วยเรือ่งไร ่นาที ่แสนสุข ด้วยเรือ่งเถาองุน่ผลดก
13 ด้วยเรือ่งแผ่นดินของชนชาติของเราซ่ึงงอกแต่หนามใหญ่และหนามยอ่ย ด้วยเรือ่งบ้านเรอืนท่ีชื่นบาน
ในนครท่ี สนกุสนาน 14 เพราะวา่พระราชวงัจะถูกทอดทิง้ เมืองท่ี มี คนหนาแน่นจะถูกทิง้รา้ง ป้อมปราการ
และหอคอยจะกลายเป็นถ้ําเป็นนิตย์ เป็ นที ่ชื่นบานของลาป่า เป็นลานหญ้าของฝูงแพะแกะ 15 จนกวา่พระ
วญิญาณจะเทลงมาบนเราจากเบื้องบน และถิน่ทุ รก ันดารกลายเป็นสวนผลไม้ และสวนผลไม้น้ันจะถือวา่
เป็นป่า 16  แล ้วความยุ ติ ธรรมจะอาศัยอยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร และความชอบธรรมพักอยู่ในสวนผลไม้ 17 และ
ผลของความชอบธรรมจะเป็นสันติ ภาพ และผลของความชอบธรรมคือความสงบและความวางใจเป็นนิตย์
18  ชนชาติ ของเราจะอาศัยอยู่ในท่ี อยู ่อยา่งสันติ ในท่ีอาศั ยอ ันปลอดภัย ในท่ีพั กอ ันสงบ 19 เม่ือป่าพังทลาย
ลูกเหบ็จะตกและเมืองจะยุบลงที เดียว 20 ท่านท่ีหวา่นอยู่ข้างหว้งน้ําทัง้ปวงก็ เป็นสุข  ผู้  ท่ี ปล่อยให ้ตี  นว ัวและ
ตีนลาเท่ียวอยูอ่ยา่งอ ิสระ 
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33
พระสัญญาและคําตักเตือนต่างๆ

1  วบิัติ  แก่  เจ้ าผู้ ทําลาย  ผู้ ซ่ึงตัวเจ้าเองมิ ได้  ถู กทําลาย  เจ้ าผู้เป็นคนทรยศ ซ่ึงไม่ มี  ผู้ ใดได้ทรยศต่อเจ้า
เลย เม่ือเจ้าจะหยุดทําลาย  เจ้ าจะถูกทําลาย และเม่ือเจ้าจะหยุดยัง้การประพฤติทรยศเสีย เขาทัง้หลาย
จะทรยศต่อเจ้า 2  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ ทัง้หลาย ข้าพระองค์ทัง้หลาย
รอคอยพระองค์ ขอทรงเป็นแขนของเขาทัง้หลายทุกเชา้ เป็นความรอดของข้าพระองค์ทัง้หลายในยาม
ทุกข์ลําบากด้วย 3 เม่ือได้ยนิเสียงกัมปนาท  ชนชาติ ทัง้หลายหนี ไป  พระองค์ ทรงลุกขึ้น บรรดาประชาชาติ 
ก็ กระจัดกระจายไป 4 ของท่ีรบิได้ของเจ้าก็ ถู กรวบรวมเหมือนตัก๊แตนวยัคลานเก็บรวบรวม คนก็กระโดด
ตะครุ บอย ่างตัก๊แตนวยับินโดดตะครุบ 5 พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที ่ เยนิยอ เพราะพระองค์ ประทับ  ณ  ท่ีสูง 
 พระองค์ ทรงให้ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรมเต็มศิ โยน 6  สติ ปัญญาและความรู้อ ันอ ุดมจะเป็น
เสถียรภาพแหง่เวลาของเจ้า และเป็นกําลังแหง่ความรอด ความยาํเกรงพระเยโฮวาหเ์ป็นทรพัย ์สมบัติ ของ
เขา 7  ดู  เถิด  ผู้ แกล้วกล้าของเขาจะรอ้งทู ลอย ู่ ภายนอก คณะทูตสันติภาพจะรํา่ไห้อยา่งขมขื่น 8 ทางหลวง
ก็ รา้ง คนสัญจรไปมาก็หยุดเดิน เขาหกัพันธสัญญาเสีย เขาดูหมิน่เมืองต่างๆ เขาไม่นับถือคน 9  แผ่ นดิน
ไว ้ทุกข์ และออ่นระทวย เลบานอนอบัอายและถูกโค่นลง ชาโรนเหมือนถิน่ทุ รก ันดาร บาชานและคารเมลก็
สลัดผลของเขา 10 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � บัดน้ี เราจะลุกขึ้น  บัดน้ี เราจะเป็ นที ่ ยกยอ่ง  บัดน้ี เราจะเป็ นที ่ เชดิชู 
11  เจ้ าจะอุ ้มท ้องแต่ แกลบ  เจ้ าจะคลอดแต่ ตอ ลมหายใจของเจ้าเป็นไฟท่ีจะเผาผลาญเจ้า 12 และชนชาติ
ทัง้หลายก็จะเหมือนถูกเผาเป็นปูน เหมือนหนามใหญ่ ท่ี  ถู กตัดลงท่ีเผาในไฟ� 13  เจ้ าผู้ อยู ่ ไกล ฟังซิ วา่เราได้
ทําอะไร  เจ้ าผู้ อยู ่ ใกล้ จงรบัรูเ้รือ่งกําลังของเรา 14 คนบาปในศิโยนก็ กลัว ความสะทกสะท้านทําให้คนหน้า
ซ่ือใจคดประหลาดใจ �ใครในพวกเราจะอยู่กับไฟท่ีเผาผลาญได้ ใครในพวกเราจะอาศัยอยู่กับการไหม้ เป็น
นิตย ์ ได้ � 15 คือเขาผู้ดําเนินอยา่งชอบธรรมและพู ดอย ่างซ่ือตรง เขาผู้ ดู หมิน่ผลท่ี ได้ จากการบีบบังคับ  ผู้ สลั 
ดม ือของเขาจากการถือสินบนไว้  ผู้  อุ ดหูจากการฟังเรือ่งเลือดตกยางออก และปิดตาจากการมองความชัว่
รา้ย 16 เขาจะอาศัยอยู่บนท่ี สูง  ท่ี กําบังของเขาจะเป็นป้อมหนิ จะมี ผู้ให ้อาหารเขา น้ําของเขาจะมี แน่ 17 ตา
ของเจ้าจะเหน็กษั ตร ิย์ทรงสงา่ราศี จะเหน็แผ่นดิ นที ่ยดืออกไกล 18  จิ ตใจของเจ้าจะคิดถึงความสยดสยอง
�เขาผู้ ท่ี ทําการนั บอย ู่ ท่ีไหน เขาผู้ ท่ี ชัง่บรรณาการอยู ่ท่ีไหน เขาผู้ ท่ี นับหอคอยอยู ่ท่ีไหน � 19 ท่านจะไม่ เห ็น
ชนชาติ ท่ี  ดุ รา้ยอกี  ชนชาติ  ท่ี  พู ดคลุมเครอืซ่ึงท่านฟังไม่ ออก  ท่ี  พู ดต่างภาษาซ่ึงท่านเข้าใจไม่ ได้ 20 จงมองศิ 
โยน เมืองแหง่เทศกาลของเรา ตาของท่านจะเหน็เยรูซาเล็ม เป็ นที ่ อยู ่ ท่ี  สงบ เป็นพลับพลาท่ี ไม่ ต้องขนยา้ย
หลักหมุดพลับพลาจะไม่ รู ้จักถอนขึ้น เชอืกผู กก ็จะไม่ รู ้จักขาด 21  แต่ น่ันพระเยโฮวาห์จะทรงอยู่กับเราด้วย
ความโออ่า่ตระการ ในท่ี ท่ี  มี  แม่น ํ้าและลําธารกวา้ง  ท่ี จะไม่ มี เรอืกรรเชยีงใหญ่ แล่ นไป  ท่ี จะไม่ มี เรอืงามโออ่า่
ผ่านไป 22 เพราะพระเยโฮวาหท์รงเป็นผู้พิพากษาของเรา พระเยโฮวาหท์รงเป็นผู้ทรงตัง้พระราชบัญญั ติ  ให ้ 
เรา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นบรมมหากษั ตร ิย์ของเรา  พระองค์ จะทรงชว่ยเราให ้รอด 23 สายโยงของเจ้าหอ้ย
หยอ่น มันจะยดึเสาให ้แน่ นไม่ ได้ หรอืยดึใบใหก้างไม่ ได้  แล ้วเขาจะแบ่งเหยื่อและของท่ีรบิได้เป็ นอ ันมากน้ัน
 แม้ คนงอ่ยก็จะเอาเหยื่อได้ 24  ไม่มี ชาวเมืองคนใดจะกล่าววา่ �ข้าป่วยอยู�่ ประชาชนผู้อาศัยอยู ่ท่ี น่ันจะได้
รบัอภัยความชัว่ชา้ของเขา

34
วนัแหง่พระเยโฮวาหแ์ละพระพิโรธของพระองค์

1บรรดาประชาชาติ เอย๋ จงเข้ามาใกล้จะได้ ฟัง และชนชาติทัง้หลายเอย๋ ฟังซิ  ขอให ้ แผ่ นดินโลกและสรรพ
สิง่ในน้ันฟัง ทัง้พิภพและบรรดาสิง่ท่ีมาจากพิ ภพ 2 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเกรีย้วกราดต่อประชาชาติ ทัง้
สิน้ และดุเดือดต่อพลโยธาทัง้สิน้ของเขา  พระองค์ ทรงสังหารผลาญเขาอยา่งเด็ดขาด และมอบเขาไว ้แก่ 
การฆ่า 3  คนที ่ ถู กฆ่าของเขาจะถูกเหวีย่งออกไป และกลิน่เหม็นแหง่ศพของเขาจะฟุ้งไป  ภู เขาจะละลาย
ไปด้วยโลหติของเขา 4 บรวิารทัง้สิน้ของฟ้าสวรรค์จะละลายไป และท้องฟ้าก็จะม้วนเหมือนหนังสื อม ้ วน 
บรวิารทัง้สิน้ของมันจะรว่งหล่นเหมือนใบไม้หล่นจากเถาองุน่ อยา่งมะเด่ือหล่นจากต้นมะเด่ือ 5 เพราะวา่
ดาบของเราจะได้ด่ืมจนอิม่ในฟ้าสวรรค์  ดู  เถิด มันจะลงมาเพื่อพิพากษาเอโดมและชนชาติ ท่ี เราสาปแชง่
แล้ว 6 พระแสงของพระเยโฮวาห์เต็มไปด้วยโลหติ เกรอะกรงัไปด้วยไขมัน กับเลือดของลูกแกะและแพะ
กับไขมันของไตแกะผู้ เพราะพระเยโฮวาห ์มี การฆ่าบูชาในเมืองโบสราห์ การฆ่าขนาดใหญ่ในแผ่นดินเอโดม
7 ม้ายูนิคอนจะล้มลงพรอ้มกับเขาด้วย และววัหนุ่มจะล้มอยู่กับว ัวท ่ี ฉกรรจ์  แผ่ นดินของเขาจะโชกไปด้วย
เลื อด และดินจะได้ อุ ดมด้วยไขมัน 8 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมีวนัเพื่อการแก้ แค้น  มี  ปี  แห ่งการตอบแทน
เพื่อการโต้เถียงกันของศิ โยน 9 และลําธารแหง่เอโดมจะกลายเป็นยางมะตอย และดินของเมืองน้ีจะกลาย
เป็นกํามะถัน  แผ่ นดินน้ีจะกลายเป็นยางมะตอยท่ี ลุ กอยู่ 10 ทัง้กลางคืนและกลางวนัจะไม่ ดับ ควนัของมัน
จะขึ้นอยู่เสมอเป็นนิตย์ มันจะถูกทิง้รา้งอยู ่ทุ กชัว่อายุ  ไม่มี ใครจะผ่านไปเนืองนิตย์ 11  แต่ นกกระทุงและอ ี
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กาบ ้านจะย ึดม ันเป็นกรรมสิทธิ์ นกทึดทือและกาจะอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน  พระองค์ จะทรงขึงสายแหง่ความยุง่เหยงิ
เหนื อม ัน และปล่อยลู กด ่ิงแหง่ความวา่งเปล่า 12 เขาจะเรยีกพวกขุนนางมายงัราชอาณาจั กร  แต่  ไม่มี  เลย 
และบรรดาเจ้านายของมันจะไม่ มี ค่าเลย 13 หนามใหญ่จะงอกขึ้นในพระราชวงัของมัน ตําแยและต้นหนาม
จะงอกขึ้นในป้อมปราการของมัน และจะเป็ นที อ่าศัยของมังกร และเป็นลานของนกเค้าแมว 14 และสัตวป่์า
จะพบกับหมาจิง้จอก เมษปิศาจจะรอ้งหาเพื่อนของมัน  เออ  ผี จะลงมาท่ีน่ันและหาท่ีตัวพัก 15 นกฮูกจะทํา
รงัและตกฟองท่ี น่ัน และกกไข่และรวบรวมลู กอ ่อนไวใ้นเงาของมัน  เออ  เหย ่ียวปีกดําจะรวมกั นที ่ น่ัน ต่างคู่ 
ก็  อยู ่กับของมัน 16 จงเสาะหาและอา่นจากหนังสือของพระเยโฮวาห์  สัตว ์ เหล่าน้ี จะไม่ขาดไปสักอยา่งเดียว
 ไม่มี ตัวใดท่ีจะไม่ มี  คู่ เพราะหนังสือน้ันได้บัญชาปากของเราแล้ว และพระวญิญาณของพระองค์ ได้ รวบรวม
ไว้ 17  พระองค์ ทรงจับสลากให้มันแล้ว พระหตัถ์ของพระองค์ ได้ ปันส่วนให้ด้วยเชอืกวดั มันทัง้หลายจะได้ 
กรรมสิทธิ ์ เป็นนิตย ์มันจะอาศัยอยูใ่นน้ันทุกชัว่อายุ
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อสิราเอลจะกลับไปอยู ่ท่ี ศิ โยน 

1 ถิน่ทุ รก ันดารและท่ี แห ้งแล้งจะยนิดีเพื่อเขาทัง้หลาย ทะเลทรายจะเปรมปร ีดิ ์และผลิดอกอยา่งต้นดอก
กุ หลาบ 2 มันจะออกดอกอุ ดม และเปรมปร ีดิ ์ด้วยความชื่นบานและการรอ้งเพลง สงา่ราศีของเลบานอนก็
จะประทานให ้มัน ทัง้ความโออ่า่ตระการของคารเมลและชาโรน  ท่ี  เหล่าน้ี จะเหน็สงา่ราศีของพระเยโฮวาห์
และความโออ่า่ตระการของพระเจ้าของพวกเรา 3 จงหนนุกําลังของมือท่ี ออ่น และกระทําหวัเข่าท่ีออ่นให ้
มัน่คง 4 จงกล่าวกับคนท่ี มี ใจครา้มกลั วว ่า �จงแข็งแรงเถอะ อยา่กลัว  ดู  เถิด พระเจ้าของท่านทัง้หลายจะ
เสด็จมาด้วยการแก้ แค้น  พระองค์ จะเสด็จมาและชว่ยท่านให ้รอด ด้วยการตอบแทนของพระเจ้า� 5  แล ้ วน 
ัยน์ตาของคนตาบอดจะเปิดออก  แล ้วหูของคนหูหนวกจะเบิก 6  แล ้วคนงอ่ยจะกระโดดได้อยา่งกวาง และ
ลิน้ของคนใบ้จะรอ้งเพลง เพราะน้ําจะพลุ่งขึ้นมาในถิน่ทุ รก ันดาร และลําธารจะพลุ่งขึ้นในทะเลทราย 7  ดิ  
นที ่แตกระแหงจะกลายเป็นสระน้ํา และดิ นที ่กระหายจะกลายเป็นน้ําพุ ในท่ีอาศัยของมังกรท่ี ท่ี  แต่ ละตัว
อาศัยนอนอยู่จะมีหญ้าพรอ้มทัง้ต้ นอ ้อและต้นกกงอกขึ้น 8 และจะมีทางหลวงท่ี น่ัน และจะมีทางหน่ึง และ
เขาจะเรยีกทางน้ั นว ่า ทางแหง่ความบร ิสุทธ ์ิคนไม่สะอาดจะไม่ผ่านไปทางน้ัน  แต่ จะเป็นทางเพื่อพวกเขา
 แล ้วพวกท่ีเดินทางแม้ คนโง ่ ก็ จะไม่หลงในน้ัน 9 จะไม่ มี  สิ งโตท่ี น่ัน หรอืจะไม่ มี  สัตว ์รา้ยมาบนทางน้ัน จะหามั 
นที น่ั่นไม่ พบ  แต่  ผู้  ท่ี  ไถ่  ไว ้ แล ว้จะเดินบนน้ัน 10  ผู้  ท่ี รบัการไถ่ แล ้วของพระเยโฮวาหจ์ะกลับ และจะมายงัศิโยน
ด้วยรอ้งเพลง  มี ความชื่นบานเป็นนิตย์บนศีรษะของเขาทัง้หลาย เขาจะได้รบัความชื่นบานและความยนิดี
ความโศกเศรา้และการถอนหายใจจะปลาตไปเสีย
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เซนนาเคอรบิบุ กรุ กยูดาห์

1 ต่อมาในปี ท่ี  สิ บส่ี แห ่งรชักาลกษั ตร ิย์เฮเซคียาห์ เซนนาเคอริบกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้ยกขึ้นมาต่อสู้
บรรดานครท่ี มี ป้อมของยูดาห์และยดึได้ 2 และกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้รบัสัง่ให้รบัชาเคห์ ไปจากเมืองลาคีช
ถึงกรุงเยรูซาเล็ม  เข ้าเฝ้ากษั ตร ิยเ์ฮเซคียาห์  พร อ้มกับกองทัพใหญ่ และท่านมายนือยูท่างรางระบายน้ําสระ
บนท่ีถนนลานซักฟอก 3 เอลียาคิมบุตรชายฮิลคียาห ์ก็ ออกมาหาท่าน เอลียาคิมเป็นผู้บัญชาการราชสํานัก
 พร ้อมกับเชบนาหร์าชเลขา และโยอาห ์บุ ตรชายอาสาฟเจ้ากรมสารบรรณ

รบัชาเคห ์ขู่  เข ็ญอสิราเอล
4 และรบัชาเคห ์พู  ดก ับเขาวา่ �จงทูลเฮเซคียาห ์วา่ � พระมหากษัตรยิ ์คือกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี ตร ัสด ังน้ี 

วา่ ท่านวางใจในอะไร 5 ท่านคิดวา่ ( แต่ เป็นเพียงแต่ถ้อยคําไร ้สาระ ) �เรามี ยุทธศาสตร ์และแสนยาน ุภาพ �
 หรอื  เดีย๋วน้ี ท่านวางใจในใคร ท่านจึงได้กบฏต่อเรา 6  ดู  เถิด ท่านวางใจในไม้ เท ้าออ้ท่ี เดาะ คื ออ ียปิต์ ซ่ึงจะ
ตํามือของคนใดๆท่ี ใช ้ ไม้  เท ้าน้ันยนั  ฟาโรห ์ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์เป็นเชน่น้ันต่อทุกคนท่ีวางใจในเขา 7  แต่ ถ้า
ท่านจะบอกเราวา่ �เราวางใจในพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเรา�  ก็  ปู  ชน ียสถานสูงและแท่นบูชาของพระองค์
น้ั นม ิ ใช ่หรอืท่ีเฮเซคียาห์รือ้ทิง้เสียแล้ว พลางกล่าวแก่ ยู ดาห์และเยรูซาเล็มวา่ �ท่านทัง้หลายจงนมัสการท่ี 
หน ้าแท่นบู ชาน ้ี� 8 ฉะน้ันบัดน้ี มาเถิด มาทําสัญญากั นก ับกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีนายของข้า เราจะใหม้้าสอง
พันตัวแก่ เจ้า ถ้าฝ่ายเจ้าหาคนท่ี ขี่ ม้าเหล่าน้ันได้ 9  แล ว้อยา่งน้ันเจ้าจะขับไล่นายกองแต่เพียงคนเดียวในหมู่
ข้าราชการผู้น้อยท่ีสุดของนายของเราอยา่งไรได้  แต่  เจ้ ายงัวางใจพึ่ งอ ียปิต์เพื่อรถรบและเพื่อพลม้า 10 ยิง่
กวา่น้ั นอ ีกท่ีเรามาต่อสู้ แผ่ นดินน้ีเพื่อทําลายเสีย  ก็ ขึ้นมาโดยปราศจากพระเยโฮวาห ์หรอื พระเยโฮวาหต์รสั
แก่ ข้าว ่า �จงขึ้นไปต่อสู้ แผ่ นดินน้ีและทําลายเสีย� � � 11  แล ้วเอลียาคิม เชบนาห์ และโยอาห์ เรยีนรบัชา
เคห ์วา่ � ขอที  เถอะ ขอพู ดก ับผู้ รบัใช ้ของท่านเป็นภาษาอารมัเถิด เพราะเราเข้าใจภาษาน้ัน ขออยา่พู ดก ับ
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เราเป็นภาษาฮบีรู ให ้ประชาชนผู้ อยู ่บนกําแพงน้ันได้ยนิเลย� 12  แต่ รบัชาเคห ์วา่ �นายของข้าใช ้ให ้เรามา
พูดถ้อยคําเหล่าน้ี แก่ นายของเจ้าและแก่ เจ้า และไม่ ให ้ พู  ดก ับคนท่ีน่ังอยู่บนกําแพง  ผู้  ท่ี จะต้องกินขี้และกิน
เยีย่วของเขาพรอ้มกับเจ้าอยา่งน้ันหรอื� 13  แล ้วรบัชาเคห ์ได้ ย ืนร ้องตะโกนเสียงดังเป็นภาษาฮบีรู วา่ �จง
ฟังพระวจนะของพระมหากษั ตร ิย์ คือกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี 14  กษัตรยิ ์ตร ัสด ังน้ี วา่ �อยา่ให้เฮเซคียาห์ลวง
เจ้า เพราะเขาไม่สามารถท่ีจะชว่ยเจ้าให ้พ้น 15 อยา่ให้เฮเซคียาห์กระทําให ้เจ้ าวางใจในพระเยโฮวาห์โดย
กล่าววา่ �พระเยโฮวาห์จะทรงชว่ยเราให้พ้นแน่ จะไม่ทรงมอบเมืองน้ี ไว ้ในมือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี� �
16 อยา่ฟังเฮเซคียาห์ เพราะกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีตร ัสด ังน้ี วา่ �จงทําสัญญาไมตรกัีบเราด้วยของกํานัล และ
ออกมาหาเรา  แล ้ วท ุกคนจะได้กินจากเถาองุน่ของตน และทุกคนจะกินจากต้นมะเด่ือของตน และทุกคน
จะด่ื มน ํ้าจากท่ีขังน้ําของตน 17 จนเราจะมานําเจ้าไปยงัแผ่นดิ นที ่เหมือนแผ่นดินของเจ้าเอง เป็นแผ่นดิ นที ่ 
มี ข้าวและน้ําองุน่  แผ่ นดิ นที ่ มี ขนมปังและสวนองุน่ 18 จงระวงัเกลือกวา่เฮเซคียาหจ์ะนําเจ้าผิดไปโดยกล่าว
วา่ �พระเยโฮวาห์จะทรงชว่ยเราทัง้หลายให ้พ้น �  มี พระแหง่บรรดาประชาชาติ องค์ ใดเคยชว่ยแผ่นดินของ
ตนให้พ้นจากพระหตัถ์ แห ่งกษั ตร ิย์ของอสัซีเรยีได้ หรอื 19 พระของเมืองฮามัทและเมืองอารปั ดอย ู่ ท่ีไหน 
พระของเมืองเสฟารวาอิมอยู ่ท่ีไหน เขาได้ชว่ยสะมาเรยีให้พ้นจากมือของเราหรอื 20  พระองค์ ใดในบรรดา
พระทัง้หลายของประเทศเหล่าน้ี ได้ ชว่ยประเทศของตนให้พ้นจากมือของเรา  แล ้วพระเยโฮวาห์จะทรงชว่ย
เยรูซาเล็มให้พ้นจากมือของเราหรอื� � 21  แต่ เขาทัง้หลายน่ิงไม่ตอบเขาสักคําเดียว เพราะพระบัญชาขอ
งกษั ตร ิย ์มี  วา่ �อยา่ตอบเขาเลย�

เฮเซคียาหฟั์งคําขู่ เข ็ญของรบัชาเคห์
22  แล ้วเอลียาคิมบุตรชายฮิลคียาห์  ผู้ บัญชาการราชสํานัก และเชบนาห์ราชเลขา และโยอาห ์บุ ตรชายอา

สาฟ  เจ้ ากรมสารบรรณ  ได้  เข ้าเฝ้าเฮเซคียาหด้์วยเส้ือผ้าฉีกขาด และกราบทูลถ้อยคําของรบัชาเคห์
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1 ต่อมาเม่ือกษั ตร ิย์เฮเซคียาห์ทรงได้ ยนิ  พระองค์  ก็ ทรงฉีกฉลองพระองค์ เสีย และทรงเอาผ้ากระสอบ

คลุมพระองค์ และเสด็จเข้าในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 2 และพระองค์ทรงใช้เอลียาคิม  ผู้ บัญชาการราช
สํานัก และเชบนาห์ราชเลขา และพวกปุโรหติใหญ่คลุมตัวด้วยผ้ากระสอบ ไปหาอสิยาห ์ผู้  พยากรณ์  บุ ตร
ชายของอามอส 3 เขาทัง้หลายเรยีนท่านวา่ �เฮเซคียาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � วนัน้ี เป็ นว ันทุกข์ ใจ วนัถูกติเตียนและ
หมิน่ประมาท เด็ กก ถึ็งกําหนดคลอด  แต่  ไม่มี กําลังเบ่งให ้คลอด 4ชะรอยพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านคงจะ
สดับถ้อยคําของรบัชาเคห์  ผู้ ซ่ึงกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีนายของเขาได้สัง่มาให ้เย ้ยพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และ
จะทรงขนาบถ้อยคําซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านได้ทรงสดับ เพราะฉะน้ันขอท่านถวายคําอธษิฐานเพื่อ
ส่วนชนท่ี เหลืออยู ่ น้ี � �

อสิยาหสั์ญญาวา่พระเจ้าจะทรงชว่ยเหลือยูดาห์
5 ดังน้ันข้าราชการของกษั ตร ิย์เฮเซคียาห์มาถึ งอ ิสยาห์ 6 อสิยาห ์ก็ บอกเขาทัง้หลายวา่ �จงทูลนายของ

ท่านเถิดวา่ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �อยา่กลัวเพราะถ้อยคําท่ี เจ้ าได้ยนิน้ัน ซ่ึงข้าราชการของกษั ตร ิย ์แห ่ 
งอ ัสซีเรยีได้ กล ่าวหยาบชา้ต่อเรา 7  ดู  เถิด เราจะบรรจุ จิ ตใจอยา่งหน่ึงในเขา เพื่อเขาจะได้ยนิข่าวลือ และ
กลับไปยงัแผ่นดินของเขา และเราจะใหเ้ขาล้มลงด้วยดาบในแผ่นดินของเขาเอง� �

เซนนาเคอรบิสบประมาทพระเจ้าของเฮเซคียาห์
8 รบัชาเคห ์ได้  กล ับไป และได้พบกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีสู้รบเมืองลิบนาห์ เพราะเขาได้ย ินว ่ากษั ตร ิยอ์อกจาก

ลาคีชแล้ว 9  พระองค์ ทรงได้ยนิเก่ียวกั บท ีรหะคาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งเอธโิอเปียวา่ �เขาได้ออกมาสู้รบกับพระองค์ 
แล้ว � และเม่ือพระองค์ทรงสดับแล้วจึงส่งผู้ส่ือสารไปเฝ้าเฮเซคียาห์ทูลวา่ 10 � เจ้ าจงพู ดก ับเฮเซคียาห ์
กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ดังน้ี  วา่ �อยา่ใหพ้ระเจ้าของท่านซ่ึงท่านวางใจน้ันลวงท่านวา่ �เยรูซาเล็มจะมิ ได้  ถู กมอบ
ไวใ้นมือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี� 11  ดู  เถิด ท่านได้ยนิแล้ วว ่า บรรดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้กระทําอะไรกับ
แผ่นดินทัง้สิน้บ้าง ทําลายเสียหมดอยา่งสิน้เชงิ ส่วนท่านเองจะรบัการชว่ยให้พ้นหรอื 12 บรรดาพระของ
บรรดาประชาชาติ ได้ ชว่ยเขาใหร้อดพ้นหรอื คือประชาชาติซ่ึงบรรพบุรุษของเราได้ ทําลาย คือโกซาน ฮาราน
เรเซฟ และประชาชนของเอเดนซ่ึงอยู่ในเทลอ ัสสาร ์13  กษัตรยิ ์ของฮามัท  กษัตรยิ ์ของอารปัด  กษัตรยิ ์ของ
เมืองเสฟารวาอมิ เฮนาและอฟิวาห ์อยู ่ ท่ีไหน � �

เฮเซคียาห ์อธษิฐาน 
14 เฮเซคียาหท์รงรบัจดหมายจากมือผู้ ส่ือสาร และทรงอา่น และเฮเซคียาห ์ได้ ขึ้นไปยงัพระนิเวศของพระ

เยโฮวาห์ และทรงคล่ีจดหมายน้ันออกต่อเบื้องพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 15 และเฮเซคียาห์ทรงอธษิฐานต่อ
พระเยโฮวาห ์วา่ 16 � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ผู้ ทรงประทับระหวา่งพวกเค
รูบ  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าแหง่บรรดาราชอาณาจักรของแผ่นดินโลก  พระองค์  แต่  องค์  เดียว  พระองค์  ได้ 
ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 17  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย่พระกรรณสดับ  โอ ข้าแต่พระเย
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โฮวาห์ ขอทรงเบิกพระเนตรทอดพระเนตร และขอทรงสดับบรรดาถ้อยคําของเซนนาเคอรบิ ซ่ึงเขาได้ ใช ้
มาเยย้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 18 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เป็นความจรงิท่ีบรรดากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยีได้กระทํา
ให้ประเทศทัง้สิน้และแผ่นดินของเขาน้ั นร ้างเปล่า 19 และได้ เหว ่ียงพระของประชาชาติน้ันเข้าไฟ เพราะ
เขามิ ใช ่ พระ เป็นแต่ผลงานของมื อมนษุย ์เป็นไม้และหนิ เพราะฉะน้ันเขาจึงถูกทําลายเสีย 20 ฉะน้ันบัดน้ี
 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้ นม ือของเขา เพื่อราช
อาณาจักรทัง้สิน้แหง่แผ่นดินโลกจะทราบวา่  พระองค์ ทรงเป็นพระเยโฮวาห ์แต่  พระองค์  เดียว �

พระเจ้าทรงสัญญาวา่จะชว่ยยูดาห ์ให ้พ้นจากเซนนาเคอรบิ
21  แล ้ วอ ิสยาห ์บุ ตรชายของอามอสได้ ใช ้ ให ้ไปเฝ้าเฮเซคียาห์ทูลวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสรา

เอลตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะเจ้าได้อธษิฐานต่อเราเก่ียวกับเซนนาเคอรบิกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี 22  ต่อไปน้ี เป็นพระ
วจนะซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสัเก่ียวกั บท ่านน้ั นว ่า �ธดิาพรหมจาร ีแห ่งศิโยนดูหมิน่เจ้า และหวัเราะเยาะเยย้
เจ้า ธดิาแหง่เยรูซาเล็มสัน่ศีรษะใส่ เจ้า 23  เจ้ าเยย้และกล่าวหยาบชา้ต่อผู้ ใด  เจ้ าขึ้นเสียงของเจ้าต่อผู้ ใด 
และเบิง่ตาของเจ้าอยา่งเยอ่หยิง่ต่อผู้ ใด ต่อองค์ บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลน่ะซิ 24  เจ้ าได้ เย ้ยองค์พระผู้เป็นเจ้า
ด้วยผู้ รบัใช ้ของเจ้า และเจ้าได้ วา่ �ด้วยรถรบเป็ นอ ันมากของข้า ข้าได้ขึ้ นที ่สูงของภู เขา  ถึงท่ี ไกลสุดของ
เลบานอน ข้าจะโค่นต้นสนสีดาร ์ท่ี สูงท่ีสุดของมันลง ทัง้ต้นสนสามใบท่ี ดี  ท่ี สุดของมัน ข้าจะเข้าไปยงัท่ียอด
ลิ บท ่ีสุดในชายแดนของมัน  ท่ี  ป่าไม้  แห ่งคารเมล 25 ข้าขุดบ่อและด่ื มน ํ้า ข้าได้เอาฝ่าเท้าของข้ากวาดธารน้ํา
ทัง้สิน้ของสถานท่ี ท่ี  ถู  กล ้อมโจมตี ให ้ แห ้งไป� 26  เจ้ าไม่ ได้ ยนิหรอืวา่ เราได้จัดไวน้านแล้ว เราได้กะแผนงาน
ไว ้แต่  ดึกดําบรรพ์  ซ่ึง  ณ  บัดน้ี เราให้เป็นไปแล้ว คือเจ้าจะทําเมืองท่ี มี ป้อมให้พังลงให้เป็นกองสิง่ปร ักห ักพัง
27 ส่วนชาวเมืองน้ั นม ีอาํนาจน้อย เขาสะดุ้งกลัวและอบัอาย เขาเหมือนหญ้าท่ี ทุ่งนา และเหมือนหญ้าออ่น
เหมือนหญ้าท่ีบนยอดหลังคาเรอืน เหมือนข้าวเกรยีมไปก่อนท่ีมันจะงอกงามอยา่งน้ัน 28  แต่ เราได้ รู ้จักการ
ท่ี เจ้ าน่ังลงกับการออกไปและเข้ามาของเจ้า และการเกรีย้วกราดของเจ้าต่อเรา 29 เพราะเจ้าได้เกรีย้วกราด
ต่อเรา และความจองหองของเจ้าได้มาเข้าหูของเรา  ฉะน้ัน เราจะเอาขอของเราเก่ียวจมูกเจ้า และบังเหยีน
ของเราใส่รมิฝีปากเจ้า และเราจะหนัเจ้ากลับไปตามทางซ่ึงเจ้ามาน้ัน 30 และน่ีจะเป็นหมายสําคัญแก่ เจ้า 
คือปี น้ี  เจ้ าจะกินสิง่ท่ีงอกขึ้นเอง และในปี ท่ี สองสิง่ท่ี ผลิ จากเดิม  แล ้วในปี ท่ีสาม จงหวา่น และเก่ียว และปลูก
สวนองุน่และกินผลของมัน 31 ส่วนท่ีรอดและเหลือแหง่วงศ์วานของยูดาห์จะหยัง่รากลงไป และเกิดผลขึ้น
บน 32 เพราะวา่ส่วนคนท่ีเหลือจะออกไปจากเยรูซาเล็ม และส่วนท่ีรอดมาจะออกมาจากภูเขาศิ โยน ความ
กระตือรอืรน้ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะกระทําการน้ี� 33 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์จึงตรสัเก่ียวกับกษั 
ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซี เรยีด ังน้ี วา่ �ท่านจะไม่ เข ้าในนครน้ีหรอืยงิลูกธนูไปท่ี น่ัน หรอืถือโล่ เข ้ามาข้างหน้านคร หรอื
สรา้งเชงิเทินสู้ มัน 34 ท่านมาทางใด ท่านจะต้องกลับไปทางน้ัน ท่านจะไม่ เข ้ามาในนครน้ี พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี แหละ 35 เพราะเราจะป้องกันนครน้ี ไว ้ เพื่อให ้ รอด เพื่อเหน็แก่เราเอง และเหน็แก่ ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของ
เรา� � 36  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์จึงได้ออกไป และได้ประหารคนในค่ายแหง่คนอสัซีเรยีเสียหน่ึงแสน
แปดหม่ืนหา้พันคน และเม่ือคนลุกขึ้นในเวลาเชา้มืด  ดู  เถิด พวกเหล่าน้ันเป็นศพทัง้น้ัน 37  แล ้วเซนนาเคอริ
บกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซี เรยีก ็ ได้ ยกไปและกลับบ้าน และอยู่ในนีนะเวห์ 38 ต่อมาขณะเม่ือท่านนมัสการในนิเวศ
ของพระนิสโรกพระของท่าน อดัรมัเมเลคและชาเรเซอร์ โอรสของท่าน  ก็ ประหารท่านเสียด้วยดาบ และหนี
ไปยงัแผ่นดินอาร ์มี เนีย และเอสารฮดัโดนโอรสของท่านขึ้นครอบครองแทนท่าน

38
เฮเซคียาหท์รงประชวรและทรงฟ้ืนจากการประชวรน้ัน

1 ในวนัเหล่าน้ันเฮเซคียาห์ทรงประชวรใกล้จะสิน้พระชนม์ และอสิยาห ์ผู้  พยากรณ์  บุ ตรชายของอามอส
เข้ามาเฝ้าพระองค์ และทูลพระองค์ วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ จงจัดการการบ้านการเมืองของเจ้าให ้
เรยีบรอ้ย  เจ้ าจะต้องตาย  เจ้ าจะไม่ ฟ้ืน � 2  แล ้วเฮเซคียาห์ทรงหนัพระพักตร ์เข ้าข้างฝา และอธษิฐานต่อ
พระเยโฮวาห์ 3  วา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ขอวงิวอนต่อพระองค์ ขอทรงระลึ กวา่ ข้าพระองค์
ดําเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ ด้วยความจรงิและด้วยใจท่ี เพียบพรอ้ม และได้กระทําสิง่ท่ีประเสรฐิ
ในสายพระเนตรของพระองค์มาอยา่งไร� และเฮเซคียาห์ทรงกันแสงอยา่งปวดรา้ว 4  แล ้วพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์มาถึ งอ ิสยาห ์วา่ 5 �จงไปบอกเฮเซคียาห ์วา่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวดิบรรพบุรุษของ
เจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เราได้ยนิคําอธษิฐานของเจ้าแล้ว เราได้ เห ็นน้ําตาของเจ้าแล้ว  ดู  เถิด เราจะเพิม่ชวีติให ้เจ้ 
าอกีสิบหา้ปี 6 เราจะชว่ยเจ้าและเมืองน้ี ให ้พ้นจากมือของกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี และจะป้องกันเมืองน้ี ไว ้7  
น่ี จะเป็นหมายสําคัญสําหรบัพระองค์จากพระเยโฮวาห์  ท่ี พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําสิง่น้ี ตามท่ี  พระองค์  ได้ 
ทรงตรสัไว้ 8  ดู  เถิด เราจะกระทําให้เงาท่ี ดวงอาทิตย ์ทอดมาบนนาฬิกาแดดของอาหสัยอ้นกลับมาสิบขัน้�
 ดวงอาทิตย ์ ก็ได้ ยอ้นกลับบนนาฬิกาแดดสิบขัน้ ตามขั ้นที ่ ได้  ตกไป 9  บทประพันธ ์ของเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่
งยูดาห์  หลังจากท่ี  พระองค์  ได้ ทรงประชวรและทรงฟ้ืนจากการประชวรของพระองค์ น้ัน  มี  วา่ 10 ข้าพเจ้า
วา่ เม่ือชวีติของข้าพเจ้ามาถึงกลางคน ข้าพเจ้าจะไปยงัประตูแดนคนตาย ข้าพเจ้าต้องถูกตัดขาดจากปี ท่ี  
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เหลืออยู ่ของข้าพเจ้า 11 ข้าพเจ้าวา่ ข้าพเจ้าจะไม่ เห ็นพระเยโฮวาห์ คือพระเยโฮวาห์ ในแผ่นดินของคนเป็น
ข้าพเจ้าจะมองไม่ เห ็นมนษุย ์อกี  ท่ี ในหมู่ชาวแผ่นดินโลก 12  อายุ ของข้าพเจ้าก็ ถู กพรากและถูกถอนออกไป
จากข้าพเจ้า อยา่งกับเต็นท์ของผู้เล้ียงแกะ ข้าพเจ้าได้ตัดชวีติของข้าพเจ้าเหมือนอยา่งคนทอผ้า  พระองค์ 
จะทรงตัดข้าพเจ้าด้วยโรคตรอมใจ  พระองค์ จะทรงนําข้าพเจ้ามาถึงอวสานทัง้วนัและคืน 13 ข้าพเจ้าได้คิด
จนรุง่เชา้วา่  พระองค์ จะทรงหกักระดูกทัง้สิน้ของข้าพเจ้าเหมือนอยา่งสิงโต  พระองค์ จะทรงนําข้าพเจ้ามา
ถึงอวสานทัง้วนัและคืน 14 ข้าพเจ้ารอ้งอยา่งนกนางแอน่หรอืนกกรอด ข้าพเจ้าพิลาปอยา่งนกเขา ตาของ
ข้าพเจ้าเหน่ือยออ่นด้วยมองขึ้นข้างบน  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ ถู  กบ ีบบังคับ ขอพระองค์ทรง
เป็นผู้ประกันของข้าพระองค์ 15  แต่ ข้าพเจ้าจะพูดอะไรได้ เพราะพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าแล้ว และพระองค์
เองได้ทรงกระทําเชน่น้ัน ข้าพเจ้าก็จะดําเนินไปด้วยความสงบเสงีย่มตลอดชวีติของข้าพเจ้า เพราะความ
ขมขื่นแหง่จิตใจของข้าพเจ้า 16  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า  มนษุย ์ดํารงชพีอยู ่ได้ ด้วยสิง่เหล่าน้ี และชวีติ
แหง่วญิญาณของข้าพระองค์ ก็  อยู ่ในบรรดาสิง่เหล่าน้ี  พระองค์ จะทรงให้ข้าพระองค์หายดีและทรงทําให้
ข้าพระองค์ มีชวีติ 17  ดู  เถิด เพราะเหน็แก่ สันติภาพ ข้าพระองค์จึ งม ีความขมขื่นมากยิง่  แต่  พระองค์ ทรง
รกัชวีติของข้าพระองค์จึงได้ทรงชว่ยให้พ้นจากหลุมแหง่ความพินาศ เพราะพระองค์ทรงเหวีย่งบาปทัง้สิน้
ของข้าพระองค์ ไว ้เบื้องพระปฤษฎางค์ของพระองค์ 18 เพราะแดนคนตายสรรเสรญิพระองค์ ไม่ได้ ความ
มรณายกยอ่งพระองค์ ไม่ได้ บรรดาคนท่ีลงไปยงัปากแดนคนตายน้ัน จะหวงัในความจรงิของพระองค์ ไม่ได้ 
19 คนเป็น คนเป็น เขาจะสรรเสรญิพระองค์ อยา่งท่ีข้าพระองค์กระทําในวนัน้ี  บิ ดาจะได้สําแดงความจรงิ
ของพระองค์ แก่ ลูกของเขา 20 พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงชว่ยข้าพเจ้าให ้รอด เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าทัง้หลายจะรอ้ง
เพลงและเล่นเครือ่งสายของข้าพเจ้า ตลอดวนัเวลาแหง่ชวีติของข้าพเจ้าทัง้หลายท่ีพระนิเวศของพระเยโฮ
วาห�์ 21 ฝ่ายอสิยาห ์ได้  กล่าววา่ � ให ้เขาเอาขนมมะเด่ือมาแผ่นหน่ึง และแปะไว ้ท่ี พระยอดเพื่อพระองค์จะ
ฟ้ืน� 22 เฮเซคียาห ์ได้ ตร ัสด ้วยวา่ �อะไรจะเป็นหมายสําคัญวา่ ข้าพเจ้าจะได้ขึ้นไปยงัพระนิเวศของพระเย
โฮวาห�์
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เฮเซคียาหสํ์าแดงคลังทรพัยทั์ง้หมดของพระองค์ ให ้คนจากบาบิโลนเหน็ (2 พกษ 20:12)

1 คราว น้ัน เม โร ดัค บา ลา ดัน โอรส ของ บา ลา ดัน  กษัตรยิ ์ แห ่งบา บิ โลน ทรง ส่ง ราช สาร และ เครือ่ง
บรรณาการมายงัเฮเซคียาห์ เพราะพระองค์ทรงได้ย ินว ่า เฮเซคียาห์ทรงประชวรและทรงหายประชวร
แล้ว 2 และเฮเซคียาห์ทรงเปรมปร ีดิ ์เพราะเขาเหล่าน้ัน และทรงพาเขาชมคลังทรพัย์ของพระองค์ ชมเงนิ
 ทองคํา และเครือ่งเทศและน้ํามันประเสรฐิ และคลังพระแสงทัง้สิน้ของพระองค์  ทุ กอยา่งซ่ึ งม ีในท้องพระ
คลัง  ไม่มี  สิ ่งใดท่ีในพระราชวงั หรอืในราชอาณาจักรทัง้สิน้ของพระองค์ซ่ึงเฮเซคียาห ์มิได้ ทรงสําแดงแก่ เขา 
3  แล ้ วอ ิสยาห ์ผู้  พยากรณ์  ก็  เข ้าเฝ้ากษั ตร ิย์เฮเซคียาห์และทูลพระองค์ วา่ �คนเหล่าน้ีทูลอะไรบ้าง และเขา
มาแต่ไหนเข้าเฝ้าพระองค์� เฮเซคียาหต์ร ัสว ่า �เขาได้มาหาเราจากเมืองไกล จากบาบิ โลน � 4 ท่านทูลวา่
�เขาเหน็อะไรในพระราชวงัของพระองค์ บ้าง � และเฮเซคียาห์ตรสัตอบวา่ �เขาเหน็ทุกอยา่งในวงัของเรา
 ไม่มี  สิ ่งใดในพระคลังของเราซ่ึงเรามิ ได้ สําแดงแก่ เขา � 5  แล ้ วอ ิสยาห์ทูลเฮเซคียาห ์วา่ �ขอทรงฟังพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์จอมโยธา 6  ดู  เถิด วนัเวลากําลังยา่งเข้ามา เม่ือสรรพสิง่ทัง้สิน้ในวงัของเจ้า และสิง่
ซ่ึงบรรพบุรุษของเจ้าได้สะสมจนถึงทุกวนัน้ีจะต้องถูกเอาไปยงับาบิ โลน จะไม่ มี  สิ ่งใดเหลือเลย พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 7 และลูกบางคนซ่ึงถือกําเนิดจากเจ้า  ผู้ ซ่ึงเกิดมาแก่ เจ้ าจะถูกนําเอาไป และเขาจะเป็น
ขั นที ในวงัของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน � 8  แล ้วเฮเซคียาหต์รสักับอสิยาห ์วา่ �พระวจนะของพระเยโฮวาหซ่ึ์งท่า
นกล่าวน้ั นก ็ ดี  อยู ่� เพราะพระองค์ ดําร ิ วา่ �จะมีความอยูเ่ยน็เป็นสุขและความจรงิในวนัเวลาของเราน้ี�
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จงเล้าโลมชนชาติของพระเจ้า

1 พระเจ้าของเจ้าตร ัสว ่า �จงเล้าโลม จงเล้าโลมชนชาติของเรา 2 จงพู ดก ับเยรูซาเล็มอยา่งเหน็ใจ และ
จงประกาศแก่เมืองน้ั นว ่า การสงครามของเธอสิน้สุดลงแล้ว และความชัว่ชา้ของเธอก็อภัยเสียแล้ว เพราะ
เธอได้รบัโทษจากพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห ์แล้ว เป็นสองเท่าของความบาปผิดของเธอ�

 คําพยากรณ์ ถึงการรบัใชข้องยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา (มธ 3:3)
3 เสียงผู้รอ้งในถิน่ทุ รก ันดารวา่ �จงเตรยีมมรรคาแหง่พระเยโฮวาห์ จงทําทางหลวงสําหรบัพระเจ้าของ

เราให้ตรงไปในทะเลทราย 4 หุบเขาทุกแหง่จะถูกยกขึ้น  ภู เขาและเนินทุกแหง่จะให้ต่ําลง ทางคดจะกลาย
เป็นทางตรง และท่ีขรุขระจะกลายเป็ นที ่ ราบ 5 และจะเผยสงา่ราศีของพระเยโฮวาห์ และบรรดาเน้ือหนังจะ
ได้ เห ็นด้วยกัน เพราะพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาหต์รสัไว ้แล้ว �

 ความยิง่ใหญ่ ของพระเจ้าและความออ่นแอของมนษุย์ (อสย 40:6�41:29)



 หน ังสื ออ ิสยาห์ 40:6 569  หน ังสื ออ ิสยาห์ 41:7

6 เสียงหน่ึงรอ้งวา่ �รอ้งซิ� และเขาวา่ �ข้าจะรอ้งวา่กระไร� บรรดาเน้ือหนั งก ็เป็นเสมือนต้นหญ้า และ
ความงามทัง้สิน้ของมั นก เ็ป็นเสมือนดอกไม้ แห ่งทุ่งนา 7 ต้นหญ้าเหีย่วแหง้ไป  ดอกไม้ น้ั นก ร็ว่งโรยไป เพราะ
พระวญิญาณของพระเยโฮวาห์เป่ามาถูกมัน  มนษุย ์ ชาติ เป็นหญ้าแน่ ทีเดียว 8 ต้นหญ้าเหีย่วแหง้ไป  ดอกไม้ 
น้ั นก ร็ว่งโรยไป  แต่ พระวจนะของพระเจ้าของเราจะยัง่ยนือยู ่เป็นนิตย ์9  โอ ศิโยนเอย๋  ผู้ นําข่าวดี  เจ้ าจงขึ้นไป
บนภูเขาสูง  โอ เยรูซาเล็มเอย๋  ผู้ นําข่าวดี จงเปล่งเสียงของเจ้าด้วยเต็มกําลัง จงเปล่งเสียงเถิด อยา่กลัวเลย
จงกล่าวแก่หวัเมืองแหง่ยูดาห ์วา่ � ดู  เถิด  น่ี พระเจ้าของเจ้า� 10  ดู  เถิด  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะเสด็จ
มาด้วยพระหตัถ์อนัเข้มแข็ง และพระกรของพระองค์จะครอบครองเพื่อพระองค์  ดู  เถิด รางวลัของพระองค์ 
ก็  อยู ่กับพระองค์ และพระราชกิจของพระองค์ ก็  อยู ่ต่อพระพักตร ์พระองค์ 11  พระองค์ จะทรงเล้ียงฝูงแพะ
แกะของพระองค์อยา่งผู้เล้ียงแกะ  พระองค์ จะทรงรวบรวมลูกแกะไวใ้นพระกรของพระองค์  พระองค์ จะทรง
อุม้ไว ้ท่ี พระทรวง และทรงค่อยๆนําบรรดาท่ี มี ลู กอ ่อนไป 12  ผู้ ใดได้เคยตวงน้ําทัง้สิน้ด้วยอุ ้งม ือของตน และ
วดัฟ้าสวรรค์ด้วยคืบเดียว  บรรจุ  ผงคลี ของแผ่นดินโลกไว้ในถังเดียว และชัง่ภูเขาในตาชัง่และชัง่เนินด้วย
ตราชู 13  ผู้ ใดได้นําทางพระวญิญาณของพระเยโฮวาห์ หรอืเป็ นที ่ปรกึษาของพระองค์ ได้ สัง่สอนพระองค์
14  พระองค์ ทรงปรกึษาผู้ ใด  ผู้ ใดสัง่สอนพระองค์ และผู้ใดสอนทางแหง่ความยุ ติ ธรรมให ้พระองค์ และสอน
ความรู ้แก่  พระองค์ และสําแดงให ้พระองค์  เห ็นทางแหง่ความเข้าใจ 15  ดู  เถิด บรรดาประชาชาติ ก็ เหมือน
น้ําหยดหน่ึงจากถัง และนับวา่เหมือนผงบนตาชัง่  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงหยบิเกาะทัง้หลายขึ้นมาเหมือนสิง่
เล็กน้อย 16 เลบานอนไม่พอเป็นฟืน และสัตว ์ป่าน ้ั นก ็ ไม่ พอเป็นเครือ่งเผาบู ชา 17 ต่อพระพักตร ์พระองค์ 
บรรดาประชาชาติทัง้สิ ้นก ็เหมือนไม่ มี อะไรเลย  พระองค์ ทรงนับวา่เขาน้อยยิง่กวา่ความวา่งเปล่าและการ
ไร ้ประโยชน์ ใดๆทัง้สิน้ 18 ท่านจะเปรยีบพระเจ้าเหมือนผู้ ใด หรอืเปรยีบพระองค์คล้ายกับอะไร 19  รู ปเคารพ
สลักน่ะหรอื ชา่งเขาหล่ อม ันไว้ ชา่งทองเอาทองคําปิดไวแ้ละหล่อสรอ้ยเงนิให้ 20 เขาผู้ ท่ี ยากจนจนเขาไม่ มี 
เครือ่งบูชาเลยก็เลือกต้นไม้ ท่ี จะไม่ ผุ เขาเสาะหาชา่งท่ี มี  ฝี มือมาตกแต่งให้เป็ นร ูปเคารพสลักท่ี ไม่  หวัน่ไหว 
21 ท่านทัง้หลายไม่เคยรู ้หรอื ท่านไม่เคยได้ยนิหรอื  ไม่มี  ผู้ ใดบอกท่านตัง้แต่แรกแล้วหรอื ท่านไม่ เข ้าใจตัง้แต่
รากฐานของแผ่นดินโลกหรอื

พระเจ้าประทับเหนือขอบวงกลมของแผ่นดินโลก
22 คือพระองค์ ผู้ ประทับเหนือปรมิณฑลของแผ่นดินโลก และชาวแผ่นดินโลกก็เหมือนอยา่งตัก๊แตน  ผู้ 

ทรงขึงฟ้าสวรรค์เหมือนขึ งม ่าน และกางออกเหมือนเต็นท์ ท่ี  อาศัย 23  ผู้ ทรงกระทําเจ้านายให้เป็นเหมือน
เปล่า และทรงกระทําให ้ผู้ ครอบครองแผ่นดินโลกเป็นเหมือนศูนยภาพ 24 พอปลูกเขาเหล่าน้ันเสรจ็ พอ
หวา่นเสรจ็  พอท่ี รากหยัง่ลง  พระองค์  ก็ จะเป่ามาบนเขา เขาก็จะเหีย่วแหง้ไป และลมหมุ นก ็จะพัดพาเขาไป
เหมือนตอข้าว 25  องค์  บรสุิทธิ ์ตร ัสว ่า � เจ้ าจะเปรยีบเรากับผู้ใดเล่าซ่ึงเราจะเหมือนเขา� 26 จงแหงนหน้าขึ้น
ดู วา่  ผู้ ใดสรา้งสิง่เหล่าน้ี  พระองค์  ผู้ ทรงนําบรวิารออกมาตามจํานวน เรยีกชื่ อม ันทัง้หมดโดยอานภุาพอนั
ยิง่ใหญ่ของพระองค์ และเพราะพระองค์ทรงฤทธิ ์เข ้มแข็งจึงไม่ขาดไปสักดวงเดียว 27  โอ ยาโคบเอย๋ ทําไม
เจ้าจึงวา่  โอ อสิราเอลเอย๋ ทําไมจึงพูดวา่ �ทางของข้าพเจ้าปิดบังไวจ้ากพระเยโฮวาห์ และความยุ ติ ธรรม
อนัควรตกแก่ข้าพเจ้าน้ั นก ็ผ่านพระเจ้าของข้าพเจ้าไปเสีย� 28 ท่านไม่เคยรู ้หรอื ท่านไม่เคยได้ยนิหรอื พระ
เยโฮวาหท์รงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์ คือพระผู้สรา้งท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก  พระองค์  มิได้ ทรงออ่นเปล้ีย หรอื
เหน็ดเหน่ือย ความเข้าพระทัยของพระองค์ ก็ เหลือท่ีจะหยัง่รู ้ได้ 29  พระองค์ ทรงประทานกําลังแก่คนออ่น
เปล้ีย และแก่ ผู้  ท่ี  ไม่มี  กําลัง  พระองค์ ทรงเพิม่แรง 30  แม้ คนหนุ่มๆจะออ่นเปล้ียและเหน็ดเหน่ือย และชาย
ฉกรรจ์จะล้มลงที เดียว 31  แต่ เขาทัง้หลายผู้รอคอยพระเยโฮวาหจ์ะเสรมิเรีย่วแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีก
เหมือนนกอนิทรี เขาจะวิง่และไม่ เหน็ดเหน่ือย เขาจะเดินและไม่ ออ่นเปล้ีย 
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 ความยิง่ใหญ่ ของพระเจ้าและความออ่นแอของมนษุย์

1  โอ เกาะทัง้หลายเอย๋ จงสงบใจต่อหน้าเรา จงให ้ชนชาติ ทัง้หลายฟ้ืนกําลังของเขาเสียใหม่  ให ้เขาเข้ามา
ใกล้  แล ้วใหเ้ขาพูด  ให ้เราพากันเข้ามาใกล้เพื่อการพิพากษา 2 ใครได้เรา้ใจใหค้นชอบธรรมมาจากตะวนัออก
 ได้ เรยีกท่านให ้ติดตาม  ได้ มอบบรรดาประชาชาติต่อหน้าท่าน และใหท่้านครอบครองเหนือกษั ตร ิย ์ทัง้หลาย 
 ได้ มอบพวกเขาไว ้แก่ ดาบของท่านเหมือนผงคลี และแก่ คันธน ูของท่านเหมือนตอข้าวท่ี ถู กพัดไป 3 ท่านไล่
ตามพวกเขาและผ่านเขาไปอยา่งปลอดภัย ตามทางท่ี เท ้าของท่านไม่เคยเหยยีบ 4  ผู้ ใดได้ประกอบกิจและ
กระทําเชน่น้ี เรยีกบรรดาชัว่อายุทัง้หลายออกมาตัง้แต่ เดิม เราเองคือพระเยโฮวาห ์ผู้ เป็นปฐม และกับกาล
อวสาน เราคือผู้ น้ัน 5 เกาะทัง้หลายเหน็แล้ วก ็ เกรงกลัว ปลายแผ่นดินโลกก็ กลัว เขาทัง้หลายได้ เข ้ามาใกล้
6  ทุ กคนชว่ยเพื่อนบ้านของตน และทุกคนกล่าวแก่ พี่ น้องของตนวา่ �จงกล้าเถิด� 7  ชา่งไม้  ก็  หน ุนใจชา่งทอง
 ผู้  ท่ี  ทําให ้เรยีบด้วยค้อนก็ หน ุนใจผู้ ท่ี  ตี ทัง่วา่ � พร ้อมแล้วสําหรบัการบัดกร�ี และเขาก็เอาตะปูตรงึไวเ้พื่อไม่ 
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ให ้ หวัน่ไหว 8  แต่  เจ้า  อสิราเอล เป็นผู้ รบัใช ้ของเรา ยาโคบผู้ซ่ึงเราได้เลือกไว้ เชื้อสายของอบัราฮมัสหายของ
เรา 9  เจ้ าผู้ซ่ึงเรายดึไวจ้ากท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก และเรยีกเจ้ามาจากพวกผู้ ใหญ่ ของโลก  กล ่าวแก่ เจ้ าวา่
� เจ้ าเป็นผู้ รบัใช ้ของเรา เราได้เลือกเจ้าและไม่ เหว ่ียงเจ้าออกไป� 10 อยา่กลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อยา่
ขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนนุกําลังเจ้า  เออ เราจะชว่ยเจ้า  เออ เราจะชู เจ้ าด้วยมือขวา
แหง่ความชอบธรรมของเรา 11  ดู  เถิด บรรดาผู้ ท่ี ขัดเคืองกับเจ้าจะต้องได้ความอายและอดสู เขาจะเป็น
ความวา่งเปล่า คนเหล่าน้ั นที ฝื่นสู้ เจ้ าจะพินาศไป 12  เจ้ าจะแสวงหาพวกเขา  แต่  เจ้ าจะไม่พบเขา คือผู้ ท่ี  ต่อสู้ 
กับเจ้า  ผู้  ท่ี ทําสงครามกับเจ้าจะเป็นความวา่งเปล่าและเป็นสิง่ไร ้ค่า 13 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า จะย ึดม ือขวาของเจ้าไว้ คือเราเองพู ดก ับเจ้าวา่ �อยา่กลัวเลย เราจะชว่ยเจ้า� 14 พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า �อยา่กลัวเลย  เจ้ าหนอนยาโคบ  เจ้ าคนอสิราเอล เราจะชว่ยเจ้า  ผู้  ไถ่ ของเจ้าคือองค์ บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสรา
เอล� 15  ดู  เถิด เราจะกระทําเจ้าใหเ้ป็นเล่ือนนวดข้าวใหม่  คม และมี ฟัน  เจ้ าจะนวดและบดภู เขา และเจ้าจะ
ทําเนินเขาให้เหมือนแกลบ 16  เจ้ าจะซั ดม ันและลมจะพั ดม ันไปเสีย และลมหมุนจะกระจายมัน และเจ้าจะ
เปรมปร ีดิ ์ในพระเยโฮวาห์  เจ้ าจะอวดอา้งในองค์ บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล 17 เม่ือคนจนและคนขัดสนแสวงหา
น้ําและไม่ มี และลิน้ของเขาก็ แห ้งผากเพราะความกระหาย เราคือพระเยโฮวาหจ์ะได้ยนิเขาเอง  เรา พระเจ้า
ของอสิราเอล จะไม่ละทิง้เขา 18 เราจะเปิดแม่น้ําบนท่ีสูงทัง้หลาย และน้ําพุ ท่ี ท่ามกลางหุบเขา เราจะทําถิน่
ทุ รก ันดารให้เป็นสระน้ํา และท่ี ดิ นแหง้เป็นน้ําพุ 19 ในถิน่ทุ รก ันดารเราจะปลูกต้นสนสีดาร์ ต้นกระถินเทศ
ต้นน้ํามันเขียว และต้นมะกอกเทศ ในทะเลทรายเราจะวางต้นสนสามใบ ทัง้ต้นสนเขาและต้นไม้ ท่ี  เข ียวชะ
อุม่ตลอดปี ด้วยกัน 20 เพื่อคนจะได้ เห ็นและทราบ เขาจะใครค่รวญและเข้าใจด้วยกัน วา่พระหตัถ์ของพระ
เยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทําการน้ี  องค์  บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลได้สรา้งสิง่น้ี 21 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �จงนําข้อคดี
ของเจ้าขึ้นมา�  กษัตรยิ ์ของยาโคบตร ัสว ่า �จงนําข้อพิสู จน ์ของเจ้ามา� 22  ให ้เขานํามา และแจ้งแก่เราวา่
จะเกิดอะไรขึ้น จงแจ้งสิง่ล่วงแล้วให้เราทราบวา่มีอะไรบ้าง เพื่อเราจะพิจารณา เพื่อเราจะทราบถึงอวสาน
ของสิง่เหล่าน้ัน หรอืจงเล่าให้เราฟังถึงสิง่ท่ีจะบังเกิดมา 23 จงแจ้งแก่เราวา่ต่อไปน้ีอะไรจะเกิดขึ้น เพื่อเรา
จะรูว้า่เจ้าเป็นพระ  เออ จงทําดีหรอืจงทํารา้ย เพื่อเราจะได้ขยาดและดู กัน 24  ดู  เถิด  เจ้ าไม่ มี ค่าอะไรเลยและ
การงานของเจ้าก็ สูญเปล่า  ผู้  ท่ี เลือกเจ้าก็เป็ นที ่ น่าสะอดิสะเอยีน 25 เราได้เรา้ผู้ หน ่ึงจากทิศเหนือและเขา
จะมา จากท่ี ดวงอาทิตย ์ ขึ้น เขาจะเรยีกนามของเรา เขาจะเหยยีบผูค้รอบครองเหมือนเหยยีบปูนสอ เหมือน
ชา่งหม้อยํ่าดินเหนียว 26 ใครแจ้งไว ้ตัง้แต่  เริม่แรก เพื่อเราจะทราบ และล่วงหน้าเพื่อเราจะพูดวา่ �เขาชอบ
ธรรม�  เออ  ไม่มี  ผู้ ใดได้ แจ้งให้ทราบ  เออ  ไม่มี  ผู้ ใดได้เล่าให ้ฟัง  เออ  ไม่มี  ผู้ ใดได้ยนิถ้อยคําของเจ้า 27 คน
แรกจะกล่าวแก่ศิโยนวา่ � ดู  เถิด  ดู  เขาทัง้หลาย � และเราจะส่งผู้นําข่าวดี ให ้ แก่  เยรูซาเล็ม 28  แต่ เม่ือเรา
มองก็ ไม่มีใคร  ไม่มี  ท่ี ปรกึษาในหมู่พวกคนเหล่าน้ี คือผู้ ท่ี เม่ือเราถามก็ ได้  ให ้ คําตอบ 29  ดู  เถิด พระเหล่าน้ัน
ไร ้ประโยชน์  ทัง้สิน้ บรรดากิจการของมั นก ็เป็นความวา่งเปล่า  รู ปเคารพหล่อของมั นก ็เป็นแต่ลมและความ
ยุง่เหยงิ
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1  จงดู  ผู้รบัใช ้ของเรา  ผู้ ซ่ึงเราเชดิชู  ผู้ เลือกสรรของเรา  ผู้ ซ่ึงใจเราปี ติ  ยนิดี เราได้เอาวญิญาณของเราสวม
ท่านไว ้แล้ว ท่านจะส่งความยุ ติ ธรรมออกไปให ้แก่ บรรดาประชาชาติ 2 ท่านจะไม่รอ้งหรอืเปล่งเสียงของท่าน
หรอืกระทําให ้ได้ ยนิเสียงของท่านตามถนน 3  ไม้ ออ้ชํ้าแล้ วท ่านจะไม่ หกั และไส้ตะเกียงท่ี ลุ  กร ิบหรี ่อยู ่ท่านจะ
ไม่ ดับ ท่านจะส่งความยุ ติ ธรรมออกไปด้วยความจรงิ 4 ท่านจะไม่ล้มเหลวหรอืท้อแท้จนกวา่ท่านจะสถาปนา
ความยุ ติ ธรรมไวใ้นโลก และเกาะทัง้หลายจะรอคอยพระราชบัญญั ติ ของท่าน 5  พระเจ้า  คือ พระเยโฮวาห ์ผู้ 
ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และทรงขึ งม ัน  ผู้ ทรงแผ่ แผ่ นดินโลกและสิง่ท่ีบังเกิดจากโลกออกไป  ผู้ ทรงประทานลม
หายใจแก่ประชาชนท่ีบนโลก และจิตวญิญาณแก่ ผู้ ดําเนินอยู่บนโลก ตร ัสด ังน้ี วา่ 6 �เราคือพระเยโฮวาห์
เราได้เรยีกเจ้ามาด้วยความชอบธรรม เราจะย ึดม ือเจ้าและจะรกัษาเจ้าไว้ เราจะให ้เจ้ าเป็นตัวพันธสัญญา
ของมนษุยชาติ เป็นความสวา่งแก่บรรดาประชาชาติ 7 เพื่อเบิกตาคนท่ี ตาบอด เพื่อนําผู้ ถู กจองจําออกมา
จากคุก นําผู้ ท่ี น่ังในความมืดออกมาจากเรอืนจํา

อสิราเอลจะได้ กล ับไปอยูใ่นแผ่นดินของตน
8 เราคือเยโฮวาห์ น่ันเป็นนามของเรา สงา่ราศีของเรา เรามิ ได้  ให ้ แก่  ผู้อื่น หรอืใหคํ้าท่ีสรรเสรญิเราแก่ รูป

แกะสลัก 9  ดู  เถิด  สิ ่งล่วงแล้ วน ั ้นก สํ็าเรจ็แล้ว และเราก็ แจ ้งสิง่ใหม่ ๆ   ก่อนท่ี  สิ ่งเหล่าน้ันจะเกิดขึ้นเราก็ ได้ เล่า
ให้ฟังแล้ว� 10 จงรอ้งเพลงบทใหม่ถวายพระเยโฮวาห์ จงสรรเสรญิพระองค์จากปลายแผ่นดินโลก ทัง้ผู้ ท่ี 
ลงไปยงัทะเล และบรรดาสิง่ท่ี อยู ่ในน้ัน ทัง้เกาะทัง้หลายและชาวถิน่น้ัน 11 จงให้ถิน่ทุ รก ันดารและหวัเมือง
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ในน้ันเปล่งเสียง ทัง้ชนบทท่ีเคดารอ์าศัยอยู่ จงใหช้าวศิลารอ้งเพลง  ให ้เขาโหร่อ้งมาจากยอดภู เขา 12 จงให้
เขาถวายสงา่ราศี แด่ พระเยโฮวาห์ และถวายสรรเสรญิพระองค์ในเกาะทัง้หลาย

อสิราเอลจะรบัโทษ
13 พระเยโฮวาหจ์ะเสด็จออกไปอยา่งคนแกล้วกล้า  พระองค์ จะทรงเรา้ความหงึหวงของพระองค์ขึ้นอยา่ง

นักรบ  พระองค์ จะทรงรอ้ง  พระองค์ จะทรงโห ่ดัง  พระองค์ จะทรงมีชยัต่อศั ตรู ของพระองค์ 14 เราได้น่ิงอยู่
นานแล้ว เราเงยีบอยู่และรัง้ตนเองไว้  บัดน้ี เราจะรอ้งออกมาเหมือนผู้หญิงกําลังคลอดบุตร เราจะสังหาร
ผลาญและทําลายสิน้ทั นที 15 เราจะทิง้ภูเขาและเนินให ้รา้ง และให้บรรดาพืชผักบนน้ันแหง้ไป เราจะให ้
แม่น ้ํากลายเป็นเกาะ และจะให้สระแหง้ไป 16 เราจะจูงคนตาบอดไปในทางท่ีเขาทัง้หลายไม่ รูจั้ก เราจะนํา
เขาไปในทางทัง้หลายท่ีเขาไม่ รูจั้ก เราจะให้ความมืดข้างหน้าเขากลับเป็นสวา่ง  สิ ่งท่ีคดให ้ตรง  สิ ่งเหล่าน้ี
เป็นสิง่ท่ีเราจะกระทําแก่ พวกเขา และเราจะไม่ละทิง้พวกเขา 17 เขาทัง้หลายจะหนักลับ และจะต้องขาย
หน้าอยา่งท่ี สุด คือผู้ ท่ี วางใจในรูปแกะสลัก  ผู้  ท่ี  กล ่าวแก่ รู ปเคารพหล่อวา่ �ท่านเป็นพระของเรา� 18 ท่าน
ผู้ หู หนวกเอย๋ ฟังซิ และท่านผู้ตาบอดเอย๋ มองซิ เพื่อท่านจะเหน็ได้ 19 ใครเป็นคนตาบอด  ก็  ผู้รบัใช ้ของเรา
น่ะซิ หรอืใครหูหนวกอยา่งกั บท ูตของเราท่ีเราใช ้ไป ใครตาบอดอยา่งผู้ ท่ี  สมบูรณ์  แล้ว หรอืตาบอดอยา่งผู้ 
รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์ 20  เจ้ าเหน็หลายอยา่ง  แต่  มิได้  สังเกต  หู ของเขาเปิดแล้ว  แต่ เขามิ ได้ยนิ 21 เพราะ
เหน็แก่ความชอบธรรมของพระองค์ พระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัย  ท่ี จะเชดิชู พระราชบัญญัติ และกระทําให ้
พระราชบัญญัติ น้ั นม ี เกียรติ 22  แต่  น่ี เป็นชนชาติ ท่ี  ถู กขโมยและถูกปล้น เขาทุกคนติ ดอย ู่ในรูและซ่อนอยู่
ในคุก เขาตกเป็นเหยื่อซ่ึงไม่ มี  ผู้ ใดชว่ยให ้พ้น เป็นของรบิซ่ึงไม่ มี  ผู้ ใดพูดวา่ �คืนซิ� 23  ผู้ ใดในพวกเจ้าจะ
เงีย่หูฟังในเรือ่งน้ี  ท่ี จะมุ่งหน้าตัง้ใจฟังในอนาคต 24 ใครมอบยาโคบให ้แก่  ผู้  รบิ และอสิราเอลให ้แก่  ผู้  ปล้น 
 ไม่ใช ่พระเยโฮวาห ์หรอื  ผู้ ซ่ึงเราได้ทําบาปต่อ ซ่ึงเขาไม่ยอมดําเนินในทางของพระองค์ และซ่ึงเขามิ ได้ เชื่อ
ฟังพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 25 ฉะน้ันพระองค์จึงทรงหลัง่ความโกรธจัดลงมาบนเขา และหลัง่อานภุาพ
ของสงคราม  ทําให ้เขาติดเพลิงอยู ่โดยรอบ  แต่ เขาไม่ รู ้มันไหม้ เขา  แต่ เขามิ ได้  เอาใจใส่ 
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1  บัดน้ี พระเยโฮวาห ์ผู้  ได้ สรา้งท่าน  โอ ยาโคบ  พระองค์  ผู้  ได้ ทรงป้ันท่าน  โอ  อสิราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ �อยา่
กลัวเลย เพราะเราได้ ไถ่  เจ้ าแล้ว เราได้เรยีกเจ้าตามชื่อ  เจ้ าเป็นของเรา 2 เม่ือเจ้าลุยข้ามน้ํา เราจะอยูกั่บเจ้า
เม่ือข้ามแม่ น้ํา น้ําจะไม่ท่วมเจ้า เม่ือเจ้าลุยไฟ  เจ้ าจะไม่ ไหม้ และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า 3 เพราะเรา
เป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  องค์  บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล  ผู้ ชว่ยให้รอดของเจ้า เราให ้อยีปิต์ เป็นค่าไถ่
ของเจ้า  ให ้เอธโิอเปียและเส-บาเพื่อแลกกับเจ้า 4 เพราะวา่เจ้าประเสรฐิในสายตาของเรา  เจ้ าได้รบัเกียรติ
และเรารกัเจ้า เราจึงให้คนเพื่อแลกกับเจ้า และให ้ชนชาติ ทัง้หลายเพื่อแลกกับชวีติของเจ้า 5 อยา่กลัวเลย
เพราะเราอยูกั่บเจ้า เราจะนําเชื้อสายของเจ้ามาจากตะวนัออก และเราจะรวบรวมเจ้ามาจากตะวนัตก 6 เรา
จะพู ดก ั บท ิศเหนือวา่ �ปล่อยเถิด� และกั บท ิศใต้ วา่ �อยา่ยดึไว�้ จงนําบรรดาบุตรชายของเรามาแต่ ไกล 
และเหล่าธดิาของเราจากปลายแผ่นดินโลก 7 คือทุกคนท่ีเขาเรยีกตามนามของเรา เพราะเราได้สรา้งเขา
เพื่อสงา่ราศีของเรา เราได้ป้ันเขา  เออ เราได้สรา้งเขาไว�้ 8 จงนําประชาชาติทัง้หลายผู้ตาบอดแต่ย ังม ี ตา 
 ผู้  ท่ี  หู หนวกแต่เขาย ังม ี หู  ออกมา 9  ให ้บรรดาประชาชาติประชุมพรอ้มกัน และให ้ชนชาติ ทัง้หลายชุ มน ุมกัน
ในท่ามกลางเขามี ผู้  ท่ี  แจ ้งอยา่งน้ี ได้ และเล่าสิง่ล่วงแล้วให้เราฟังได้  ให ้เขาทัง้หลายนําพยานของเขามาพิสู 
จน ตั์วเขา และใหเ้ขาได้ยนิและกล่าววา่ � จร ิงแล้ว� 10 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � เจ้ าทัง้หลายเป็นพยานของเรา
และเป็นผู้ รบัใช ้ของเราซ่ึงเราได้เลือกไว ้แล้ว เพื่อเจ้าจะรูจั้กและเชื่อถือเรา และเข้าใจวา่เราเป็นผู้ น้ันแหละ 
ก่อนหน้าเรา  ไม่มี พระเจ้าใดถูกป้ันขึ้น และภายหลังเราก็จะไม่ มี 11  เรา เราคือพระเยโฮวาห์ และนอกจากเรา
ไม่ มี พระผู้ชว่ยให ้รอด 12 เม่ือไม่ มี พระอื่นในหมู่พวกเจ้า เราแจ้งให้ทราบและชว่ยให้รอดและพิสู จน ์ ให ้ เหน็ 
ฉะน้ันเจ้าทัง้หลายเป็นพยานของเราวา่เราเป็นพระเจ้า� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 13 � เออ  ตัง้แต่ เดิม
เราก็เป็นพระองค์น้ันอยู่  ไม่มี  ผู้ ใดชว่ยให้พ้นจากมือของเราได้ เราจะประกอบกิจใดๆ ใครจะขัดขวางกิจการ
น้ันได้� 14 พระเยโฮวาห ์ผู้  ไถ่ ของเจ้า  องค์  บรสุิทธิ ์ของอสิราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ �เพื่อเหน็แก่ เจ้า เราจะส่งไปยงั
บาบิ โลน และเราจะนําบรรดาขุนนางของเขาลงมา คือพวกเคลเดียในกําป่ั นที ่เขาทัง้หลายเคยโห ่รอ้ง 15 เรา
คือพระเยโฮวาห์  องค์  บรสุิทธิ ์ของเจ้า เป็นผูส้รา้งของอสิราเอล เป็นกษั ตร ิยข์องเจ้า� 16 พระเยโฮวาห์  ผู้ ทรง
สรา้งทางในทะเล สรา้งวถีิในน้ําท่ี มี  อานภุาพ 17  ผู้ ทรงนํารถรบและม้า  กองทัพ และอานภุาพออกมา เขาทัง้
หลายนอนลงด้วยกันและลุกขึ้นไม่ ได้ เขาทัง้หลายสูญไปและดับเสียเหมือนไส้ ตะเกียง ตร ัสด ังน้ี วา่ 18 �อยา่
จดจําสิง่ล่วงแล้ วน ้ัน อยา่พิ เคราะห ์ สิ ่งเก่าก่อน 19  ดู  เถิด เราจะกระทําสิง่ใหม่  บัดน้ี จะงอกขึ้นมาแล้ว  เจ้ าจะ
ไม่ เห ็นหรอื เราจะทําทางในถิน่ทุ รก ันดารและแม่น้ําในท่ี แหง้แล้ง 20  สัตว ์ป่าในทุ่งจะให ้เกียรติ  เรา คื อม ังกร
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และนกเค้าแมว เพราะเราให้น้ําในถิน่ทุ รก ันดาร  ให ้ แม่น ํ้าในท่ี แหง้แล้ง  เพื่อให ้น้ําด่ืมแก่ ชนชาติ  ผู้ เลือกสรร
ของเรา 21 คือชนชาติ ท่ี เราป้ันเพื่อเราเอง เพื่อเขาจะถวายสรรเสรญิเรา 22  โอ ยาโคบเอย๋ ถึงกระน้ั นก ็ ไม่ใช ่
เราท่ี เจ้ าเรยีกหา  โอ อสิราเอลเอย๋  เจ้ าเหน็ดเหน่ือยเราแล้ว 23  เจ้ ามิ ได้ นําแพะแกะของเจ้ามาเป็นเครือ่งเผา
บูชาแก่ เรา หรอืให้เกรยีรติเราด้วยเครือ่งสักการบูชาของเจ้า เรามิ ได้  ให ้เป็นภาระแก่ เจ้ าด้วยเรือ่งเครือ่งบู 
ชา หรอืให ้เจ้ าเหน็ดเหน่ือยด้วยเรือ่งกํายาน 24  เจ้ ามิ ได้ เอาเงนิซ้ื ออ ้อยให ้เรา หรอืให้เราพอใจด้วยไขมันของ
เครือ่งสักการบูชาของเจ้า  แต่  เจ้ าได้ ให ้เราเป็นภาระด้วยเรือ่งบาปของเจ้า  เจ้ าให้เราเหน็ดเหน่ือยด้วยเรือ่ง
ความชัว่ชา้ของเจ้า 25  เรา เราคือพระองค์น้ันผู้ลบล้างความละเมิดของเจ้าด้วยเหน็แก่เราเอง และเราจะไม่
จดจําบรรดาบาปของเจ้าไว้ 26 จงฟ้ืนความให้เราฟัง  ให ้เรามาโต้ ด้วยกัน  เจ้ าจงใหก้ารมา เพื่อจะพิสู จน ์วา่
เจ้าถูก 27  บิ ดาเดิมของเจ้าทําบาป และผู้สอนทัง้หลายของเจ้าได้ละเมิดต่อเรา 28  ฉะน้ัน เราจึงถอดเจ้านาย
แหง่สถานบร ิสุทธ ิ์ เสีย เรามอบยาโคบให ้ถู กสาปแชง่ และอสิราเอลให ้แก่ การกล่าวหยาบชา้�
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1 � โอ ยาโคบผู้ รบัใช ้ของเรา อสิราเอลผู้ซ่ึงเราเลือกสรรไว้ จงฟังซิ� 2 พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงสรา้งเจ้า  ผู้ ทรง
ป้ันเจ้าตัง้แต่ในครรภ์และจะชว่ยเจ้า ตร ัสด ังน้ี วา่ � โอ ยาโคบผู้ รบัใช ้ของเรา เยชู รู น  ผู้ ซ่ึงเราเลือกสรรไว้ อยา่
กลัวเลย 3 เพราะเราจะเทน้ําลงบนผู้ ท่ี  กระหาย และลําธารลงบนดินแหง้ เราจะเทวญิญาณของเราเหนือเชื้อ
สายของเจ้า และพรของเราเหนือลูกหลานของเจ้า 4 เขาทัง้หลายจะงอกขึ้นมาท่ามกลางหญ้า เหมือนต้น
หลิวข้างลําธารน้ําไหล 5  ผู้  น้ี จะวา่ �ข้าเป็นของพระเยโฮวาห�์ และอกีผู้ หน ึ่งจะเรยีกชื่อตนเองด้วยนามของ
ยาโคบ และอกีผู้ หน ่ึงจะเขียนไวบ้นมือของตนวา่ �ของพระเยโฮวาห�์ และขนานนามสกุลของตนด้วยนาม
ของอสิราเอล� 6 พระเยโฮวาห์ พระบรมมหากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล และผู้ ไถ่ ของเขา พระเยโฮวาหจ์อมโยธา
ตร ัสด ังน้ี วา่ �เราเป็นผู้ต้นและเราเป็นผู้ ปลาย นอกจากเราแล้วไม่ มี  พระเจ้า 7 ใครเหมือนเราจะป่าวรอ้งได้
 ให ้เขาแจ้งให ้ทราบ และให้เขาลําดับเรือ่งต่อหน้าเราตัง้แต่เราได้สถาปนาประชาชนโบราณ และให้เขาบอก
แก่เขาทัง้หลายถึงสิง่ต่างๆท่ีจะเป็นมาและอะไรจะเกิดขึ้นน้ัน 8 อยา่กลัวเลย และอยา่ขามเลย เรามิ ได้ เล่าให ้
เจ้ าฟังตัง้แต่ ดึกดําบรรพ์ และแจ้งใหท้ราบแล้วหรอื และเจ้าเป็นพยานทัง้หลายของเรา  มี พระเจ้านอกเหนือ
เราหรอื  เออ  ไม่มี  พระเจ้า เราไม่ รู ้จักเลย� 9 บรรดาผู้ ท่ี ทํารูปเคารพสลักต่างก็ ไรป้ระโยชน์ ใดๆทัง้สิน้ และสิง่
ท่ีเขาปี ติ  ยนิดี น้ั นก ็ ไม่  เป็นประโยชน์ เขาเป็นพยานของเขาเอง พยานเหล่าน้ันทัง้ไม่ เห ็นและไม่ รู ้เพื่อเขาจะ
ต้องอบัอาย 10 ใครเล่าป้ันพระหรอืหล่อรูปเคารพสลักซ่ึงไม่ เป็นประโยชน์ อะไรเลย 11  ดู  เถิด เพื่อนทัง้สิน้ของ
เขาจะต้องอบัอาย และชา่งฝีมือน้ั นก ็เป็นแต่ มนษุย ์ ให ้เขาชุ มน ุมกันทัง้หมด  ให ้เขายนืขึ้น เขาจะสยดสยอง
เขาจะรบัความอบัอายด้วยกัน 12 ชา่งเหล็กใช้คีมทํางานอยู่เหนื อก ้อนถ่าน และใช้ค้อนทุบมันด้วยแขนท่ี แข 
็งแรงของเขา  เออ เขาหวิและกําลังของเขาออ่นลง เขาไม่ ได้ ด่ื มน ํ้าเลย และออ่นเปล้ีย 13  ชา่งไม้ ขึงเชอืกวดั
เขาเอาดินสอขีดไว้ เขาแต่ งม ันด้วยกบ และขีดไว้ด้วยวงเวยีน เขาแต่งรู ปน ้ันให้เป็ นร ูปคน ตามความงาม
ของคน  ให ้ อยู ่ในเรอืน 14 เขาตัดต้นสนสีดาร ์ลง เขาเลือกต้นสนจีนและต้นโอก๊ และปล่อยใหมั้นงอกขึ้นอยา่ง
แข็งแรงท่ามกลางต้นไม้ในป่า เขาปลูกต้นแอชและฝนก็เล้ียงมัน 15  แล ้วมนษุยจ์ะเอาไปเผาเสีย เขาเอามัน
มาส่วนหน่ึงและให้อบอุน่ตัวเขา  เออ เขาก่อไฟและป้ิงขนมปัง และเขาเอามาทําพระองค์ หน ่ึงและนมัสการ
มันด้วย  เออ เขาทําเป็ นร ูปแกะสลักและกราบรู ปน ้ัน 16 เขาเผาในกองไฟครึง่หน่ึง บนครึง่น้ีเขาได้กินเน้ือ
เขายา่งเน้ือและกิ นอ ่ิม และเขาอบอุน่ตัวของเขาด้วย  แล ้ วว ่า �อา้ฮา ข้าอุน่จัง ข้าเหน็ไฟแล้ว� 17 และท่ี
เหลือน้ันเขาทําเป็นพระองค์ หน่ึง เป็ นร ูปเคารพสลักของเขา และกราบลงนมัสการรู ปน ้ัน และอธษิฐานต่อ
รู ปน ้ันและวา่ �ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ พ้น เพราะพระองค์เป็นพระของข้าพระองค์� 18 เขาทัง้หลายไม่ รู ้
หรอืเขาทัง้หลายไม่ เข้าใจ เพราะตาของเขาถูกปิด เขาจึงเหน็อะไรไม่ ได้ และจิตใจของเขาเล่าก็ ถู กปิด เขา
จึงเข้าใจไม่ ได้ 19  ไม่มี ใครพินิจพิ เคราะห ์ในใจของตนเลย และไม่ มีความรู ้หรอืความเข้าใจ  ท่ี จะกล่าววา่ �ข้า
ได้เผามันเสียส่วนหน่ึงในกองไฟ และข้าก็เอาถ่านมันมาป้ิงขนมปัง ข้ายา่งเน้ื อก ินแล้ว และควรหรอืท่ีข้าจะ
ทําส่วนท่ีเหลือให้เป็นสิง่น่าเกลียดน่าชงั ควรหรอืท่ีข้าจะกราบลงต่อท่อนไม้ท่อนหน่ึง� 20 เขากินขี้ เถ้า ใจท่ี
หลอกลวงนําเขาให ้เจิน่ เขาชว่ยจิตใจตัวเขาเองให้พ้นหรอืพูดวา่ � ไม่มี ความมุสาอยู่ในมือข้างขวาของข้า
หรอื�  ก็  ไม่ได้ 

พระเยโฮวาหคื์อผู้ ไถ่ ของอสิราเอล
21  โอ ยาโคบและอสิราเอลเอย๋ จงจําสิง่เหล่าน้ี เพราะเจ้าเป็นผู้ รบัใช ้ของเรา เราได้ป้ันเจ้า  เจ้ าเป็นผู้ รบัใช ้

ของเรา  โอ อสิราเอลเอย๋ เราจะไม่ลืมเจ้า 22 เราได้ลบล้างการละเมิดของเจ้าเสียเหมือนเมฆทึบ และลบล้าง
บาปของเจ้าเหมือนเมฆ จงกลับมาหาเรา เพราะเราได้ ไถ่  เจ้ าแล้ว 23  โอ ฟ้าสวรรค์ เอย๋ จงรอ้งเพลงเพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงกระทําการน้ี หว้งลึกของแผ่นดินโลกเอย๋ จงโห ่รอ้ง  ภู เขาเอย๋ จงรอ้งเป็นเพลงออกมา  โอ 
 ป่าไม้  เอย๋ และต้นไม้ ทุ กต้นในน้ันด้วย เพราะวา่พระเยโฮวาหท์รงไถ่ยาโคบ และจะทรงรบัเกียรติในอสิราเอล
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24พระเยโฮวาห ์ผู้  ไถ่ ของเจ้า  ผู้ ป้ันเจ้าตัง้แต่ในครรภ์ ตร ัสด ังน้ี วา่ �เราคือพระเยโฮวาห์  ผู้ ทรงสรา้งสิง่สารพัด
 ผู้ ทรงขึงฟ้าสวรรค์ แต่ลําพัง  ผู้ ทรงกางแผ่นดินโลกด้วยตัวเราเอง 25  ผู้ กระทําให้ลางของคนมุสาไม่ ขลัง 
และกระทําพวกโหรให ้บ้าๆบอๆ  ผู้ หนัคนฉลาดให ้กล ับหลัง และกระทําให ้ความรู ้ของเขาเขลาไป 26  ผู้ รบัรอง
ถ้อยคําของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และให ้สัมฤทธิ ์ผลตามแผนงานแหง่ทูตของพระองค์  ผู้  กล ่าวถึงเยรูซาเล็ม
วา่ �จะมีคนอาศัยอยู�่ และถึงหวัเมืองยูดาห ์วา่ �จะมีคนมาสรา้งขึ้น และเราจะยกสิง่ปร ักห ักพังของมัน
ขึ้น� 27  ผู้  กล ่าวแก่ ท่ี ลึ กวา่ �จงแหง้เสีย เราจะให ้แม่น ํ้าของเจ้าแหง้�

ไซรสั เมษบาลของพระเยโฮวาห์ จะสรา้งเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่
28  ผู้  กล ่าวถึงไซร ัสว ่า �เขาเป็นเมษบาลของเรา และเขาจะให้ความมุ่งหมายทัง้สิน้ของเราสําเรจ็�  กล ่าว

ถึงเยรูซาเล็มวา่ �จะมีคนมาสรา้งเจ้าขึ้น� และถึงพระวหิารวา่ �จะวางรากฐานของเจ้า� �

45
1 พระเยโฮวาหต์รสักับผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงเจิมไวคื้อไซรสั  ผู้ ซ่ึงเราได้จับมือขวาไว้ เพื่อปราบหลายประชาชาติ 

ให ้ อยู ่ข้างหน้าท่าน และให้ปลดรดัประคดจากบัน้เอวของบรรดากษั ตร ิย์  ให ้เปิดประตูทัง้สองท่ี อยู ่ข้างหน้า
ท่านและมิ ให ้ ประตู เมืองปิด  ดังน้ี  วา่ 2 �เราจะไปข้างหน้าเจ้า และปราบท่ีคดใหเ้ป็ นที ่ ตรง เราจะพังประตู ทอง
สัมฤทธิ ์ ให ้เป็นชิน้ๆ และตั ดล ูกกรงเหล็กให ้ขาด 3 เราจะให ้ทรพัย์สมบัติ  แห ่งความมืดแก่ เจ้า และขุมทรพัย์
ในท่ี ล้ีลับ เพื่อเจ้าจะได้ รู ้ วา่ คือเรา พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ซ่ึงเรยีกเจ้าตามชื่อของเจ้า 4 เพื่อเหน็
แก่ยาโคบผู้ รบัใช ้ของเรา และอสิราเอลผู้เลือกสรรของเรา เราจึงเรยีกเจ้าตามชื่อของเจ้า เราให้นามสกุล
เจ้า ทัง้ๆท่ี เจ้ าไม่ รู ้จักเรา

พระเจ้าคือความหว ังอ ันเดียวของเรา
5 เราเป็นพระเยโฮวาห์ และไม่ มี อื่นใดอกี นอกจากเราไม่ มี  พระเจ้า เราคาดเอวเจ้า  แม้  เจ้ าไม่ รู ้จักเรา 6 เพื่อ

คนจะได้ รู ้ ตัง้แต่  ท่ี  ตะวนัขึ้น และจากท่ี ตะวนัตก วา่ไม่ มี ใครนอกจากเรา เราเป็นพระเยโฮวาห์ และไม่ มี อื่นใด
อกี 7 เราป้ันความสวา่งและสรา้งความมืด เราทําสันติภาพและสรา้งวบิั ติ เราคือพระเยโฮวาห์  ผู้ กระทําสิง่
เหล่าน้ี ทัง้สิน้ 8 ฟ้าสวรรค์ เอย๋ จงโปรยฝนมาจากเบื้องบน และใหท้้องฟ้าหลัง่ความชอบธรรมลงมา  ให ้ แผ่ น
ดินโลกเปิดออก เพื่อความรอดจะได้งอกขึ้นมา และยงัความชอบธรรมให ้พลุ ่งขึ้นมาด้วย  เรา คือพระเยโฮ
วาห ์ได้ สรา้งมัน� 9  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี ขืนสู้กับผู้สรา้งของเขา จงใหห้ม้ อด ินสู้กับบรรดาชา่งป้ันหม้อแหง่แผ่นดินโลก
 ดิ นเหนียวจะพู ดก ับผู้ ท่ี ป้ั นม ันหรอืวา่ �ท่านกําลังทําอะไร� หรอืผลงานของท่านจะวา่ �ท่านไร ้มือ � 10  วบิัติ  
แก่  ผู้  ท่ี  พู  ดก ับบิ ดาว ่า �ท่านให ้เก ิดอะไร� หร ือก ับผู้หญิงวา่ �เธอคลอดอะไร� 11 พระเยโฮวาห์  องค์  บรสุิทธิ ์ 
แห ่ งอ ิสราเอล  ผู้ สรา้งของเขาตร ัสด ังน้ี วา่ � เจ้ าถามเราถึงสิง่ท่ีจะเกิ ดม ีมาถึงลูกหลานของเรา และถึงการ
งานแห ่งม ือของเรา  เจ้ าสัง่เราเชยีว 12 เราสรา้งแผ่นดินโลก และเนรมิตมนษุยบ์นน้ัน เราเอง มือของเราขึง
ฟ้าสวรรค์ และเราบัญชาบรวิารทัง้สิน้ของมัน 13 ด้วยความชอบธรรมเราได้เรา้ท่าน และเราจะกระทําทาง
ทัง้สิน้ของท่านให ้ตรง ท่านจะสรา้งนครของเรา และใหพ้วกเชลยของเราเป็ นอ ิ สระ  ไม่ใช ่เพื่อสินจ้างหรอืเพื่อ
สินบน� พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 

ความรอดสําหรบัอสิราเอล
14 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �ผลแรงงานของอยีปิต์และสินค้ากําไรของเอธโิอเปีย และคนเส-บา คนรา่ง

สูงจะมาหาเจ้าและจะเป็นของเจ้า เขาจะติดตามเจ้า เขาจะติดตรวนมาหาและกราบไหว ้เจ้า เขาจะวงิวอน
เจ้าวา่ �พระเจ้าอยู่กั บท ่านแน่ และไม่ มี อื่นใดอกี  ไม่มี พระเจ้าอื่น� � 15  แท้  จร ิงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
ผู้ทรงซ่อนพระองค์  โอ ข้าแต่พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล พระผู้ชว่ยให ้รอด 16 เขาทุกคนต้องอบัอายและขายหน้า
 ผู้ สรา้งรูปเคารพก็ อดสู ไปด้วยกัน 17  แต่ อสิราเอลน้ันพระเยโฮวาห์ทรงชว่ยให้รอดด้วยความรอดเนืองนิตย์
 เจ้ าจะไม่ต้องอบัอายหรอืขายหน้าตลอดไปเป็นนิตย์ 18 เพราะพระเยโฮวาห์  ผู้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์ พระเจ้า
เองทรงป้ันแผ่นดินโลกและทํามันไว้  พระองค์ ทรงสถาปนามันไว้  พระองค์  มิได้ ทรงสรา้งมันไว ้ให ้ ยุง่เหยงิ  
พระองค์ ทรงป้ั นม ันไว ้ให ้ มี คนอาศัย ตร ัสด ังน้ี วา่ �เราคือพระเยโฮวาห์ และไม่ มี อื่นใดอกี 19 เรามิ ได้  พู ดใน
ท่ี ล้ีลับ ในท่ีมืดแหง่แผ่นดินโลก เรามิ ได้  กล ่าวแก่เชื้อสายของยาโคบวา่ �จงแสวงหาเราในท่ี ยุง่เหยงิ � เรา
คือพระเยโฮวาห ์พู ดความชอบธรรม เราแจ้งสิง่ท่ี ถู กต้องให ้ทราบ 20 จงชุ มน ุม และมา มาให ้ใกล้ กันเข้า คือ
เจ้าทัง้หลายผู้รอดพ้นแหง่บรรดาประชาชาติ เขาทัง้หลายไม่ มีความรู ้คือผู้ ท่ี ยกรูปเคารพสลักไม้ของเขาไป
และอธษิฐานต่อพระซ่ึงชว่ยเขาให้รอดไม่ ได้ 21 จงแจ้งเรือ่งและนําเข้ามาใกล้  เออ  ให ้เขาทัง้หลายปรกึษา
หาร ือก ัน ใครเล่าสิง่น้ี ให ้ฟังนมนานแล้ว ใครแจ้งให้ทราบมาตัง้แต่ เก ่าก่อน  ไม่ใช ่เราหรอื คือพระเยโฮวาห์
นอกจากเราไม่ มี พระเจ้าอื่นเลย พระเจ้าผู้ชอบธรรมและพระผู้ชว่ยให ้รอด  ไม่มี อื่นใดนอกเหนือเรา 22  มวล
มนษุย ์ทัว่แผ่นดินโลกเอย๋ จงหนัมาหาเราและรบัการชว่ยให ้รอด เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่ มี อื่นใดอกี
23 เราได้ปฏิญาณโดยตัวเราเอง ถ้อยคําได้ออกไปจากปากของเราด้วยความชอบธรรมซ่ึงจะไม่ กล ับวา่ �หวั
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เข่าทุ กห ัวเข่าจะต้องคุกกราบลงต่อเรา และลิน้ทุ กล ้ินจะต้องปฏิญาณต่อเรา� 24  แน่ นอนผู้ หน ่ึงจะพูดวา่
�ในพระเยโฮวาห ์ข้าม คีวามชอบธรรมและอาน ุภาพ �  มนษุย ์ทัง้หลายจะมาหาพระองค์ บรรดาผู้ ท่ี แค้นเคือง
ต่อพระองค์จะอบัอายขายหน้า 25 เชื้อสายทัง้สิน้ของอสิราเอลจะชอบธรรมและสดุ ดี  ภู  มิ ใจในพระเยโฮวาห�์

46
ความโงเ่ขลาแหง่รูปเคารพ

1 �พระเบลก็เล่ือนลง พระเนโบก็ทรุดลง ปฏิมากรของพระน้ี อยู ่บนสัตว์และววั  สิ ่งเหล่าน้ี ท่ี  เจ้ าหามอยู ่
ก็ มาบรรทุกเป็นภาระบนหลังสัตว ์ท่ี  เหน็ดเหน่ือย 2 มันทรุดลงและมันเล่ือนลงด้วยกัน มันชว่ยป้องกันภาระ
น้ันไม่ ได้ มันเองก็ตกไปเป็นเชลย 3  โอ  วงศ์ วานของยาโคบเอย๋ จงฟังเรา คือบรรดาคนท่ี เหลืออยู ่ในวงศ์วาน
ของอสิราเอล  ผู้ ซ่ึงเราอุม้มาตัง้แต่ กําเนิด  ชู มาตัง้แต่ในครรภ์ 4 จนกระทัง่เจ้าแก่ เราก็คือพระองค์ น้ัน เรา
จะอุม้เจ้าจนเจ้าถึงผมหงอก เราได้ สรา้ง เราจะชู ไว ้เราจะอุม้และเราจะชว่ยให ้พ้น 5  เจ้ าจะเทียบเราและทํา
เราให ้เท่ ากับผู้ ใด และเปรยีบเรา วา่เราเหมือนกัน 6 บรรดาผู้ ท่ี โกยทองคําออกจากไถ้และชัง่เงนิในตาชัง่
จ้างชา่งทองคนหน่ึง และเขาก็ ทําให ้เป็นพระ  แล ้วเขาทัง้หลายก็กราบลง  เออ  นม ัสการเลย 7 เขาทัง้หลาย
เอารู ปน ้ันใส่ บ่า เขาหามไป เขาตัง้ไว้ประจําท่ี  รู  ปน ้ั นก ็ อยู ่ ท่ีน่ัน  รู  ปน ้ันไปจากท่ี ไม่ได้  แม้  ผู้ ใดจะมารอ้งขอ  รู  
ปน ้ั นก ็ ไม่  ตอบ หรอืชว่ยเขาให้รอดจากความยากลําบากของเขาได้ 8 จําข้อน้ี ไว ้และจงเป็นลูกผู้ชายแท้  โอ 
 เจ้ าผู้ละเมิดทัง้หลาย จงนึกไวใ้นใจ 9 จงจําสิง่ล่วงแล้วในสมั ยก ่อนไว้ เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่ มี อื่นใด
อกี เราเป็นพระเจ้า และไม่ มี อื่นใดเหมือนเรา 10  ผู้  แจ ้งตอนจบให้ทราบตัง้แต่ เริม่ต้น และแจ้งถึงสิง่ท่ียงัไม่ 
ได้ ทําเลยใหท้ราบตัง้แต่กาลโบราณ  กล่าววา่ �แผนงานของเราจะยัง่ยนื และเราจะกระทําให ้ความประสงค์ 
ของเราสําเรจ็ทัง้สิน้� 11 เรยีกเหยีย่วมาจากตะวนัออก คือเรยีกชายท่ีทําตามแผนงานของเราจากเมืองไกล
 เออ เราพูดแล้ว และเราจะให ้เป็นไป เรามุ่งแล้ว และเราจะกระทําด้วย 12  เจ้ าผู้ จิ ตใจด้ื อด ึง  เจ้ าผู้หา่งไกล
จากความชอบธรรม จงฟังเราซิ 13 เราจะนําความชอบธรรมของเรามาใกล้ มันจะไม่ไกลเลย และความรอด
ของเราจะไม่รอชา้ เราจะใส่ความรอดท่ีศิโยนเพื่ ออ ิสราเอล สงา่ราศีของเรา�

47
บาบโิลนจะถูกการพิพากษา

1  โอ ธดิาพรหมจาร ีแห ่งบาบโิลนเอย๋ จงลงมาน่ังในผงคลี  โอ ธดิาแหง่ชาวเคลเดียเอย๋ จงน่ังลงบนพื้นดิน
 ไม่มี  บัลลังก์ เพราะเขาจะไม่เรยีกเจ้าอ ีกวา่  แม่ เน้ื ออ ่อนแม่เน้ือละเอยีด 2 จับโม่ เข้า  โม่  แป ้งซี เอาผ้าคลุมหน้า
ของเจ้าออกเสีย ถอดเส้ือคลุมของเจ้าเสีย  ไม่ ต้องคลุมขาของเจ้า  ลุ ยน้ําไป 3  เจ้ าจะต้องถูกเปลือยและเขา
จะเหน็ความอายของเจ้า เราจะทําการแก้ แค้น และเราจะไม่พบเจ้าอยา่งมนษุย์ 4 พระผู้ ไถ่ ของเรา พระนาม
ของพระองค์ คือ พระเยโฮวาห์จอมโยธา ทรงเป็นองค์ บรสุิทธิ ์ของอสิราเอล 5  โอ ธดิาแหง่ชาวเคลเดียเอย๋
น่ังเงยีบๆ และจงเข้าไปในความมืด เพราะเขาจะไม่เรยีกเจ้าอ ีกวา่ นางพญาแหง่ราชอาณาจักรทัง้หลาย
6 เรากริว้ต่อชนชาติของเรา เราทําให้มรดกของเราเป็นมลทิน เรามอบเขาไว้ในมือของเจ้า  เจ้ ามิ ได้ แสดง
ความกรุณาต่อเขา  เจ้ าวางแอกอยา่งหนักไวบ้นบ่าของคนชรา 7  เจ้ าวา่ �ข้าจะเป็นนางพญาเป็นนิตย�์  เจ้ าจึ 
งม ิ ได้ เอาเรือ่งเหล่าน้ีเป็ นที ่ สอนใจ หรอืจดจําบัน้ปลายของเรือ่งเหล่าน้ี ไว ้8  ฉะน้ัน  เจ้ าผู้รกัความเพลิดเพลิน
จงฟังเรือ่งน้ี คือผู้น่ังอยา่งไร ้กังวล  ผู้ คิดในใจของตนวา่ �ข้าน่ี แหละ และไม่ มี  ผู้ ใดอื่ นอ ีก ข้าจะไม่น่ังอยู่
เป็นแม่ ม่าย หรอืรูจั้กท่ีจะพรากจากลูก� 9 ทัง้สองเรือ่งน้ีจะมาถึงเจ้าในขณะเดียวกันในวนัเดียว คือความ
ท่ีต้องพรากจากลูกและความท่ีเป็นแม่ ม่าย จะมาถึงเจ้าอยา่งเต็มขนาดทัง้ท่ี มี วิทยาคมเป็ นอ ันมาก และ
อานภุาพใหญ่ยิง่ในเวทมนตรข์องเจ้า 10 ด้วยวา่เจ้ารูสึ้กมัน่อยู่ในความชัว่ของเจ้า  เจ้ าวา่ � ไม่มี  ผู้ ใดเหน็ข้า�
 สติ ปัญญาของเจ้าและความรูข้องเจ้าทําให ้เจ้ าเจิน่ไป และเจ้าจึงวา่ในใจของเจ้าวา่ �ข้าน่ี แหละ และไม่ มี  ผู้ 
ใดอื่ นอ ีก� 11 ฉะน้ันความชัว่รา้ยจะมาเหนือเจ้า ซ่ึงเจ้าจะไม่ รู ้วา่มันขึ้นมาจากไหน ความเลวรา้ยจะตกใส่ เจ้า 
ซ่ึงเจ้าจะไม่สามารถถอดถอนได้ และความพินาศจะมาถึงเจ้าทั นที  ทันใด ซ่ึงเจ้าไม่ รู ้เรือ่งเลย 12 จงตั ้งม ่ันอ
ยู่ในเวทมนตรข์องเจ้า และวทิยาคมเป็ นอ ันมากของเจ้า ซ่ึงเจ้าทํามาหนักนักหนาตัง้แต่สาวๆ ชะรอยมันจะ
เป็นประโยชน์ แก่  เจ้ าได้ ชะรอยเจ้าจะมี ชยั 13  เจ้ าเหน็ดเหน่ือยกั บท ่ีปรกึษาเป็ นอ ันมากของเจ้า  ให ้เขาลุกขึ้น
ออกมาและชว่ยเจ้าให ้รอด คือบรรดาผู้ ท่ี  แบ ่งฟ้าสวรรค์และเพ่ งด ู ดวงดาว  ผู้ ซ่ึงทํานายให ้เจ้ าในวนัขึ้นค่ําวา่
จะเกิดอะไรขึ้นแก่ เจ้า 14  ดู  เถิด เขาจะเป็นเหมือนตอข้าว ไฟจะเผาผลาญเขา เขาจะชว่ยตัวเขาเองใหพ้้นจาก
กําลังของเปลวเพลิงไม่ ได้  น่ี  ไม่ใช ่ถ่านท่ีจะใหใ้ครอุน่  ไม่ใช ่ไฟท่ีจะใหใ้ครผิง 15 บรรดาท่ี เจ้ าทํางานด้วยกันน้ัน
จะเป็นเชน่น้ี แก่  เจ้า  ผู้ ซ่ึงค้ามากับเจ้าตัง้แต่สาวๆ เขาต่างจะพเนจรไปมาในทางของเขาเอง  ไม่มี  ผู้ ใดจะชว่ย
เจ้าใหร้อดได้



 หน ังสื ออ ิสยาห์ 48:1 575  หน ังสื ออ ิสยาห์ 49:7

48
พระสัญญาต่างๆแก่ อสิราเอล 

1 ฟังข้อน้ี ซิ  โอ  วงศ์ วานของยาโคบเอย๋  ผู้ ซ่ึงเขาเรยีกด้วยนามของอสิราเอล และผู้ซ่ึงออกมาจากน้ําทัง้
หลายของยูดาห์  ผู้ ซ่ึงปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์ และกล่าวถึงพระเจ้าของอสิราเอล  แต่  มิใช ่ด้วย
สัจจะและความชอบธรรม 2 เพราะเขาขนานนามของเขาเองตามนครบร ิสุทธ ์ิ และพึ่งอาศัยพระเจ้าของ
อสิราเอล พระนามของพระองค์วา่พระเยโฮวาหจ์อมโยธา 3 � สิ ่งล่วงแล้วเราได้ แจ ้งใหท้ราบแต่ เก ่าก่อน  เออ 
มันไปจากปากของเรา และเราได้เล่าให้ฟังทัว่แล้ว ในทันใดน้ันเราก็ ได้ กระทําและก็เป็นไปตามน้ัน 4 เพราะ
เรารู ้อยู ่วา่เจ้าด้ื อด ้านและคอของเจ้าก็คือเอน็เหล็ก และหน้าผากของเจ้าเป็นทองสัมฤทธิ์ 5 เราก็ แจ ้งเรือ่ง
เหล่าน้ันแก่ เจ้ าให้ทราบตัง้แต่ เก ่าก่อน  ก่อนท่ี มันจะเกิดขึ้นเราก็ ได้ วา่ให ้เจ้ าฟังแล้ว เกรงเจ้าจะวา่ � รู ป
เคารพของข้ากระทําเอง  รู ปเคารพสลักและรูปเคารพหล่อของข้าบัญชามันมา� 6  เจ้ าได้ยนิแล้ว จงคอยดู 
สิ ่งทัง้ปวงน้ี และเจ้าจะไม่ แจ ้งให้ทราบหรอื  ตัง้แต่  เวลาน้ี ไปเราเล่าสิง่ใหม่ ให ้ เจ้ าฟัง เป็นสิง่ท่ีปิดซ่อนไว้ซ่ึง
เจ้าไม่ รู ้7 เป็นสิง่ท่ีสรา้งขึ้นใหม่  ไม่ใช ่ ตัง้แต่  เก ่าก่อน ก่อนวนัน้ี เจ้ าไม่เคยได้ยนิถึง เกรงเจ้าจะพูดวา่ � ดู  เถิด 
เรารู ้แล้ว � 8  เออ  เจ้ าไม่เคยได้ ยนิ  เออ  เจ้ าไม่เคยรู้  เออ  ตัง้แต่ เวลาน้ันหูของเจ้ายงัไม่ เปิด เพราะเรารูว้า่
เจ้าจะประพฤติอยา่งทรยศหนัก และรู ้วา่  ตัง้แต่ กําเนิดเขาเรยีกเจ้าวา่  ผู้ละเมิด 9 เพราะเหน็แก่นามของเรา
เราจะหน่วงเหน่ียวความกริว้ของเราไว้ เพราะเหน็แก่ความสรรเสรญิของเรา เราจะระงบัไวเ้พื่อเจ้า เพื่อเรา
จะมิ ได้ ตัดเจ้าออกไปเสีย 10  ดู  เถิด เราได้ถลุงเจ้าแล้ว  แต่  ไม่ใช ่ด้วยเงนิ เราได้เลือกสรรเจ้าในเตาของความ
ทุกข์ ใจ 11 เราจะกระทําเชน่น้ันเพราะเหน็แก่เราเอง เพราะเหน็แก่เราเอง เพราะวา่นามของเราจะถูกเหยยีด
หยามอยา่งไรได้ สงา่ราศีของเรา เราจะไม่ ให ้ใครอื่น 12 ฟังเราซิ  โอ ยาโคบเอย๋ และอสิราเอล  ผู้ ซ่ึงเราเร ียก 
เราคือพระองค์ ทีเดียว เราเป็นต้นและเราเป็นปลายด้วย 13  เออ มือของเราได้วางรากฐานแผ่นดินโลก และ
มือขวาของเราได้กางฟ้าสวรรค์ ออก เม่ือเราเรยีกมัน มั นก ็ออกมาอยู ่ด้วยกัน 14  เจ้ าทัง้ปวง จงชุ มน ุมกัน
และคอยฟัง  ผู้ ใดในท่ามกลางพวกน้ันได้ประกาศสิง่เหล่าน้ี พระเยโฮวาห์ทรงรกัท่าน ท่านจะกระทําตาม
พระทัยของพระองค์ต่อบาบิ โลน และพระกรของพระองค์จะต่อสู้กับชาวเคลเดีย 15  เรา  น่ี เราเองได้ พูด  เออ 
เราได้เรยีกท่าน เราได้นําท่านมา และท่านจะจําเรญิในทางของท่าน 16 จงเข้ามาใกล้ เรา ฟังเรือ่งน้ี  ตัง้แต่ 
เริม่ต้นเรามิ ได้  พู ดในท่ี ล้ีลับ  ตัง้แต่ มันเกิดมา เราก็ ได้  อยู ่ ท่ี น่ันแล้ว� และบัดน้ี  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าและ
พระวญิญาณของพระองค์ ได้ ทรงใช้ข้าพเจ้ามา 17 พระเยโฮวาห์  ผู้  ไถ่ ของเจ้า  องค์  บรสุิทธิ ์ของอสิราเอล ตร ั
สด ังน้ี วา่ �เราคือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า  ผู้ สัง่สอนเจ้าเพื่อประโยชน์ของเจ้า  ผู้ นําเจ้าในทางท่ี เจ้ าควร
จะไป 18  โอ ถ้าเจ้าได้เชื่อฟั งบ ัญญั ติ ของเราแล้ว ความสุขสมบู รณ ์ของเจ้าจะเป็นเหมือนแม่ น้ํา และความ
ชอบธรรมของเจ้าจะเป็นเหมือนคล่ืนทะเล 19 เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนทรายเช ่นก ัน และลูกหลานจาก
บัน้เอวของเจ้าเหมือนเม็ดทราย ชื่อของเขาจะไม่ ถู กตัดออกเลย หรอืถูกทําลายเสียจากหน้าเรา� 20 จงไป
เสียจากบาบิ โลน จงหนีออกจากคนเคลเดีย จงประกาศข้อน้ีด้วยเสียงรอ้งเพลง จงเล่าให ้ฟัง จงส่งออกไป
ถึงสุดปลายแผ่นดินโลกวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ยาโคบผู้ รบัใช ้ของพระองค์ แล้ว � 21 เม่ือพระองค์ทรงนํา
เขาทัง้หลายไปทางทะเลทราย เขาก็ มิได้  กระหาย  พระองค์ ทรงกระทําให้น้ําไหลจากศิลาเพื่อเขา  พระองค์ 
ทรงผ่าหนิและน้ําก็ทะลักออกมา 22 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ไม่มี  สันติ สุขแก่ คนชัว่ �
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อสิยาหเ์ป็นลูกศรขั ดม ัน� พระเจ้าทรงเรยีกท่านตัง้แต่ในครรภ์

1  โอ เกาะทัง้หลายเอย๋ จงฟังข้าพเจ้า  เจ้ าชนชาติทัง้หลายแต่ไกลเอย๋  จงฟัง พระเยโฮวาห์ทรงเรยีก
ข้าพเจ้าตัง้แต่ในครรภ์  พระองค์ ทรงกล่าวถึงชื่อข้าพเจ้าตัง้แต่ อยู ่ในท้องมารดาข้าพเจ้า 2  พระองค์ ทรงทํา
ปากของข้าพเจ้าเหมือนดาบคม  พระองค์ ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในรม่พระหตัถ์ของพระองค์  พระองค์ ทรงทํา
ข้าพเจ้าให้เป็นลูกศรขั ดม ัน  พระองค์ ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้เสียในแล่งของพระองค์ 3 และพระองค์ตรสักับ
ข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าเป็นผู้ รบัใช ้ของเรา  โอ  อสิราเอล ซ่ึงเราจะได้รบัเกียรติในเจ้า� 4  แต่ ข้าพเจ้าวา่ �ข้าพเจ้า
ได้ทํางานเปล่าดาย ข้าพเจ้าเปลืองแรงของข้าพเจ้าเปล่าๆ  อนิจจัง  แต่  แน่  ละ ความยุ ติ ธรรมอนัควรตกแก่
ข้าพเจ้าอยู่กับพระเยโฮวาห์ และงานของข้าพเจ้าอยู่กับพระเจ้าของข้าพเจ้า� 5 และบัดน้ีพระเยโฮวาห์  ผู้ 
ทรงป้ันข้าพเจ้าตัง้แต่ในครรภ์ ให ้เป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์ เพื่อจะนํายาโคบกลับมาหาพระองค์ อกี ตร ัสว ่า
� ถึงแม้ อสิราเอลจะไม่ ถู กรวบรวมเข้ามา ข้าพเจ้าก็ยงัได้รบัเกียรติในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และ
พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงเป็นกําลังของข้าพเจ้า� 6  พระองค์ ตร ัสว ่า �ซ่ึงเจ้าจะเป็นผู้ รบัใช ้ของเรา เพื่อจะ
ยกบรรดาตระกูลของยาโคบขึ้น เพื่อจะให้อสิราเอลท่ี เหลืออยู ่ กล ับสู่สภาพดี น้ัน  ดู เป็นการเล็กน้อยเกินไป
เราจะมอบให ้เจ้ าเป็นความสวา่งแก่บรรดาประชาชาติ เพื่อความรอดของเราจะถึงท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก
ทางเจ้า� 7 พระเยโฮวาห์  ผู้  ไถ่ ของอสิราเอลและองค์ บรสุิทธิ ์ตรสัแก่ ผู้  ท่ี  คนดู หมิน่และแก่ ผู้  ท่ี  ประชาชาติ  
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รงัเกียจ  ผู้ เป็นผู้ รบัใช ้ของผู้ครอบครองทัง้หลาย  ดังน้ี  วา่ � กษัตรยิ ์ทัง้หลายจะทอดพระเนตรและทรงลุกยนื
บรรดาเจ้านายจะกราบลง เพราะเหตุพระเยโฮวาห ์ผู้  สัตย์ซ่ือ  องค์  บรสุิทธิ ์ของอสิราเอล จะทรงเลือกสรร
เจ้า�

พระสัญญาวา่อสิราเอลจะกลับสู่สภาพดี
8 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �ในเวลาอนัชอบ เราได้ฟังเจ้า ในวนัแหง่ความรอด เราได้ชว่ยเจ้า เราจะรกัษา

เจ้าไว้ และมอบให ้เจ้ าเป็นพันธสัญญาของมนษุยชาติ เพื่อสถาปนาแผ่นดิน เพื่อเป็นเหตุ ให ้ ได้ รบัมรดกท่ี
รา้งเปล่าน้ัน 9 เพื่อเจ้าจะกล่าวแก่ ผู้  ถู กจองจําวา่ �ออกไปเถิด� ต่อบรรดาผู้ ท่ีอยู ่ในความมืดวา่ �จงปรากฏ
ตัว� เขาทัง้หลายจะเล้ียงชวีติตามทาง และตามท่ีสูงทัง้หลายจะเป็ นที ่ หาก ินของเขา 10 เขาทัง้หลายจะไม่
หวิหรอืกระหาย ความรอ้นหรอืดวงอาทิตย์จะไม่ทําลายเขา เพราะพระองค์ซ่ึงเมตตาเขาจะทรงนําเขาไป
และจะนําเขาไปตามน้ําพุ 11 เราจะทําภูเขาของเราทัง้หมดเป็นทางเดิน และทางหลวงของเราจะสูง 12  ดู  
เถิด พวกเหล่าน้ีจะมาจากเมืองไกล และดู เถิด บ้างมาจากเหนือและจากตะวนัตก และบ้างมาจากแผ่นดิน
สเวเน� 13  โอ ฟ้าสวรรค์ เอย๋ จงรอ้งเพลง  โอ  แผ่ นดินโลกเอย๋ จงลิงโลดเถิด  โอ  ภู เขาเอย๋ จงเปรมปร ีดิ ์ รอ้ง
เพลง เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงเล้าโลมชนชาติของพระองค์ แล้ว และจะทรงเมตตาแก่คนของพระองค์  
ผู้  ท่ี  ถู กข่มใจ 14  แต่ ศิโยนกล่าววา่ �พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงละทิง้ข้าพเจ้าแล้ว  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
ทรงลืมข้าพเจ้าเสียแล้ว� 15 � ผู้ หญิงจะลืมบุตรท่ีย ังก ินนมของนาง และจะไม่เมตตาบุตรชายจากครรภ์ของ
นางได้ หรอื  แม้ว ่าคนเหล่าน้ียงัลืมได้ กระน้ันเราก็จะไม่ลืมเจ้า 16  ดู  เถิด เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา
กําแพงเมืองของเจ้าอยู่ต่อหน้าเราเสมอ 17 ลูกหลานของเจ้าก็จะเรง่รบี  ผู้ ทําลายเจ้าและบรรดาผู้ ท่ี  ทําให ้ 
เจ้ าถูกทิง้รา้งก็จะออกไปจากเจ้า 18 จงเงยหน้าเงยตาขึ้นดูรอบๆ เขาทัง้หลายชุ มน ุมกัน เขาทัง้หลายมาหา
เจ้า� พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เรามี ช ีวิตอยู ่ตราบใด  เจ้ าจะสวมเขาทัง้หลายไว้หมดอยา่งเครือ่งอาภรณ์  เจ้ า
จะผูกเขาไวอ้ยา่งเจ้าสาวประดับอาภรณ์ 19 เพราะวา่ท่ี ท่ี  ถู กทิง้ไวเ้สียเปล่าและท่ีรกรา้งของเจ้า และแผ่นดิ 
นที ่ ถู กทําลายของเจ้าจะแคบเกินไปด้วยเหตุ มี ชาวเมืองอยูกั่นมาก และคนทัง้หลายท่ี กล ืนเจ้าจะอยู ่หา่งไกล 
20 เด็กท่ี เก ิดแก่ เจ้ าหลังจากลูกเสียไปแล้ว จะพูดท่ี หู ของเจ้าอ ีกวา่ � ท่ี  น้ี แคบเกินสําหรบัฉันแล้ว จงหาท่ี ให ้
ฉันอยู�่ 21  แล ้วเจ้าจะกล่าวในใจของเจ้าวา่ �ใครหนอได้ ให ้กําเนิดคนเหล่าน้ี แก่  ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าสูญ
เสี ยล ูกๆไปแล้ว และข้าพเจ้าก็ โดดเด่ียว  ถู กกวาดไปเป็นเชลยและยา้ยไปโน่นมาน่ี  แต่ ใครหนอชุบเล้ียงคน
เหล่าน้ี  ดู  เถิด ข้าพเจ้าถูกทิง้อยู ่ตามลําพัง  แล ้วคนเหล่าน้ีมาจากไหนกัน� �

ประเทศต่างๆท่ีบีบบังคับอสิราเอลจะถูกลงโทษ
22  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด เราจะยกมือของเรากวกับรรดาประชาชาติ และยก

สัญญาณของเราต่อชนชาติ ทัง้หลาย และเขาทัง้หลายจะอุม้บรรดาบุตรชายของเจ้ามา และบรรดาบุตรสาว
ของเจ้าน้ัน เขาจะใส่บ่าแบกมา 23 บรรดากษั ตร ิย์จะเป็นพ่อเล้ียงของเจ้า และพระราชนีิทัง้หลายจะเป็นแม่
เล้ียงของเจ้า เขาเหล่าน้ันจะก้มหน้าลงถึ งด ินกราบเจ้า เขาจะเลียผงคลี ท่ี  เท ้าของเจ้า  แล ้วเจ้าจะรูว้า่เราคือ
พระเยโฮวาห์  ผู้  ท่ี รอคอยเราจะไม่ประสบความอาย� 24 จะเอาเหยื่อไปจากผู้ มี  กําลัง หรอืจะชว่ยเชลยของผู้
ชอบธรรมใหพ้้นได้ หรอื 25  แน่ นอนละ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � แม้ เชลยของผู้ มี กําลั งก ็จะต้องเอาไป และ
เหยื่อของผู้น่ากลั วก ็ต้องชว่ยให ้พ้น เพราะเราจะต่อสู้กับผู้ ท่ี  ต่อสู้  เจ้า และจะชว่ยบุตรของเจ้าให ้รอด 26 เรา
จะให ้ผู้ บีบบังคับเจ้ากินเน้ือของตนเอง และเขาจะเมาโลหติของเขาเองเหมือนเมาเหล้าองุน่  แล ้วเน้ือหนัง
ทัง้ปวงจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์ เป็นพระผู้ชว่ยให้รอดของเจ้า และพระผู้ ไถ่ ของเจ้า  องค์  อาน ุภาพ
ของยาโคบ�
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 พระเยซู  ครสิต์ จะทรงถวายพระองค์เองเป็นเครือ่งบู ชา 

1 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � หน ังสือหยา่ของแม่ เจ้า  ผู้ ซ่ึงเราได้ ไล่ ไปเสียน้ัน  อยู ่ ท่ี ไหนเล่า หรอืเจ้าหน้ีของ
เราคนไหนเล่าท่ีเราได้ขายตัวเจ้าไป  ดู  เถิด เพราะความชัว่ชา้ของเจ้า  เจ้ าจึงถูกขาย และเพราะความละเมิด
ของเจ้า  แม่ ของเจ้าจึงถูกไล่ ไป 2 ทําไมนะ เม่ือเรามาจึงไม่ มี ใครเลย เม่ือเรารอ้งเรยีกจึงไม่ มี ใครตอบ มือ
ของเราสัน้  ไถ่  ไม่ได้  หรอื และเราไม่ มี กําลังท่ีจะชว่ยให้พ้นหรอื  ดู  เถิด เราให้น้ําทะเลแห ้งด ้วยการขนาบของ
เรา เรากระทําให ้แม่น ้ําเป็นถิน่ทุ รก ันดาร ปลาของแม่น้ําน้ั นก ็เหม็นเพราะขาดน้ํา และตายเพราะกระหาย
3 เราหม่ฟ้าสวรรค์ ไว ้ด้วยความดํามืด และเอาผ้ากระสอบมาคลุม� 4  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ประทาน
ให้ข้าพเจ้ามีลิน้ของบรรดาผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงสอน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ รูที้ ่จะค้ําชู ผู้  ท่ี เหน็ดเหน่ือยไวด้้วยถ้อยคํา
 ทุ กๆเชา้พระองค์ทรงปลุก ทรงปลุ กห ูของข้าพเจ้าเพื่อให้ฟังอยา่งผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงสอน 5  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าได้ทรงเบิ กห ู ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ ไม่  ด้ือดัน ข้าพเจ้าไม่ หนักลับ 6 ข้าพเจ้าหนัหลังให ้แก่  ผู้  ท่ี โบยตี 
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ข้าพเจ้า และหนัแก้มให ้แก่  คนที ่ดึงเคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้าไม่ หนี  หน ้าจากความอายแก่การถ่ มน ํ้าลายรด
7 เพราะวา่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงชว่ยข้าพเจ้า เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจึงจะไม่ ขายหน้า เพราะฉะน้ัน
ข้าพเจ้าจึงตัง้หน้าของข้าพเจ้าอยา่งหนิเหล็กไฟ และข้าพเจ้าทราบวา่ข้าพเจ้าจะไม่ ได้  อาย 8  พระองค์  ผู้ ทรง
แก้แทนข้าพเจ้าก็ อยู ่ ใกล้ ใครจะสู้ คดี กับข้าพเจ้า  ก็  ให ้เรายนือยู ่ด้วยกัน ใครเป็นปฏิ ปักษ์ ของข้าพเจ้า  ก็  ให ้เขา
มาใกล้ ข้าพเจ้า 9  ดู  เถิด  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงชว่ยข้าพเจ้า ใครจะกล่าวโทษข้าพเจ้าวา่มี ความผิด 
 ดู  เถิด บรรดาเขาทุกคนจะรอ่ยหรอไปเหมือนอยา่งเส้ือผ้า ตัวมอดจะกินเขาเหล่าน้ันเสีย 10 ใครบ้างในพวก
เจ้าเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ และเชื่อฟังเสียงของผู้ รบัใช ้ของพระองค์  ผู้ ดําเนินในความมืด และไม่ มี  ความ
สวา่ง จงให้เขาวางใจในพระนามพระเยโฮวาห์ และพึ่งอาศัยพระเจ้าของเขา 11  ดู  เถิด  เจ้ าทัง้สิน้ผู้ ก่อไฟ  ผู้ 
เอาดุ้นไฟคาดตัวเจ้าไว้ จงเดินด้วยแสงไฟของเจ้า และด้วยแสงดุ้นไฟซ่ึงเจ้าได้ ก่อ  เจ้ าจะได้ร ับอย ่างน้ีจาก
มือของเรา คือเจ้าจะต้องนอนลงด้วยความเศรา้โศก
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ความเล้าโลมสําหรบัศิ โยน 

1 �จงฟังเราซี  เจ้ าทัง้หลายผู้ ติ ดตามความชอบธรรม  เจ้ าผู้แสวงหาพระเยโฮวาห์ จงมองดูหนิซ่ึงได้ทรง
สกัดตัวเจ้ามา และจงมองดูบ่อหนิซ่ึงทรงขุดเอาตัวเจ้าทัง้หลายมา 2 จงมองอบัราฮมับรรพบุรุษของเจ้าทัง้
หลาย และดูซาราห ์ผู้ คลอดเจ้า เพราะเม่ื อม ีเขาอยู ่แต่  คนเดียว เราได้รอ้งเรยีกเขา และเราอวยพรเขา และ
กระทําให้เป็นคนมากมาย 3 เพราะวา่พระเยโฮวาห์จะทรงเล้าโลมศิ โยน  พระองค์ จะทรงเล้าโลมท่ีทิง้รา้งทัง้
สิน้ของเธอ และจะทําถิน่ทุ รก ันดารของเธอเหมือนสวนเอเดน และทะเลทรายของเธอเหมือนอุทยานของ
พระเยโฮวาห์ จะพบความชื่นบานและความยนิดีในเธอ ทัง้การโมทนาและเสียงเพลง 4  ชนชาติ ของเราเอย๋
จงฟังเสียงของเรา  โอ  ชาติ ของเราเอย๋ จงเงีย่หูฟังเรา เพราะราชบัญญั ติ จะออกไปจากเรา และความยุ ติ 
ธรรมจะออกไปเป็นความสวา่งของชนชาติ ทัง้หลาย 5 ความชอบธรรมของเราใกล้ เข ้ามาแล้ว และความรอด
ของเราได้ออกไปแล้ว แขนของเราจะพิพากษาชนชาติ ทัง้หลาย เกาะทัง้หลายจะรอคอยเรา และเขาจะหวงั
คอยแขนของเรา 6 จงแหงนตาดูฟ้าสวรรค์ และมองดูโลกเบื้องล่าง เพราะวา่ฟ้าสวรรค์จะสูญสิน้ไปเหมือน
ควนั และแผ่นดินโลกจะรอ่ยหรอไปเหมือนอยา่งเส้ือผ้า และเขาทัง้หลายผู้อาศัยอยู่ในน้ันจะตายไปเหมือน
กัน  แต่ ความรอดของเราจะอยู ่เป็นนิตย ์และความชอบธรรมของเราจะไม่ สิ ้นสุดเลย 7 จงฟังเรา  เจ้ าทัง้
หลายผู้ รู ้ถึงความชอบธรรม  ชนชาติ ซ่ึงราชบัญญั ติ ของเราอยู่ในใจ อยา่กลัวการตําหนิของมนษุย์ และอยา่
วติกต่อการกล่าวหยาบชา้ของเขา 8 เพราะวา่ตัวมอดจะกินเขาเหมือนกินเส้ือผ้า และตัวหนอนจะกินเขา
เหมือนกินขนแกะ  แต่ ความชอบธรรมของเราจะอยู ่เป็นนิตย ์และความรอดของเราจะอยู่ตลอดทุกชัว่อายุ
9  โอ ข้าแต่พระกรของพระเยโฮวาห์ จงต่ืนเถิด ต่ืนเถิด จงสวมกําลัง จงต่ืนอยา่งสมัยโบราณในชัว่อายุ นาน
มาแล้ว ท่านไม่ ใช ่หรอืท่ีฟันราหบั และทําใหพ้ญานาคได้รบับาดเจ็บ 10 ท่านไม่ ใช ่หรอืท่ี ทําให ้ทะเลแหง้ไป คือ
น้ําของมหาสมุทรใหญ่ ด้วย ซ่ึงทําท่ีลึกของทะเลให้เป็นหนทาง  เพื่อให ้ ผู้  ท่ี  ได้  ไถ่  ไว ้ แล ้วเดินผ่านไป 11 ฉะน้ัน
ผู้ ท่ี  ไถ่  ไว ้ แล ้วของพระเยโฮวาห์จะกลับ และรอ้งเพลงมาศิ โยน ความชื่นบานเป็นนิตย์จะอยู่บนศีรษะของ
เขา เขาจะได้รบัความชื่นบานและความยนิดี ความโศกเศรา้และการไว ้ทุกข์ จะหนีไปเสีย 12  เรา คือเราเอง
 ผู้ เล้าโลมเจ้า  เจ้ าเป็นผู้ใดเล่าท่ี กล ัวมนษุย ์ผู้ ซ่ึงต้องตาย คือกลัวบุตรของมนษุย์ซ่ึงถูกทําให้เหมือนหญ้า
13 และท่ี ได้ ลืมพระเยโฮวาห ์ผู้ สรา้งของตนเสีย  ผู้ ทรงขึงฟ้าสวรรค์และวางรากฐานของแผ่นดินโลก และท่ี 
กล ัวอยู่เรือ่ยไปตลอดวนั เพราะความเกรีย้วกราดของผู้ บีบบังคับ เม่ือเขาตัง้ตัวเขาท่ีจะทําลาย และความ
เกรีย้วกราดของผู้บีบบังคั บอย ู่ ท่ี ไหนเล่า 14  ผู้ ใดท่ีเป็นเชลยเรง่รบีเพื่อจะได้รบัการปลดปล่อย เพื่อเขาจะไม่
ตายในหลุม ทัง้อาหารของเขาจะไม่ ขาด 15 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  ผู้  แบ ่งแยกทะเลและ
คล่ื นก ็ คะนอง พระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา 16 และเราได้ ใส่ ถ้อยคําของเราในปากของ
เจ้า และซ่อนเจ้าไวใ้นรม่มือของเรา ซ่ึงตัง้ฟ้าสวรรค์ และวางรากฐานของแผ่นดินโลก และกล่าวแก่ศิโยน
วา่ � เจ้ าเป็นชนชาติของเรา� � 17  โอ เยรูซาเล็มเอย๋ จงปลุกตัวเอง จงปลุกตัวเอง จงยนืขึ้นเถิด  เจ้ าผู้ ได้ 
ด่ืมจากพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงถ้วยแหง่พระพิโรธของพระองค์  ผู้  ได้ ด่ืมถึงตะกอน ซ่ึงถ้วยแหง่ความ
โซเซ และดู ดม ันออก 18 ในบรรดาบุตรชายท่ีนางคลอดมาก็ ไม่มี  ผู้ ใดนํานาง ในบรรดาบุตรชายท่ีนางชุบเล้ียง
มาก็ ไม่มี ใครจู งม ือนาง 19 สองสิง่น้ี ได้ มาถึงเจ้า  ผู้ ใดเล่าจะเศรา้โศกเสียใจเพื่อเจ้า  ได้แก่ การล้างผลาญและ
การทําลาย  การก ันดารอาหารและดาบ เราจะให้ใครไปปลอบประโลมเจ้าดี หนอ 20  บุ ตรชายของเจ้าสลบไป
แล้ว เขานอนอยู ่ท่ี  ทุ  กห ัวถนนเหมือนววัป่าตัวผู้ ติ ดข่าย เขาทัง้หลายโชกโชนด้วยพระพิโรธของพระเยโฮวาห์
และการขนาบของพระเจ้าของเจ้า 21 ฉะน้ันเจ้าผู้ ถู กข่มใจ  ผู้ ซ่ึ งม ึนเมาแต่ มิใช ่ด้วยเหล้าองุน่ จงฟังข้อน้ี เถิด 
22  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า  ผู้ ทรงสู้ คดี  แห ่งชนชาติของพระองค์ ตร ัสด ังน้ี วา่ 
� ดู  เถิด เราได้เอาถ้วยแหง่ความโซเซมาจากมือของเจ้า  แล ้วตะกอนในถ้วยแหง่ความพิโรธของเรา  เจ้ าจะ
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ไม่ต้องด่ื มอ ีก 23  แต่ เราจะใส่มันไวใ้นมือของผู้ทรมานเจ้า  ผู้  ได้  พู  ดก ับจิตใจเจ้าวา่ � ก้มลง เราจะได้ข้ามไป�
และเจ้าได้กระทําใหห้ลังของเจ้าเหมือนพื้นดิน และเหมือนถนนเพื่อใหเ้ขาข้ามไป�

52
 กรุ งเยรูซาเล็มในสมัยอาณาจั กร 1000  ปี 

1  โอ ศิโยนเอย๋ ต่ืนเถิด ต่ืนเถิด จงสวมกําลังของเจ้า  โอ  เยรูซาเล็ม  กรุ งบร ิสุทธ ์ิ เอย๋ จงสวมเส้ือผ้างาม
ของเจ้า เพราะผู้ ท่ี  ไม่  เข ้าสุ หน ัตและผู้ ไม่ สะอาดจะไม่ เข ้ามาในเจ้าอกีเลย 2  โอ เยรูซาเล็มเอย๋ จงสลัดตัวจาก
ผงคลี จงลุกขึ้น และน่ังลง  โอ ธดิาแหง่ศิโยนท่ีเป็นเชลยเอย๋ จงแก้พันธนะออกจากคอของเจ้า 3 เพราะพระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � เจ้ าถูกขายเปล่าๆ และเจ้าจะถูกไถ่โดยไม่ ใช ้ เงนิ � 4 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสด ังน้ี วา่ � แต่ ก่อนน้ันชนชาติของเราลงไปสู่ อยีปิต์ เพื่ออาศัยอยู ่ท่ีน่ัน และชาวอสัซี เรยีบ ีบบังคับเขาโดย
ปราศจากสาเหตุ� 5 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �ฉะน้ันบัดน้ีเรามีอะไรอยู ่ท่ีน่ี ด้วยวา่ชนชาติของเราถูกนําเอาไป
เสียเปล่าๆ� พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ผู้ ครอบครองของเขาทําใหเ้ขารอ้ง และเขากล่าวหยาบหยามต่อนามของ
เราทุกวนัตลอดไป 6  เหตุ ฉะน้ันชนชาติของเราจะรูจั้กนามของเรา เพราะฉะน้ันในวนัน้ันเขาจะรู ้วา่ คือเราน่ี
แหละผู้ พูด  ดู  เถิด คือเราเอง� 7  เท ้าของผู้ประกาศข่าวประเสรฐิมา  ก็ งามสักเท่าใดท่ีบนภู เขา  ผู้ โฆษณาสันติ 
ภาพ  ผู้ ประกาศข่าวประเสรฐิแหง่สิ ่งอ ันประเสรฐิ  ผู้ โฆษณาความรอด  ผู้  กล ่าวแก่ศิโยนวา่ �พระเจ้าของ
เจ้าทรงครอบครอง� 8 พวกยามของเจ้าจะเปล่งเสียง เขาจะรอ้งเพลงกัน เพราะเขาจะได้ เห ็ นก ับตาอยา่ง
ชดั เม่ือพระเยโฮวาห์จะทรงนําศิโยนกลับมา 9  เจ้ าคือท่ีทิง้รา้งแหง่เยรูซาเล็มเอย๋ จงเปล่งเสียงรอ้งเพลง
ด้วยกัน เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงเล้าโลมชนชาติของพระองค์  พระองค์  ได้ ทรงไถ่เยรูซาเล็มแล้ว 10 พระ
เยโฮวาหท์รงเปลือยพระกรอนับร ิสุทธ ์ิของพระองค์ท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาติ และท่ีสุดปลาย
แผ่นดินโลกทัง้สิน้จะเหน็ความรอดของพระเจ้าของเรา 11  เจ้ าทัง้หลายผู้ถือเครือ่งภาชนะของพระเยโฮวาห์
ไปซี จงไป ออกไปจากท่ี โน่น อยา่แตะต้องสิง่ซ่ึงไม่ สะอาด จงออกไปจากท่ามกลางเธอ จงชาํระตัวของเจ้าให ้
บรสุิทธิ ์12 เพราะเจ้าจะไม่ต้องรบีออกไป และเจ้าจะไม่ต้องหลบหนี ไป เพราะพระเยโฮวาห์จะเสด็จนําหน้า
เจ้า และพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลจะทรงระวงัหลังเจ้า 13  ดู  เถิด  ผู้รบัใช ้ของเราจะทําอยา่งมี สติปัญญา ท่านจะ
สูงเด่นและเป็ นที ่ เทิดทูน และท่านจะสูงนัก 14 ด้วยคนเป็ นอ ันมากตะลึงเพราะท่านฉันใด  หน ้าตาของท่าน
เสียโฉมมากกวา่มนษุย ์คนใด และรูปรา่งของท่านก็เสียโฉมมากกวา่บุตรทัง้หลายของมนษุย ์คนใด 15 ท่าน
ก็จะกระทําใหบ้รรดาประชาชาติเป็ นอ ันมากตกตะลึงฉันน้ัน บรรดากษั ตร ิย ์ก็ จะปิดพระโอษฐ์เพราะท่านน้ัน
เพราะเขาทัง้หลายจะเหน็สิง่ท่ี ไม่มี ใครบอกเขา และเขาจะพิจารณาถึงสิง่ซ่ึงเขาไม่เคยได้ ยนิ 

53
การพยากรณ์ถึงการสิน้พระชนม์ของพระเยซู ครสิต์ 

1 ใครเล่าได้เชื่อสิง่ท่ีเขาได้ยนิจากเราทัง้หลาย พระกรของพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงสําแดงแก่ ผู้ใด 2 เพราะ
ท่านจะเจรญิขึ้นต่อพระพักตร ์พระองค์ อยา่งต้นไม้ ออ่น และเหมือนรากแตกหน่อมาจากพื้นดินแหง้ ท่านไม่ 
มี  รู ปรา่งหรอืความสวยงาม และเม่ือเราทัง้หลายจะมองท่าน  ไม่มี ความงามท่ีเราจะพึงปรารถนาท่าน 3 ท่าน
ได้ ถู กมนษุย ์ดู หมิน่และทอดทิง้ เป็นคนท่ีรบัความเศรา้โศกและคุ้นเคยกับความระทมทุกข์ และดังผู้ หน ึ่งซ่ึง
คนทนมองดู ไม่ได้ ท่านถู กด ู หมิน่ และเราทัง้หลายไม่ ได้ นับถือท่าน 4  แน่  ที เดียวท่านได้แบกความระทมทุกข์
ของเราทัง้หลาย และหอบความเศรา้โศกของเราไป กระน้ันเราทัง้หลายก็ยงัถือวา่ท่านถูกตี คือพระเจ้าทรง
โบยตีและข่มใจ 5  แต่ ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทัง้หลาย ท่านฟกชํ้าเพราะความชัว่ชา้ของ
เรา การตี สอนอ ันทําใหเ้ราทัง้หลายปลอดภัยน้ันตกแก่ ท่าน  ท่ี ต้องฟกชํ้าน้ั นก ็ ให ้เราหายดี 6 เราทุกคนได้ เจ ิน่
ไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หนัไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่านซ่ึงความชัว่
ชา้ของเราทุกคน 7 ท่านถู กบ ีบบังคับและท่านถูกข่มใจ ถึงกระน้ันท่านก็ ไม่  ปรปิาก เหมือนลูกแกะท่ี ถู กนําไป
ฆ่า และเหมือนแกะท่ีเป็นใบ้ อยู ่ หน ้าผู้ตัดขนของมันฉันใด ท่านก็ ไม่  ปร ิปากของท่านเลยฉันน้ัน 8 ท่านถูกนํา
ไปจากคุกและท่านไม่ ได้ รบัความยุ ติ ธรรมเสียเลย และผู้ใดเล่าจะประกาศเก่ียวกับพงศ์ พันธุ ์ของท่าน เพราะ
ท่านต้องถูกตัดออกไปจากแผ่นดินของคนเป็น ต้องถูกตีเพราะการละเมิดของชนชาติของเรา 9 และเขา
จัดหลุมศพของท่านไวกั้บคนชัว่ ในความตายของท่านเขาจัดไวกั้บเศรษฐี  แม้ว ่าท่านมิ ได้ กระทําการทารุณ
ประการใดเลย และไม่ มี การหลอกลวงในปากของท่าน 10  แต่  ก็ ยงัเป็นน้ําพระทัยของพระเยโฮวาห ์ท่ี จะให้
ท่านฟกชํ้าด้วยความระทมทุกข์ เม่ือพระองค์ทรงกระทําใหว้ญิญาณของท่านเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป ท่านจะ
เหน็เชื้อสายของท่าน ท่านจะยดืวนัทัง้หลายของท่าน น้ําพระทัยของพระเยโฮวาห์จะเจรญิขึ้นในมือของ
ท่าน 11 ท่านจะเหน็ความทุกขลํ์าบากแหง่จิตวญิญาณของท่าน และจะพอใจ โดยความรูข้องท่าน  ผู้รบัใช ้อนั
ชอบธรรมของเราจะกระทําให้คนเป็ นอ ันมากนับได้วา่เป็นคนชอบธรรม เพราะท่านจะแบกบรรดาความชัว่
ชา้ของเขาทัง้หลาย 12  ฉะน้ี เราจะแบ่งส่วนหน่ึงให้ท่านกับผู้ ยิง่ใหญ่ และท่านจะแบ่งรางว ัลก ับคนแข็งแรง
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เพราะท่านเทจิตวญิญาณของท่านถึงความมรณะ และถูกนับเข้ากับบรรดาผู้ ละเมิด ท่านก็แบกบาปของคน
เป็ นอ ันมาก และทําการออ้นวอนเพื่อผู้ ละเมิด 

54
อสิราเอลเป็นดัง่ �ภรรยาผู้ ถู กละทิง้�  ได้  กล ับคืนมา

1 �จงรอ้งเพลงเถิด  โอ หญิงหมันเอย๋  ผู้  ไม่ คลอดบุตร จงเปล่งเสียงรอ้งเพลงและรอ้งเสียงดัง  เจ้ าผู้ ไม่
ได้  เจ ็บครรภ์ ด้วยวา่บุตรของผู้ อยู ่อยา่งโดดเด่ียวก็ยงัจะมีมากกวา่บุตรของภรรยาท่ี ได้  แต่งงาน � พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี 2 �จงขยายสถานท่ี แห ่งเต็นท์ของเจ้า และใหเ้ขาขึ งม ่านของท่ีอาศัยของเจ้าออก อยา่หน่วงไว้
ต่อเชอืกของเจ้าให ้ยาว และเสรมิกําลังหลักหมุดของเจ้า 3 เพราะเจ้าจะกระจายออกไปทางขวาและทางซ้าย
และเชื้อสายของเจ้าจะได้พวกต่างชาติเป็นมรดก และจะกระทําใหห้วัเมืองท่ีรกรา้งมีคนอาศัยอยู่ 4 อยา่กลัว
เลย เพราะเจ้าจะไม่ต้องอบัอาย อยา่อดสู เลย เพราะเจ้าจะไม่ต้องละอาย เพราะเจ้าจะลืมความอายในวยั
สาวของเจ้า และเจ้าจะไม่จําท่ีเขาติความเป็ นม ่ายของเจ้าอกี 5 เพราะผู้สรา้งเจ้าเป็นสามีของเจ้า พระนาม
ของพระองค์คือพระเยโฮวาหจ์อมโยธา และองค์ บรสุิทธิ ์ของอสิราเอลเป็นผู้ ไถ่ ของเจ้า เขาจะเรยีกพระองค์
วา่พระเจ้าของสากลโลก 6 เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงเรยีกเจ้า ดังภรรยาผู้ ถู กละทิง้และโทมนัสในใจ เหมือน
ภรรยาสาวเม่ือนางถูกทิง้� พระเจ้าของเจ้าตร ัสด ังน้ี 7�เราได้ละทิง้เจ้าอยู ่หน ่อยเดียว  แต่ เราจะรวบรวมเจ้า
ด้วยความเมตตายิง่ 8 เราได้ซ่อนหน้าของเราจากเจ้า ด้วยความพิโรธอนัท่วมท้นอยู ่ครูห่น่ึง  แต่ ด้วยความ
กรุณานิรนัดร์ เราจะมีความเมตตาต่อเจ้า� พระเยโฮวาหพ์ระผู้ ไถ่  เจ้ าตร ัสด ังน้ี 9 �สําหรบัเราเรือ่งน้ีเหมือน
น้ําของโนอาห์ เพราะเราได้ปฏิญาณวา่น้ําของโนอาห์จะไม่ท่วมแผ่นดินโลกอกีเลยฉันใด เราจึงได้ปฏิญาณ
วา่ เราจะไม่โกรธเจ้า และจะไม่ขนาบเจ้าฉันน้ัน 10 เพราะภูเขาจะพรากจากไป และเนินจะคลอนแคลน  แต่ 
ความกรุณาของเราจะไม่พรากไปจากเจ้า และพันธสัญญาแหง่สันติภาพของเราจะไม่คลอนแคลนไป� พระ
เยโฮวาห ์ผู้  มี ความเมตตาต่อเจ้าตร ัสด ังน้ี 11 � โอ  เจ้ าผู้ ถู กข่มใจ  ถู กพายุ พัดพา และขาดการเล้าโลม  ดู  เถิด 
เราจะวางศิลาของเจ้าไว้ในพลวง และวางรากฐานของเจ้าไว้ด้วยไพทูรย์ 12 เราจะทําหน้าต่างของเจ้าด้วย
โมรา และประตูเมืองของเจ้าด้วยพลอยสี แดงเข้ม และชายแดนทัง้สิน้ของเจ้าด้วยเพชรนิลจินดา 13  บุ ตร
ทัง้สิน้ของเจ้าน้ันจะเรยีนรูจ้ากพระเยโฮวาห์ และบุตรของเจ้าจะมีความปลอดภัยอยา่งยิง่ 14  เจ้ าจะได้รบั
สถาปนาไวใ้นความชอบธรรม  เจ้ าจะหา่งไกลจากการบีบบังคับเพราะเจ้าจะไม่ต้องกลัว และหา่งจากความ
สยดสยองเพราะมันจะไม่มาใกล้ เจ้า 15  ดู  เถิด พวกเขาจะปลุกป่ันให ้เก ดิการแก่งแยง่เป็นแน่  แต่  ก็  มิใช ่เพราะ
มาจากเรา  ผู้ ใดปลุกป่ันให ้เก ิดการแก่งแย ่งก ับเจ้า  ผู้ น้ันจะล้มลงเพราะเจ้า 16  ดู  เถิด เราได้สรา้งชา่งเหล็กผู้
เป่าไฟถ่าน และทําให ้เก ิดอาวุธเหมาะกับงานของมัน เราได้สรา้งผู้ผลาญเพื่อทําลายด้วย 17  ไม่มี  อาว ุธใดท่ี
สรา้งเพื่อต่อสู้ เจ้ าจะจําเรญิได้ และเจ้าจะปรบัโทษลิน้ทุ กล ้ิ นที ่ ลุ กขึ้นต่อสู้ เจ้ าในการพิพากษา  น่ี เป็นมรดก
ของบรรดาผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์ และความชอบธรรมของเขามาจากเรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี
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ความรอดสําหรบัมนษุย ์ทัง้ปวง 

1 � โอ เชญิทุกคนท่ีกระหายจงมาถึงน้ํา และผู้ ท่ี  ไม่มี เงนิมาซ้ื อก ินเถิด มาซ้ือน้ําองุน่และน้ํานมเถิด โดยไม่
ต้องเสียเงนิเสียค่า 2 ทําไมเจ้าจึงใชเ้งนิของเจ้าเพื่อของซ่ึงไม่ ใช ่ อาหาร และใชผ้ลแรงงานซ้ือสิง่ซ่ึ งม ิ ให ้ อิม่ใจ 
จงเอาใจใส่ฟังเรา และรบัประทานของดี และให ้จิ ตใจปี ติ  ยนิดี ในไขมัน 3  เอยีงหู ของเจ้า และมาหาเรา  จง
ฟัง เพื่อจิตวญิญาณของเจ้าจะมี ชวีติ และเราจะทําพันธสัญญานิรนัดรกั์บเจ้า คือความเมตตาอนัแน่นอน
ของเราต่อดาวดิ 4  ดู  เถิด เรากระทําให้ท่านเป็นพยานต่อชนชาติ ทัง้หลาย เป็นหวัหน้าและเป็นผู้บัญชาการ
เพื่อชนชาติ ทัง้ปวง 5  ดู  เถิด  เจ้ าจะรอ้งเรยีกประชาชาติซ่ึงเจ้าไม่ รูจั้ก และประชาชาติซ่ึงไม่ รู ้จักเจ้าจะวิง่มา
หาเจ้าเหตุด้วยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และเพราะองค์ บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล เพราะพระองค์ทรงให ้
เจ้ าได้รบัเกียรติ 6 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ เม่ือจะพบพระองค์ ได้ จงทูลพระองค์ ขณะพระองค์ทรงอยู ่ใกล้ 
7  ให ้คนชัว่ละทิง้ทางของเขา และคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขา  ให ้เขากลับยงัพระเยโฮวาห์ เพื่อ
พระองค์จะทรงเมตตาเขา และยงัพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์จะทรงอภัยอยา่งล้นเหลือ 8 เพราะความ
คิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทัง้ทางของเจ้าไม่เป็ นว ิถีของเรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 9 �เพราะฟ้า
สวรรค์สูงกวา่แผ่นดินโลกฉันใด  วถีิ ของเราสูงกวา่ทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกวา่ความคิดของ
เจ้าฉันน้ัน 10 เพราะฝนและหมิะลงมาจากฟ้าสวรรค์ และไม่ กล ั บท ่ี น่ัน  เวน้แต่ รดแผ่นดินโลก กระทําให้มัน
บังเกิดผลและแตกหน่อ อาํนวยเมล็ดแก่ ผู้ หวา่นและอาหารแก่ ผู้ กินฉันใด 11 คําของเราซ่ึงออกไปจากปาก
ของเราจะไม่ กล ับมาสู่เราเปล่า  แต่ จะสัมฤทธิผ์ลซ่ึงเรามุ่งหมายไว้ และให ้สิ ่งซ่ึงเราใชไ้ปทําน้ันจําเรญิขึ้นฉัน
น้ัน 12 เพราะเจ้าจะออกไปด้วยความชื่นบาน และถูกนําไปด้วยสันติ ภาพ  ภู เขาและเนินเขาจะเปล่งเสียงรอ้ง
เพลงข้างหน้าเจ้า และต้นไม้ทัง้สิน้ในท้องทุ่งจะตบมือของมัน 13 แทนต้นหนามใหญ่ ต้นสนสามใบจะงอก
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ขึ้น แทนต้นหนามยอ่ย ต้นน้ํามันเขียวจะงอกขึ้นและแด่พระเยโฮวาห์ มันจะเป็นชื่อ เพื่อเป็นหมายสําคัญนิ
รนัดร์ ซ่ึงจะไม่ ถู กตัดออกเลย�
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พระเจ้าจะทรงรวบรวมอสิราเอลท่ี กระจัดกระจาย 

1 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �จงรกัษาความยุ ติ ธรรมไว้ และกระทําความเท่ียงธรรม เพราะความรอดของ
เราใกล้จะมา และความชอบธรรมของเราจะเผยออก 2 ความสุขยอ่มมี แก่  ผู้ กระทําเชน่น้ี และแก่ บุ ตรของ
มนษุย ์ผู้ ยดึไว ้มัน่  ผู้ รกัษาวนัสะบาโตไม่ เหย ียดหยามวนัน้ัน และระว ังม ือของเขาจากการกระทําชัว่รา้ยใดๆ�
3 อยา่ให ้บุ ตรชายของคนต่างชาติ ผู้  เข ้าจารตีถือพระเยโฮวาห ์กล่าววา่ �พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงแยกข้าแน่จาก
ชนชาติของพระองค์� และอยา่ให ้ขันที  พูดวา่ � ดู  เถิด ข้าเป็นต้นไม้ แหง้ � 4 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ 
�เรือ่งขั นที ทัง้หลายผู้รกัษาวนัสะบาโตของเรา  ผู้ เลือกบรรดาสิง่ท่ีพอใจเรา และยดึพันธสัญญาของเราไว ้
มัน่ 5 ภายในนิเวศของเราและภายในกําแพงของเรา เราจะให ้สถานท่ี และชื่อแก่เขาเหล่าน้ัน  ท่ี  ดี กวา่บุตร
ชายและบุตรสาว เราจะให้ชื่อนิรนัดร ์แก่ เขาทัง้หลายซ่ึงจะไม่ตัดออกเลย 6 และบรรดาบุตรชายของคนต่าง
ชาติ ผู้  เข ้าจารตีถือพระเยโฮวาห์  ปรนนิบัติ  พระองค์ และรกัพระนามของพระเยโฮวาห์ และเป็นผู้ รบัใช ้ของ
พระองค์  ทุ กคนผู้รกัษาวนัสะบาโต และมิ ได้  เหยยีดหยาม และยดึพันธสัญญาของเรามัน่ไว้ 7 คนเหล่าน้ีเรา
จะนํามายงัภูเขาบร ิสุทธ ์ิของเรา และกระทําให้เขาชื่นบานอยู่ในนิเวศอธษิฐานของเรา เครือ่งเผาบูชาของ
เขาและเครือ่งสักการบูชาของเขา จะเป็ นที ่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา เพราะนิเวศของเราเขาจะเรยีก
วา่เป็นนิเวศอธษิฐาน สําหรบับรรดาชนชาติ ทัง้หลาย � 8  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงรวบรวมอสิราเอล
ท่ี กระจัดกระจาย ตร ัสว ่า �เราจะรวบรวมคนอื่นมาไวกั้บเขา นอกจากคนเหล่าน้ั นที ่ ได้ รวบรวมไว ้แล้ว � 9  เจ้ 
าบรรดาสัตวป่์าทุ่ง  มาก ินซิ ทัง้เจ้าบรรดาสัตวใ์นป่า 10 ยามของเขาตาบอด เขาทัง้ปวงไร ้ความรู ้เขาทัง้ปวง
เป็นสุนัขใบ้ เขาเหา่ไม่ ได้  ได้  แต่  หลับ  ได้  แต่  นอน รกัแต่ งว่ง 11  เออ เขาเป็นสุนัขตะกละซ่ึงไม่ รู ้จั กอ ่ิม เขาเป็น
ผู้เล้ียงแกะท่ี เข ้าใจไม่ ได้ เขาทุกคนกลับไปตามทางเขาเอง ต่างก็หากําไรใส่ ตนเอง  ไม่ เวน้สักคน 12 เขาทัง้
หลายวา่ �มาเถิด  ให ้เราเอาเหล้าองุน่  ให ้เราเติมเมรยัให้เต็มตัวเรา และพรุง่น้ี ก็ จะเหมือนวนัน้ี ใหญ่ โตเกิน
ขนาด�
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� ไม่มี  สันติ สุขแก่ คนชัว่ �

1 คนชอบธรรมพินาศ และไม่ มี ใครเอาใจใส่  คนที ่ มี ใจเมตตาถูกเอาไปเสีย  ไม่มี ใครพิจารณาวา่คนชอบ
ธรรมถูกเอาไปเสียจากความชัว่รา้ยท่ีจะมา 2 เขาจะเข้าไปในสันติ ภาพ  ผู้ ดําเนินในความเท่ียงธรรมของเขา
 ก็ จะพักอยูบ่นท่ีนอนของเขา 3  แต่  เจ้ าทัง้หลาย บรรดาบุตรชายของแม่ มด เชื้อสายของคนล่วงประเวณีและ
หญิงแพศยา จงเข้ามาใกล้ ท่ีน่ี 4  เจ้ าทัง้หลายพูดเยย้หยนัใคร  เจ้ าอา้ปากเยย้แลบลิน้หลอกผู้ ใด  เจ้ าเป็น
ลูกแหง่การละเมิด เป็นเชื้อสายแหง่ความมุ สาม ิ ใช ่ หรอื 5 คือเจ้าผู้รอ้นเรา่ด้วยรูปเคารพภายใต้ ต้นไม้  เข ียว
ทุกต้น  ผู้ ฆ่าลูกของเจ้าในหุบเขาใต้ซอกหนิ 6 สวนของเจ้าอยู่ท่ามกลางหนิเกล้ียงเกลาแหง่ลําธาร  มัน มัน
เป็นส่วนของเจ้า  เจ้ าได้เทเครือ่งด่ืมบูชาและถวายธญัญบูชาให ้แก่  มัน เราจะรบัการเล้าโลมในเรือ่งสิง่เหล่า
น้ี หรอื 7 บนภูเขาสูงเด่น  เจ้ าได้ตัง้ท่ีนอนของเจ้าไว้ และท่ีน่ันเจ้าไปถวายเครือ่งสักการบู ชา 8  เจ้ าได้ตั ้งอน ุ
สาวรยี์ของเจ้าไว้หลังประตูและเสาประตู  เจ้ าจึงเปิดผ้าคลุ มท ่ีนอนของเจ้า  เจ้ าขึ้นไปบนน้ัน  เจ้ าทําให้มัน
กวา้ง และเจ้าตกลงกับมันเพื่อเจ้าเอง  เจ้ ารกัท่ีนอนของมัน และเจ้าได้ มองดู การเปลือย 9  เจ้ าเดินทางไป
หากษั ตร ิย ์พร ้อมกั บน ํ้ามัน และทวน้ํีาหอมของเจ้า  เจ้ าได้ส่งทูตของเจ้าไปไกล  แม้  ให ้ลงไปจนถึงนรก 10  เจ้ า
เหน็ดเหน่ือยเพราะระยะทางไกลของเจ้า  แต่  เจ้ ามิ ได้  พูดวา่ � หมดหวงั �  เจ้ าประสบชวีติแห ่งม ือของเจ้า และ
เจ้าจึ งม ิ ได้  โศกเศรา้ 11  เจ้ าครั ่นคร ้ามและกลัวใคร  เจ้ าจึงได้ มุ สาอยู่น่ันเองและไม่นึกถึงเรา และไม่ เอาใจใส่ 
เราสักนิด เรามิ ได้ ระงบัปากอยู่เป็นเวลานานแล้วดอกหรอื อยา่งน้ันซี เจ้ าจึงไม่ยาํเกรงเรา 12 เราจะบอกถึง
ความชอบธรรมและการกระทําของเจ้า  แต่ มั นก จ็ะไม่ เป็นประโยชน์  แก่  เจ้า 13 เม่ือเจ้ารอ้งออกมาก็ ให ้ สิ ่งท่ี เจ้ 
าสะสมไวช้ว่ยเจ้าให้พ้นซี  แต่ ลมจะพั ดม ันไปเสียหมด เพียงลมหายใจจะหอบมันออกไป  แต่  ผู้  ท่ี วางใจในเรา
จะได้ แผ่ นดินน้ันเป็นกรรมสิทธิ์ และจะได้ ภู เขาบร ิสุทธ ์ิของเราเป็นมรดก 14 และจะมีเสียงวา่ � พู นดิน  พู น
ดินขึ้น และจงเตรยีมทาง รือ้ถอนอุปสรรคเสียจากทางของชนชาติของเรา� 15  องค์  ผู้ สูงเด่นคือผู้ อยู ่ในนิรนั
ดร ์กาล  ผู้ ทรงพระนามวา่บร ิสุทธ ์ิตร ัสด ังน้ี วา่ �เราอยู่ในท่ี ท่ี สูงและบร ิสุทธ ์ิและอยู่กับผู้ ท่ี  มี  จิ ตใจสํานึกผิด
และถ่ อม เพื่อจะรือ้ฟ้ืนจิตใจของผู้ใจถ่ อม และรือ้ฟ้ืนใจของผู้ สํานึกผิด 16 เพราะเราจะไม่ ต่อสู้  แย ้งอยู ่เป็น
นิตย ์หรอืโกรธอยู ่เสมอ เพราะจิตวญิญาณจะออ่นลงต่อหน้าเรา คือบรรดาจิตวญิญาณท่ีเราได้สรา้งแล้ว
17 เราโกรธเพราะความชัว่ชา้แหง่ความโลภของเขา เราตี เขา เราซ่อนตัวและโกรธ  แต่ เขายงัหนักลับเดิน
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ตามชอบใจของเขาอยู่ 18 เราได้ เห ็ นว ิธีการของเขาแล้ว  แต่ เราจะรกัษาเขาให ้หาย เราจะนําเขา และสนอง
เขากับผู้ ไวทุ้กข์  ให ้เขาด้วยการเล้าโลม� 19 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เราสรา้งผลของรมิฝี ปาก  สันติภาพ  สันติ 
ภาพแก่คนไกลและคนใกล้ และเราจะรกัษาเขาให ้หาย � 20  แต่ คนชั ่วน ้ันเหมือนทะเลท่ี กําเรบิ เพราะมันน่ิง
อยู ่ไม่ได้ และน้ําของมั นก ็กวนตมและเลนขึ้นมา 21 พระเจ้าของข้าพเจ้าตร ัสว ่า � ไม่มี  สันติ สุขแก่ คนชัว่ �

58
การอดอาหารท่ีพอพระทัยพระเจ้า

1�จงรอ้งดังๆ อยา่ออมไว้ จงเปล่งเสียงของเจ้าเหมือนเป่าแตร จงแจ้งแก่ ชนชาติ ของเราใหท้ราบถึงเรือ่ง
การละเมิดของเขา  แก่  วงศ์ วานของยาโคบเรือ่งบาปของเขา 2  แต่ เขายงัแสวงหาเราทุกวนัและปี ติ  ยนิดี  ท่ี จะ
รูจั้กทางของเรา เหมือนกับวา่เขาเป็นประชาชาติ ท่ี  ได้ ทําความชอบธรรม และมิ ได้ ละทิง้กฎแหง่พระเจ้าของ
เขา เขาก็ขอข้อกฎอนัเท่ียงธรรมจากเรา เขาทัง้หลายก็ ปี  ติ  ยนิดี  ท่ี  จะเข้ ามาใกล้ พระเจ้า 3 พวกเขากล่าววา่
�ทําไมข้าพระองค์ทัง้หลายได้ อดอาหาร และพระองค์ มิได้  ทอดพระเนตร ทําไมข้าพระองค์ทัง้หลายได้ถ่อม
ตัวลง และพระองค์ มิได้ ทรงสนพระทัย�  ดู  เถิด ในว ันที ่ เจ้ าอดอาหาร  เจ้ าทําตามใจของเจ้า และบีบบังคับ
คนงานของเจ้าทัง้หมด 4  ดู  เถิด  เจ้ าอดอาหารเพียงเพื่อววิาทและต่อสู้ และเพื่อต่อยด้วยหมัดชัว่รา้ย การ
อดอาหารอยา่งของเจ้าในวนัน้ีจะไม่กระทําให้เสียงของเจ้าได้ยนิไปถึงท่ี สูง 5  อยา่งน้ี หรอืเป็นการอดอาหาร
ท่ีเราเลื อก คือว ันที ่คนข่มตัว  การก ้มศีรษะของเขาลงเหมือนออ้เล็ก และปูผ้ากระสอบและขี้เถ้ารองใต้ เขา 
 อยา่งน้ี หรอืเจ้าจะเรยีกการอยา่งน้ีวา่การอดอาหาร และเป็ นว ั นที ่พระเยโฮวาห์โปรดปรานอยา่งน้ันหรอื
6 การอดอาหารอยา่งน้ี ไม่ใช ่หรอืท่ีเราต้องการ คือการแก้พันธนะของความชัว่ การปลดเปล้ืองภาระหนัก
และการปล่อยให ้ผู้  ถู  กบ ีบบังคับเป็ นอ ิ สระ และการหกัแอกเสียทุ กอ ัน 7  ไม่ใช ่การท่ีจะปันอาหารของเจ้าให้
กับผู้ หวิ และนําคนยากจนไรบ้้านเข้ามาในบ้านของเจ้า เม่ือเจ้าเหน็คนเปลือยกายก็คลุมกายเขาไว้ และไม่
ซ่อนตัวของเจ้าจากญาติของเจ้าเอง ดอกหรอื 8  แล ้วความสวา่งของเจ้าจะพุ่งออกมาอยา่งอรุ ณ และแผล
ของเจ้าจะเรยีกเน้ือขึ้นมาอยา่งรวดเรว็ ความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนําหน้าเจ้า และสงา่ราศีของพระเย
โฮวาห์จะระวงัหลังเจ้า 9  แล ้วเจ้าจะทูล และพระเยโฮวาห์จะทรงตอบ  เจ้ าจะรอ้งทูล และพระองค์จะตร ัสว 
่า �เราอยู ่น่ี � ถ้าเจ้าจะเอาออกไปจากท่ามกลางเจ้าเสีย ซ่ึงแอก ซ่ึงการชี ้หน้า และซ่ึงการพู ดอย ่างไร ้สาระ 
10 ถ้าเจ้าทุ่มเทชวีติของเจ้าแก่คนหวิ และให ้ผู้  ถู กข่มใจได้ อิม่ใจ  แล ้วความสวา่งของเจ้าจะโผล่ขึ้นในความ
มืด และความมืดคลุ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเท่ียงวนั 11 และพระเยโฮวาห์จะนําเจ้าอยู ่เป็นนิตย ์และให ้จิ ต
ใจเจ้าอิม่ในฤดู แล้ง และกระทําใหก้ระดูกของเจ้าอว้นพี และเจ้าจะเป็นเหมือนสวนท่ี มีน ํ้ารด เหมือนน้ําพุ  ท่ี 
น้ําของมันไม่ ขาด 12 และพวกเจ้าจะได้สรา้งสิง่ปร ักห ักพังโบราณขึ้นใหม่  เจ้ าจะได้ซ่อมเสรมิรากฐานของคน
หลายชัว่อายุมาแล้วขึ้น  เจ้ าจะได้ ชื่อวา่ �เป็นผู้ซ่อมกําแพงท่ี พัง  ผู้ ซ่อมแซมถนนให้คืนคงเพื่อจะได้อาศัย
อยู�่

การถือวนัสะบาโต
13 ถ้าเจ้าหยุดเหยยีบยํ่าวนัสะบาโต คือจากการทําตามใจของเจ้าในวนับร ิสุทธ ์ิของเรา และเรยีกสะบา

โตวา่ วนัปี ติ  ยนิดี และเรยีกวนับร ิสุทธ ์ิของพระเยโฮวาห ์วา่ ว ันม ี เกียรติ ถ้าเจ้าให ้เกียรติ  มัน  ไม่ ไปตามทาง
ของเจ้าเอง หรอืทําตามใจของเจ้า หรอืพูดถ้อยคําของเจ้าเอง 14  แล ้วเจ้าจะได้ความปี ติ  ยนิดี ในพระเยโฮ
วาห์ และเราจะให ้เจ้ าขึ้นขี่ อยู ่บนท่ีสูงของแผ่นดินโลก และเราจะเล้ียงเจ้าด้วยมรดกของยาโคบบิดาของเจ้า
เพราะโอษฐ์ของพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแล้ว�

59
พระเจ้าทรงสามารถ  ยนิดี และมี ฤทธิ ์ ท่ี จะชว่ยให ้รอด 

1  ดู  เถิด พระหตัถ์ของพระเยโฮวาห ์มิได้ สัน้ลง  ท่ี จะชว่ยใหร้อดไม่ ได้ หรอืพระกรรณตึง ซ่ึงจะไม่ทรงได้ ยนิ 2  
แต่ วา่ความชัว่ชา้ของเจ้าทัง้หลายได้กระทําให ้เก ิดการแยกระหวา่งเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า และบาปของเจ้า
ทัง้หลายได้บังพระพักตรข์องพระองค์เสียจากเจ้า  พระองค์ จึ งม ิ ได้ยนิ 3 เพราะมือของเจ้ามลทินด้วยโลหติ
และน้ิวมือของเจ้าด้วยความชัว่ชา้ รมิฝีปากของเจ้าได้ พู ดคําเท็จ ลิน้ของเจ้าพึมพําความอธรรม 4  ไม่มี  ผู้ 
ใดฟ้องอยา่งยุ ติ  ธรรม  ไม่มี  ผู้ ใดขึ้นศาลอยา่งสัตย ์จรงิ เขาทัง้หลายวางใจอยู่กับสิง่ท่ี ไม่ เป็นสาระ เขาพูดเท็จ
เขาตัง้ครรภ์ความชัว่และคลอดความชัว่ชา้ 5 เขาฟักไข่ งู ทับทาง เขาทอใยแมงมุม เขาผู้กินไข่น้ั นก ็ ตาย  แม้  
ไข่ ลูกใดถูกทุบ  งู รา้ยก็เป็นตัวขึ้นมา 6 ใยของมันจะใช้เป็นเส้ือผ้าไม่ ได้ คนจะเอาสิง่ท่ีมันทํามาคลุมตัวไม่ 
ได้ กิจการของมันเป็นการชัว่ชา้ และการกระทําอนัทารุณก็ อยู ่ในมือของเขา 7  เท ้าของเขาวิง่ไปหาความ
ชัว่ และเขาเรง่ไปหลัง่โลหติไรค้วามผิดให ้ถึงตาย ความคิดของเขาเป็นความคิดชัว่ชา้ การล้างผลาญและ
การทําลายอยู่ในหนทางของเขา 8 เขาไม่ รู ้จักทางแหง่สันติ สุข  ไม่มี ความยุ ติ ธรรมในวถีิของเขา เขาได้ ทําให ้
ถนนของเขาคดโค้ง  ผู้ ใดท่ีเดินในน้ันจะไม่ รู ้จักสันติ สุข 9 เพราะฉะน้ันความยุ ติ ธรรมจึงอยู่หา่งจากเราทัง้
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หลาย และความเท่ียงธรรมตามเราไม่ ทัน เราทัง้หลายคอยท่าความสวา่งและ  ดู  เถิด  ความมืด คอยท่าความ
สุกใส  แต่ เราดําเนินในความมืดคลุ้ม 10 เราทัง้หลายคลําหากําแพงเหมือนคนตาบอด เราคลําหาราวกับวา่
เราไม่ มี  ลูกตา เราสะดุดในเวลาเท่ียงเหมือนในเวลากลางคืน เราอยู่ในท่ีโดดเด่ียวเหมือนคนตาย 11 เรา
ทุกคนครางเหมือนหมี และพิลาปเหมือนนกเขา และมองหาความยุ ติ  ธรรม  แต่  ไม่มี  เลย หาความรอด  แต่  ก็  
อยู ่ไกลจากเรา 12 เพราะการละเมิดของข้าพระองค์ทัง้หลายทวีขึ้นต่อพระพักตร ์พระองค์ และบาปของข้า
พระองค์ ก็ ปรกัปราํข้าพระองค์ เพราะการละเมิดของข้าพระองค์ อยู ่กับข้าพระองค์ ส่วนความชัว่ชา้ของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์ ก็  รูจั้ก 13 คือการละเมิด การปฏิเสธพระเยโฮวาห์ การหนัไปจากการติดตามพระเจ้า
ของเรา การพูดท่ีเป็นการบีบบังคับและการกบฏ  การก ่อและการกล่าวคําเท็จจากใจ 14 ความยุ ติ ธรรมก็ หนั
กลับ และความเท่ียงธรรมก็ยนือยู ่แต่ไกล เพราะความจรงิล้มลงท่ีถนนเสียแล้ว และความเท่ียงตรงเข้าไป
ไม่ ได้ 15  เออ สัจจะขาดอยู่ และผู้ใดท่ีพรากจากความชั ่วก ็ทําตัวให้เป็นเหยื่อ พระเยโฮวาห์ทรงเหน็  แล ้วไม่
เป็ นที ่พอพระทัยพระองค์ ท่ี  ไม่มี  ความยุติธรรม 16  พระองค์ ทรงเห ็นว ่าไม่ มี คนใดเลย ทรงประหลาดพระทัย
วา่ไม่ มี ใครออ้นวอนเผื่อ เพราะฉะน้ันพระกรของพระองค์เองก็นําความรอดมาสู่ พระองค์ และความชอบ
ธรรมของพระองค์ ชู  พระองค์  ไว ้17  พระองค์ ทรงสวมความชอบธรรมเป็นทับทรวง และพระมาลาแหง่ความ
รอดอยูเ่หนือพระเศียรของพระองค์  พระองค์ ทรงสวมฉลองพระองค์ แห ่งการแก้แค้นเป็นของคลุมพระกาย
และเอาความกระตือรอืรน้หม่พระองค์ 18  พระองค์ จะทรงชาํระให้ตามการกระทําของเขา คือพระพิโรธแก่ 
ปรปักษ์ ของพระองค์ และสิง่สนองแก่ ศัตรู ของพระองค์  พระองค์ จะทรงมอบการสนองแก่เกาะทัง้หลาย
19 เขาจึงจะยาํเกรงพระนามพระเยโฮวาห์จากตะวนัตก และสงา่ราศีของพระองค์จากท่ี ตะวนัขึ้น เม่ือศั ตรู 
มาอยา่งแม่น้ําเชีย่ว พระวญิญาณของพระเยโฮวาหจ์ะยกธงขึ้นสู้ มัน 

พระผู้ ไถ่ จะเสด็จมายงัศิ โยน 
20 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �และพระผู้ ไถ่ จะเสด็จมายงัศิ โยน  มาย ังบรรดาผู้ อยู ่ในยาโคบผู้หนัจากการ

ละเมิด� 21 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �และฝ่ายเรา  น่ี เป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทัง้หลาย คือวญิญาณของ
เราซ่ึงอยู่เหนือเจ้า และคําของเราซ่ึงเราใส่ ไว ้ในปากของเจ้าจะไม่พรากไปจากปากของเจ้า หรอืจากปาก
เชื้อสายของเจ้า หรอืจากปากของเชื้อสายแหง่เชื้อสายของเจ้า  ตัง้แต่  เวลาน้ี ไปจนกาลนิรนัดร�์ พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี
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สงา่ราศีของศิโยนในอนาคต

1 �จงลุกขึ้น  ฉายแสง เพราะวา่ความสวา่งของเจ้ามาแล้ว และสงา่ราศีของพระเยโฮวาหข์ึ้นมาเหนือเจ้า
2  เพราะวา่  ดู  เถิด ความมืดจะคลุมแผ่นดินโลก และความมืดทึบจะคลุมชนชาติ ทัง้หลาย  แต่ พระเยโฮวาห์
จะทรงขึ้นมาเหนือเจ้า และเขาจะเหน็สงา่ราศีของพระองค์เหนือเจ้า 3 และบรรดาประชาชาติจะมายงัความ
สวา่งของเจ้า และกษั ตร ิย์ทัง้หลายยงัความสุกใสแหง่การขึ้นของเจ้า 4 จงเงยตาของเจ้ามองให้รอบและ
ดู เขาทัง้ปวงมาอยู ่ด้วยกัน เขาทัง้หลายมาหาเจ้า  บุ ตรชายทัง้หลายของเจ้าจะมาจากท่ี ไกล และบุตรสาว
ทัง้หลายของเจ้าจะรบัการเล้ียงจากเจ้า 5  แล ้วเจ้าจะเหน็และโชติชว่งด้วยกัน ใจของเจ้าจะเกรงกลัวและ
ใจกวา้งขึ้น เพราะความอุดมสมบู รณ ์ของทะเลจะหนัมาหาเจ้า ความมัง่คัง่ของบรรดาประชาชาติจะมายงั
เจ้า 6 มวลอูฐจะมาหอ้มล้อมเจ้า อูฐหนุ่มจากมีเดียนและเอฟาห์ บรรดาเหล่าน้ันจากเชบาจะมา เขาจะนํา
ทองคําและกํายาน และจะบอกข่าวดีถึ งก ิจการอนัน่าสรรเสรญิของพระเยโฮวาห์ 7 ฝูงแพะแกะทัง้สิน้แหง่
เคดารจ์ะรวมมาหาเจ้า แกะผู้ของเนบาโยทจะปรนนิบั ติ  เจ้า มันจะขึ้นไปบนแท่นบูชาของเราอยา่งเป็ นที ่ 
โปรดปราน และเราจะให้นิเวศแหง่สงา่ราศีของเราได้รบัสงา่ราศี 8  เหล่าน้ี เป็นใครนะท่ี บิ นมาเหมือนเมฆ
และเหมือนนกเขาไปยงัหน้าต่างของมัน 9  แน่ นอนเกาะทัง้หลายจะรอคอยเรา กําป่ันแหง่ทารช ิชก ่อน เพื่อ
นําบุตรชายของเจ้ามาแต่ ไกล นําเงนิและทองคําของเขามาด้วย เพื่อพระนามแหง่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า และเพื่อองค์ บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทําให ้เจ้ าได้รบัสงา่ราศี 10  เหล่ าบุตร
ชายของคนต่างด้าวจะสรา้งกําแพงของเจ้าขึ้น และกษั ตร ิย์ของเขาจะปรนนิบั ติ  เจ้า เพราะด้วยความพิโรธ
ของเรา เราเฆ่ียนเจ้า  แต่ ด้วยความโปรดปรานของเรา เราได้ กรุ ณาเจ้า 11  ประตู เมืองของเจ้าจึงจะเปิ ดอย ู่ 
เสมอ ทัง้กลางวนัและกลางคื นม ันจะไม่ ปิด เพื่อคนจะนําความมัง่คัง่ของบรรดาประชาชาติมาให ้เจ้า  พร ้อม
ด้วยกษั ตร ิย ์ทัง้หลาย 12 เพราะวา่ประชาชาติและราชอาณาจักรท่ีจะไม่ ปรนนิบัติ  เจ้ าจะพินาศ  เออ บรรดา
ประชาชาติ เหล่ าน้ันจะถูกทิง้รา้งอยา่งสิน้เชงิ 13 สงา่ราศี แห ่งเลบานอนจะมายงัเจ้า คือต้นสนสามใบ ต้นสน
เขาและต้นไม้ ท่ี  เข ียวชะอุม่ตลอดปี ด้วยกัน เพื่อจะกระทําให ้ท่ี  แห ่งสถานบร ิสุทธ ์ิของเรางดงาม และเราจะ
กระทําให ้ท่ี  แห ่งเท้าของเรารุง่โรจน์ 14  บุ ตรชายของคนเหล่าน้ั นที ่ ได้ บีบบังคับเจ้าจะมาโค้งลงต่อเจ้า และ
บรรดาผู้ ท่ี  ดู หมิน่เจ้าจะกราบลงท่ีฝ่าเท้าของเจ้า เขาทัง้หลายจะเรยีกเจ้าวา่ �เป็นพระนครของพระเยโฮ
วาห์ ศิโยนแหง่องค์ บรสุิทธิ ์ของอสิราเอล� 15 ในเม่ือเจ้าได้ ถู กละทิง้และเป็ นที ่ เกลียดชงั และไม่ มี ใครผ่าน



 หน ังสื ออ ิสยาห์ 60:16 583  หน ังสื ออ ิสยาห์ 62:4

เจ้ามาเลย เราจะกระทําให ้เจ้ าโออ่า่ตระการเป็นนิตย์ เป็นความชื่นบานทุกชัว่อายุ 16  เจ้ าจะได้ ดู ดน้ํานมของ
บรรดาประชาชาติ  เจ้ าจะได้ ดู ดนมของบรรดากษั ตร ิย์ และเจ้าจะรู ้วา่ เราพระเยโฮวาห์ เป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด
ของเจ้า และพระผู้ ไถ่ ของเจ้า  องค์  อาน ภุาพของยาโคบ 17 แทนทองสัมฤทธิ์ เราจะนํามาซ่ึงทองคํา และแทน
เหล็ก เราจะนํามาซ่ึงเงนิ แทนไม้  ทองสัมฤทธิ ์แทนหนิ  เหล็ก เราจะกระทําให ้สันติ ภาพเป็นผู้ครอบครอง
ของเจ้า และความชอบธรรมเป็นนายงานของเจ้า 18 ในแผ่นดินของเจ้าเขาจะไม่ ได้ ยนิถึงความทารุณอกี
ในเขตแดนของเจ้า ถึงการล้างผลาญหรอืการทําลาย  แต่  เจ้ าจะเรยีกกําแพงของเจ้าวา่ �ความรอด� และ
ประตูเมืองของเจ้าวา่ �ความสรรเสรญิ� 19  ดวงอาทิตย ์จะไม่เป็นความสวา่งของเจ้าในกลางว ันอ ีก หรอื
ดวงจันทรจ์ะไม่ ให ้แสงแก่ เจ้ าในกลางคืนเพื่อเป็นความสุกใส  แต่ พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความสวา่งเป็น
นิตย์ของเจ้า และพระเจ้าของเจ้าจะเป็นสงา่ราศีของเจ้า 20  ดวงอาทิตย ์ของเจ้าจะไม่ตกอกี หรอืดวงจันทร์
ของเจ้าจะไม่ มี  ข้างแรม เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความสวา่งนิรนัดรข์องเจ้า และว ันที ่ เจ้ าไว ้ทุกข์ จะ
หมดสิน้ไป 21  ชนชาติ ของเจ้าจะชอบธรรมทัง้สิน้ เขาจะได้ แผ่ นดินน้ันเป็นกรรมสิทธิ ์เป็นนิตย ์ หน ่อท่ีเรา
ปลูก และผลงานแห ่งม ือของเราน้ัน เพื่อเราจะรบัสงา่ราศี 22  ผู้ เล็กน้อยท่ีสุดจะเป็นพันๆ และผู้นิดท่ีสุดจะ
เป็นประชาชาติอ ันม ี อานภุาพ เราคือพระเยโฮวาห์ ถึงเวลาเราก็จะเรง่�
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ข่าวประเสรฐิเรือ่งความรอดในศิ โยน 

1 �พระวญิญาณแหง่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะวา่พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงเจิมตัง้
ข้าพเจ้าไว ้ให ้ประกาศข่าวประเสรฐิมายงัผู้ ท่ี ถ่อมใจ  พระองค์  ได้ ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รกัษาคนท่ี ชอกชํ้าระกําใจ 
 ให ้รอ้งประกาศอสิรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการเปิดเรอืนจําออกให ้แก่  ผู้  ท่ี  ถู กจองจํา 2 เพื่อประกาศปี 
แห ่งความโปรดปรานของพระเยโฮวาห์ และวนัแหง่การแก้แค้นของพระเจ้าของเรา เพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ ท่ี  
ไวทุ้กข์ 

อสิราเอลจะได้ กล ับคืนมาใหม่
3 เพื่อจัดให้บรรดาผู้ ท่ี  ไวทุ้กข์ ในศิ โยน เพื่อประทานความสวยงามแทนขี้เถ้าให ้เขา น้ํามันแหง่ความยนิดี

แทนการไว ้ทุกข์ ผ้าหม่แหง่การสรรเสรญิแทนจิตใจท่ี ท้อถอย เพื่อคนจะเรยีกเขาวา่ต้นไม้ แห ่งความชอบ
ธรรม  ท่ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงปลูกไว้ เพื่อพระองค์จะทรงได้รบัสงา่ราศี 4 เขาทัง้หลายจะสรา้งท่ี ท่ี  ถู กทิง้ไว้
เสียเปล่าแต่โบราณขึ้นใหม่ เขาจะก่อซากปร ักห ักพังแต่ก่อนขึ้นมาอกี เขาจะซ่อมหวัเมืองท่ี ถู กทิง้ไว้เสีย
เปล่าน้ัน คือท่ี ท่ี รกรา้งมาหลายชัว่อายุคนแล้ว 5 คนต่างถิน่จะยนืเล้ียงฝูงแพะแกะของเจ้าทัง้หลาย  บุ ตร
ชายทัง้หลายของคนต่างด้าวจะเป็นคนไถนาและคนแต่งเถาองุน่ของเจ้า 6  แต่  เจ้ าทัง้หลายจะได้ ชื่อวา่  ปุ 
โรหติของพระเยโฮวาห์ คนจะเรยีกเจ้าทัง้หลายวา่ เป็นผู้ ปรนนิบัติ ของพระเจ้าของเรา  เจ้ าทัง้หลายจะได้
รบัประทานความมัง่คัง่ของบรรดาประชาชาติ และเจ้าจะอวดในสงา่ราศีของเขาทัง้หลาย 7 แทนความอาย
ของเจ้าทัง้หลาย  เจ้ าจะได้ส่วนสองส่ วน แทนความอดสู เขาทัง้หลายจะเปรมปร ีดิ ์ในส่วนของเขา เพราะ
ฉะน้ันในแผ่นดินของเขาทัง้หลาย เขาจะได้สองส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ ความชื่นบานเป็นนิตย์จะเป็นของเขา
8 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์รกัความยุ ติ  ธรรม เราเกลียดการขโมยเพื่อได้เครือ่งเผาบู ชา เราจะนํากิจการ
ของเขาด้วยความจรงิ และเราจะกระทําพันธสัญญานิรนัดรกั์บเขา 9 เชื้อสายของเขาทัง้หลายจะเป็ นที ่ รู ้จั 
กก ันท่ามกลางบรรดาประชาชาติ และลูกหลานของเขาในท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย  ทุ กคนท่ี ได้  เห ็นเขาจะ
จําเขาได้ วา่เขาเป็นเชื้อสายซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงอาํนวยพระพร� 10 ข้าพเจ้าจะเปรมปร ีดิ ์อยา่งยิง่ในพระ
เยโฮวาห์  จิ ตใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ ได้ ทรงสวมข้าพเจ้าด้วยเส้ือผ้า
แหง่ความรอด  พระองค์ ทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเส้ือแหง่ความชอบธรรม อยา่งเจ้าบ่าวประดับตัวด้วยเครือ่ง
ประดับ และอยา่งเจ้าสาวตกแต่งตัวด้วยเพชรนิลจินดา 11 เพราะแผ่นดินโลกได้ เก ิดหน่อของมัน และสวน
ทําให ้สิ ่งท่ีหวา่นในน้ันงอกขึ้นมาฉันใด  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงทําให้ความชอบธรรมและความ
สรรเสรญิงอกขึ้นมาต่อหน้าบรรดาประชาชาติ ฉันน้ัน 
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อสิราเอลจะได้ กล ับคืนมาใหม่

1 เพื่อเหน็แก่ศิ โยน ข้าพเจ้าจะไม่ระงบัเสียง และเพื่อเหน็แก่ เยรูซาเล็ม ข้าพเจ้าจะไม่น่ิงเฉยอยู่ จนกวา่
ความชอบธรรมของกรุง น้ีจะออกไปอยา่งความสุกใส และความรอดของกรุง น้ีอยา่งคบเพลิง ท่ี ลุ กอยู่
2 บรรดาประชาชาติจะเหน็ความชอบธรรมของเจ้า และกษั ตร ิย์ทัง้หลายจะเหน็สงา่ราศีของเจ้า และเขาจะ
เรยีกเจ้าด้วยชื่อใหม่ ซ่ึงพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์จะประทาน 3  เจ้ าจะเป็นมงกุฎแหง่สงา่ราศีในพระหตัถ์
ของพระเยโฮวาห์ และเป็นราชมงกุฎในพระหตัถ์ แห ่งพระเจ้าของเจ้า 4 เขาจะไม่ขนานนามเจ้าอ ีกวา่ � ถู ก
ทอดทิง้� และเขาจะไม่เรยีกแผ่นดินของเจ้าอ ีกวา่ �ซ่ึงรา้งเปล่า�  แต่ เขาจะเรยีกเจ้าวา่ �เฮฟซีบาห�์ และ
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เรยีกแผ่นดินของเจ้าวา่ � บิ วลาห�์ เพราะพระเยโฮวาหท์รงปี ติ  ยนิดี ในเจ้า และแผ่นดินของเจ้าจะแต่งงาน
5 เพราะชายหนุ่มแต่งงานกับหญิงพรหมจาร ีฉันใด  บุ ตรชายทัง้หลายของเจ้าจะแต่ งก ับเจ้าฉันน้ัน และเจ้า
บ่าวเปรมปร ีดิ ์เพราะเจ้าสาวฉันใด พระเจ้าของเจ้าจะเปรมปร ีดิ ์เพราะเจ้าฉันน้ัน 6  โอ เยรูซาเล็มเอย๋ บน
กําแพงของเจ้า เราได้วางยามไว้ ตลอดกลางวนัและตลอดกลางคืนเขาทัง้หลายจะไม่ระงบัเสียงเลย  เจ้ าทัง้
หลายผู้ ท่ี  กล ่าวถึงพระเยโฮวาห์  ไม่ ต้องระงบัเสียง 7 และอยา่ให ้พระองค์ หยุดพักจนกวา่พระองค์จะสถาปนา
และกระทํากรุงเยรูซาเล็มให้เป็ นที ่สรรเสรญิในแผ่นดินโลก 8 พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณด้วยพระหตัถ์ขวา
ของพระองค์ และด้วยพระกรอานภุาพของพระองค์ วา่ � แน่ นอนเราจะไม่ ให ้ข้าวของเจ้าเป็นอาหารของศั 
ตรู ของเจ้าอกี และบรรดาบุตรชายของคนต่างด้าวจะไม่ด่ื มน ้ําองุน่ของเจ้า ซ่ึงเจ้าตรากตราํได้ มาน ้ัน 9  แต่  
ผู้ ใดท่ี เก ่ียวเก็บไวจ้ะได้กินและสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ และบรรดาผู้ ท่ี  เก ็บรวบรวมจะได้ด่ืมในลานสถานอนั
บร ิสุทธ ์ิของเรา� 10 จงไป จงไปทางประตู เมือง จัดเตรยีมทางไว ้ให ้ ชนชาติ  น้ี จงพูน จงพูนทางหลวงขึ้น จง
เก็บกวาดหนิเสียให ้หมด จงยกสัญญาณไวเ้หนือชนชาติ ทัง้หลาย 11  ดู  เถิด พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงรอ้งประกาศ
ให ้ได้ ยนิถึงปลายแผ่นดินโลกวา่ �จงกล่าวแก่ธดิาของศิโยนวา่ � ดู  เถิด ความรอดของเจ้ามา  ดู  เถิด รางวลั
ของพระองค์ ก็  อยู ่กับพระองค์ และพระราชกิจของพระองค์ ก็  อยู ่ต่อพระพักตรข์องพระองค์� � 12 และคนจะ
เรยีกเขาทัง้หลายวา่ �ประชาชนบร ิสุทธ ์ิ ผู้ รบัไถ่ ไว ้ แล ้วของพระเยโฮวาห�์ และเขาจะเรยีกเจ้าวา่ �หามาได้
เมืองท่ี มิได้  ถู กทอดทิง้�
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 บ่อย ํ่าองุน่แหง่พระพิโรธของพระเจ้า (อสย 2:10-22;  วว 19:11-21)

1  น่ี ใครหนอท่ีมาจากเมืองเอโดม สวมเส้ือผ้ายอ้มสีจากเมืองโบสราห์  พระองค์  ผู้ ซ่ึงโออ่า่ในเครือ่งทรงของ
พระองค์ เสด็จมาด้วยกําลังยิง่ใหญ่ของพระองค์ � น่ี เราเองรอ้งประกาศในความชอบธรรมและมี อาน ุภาพ
ท่ีจะชว่ยให ้รอด � 2 ทําไมเครือ่งทรงของพระองค์จึงสี แดง และเส้ือผ้าของพระองค์เหมือนกับของคนท่ียํ่าใน
บ่อยํ่าองุน่ 3 �เราได้ยํ่าบ่ ออง ุ่นแต่ ลําพัง และไม่ มี ใครจากชนชาติทัง้หลายอยู่กับเราเลย เราจะยํ่ามันด้วย
ความโกรธของเรา เราเหยยีบมันด้วยความพิโรธของเรา โลหติของเขาจะพรมอยู่บนเส้ือผ้าของเรา และ
เราจะทําให้เส้ือผ้าของเราเป้ือนหมด 4 เพราะวนัแก้แค้นอยู่ในใจของเรา และปี แห ่งการไถ่ของเราได้ มาถึง 
5 เรามอง  แต่  ไม่มี  ผู้ ใดชว่ยเหลือ เราประหลาดใจวา่ไม่ มี  ผู้  ชู  ไว ้เพราะฉะน้ันแขนของเราเองจึงนําความรอด
มาให ้เรา และความพิโรธของเรา  ชู เราไว้ 6 เราจะยํ่าชนชาติทัง้หลายลงด้วยความโกรธของเรา เราทําใหเ้ขา
เมาด้วยความพิโรธของเรา และเราจะทําใหกํ้าลังของเขาถดถอยลงบนแผ่นดินโลก�

พระเจ้าทรงดูแลรกัษาอสิราเอล
7 ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงความเมตตาแหง่พระเยโฮวาห์ และการสรรเสรญิของพระเยโฮวาห์ ตามบรรดา

ซ่ึงพระเยโฮวาห์ประทานแก่ พวกเรา และความดี ยิง่ใหญ่ ต่อวงศ์วานของอสิราเอล ซ่ึงพระองค์ทรงอนมัุ ติ  
ให ้ตามพระกรุณาของพระองค์ ตามความเมตตาอ ันอ ุดมสมบู รณ ์ของพระองค์ 8 เพราะพระองค์ตร ัสว ่า � 
แน่  ที เดียวเขาเป็นชนชาติของเรา  บุ ตรผู้จะไม่ พู  ดม ุสา� และพระองค์ ได้ เป็นพระผู้ชว่ยให้รอดของเรา 9  
พระองค์ ทรงทุกข์พระทัยในความทุกข์ใจทัง้สิน้ของเขา และทูตสวรรค์ ท่ีอยู ่ต่อพระพักตร ์พระองค์ ชว่ยเขา
ทัง้หลายให ้รอด  พระองค์ ทรงไถ่เขาด้วยความรกัของพระองค์ และด้วยความสงสารของพระองค์  พระองค์ 
ทรงยกเขาขึ้นและหอบเขาไปตลอดกาลก่อน 10  แต่ เขาทัง้หลายได้ กบฏ และทําให้พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ
ของพระองค์เสียพระทัย ฉะน้ันพระองค์จึงทรงหนัเป็นศั ตรู ของเขาทัง้หลาย และพระองค์ทรงต่อสู้กับเขา
ทัง้หลายเอง 11  แล ้วพระองค์ทรงระลึกถึงสมัยเก่าก่อน ถึงโมเสส ถึงชนชาติของพระองค์ วา่ � พระองค์  ผู้ 
ทรงนําเขาทัง้หลายขึ้นมาจากทะเลพรอ้มกับผู้เล้ียงแพะแกะของพระองค์ อยู ่ ท่ีไหน  พระองค์ ทรงอยู ่ท่ีไหน 
 ผู้ ซ่ึงบรรจุพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ท่ามกลางเขา 12  ผู้ นําเขาทัง้หลายทางมือขวาของโมเสสด้วย
พระกรอ ันร ุ่งโรจน์ของพระองค์  ผู้ แยกน้ําออกต่อหน้าเขาทัง้หลาย เพื่อสรา้งพระนามนิรนัดร ์ให ้ พระองค์  เอง 
13  ผู้  ได้ นําเขาทัง้หลายข้ามทะเลน้ันเหมือนม้าในถิน่ทุ รก ันดาร เพื่อเขาทัง้หลายจะมิ ได้  สะดุด 14 อยา่งสัตว์
เล้ียงไปยงัหุบเขาฉันใด พระวญิญาณของพระเยโฮวาห์ประทานให้เขาหยุดพักฉันน้ัน� ฉะน้ันพระองค์จึง
ทรงนําชนชาติของพระองค์ เพื่อจะสรา้งพระนามอ ันร ุ่งโรจน์ แด่  พระองค์  เอง 15 ขอทอดพระเนตรลงมาจาก
ฟ้าสวรรค์ และทรงเพ่ งด ูจากสถานบร ิสุทธ ์ิและรุง่โรจน์ของพระองค์ ความกระตือรอืรน้และอานภุาพของ
พระองค์ อยู ่ ท่ีไหน พระทัยกรุณาและพระเมตตาของพระองค์ต่อข้าพระองค์ อยู ่ ท่ีไหน  ได้  ถู กยดึไว ้แล ้วหรอื 16  
แน่ นอนพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  แม้ อบัราฮมัมิ ได้  รู ้จักข้าพระองค์ และอสิราเอล
หาจําข้าพระองค์ ได้  ไม่  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงเป็นพระบิดาและพระผู้ ไถ่ ของข้าพระองค์ ทัง้
หลาย พระนามของพระองค์ ดํารงอยู ่ ตัง้แต่  นิรนัดร ์ กาล 17  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์ทรงกระทํา
ให้ข้าพระองค์ทัง้หลายผิดไปจากพระมรรคาของพระองค์ และกระทําใจของข้าพระองค์ ให ้ แข ็งกระด้างจน
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ข้าพระองค์ ไม่ ยาํเกรงพระองค์ ขอพระองค์ทรงกลับมาเพื่อเหน็แก่บรรดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์ คือ ตระกูลทัง้
หลายอนัเป็นมรดกของพระองค์ 18  ชนชาติ  แห ่งความบร ิสุทธ ิข์องพระองค์ ได้ อาศัยอยู ่ท่ี น่ันแค่ ประเด ีย๋วหน่ึง
 ปฏิปักษ์ ของข้าพระองค์ทัง้หลายได้ เหย ียบยํ่าสถานบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ ลง 19 ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นของ
พระองค์  พระองค์  ไม่ เคยปกครองพวกเขาเลย เขาไม่ ได้ เรยีกพวกเขาโดยพระนามของพระองค์
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พระเจ้าทรงเป็นชา่งป้ัน เราเป็นดินเหนียว

1  โอ ถ้าหากวา่พระองค์จะทรงแหวกฟ้าสวรรค์เสด็จลงมาได้ หนอ เพื่อภูเขาจะไหลลงมาต่อพระพักตร ์
พระองค์ 2 ดังเม่ือไฟท่ี ทําให ้ละลายไหม้ อยู ่และไฟกระทําใหน้ํ้าเดื อด  เพื่อให ้พระนามของพระองค์เป็ นที ่ รู ้จัก
แก่ ปฏิปักษ์ ของพระองค์ เพื่อบรรดาประชาชาติจะสะเทือนต่อพระพักตร ์พระองค์ 3 เม่ือพระองค์ทรงกระทํา
สิง่น่ากลั วท ่ีพวกข้าพระองค์ คาดไม่ถึง  พระองค์ เสด็จลงมา  ภู เขาก็ เคล่ือนท่ี ลงมาต่อพระพักตร ์พระองค์ 
4  โอ ข้าแต่ พระเจ้า  ตัง้แต่ เริม่แรกของโลก  ไม่มี  ผู้ ใดได้ ยนิ หรอืทราบด้วยหู หรอืตาได้ เหน็  สิ ่งทัง้หลายซ่ึง
พระองค์ทรงเตรยีมไว้เพื่อบรรดาผู้ ท่ี รอคอยพระองค์ นอกเหนือพระองค์ 5  พระองค์ ทรงพบเขาท่ีชื่นบาน
และกระทําความชอบธรรม บรรดาผู้ ท่ี จําพระองค์ ได้ ในวธิกีารของพระองค์  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงกริว้ เพราะ
ข้าพระองค์ทัง้หลายทําบาปแล้ว ข้าพระองค์ทัง้หลายยงัอยูใ่นบาปเป็นเวลานาน และข้าพระองค์ทัง้หลายจะ
รอด 6 ข้าพระองค์ ทุ กคนได้กลายเป็นเหมือนสิง่ท่ี ไม่  สะอาด และการกระทําอนัชอบธรรมของข้าพระองค์ทัง้
สิน้เหมือนเส้ือผ้าท่ี สกปรก ข้าพระองค์ ทุ กคนเหีย่วลงอยา่งใบไม้ และความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ทัง้หลาย
ได้พัดพาข้าพระองค์ไปเหมือนลม 7  ไม่มี  ผู้ ใดรอ้งทูลต่อพระนามของพระองค์  ท่ี เรา้ตนเองให้ยดึพระองค์ ไว ้
เพราะพระองค์ทรงซ่อนพระพักตรข์องพระองค์จากข้าพระองค์ ทัง้หลาย และได้ผลาญข้าพระองค์ทัง้หลาย
เพราะเหตุความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ 8  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่  บัดน้ี  พระองค์ ยงัทรงเป็นพระบิดาของ
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นดินเหนียว และพระองค์ทรงเป็นชา่งป้ัน ข้าพระองค์ ทุ กคนเป็นผลพระ
หตัถกิจของพระองค์ 9  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออยา่ทรงกริ ้วน ัก และขออยา่ทรงจดจําความชัว่ชา้ไว ้เป็น
นิตย ์ ดู  เถิด ขอทรงพิ เคราะห ์ข้าพระองค์ทัง้สิน้เป็นชนชาติของพระองค์ 10 หวัเมืองบร ิสุทธ ์ิของพระองค์
กลายเป็นถิน่ทุ รก ันดาร ศิโยนได้กลายเป็นถิน่ทุ รก ันดาร เยรูซาเล็มเป็ นที ่ รกรา้ง 11 นิเวศอนับร ิสุทธ ์ิและ
งามของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  ท่ี ซ่ึงบรรพบุรุษของข้าพระองค์สรรเสรญิพระองค์ ถู กไฟเผาเสียแล้ว และสิ ่งอ 
ันน่าปรารถนาของข้าพระองค์ทัง้สิน้ได้ ถู กทิง้รา้ง 12  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เป็นอยา่งน้ี แล้ว  พระองค์ ยงัจะ
ทรงยบัยัง้พระองค์ ไว ้ หรอื  พระองค์ จะทรงเงยีบอยูแ่ละข่มใจพวกข้าพระองค์อยา่งถึงขนาดหรอื
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พระเจ้าทรงตอบพวกอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่

1 �คนเหล่าน้ั นที ่ มิได้ ขอพบเรา แสวงหาเรา คนเหล่าน้ั นที ่ มิได้ แสวงหาเราได้พบเรา เราวา่ �เราอยู ่ท่ีน่ี 
เราอยู ่ท่ีน่ี � ต่อประชาชาติ ท่ี เขาไม่ ได้ เรยีกโดยนามของเรา 2 เรายื่ นม ือของเราออกตลอดวนัต่อชนชาติ ท่ี มัก
กบฏ  ผู้ ดําเนินในทางท่ี ไม่ดี  ติ ดตามอุบายของตนเอง 3  ชนชาติ  ท่ี ยัว่เยา้เราให ้กร ้ิวต่อหน้าอยู ่เสมอ ทําการ
สักการบูชาตามสวน และเผาเครือ่งหอมอยู่บนกองอฐิ 4  ผู้ ยงัคงอยู่ท่ามกลางอุโมงค์ ฝังศพ และค้างคืนใน
โบราณสถาน  ผู้ กินเน้ือหมู และในภาชนะของเขามีแกงซ่ึงทําด้วยเน้ือท่ี น่าสะอดิสะเอยีน 5  ผู้  กล่าววา่ �ออก
ไปหา่งๆ อยา่เข้ามาใกล้ เพราะข้าบร ิสุทธ ์ิกวา่เจ้า�  เหล่าน้ี เป็นควนัอยู่ในจมูกของเรา เป็นไฟซ่ึงไหม้ อยู ่ วนั
ยงัค่ํา 6  ดู  เถิด  มี  เข ียนไว้ต่อหน้าเราวา่ �เราจะไม่ น่ิงเฉย  แต่ เราจะตอบสนอง  เออ เราจะตอบสนองไว้ใน
อกของเขา 7 ทัง้ความชัว่ชา้ของเจ้าและความชัว่ชา้ของบรรพบุรุษของเจ้าทัง้หลายรวมกันด้วย� � พระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เขาได้เผาเครือ่งหอมบนภู เขา และกล่าวหยาบชา้ต่อเราบนเนิน เราจึงจะตวงกิจการ
เก่าเข้าไปในอกของเขา� 8 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �น้ําองุน่ใหม่หาได้จากพวงองุน่และเขากล่าววา่ �อยา่
ทําลายมันเสีย เพราะมีพระพรอยูใ่นน้ัน�  ฉันใด เราก็จะกระทําด้วยเหน็แก่ ผู้รบัใช ้ของเรา และไม่ทําลายเขา
หมดทีเดียวฉันน้ัน 9 เราจะนําเชื้อสายออกมาจากยาโคบ และผู้รบัมรดกภูเขาทัง้หลายของเราจากยูดาห์
 ผู้ เลือกสรรของเราจะได้รบัมันเป็นมรดก และบรรดาผู้ รบัใช ้ของเราจะอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน 10 ชาโรนจะเป็นลาน
หญ้าสําหรบัฝูงแพะแกะ และหุบเขาอาโครจ์ะเป็ นที ่ ให ้ฝูงววันอน เพื่อชนชาติของเราท่ี ได้ แสวงหาเรา 11  แต่  
เจ้ าทัง้หลายจะทอดทิง้พระเยโฮวาห์  ผู้ ลืมภูเขาบร ิสุทธ ์ิของเรา  ผู้ จัดสํารบัไว ้ให ้ แก่ พระโชค และจัดหาเครือ่ง
ด่ืมบูชาให ้แก่  พระเคราะห ์12 เพราะฉะน้ันเราจะนับรวมเจ้าทัง้หลายไวกั้บดาบ และเจ้าทุกคนจะต้องหมอบ
ลงต่อการสังหาร เพราะเม่ือเราเร ียก  เจ้ าไม่ ตอบ เม่ือเราพูด  เจ้ าไม่ ฟัง  แต่  ได้ กระทําชัว่ในสายตาของเรา
และเลือกสิง่ท่ีเราไม่ ปี  ติ  ยนิดี  ด้วย � 13 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด  ผู้รบัใช ้
ทัง้หลายของเราจะได้ รบัประทาน  แต่  เจ้ าทัง้หลายจะหวิ  ดู  เถิด  ผู้รบัใช ้ของเราจะได้ ด่ืม  แต่  เจ้ าจะกระหาย



 หน ังสื ออ ิสยาห์ 65:14 586  หน ังสื ออ ิสยาห์ 66:16

 ดู  เถิด  ผู้รบัใช ้ของเราจะเปรมปร ีดิ ์ แต่  เจ้ าจะได้ อาย 14  ดู  เถิด  ผู้รบัใช ้ของเราจะรอ้งเพลงเพราะใจยนิดี  แต่  
เจ้ าทัง้หลายจะรอ้งออกมาเพราะเสียใจ และจะครวญครางเพราะจิตระทม 15  เจ้ าทัง้หลายจะทิง้ชื่อของเจ้า
ไว ้แก่  ผู้ เลือกสรรของเราเพื่อใช ้แชง่ และองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงสังหารเจ้า  แต่ จะทรงเรยีกชื่อผู้ 
รบัใช ้ของพระองค์ด้วยชื่ ออ ื่น 16  ดังน้ัน  ผู้ ใดท่ีขอพรให้ตนเองในแผ่นดินโลก จะขอพรให้ตนเองในพระนาม
พระเจ้าแหง่ความจรงิ และผู้ใดท่ีปฏิญาณในแผ่นดินโลก จะปฏิญาณในนามพระเจ้าแหง่ความจรงิ เพราะ
ความลําบากเก่าแก่น้ั นก ็ลืมเสียแล้ว และซ่อนเสียจากตาของเรา

 แผ่ นดินโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ ใหม่ 
17  เพราะ  ดู  เถิด เราจะสรา้งฟ้าสวรรค์ ใหม่ และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะสิง่เก่าก่อนน้ันจะไม่จํากันหรอืนึก

ได้ อกี 18  แต่ จงชื่นบานและเปรมปร ีดิ ์ เป็นนิตย ์ในสิง่ซ่ึงเราสรา้งขึ้น  เพราะ  ดู  เถิด เราสรา้งเยรูซาเล็มให้เป็ 
นที ่เปรมปร ีดิ ์และชนชาติของเมืองน้ันให้เป็นความชื่นบาน 19 เราจะเปรมปร ีดิ ์ด้วยเยรูซาเล็มและชื่นบาน
ด้วยชนชาติของเรา จะไม่ ได้ ยนิเสียงรอ้งไห้ในเมืองน้ั นอ ีก และเสียงครวญคราง 20 ในน้ันจะไม่ มี ทารกท่ี มี  ช ี
วติเพียงสองสามวนั หรอืคนแก่ ท่ี  มีอายุ  ไม่  ครบกําหนด เพราะเด็กจะมี อายุ  หน ่ึงรอ้ยปีจึงตาย และคนบาปท่ี 
มีอายุ เพียงหน่ึงรอ้ยปีจะเป็ นที ่ แชง่ 21 เขาจะสรา้งบ้านและเข้าอาศัยอยู่ในน้ัน เขาจะปลูกสวนองุน่และกิน
ผลของมัน 22 เขาจะไม่สรา้งและคนอื่นเข้าอาศัยอยู่ เขาจะไม่ปลูกและคนอื่ นก ิน เพราะอายุ ชนชาติ ของเรา
จะเป็นเหมือนอายุของต้นไม้ และผู้เลือกสรรของเราจะใช้ผลงานน้ํามือของเขานาน 23 เขาทัง้หลายจะไม่
ทํางานโดยเปล่าประโยชน์ หรอืคลอดบุตรเพื่อความสยดสยอง เพราะเขาเป็นเชื้อสายของผู้ ท่ี  ได้ รบัพรของ
พระเยโฮวาห์ กั บลู กๆของเขาด้วย 24 และต่อมา  ก่อนท่ี เขารอ้งเร ียก เราจะตอบ  ขณะท่ี เขายงัพู ดอย ู่เราจะ
ฟัง 25 สุนัขป่าและลูกแกะจะหากินอยู ่ด้วยกัน  สิ งโตจะกินฟางเหมือนววั และผงคลีจะเป็นอาหารของงู มัน
ทัง้หลายจะไม่ทําอนัตรายหรอืทําลายทัว่ภูเขาบร ิสุทธ ิ์ของเรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี
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1 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � สวรรค์ เป็นบัลลั งก ์ของเรา และแผ่นดินโลกเป็นแท่นวางเท้าของเรา นิเวศ
ซ่ึงเจ้าจะสรา้งให้เราน้ันจะอยู ่ท่ี ไหนเล่า และท่ีพํานักของเราอยู ่ท่ีไหน 2  สิ ่งเหล่าน้ีมือของเราได้กระทําทัง้
สิน้ บรรดาสิง่เหล่าน้ันจึงเป็นขึ้นมา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี � แต่ คนน้ีต่างหากท่ีเราจะมอง คือเขาผู้ ท่ี ถ่อม
และสํานึกผิดในใจ และตัวสัน่เพราะคําของเรา 3 เขาผู้ฆ่าววัราวกับเขาฆ่าคน เขาผู้ถวายลูกแกะเป็นเครือ่ง
บูชาราวกับเขาตัดคอสุนัข เขาผู้ถวายเครือ่งบูชาราวกับเขาถวายเลือดหมู เขาผู้เผาเครือ่งหอมราวกับเขา
สาธุการรูปเคารพ คนเหล่าน้ีต่างก็เลือกทางของเขาเอง และจิตใจของเขาปี ติ  ยนิดี  อยู ่ในสิง่น่าสะอดิสะเอยีน
ของเขา 4 เราก็จะเลือกการหลอกหลอนมาให้เขาด้วย และนําสิง่ท่ีเขากลัวมาถึงเขา เพราะเม่ือเราได้ เรยีก 
 ไม่มี  ผู้ ใดตอบ เม่ือเราพูด เขาไม่ ฟัง  แต่ เขาได้กระทําชัว่ต่อหน้าต่อตาของเรา และเลือกสิง่ท่ีเราไม่ ปี  ติ  ยนิดี  
ด้วย � 5  เจ้ าผู้ตัวสัน่เพราะพระวจนะของพระองค์ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ � พี่ น้องของเจ้าผู้ซ่ึง
เกลียดชงัเจ้า และเหวีย่งเจ้าออกไปเพราะเหน็แก่นามของเรา  ได้  พูดวา่ �ขอพระเยโฮวาห์ทรงรบัเกียรติ�
 แต่  พระองค์ จะได้ปรากฏและเป็นความชื่นบานของเจ้า และเขาเหล่าน้ันแหละจะต้องได้รบัความอาย 6 เสียง
องึคะนึงจากในเมือง เสียงจากพระว ิหาร พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์กําลังใหก้ารตอบแทนต่อศั ตรู ของ
พระองค์ 7  ก่อนท่ี นางจะปวดครรภ์ นางก็คลอดบุตร  ก่อนท่ี ความเจ็บปวดจะมาถึงนาง นางก็ ให ้กําเนิดบุตร
ชายคนหน่ึง 8 ใครเคยได้ยนิสิง่อยา่งน้ี บ้าง ใครเคยได้ เห ็นสิง่อยา่งน้ี บ้าง  แผ่ นดินจะให้งอกขึ้นในวนัเดียว
หรอื  ประชาชาติ จะคลอดมาในครู่เดียวหรอื เพราะพอศิโยนปวดครรภ์ เธอก็คลอดบุตรทัง้หลายของเธอ
9 เราจะนํามาถึงกําหนดคลอด  แล ้วจะไม่ ให ้คลอดหรอื� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี �เราผู้ เป็นเหตุให ้ คลอด จะ
ปิดครรภ์ หรอื � พระเจ้าของท่านตร ัสด ังน้ี 10 จงเปรมปร ีดิ ์กับเยรูซาเล็มและยนิดีกับเธอ นะบรรดาเจ้าท่ีรกั
เธอ จงเปรมปร ีดิ ์กับเธอด้วยความชื่นบาน นะบรรดาเจ้าท่ี ไวทุ้กข์ เพื่อเธอ 11 เพื่อเจ้าจะได้ ดู ดและอิม่ใจด้วย
อกอนัประเล้าประโลมของเธอ เพื่อเจ้าจะได้ด่ืมให ้เกล้ียง ด้วยความปี ติ  ยนิดี จากสงา่ราศีอ ันอ ุดมของเธอ
12 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด เราจะนําสันติภาพมาถึงเธออยา่งกับแม่ น้ํา และสงา่ราศีของ
บรรดาประชาชาติ เหมือนลําน้ําท่ีกําลังล้น และเจ้าทัง้หลายจะได้ ดูด เธอจะอุม้เจ้าไว ้ท่ี บัน้เอวของเธอ และ
เขยา่ขึ้นลงท่ี เข ่าของเธอ 13 ดัง่ผู้ ท่ี มารดาของตนเล้าโลม เราจะเล้าโลมเจ้าเชน่น้ัน และเจ้าจะรบัการเล้าโลม
ในเยรูซาเล็ม 14 เม่ือเจ้าเหน็อยา่งน้ี ใจของเจ้าจะเปรมปร ีดิ ์กระดูกของเจ้าจะกระชุม่กระชวยอยา่งผักหญ้า
และเขาจะรูกั้ นว ่าหตัถ์ของพระเยโฮวาห ์อยู ่กับผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และความพิโรธต่อสู้ ศัตรู ของพระองค์
15  เพราะ  ดู  เถิด พระเยโฮวาห์จะเสด็จมาด้วยไฟ และรถรบของพระองค์เหมือนลมหมุน เพื่อสนองเขาด้วย
ความกริว้ของพระองค์อยา่งเกรีย้วกราด และด้วยการขนาบของพระองค์ พร ้อมด้วยเปลวเพลิง 16 เพราะ
พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําการพิพากษาด้วยไฟ และด้วยพระแสงของพระองค์เหนือเน้ือหนังทัง้สิน้ และผู้ 
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ท่ี พระเยโฮวาหท์รงสังหารเสียจะมี มากมาย 17 คนทัง้หลายท่ีกระทําตัวให ้บรสุิทธิ ์และชาํระตัวให ้บรสุิทธิ ์ อยู ่
ข้างหลังต้นไม้ ต้นหน ึ่งท่ามกลางสวน  ท่ี กําลั งก ินเน้ือหมูและสิง่ท่ี น่าสะอดิสะเอยีน และหนู จะถูกเผาผลาญ
เสียด้วยกัน� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 18 �เพราะเราทราบการงานของเขาและความคิดของเขา และเราจะ
มารวบรวมบรรดาประชาชาติและภาษาทัง้สิน้ และเขาจะมาเหน็สงา่ราศีของเรา 19 และเราจะตัง้หมาย
สําคัญไว้ท่ามกลางเขา และเราจะส่งผู้รอดพ้นจากพวกเขาน้ันไปยงับรรดาประชาชาติ ยงัทารชชิ  ปู ลและ
ลูด  ผู้  โก่ งธนู ยงัทูบัลและยาวาน ยงัเกาะทัง้หลายท่ีไกลออกไป  ท่ี เขายงัไม่ ได้ ยนิชื่อเสียงของเราและเหน็
สงา่ราศีของเรา และเขาจะประกาศสงา่ราศีของเราท่ามกลางบรรดาประชาชาติ 20 และเขาจะนําพี่น้องทัง้
สิน้ของเจ้าทัง้หลายจากบรรดาประชาชาติทัง้สิน้เป็นเครือ่งถวายบูชาพระเยโฮวาห์  มาด ้วยม้า ด้วยรถรบ
ด้วยเกวยีนประทุน ด้วยล่อและด้วยอูฐโหนกเดียว ยงัเยรูซาเล็มภูเขาบร ิสุทธ ์ิของเรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด 
ังน้ี �เชน่เดียวกับคนอสิราเอลนําธญัญบูชาใส่ภาชนะสะอาดมายงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 21 และเรา
จะเอาเขาบางคนเป็นปุโรหติและเป็นพวกเลว�ี พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 22 �เพราะฟ้าสวรรค์ ใหม่ และแผ่น
ดินโลกใหม่ซ่ึงเราจะสรา้ง จะยงัอยู่ต่อหน้าเราฉันใด� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี �เชื้อสายของเจ้าและชื่อของ
เจ้าจะยงัอยู ่ฉันน้ัน � 23 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �และต่อมาทุกวนัขึ้นค่ํา และทุกวนัสะบาโต เน้ือหนังทัง้สิน้จะ
มานมัสการต่อหน้าเรา 24 และเขาจะออกไปมองดูซากศพของคนท่ี ได้ ละเมิดต่อเรา เพราะวา่หนอนของคน
เหล่าน้ีจะไม่ตายไป ไฟของเขาจะไม่ ดับ และเขาจะเป็ นที ่น่าสะอดิสะเอยีนต่อเน้ือหนังทัง้สิน้�
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
เยเรมีย์

 หน ังสือเสพทู อาจ ินต์  หน ังสือทั ลม ัด โจซีฟัส และทารกั์ม  ได้  กล ่าววา่เยเรมีย์เป็นผู้ เข ียนเล่ มน ้ี การรบัใช ้
ของอสิยาห ์อยู ่ก่อนการรบัใช้ของเยเรมีย ์เป็นเวลา 60  ปี เยเรมีย ์พยากรณ์  เป็นเวลา 40  ปี ในรชัการของกษั 
ตร ิยโ์ยสิยาห์ เยโฮอาหาส เยโฮยาคิม เยโฮยาคีน และเศเดคียาห์ เยเรมีย ์รบัใช ้พระเจ้าในสมัยเดียวกั นก ับผู้ 
พยากรณ์ นาฮูม ฮะบากุก และเศฟันยาห์

เยเรมีย ์ได้  เห ็นการสิน้สุดลงของกษั ตร ิย ์องค์ สุดท้ายของยูดาห์  ได้  เห ็นการทําลายพระวหิารและกรุง
เยรูซาเล็ม และได้ เห ็นพวกยูดาห ์ถู กนําไปเป็นเชลยในกรุงบาบิ โลน ในสมัยของเยเรมีย์ความบาปเจรญิขึ้น
และพวกยูดาห ์ได้  ถู กพระเจ้าพิพากษาอยา่งมากมาย  ไม่มี เวลาสงบในสมัยเยเรมีย์

เพราะเหตุวา่เยเรมีย ์ได้  พยากรณ์ ถึงการท่ีอสิราเอลจะเป็นเชลยและมีความโศกเศรา้ถึงเรือ่งความบาป
ของเขา เขาได้ ถู กเรยีกวา่ � ผู้  พยากรณ์  ท่ี  รอ้งไห ้� (The Weeping Prophet)  หน ังสือเยเรมีย ์น้ี  ได้ พรรณนา
ถึงการประกาศของเยเรมียใ์นตอนท่ีเขาขอรอ้งให ้ยู ดาห ์กล ับมาหาพระเจ้าก่อนท่ีเขาจะต้องเป็นเชลยในกรุง
บาบิ โลน 

1 ถ้อยคําของเยเรมีย ์บุ ตรชายของฮิลคียาห์  ผู้  หน ึ่งในหมู่ ปุ โรหติ  ผู้  อยู ่ตําบลอานาโธท ในแผ่นดินของเบน
ยามิน 2 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเยเรมีย์ในรชักาลโยสิยาห์ โอรสของอาโมน  กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ใน
ปี ท่ี  สิ บสามของรชักาลน้ี 3 และมีมาในรชักาลของเยโฮยาคิม โอรสของโยสิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ จนถึง
ปลายปี ท่ี  สิ บเอด็แหง่รชักาลเศเดคียาห์ โอรสของโยสิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ จนถึงการกวาดเยรูซาเล็มไป
เป็นเชลยในเดือนท่ี หา้ 

พระเจ้าทรงแต่งตัง้เยเรมีย ์ให ้เป็นผู้ พยากรณ์  ก่อนท่ี ท่านจะบังเกิด
4  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าวา่ 5 �เราได้ รู ้จักเจ้าก่อนท่ีเราได้ก่อรา่งตัวเจ้าท่ีในครรภ์

และก่อนท่ี เจ้ าคลอดจากครรภ์ เราก็ ได้ กําหนดตัวเจ้าไว้ เราได้ แต่ งตัง้เจ้าเป็นผู้ พยากรณ์  ให ้ แก่ บรรดา
ประชาชาติ� 6  แล ้วข้าพเจ้าก็กราบทูลวา่ � อนิจจา ข้าแต่ องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้า  ดู  เถิด ข้าพระองค์ พู ดไม่ 
เป็น เพราะวา่ข้าพระองค์เป็นเด็ก� 7  แต่ พระเยโฮวาหต์รสักับข้าพเจ้าวา่ �อยา่วา่เจ้าเป็นแต่ เด็ก เพราะเจ้า
จะต้องไปหาทุกคนท่ีเราใช ้ให ้ เจ้ าไป และเราบัญชาเจ้าอยา่งไรบ้าง  เจ้ าจะต้องพูด 8 อยา่กลัวหน้าเขาเลย
เพราะเราอยูกั่บเจ้า จะชว่ยเจ้าให ้พ้น � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 9  แล ้วพระเยโฮวาหท์รงเหยยีดพระหตัถ์
ของพระองค์ ถู กต้องปากข้าพเจ้า และพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � ดู  เถิด เราเอาถ้อยคําของเราใส่ใน
ปากของเจ้า 10  ดู  ซิ ในวนัน้ีเราได้ตัง้เจ้าไวเ้หนือบรรดาประชาชาติและเหนือราชอาณาจักรทัง้หลาย  ให ้ถอน
ออกและใหพ้ังลง  ให ้ทําลายและใหค้วํา่เสีย  ให ้สรา้งและให ้ปลูก �

 ผู้  พยากรณ์  ได้ ประกาศการพิพากษาของพระเจ้า
11 ยิง่กวา่น้ีพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ �เยเรมีย ์เอย๋  เจ้ าเหน็อะไร� ข้าพเจ้ากราบทูลวา่

�ข้าพระองค์ เห ็นไม้ตะพดอ ัลม ันด์อนัหน่ึง� 12  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าเหน็ถูกต้องดี แล้ว 
เพราะเราจะเรง่เรา้ถ้อยคําของเราเพื่อให้กระทําสําเรจ็� 13 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าครัง้ท่ี
สองวา่ � เจ้ าเหน็อะไร� ข้าพเจ้ากราบทูลวา่ �ข้าพระองค์ เห ็นหม้อกําลังเดือดอยูห่ม้อหน่ึง หนัหน้าไปทางทิศ
เหนือ� 14  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � เหตุ รา้ยจะระเบิดจากทิศเหนือมาเหนือชาวแผ่นดินน้ี ทัง้
สิน้ 15  เพราะ  ดู  เถิด เราจะรอ้งเรยีกครอบคร ัวท ้ังปวงแหง่บรรดาราชอาณาจักรทิศเหนือ� พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี แหละ �เขาทัง้หลายจะมา และต่างก็จะวางบัลลั งก ์ของตนไว ้ท่ี ตรงทางเข้าประตู กรุ งเยรูซาเล็ม ตัง้สู้
ล้อมรอบกําแพงทัง้หลาย และตัง้สู้หวัเมืองทัง้สิน้ของยูดาห์ 16 และเราจะกล่าวคําพิพากษาของเราต่อหวั
เมืองเหล่าน้ัน เพราะบรรดาความชัว่รา้ยของเขาในการท่ี ได้ ทอดทิง้เรา และได้เผาเครือ่งหอมบูชาพระอื่น
และนมัสการสิง่ท่ีมือของตนได้กระทําไว้ 17 เพราะฉะน้ันส่วนเจ้าจงคาดเอวของเจ้าไว้ จงลุกขึ้นและบอกทุก
อยา่งท่ีเราบัญชาเจ้าไว้น้ันให้เขาฟัง อยา่สะดุ้งกลัวเพราะหน้าเขาเลย เกรงวา่เราจะทําให ้เจ้ าหงอต่อหน้า
เขาทัง้หลาย 18  เพราะ  ดู  เถิด ในวนัน้ีเรากระทําให ้เจ้ าเป็นเมืองมี ป้อม เป็นเสาเหล็ก และเป็นกําแพงทอง
สัมฤทธิ์  สู้ กับแผ่นดินทัง้หมด  สู้ กับบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ กับเจ้านาย กับปุโรหติและกับประชาชนแหง่
แผ่นดินน้ี 19 เขาทัง้หลายจะต่อสู้กับเจ้า  แต่ จะไม่ชนะเจ้า เพราะเราอยูกั่บเจ้าเพื่อจะชว่ยเจ้าให ้พ้น � พระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 



เยเรมีย์ 2:1 589 เยเรมีย์ 2:31

2
คําตรสัจากพระเจ้าถึงยูดาห ์ผู้  กล ับสัตย์

1 ยิง่กวา่น้ีพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 2 �จงไปประกาศกรอกหูของกรุงเยรูซาเล็มวา่
พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เรายงัจําเจ้าได้ คือความเมตตาในวยัสาวของเจ้า ความรกัขณะท่ี เจ้ าเข้าพิธ ีสมรส 
เม่ือเจ้าตามเรามาในถิน่ทุ รก ันดาร ในดินแดนท่ี ไม่ได้ หวา่นพืชอะไร 3 อสิราเอลน้ันเป็นส่วนบร ิสุทธ ์ิของพระ
เยโฮวาห์ คือเป็นผลิตผลรุน่แรกของพระองค์ คนทัง้ปวงท่ี ได้ กินผลน้ั นก ็ ผิด  เหตุ รา้ยจึงจะมาถึงเขา พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ � 4  โอ  วงศ์ วานของยาโคบ และบรรดาครอบครวัแหง่วงศ์วานอสิราเอลเอย๋ จงฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 5 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �บรรพบุรุษของเจ้าจับความชัว่ชา้อะไรได้ในเราเล่า
เขาจึงไปหา่งเสียจากเรา และไปดําเนินตามสิง่ไร ้ค่า และได้กลายเป็นสิง่ไร ้ค่า 6 เขาทัง้หลายมิ ได้  กล่าววา่ 
�พระเยโฮวาห์ประทั บท ่ี ไหน  ผู้  ได้ พาเราขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์  ผู้  ได้ นําเราอยู่ในป่าถิน่ทุ รก ันดาร ในแดน
ทะเลทรายมี หลุม ในแดนท่ีกันดารน้ําและมีเงามัจจุ ราช ในแผ่นดิ นที ่ ไม่มี  ผู้ ใดผ่านไปได้ และไม่ มี  มนษุย ์
อาศัยอยู ่ท่ีน่ัน � 7 และเราได้พาเจ้าทัง้หลายเข้ามาในดินแดนท่ี อุดมสมบูรณ์ เพื่ อก ินผลไม้และของดีๆใน
แผ่นดินน้ัน  แต่ เม่ือเจ้าเข้ามา  เจ้ าได้กระทําให ้แผ่ นดินของเราเป็นมลทิน และกระทําให้มรดกของเราเป็น
สิง่น่าสะอดิสะเอยีน 8  ปุ โรหติทัง้หลายมิ ได้  กล่าววา่ �พระเยโฮวาห์ประทั บท ่ี ไหน � คนเหล่าน้ั นที ่แถลงพระ
ราชบัญญั ติ  ไม่รู ้จักเรา บรรดาผู้เล้ียงแกะก็ละเมิดต่อเรา พวกผู้ พยากรณ์  ได้  พยากรณ์ โดยพระบาอลั และ
ดําเนินติดตามสิง่ท่ี ไม่  เป็นประโยชน์ �

บรรดาความทุกข์ลําบากของอสิราเอลคือผลแหง่ความบาป
9 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เพราะฉะน้ันเราจะยงัโต้ แย ้ งก ับเจ้า เราจะโต้ แย ้ งก ั บลู กหลานของเจ้า 10  เหตุ  วา่ 

จงข้ามไปยงัฝ่ังเกาะคิทธมิ  แล้วก็  ดู และใช้คนไปถึงเมืองเคดารแ์ละพิจารณาอยา่งถ่ี ถ้วน  ดู  ที วา่เคยมี สิ ่งอ
ยา่งน้ีบ้างไหม 11  มี  ประชาชาติ ใดเคยได้ เปล ่ียนพระของตน  ถึงแม้ วา่พระเหล่าน้ันไม่เป็นพระ  แต่ ประชาชน
ของเราได้เอาสงา่ราศีของเขาแลกกับสิง่ท่ี ไม่  เป็นประโยชน์  อยา่งใด � 12 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � โอ ฟ้าสวรรค์
ทัง้หลายเอย๋ จงตกตะลึ งด ้วยสิง่น้ี จงเกรงกลัวอยา่งสยดสยองและจงโดดเด่ียวอา้งวา้งเสียเลย 13 เพราะวา่
ประชาชนของเราได้กระทําความชัว่ถึงสองประการ เขาได้ทอดทิง้เราเสียซ่ึงเป็นแหล่งน้ําเป็น  แล ้วสกัดหนิ
ขังน้ําไวสํ้าหรบัตนเอง เป็นถังน้ําแตก ซ่ึงขังน้ําไม่ ได้ 14 อสิราเอลเป็นทาสเขาหรอื หรอืเป็นทาสท่ี เก ิดมาใน
บ้าน  เหตุ ใดเขาจึงตกไปเป็นเหยื่อ 15  สิ งโตหนุ่มคํารามเข้าใส่ เขา มันคํารามเสียงดังมาก และมันทัง้หลายได้
กระทําให ้แผ่ นดินของเขาทิง้รา้งวา่งเปล่า หวัเมืองทัง้หลายของเขาก็ ถู กเผา  ไม่มี คนอาศัยอยู่ 16 ยิง่กวา่น้ั นอ 
ีก ประชาชนเมืองโนฟและเมืองทาปานเหสได้ ทุ บกระหม่อมของเจ้าแล้ว 17  เจ้ าหาเรือ่งเหล่าน้ี ให ้มาใส่ตัวเจ้า
เอง โดยการทอดทิง้พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า เม่ือพระองค์ทรงนําเจ้าไปตามทางมิ ใช ่ หรอื 18  บัดน้ี  เจ้ าได้
อะไรด้วยการลงไปย ังอ ียปิต์ เพื่ อด ื่ มน ํ้าในแม่น้ําช ิโหร ์หรอืเจ้าได้อะไรด้วยการท่ีลงไปย ังอ ัสซีเรยี เพื่ อด ื่ มน ํ้า
ในแม่น้ําน้ัน 19 ความโหดรา้ยของเจ้าจะตีสอนเจ้าเอง และการท่ี เจ้ ากลับสัตยน้ั์นเองจะตําหนิ เจ้า ฉะน้ันเจ้า
จงรูแ้ละเหน็เถิดวา่ มันเป็นความชัว่และความขมขื่น ซ่ึงเจ้าทอดทิง้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ซ่ึงความ
ยาํเกรงเรามิ ได้  อยู ่ในตัวเจ้าเลย�  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 20 �เพราะวา่นานมา
แล้วเราได้หกัแอกของเจ้า และระเบิดพันธนะของเจ้าเสีย และเจ้าได้ กล่าววา่ �ข้าจะไม่ ละเมิด �  เออ  เจ้ าได้ 
โน ้มตัวลงเล่นชูบ้นเนินเขาสูงทุกแหง่และใต้ ต้นไม้  เข ียวสดทุกต้น 21  แต่ เราได้ปลูกเจ้าไวเ้ป็นเถาองุน่อยา่งดี
เป็นพันธุ ์แท้  ทัง้น้ัน  แล ้วทําไมเจ้าเส่ือมทรามลงจนกลายเป็นเถาแปลกไปได้� 22  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสว ่า � ถึงแม้ วา่เจ้าชาํระตัวด้วยน้ําด่าง และใช ้สบู่  มาก  แต่ รอยเป้ือนความชัว่ชา้ของเจ้าก็ยงัปรากฏอยู่
ต่อหน้าเรา 23  เจ้ าจะพูดได้อยา่งไรวา่ �ข้าไม่เป็นมลทิน  ข้าม ิ ได้  ติ ดตามพระบาอลัไป� จงมองดูท่าทางของ
เจ้าท่ีในหุบเขาซิ จงสํานึกซิวา่เจ้าได้กระทําอะไร  เจ้ าเหมือนอูฐสาวคะนองท่ีเดินข้ามไปข้ามมา 24 เหมือนลา
ป่าท่ี คุ ้นเคยกับถิน่ทุ รก ันดาร  ได้ สูดลมด้วยความอยากอ ันร ุนแรงของมัน ใครจะระงบัความใครข่องมันได้
บรรดาท่ีแสวงหามันจะไม่ต้องเหน็ดเหน่ือย เม่ือถึงเดือนท่ีกําหนดของมันจะพบมันเอง 25 ระวงัอยา่ให ้เท ้า
ของเจ้าขาดรองเท้า และระวงัลําคอของเจ้าให้พ้นจากความกระหาย  แต่  เจ้ ากล่าววา่ �หมดหวงัเสียแล้ว
เพราะข้าได้รกัพระอื่น และข้าจะติดตามไป� 26 เม่ือโจรถูกจับมีความละอายฉันใด  วงศ์ วานของอสิราเอลก็
จะละอายฉันน้ัน ทัง้ตัวเขา  กษัตรยิ ์ เจ้านาย  ปุ โรหติและผู้ พยากรณ์ ทัง้หลายของเขา 27  ผู้  กล ่าวแก่ลําต้ นว ่า
�ท่านเป็นบิดาของข้าพเจ้า� และกล่าวแก่ศิ ลาว ่า �ท่านคลอดข้าพเจ้ามา� เพราะเขาทัง้หลายได้หนัหลัง
ให ้แก่  เรา  มิใช ่หนัหน้ามาให้  แต่ เม่ือถึงเวลาลําบากเขาจะกล่าววา่ �ขอทรงลุกขึ้นชว่ยข้าพระองค์ทัง้หลายให ้
รอด � 28  แต่ บรรดาพระของเจ้าอยู ่ท่ี ไหนเล่า ซ่ึงเป็นพระท่ี เจ้ าสรา้งไว้สําหรบัตัวเอง ถ้ามันชว่ยเจ้าให้รอด
ได้  ก็  ให ้มันลุกขึ้นชว่ย เม่ือถึงเวลาลําบากของเจ้า  โอ  ยู ดาห ์เอย๋  เจ้ ามีหวัเมืองมากเท่าใด  เจ้ าก็ มี พระมาก
เท่าน้ัน� 29 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � เจ้ าทัง้หลายจะมารอ้งทุกข์เรือ่งเราทําไม  เจ้ าได้ละเมิดต่อเราหมดทุก
คนแล้ว 30 เราได้โบยตีลูกหลานของเจ้าเสียเปล่า เขาทัง้หลายก็ ไม่ดี  ขึ้น ดาบของเจ้าเองได้ กล ืนผู้ พยากรณ์ 
ของเจ้า เหมือนอยา่งสิงโตท่ี ทําลาย 31  โอ คนยุ คน ้ี เอย๋  เจ้ าทัง้หลายจงพิจารณาดูพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ เราเป็นเหมือนถิน่ทุ รก ันดารแก่อสิราเอลหรอื หรอืเหมือนแผ่นดิ นที มื่ดทึบหรอื ทําไมประชาชนของเรา
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จึงกล่าววา่ �ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นเจ้านาย ข้าพระองค์จะไม่มาหาพระองค์ อกี � 32 สาวพรหมจารจีะลืม
อาภรณ์ของเธอได้ หรอื  เจ้ าสาวจะลืมเครือ่งพันกายของตนได้ หรอื  แต่ ประชาชนของเราได้ลืมเรา เป็นเวลา
ก่ีว ันก ็นับไม่ไหวแล้ว 33 ทําไมเจ้านําวถีิของเจ้าไปหาความรกัอยา่งแนบเนียน ฉะน้ันเจ้าจึงสอนทางของเจ้า
ใหค้นชัว่ด้วย 34  ท่ี ชายเส้ือของเจ้าจะเหน็โลหติของคนจนท่ี ไร ้ความผิดด้วย เรามิ ได้ พบโดยการสืบหาอยา่งลึ 
กลับ  แต่ โดยเรือ่งต่างๆเหล่าน้ี 35  เจ้ าก็ยงักล่าววา่ �เพราะข้าพเจ้าไม่ มี ความผิดเลย พระพิโรธของพระองค์
จะหนักลับจากข้าพเจ้าเป็นแน่�  ดู  เถิด เราจะนําเจ้าไปสู่การพิพากษา เพราะเจ้าได้ กล่าววา่ �ข้าพเจ้ามิ ได้ 
กระทําบาป� 36 ทําไมเจ้าท่องเท่ียวไปๆมาๆอยา่งเบาความเชน่น้ัน โดยเปล่ียนเส้นทางของเจ้าอยู่เสมอนะ
 อยีปิต์ จะกระทําให ้เจ้ าได้ อาย เหมือนอสัซีเรยีได้กระทําให ้เจ้ าได้อายมาแล้ วน ้ัน 37  เจ้ าจะออกมาจากท่ีน่ัน
ด้วย โดยเอามื อก ุมศีรษะของเจ้าไว้ เพราะพระเยโฮวาหท์รงทอดทิง้บรรดาความไวว้างใจของเจ้าเสีย  เจ้ าจะ
เจรญิขึ้นมาเพราะเขาก็ ไม่ได้ �

3
1 �เขาทัง้หลายวา่ �ถ้าชายคนใดหยา่ภรรยาของตนและเธอก็ไปจากเขาเสีย และไปเป็นภรรยาของชาย

อกีคนหน่ึง เขาจะกลับไปหาเธอหรอื  แผ่ นดินน้ันจะไม่โสโครกมากมายหรอื�  แต่  เจ้ าได้ เล่นชู ้กับคนรกั
มากมายแล้ว ถึงกระน้ันเจ้าจงกลับมาหาเรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 2 �จงแหงนหน้าขึ้นสู่บรรดาท่ี
สูงน้ัน และดู ซี  ท่ี ไหนบ้างท่ี ไม่มี คนมานอนด้วย  เจ้ าได้น่ังคอยคนรกัของเจ้าอยู ่ท่ี รมิทาง อยา่งคนอาระเบีย
ในถิน่ทุ รก ันดาร  เจ้ าได้กระทําให ้แผ่ นดินโสโครกด้วยการแพศยาและความชัว่ชา้ของเจ้า 3 เพราะฉะน้ัน
ฝนจึงได้ระงบัเสีย และฝนชุกปลายฤดูจึงขาดไป  แต่  เจ้ ามี หน ้าผากของหญิงแพศยา  เจ้ าปฏิเสธไม่ยอมอาย
4  ตัง้แต่  เวลาน้ี  เจ้ าจะรอ้งเรยีกเรามิ ใช ่ หรอืวา่ �พระบิดาของข้าพระองค์  พระองค์ ทรงเป็นผู้ ชี ้นําตัง้แต่ข้า
พระองค์ยงัสาวๆ 5  พระองค์ จะทรงพระพิโรธอยู ่เป็นนิตย ์ หรอื  พระองค์ จะทรงกริว้อยูจ่นถึงท่ีสุดปลายหรอื�
 ดู  เถิด  เจ้ าลัน่วาจาแล้ว  แต่  เจ้ าก็ยงักระทําความชัว่ชา้ทุกอยา่งซ่ึงเจ้ากระทําได้�

พระเจ้าทรงออ้นวอนต่อยูดาห ์ผู้  กล ับสัตย์
6 พระเยโฮวาหต์รสักับข้าพเจ้าในรชักาลของกษั ตร ิย์โยสิยาห ์วา่ �เธอทําอะไรเจ้าเหน็หรอื คื ออ ิสราเอลผู้ 

กล ับสัตย์ เธอขึ้นไปบนภูเขาสูงทุ กล ูก และใต้ ต้นไม้  เข ียวสดทุกต้น  แล้วก็ ไปเล่นชู ้อยู ่ ท่ีน่ัน 7 เม่ือเธอทําอยา่ง
น้ีจนหมดแล้วเรากล่าววา่ � เจ้ าจงกลับมาหาเรา�  แต่ เธอก็ ไม่  กลับมา และยูดาห์น้องสาวท่ีทรยศน้ั นก ็ เหน็ 
8 และเราเห ็นว ่า เพราะเหตุทัง้ปวงท่ีอสิราเอลผู้ กล ับสัตย ์ได้  ล่วงประเวณี  น้ัน เราได้ ไล่ เธอไปพรอ้มกับให ้หน 
ังสือหยา่  แต่  ยู ดาห์น้องสาวท่ีทรยศน้ั นก ็ ไม่  กลัว เธอก็ กล ับไปเล่นชู ้ด้วย 9 ต่อมาเพราะการแพศยาเป็นการ
เบาแก่เธอมาก เธอก็กระทําให ้แผ่ นดินโสโครกไป โดยไปล่วงประเวณีกับศิ ลาก ับลําต้น 10  แม้ว ่าเธอกระทํา
ไปสิน้อยา่งน้ี แล้ว  ยู ดาห์น้องสาวท่ีทรยศของเธอก็ มิได้ หนักลับมาหาเราด้วยสิน้สุดใจ  แต่ แสรง้ทําเป็นกลับ
มา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 11  แล ้วพระเยโฮวาหต์รสักับข้าพเจ้าวา่ �อสิราเอลผู้ กล ับสัตยย์งัสําแดงตั 
วว ่ามีผิดน้อยกวา่ยูดาห ์ท่ี  ทรยศ 12 จงไปประกาศถ้อยคําเหล่าน้ีไปทางเหนือกล่าววา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า
อสิราเอลผู้ กล ับสัตย ์เอย๋  กล ับมาเถิด เราจะไม่ ให ้ความกริว้ของเราสวมทับเจ้า เพราะเราประกอบด้วยพระ
กรุณาคุ ณ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ เราจะไม่ กร ้ิวเป็นนิตย์ 13  เพียงแต่ ยอมรบัความชัว่ชา้ของเจ้าวา่  เจ้ 
าได้ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และเท่ียวเอาใจพระอื่ นที ่ ใต้  ต้นไม้  เข ียวสดทุกต้น และเจ้ามิ ได้ 
เชื่อฟังเสียงของเรา� � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 14 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � โอ ลูกหลานท่ี กล ับสัตย ์เอย๋ 
 กล ับมาเถิด เพราะเราแต่งงานกับเจ้าแล้ว เราจะรบัเจ้าจากเมืองละคนและจากครอบครวัละสองคน และ
เราจะนําเจ้ามาถึงศิ โยน 15 และเราจะให ้ผู้ เล้ียงแกะคนท่ีพอใจเราแก่ เจ้า  ผู้ ซ่ึงจะเล้ียงเจ้าด้วยความรูแ้ละ
ความเข้าใจ 16 และต่อมาเม่ือเจ้าทวีและเพิม่ขึ้นในแผ่นดินน้ัน ในครัง้น้ัน� พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เขาทัง้
หลายจะไม่ กล ่าวอ ีกวา่ � ห ีบพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห�์ เรือ่งน้ีจะไม่ มี ขึ้นในใจ  ไม่มี ใครระลึกถึง  ไม่มี ใคร
นึกถึง จะไม่ทํากันขึ้ นอ ีกเลย 17 ในครัง้น้ันเขาจะเรยีกกรุงเยรูซาเล็มวา่ เป็นพระท่ีน่ังของพระเยโฮวาห์ และ
บรรดาประชาชาติจะรวบรวมกันเข้ามาหายงัพระนามของพระเยโฮวาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม และเขาจะไม่ ติ ด
ตามใจอนัชัว่ของเขาอยา่งด้ือกระด้างอกีต่อไป 18 ในสมัยน้ันวงศ์วานของยูดาห์จะเดินมากับวงศ์วานของ
อสิราเอล เขาทัง้สองจะรวมกันมาจากแผ่นดินฝ่ายเหนือ  มาย ังแผ่นดินซ่ึงเรามอบให ้แก่ บรรพบุรุษของเจ้า
ใหเ้ป็นมรดก 19  แต่ เรากล่าววา่ �เราจะตัง้เจ้าไวท่้ามกลางบุตรทัง้หลายของเราอยา่งไรดี หนอ และให ้แผ่ นดิ 
นที น่่าปรารถนาแก่ เจ้า เป็นมรดกท่ีสวยงามท่ีสุดในบรรดาประชาชาติ� และเรากล่าววา่ � เจ้ าจะเรยีกเราวา่
พระบิดาของข้าพระองค์ และจะไม่หนักลับจากการติดตามเรา� �

การสารภาพความผิดบาป
20 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋  แน่ นอนทีเดียวท่ีภรรยาทรยศละทิง้สามีของนางฉันใด

 เจ้ าก็ ได้ ทรยศต่อเราฉันน้ัน� 21 เขาได้ยนิเสียงมาจากท่ี สูง เป็นเสียงรอ้งไห้และเสียงวงิวอนของบุตรทัง้
หลายของอสิราเอล เพราะเขาได้แปรวถีิของเขาเสียแล้ว เขาได้ลืมพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเขา 22 �บรรดา
บุตรท่ี กล ับสัตย ์เอย๋ จงกลับมาเถิด เราจะรกัษาความสัตย์ของเจ้าให ้หาย � � ดู  เถิด ข้าพระองค์ทัง้หลายมา
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หาพระองค์ แล้ว เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ 23  แท้  จร ิงความหวงัวา่จะได้
ความรอดจากเนินเขาและจากภูเขาหลายลู กก ็เป็นความไร ้สาระ  แท้  จร ิงความรอดของอสิราเอลน้ันอยู่ใน
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา 24  แต่ วา่สิง่ท่ีน่าอายน้ันได้กั ดก ินสิง่ทัง้ปวงท่ีบรรพบุรุษของเราได้ลงแรงทําไว้
 ตัง้แต่ เรายงัเป็นเด็กอนชุนอยู่ คือฝูงแกะ ฝูงววั  บุตรชาย และบุตรสาวทัง้หลายของเขา 25  ให ้เรานอนลงจม
ในความอายของเรา และใหค้วามอปัยศคลุมเราไว้ เพราะเราได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเรา
ทัง้ตัวเราและบรรพบุรุษของเรา  ตัง้แต่ เราเป็ นอน ุชนอยู่จนทุกวนัน้ี และเราหาได้เชื่อฟังพระสุรเสียงแหง่
พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเราไม่�

4
1 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � โอ อสิราเอลเอย๋ ถ้าเจ้าจะกลับมา  เจ้ าจงกลับมาหาเรา ถ้าเจ้ายอมเอาสิง่ท่ีน่า

สะอดิสะเอยีนไปใหพ้้นสายตาของเราเสีย  เจ้ าก็จะไม่ โลเล 2 และถ้าเจ้าปฏิญาณอยา่งสัจจรงิ  อยา่งยุติธรรม 
และอยา่งชอบธรรมวา่ � ตราบใดท่ี พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่ �  แล ้วบรรดาประชาชาติจะให้พรกัน
ในพระนามพระองค์ และเขาทัง้หลายจะอวดพระองค์� 3  เพราะวา่ พระเยโฮวาห์ตรสักับคนยูดาห์และแก่
ชาวเยรูซาเล็มวา่ �จงทุ บด ิ นที ่ไถไว ้แล ้ วน ้ัน และอยา่หวา่นลงกลางหนาม 4  ดูก่อน คนยูดาห์และชาวกรุง
เยรูซาเล็มเอย๋ จงเอาตัวร ับพิธ ี เข ้าสุ หน ัตถวายแด่พระเยโฮวาห์ จงตัดหนังปลายหวัใจของเจ้าเสีย เกรงวา่
ความกริว้ของเราจะพลุ่งออกไปอยา่งไฟและเผาไหม้  ไม่มี ใครจะดับได้  เหตุ ด้วยความชัว่แหง่การกระทําทัง้
หลายของเจ้า

พระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษยูดาห์
5 จงประกาศในยูดาห์และโฆษณาในกรุงเยรูซาเล็ม  วา่ �จงเป่าแตรไปทัว่แผ่นดิน จงรวมกัน จงรอ้ง

ประกาศดังๆวา่ มารวมกันเถิด  ให ้เราเข้าไปในบรรดาเมืองท่ี มี  ป้อม � 6 จงยกธงขึ้นสู่ศิ โยน จงรบีหนีไปให ้
ปลอดภัย อยา่รออยู่ เพราะเราจะนําความรา้ยมาจากทิศเหนือ และนําการทําลายใหญ่ยิง่มา 7  สิ งโตตั วน ้ัน
ได้ออกไปจากพุ่มไม้หนาทึบของมันแล้ว และผู้ทําลายเหล่าประชาชาติกําลังเดินทางมาแล้ว เขาได้ออกไป
จากสถานท่ีของเขาเพื่อกระทําให ้แผ่ นดินของเจ้ารกรา้งไป หวัเมืองของเจ้าจะถูกทิง้ไวเ้สียเปล่าๆปราศจาก
คนอาศัย 8  ด้วยเหตุน้ี  เจ้ าจงสวมผ้ากระสอบ จงครํา่ครวญและรอ้งไห้ เพราะพระพิโรธอ ันร ้อนแรงของพระ
เยโฮวาห ์มิได้ หนักลับไปจากเรา� 9พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �ต่อมาในวนัน้ันทัง้กษั ตร ิยแ์ละพวกเจ้านายจะหมด
กําลังใจ บรรดาปุโรหติจะตกตะลึงและผู้ พยากรณ์  ก็ จะอศัจรรย ์ใจ � 10  แล ้วข้าพเจ้าจึงทูลวา่ �ข้าแต่ องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  พระองค์ ทรงล่อลวงชนชาติ น้ี และกรุงเยรูซาเล็มแน่นอนทีเดียววา่ � เจ้ าทัง้หลายจะ
อยูเ่ยน็เป็นสุข�  แต่  ท่ี  จร ิงดาบได้มาถึงชวีติของเขาทัง้หลาย� 11 �ในครัง้น้ัน เขาจะกล่าวแก่ ชนชาติ  น้ี และ
แก่ กรุ งเยรูซาเล็มวา่ �ลมรอ้นจากท่ีสูงในถิน่ทุ รก ันดารพัดมาสู่ บุ ตรสาวประชาชนของเรา  ไม่ใช ่จะมาฝัด
หรอืมาชาํระ 12 กระแสลมท่ีแรงจะพัดมาจากท่ี เหล่ าน้ันมาสู่ เรา  บัดน้ี เราจะกล่าวคําตัดสินต่อพวกเขา� 13  
ดู  เถิด เขาจะขึ้นมาเหมือนเมฆ รถรบของเขาจะเหมือนลมหมุน ม้าทัง้หลายของเขาเรว็ยิง่กวา่นกอนิทรี  วบิัติ  
แก่ เราทัง้หลาย เพราะวา่เราจะต้องพินาศ 14  โอ  กรุ งเยรูซาเล็มเอย๋ จงล้างจิตใจของเจ้าให้พ้นจากความชัว่
รา้ย เพื่อเจ้าจะรอดได้ ความคิดชัว่รา้ยของเจ้าน้ันจะสิงอยู่ในใจของเจ้านานสักเท่าใด 15 เพราะวา่มีเสียง
ประกาศมาจากเมืองดาน และโฆษณาความชัว่รา้ยจากภูเขาเอฟราอมิ 16 จงกล่าวแก่บรรดาประชาชาติ  ดู  
เถิด จงโฆษณาแก่ กรุ งเยรูซาเล็มวา่ บรรดาผู้ล้อมมาจากแผ่นดินไกล เขาทัง้หลายโห่รอ้งเข้าใส่หวัเมืองยู
ดาห์ 17 เขาทัง้หลายล้อมยูดาห ์ไว ้รอบเหมือนผู้ ดู แลเฝ้านา เพราะวา่ยูดาห ์ได้ กบฏต่อเรา� พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี แหละ 18 � วถีิ และการกระทําทัง้หลายของเจ้าได้นําเรือ่งน้ีมาเหนือเจ้า  น่ี แหละเป็นผลแหง่ความชัว่
รา้ยของเจ้า เพราะมันขมขื่น เพราะมันมาถึงจิตใจของเจ้าที เดียว �

เยเรมียค์รํา่ครวญเรือ่งยูดาห์
19 แสนระทม แสนระทม ข้าก็ บิ ดตัวด้วยความเจ็บปวด  โอ ผนังดวงใจของข้าเอย๋  จิ ตใจของข้าก็ วา้วุน่ 

ข้าจะน่ิงอยู ่ไม่ได้ เพราะจิตใจข้าได้ยนิเสียงแตร เสียงปลุกของสงคราม 20 การประกาศเรือ่งความหายนะไล่ 
ติ ดตามความหายนะ  แผ่ นดินทัง้สิ ้นก ็ ถู กทิง้รา้ง บรรดาเต็นท์ของข้าก็ ถู กทําลายในฉับพลัน ม่านทัง้หลาย
ของข้าก็ สิ ้นไปในบัดเดีย๋วเดียว 21 ข้าจะต้องมองดูธงและฟังเสียงแตรนานสักเท่าใด 22 �เพราะประชาชน
ของเราโง ่เขลา เขาทัง้หลายไม่ รู ้จักเรา เขาทัง้หลายเป็นลูกหลานท่ี โง ่ ทึบ เขาทัง้หลายไม่ มี  ความเข้าใจ เขา
ทัง้หลายทําความชัว่เก่ง  แต่ เขาไม่ เข ้าใจท่ีจะทําดี� 23 ข้าพเจ้ามองดู พื้นท่ี  โลก และดู เถิด เป็ นที ่รา้งและ
วา่งเปล่า และมองดูฟ้าสวรรค์ ในน้ั นก ็ ไม่มี  ความสวา่ง 24 ข้าพเจ้ามองดู ภูเขา  ดู  เถิด มันกําลังสัน่อยู่ บรรดา
เนินเขาก็ แกวง่ไปแกวง่มา 25 ข้าพเจ้ามองดู และดู เถิด  ไม่มี  มนษุย ์ เลย นกทัง้ปวงแหง่ท้องอากาศได้ หนี ไป
แล้ว 26 ข้าพเจ้ามองดู และดู เถิด เรอืกสวนไร ่นาก ็เป็นถิน่ทุ รก ันดาร และหวัเมืองทัง้สิ ้นก ็ปร ักห ักพังไปต่อ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ต่อพระพิโรธอ ันร ้อนแรงของพระองค์ 27 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � แผ่ น
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ดินทัง้หมดจะเป็ นที ่ รกรา้ง ถึงกระน้ันเราก็ย ังม ิ ได้ กระทําให้ถึงอวสานเสียที เดียว 28 เพราะเรือ่งน้ีโลกจะไว ้
ทุกข์ และฟ้าสวรรค์เบื้องบนจะดํามืด เพราะเราได้ลัน่วาจาแล้ว เราได้หมายใจไว ้แล้ว เราจะไม่ เปล ่ียนใจ
หรอืหนักลับ 29 เม่ือได้ยนิเสียงพลม้าและนักธนู ชาวเมืองทัง้หมดก็จะหนี ไป เขาเข้าไปอยู่ในสุ มท ุมพุ่มไม้
และปีนป่ายไปท่ามกลางศิ ลา หวัเมืองทุกแห ่งก ็ ถู กทอดทิง้ และไม่ มี  มนษุย ์อาศัยอยู่ในเมืองเหล่าน้ันเลย
30  เจ้ าผู้ ท่ี  ถู กทิง้รา้งเอย๋  ท่ี  เจ้ าแต่งตัวสีแดงน้ันเจ้าทําอะไรกัน และท่ี เจ้ าประดับตัวด้วยอาภรณ์ ทองคํา  ท่ี  เจ้ 
าขยายดวงตาให้กวา้งด้วยแต้มสี  เออ  เจ้ าแต่งตัวให้งามเสียเปล่า คนรกัของเจ้าจะดูหมิน่เจ้า เขาทัง้หลาย
จะแสวงหาชวีติของเจ้า 31 เพราะเราได้ยนิเสียงเหมือนเสียงหญิงคลอดบุตรรอ้งแสนเจ็บปวดอยา่งกับจะ
คลอดบุตรหวัปี เสียงรอ้งแห ่งบ ุตรสาวศิโยนน้ัน แทบจะขาดใจ  เหย ียดมือของเธอออกรอ้งวา่ � วบิัติ  แก่ ข้า
ในบัดน้ี  จิ ตใจข้าออ่นเปล้ียอยูเ่พราะเหตุพวกฆาตกร� �

5
ความบาปของยูดาห์ คือการประพฤติ ชัว่รา้ย 

1 �จงวิง่ไปวิง่มาอยู่ในถนนกรุงเยรูซาเล็ม  บัดน้ี จงมองและรบัรู ้ จงค้นตามลานเมืองดู ที  วา่ จะหามนษุย์
สักคนหน่ึงได้ หรอืไม่ คือคนท่ีกระทําการยุ ติ ธรรมและแสวงหาความจรงิ เพื่อเราจะได้อภัยโทษให ้แก่ เมือง
น้ัน 2  แม้ เขาทัง้หลายกล่าววา่ � ตราบใดท่ี พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่� เขาก็ยงัปฏิญาณเท็จอยา่งแน่ 
นอน � 3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเนตรของพระองค์ทรงหาความจร ิงม ิ ใช ่ หรอื  พระองค์ ทรงเฆ่ียนตี เขาทัง้
หลาย  แต่ เขาก็ ไม่รู ้สึกสํานึก  พระองค์ ทรงล้างผลาญเขา  แต่ เขาทัง้หลายปฏิเสธไม่ยอมดี ขึ้น เขาได้กระทําให ้
หน ้าของเขากระด้างยิง่กวา่หนิ เขาปฏิเสธไม่ยอมกลับใจ 4  แล ้วข้าพเจ้าจึงทูลวา่ � แน่ นอนคนเหล่าน้ีเป็นแต่
คนต้อยต่ํา เขาเหล่าน้ี โง่เขลา เพราะเขาไม่ รู ้จักพระมรรคาของพระเยโฮวาห์  ไม่รู ้จักคําตัดสินของพระเจ้า
ของเขา 5 ข้าพระองค์จะไปหาพวกผู้ ยิง่ใหญ่ และจะพู ดก ับเขาทัง้หลาย เพราะเขารูจั้กพระมรรคาของพระ
เยโฮวาห์ และรูจั้กคําตัดสินของพระเจ้าของเขา�  แต่ เขาทัง้หลายทุกคนก็ ได้ หกัแอกเสีย เขาทัง้หลายได้
ระเบิดพันธนะเสีย 6  เพราะฉะน้ัน  สิ งโตจากป่าจะมาสังหารเขา สุนัขป่ายามสนธยาจะทําลายเขา เสือดาว
จะเฝ้าหวัเมืองทัง้หลายของเขา  ทุ กคนท่ีไปจากเมืองเหล่าน้ันจะถูกฉีกเป็นชิน้ๆ เพราะวา่ความละเมิดของ
เขามากมาย การกลับสัตยข์องเขาก็ ใหญ่  ยิง่ 

ความบาปของยูดาห์ คือการล่วงประเวณี
7 �เราจะให้อภัยเจ้าได้ อยา่งไร ลูกหลานของเจ้าได้ละทิง้เราแล้ว และได้อา้งผู้ ท่ี  ไม่ใช ่พระในการทําสัตย ์

ปฏิญาณ เม่ือเราเล้ียงเขาให ้อิม่ เขาก็ทําการล่วงประเวณี  แล้วก็ ยกขบวนกันไปท่ีเรอืนของหญิงแพศยา
8 เขาทัง้หลายเหมือนม้าท่ีกิ นอ ่ิมในตอนเชา้  ทุ กคนก็รอ้งหาภรรยาของเพื่อนบ้าน� 9 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า
�เพราะสิง่อยา่งน้ีเราจะไม่ทําโทษเขาหรอื และจิตใจเราไม่ควรท่ีจะแก้แค้นประชาชาติ ท่ี เป็นอยา่งน้ี หรอื 

ความบาปของยูดาห์ คือการขาดความเคารพ
10 ขึ้นไปตามกําแพงของมันและทําลายเสีย  แต่ อยา่ไปถึงอวสานที เดียว เอาเชงิเทินของมันออก เพราะ

น่ันไม่ ใช ่เป็นของพระเยโฮวาห์ 11 เพราะวงศ์วานของอสิราเอลและวงศ์วานของยูดาห ์ได้ ทรยศต่อเราอยา่ง
สิน้เชงิแล้ว� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 12 เขาทัง้หลายพู ดม ุสาในเรือ่งพระเยโฮวาห์ และได้ กล่าววา่ � 
พระองค์  มิได้ ทรงกระทําประการใด  ไม่มี การรา้ยอนัใดจะเกิดขึ้นแก่ เรา เราก็จะไม่ เห ็นดาบหรอืการกันดาร
อาหาร 13  ผู้  พยากรณ์  ก็ จะเป็นแต่ ลมๆ พระวจนะไม่ มี ในคนเหล่าน้ัน  ขอให ้เป็นอยา่งน้ันแก่เขาเถิด� 14  
เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาจึงตร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเจ้าทัง้หลายกล่าวถ้อยคําเหล่าน้ี  ดู  เถิด 
เราจะทําถ้อยคําของเราท่ี อยู ่ในปากของเจ้าให้เป็นไฟ และชนชาติ น้ี เป็นฟืน และไฟน้ันจะเผาผลาญเขา
เสีย 15  ดู  เถิด  โอ  วงศ์ วานของอสิราเอลเอย๋ เราจะนําประชาชาติจากแดนไกลมาสู้ เจ้ าทัง้หลาย� พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ �เป็นประชาชาติ ท่ี  มี อาํนาจใหญ่ โต เป็นประชาชาติ ดึกดําบรรพ์ เป็นประชาชาติ ท่ี  เจ้ าไม่ 
รู ้ภาษาของเขา เขาจะพูดอะไรเจ้าก็ ไม่เข้าใจ 16  แล่ งธนูของเขาเหมือนอุโมงค์ เปิด เขาเป็นทแกล้วทหารทุก
คน 17 เขาจะกินซ่ึงเจ้าเก่ียวได้ และกินอาหารของเจ้าเสีย ซ่ึ งบ ุตรชายและบุตรสาวของเจ้าควรจะได้ กิน เขา
จะกินฝูงแกะฝูงววัของเจ้าเสีย เขาจะกินเถาองุน่และต้นมะเด่ือของเจ้าเสีย เขาจะทําลายตัวเมืองท่ี มี ป้อม
ของเจ้า ซ่ึงเจ้าวางใจน้ันเสียด้วยดาบ�

ความบาปของยูดาห์ คือความชัว่ฝ่ายจิตวญิญาณและฝ่ายบ้านเมือง
18 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ถึงแม้ วา่ในวนัเหล่าน้ัน เราก็ยงัไม่กระทําแก่ เจ้ าให้ถึงอวสาน 19 และต่อมาเม่ือ

เจ้าทัง้หลายจะกล่าววา่ �ทําไมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้หลายจึงกระทําบรรดาสิง่เหล่าน้ี แก่  เรา �  เจ้ 
าจะกล่าวแก่เขาวา่ � เจ้ าได้ละทิง้เราไปปรนนิบั ติ พระต่างด้าวในแผ่นดินของเจ้าฉันใด  เจ้ าจะต้องไปปรนนิบั 
ติ  คนต่างชาติ ในแผ่นดินซ่ึงไม่ ใช ่ของเจ้าฉันน้ัน� 20 จงประกาศข้อความต่อไปน้ีในวงศ์วานของยาโคบ และ
จงโฆษณาเรือ่งน้ีในยูดาห์  วา่ 21  โอ  ชนชาติ  ท่ี  โง ่เขลาและไรค้วามเข้าใจเอย๋  ผู้  มี  ตา  แต่  มองไม่เหน็  ผู้  มี  หู  แต่ 
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ฟังไม่ ได้ยนิ จงฟังข้อความน้ี� 22 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � เจ้ าไม่ยาํเกรงเราหรอื  เจ้ าไม่ตัวสัน่อยู่ต่อหน้า
เราหรอื คือเราผู้วางกองทรายไว้เป็นเขตล้อมทะเล เป็นเครือ่งกีดขวางเป็นนิตย ์มิ  ให ้ผ่านไปได้  แม้ว ่าคล่ืน
จะซัด  ก็ เอาชนะไม่ ได้  แม้ คล่ืนจะคะนอง  ก็ ข้ามไปไม่ ได้ 23  แต่  ชนชาติ  น้ี  มี ใจด้ื อด ึงและกบฏ เขาได้หนัเหและ
จากไปเสีย 24 ข้อความน้ีเขาไม่ มุ ่งอยูใ่นใจของเขาทัง้หลายวา่ � บัดน้ี  ให ้เรายาํเกรงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
เรา  ผู้ ทรงประทานฝนตามฤดูของมันคือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู และทรงรกัษาสัปดาห ์ท่ี กําหนดการ
เก่ียวข้าวไว ้ให ้ แก่  เรา � 25 ความชัว่ชา้ของเจ้าได้กระทําให ้สิ ่งเหล่าน้ีหนัไปเสีย และบาปของเจ้าทัง้หลายก็กัน
สิง่ท่ี ดี  ไว ้เสียจากเจ้า 26 เพราะท่ามกลางประชาชนของเราจะพบคนชัว่ เขาซุ่มคอยเหมือนคนดักนกซุ่มอยู่
เขาวางกับไว้ เขาดักคน 27 เรอืนของเขาเต็ มด ้วยความหลอกลวงเหมือนกระจาดท่ี มี นกเต็ม เพราะฉะน้ัน
เขาจึงใหญ่โตและมั ่งม ี28 เขาจึ งอ ้วนพีจนตัวเกล้ียงเกลา ในเรือ่งการกระทําความชัว่เขาล้ําหน้า เขามิ ได้  
ตัดสินคดี คือคดีของลูกกําพรา้พ่อ ด้วยความยุ ติ  ธรรม ถึงกระน้ันเขาก็ เจรญิ เขามิ ได้ ป้องกันสิทธิของคน
ขัดสน� 29 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เพราะสิง่อยา่งน้ีเราจะไม่ทําโทษเขาหรอื และไม่ควรท่ี จิ ตใจเราจะแก้แค้น
ประชาชาติ ท่ี เป็นอยา่งน้ี หรอื 30  สิ ่งท่ีน่าตกตะลึงและน่าหวาดเสียวได้ เก ิดขึ้นในแผ่นดินน้ี 31 คือผู้ พยากรณ์  
ได้  พยากรณ์  เท็จ และบรรดาปุโรห ิตก ็ปกครองตามการชี้น้ิวของเขา และประชาชนของเราชอบท่ี มี การอยา่ง
น้ี  แต่  เจ้ าทัง้หลายจะกระทําอะไรเม่ือกาลสุดปลายมาถึง�

6
การทําลายยูดาห์

1  โอ ประชาชนเบนยามินเอย๋ จงรวมกันหนีไปจากกลางกรุงเยรูซาเล็ม จงเป่าแตรในเมืองเทโคอา และยก
สัญญาณไฟขึ้นไว้บนเบธฮคัเคเรม เพราะเหตุรา้ยโผล่ออกมาจากทิศเหนือ คือการทําลายอยา่งใหญ่ หลวง 
2 เราเปรยีบบุตรสาวของศิโยนเสมือนสาวสวยและบอบบาง 3  ผู้ เล้ียงแกะพรอ้มกับฝูงแกะจะมาสู้ เธอ เขา
จะตัง้เต็นท์ ไว ้รอบเธอ ต่างก็จะหากินอยู่ในท่ีของมัน 4 �จงเตรยีมทําสงครามกับเธอ  ลุกขึ้น  ให ้เราโจมตี
เวลาเท่ียงวนั� � วบิัติ  แก่  พวกเรา เพราะวา่กลางวนัคล้อยเสียแล้ว เงาของเวลาเย ็นก ็ยาวออกไป� 5 � ลุก
ขึ้น  ให ้เราเข้าตีเวลากลางคืน และทําลายบรรดาวงัของเธอเสีย� 6 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี 
วา่ �จงโค่นต้นไม้ของเธอลง จงก่อเชงิเทินไว ้สู้  กรุ งเยรูซาเล็ม  น่ี แหละนครท่ีต้องถูกทําโทษ ภายในเธอไม่ มี 
อะไรนอกจากการบีบบังคับ 7  น้ําพุ ปล่อยน้ําของมันออกมาฉันใด เธอก็ปล่อยความชัว่ของเธอออกมาฉันน้ัน
 ได้ ยนิถึงความทารุณและการทําลายมีภายในเธอ ความเศรา้โศกและความบาดเจ็ บก ็ปรากฏต่อเราเสมอ
8  โอ  กรุ งเยรูซาเล็มเอย๋ จงรบัคําสัง่สอนเถิด เกรงวา่จิตใจเราจะพรากจากเจ้าไปเสีย เกรงวา่เราจะกระทํา
ให ้เจ้ าเป็ นที ่ รกรา้ง เป็นแผ่นดิ นที ่ปราศจากคนอาศัย� 9 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ �เขาทัง้หลาย
จะกวาดชนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่น้ันเสียให ้เกล ้ียงอยา่งเล็มเถาองุน่ เหมือนคนเก็บผลองุน่เอามือเก็บผลใส่
ในตะกรา้อกีคํารบหน่ึง� 10 ข้าพเจ้าควรจะพูดและใหคํ้าตักเตือนแก่ ผู้ ใดดี นะ เพื่อเขาจะได้ ยนิ  ดู  เถิด  หู ของ
เขาตันเสียแล้ว เขาฟังไม่ ได้  ดู  เถิด พระวจนะของพระเยโฮวาหเ์ป็นสิง่ท่ีเขาดู หมิน่ เขาไม่พอใจฟัง 11  เพราะ
ฉะน้ัน ข้าพเจ้าจึ งม ีพระพิโรธของพระเยโฮวาห ์เต็มไปหมด ข้าพเจ้าจะเก็บไว ้อ ีกไม่ไหวแล้ว �เราจะเทออก
รดเด็กๆท่ีตามถนน และรดพวกหนุ่มๆท่ีชุ มน ุมกันอยู ่ด้วย ทัง้สามีและภรรยาก็จะต้องเอาไป ทัง้คนแก่และ
คนชราด้วย 12 บ้านเรอืนของเขาจะต้องยกให้เป็นของคนอื่น ทัง้ไรน่าและภรรยาของเขาด้วย เพราะเราจะ
เหยยีดมือของเราออกต่อสู้ชาวแผ่นดิน� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 13 � เพราะวา่  ตัง้แต่  คนที ่ต่ําต้อย
ท่ีสุดจนถึงคนใหญโ่ตท่ี สุด  ทุ กคนโลภอยากได้ กําไร และทุกคนก็กระทําการด้วยความเท็จ  ตัง้แต่  ผู้  พยากรณ์ 
ตลอดถึงปุโรหติ 14 เขาทัง้หลายได้รกัษาแผลแห ่งบ ุตรสาวประชาชนของเราแต่เล็กน้อยกล่าววา่ � สันติภาพ 
 สันติภาพ � เม่ือไม่ มี  สันติ ภาพเลย 15 เขาละอายหรอืเม่ือเขากระทําการอนัน่าสะอดิสะเอยีน  เปล ่าเลย เขาไม่
ละอายเสียเลย เขาหน้าแดงด้วยความละอายไม่เป็นเลย เพราะฉะน้ันเขาจะล้มลงท่ามกลางพวกท่ีล้มแล้ว
เม่ือถึงเวลาท่ีเราลงอาญาเขาทัง้หลาย เขาจะล้มควํา่ลง� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 16 พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี วา่ �จงย ืนที ่ถนนและมองให ้ดี และถามหาทางโบราณน้ั นว ่า ทางดี อยู ่ ท่ีไหน  แล ้วจงเดินในทางน้ัน
และท่านจะพบท่ีพักสงบสําหรบัจิตใจของท่าน  แต่ เขาทัง้หลายกล่าววา่ �เราจะไม่เดินในน้ัน� 17 เราวาง
ยามไว้เหนือเจ้า สัง่วา่ �จงฟังเสียงแตร�  แต่ เขาทัง้หลายกล่าววา่ �เราทัง้หลายจะไม่ยอมฟัง� 18  เพราะ
ฉะน้ัน บรรดาประชาชาติ เอย๋  จงฟัง  โอ  ท่ี ประชุมเอย๋ จงทราบเถิดวา่ อะไรจะบังเกิดขึ้นแก่ เขา 19  โอ พิภพ
เอย๋ จงฟังเถิด  ดู  เถิด เราจะนําความรา้ยมาเหนือชนชาติ น้ี คือผลแหง่ความคิดทัง้หลายของเขา เพราะเขามิ 
ได้ เชื่อฟังถ้อยคําของเรา ส่วนราชบัญญั ติ ของเราน้ัน เขาปฏิเสธเสีย 20  มี กํายานมาถึงเราจากเมืองเชบา  มี  
ตะไคร ้ส่งมาจากเมืองไกล เพื่ออะไรเล่า เครือ่งเผาบูชาของเจ้าก็ยงัไม่เป็ นที ่ รบัได้ หรอืเครือ่งสักการบูชาของ
เจ้าก็ ไม่ เป็ นที ่พอใจเรา� 21  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาห์จึงตร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด ต่อหน้าชนชาติ น้ี เราจะวาง
เครือ่งสะดุดไว ้ให ้เขาสะดุด ทั ้งบ ิดาและบุตรชายด้วยกัน  ทัง้เพ ื่อนบ้านและมิตรสหายจะพินาศ� 22 พระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด  ชนชาติ  หน ึ่งกําลังมาจากแดนเหนือ  ประชาชาติ  ใหญ่  ชาติ  หน ึ่งจะถูกเรา้ใหม้าจาก
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ส่วนท่ีไกลท่ีสุดของพิ ภพ 23 เขาทัง้หลายจะจับคันธนแูละหอก เขาทัง้หลายดุรา้ยและไม่ มี  ความสงสาร เสียง
ของเขาก็เหมือนเสียงทะเลกําเรบิ เขาทัง้หลายขี่ ม้า และจัดเตรยีมกระบวนเหมือนชายท่ี จะเข้ าสงคราม  โอ 
 บุ ตรสาวศิโยนเอย๋ เขาทัง้หลายมาต่อสู้ เจ้า � 24 พวกเราได้ย ินก ิตติ ศัพท์ พวกน้ัน มือของเราก็ออ่นลง อยา่ง
ชว่ยไม่ ได้ ความแสนระทมได้จับเราไว้เป็นความเจ็บเหมือนสตรีกําลังคลอดบุตร 25 อยา่เดินออกไปในทุ่ง
นา หรอืเดินบนถนน เพราะดาบของศั ตรู และความสยดสยองอยู ่ทุ  กด ้าน 26  โอ  บุ ตรสาวแหง่ประชาชนของ
เราเอย๋ จงเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ และกลิง้เกลือกอยู่ในกองเถ้า จงไว ้ทุกข์ เหมือนเพื่ อบ ุตรชายคนเดียว
เป็นการครํา่ครวญอยา่งแสนขมขื่ นที ่ สุด เพราะวา่ผู้ทําลายมาสู้เราในทั นที  ทันใด 27 �เราได้กระทําให ้เจ้ า
เป็นหอคอยและป้อมปราการท่ามกลางประชาชนของเรา เพื่อเจ้าจะทราบและลองพฤติ การณ์ ทัง้หลายของ
เขา 28 เขาทัง้หลายมักกบฏอยา่งด้ื อด ้านทัง้สิน้  เท ่ียวนินทาเขาไป เขาทัง้หลายเป็นทองสัมฤทธิ์ และเป็น
เหล็ก เขาทุกคนประพฤติเลวทรามทัง้น้ัน 29 เครือ่งสูบลมของเขาสู บอย ่างดุ เดือด ตะกั ่วก ็ ถู กไฟเผาผลาญ
เสีย ถลุ งก ันเรือ่ยไปก็ เปล่าประโยชน์ เพราะวา่คนชั ่วก ็ยงัไม่ ได้  ถู กถอนออกไป 30 จะเรยีกเขาทัง้หลายได้ วา่ 
เป็นขี้ เงนิ เพราะพระเยโฮวาหท์รงปฏิเสธเขาเสียแล้ว�

7
การประกาศท่ี ประตู กําแพงพระว ิหาร 

1 พระวจนะซ่ึงมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย ์วา่ 2 � เจ้ าจงยนือยู่ในประตูกําแพงพระนิเวศของพระเยโฮ
วาห์ และประกาศถ้อยคําเหล่าน้ี ท่ี น่ั นว ่า บรรดาคนยูดาห ์ทัง้ปวง  ผู้  เข ้ามาในประตูกําแพงน้ีเพื่อจะนมัสการ
พระเยโฮวาห์ จงฟังพระวจนะพระเยโฮวาห์ 3 พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าของอสิราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ จง
ซ่อมพฤติ การณ์ และการกระทําของเจ้าเสีย และเราจะให ้เจ้ าอาศัยอยู่ในสถานท่ี น้ี 4 อยา่ไวว้างใจในคําเท็จ
เหล่าน้ี ท่ีวา่ � น่ี เป็นพระวหิารของพระเยโฮวาห์ พระวหิารของพระเยโฮวาห์ พระวหิารของพระเยโฮวาห�์
5  เพราะวา่ ถ้าเจ้าซ่อมพฤติ การณ์ และการกระทําของเจ้าจรงิๆ ถ้าเจ้าให้ความยุ ติ ธรรมระหวา่งคนหน่ึ งก 
ับเพื่อนบ้านของเขาจรงิๆ 6 ถ้าเจ้าไม่บีบบังคับคนต่างด้าว ลูกกําพรา้พ่อหรอืแม่ ม่าย และไม่หลัง่โลหติท่ี ไร ้
ความผิดให้ถึงตายในท่ี น้ี และเจ้าทัง้หลายไม่ ติ ดตามพระอื่นไปให ้เจ ็บตัวเอง 7  แล ้วเราจะให ้เจ้ าอาศัยอยู่
ในสถานท่ี น้ี ในแผ่นดินซ่ึงเราได้ยกให ้แก่ บรรพบุรุษของเจ้าเป็นนิตย์ 8  ดู  เถิด  เจ้ าวางใจในคําเท็จอยา่งไม่ 
ได้ประโยชน์ อะไรเลย 9  เจ้ าจะลักทรพัย์ กระทําฆาตกรรม  ล่วงประเวณี ปฏิญาณเท็จ เผาเครือ่งบูชาถวาย
พระบาอลัและติดตามพระอื่นซ่ึงเจ้าทัง้หลายมิ ได้  รู ้จักไปหรอื 10  แล ้วจึงมายนืต่อหน้าเราในนิเวศน้ี ซ่ึง
เรยีกตามนามของเรา และกล่าววา่ �เราทัง้หลายได้รบัการชว่ยให้รอดพ้นมาแล้ว เพื่อจะไปกระทําสิง่ท่ีน่า
สะอดิสะเอยีนเหล่าน้ี ทัง้สิน้ � 11 นิเวศน้ีซ่ึงเรยีกตามนามของเรา ในสายตาของเจ้าได้กลายเป็ นที ่ซ่องสุม
ของพวกโจรไปแล้วหรอื พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  ดู  เถิด  แม้แต่ เราก็ ได้  เห ็นเองแล้ว 12  แต่ จงไปยงัสถานท่ีของ
เราซ่ึงเคยอยู่ในเมืองชีโลห์ ซ่ึงทีแรกเราได้กระทําให้นามของเราอยู ่ท่ีน่ัน  จงดู วา่เพราะความชัว่รา้ยของ
อสิราเอลประชาชนของเรา เราได้กระทําอะไรต่อสถานท่ี น้ัน 13 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า และบัดน้ี เพราะเจ้า
ทัง้หลายได้กระทําสิง่เหล่าน้ี ทัง้สิน้ และเม่ือเราพู ดก ับเจ้าอยา่งไม่ หยุดยัง้  แต่  เจ้ าทัง้หลายหาได้ฟังไม่ และ
เม่ือเราได้เรยีกพวกเจ้า  แต่  เจ้ ามิ ได้  ตอบ 14  เหตุ  ฉะน้ี เราจะกระทําต่อนิเวศน้ีซ่ึงเราเรยีกตามนามของเรา
และซ่ึงพวกเจ้าได้วางใจน้ัน และกระทําแก่ สถานท่ี ซ่ึงเราได้ยกให ้แก่  เจ้ าและแก่บรรพบุรุษของเจ้าเหมือน
เราได้กระทําแก่ ช ีโลห์ 15 และเราจะเหวีย่งเจ้าทิง้จากสายตาของเรา เหมือนอยา่งท่ีเราได้ทิง้บรรดาพวกพี่
น้องของเจ้า คือบรรดาเชื้อสายของเอฟราอ ิมท ัง้หมดน้ัน 16 เพราะฉะน้ันเจ้าอยา่อธษิฐานเพื่อชนชาติ น้ี อยา่
รอ้งขึ้นหรอือธษิฐานเพื่อเขา และอยา่วงิวอนขอต่อเรา เพราะเราจะไม่ฟังเจ้า 17  เจ้ ามิ ได้  เห ็นดอกหรอืวา่
เขากระทําอะไรกันในหวัเมืองทัง้หลายแหง่ยูดาห์ และตามถนนหนทางในเยรูซาเล็ม 18 พวกเด็กๆก็ เก ็บฟืน
พวกพ่ อก ็ ก่อไฟ พวกผู้หญิ งก ็ นวดแป้ง เพื่อทําขนมถวายแด่ เจ้าแม่  แห ่งฟ้าสวรรค์ และเขาเทเครือ่งด่ืมบูชา
ถวายแด่พระอื่นๆ เพื่อยัว่ยุ ให ้เราโกรธ� 19 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �คือเราท่ีเขายัว่ยุ หรอื  มิใช ่ ยัว่ยุ ตัวเขาเอง
ใหไ้ปสู่ความขายหน้าของเขาทัง้หลายดอกหรอื� 20  ฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด 
ความกริว้และความโกรธของเราจะเทลงมาบนสถานท่ี น้ี บนมนษุยแ์ละสัตว์ บนต้นไม้ในท้องทุ่งและบนพืช
ผลของแผ่นดิน จะเผาผลาญเสียและจะดับไม่ ได้ �

 ยู ดาห ์ถู กลงโทษเพราะเขากบฏต่อพระเจ้า
21 พระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ �จงเพิม่เครือ่งเผาบูชาเข้ากับเครือ่งสักการ

บูชาของเจ้า และจงรบัประทานเน้ือ 22 เพราะในว ันที ่เราได้พาเขาทัง้หลายออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เรา
มิ ได้  พู  ดก ับบรรพบุรุษของเจ้าหรอืสัง่เขาเรือ่งเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งสักการบู ชา 23  แต่ เราบัญชาเขาทัง้
หลายอยา่งน้ี วา่ �จงเชื่อฟังเสียงของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า และเจ้าจะเป็นประชาชนของเรา
และดําเนินในหนทางท่ีเราได้บัญชาเจ้าไว้ เพื่อเจ้าจะได้ อยู ่เยน็เป็นสุข� 24  แต่ เขาทัง้หลายมิ ได้ เชื่อฟังหรอื
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เงีย่หู ฟัง  แต่ เขาทัง้หลายดําเนินตามแผนการของเขาเอง และในความด้ือกระด้างตามจิตใจชัว่ของเขาทัง้
หลาย และเดินถอยหลัง  มิได้ เดินขึ้นหน้า 25  ตัง้แต่  วนัท่ี บรรพบุรุษของเจ้าทัง้หลายออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์
จนทุกวนัน้ี เราได้ส่งบรรดาผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของเราไปยงัเขาอยา่งไม่ หยุดยัง้  วนัแล้ววนัเล่า 26 ถึงกระน้ัน
เขาก็ยงัไม่ฟังเรา หรอืเงีย่หู ฟัง  แต่  ได้ กระทําให้คอของตนแข็ง เขาได้กระทําชัว่รา้ยยิง่กวา่บรรพบุรุษทัง้
หลายของเขาเสี ยอ ีก 27  เจ้ าจึงกล่าวบรรดาถ้อยคําเหล่าน้ี แก่  เขา  แต่ เขาจะไม่ฟังเจ้า  เจ้ าจงรอ้งเรยีกเขา  แต่ 
เขาจะไม่ยอมตอบเจ้า 28  แต่  เจ้ าจงพูดแก่เขาวา่ � น่ี เป็นประชาชาติ ท่ี  ไม่ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขา และไม่ยอมรบัการแก้ ไข ความจรงิพินาศเสียแล้ว  ถู กตัดขาดเสียจากปากของเขาแล้ว 29  โอ 
เยรูซาเล็มเอย๋ จงตัดผมของเจ้าออกเหวีย่งทิง้ไป จงครํา่ครวญบนท่ี สูง เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธ
และละทิง้ชัว่อายุ แห ่งพระพิโรธของพระองค์ แล้ว � 30 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เพราะคนยูดาห ์ได้ กระทําความ
ชัว่ในสายตาของเรา เขาได้ตัง้สิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนไวใ้นนิเวศซ่ึงเรยีกตามนามของเรา กระทําใหนิ้เวศน้ั นม 
ัวหมองไป 31 และได้สรา้งปู ชน ียสถานสูงของโทเฟท ซ่ึงอยู่ในหุบเขาแห ่งบ ุตรชายของฮินโนม เพื่อจะเผา
บุตรชายและบุตรสาวของเขาทัง้หลายเสียด้วยไฟ ซ่ึงเรามิ ได้  บัญชา และไม่เคยมีขึ้นในใจของเรา 32 พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด วนัเวลาจะมาถึงเม่ือเขาจะไม่เรยีกท่ีน้ั นอ ีกวา่โทเฟท หรอืภูเขาแห ่งบ ุตร
ชายของฮินโนม  แต่ จะเรยีกวา่ หุบเขาแหง่การฆ่าฟั นก ัน เพราะเขาจะฝั งก ันไว้ในโทเฟทจนไม่ มี  ท่ี วา่งแล้ว
33 และศพของชนชาติ น้ี จะเป็นอาหารของนกในอากาศ และแก่ สัตว ์ แห ่งแผ่นดินโลก และไม่ มี ใครจะขับไล่ 
ให ้มันไปเสียได้ 34 เราจะกระทําให้เสียงรืน่เรงิและเสียงยนิดี เสียงของเจ้าบ่าวและเสียงของเจ้าสาว ขาด
หายไปจากหวัเมืองของยูดาห์ และจากถนนหนทางแหง่กรุงเยรูซาเล็ม เพราะวา่แผ่นดินน้ันจะต้องรกรา้ง
ไป�
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ความบาปและการทรยศของยูดาห์

1 �พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ในกาลครัง้น้ัน กระดูกของบรรดากษั ตร ิย ์ยู ดาห์ กระดูกเจ้านาย กระดูกปุโรหติ
กระดูกผู้ พยากรณ์ และกระดูกของชาวเมืองเยรูซาเล็มจะมีคนเอาออกมาจากอุโมงค์ของเขาทัง้หลายเหล่า
น้ัน 2และเขาจะกระจายกระดูกเหล่าน้ันออกต่อหน้าดวงอาทิตย์  ดวงจันทร ์และบรวิารแหง่ฟ้าสวรรค์ ทัง้สิน้ 
ซ่ึงเขาทัง้หลายรกัและปรนนิบั ติ ซ่ึงเขาได้ ติดตาม ซ่ึงเขาได้แสวงหาและนมัสการ จะไม่ มี ใครรวบรวมหรอื
ฝังกระดูกเหล่าน้ี  แต่ จะเป็นเหมือนมูลสัตว ์ท่ี  พื้นดิน 3 บรรดาคนท่ี เหลืออยู ่จากครอบครวัรา้ยน้ี ซ่ึงตกค้าง
อยู่ในสถานท่ีทัง้สิน้ซ่ึงเราได้ ขับไล่ เขาไป จะเลือกความตายยิง่กวา่ท่ีจะมี ช ีวติอยู่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ั
สด ังน้ี 4  เจ้ าจงพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เม่ื อมนษุย ์ล้มลง เขาจะไม่ ลุ กขึ้ นอ ีกหรอื ถ้า
ผู้ หน ึ่งผู้ใดหนัไป เขาจะไม่หนักลับมาหรอื 5 ทําไมชาวเยรูซาเล็ มน ้ีจึงได้ หนัไป เป็นการกลับสัตย ์อยู ่ เป็นนิตย ์
เขายดึการหลอกลวงไว ้มัน่ เขาทัง้หลายปฏิเสธไม่ยอมกลับ 6 เราได้ตัง้ใจและคอยฟัง  แต่ เขาทัง้หลายก็ พู 
ดไม่ ถูกต้อง  ไม่มี คนใดกลับใจจากความชัว่ของตน  กล่าววา่ �ฉันได้ทําอะไรไปแล้วบ้าง�  ทุ กคนหนัไปตาม
ทางของเขาเอง เหมือนม้าวิง่ห ัวท ่ิมเข้าไปในสงคราม 7  แม้ว ่านกกระสาดําบนฟ้ายงัรูจั้กเวลากําหนดของ
มัน และนกเขา นกนางแอน่ และนกกรอด  ได้ รกัษาเวลามาของมัน  แต่ ประชาชนของเราไม่ รู ้จักคําตัดสิน
ของพระเยโฮวาห์ 8  เจ้ าจะพูดได้อยา่งไรวา่ �เรามี ปัญญา และพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห ์ก็  อยู ่กับ
เรา�  แต่  ดู  เถิด  แน่ นอนเขาทําอยา่งไร ้ประโยชน์ คือปากกาของพวกอาลักษณ์ ได้ ทําอยา่งไร ้ประโยชน์ 9 คน
มีปัญญาจะได้รบัความอาย เขาจะครา้มกลัวและถูกจับตัวไป  ดู  เถิด เขาได้ปฏิเสธพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ และปัญญาอยา่งใดมีในตัวเขาเล่า 10  เพราะฉะน้ัน เราจะให้ภรรยาของเขาตกไปเป็นของคนอื่น  ให ้ ไร ่
นาของเขาตกแก่ ผู้  ท่ี จะได้รบัเป็นมรดก เพราะวา่ตัง้แต่ คนที ่ต่ําต้อยท่ีสุดถึงคนท่ี ใหญ่ โตท่ี สุด  ทุ กคนโลภ
อยากได้ กําไร  ตัง้แต่  ผู้  พยากรณ์ ถึงปุโรหติ  ทุ กคนก็ทําการฉ้อเขา 11 เขาได้รกัษาแผลแห ่งบ ุตรสาวประชาชน
ของเราแต่ เล็กน้อย  กล่าววา่ � สันติภาพ  สันติภาพ � เม่ือไม่ มี  สันติ ภาพเสียเลย 12 เม่ือเขากระทําการอนั
น่าสะอดิสะเอยีน เขาละอายหรอื  เปล ่าเลย เขาไม่ละอายเสียเลย เขาหน้าแดงด้วยความละอายไม่เป็นเลย
เพราะฉะน้ันเขาจะล้มลงท่ามกลางพวกท่ีล้มแล้ว ในเวลาแหง่การลงอาญาเขาทัง้หลาย เขาจะล้มควํา่ลง
พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 13 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราจะผลาญเขาเป็นแน่ เถาองุน่จะไม่ มีผล หรอืต้น
มะเด่ือไม่ มีผล ใบก็จะเหีย่วแหง้ไป และสิง่ใดท่ีเราให้เขาก็อนัตรธานไปจากเขา� 14 ทําไมเราจึงน่ังน่ิงๆ จง
พากันมา  ให ้เราเข้าไปในหวัเมืองท่ี มี  ป้อม และน่ิงเสียท่ีน่ันเถิด เพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเราจะทรงให้
เราน่ิง และทรงประทานน้ําดี หมี  ให ้เราด่ืม เพราะเราได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ 15 เรามองหาสันติ ภาพ 
 แต่  ไม่มี  ความดี อะไรมาเลย เรามองหาเวลารกัษาให ้หาย  แต่ ประสบความสยดสยอง 16 �เสียงคะนองแห ่งม 
้าของเขาก็ ได้ ยนิมาจากเมืองดาน  แผ่ นดินทัง้สิ ้นก ็หวัน่ไหวด้วยเสียงรอ้งของกองอาชาของเขา มันทัง้หลาย
มากินแผ่นดินและสิง่ทัง้ปวงท่ี อยู ่บนน้ันจนหมด ทัง้เมืองและผู้ ท่ี อาศัยอยู่ในเมือง 17  เพราะ  ดู  เถิด เราจะส่ 
งง ู เข ้ามาท่ามกลางเจ้า คืองูทับทางซ่ึงจะผู กด ้วยมนตร ์ไม่ได้ และมันจะกัดเจ้าทัง้หลาย� พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี แหละ 18 เม่ือข้าพเจ้าจะปลอบโยนตัวเองเน่ืองด้วยความเศรา้โศก  จิ ตใจของข้าพเจ้าก็ออ่นเปล้ียอยู ่
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ภายใน 19 ฟังซิ เสียงรอ้งแห ่งบ ุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้า เพราะเหตุ คนที ่อาศัยอยู่ในแผ่นดินหา่งไกล
�พระเยโฮวาห ์มิได้ สถิตในศิโยนหรอื  กษัตรยิ ์ของเมืองน้ันไม่ อยู ่ในน้ันหรอื� �ทําไมเขายัว่ยุเราให้โกรธด้วย
รูปเคารพสลักของเขา และด้วยพระต่างด้าวของเขา� 20 � ฤดู  เก ี่ยวก็ผ่านไป  ฤดู  แล ้ งก ็ สิ ้นลงแล้ว และเราทัง้
หลายก็ ไม่รอด � 21 เพราะแผลแห ่งบ ุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้า หวัใจข้าพเจ้าจึงเป็นแผล ข้าพเจ้าเศรา้
หมอง และความสยดสยองก็ยดึข้าพเจ้าไว ้มัน่ 22  ไม่มี พิมเสนในกิเลอาดหรอื  ไม่มี  แพทย ์ ท่ี น่ันหรอื ทําไม
อนามัยแห ่งบ ุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้าจึงไม่ กล ับสู่สภาพเดิมได้

9
การไม่เชื่อฟังพระเจ้านําการพิพากษามาสู่ ยู ดาห์

1  โอ ถ้าศีรษะของข้าพเจ้าเป็นน้ํา และดวงตาของข้าพเจ้าเป็นบ่อน้ําพุ ก็ จะดี เพื่อข้าพเจ้าจะได้ รอ้งไห ้ทัง้
กลางวนัและกลางคืน เพราะบุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้าท่ี ถู กฆ่า 2  โอ ถ้าข้าพเจ้ามี ท่ี พักสําหรบัคนเดิน
ทางอยู ่ท่ี ในถิน่ทุ รก ันดารก็จะดี เพื่อข้าพเจ้าจะได้พรากจากชนชาติของข้าพเจ้า และไปใหพ้้นเขาเสีย เพราะ
เขาทัง้หลายเป็นคนล่วงประเวณี ทัง้หมด และเป็นหมู่ คนที มั่กทรยศ 3�เขาทัง้หลายงอลิน้ของเขาเหมือนคัน
ธนูเพื่อกล่าวความเท็จ  แต่ เขาทัง้หลายไม่ กล ้าสู้เพื่อความจรงิในแผ่นดิน เพราะเขาทัง้หลายจากความชัว่
อยา่งน้ีไปสู่ความชัว่อยา่งน้ัน และเขาทัง้หลายไม่ รู ้จักเรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 4� ขอให ้ ทุ กคนระวงั
เพื่อนบ้านของตน และอยา่วางใจในพี่น้องคนใดเลย เพราะวา่พี่น้องทุกคนจะเป็นคนหลอกล่อ และเพื่อน
บ้านทุกคนจะเท่ียวไปเป็นคนครหานินทา 5  ทุ กคนจะล่อลวงเพื่อนบ้านของตัว  ไม่มี ใครจะพูดความจรงิสัก
คนเดียว เขาได้สอนลิน้ของเขาให ้พู  ดม ุสา เขาได้กระทําความชัว่ชา้จนน่าเบื่อหน่าย 6  เจ้ าอาศัยอยูท่่ามกลาง
การล่อลวง โดยการล่อลวงเขาปฏิเสธท่ีจะรูจั้กเรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 7  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด เราจะถลุงเขาและทดลองเขา  เหตุ  บุ ตรสาวประชาชนของเรา เราจะทํา
อยา่งอื่นได้ อยา่งไร 8 ลิน้ของเขาเป็นลูกศรมฤตยู มันพูดมารยา เขาพู ดอย ่างสันติกับเพื่อนบ้านของเขาด้วย
ปาก  แต่ ในใจของเขา เขาวางแผนการคอยดักเขาอยู�่ 9 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ไม่ ควรท่ีเราจะลงโทษเขา
เพราะสิง่เหล่าน้ี หรอื  ไม่ ควรท่ี จิ ตใจเราจะแก้แค้นประชาชาติ ท่ี เป็นอยา่งน้ี หรอื 10 เราจะรอ้งไห้และครวญ
ครางเหตุ ภู เขาน้ัน และครํา่ครวญเหตุลานหญ้าในถิน่ทุ รก ันดารเพราะวา่มันถูกเผาเสีย  ไม่มี  ผู้ ใดผ่านไปมา
 ไม่ได้ ยนิเสียงสัตว์เล้ียงรอ้ง ทัง้นกในอากาศและสัตว ์ได้  หนี ไปเสียแล้ว 11 เราจะกระทําให้เยรูซาเล็มเป็นก
องซากปร ักห ักพัง เป็นถ้ําของมังกร และเราจะกระทําให้หวัเมืองของยูดาหเ์ป็ นที ่ รกรา้ง  ไม่มี ชาวเมืองสัก
คนเดียว� 12 ใครเป็นคนมีปัญญาท่ี จะเข้ าใจความน้ี ได้ และมี ผู้ ใดท่ีพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแก่ 
เขา เขาจึงประกาศความน้ันได้  เหตุ ไฉนแผ่นดินจึงพังทําลายและถูกเผาเสียเหมือนถิน่ทุ รก ันดาร จึงไม่ มี 
ใครผ่านไปมา 13 และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เพราะเขาทัง้หลายทอดทิง้ราชบัญญั ติ ของเรา ซ่ึงเราได้ตัง้ไว้
ต่อหน้าเขา และไม่ ได้ เชื่อฟังเสียงของเรา หรอืดําเนินตามน้ัน 14  แต่  ได้ ดําเนินตามใจของตนเองอยา่งด้ื อด ึง
และติดตามพระบาอลั อยา่งท่ีบรรพบุรุษได้สัง่สอนเขาไว�้ 15  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้า
แห ่งอ ิสราเอล จึงตร ัสว ่า � ดู  เถิด เราจะเล้ียงชนชาติ น้ี ด้วยบอระเพ็ด และให ้น้ําดี  หมี เขาด่ืม 16 เราจะกระจาย
เขาไปท่ามกลางประชาชาติ  ท่ี ตัวเขาเองและบรรพบุรุษของเขาไม่ รูจั้ก และเราจะส่งดาบให ้ไล่ ตามเขาทัง้
หลาย จนเราจะผลาญเขาสิน้�

การออ้นวอนใหว้างใจในพระเจ้า
17 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ �จงพิจารณาดู และเรยีกนางรอ้งไห ้ให ้ มา จงให้คนไปตามหญิง

ท่ีชาํนาญมา 18  ให ้เขารบีส่งเสียงครํา่ครวญเพื่อเราทัง้หลาย  เพื่อน ้ําตาจะอาบตาของเรา และหนังตาของ
เราจะมีน้ําตาพุ ออกมา 19 เพราะได้ยนิเสียงครํา่ครวญจากศิโยนวา่ �เราทัง้หลายยอ่ยยบัเพียงใดแล้ว เรา
อบัอายหนักหนา เพราะเราได้ทอดทิง้แผ่นดิน เพราะท่ีอาศัยของเราได้ เหว ีย่งพวกเราออกไป� � 20  โอ หญิง
เอย๋ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และให ้หู ของเจ้ารบัพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์ จงสอนบท
ครํา่ครวญแก่ บุ ตรสาวของเจ้า จงสอนบทเพลงศพแก่เพื่อนบ้านของเธอทุกคน 21 เพราะความตายได้ขึ้นมา
เข้าหน้าต่างของเรา มันเข้ามาในวงัทัง้หลายของเรา ตัดพวกเด็กๆออกเสียจากข้างนอก และตัดคนหนุ่มๆ
ออกเสียจากถนนทัง้หลาย 22 จงพูดวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �ศพมนษุย์จะล้มลงเหมือนมูลสัตว์ตก
ตามพื้นทุ่ง เหมือนฟ่อนข้าวล้มตามผู้ เก่ียว และไม่ มี  ผู้ ใดจะเก็บ� � 23 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �อยา่ให ้
ผู้  มี ปัญญาอวดในสติปัญญาของตน อยา่ให ้ชายฉกรรจ์ อวดในความเข้มแข็งของตน อยา่ให ้คนมัง่มี อวดใน
ความมัง่คัง่ของตน 24  แต่  ให ้ ผู้ อวดอวดในสิง่น้ีคือในการท่ีเขาเข้าใจและรูจั้กเราวา่เราคือพระเยโฮวาห์ ทรง
สําแดงความเมตตา  ความยุติธรรม และความชอบธรรมในโลก เพราะวา่เราพอใจในสิง่เหล่าน้ี� พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 25 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด วนัเวลากําลังมาถึงแล้ว เม่ือเราจะลงโทษบรรดาผู้ ท่ี ร ั
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บพิธ ี เข ้าสุ หน ัตพรอ้มด้วยผู้ ท่ี  ไม่ได้ ร ับพิธ ี เข้าสุหนัต  คือ 26  อยีปิต์  ยู ดาห์ เอโดม และคนอมัโมน โมอบัและ
บรรดาคนท่ี อยู ่ในมุ มท ่ีไกลท่ี สุด  ทุ กคนท่ีอาศัยอยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร เพราะบรรดาประชาชาติ เหล่าน้ี  มิได้ ร ั
บพิธ ี เข้าสุหนัต และบรรดาวงศ์วานอสิราเอลก็ มิได้ ร ับพิธ ี เข ้าสุ หน ัตทางใจ�

10
พระเจ้ากับบรรดารูปเคารพ

1  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ จงฟังพระวจนะซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสักับเจ้า 2 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง น้ี วา่ 
�อยา่เรยีนรู ้วถีิ ทางแหง่บรรดาประชาชาติ หรอือยา่ครา้มกลัวเพราะหมายสําคัญของท้องฟ้า  ตามท่ี บรรดา
ประชาชาติครา้มกลั วน ้ัน 3 เพราะธรรมเนียมของชนชาติทัง้หลายก็ ไรส้าระ เขาตัดต้นไม้มาจากป่าต้นหน่ึง
เป็นสิง่ท่ีมือชา่งได้กระทําด้วยขวาน 4 เขาทัง้หลายก็เอาเงนิและทองมาประดับ เขาตอกไว ้แน่ นด้วยค้อน
และตะปู มั นก ็เคล่ือนไหวไปมาไม่ ได้ 5 มันตัง้ขึ้นเหมือนต้ นอ ินทผลัม มันพูดไม่ ได้ คนต้องขนมันไป เพราะ
มันเดินไม่ ได้ อยา่กลัวมันเลย เพราะมันทํารา้ยไม่ ได้ มั นก ็ ทําดี  ไม่ได้  ด้วย � 6  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  หาม 
ี ผู้ ใดเหมือนพระองค์ ไม่  พระองค์ ทรงเป็นใหญ่ และพระนามของพระองค์ มีฤทธิ ์ มาก 7  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ 
แห ่งบรรดาประชาชาติ  ผู้ ใดจะไม่ยาํเกรงพระองค์ เพราะพระองค์สมควรแก่การอยา่งน้ี เพราะในบรรดา
ปราชญข์องบรรดาประชาชาติ และในบรรดาราชอาณาจักรทัง้สิน้ของเขา  ไม่มี  ผู้ ใดเหมือนพระองค์ 8 เขาทัง้
หลายทัง้โฉดและโง ่เขลา  ไม้ อนัน้ันเป็นแต่คําสอนไร ้สาระ 9 เครือ่งเงนิทุ บน ้ันเขาเอามาจากทารชชิ และเอา
ทองคํามาจากเมืองอุฟาส เป็นผลงานของชา่งฝี มือ และเป็นผลน้ํามือของชา่งทอง เส้ือผ้าของรูปเคารพน้ัน
สีครามและสี ม่วง เป็นผลงานของคนชาํนาญทัง้น้ัน 10  แต่ พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าเท่ียงแท้  พระองค์ ทรง
เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และเป็นพระมหากษั ตร ิย ์เนืองนิตย ์พอทรงพระพิโรธแผ่นดิ นก ็ หวัน่ไหว และ
บรรดาประชาชาติจะทนต่อความกริว้ของพระองค์ ไม่ได้ 11  เจ้ าจงพู ดก ับเขาทัง้ปวงดังน้ี วา่ �บรรดาพระ
ผู้ ท่ี  มิได้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก จะพินาศไปจากแผ่นดินโลกและจากภายใต้ฟ้าสวรรค์ เหล่า
น้ี � 12  พระองค์ ทรงสรา้งโลกด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์  พระองค์ ทรงสถาปนาพิภพไว้ด้วยพระสติปัญญา
ของพระองค์ และทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกด้วยความเข้าใจของพระองค์ 13 เม่ือพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียง
ก็ มี เสียงน้ําคะนองในท้องฟ้า และทรงกระทําให้หมอกลอยขึ้นจากปลายพิ ภพ ทรงกระทําฟ้าแลบเพื่อฝน
และทรงนําลมมาจากพระคลังของพระองค์ 14  มนษุย ์ ทุ กคนโฉดในทางความรูข้องตน ชา่งทองทุกคนจะได้
อายเพราะรูปเคารพสลักของตน เพราะรูปเคารพหล่อของเขาเป็นของเท็จ และไม่ มี ลมหายใจในรูปเคารพ
น้ัน 15 มันเป็นของไร ้ค่า และเป็นผลงานแหง่ความผิดพลาด มันจะต้องพินาศเม่ือถึงเวลาการลงโทษ 16  
พระองค์  ผู้ ทรงเป็นส่วนของยาโคบไม่เหมือนสิง่เหล่าน้ี เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ ท่ี ก่อรา่งทุกสิง่ขึ้น และ
อสิราเอลเป็นตระกูลท่ีเป็นมรดกของพระองค์ พระเยโฮวาห์จอมโยธาเป็นพระนามของพระองค์ 17  โอ  เจ้ า
ทัง้หลายท่ีอาศัยอยู ่ภายใต้  การถู  กล ้อมเอย๋ จงเก็บข้าวของจากพื้นดิน 18 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � 
ดู  เถิด เราจะเหวีย่งชาวแผ่นดินออกไปเสีย  ณ  เวลาน้ี และเราจะนําความทุกข์ใจมาถึงเขาเพื่อให้เขารู ้สึก �
19  วบิัติ  แก่  ข้าพเจ้า เพราะความเจ็บปวดของข้าพเจ้า บาดแผลของข้าพเจ้าก็รา้ยหนัก  แต่ ข้าพเจ้าวา่ � แท้  
จร ิงน่ีเป็นความทุกข์ ใจ และข้าพเจ้าจะต้องทนเอา� 20  เต็นท์ ของข้าพเจ้าก็ ถู กทําลาย และเชอืกของข้าพเจ้า
ก็ขาดสิน้ ลูกๆของข้าพเจ้าจากข้าพเจ้าไปหมด และไม่ มี เขาอกีแล้ว  ไม่มี  ผู้  หน ึ่งผู้ใดท่ีจะกางเต็นท์ ให ้ข้าพเจ้า
อกี และแขวนม่านของข้าพเจ้าให้ 21 เพราะวา่ผู้เล้ียงแกะก็ โฉด และไม่ ได้ เสาะหาพระเยโฮวาห์ เพราะฉะน้ัน
เขาจะมิ ได้ จําเรญิขึ้น และฝูงแกะทัง้หลายของเขาก็จะกระจัดกระจายไป 22  ดู  เถิด เสียงลือมาถึงแล้ว เสียง
โกลาหลยิง่ใหญ่จากแดนเหนือมากระทําใหห้วัเมืองยูดาหเ์ป็ นที ่ รกรา้ง และใหเ้ป็นถ้ําของมังกร 23  โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทราบแล้ วว ่า ทางของมนษุย ์ไม่อยู ่ ท่ี ตัวเขา คือไม่ อยู ่ ท่ี  มนษุย ์ ผู้ ซ่ึงดําเนินไปท่ีจะ
นําฝีก้าวของตนเอง 24  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโปรดตีสอนข้าพระองค์ด้วยความยุ ติ  ธรรม  มิใช ่ด้วย
ความกริว้ของพระองค์ เกรงวา่พระองค์จะทรงนําข้าพระองค์มาถึงความสูญเปล่า 25 ขอพระองค์ทรงเทพระ
พิโรธของพระองค์เหนือเหล่าประชาชาติ ท่ี  ไม่รู ้จักพระองค์ และเหนือครอบคร ัวท ้ังหลายท่ี ไม่ ออกพระนาม
ของพระองค์ เพราะเขาทัง้หลายได้กินเผาผลาญยาโคบ เขาได้เขมือบท่านเสีย และเผาผลาญท่านเสีย และ
กระทําท่ีอาศัยของท่านใหร้กรา้งไป

11
เยเรมียป์ระกาศเรือ่งพันธสัญญาท่ี ยู ดาห ์ไม่  รกัษา 

1 พระวจนะซ่ึงมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย ์วา่ 2 � เจ้ าจงฟังถ้อยคําในพันธสัญญาน้ี เถิด และจงกล่าว
แก่คนยูดาหแ์ละชาวกรุงเยรูซาเล็ม 3  เจ้ าจงกล่าวแก่เขาวา่ พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ 
คนหน่ึงคนใดท่ี ไม่ เชื่อฟังถ้อยคําในพันธสัญญาน้ี  ให ้ ผู้ น้ันเป็ นที ่ แช ่งเถิด 4 ซ่ึงเป็นพันธสัญญาท่ีเราบัญชา
แก่บรรพบุรุษของเจ้าทัง้หลาย ในว ันที ่เราได้นําเขาออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ จากเตาไฟเหล็ก  กล่าววา่ จง
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เชื่อฟังเสียงของเรา และจงกระทําทุกอยา่งท่ีเราบัญชาเจ้าไว้  เจ้ าจึงจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะ
เป็นพระเจ้าของเจ้า 5 เพื่อเราจะกระทําให้สําเรจ็ตามคําปฏิญาณซ่ึงเราได้ปฏิญาณไวกั้บบรรพบุรุษของเจ้า
วา่ จะประทานแผ่นดินซ่ึ งม ีน้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์ แก่ เขาอยา่งท่ี เป็นอยู ่ ทุกวนัน้ี �  แล ้วข้าพเจ้าจึงทูล
ตอบวา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  ขอให ้เป็นดังน้ันเถิด� 6 และพระเยโฮวาห์ตรสัแก่ข้าพเจ้าวา่ �จงป่าวรอ้ง
ถ้อยคําเหล่าน้ีทัง้สิน้ในหวัเมืองของยูดาห์และในถนนหนทางเยรูซาเล็มวา่ จงฟังถ้อยคําแหง่พันธสัญญาน้ี
และประพฤติ ตาม 7 เพราะเราได้ กล ่าวตักเตือนอยา่งแข็งแรงต่อบรรพบุรุษของเจ้า ในว ันที ่เรานําเขาขึ้นมา
จากแผ่นดิ นอ ียปิต์  แม้ จนถึงทุกวนัน้ีอยา่งไม่หยุดยัง้กล่าวตักเตือนวา่ จงเชื่อฟังเสียงของเรา 8 ถึงกระน้ัน
เขาทัง้หลายก็ ไม่ เชื่อฟังหรอืเงีย่หู ฟัง  แต่  ทุ กคนดําเนินตามความด้ือกระด้างแหง่จิตใจอนัชัว่รา้ยของเขา  
เหตุ  ฉะน้ี เราจึงจะนําซ่ึงตามบรรดาถ้อยคําแหง่พันธสัญญาน้ี ท่ี เราได้บัญชาให้เขากระทํา  แต่ เขามิ ได้ กระทํา
ตามน้ัน  ให ้มาตกเหนือเขา� 9 พระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าอ ีกวา่ � มี การคิดกบฏท่ามกลางคนยูดาห์และ
ท่ามกลางชาวกรุงเยรูซาเล็ม 10 เขาได้หนักลับไปหาความชัว่ชา้แหง่บรรพบุรุษของเขา  ผู้ ปฏิเสธไม่ยอมฟัง
ถ้อยคําของเรา เขาติดตามพระอื่นๆ และปรนนิบั ติ พระน้ัน  วงศ์ วานอสิราเอลและวงศ์วานยูดาห ์ได้ ผิดพันธ
สัญญาของเรา ซ่ึงเรากระทําต่อบรรพบุรุษของเขา 11  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะ
นําเหตุรา้ยมาเหนือเขา ซ่ึงเขาหนี ไม่  พ้น ถึงเขาจะรอ้งทุกข์ต่อเรา เราจะไม่ฟังเขาทัง้หลาย 12  แล ้วหวัเมือง
ยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มจะไปรอ้งทุกข์ต่อพระ ซ่ึงเขาทัง้หลายได้เผาเครือ่งหอมถวายน้ัน  แต่ พระเหล่า
น้ันจะชว่ยเขาให้รอดในเวลาลําบากไม่ ได้ 13  โอ  ยู ดาห ์เอย๋ พระทัง้หลายของเจ้าก็มากเท่ากับหวัเมืองทัง้
หลายของเจ้า และตามจํานวนหนทางในกรุงเยรูซาเล็มเจ้าได้ตัง้แท่นบูชาถวายสิง่ท่ี อบัอาย คือแท่นสําหรบั
เผาเครือ่งหอมถวายแก่พระบาอลั 14  เพราะฉะน้ัน  เจ้ าอยา่อธษิฐานเพื่อชนชาติ น้ี อยา่รอ้งขึ้นหรอือธษิฐาน
เพื่อเขาทัง้หลาย เพราะเราจะไม่ฟังเม่ือเขารอ้งต่อเราในเวลาลําบาก 15  ผู้  ท่ี รกัของเราน้ั นม ี สิทธ ิอะไรใน
นิเวศของเราเล่า ในเม่ือนางน้ันได้กระทําการชัว่ชา้มาก และเน้ื ออ ันบร ิสุทธ ์ิ ได้ พ้นไปจากเจ้าแล้ว เม่ือเจ้า
กระทําชัว่  เจ้ าจึงเรงิโลด 16 พระเยโฮวาห์ทรงเคยเรยีกเจ้าวา่ �ต้นมะกอกเทศสดงดงามด้วยผลเป็นอยา่ง
ดี�  แต่  พระองค์ ทรงก่อไฟเผามันเสียด้วยเสียงพายุ ใหญ่ และกิง่ทัง้หลายของมั นก ็ ถู  กห ักเสียแล้ว 17 ด้วยวา่
พระเยโฮวาห์จอมโยธา  ผู้  ได้ ปลูกเจ้า  ได้ ทรงประกาศความรา้ยให้ตกแก่ เจ้า เพราะความชัว่ชา้ของวงศ์วาน
อสิราเอลและวงศ์วานยูดาห์ ซ่ึงเขาได้กระทําต่อสู้ ตนเอง เพื่อได้ ยัว่ยุ  ให ้เราโกรธ ด้วยการเผาเครือ่งหอม
ถวายแก่พระบาอลั� 18 พระเยโฮวาหท์รงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ รู ้ แล้ว  พระองค์ ทรงสําแดงการก
ระทําของเขาแก่ข้าพระองค์ 19  แต่ ข้าพระองค์เป็นเหมือนลูกแกะหรอืววัซ่ึงถูกพามาถึงท่ี ฆ่า ข้าพระองค์ ไม่ 
ทราบเลยวา่ พวกเขาได้ออกอุบายต่อสู้ข้าพระองค์โดยกล่าววา่ � ให ้เราทําลายต้นไม้กับผลของมันเสียด้วย
 ให ้เราตัดเขาออกเสียจากแผ่นดินของคนเป็น เพื่อชื่อของเขาจะไม่เป็ นที ่ระลึกถึ งอ ีกเลย� 20  แต่วา่  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาหจ์อมโยธา  ผู้ ทรงพิพากษาอยา่งชอบธรรม  ผู้ ทรงทดลองดูทัง้ใจและจิต  ขอให ้ข้าพระองค์แล
เหน็การแก้แค้นของพระองค์ตกแก่ เขา เพราะข้าพระองค์ ได้ มอบเรือ่งของข้าพระองค์ ไว ้กับพระองค์ แล้ว 21  
เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี เก ่ียวกับคนตําบลอานาโธท  ผู้ แสวงหาชวีติของเจ้าและกล่าววา่ �อยา่
พยากรณ์ในพระนามของพระเยโฮวาห์ หร ือม ิฉะน้ันเจ้าจะต้องตายด้วยมือของเรา� 22  เพราะฉะน้ัน พระเย
โฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า � ดู  เถิด เราจะลงโทษเขาทัง้ปวง พวกคนหนุ่มจะตายด้วยดาบ บรรดาบุตรชายและ
บุตรสาวของเขาจะตายด้วยการกันดารอาหาร 23 จะไม่ มี เหลือสักคนเดียว เพราะเราจะนําความรา้ยมาสู่คน
ตําบลอานาโธท คือปี แห ่งการลงโทษเขา�

12
 คํารอ้งทุกข์ ของเยเรมียแ์ละคําตอบจากพระเจ้า

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เม่ือข้าพระองค์ สู้คดี กับพระองค์  พระองค์  ก็ ทรงเป็นฝ่ายถูก  แม้ กระน้ันข้า
พระองค์ยงัขอทูลเสนอมูลคดีของข้าพระองค์ต่อพระองค์ ไฉนทางของคนชัว่จึงจําเรญิขึ้น ไฉนทุกคนท่ี
ทรยศก็ อยู ่เยน็เป็นสุข 2  พระองค์ ทรงปลูกเขาทัง้หลาย และเขาทัง้หลายก็หยัง่รากลง เขาทัง้หลายงอกงาม
ขึ้นและบังเกิดผล  พระองค์ ทรงอยู ่ใกล้  ท่ี ปากของเขา  แต่ ไกลจากใจของเขา 3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่  
พระองค์ ทรงรูจั้กข้าพระองค์  พระองค์ ทรงเหน็ข้าพระองค์และทรงทดลองใจของข้าพระองค์ ท่ี  มีต ่อพระองค์
ขอทรงฉุดเขาออกมาเหมือนแกะสําหรบัการฆ่า และตัง้เขาทัง้หลายไวต่้างหากเพื่อวนัฆ่า 4  แผ่ นดินน้ีจะไว ้
ทุกข์ นานเท่าใด และผักหญ้าตามท้องนาทุกแหง่จะเหีย่วแหง้ไปนานเท่าใด เพราะความชัว่ของผู้ ท่ี อาศัยอยู่
ในน้ัน  สัตว ์และนกก็ ถู กผลาญไปเสียสิน้ เพราะเขาวา่ � พระองค์ จะไม่ทอดพระเนตรบัน้สุดปลายของเรา
ทัง้หลาย� 5 �ถ้าเจ้าวิง่แข่ งก ับทหารราบ และเขาทําให ้เจ้ าเหน็ดเหน่ือย  เจ้ าจะแข่ งก ับม้าได้ อยา่งไร และ
ถ้าเจ้ายงัเหน็ดเหน่ือยในแผ่นดินแหง่สันติภาพซ่ึงเจ้าวางใจน้ัน  เจ้ าจะทําอยา่งไรในคล่ืนของลุ่มแม่น้ําจอร ์
แดน 6 เพราะวา่แม้ พี่ น้องของเจ้าและวงศ์วานของบิดาเจ้า  แม้ว ่าเขาก็ ได้ กระทําการทรยศต่อเจ้า เขายงั
เรยีกให้ฝูงชนไล่ตามเจ้าไป  ถึงแม้ วา่เขาพูดถ้อยคําอยา่งดี แก่  เจ้า อยา่เชื่อเขาเลย 7 เราได้ละทิง้นิเวศของ
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เรา เราได้ เหว ่ียงมรดกของเราทิง้ เราได้มอบผู้ ท่ี รกัของจิตใจเราไว้ในมือศั ตรู ของเธอ 8 มรดกของเราได้
กลายเป็นเหมือนสิงโตในป่าต่อเรา เขาตะเบ็งเสียงของเขาเข้าใส่ เรา เพราะฉะน้ันเราจึงเกลียดเขา 9 มรดก
ของเราเป็นแก่เราเหมือนนกลายด่าง นกซ่ึงอยู่รอบต่อสู้นกน้ัน ไปเถอะ ไปชุ มน ุมสัตวป่์าทุ่งทัง้สิน้ นํามันให ้
มาก ินเสีย 10  ผู้ เล้ียงแกะเป็ นอ ันมากได้ทําลายสวนองุน่ของเราเสีย เขาทัง้หลายได้ เหย ียบยํ่าส่วนของเราไว ้
ใต้  ฝ่าเท้า เขาทัง้หลายได้กระทําให้ส่วนอนัพึงใจของเรากลายเป็นถิน่ทุ รก ันดารท่ี รกรา้ง 11 เขาทัง้หลายได้
กระทําส่วนของเราให ้รกรา้ง เม่ือรกรา้งส่วนน้ั นก ค็รํา่ครวญต่อเรา  แผ่ นดินทัง้สิ ้นก ็ ถู กทิง้ให ้รกรา้ง เพราะไม่ 
มี  ผู้ ใดเอาใจใส่ในเรือ่งน้ี 12  ผู้ ทําลายล้างได้มาบนบรรดาท่ีสูงทัง้ปวงในถิน่ทุ รก ันดาร เพราะวา่แสงดาบของ
พระเยโฮวาห์จะทําลายจากปลายแผ่นดินน้ีไปถึงปลายอกีข้างหน่ึง  ไม่มี เน้ือหนังใดๆท่ีจะมี สันติภาพ 13 เขา
ทัง้หลายได้หวา่นข้าวสาลี  แต่ จะเก่ียวหนาม เขาได้กระทําให้ตัวเจ็บปวด  แต่ จะไม่ ได้ กําไรอะไร เขาทัง้หลาย
จะละอายด้วยผลการเก่ียวของเขา ด้วยเหตุความโกรธเกรีย้วกราดของพระเยโฮวาห�์ 14 พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี ด้วยเรือ่งบรรดาเพื่อนบ้านท่ีชัว่รา้ยของเรา  ผู้  ท่ี  ได้ แตะต้องมรดกซ่ึงเราได้ ให ้อสิราเอลประชาชนของ
เราสืบมรดกน้ั นว ่า � ดู  เถิด เราจะถอนเขาทัง้หลายขึ้นจากแผ่นดินของเขา และเราจะถอนวงศ์วานยูดาห์
จากท่ามกลางเขาทัง้หลาย 15 และต่อมาหลังจากท่ีเราได้ถอนเขาทัง้หลายขึ้นแล้ว เราจะกลับมีความเมตตา
ต่อเขาอกี และเราจะนําเขาทัง้หลายมาอกี  ให ้ต่างก็ มาย ังมรดกของตน และยงัแผ่นดินของตน 16 และจะ
เกิดกรณีขึ้ นว ่า ถ้าเขาทัง้หลายจะอุตส่าห์ศึกษาทางแหง่ประชาชนของเรา คือปฏิญาณในนามของเราวา่ � 
ตราบใดท่ี พระเยโฮวาหท์รงพระชนม์ อยู ่ แน่ � อยา่งท่ีเขาได้สอนประชาชนของเราใหป้ฏิญาณโดยพระบาอลั
 แล ้วเขาจะได้รบัการสรา้งขึ้นไว้ท่ามกลางประชาชนของเรา 17  แต่ ถ้าเขาทัง้หลายจะไม่ เชื่อฟัง  แล ้วเราจะ
ถอนประชาชาติน้ันขึ้นและทําลายเขาจนสิน้� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 

13
ผ้าป่านคาดเอวท่ีสกปรกเปรยีบได้กับอสิราเอล

1 พระเยโฮวาห์ตรสัแก่ข้าพเจ้าด้วยวา่ �จงไปซ้ือผ้าป่านคาดเอวมาผืนหน่ึง คาดเอวของเจ้าไวแ้ละอยา่จุ่ 
มน ํ้า� 2 ข้าพเจ้าจึงซ้ือผ้าคาดเอวผืนหน่ึงตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และคาดเอวของข้าพเจ้าไว้ 3 และ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าครัง้ท่ีสองวา่ 4 �จงเอาผ้าคาดเอวซ่ึงเจ้าได้ซ้ือมา ซ่ึงอยู ่ท่ี เอวของ
เจ้า และจงลุกขึ้นไปยงัแม่น้ํายูเฟรติส  แล ้วซ่อนผ้าน้ันไวใ้นซอกหนิแหง่หน่ึง� 5 ข้าพเจ้าก็ไปและซ่อนผ้าน้ัน
ไวข้้างแม่น้ํายูเฟรติส  ดังท่ี พระเยโฮวาหท์รงบัญชาข้าพเจ้า 6 ต่อมาอกีหลายวนัพระเยโฮวาหต์รสักับข้าพเจ้า
วา่ �จงลุกขึ้นไปยงัแม่น้ํายูเฟรติส และเอาผ้าคาดเอวซ่ึงเราได้สัง่เจ้าใหซ่้อนไว ้ท่ี น่ันน้ันมาเสียจากท่ี น่ัน � 7  
แล ้วข้าพเจ้าก็ไปท่ี แม่น ํ้ายูเฟรติส และขุดเอาผ้าคาดเอวมาจากท่ีซ่ึงข้าพเจ้าได้ซ่อนไว้  ดู  เถิด ผ้าคาดเอวน้ัน
เสียหมด จะใช้การสิง่ใดก็ ไม่ได้ 8  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮวาห ์ก็  มาย ังข้าพเจ้าวา่ 9 �พระเยโฮวาหต์ร ัสด 
ังน้ี วา่ เราก็จะทําลายความทะนงใจของยูดาห์ และความทะนงใจใหญ่ยิง่ของเยรูซาเล็มเสียอยา่งน้ันแหละ
10 คือชนชาติ ท่ี ชัว่รา้ยน้ี  ผู้ ปฏิเสธไม่ฟังถ้อยคําของเรา  ผู้  ท่ี ดําเนินตามความด้ือกระด้างแหง่จิตใจของตนเอง
และได้ ติ ดตามพระอื่น เพื่อจะปรนนิบั ติ และนมัสการพระเหล่าน้ัน จะเป็นเหมือนผ้าคาดเอวน้ีซ่ึงจะใช้การ
สิง่ใดก็ ไม่ได้ 11 เพราะผ้าคาดเอวติ ดอย ู่ ท่ี เอวของมนษุย ์ฉันใด เราก็ ได้ กระทําให ้วงศ์ วานทัง้สิน้ของอสิราเอล
และวงศ์วานทัง้สิน้ของยูดาห ์ติ  ดอย ู่กับเราฉันน้ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี เพื่อเขาทัง้หลายจะเป็นประชาชน
 ชื่อเสียง  ท่ี  สรรเสรญิ และสงา่ราศี แก่  เรา  แต่ เขาทัง้หลายก็ ไม่  ฟัง 

การท่ีอสิราเอลจะตกเป็นเชลยกําลังใกล้ เข้ามา 
12 ฉะน้ันเจ้าจงกล่าวถ้อยคําน้ี แก่  เขาทัง้หลาย พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ �น้ําองุน่

จะเต็มไหทุ กล ูก� และเขาทัง้หลายจะพู ดก ับเจ้าวา่ �เราไม่ รู ้หรอืวา่น้ําองุน่จะต้องเต็มไหทุ กล ูก� 13  แล ้ว
เจ้าจงพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะให้ชาวแผ่นดินน้ีทัง้สิน้เต็มไปด้วยความ
มึนเมา คือกษั ตร ิย์ทัง้หลายของผู้ประทับบนบัลลั งก ์ของดาวดิ พวกปุโรหติ พวกผู้ พยากรณ์ และชาวกรุงเย
รูซาเล็ มท ้ังสิน้ 14 และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราจะเหวีย่งเขาทัง้หลายให ้ชนก ันและกัน พวกพ่ อก ็ชนพวกลูก
เราจะไม่ สงสาร  หรอืไม่  ไว้ชวีติ  หรอืไม่  เมตตา  แต่ เราจะทําลายเขา� 15 จงฟังและเงีย่หู ฟัง อยา่ยโสไปเลย
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงลัน่พระวาจาแล้ว 16 จงถวายสงา่ราศี แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้าทัง้หลาย  
ก่อนท่ี  พระองค์ จะทรงนําความมืดมา  ก่อนท่ี  เท ้าของเจ้าจะสะดุดบนภูเขาท่ี มี แสงโพล้ เพล ้และขณะเม่ือ
เจ้าทัง้หลายมองหาความสวา่ง  พระองค์ ทรงกลับให้เป็นเงามัจจุ ราช และทรงกระทําให้เป็นความมืดทึบ 17  
แต่ ถ้าเจ้าทัง้หลายจะไม่ ฟัง  จิ ตใจของข้าพเจ้าก็จะรอ้งไห ้ลับๆ เพราะความทะนงใจของเจ้า ตาของข้าพเจ้า
จะรอ้งไห้มากนัก และมีน้ําตาอาบหน้า เพราะฝูงแกะของพระเยโฮวาห ์ถู กต้อนเอาไปเป็นเชลย 18 จงกล่าว
แก่ กษัตรยิ ์และพระราชนีิ วา่ �ขอทรงประทับ  ณ  ท่ีต่ํา เพราะวา่อาํนาจของพระองค์ คือมงกุฎแหง่สงา่ราศี
ของพระองค์จะหล่นมา� 19 หวัเมืองแหง่ภาคใต้ ก็  ถู กปิดซ่ึงไม่ มี ใครจะเปิดได้  ยู ดาห์ทัง้สิ ้นก ็จะถูกกวาดไป
เป็นเชลย จะถูกกวาดไปเป็นเชลยหมดที เดียว 20 �จงเงยหน้าของเจ้าขึ้นดูเขาเหล่าน้ั นที ่มาจากทิศเหนือ
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ฝูงแกะท่ี ได้ มอบไว ้ให ้ แก่  เจ้ าน้ันอยู ่ท่ีไหน คือฝูงแกะท่ีงดงามของเจ้าน่ันน่ะ 21  เจ้ าจะวา่อยา่งไรเม่ือเขาจะ
ลงโทษเจ้า เพราะเจ้าเองได้สอนเขาให้เป็นนายและเป็นประมุขของเจ้า ความเจ็บปวดจะไม่ เข ้ามาครอบงาํ
เจ้า อยา่งความเจ็บปวดของผู้หญิงท่ีกําลังคลอดบุตรหรอื 22 และถ้าเจ้าวา่ในใจของเจ้าวา่ �ทําไมสิง่เหล่าน้ี
จึงเกิ ดก ับข้า�  ก็ เพราะความชัว่ชา้ท่ีมากมายใหญ่โตของเจ้า เส้ือของเจ้าจึงต้องถูกถลกขึ้น และส้นเท้าของ
เจ้าจึงไม่ ปิดบัง 23 คนเอธโิอเปียเปล่ียนวรรณของตนเองได้ หรอื หรอืเสือดาวเปล่ียนลายของมัน ถ้าได้ แล ้ว
เจ้าทัง้หลายผู้ ท่ี เคยต่อการกระทําความชัว่จะมากระทําความดี ก็ได้ 24 ฉะน้ันเราจะกระจายเขาทัง้หลายไป
เหมือนแกลบท่ี ถู กลมจากถิน่ทุ รก ันดาร 25  น่ี เป็นส่วนของเจ้า เป็นส่วนท่ีเราได้ตวงออกให ้แก่  เจ้า � พระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ �เพราะเจ้าได้ลืมเราเสีย และไว้วางใจในการมุสา 26  ฉะน้ัน เราเองจะถลกเส้ือคลุม
ของเจ้ามาปกหน้าเจ้า คือให ้เห ็นความอบัอายขายหน้าของเจ้า 27 เราได้ เห ็นการล่วงประเวณีของเจ้า การ
ครวญหา การเล่นชู้อยา่งแก่ราคะของเจ้า และการท่ีน่าสะอดิสะเอยีนของเจ้า บนเนินเขาทัง้หลายท่ีในทุ่ง
นา  โอ เยรูซาเล็มเอย๋  วบิัติ  แก่  เจ้า  อ ีกนานสักเท่าใดเจ้าจึงจะยอมกระทําให ้เจ้ าสะอาดได้�

14
 ผู้  พยากรณ์ ประกาศเรือ่งความแหง้แล้ง

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงมาถึงเยเรมีย์  เก ่ี ยวด ้วยความแหง้แล้งวา่ 2 � ยู ดาห ์ไว้ทุกข์ และประตู
เมืองทัง้ปวงของเธอก็ออ่นกําลังลง ประชาชนของเธอก็ แต่ งดําหน้าก้มอยู่บนแผ่นดิน และเสียงรอ้งของ
เยรูซาเล็มก็ ขึ้นไป 3 ขุนนางของเธอส่งผู้น้อยของเขาใหไ้ปตักน้ํา เขาทัง้หลายไปยงัท่ีขังน้ําเห ็นว ่าไม่ มีน ํ้า เขา
ทัง้หลายก็ กล ับไปด้วยภาชนะเปล่า เขาทัง้หลายได้อายและขายหน้า เขาจึงคลุมศีรษะของเขาทัง้หลายเสีย
4 เพราะเรือ่งแผ่นดิ นที ่ แห ้งแล้งเน่ืองจากไม่ มี ฝนตกบนแผ่นดิน ชาวนาทัง้หลายก็ อบัอาย เขาทัง้หลายจึง
คลุมศีรษะของเขาเสีย 5  แม้ กวางตัวเมียท่ี อยู ่ในท้องทุ่ งก ็ละทิง้ลูกท่ีตกใหม่ของมันเสีย เพราะวา่ไม่ มี  หญ้า 
6 ลาป่ายนือยู่บนท่ี สูง มันสูดลมหายใจเหมือนมังกร ตาของมั นก ็ มืดมัว เพราะไม่ มี  หญ้า � 7 � แม้ว ่าความ
ชัว่ชา้ของข้าพระองค์ทัง้หลายก็เป็นพยานปรกัปราํข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์โปรดเถิด
เพื่อเหน็แก่พระนามของพระองค์ ด้วยวา่บรรดาการกลับสัตย์ของข้าพระองค์ทัง้หลายก็มากยิง่ ข้าพระองค์
ทัง้หลายกระทําบาปต่อพระองค์ 8  โอ ข้าแต่ พระองค์  ผู้ เป็นความหวงัแห ่งอ ิสราเอล เป็นพระผู้ชว่ยให้รอด
ของเขาในยามลําบาก ไฉนพระองค์จะทรงเป็นเหมือนคนต่างด้าวในแผ่นดิน หรอืเหมือนคนเดินทางแวะ
อาศัยค้างเพียงคืนเดียว 9 ไฉนพระองค์จะทรงเป็นเหมือนชายท่ีงนังง หรอืเหมือนคนท่ี มี กําลังมากแต่ชว่ย
ใครให้รอดไม่ ได้  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แม้ กระน้ั นก ็ ดี  พระองค์ ทรงสถิตท่ามกลางข้าพระองค์ ทัง้หลาย คน
เขาเรยีกพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์ ขออยา่ทรงละข้าพระองค์ทัง้หลายไว ้เสีย � 10 พระเยโฮ
วาห์ตรสัแก่ ชนชาติ  น้ี  วา่ �เขาทัง้หลายรกัท่ีจะพเนจรไปอยา่งน้ี เขาทัง้หลายไม่ยบัยัง้เท้าของเขาไว้ ฉะน้ัน
พระเยโฮวาห์จึงไม่ทรงรบัเขา  บัดน้ี  พระองค์ จะทรงระลึกถึงความชัว่ชา้ของเขา และลงโทษการผิดบาปของ
เขา� 11 พระเยโฮวาห์ตรสัแก่ข้าพเจ้าวา่ �อยา่อธษิฐานเพื่อความอยูเ่ยน็เป็นสุขของชนชาติ น้ี  เลย 12  แม้ว 
่าเขาอดอาหาร เราก็จะไม่ฟังเสียงรอ้งของเขา  แม้ เขาถวายเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งธญัญบู ชา เราก็จะไม่
รบัมัน  แต่ เราจะผลาญเขาเสียด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด� 13  แล ้วข้าพเจ้าพูด
วา่ �ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  ดู  เถิด พวกผู้ พยากรณ์  กล ่าวแก่เขาวา่ �ท่านทัง้หลายจะไม่ เห ็นดาบ
หรอืจะมี การก ันดารอาหาร  แต่ เราจะให ้สันติ ภาพท่ี แน่ นอนแก่ เจ้ าในสถานท่ี น้ี � � 14 และพระเยโฮวาห์
ตรสัแก่ข้าพเจ้าวา่ �พวกผู้ พยากรณ์  เหล่ าน้ันพยากรณ์ เท ็จในนามของเรา เรามิ ได้  ใช ้ เขาทัง้หลาย และเรา
มิ ได้ บัญชาเขาหรอืพู ดก ับเขา เขาพยากรณ์นิ มิ ตและการทํานายเท็จแก่ เจ้ าทัง้หลาย เป็นการทํานายท่ี ไรค่้า 
เป็นการล่อลวงของจิตใจเขาเอง 15  ฉะน้ัน พระเยโฮวาห์จึงตร ัสด ังน้ี เก ่ี ยวด ้วยพวกผู้ พยากรณ์  ผู้  พยากรณ์ 
ในนามของเรา  แม้ว ่าเราไม่ ได้  ใช ้ เขาทัง้หลาย และผู้ กล่าววา่ �ดาบและการกันดารอาหารจะไม่มาถึงแผ่น
ดินน้ี� พวกผู้ พยากรณ์  เหล่ าน้ันจะถูกผลาญเสียด้วยดาบและการกันดารอาหาร 16 และประชาชนผู้ซ่ึงเขา
พยากรณ์ ให ้ฟังน้ัน จะถูกทิง้ไว้ในถนนหนทางกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเหตุ การก ันดารอาหารและดาบ ซ่ึงไม่ 
มี  ผู้ ใดจะฝังเขา คือทัง้ตัวเขาทัง้หลาย ภรรยาของเขา  บุ ตรชายและบุตรสาวของเขา เพราะเราจะเทความ
ชัว่ของเขาสนองเขา 17  เจ้ าจงกล่าวถ้อยคําน้ี แก่ เขาวา่ � ขอให ้ตาของเรามีน้ําตาไหลทัง้กลางคืนและกลาง
วนั อยา่ให ้หยุดยัง้ เพราะบุตรสาวพรหมจาร ีแห ่งประชาชนของเรา  ถู กขยี้ด้วยความหายนะยิง่ใหญ่  ถู กตี
อยา่งหนักมาก 18 ถ้าเราออกไปในท้องนา  ดู  เถิด น่ันคนท่ี ถู กฆ่าเสียด้วยดาบ ถ้าเราเข้าไปในกรุง  ดู  เถิด น่ัน
โรคอนัเน่ืองจากการกันดาร เพราะวา่ทัง้พวกผู้ พยากรณ์ และปุโรหติไปค้ากันในแผ่นดิ นที ่เขาไม่ รูจั้ก � �
19  พระองค์ ทรงปฏิเสธไม่รบัยูดาห ์เสียที เดียวแล้วหรอื พระทัยของพระองค์ เกล ียดศิโยนเสียแล้วหรอื ไฉน
พระองค์ทรงเฆ่ียนตีข้าพระองค์ ทัง้หลาย จนไม่ มี การรกัษาข้าพระองค์ ให ้ หาย ข้าพระองค์ทัง้หลายมองหา
สันติ ภาพ  แต่  ไม่มี  ความดี มาเลย เรามองหาเวลาเยยีวยา  แต่ ประสบความสยดสยอง 20  โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ข้าพระองค์ทัง้หลายขอสารภาพความชัว่ของพวกข้าพระองค์ และความชัว่ชา้ของบรรพบุรุษของข้า
พระองค์ เพราะข้าพระองค์ทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์ 21 เพราะเหน็แก่พระนามของพระองค์ ขอ
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อยา่ทรงเกลียดพวกข้าพระองค์ ขออยา่ให ้หลู่  เกียรติ  แห ่งพระท่ีน่ั งอ ั นร ุ่งเรอืงของพระองค์ ขอทรงระลึกและ
อยา่ทรงหกัพันธสัญญาของพระองค์ซ่ึ งม ี ไว ้กับข้าพระองค์ 22 ในบรรดาพระเทียมเท็จแหง่ประชาชาติทัง้
หลายมี พระองค์ ใดเล่าท่ี ทําให ้ เก ิดฝนได้ หรอื ท้องฟ้าประทานหา่ฝนได้ หรอื  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของพวกข้าพระองค์  พระองค์  มิใช ่พระเจ้าองค์น้ันดอกหรอื พวกข้าพระองค์จึงคอยหวงัในพระองค์ เพราะ
พระองค์ทรงกระทําสิง่เหล่าน้ี ทัง้สิน้ 

15
การพิพากษาของพระเยโฮวาห ์ต่อย ูดาห์

1 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรสัแก่ข้าพเจ้าวา่ � แม้ว ่าโมเสส และซามูเอล จะมายนือยู่ต่อหน้าเรา  จิ ตใจของเรา
จะไม่หนัไปหาชนชาติ น้ี  ไล่ เขาทัง้หลายออกไปให้พ้นสายตาของเรา  แล ้วให้เขาไป 2 และต่อมาถ้าเขาถาม
เจ้าวา่ �เราจะไปท่ี ไหน �  เจ้ าจงพู ดก ับเขาวา่ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �คนเหล่าน้ั นที ่ กําหนดให ้ แก่ ความ
ตายจะไปหาความตาย คนเหล่าน้ั นที ่ กําหนดให ้ แก่ ดาบจะไปหาดาบ คนเหล่าน้ั นที ่ กําหนดให ้ แก่  การก ัน
ดารอาหารจะไปหาการกันดารอาหาร  คนที ่ กําหนดให ้ แก่ การเป็นเชลยจะไปหาการเป็นเชลย� � 3 พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า �เราจะกําหนดส่ีอยา่งไวเ้หนือเขาคือ  ดาบส ังหาร สุนัขกัดฉีก นกในอากาศ และสัตวบ์นแผ่น
ดินโลกท่ีจะกั ดก ินและทําลาย 4 และเราจะกระทําให้เขาถูกถอดไปยงัราชอาณาจักรทัง้สิน้แหง่แผ่นดินโลก
 เหตุ ด้วยการกระทําซ่ึงมนัสเสห ์บุ ตรเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ได้ กระทําในเยรูซาเล็ม 5  โอ เยรูซาเล็มเอย๋
ใครจะสงสารเจ้า หรอืใครจะเสียใจกับเจ้า หรอืใครจะแวะมาถามทุกข์สุขของเจ้า� 6 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า
� เจ้ าได้ปฏิเสธเรา  เจ้ าถอยหลังเรือ่ยไป เราจึงจะเหยยีดมือออกไปต่อสู้ เจ้ าและทําลายเจ้า เราเออืมต่อการ
ผ่อนผันแล้ว 7 เราจะซัดเขาด้วยส้อมซัดข้าวในบรรดาประตูเมืองแหง่แผ่นดินน้ัน เราจะทําใหลู้กของเขาทัง้
หลายตาย เราจะทําลายประชาชนของเรา เพราะเขาทัง้หลายมิ ได้ หนักลับจากพฤติ การณ์ ของเขา 8 เรากระ
ทําให้หญิ งม ่ายของเขามี มาก ยิง่กวา่เม็ดทรายในทะเล  ณ เวลาเท่ียงวนั เราได้นําผู้ทําลายมาสู่บรรดาแม่
ของคนหนุ่ มท ้ังหลาย เราได้กระทําให้ความสยดสยองตกเหนือกรุงน้ันโดยฉับพลัน 9 เธอท่ีคลอดบุตรเจ็ด
คนก็ ออ่นกําลัง เธอตายไปแล้ว  ดวงอาทิตย ์ของเธอตกเม่ือยงัวนัอยู่ เธอได้รบัความละอายและขายหน้า เรา
จะมอบผู้ ท่ี  เหลืออยู ่ ให ้ แก่ ดาบต่อหน้าศั ตรู ของเขา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 

พระสัญญาและการขู่ เข็ญ 
10  แม่  จ๋า  วบิัติ  แก่  ฉัน  ท่ี  แม่ คลอดฉันมาเป็นคนท่ี ให ้ เก ิดการแก่งแยง่และการช ิงด ี แก่  แผ่ นดินทัง้สิน้ ฉั นก ็ 

มิได้  ให ้ยมืโดยคิดดอกเบี้ย หรอืฉั นก ็ มิได้ ยมืเขาโดยคิดดอกเบี้ย  แต่ เขาทุกคนแชง่ฉัน 11 พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า �พวกท่ี เหลืออยู ่จะอยูเ่ยน็เป็นสุข เราจะกระทําให้พวกศั ตรู กระทําดีต่อเจ้าในเวลาลําบากและในเวลา
ทุกข์ ใจ 12 เหล็กจะหกัเหล็กจากทิศเหนือและเหล็กกล้าหรอื 13 บรรดาสิง่ของและทรพัย ์สมบัติ ของเจ้า เรา
จะมอบให้เป็นของรบิไม่คิดค่า เพราะบาปทัง้สิน้ของเจ้าตลอดทัว่ดินแดนของเจ้า 14 เราจะกระทําให ้เจ้ าไป
กับพวกศั ตรู ของเจ้ายงัแผ่นดินซ่ึงเจ้าไม่ รูจั้ก เพราะความโกรธของเรา เราก่อไฟขึ้น ซ่ึงจะเผาเจ้าทัง้หลาย
เสีย�

การครํา่ครวญของเยเรมีย์
15  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงทราบ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ และเยีย่มเยยีนข้าพระองค์ ขอ

ทรงแก้แค้นผู้ข่มเหงข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ เพราะการอดกลัน้พระทัยของพระองค์ น้ัน ขออยา่ทรงนํา
ข้าพระองค์ไปเสีย ขอทรงตระหนักวา่ข้าพระองค์ทนการติเตียนด้วยเหน็แก่ พระองค์ 16 เม่ือพบพระวจนะ
ของพระองค์ แล้ว ข้าพระองค์ ก็ กินเสีย พระวจนะของพระองค์เป็นความชื่นบานแก่ข้าพระองค์ และเป็น
ความปี ติ  ยนิดี  แห ่งจิตใจของข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าจอมโยธา เพราะวา่เขาเรยีกข้า
พระองค์ตามพระนามของพระองค์ 17 ข้าพระองค์ มิได้ น่ังอยู่ในหมู่ คนที ่เยาะเย ้ยก ัน ทัง้ข้าพระองค์ ก็  มิได้ 
เปรมปร ีดิ ์ข้าพระองค์น่ังอยู ่คนเดียว เพราะเหตุพระหตัถ์ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เต็ 
มด ้วยความกริว้ 18 ไฉนความเจ็บของข้าพระองค์ มิได้  หยุดยัง้ บาดแผลของข้าพระองค์ ก็ รกัษาไม่ หาย มันไม่
ยอมหาย  พระองค์ ทรงเป็นเหมือนผู้ มุ สาแก่ข้าพระองค์ หรอื หรอือยา่งน้ําท่ี เหอืดแหง้ 

พระเยโฮวาหท์รงใหเ้ยเรมียมั์น่ใจในพระองค์
19  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาหจึ์งตร ัสว ่า �ถ้าเจ้ากลับมา เราจะให ้เจ้ ากลับมาอกี และเจ้าจะยนือยู่ต่อหน้า

เรา ถ้าเจ้าแยกสิง่ประเสรฐิไปจากสิง่เลวทราม  เจ้ าจะเป็นเหมือนปากของเรา จงให้เขาทัง้หลายหนักลับมา
หาเจ้า  แต่  เจ้ าอยา่หนัไปหาเขา 20 เราจะกระทําเจ้าใหเ้ป็นกําแพงป้อมทองสัมฤทธิ ์แก่  ชนชาติ  น้ี เขาทัง้หลาย
ก็จะต่อสู้กับเจ้า  แต่ เขาจะไม่ชนะเจ้า เพราะเราอยู่กับเจ้า จะชว่ยเจ้าให้รอดและชว่ยเจ้าให ้พ้น � พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี 21 �เราจะชว่ยเจ้าใหพ้้นจากมือของคนชัว่ และไถ่ เจ้ าจากกํามือของคนอาํมหติ�

16
พระเจ้าไม่ ให ้เยเรมีย ์มีครอบครวั 
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1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 2 � เจ้ าอยา่มี ภรรยา  เจ้ าอยา่มี บุ ตรชายหร ือบ ุตรสาวใน
ท่ี น้ี 3 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ีเรือ่งบุตรชายและบุตรสาวท่ี เก ิดในท่ี น้ี และทรงกล่าวถึงพวกมารดาท่ี
คลอดบุตรเหล่าน้ัน และพวกบิดาท่ี ให ้บังเกิดคนเหล่าน้ันในแผ่นดินน้ี วา่ 4 เขาทัง้หลายจะตายด้วยโรครา้ย
จะไม่ มี การโอดครวญอาลัยเขาทัง้หลาย หรอืจะไม่ มี ใครจัดการฝังเขา เขาจะเป็นเหมือนมูลสัตว ์ท่ีอยู ่บนพื้น
แผ่นดิน เขาทัง้หลายจะพินาศด้วยดาบและการกันดารอาหาร และศพทัง้หลายของเขาจะเป็นอาหารของ
นกในอากาศและของสัตว ์แห ่งแผ่นดิน 5 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ อยา่เข้าไปในเรอืนท่ี ครวญครํา่ 
หรอืไปโอดครวญ หรอืไปเสียใจด้วย พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เพราะเราได้เอาสันติภาพของเราไปจากชนชาติ 
น้ี  แล้ว ทัง้ความเมตตาและกรุณาคุณของเรา 6 ทัง้ผู้ ใหญ่  ผู้ น้อยจะตายในแผ่นดินน้ี จะไม่ มี ใครจัดการฝัง
เขา จะไม่ มี ใครมาโอดครวญอาลัยเขา หรอืมากรดีตัวหรอืมาโกนศีรษะเพื่อเขา 7 จะไม่ มี  ผู้ ใดฉีกตัวเองเพื่อ
เขาเม่ือไว ้ทุกข์ เพื่อจะปลอบโยนเขาเหตุ คนที ่ตายน้ัน เพราะบิดามารดาของเขาจะไม่ มี ใครมอบถ้วยแหง่
ความเล้าโลมใจให้เขาด่ืม 8  เจ้ าอยา่เข้าไปน่ั งก ินและด่ืมกับเขาในเรอืนท่ี มี การเล้ียง 9 เพราะพระเยโฮวาห์
จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะกระทําให้เสียงบันเทิงและเสียงรืน่เรงิ เสียงเจ้า
บ่าวและเสียงเจ้าสาว ขาดจากสถานท่ี น้ี ต่อสายตาของเจ้าทัง้หลายและในวนัของเจ้า 10 ต่อมาเม่ือเจ้าบอก
บรรดาถ้อยคําเหล่าน้ี แก่  ชนชาติ  น้ี และเขาทัง้หลายพู ดก ับเจ้าวา่ �ทําไมพระเยโฮวาห์จึงทรงประกาศความ
รา้ยใหญ่ยิง่ทัง้สิน้น้ี ให ้ตกแก่ เรา ความชัว่ชา้ของเราคืออะไรเล่า เราได้กระทําบาปอะไรต่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเราเล่า� 11  แล ้วเจ้าพึงกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เพราะบรรพบุรุษของเจ้า
ได้ละทิง้เรา และได้ ติ ดตามพระอื่น และได้ ปรนนิบัติ และนมัสการพระน้ัน และได้ละทิง้เรา และมิ ได้ รกัษา
ราชบัญญั ติ ของเรา 12 และเพราะเจ้าทัง้หลายได้กระทําชัว่รา้ยยิง่เสียกวา่บรรพบุรุษของเจ้า เพราะดู เถิด 
 เจ้ าทุกๆคนได้ดําเนินตามความด้ือกระด้างแหง่จิตใจอนัชัว่รา้ยของตนเอง ปฏิเสธไม่ยอมฟังเรา 13  เพราะ
ฉะน้ัน เราจะเหวีย่งเจ้าออกเสียจากแผ่นดินน้ี เข ้าไปในแผ่นดินซ่ึงเจ้าหรอืบรรพบุรุษของเจ้าไม่ รูจั้ก และท่ี
น่ันเจ้าจะปรนนิบั ติ พระอื่นทัง้กลางวนัและกลางคืน เพราะเราจะไม่สําแดงพระคุณแก่ เจ้ าเลย� 14 พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด วนัเดือนจะมาถึง เม่ือไม่ มี ใครกล่าวต่อไปอ ีกวา่ �พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงนํา
ประชาชนอสิราเอลขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด � 15  แต่ จะพูดวา่ �พระเยโฮวาห ์ผู้ 
ทรงนําประชาชนอสิราเอลขึ้นมาจากแดนเหนือ และขึ้นมาจากบรรดาประเทศซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงขับไล่เขา
ให้ไปอยู ่น้ัน ทรงพระชนม์ อยู ่ ฉันใด � เพราะเราจะนําเขาทัง้หลายกลับมาสู่ แผ่ นดินของเขาเอง ซ่ึงเราได้ยก
ให้บรรพบุรุษของเขาแล้ วน ้ัน 16 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  ดู  เถิด เราจะส่งชาวประมงมาเป็ นอ ันมาก และเขาจะ
จับเขาทัง้หลาย ภายหลังเราจะใหเ้ขาพาพรานมาเป็ นอ ันมาก พรานจะล่าเขาทัง้หลายตามภูเขาทุกแหง่และ
ตามเนินเขาทุ กล ูกและตามซอกหนิ 17  เพราะวา่ ตาเรามองดู พฤติการณ์ ทัง้สิน้ของเขา จะปิดบังไวจ้ากหน้า
เราไม่ ได้ และความชัว่ชา้ของเขาทัง้หลายจะซ่อนพ้นตาเราไม่ ได้ 18 และก่อนอื่นเราจะตอบสนองความชัว่
ชา้และบาปของเขาเป็นสองเท่า เพราะเขาได้กระทําให ้แผ่ นดินเราเป็นมลทินไป และกระทําให้มรดกของ
เราเต็มไปด้วยซากของสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนและสิง่ท่ีน่าเกลียดน่าชงัของเขาทัง้หลาย� 19  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ กําลังและท่ีกําบังเข้มแข็งของข้าพระองค์ เป็ นที ่ ล้ี ภัยของข้าพระองค์ในวนัยากลําบาก บรรดา
ประชาชาติจะมาเฝ้าพระองค์จากท่ีสุดปลายโลก และทูลวา่ �บรรพบุรุษของเราไม่ ได้ รบัมรดกอนัใด นอกจา
กสิ ่งม ุสา  สิง่ไรค่้า และสิง่ซ่ึงไม่ มีประโยชน์ อะไรในตัว 20  มนษุย ์จะสรา้งพระไวสํ้าหรบัตนเองได้ หรอื  สิ ่งอยา่ง
น้ันไม่ ใช ่ พระ � 21 � เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะกระทําใหเ้ขารูจั้กกาลครัง้น้ี เราจะกระทําใหเ้ขารูจั้กมือของเรา
และฤทธานภุาพของเรา และเขาทัง้หลายจะรูว้า่นามของเราคือพระเยโฮวาห�์

17
 จิ ตใจอนัหลอกลวงของยูดาห์

1 �บาปของยูดาห์น้ันบันทึกไว้ด้วยปากกาเหล็ก ด้วยปลายเพชรจารกึไว้บนแผ่นแหง่จิตใจของเขา และ
บนเชงิงอนท่ีแท่นบูชาของเขาทัง้หลาย 2 ฝ่ายลูกหลานของเขาก็ระลึกถึงแท่นบูชาและเหล่าเสารูปเคารพ
ของเขาข้างต้นไม้สดทุกต้นบนเนินเขาสูง 3  โอ  ภู เขาท่ี อยู ่กลางทุ่งเอย๋ เราจะให้บรรดาสิง่ของและทรพัย ์
สมบัติ ทัง้สิน้ของเจ้าเป็นของรบิ และเราจะนับวา่ปู ชน ียสถานสูงทัง้หลายของเจ้าเป็นความบาปของเจ้า
ตลอดทัว่บรเิวณชายแดนของเจ้า 4  เจ้ าจะต้องปล่อยมือของเจ้าจากมรดกซ่ึงเราได้ยกให ้แก่  เจ้า และเราจะ
กระทําให ้เจ้ าปรนนิบั ติ  ศัตรู ของเจ้าในแผ่นดินซ่ึงเจ้าไม่ รูจั้ก เพราะความโกรธของเราเจ้าก่อไฟขึ้นซ่ึงจะไหม้ 
อยู ่ เป็นนิตย ์� 5 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � คนที ่วางใจในมนษุยแ์ละใหเ้น้ือหนังเป็นแขนของเขา และใจของ
เขาหนัออกจากพระเยโฮวาห์ คนน้ั นก ็เป็ นที ่ สาปแชง่ 6 เขาจะเป็นเหมือนพุ่มไม้ ท่ีอยู ่ในทะเลทราย และจะไม่ 
เห ็นความดีอนัใดมาถึงเลย เขาจะอาศัยอยูใ่นแผ่นดิ นที ่แตกระแหงท่ีในถิน่ทุ รก ันดาร ในแผ่นดินเค็ มท ่ี ไม่มี 
คนอาศัย

 คนที ่วางใจในพระเยโฮวาหย์อ่มได้รบัพระพร
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7  คนที ว่างใจในพระเยโฮวาหย์อ่มได้รบัพระพร คือผู้ ท่ี ความวางใจของเขาอยูใ่นพระเยโฮวาห์ 8 เขาจะเป็น
เหมือนต้นไม้ ท่ี ปลูกไว ้รมิน้ํา ซ่ึงหยัง่รากของมันออกไปข้างลําน้ํา เม่ือแดดส่องมาถึ งก ็จะไม่ สังเกต เพราะ
ใบของมันเขียวอยู ่เสมอ และจะไม่กระวนกระวายในปี ท่ี  แหง้แล้ง เพราะมันไม่หยุดท่ีจะออกผล� 9  จิ ตใจก็
เป็นตัวล่อลวงเหนือกวา่สิง่ใดทัง้หมด มันเส่ือมทรามอยา่งรา้ยที เดียว  ผู้ ใดจะรูจั้กใจน้ันเล่า 10 �เราคือพระ
เยโฮวาห์ตรวจค้นดู จิต และทดลองดู ใจ  เพื่อให ้ แก่  ทุ กคนตามพฤติ การณ์ ของเขา ตามผลแหง่การกระทํา
ของเขา� 11 เหมือนนกกระทากกไข่  แต่  ไม่  ให ้ออกเป็นตัวฉันใด  คนที ่ ได้  ความมัง่มี มาอยา่งไม่เป็นธรรมก็ 
ฉันน้ัน พอถึงกลางวยั มั นก ็พรากจากคนน้ันเสีย และในตอนปลายของเขา เขาจะเป็นคนโฉดเขลา 12  ท่ี 
ตัง้แหง่สถานบร ิสุทธ ์ิของเราทัง้หลาย เป็นพระท่ีน่ังรุง่เรอืงซ่ึงตัง้อยู่สูงตัง้แต่เดิ มน ้ัน 13  โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ความหวงัแห ่งอ ิสราเอล บรรดาคนเหล่าน้ั นที ่ละทิง้พระองค์จะต้องรบัความอบัอาย บรรดาคนทัง้
ปวงท่ีหนัไปจากเราจะต้องจารกึไวใ้นแผ่นดินโลก เพราะเขาได้ละทิง้พระเยโฮวาห์  ผู้ เป็นแหล่งน้ําแหง่ชวีติ
เสีย 14  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรกัษาข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะได้ หาย ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ รอด 
ข้าพระองค์จึงจะรอด เพราะพระองค์เป็ นที ่สรรเสรญิของข้าพระองค์ 15  ดู  เถิด เขาทัง้หลายได้ พู  ดก ับข้า
พระองค์ วา่ �พระวจนะของพระเยโฮวาห ์อยู ่ ท่ีไหน  ให ้มาเถิด� 16 ข้าพระองค์ มิได้ หาโอกาสเลิกเป็นผู้เล้ียง
แกะท่ีตามพระองค์ ไป ข้าพระองค์ ก็  ไม่  ประสงค์ วนัแหง่ความหายนะ  พระองค์ ทรงทราบแล้ว  สิ ่งซ่ึงออกมา
จากรมิฝีปากของข้าพระองค์ ก็  ถู กต้องต่อพระพักตรข์องพระองค์ 17 ขออยา่ทรงเป็นเหตุ ให ้ข้าพระองค์ ครัน่
ครา้ม  พระองค์ ทรงเป็นความหวงัของข้าพระองค์ในว ันร ้าย 18  ผู้ ใดข่มเหงข้าพระองค์  ขอให ้เขาได้รบัความ
ละอาย  แต่ ขออยา่ให้ข้าพระองค์ ได้ รบัความละอาย  ขอให ้เขาครั ่นคร ้าม  แต่ อยา่ให้ข้าพระองค์ ครัน่ครา้ม ขอ
ทรงนําว ันร ้ายมาตกเหนือเขา ขอทรงทําลายเขาด้วยการทําลายซับซ้อน

จงรกัษาวนัสะบาโต
19 พระเยโฮวาห์ตรสัแก่ข้าพเจ้าดังน้ี วา่ �จงไปยนืในประตู บุ ตรประชาชน ซ่ึงบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์

เสด็จเข้า และซ่ึงพระองค์เสด็จออก และในประตูทัง้หลายของเยรูซาเล็ม 20 และกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่
�ท่านทัง้หลายผู้เป็นกษั ตร ิย์ของยูดาห์ และบรรดาคนยูดาห์และชาวเยรูซาเล็ มท ้ังสิน้  ผู้ ซ่ึงเข้าทางประตู 
เหล่าน้ี จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 21 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ จงระวงัเพื่อเหน็แก่ ช ีวติของเจ้าทัง้
หลาย อยา่ได้หาบหามอะไรในวนัสะบาโต หรอืนําของน้ันเข้าทางบรรดาประตู เยรูซาเล็ม 22 และอยา่หาบ
หามของของเจ้าออกจากบ้านในวนัสะบาโต หรอืกระทํางานใดๆ  แต่ จงรกัษาวนัสะบาโตไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์ ดังท่ี 
เราได้บัญชาบรรพบุรุษของเจ้าไว้ 23 ถึงกระน้ันเขาก็ ไม่ เชื่อฟังหรอืเงีย่หู ฟัง  แต่ กระทําคอของเขาทัง้หลาย
ให ้แข็ง เพื่อจะไม่ ได้ ยนิและไม่รบัคําสัง่สอน 24 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ต่อมาถ้าเจ้าเชื่อฟังเรา และไม่นําภา
ระใดๆเข้ามาทางประตูเมืองน้ีในวนัสะบาโต  แต่ รกัษาวนัสะบาโตให ้บรสุิทธิ ์และไม่กระทํางานในวนัน้ัน 25  
แล ้วจะมี กษัตรยิ ์และเจ้านาย  ผู้ ประทับบนบัลลั งก ์ แห ่งดาวดิเสด็จเข้าทางประตูทัง้หลายของเมืองน้ี เสด็จ
มาในรถรบ และบนม้า ทัง้บรรดากษั ตร ิย์และเจ้านายของพระองค์ ทัง้คนยูดาห์และชาวเยรูซาเล็ม และ
เมืองน้ีจะดํารงอยู ่เป็นนิตย ์26 และประชาชนจะมาจากหวัเมืองแหง่ยูดาห์ และจากท่ีซ่ึงอยู่รอบเยรูซาเล็ม
จากแผ่นดินเบนยามิน จากท่ี ราบ จากเทือกเขา และจากภาคใต้ นําเอาเครือ่งเผาบู ชา และเครือ่งสักการบู 
ชา เครือ่งธญัญบูชาและกํายาน และนําเครือ่งบูชาแหง่การสรรเสรญิมายงันิเวศของพระเยโฮวาห์ 27  แต่ 
ถ้าเจ้าทัง้หลายไม่ฟังเราท่ีจะรกัษาวนัสะบาโตให ้บรสุิทธิ ์และท่ีจะไม่แบกภาระเข้าทางประตูทัง้หลายของ
เยรูซาเล็มในวนัสะบาโต  แล ้วเราจะก่อไฟไวใ้นประตูเมืองเหล่าน้ัน และไฟน้ันจะเผาผลาญราชวงัทัง้หลาย
ของเยรูซาเล็ม และจะดั บก ็ ไม่ได้ � �

18
การป้ันภาชนะท่ีเสียแล้วใหเ้ป็นภาชนะอ ีกล ูกหน่ึง

1 พระวจนะซ่ึงมาจากพระเยโฮวาห์ยงัเยเรมีย ์วา่ 2 �จงลุกขึ้นไปท่ีบ้านของชา่งหม้อ เราจะให ้เจ้ าได้ยนิ
ถ้อยคําของเราท่ี น่ัน � 3ข้าพเจ้าจึงลงไปท่ีบ้านของชา่งหม้อ และดู เถิด เขากําลังทํางานอยู ่ท่ี  แป ้นเวยีน 4และ
ภาชนะซ่ึงทําด้วยดิ นก ็เสียอยู่ในมือของชา่งหม้อ เขาจึงป้ันใหม่ ให ้เป็นภาชนะอ ีกล ูกหน่ึงตามท่ีชา่งหม้อเห ็
นว ่าควรทํา 5  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 6 � โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ เราจะกระทํา
แก่ เจ้ าอยา่งท่ีชา่งหม้อน้ีกระทําไม่ ได้  หรอื พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ  ดู  เถิด  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋  เจ้ 
าอยู่ในมือของเราอยา่งดินเหนียวอยู่ในมือของชา่งหม้อ 7 ถ้าเวลาใดก็ตามเราประกาศเก่ียวกับประชาชาติ 
หน ่ึงหรอืราชอาณาจักรหน่ึงวา่ เราจะถอนและพังและทําลายมันเสีย 8 และถ้าประชาชาติ น้ัน ซ่ึงเราได้ลัน่
วาจาไว ้เก ่ียวข้องด้วย หนัเสียจากความชัว่รา้ยของตน เราก็จะกลับใจจากความชัว่ซ่ึงเราได้ตัง้ใจจะกระทํา
แก่ ชาติ น้ันเสีย 9 และถ้าเวลาใดก็ ตาม เราได้ประกาศเก่ียวกับประชาชาติ หน ่ึงหรอืราชอาณาจักรหน่ึงวา่
เราจะสรา้งขึ้นและปลูกฝังไว้ 10 และถ้าชาติน้ันได้กระทําชัว่ในสายตาของเรา  ไม่ เชื่อฟังเสียงของเรา เราก็
จะกลับใจจากความดีซ่ึงเราได้ กล ่าวไปแล้ วว ่าเราจะให ้ประโยชน์  แก่  ชาติ น้ันเสีย 11  เพราะฉะน้ัน  คราวน้ี จง
กล่าวกับคนยูดาห์และชาวเมืองเยรูซาเล็มวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เรากําลั งก ่อสิ่งรา้ยไว ้สู้  เจ้า 
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และคิดแผนงานอยา่งหน่ึงไว ้สู้  เจ้า  ทุ กๆคนจงกลับเสียจากทางชัว่ของตน และจงซ่อมทางและการกระทํา
ของเจ้าทัง้หลายเสีย� 12  แต่ เขาทัง้หลายกล่าววา่ � เหลวไหล เราจะดําเนินตามแผนงานของเราเอง และ
ต่างจะกระทําตามความด้ื อด ึงแหง่จิตใจชัว่ของตนทุกคน� 13  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาห์จึงตร ัสด ังน้ี วา่ จง
ไปเท่ียวถามดูท่ามกลางประชาชาติ วา่  ผู้ ใดเคยได้ยนิเหมือนอยา่งน้ี บ้าง อสิราเอลพรหมจารน้ัีนได้กระทําสิ ่
งอ ันน่าหวาดเสียวนัก 14 คนจะละทิง้หมิะแหง่ภูเขาเลบานอนซ่ึงมาจากหน้าผาแหง่ทุ่งหรอื ลําธารท่ีไหลเยน็
จากท่ีอื่นจะแหง้ไปหรอื 15 เพราะเหตุวา่ประชาชนของเราได้ลืมเราเสีย เขาทัง้หลายจึงเผาเครือ่งหอมบูชา
สิง่ไร ้สาระ  ทําให ้เขาได้สะดุดในหนทางของเขาในถนนโบราณ และเดินตามทางซอยไม่ไปตามถนนหลวง 16  
ได้ กระทําให ้แผ่ นดินของเขาทัง้หลายเป็ นที ่ รกรา้ง เป็นสิง่ท่ีเขาเยย้หยนัอยู ่เนืองนิตย ์ ทุ กคนท่ีผ่านไปทางน้ั 
นก ็ตกตะลึงและสัน่ศีรษะของเขา 17 เราจะใหเ้ขากระจัดกระจายออกไปดุจถูกพัดด้วยลมตะวนัออกต่อหน้า
ศั ตรู เราจะหนัหลังให ้เขา  ไม่ใช ่หนัหน้าให้ ในวนัแหง่ความหายนะของเขาน้ัน� 18  แล ้วเขากล่าววา่ �มาเถิด
 ให ้เราปองรา้ยเยเรมีย์ เพราะวา่พระราชบัญญั ติ จะไม่พินาศไปจากบรรดาปุโรหติ หรอืคําปรกึษายอ่มไม่ขาด
จากนักปราชญ์ หรอืถ้อยคําไม่ขาดจากผู้ พยากรณ์ มาเถิด  ให ้เราโจมตีเขาด้วยลิน้ และอยา่ใหเ้ราฟังคําของ
เขาเลย� 19  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้าพระองค์ ขอทรงฟังเสียงปรปั กษ ์ของข้าพระองค์ สิ พระเจ้า
ข้า 20 ความชัว่เป็นของสําหรบัตอบแทนความดี หรอื  ถึงกระน้ัน เขายงัขุดหลุมไว้ปองชวีติของข้าพระองค์
ขอทรงระลึกวา่ข้าพระองค์ยนืเฝ้าพระองค์ทูลขอความดีเพื่อเขา เพื่อจะหนัพระพิโรธของพระองค์ไปเสีย
จากเขา 21  เพราะฉะน้ัน ขอทรงมอบลูกหลานของเขาให ้แก่  การก ันดารอาหาร  ให ้โลหติของเขาทัง้หลายไหล
ออกด้วยอาํนาจของดาบ  ให ้ภรรยาของเขาทัง้หลายขาดบุตร และเป็นหญิ งม ่าย  ขอให ้ ผู้ ชายของเขาประสบ
ความตาย  ให ้ อน ุชนของเขาถูกดาบตายในสงคราม 22  ขอให ้ ได้ ยนิเสียงรอ้งมาจากเรอืนของเขาทัง้หลาย
เม่ือพระองค์ทรงพากองทหารมาปล้นเขาอยา่งฉับพลัน เพราะเขาทัง้หลายได้ขุดหลุมไวดั้กข้าพระองค์ และ
วางบ่วงดักเท้าของข้าพระองค์ 23  แม้กระน้ัน ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงทราบการปองรา้ยทัง้สิน้ของ
เขาท่ีจะฆ่าข้าพระองค์ เสีย ขออยา่ทรงลบความชัว่ชา้ของเขา หรอืลบบาปของเขาเสียจากสายพระเนตรของ
พระองค์  ขอให ้เขาถูกควํา่ลงต่อพระพักตร ์พระองค์ ขอทรงจัดการเขาทัง้หลายในเวลาแหง่ความกริว้ของ
พระองค์

19
บทเรยีนจากเหยอืกดิ นที ่แตกแล้ว

1 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง น้ี วา่ �จงไปซ้ือเหยอืกดินของชา่งหม้อมาลูกหน่ึง  แล ้วพาผู้ ใหญ่ บางคนของ
ประชาชนและปุโรหติอาวุโสบางคน 2 ไปท่ีหุบเขาบุตรชายของฮนิโนม ตรงทางเข้าประตู ตะวนัออก และป่าว
รอ้งถ้อยคําท่ีเราบอกเจ้าไว ้น้ัน 3  เจ้ าจงวา่ � โอ ข้าแต่บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ และชาวกรุงเยรูซาเล็ม ขอ
ทรงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะ
นําเหตุรา้ยมาถึงสถานท่ี น้ี อยา่งท่ี หู ของผู้ใดท่ี ได้ ยนิจะซ่าไป 4 เพราะวา่ประชาชนได้ละทิง้เรา และได้ หา่งเห 
ินไปจากสถานท่ี น้ี และได้เผาเครือ่งหอมในท่ี น้ี เพื่ อบ ูชาแก่พระอื่น  ผู้ ซ่ึงตัวเขาเอง หรอืบรรพบุรุษของเขา
หรอืบรรดากษั ตร ิยข์องยูดาห ์ไม่รู ้ จัก และเพราะเขาได้กระทําใหโ้ลหติของผู้ ไม่มี ผิดเต็มในท่ี น้ี 5 และได้สรา้ง
ปู ชน ียสถานสูงสําหรบัพระบาอลั เพื่อจะเผาบุตรชายของเขาเสียในไฟ เป็นเครือ่งเผาบูชาแด่พระบาอลั
ซ่ึงเรามิ ได้ บัญชาหรอืให ้ประกาศิต หรอืได้นึกในใจของเรา 6  ฉะน้ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  ดู  เถิด วนัเวลาจะ
มาถึง เม่ือสถานท่ี น้ี จะไม่ มี ใครเรยีกชื่อวา่ โทเฟท หรอืหุบเขาบุตรชายของฮินโนมอกี  แต่ เรยีกวา่ หุบเขา
ของการฆ่า 7 และในสถานท่ี น้ี เราจะกระทําให้แผนงานของยูดาห์และเยรูซาเล็มสูญสิน้ไป และจะกระทํา
ให้เขาทัง้สองล้มลงด้วยดาบต่อหน้าศั ตรู ของเขาทัง้หลาย และด้วยมือของบรรดาผู้ ท่ี แสวงหาชวีติของเขา
เราจะให้ศพของเขาทัง้หลายเป็นอาหารของนกในอากาศและสัตว ์ท่ี  แผ่ นดินโลก 8 และเราจะกระทําให้
เมืองน้ีเป็ นที ่ รกรา้ง เป็นสิง่ท่ีเขาเยย้หยนั  ทุ กคนท่ีผ่านไปจะตกตะลึง และเยย้หยนัเพราะภัยพิบั ติ ทัง้สิน้
ในเมืองน้ี 9 และเราจะกระทําให้เขาทัง้หลายกินเน้ือของบุตรชายและเน้ือของบุตรสาวของเขา และทุกคน
จะกินเน้ือของเพื่อนของเขาในการท่ี ถู  กล ้อมและทุกข์ ใจ คือท่ีซ่ึงศั ตรู ของเขาและผู้ ท่ี แสวงหาชวีติของเขา
 ได้ ข่มใจเขาทัง้หลาย� 10  แล ้วเจ้าจงทําเหยอืกให้แตกท่ามกลางสายตาของคนท่ีไปกับเจ้าน้ัน 11 และจง
กล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ เราจะให ้ชนชาติ  น้ี และเมืองน้ี แตก เชน่เดีย
วกั บท ่ีคนทําให้ภาชนะของชา่งหม้อแตก จนซ่อมแซมไม่ ได้  อกี เขาจะฝังคนไว้ในโทเฟท จนไม่ มี  ท่ี อื่นให้ฝั 
งอ ีก 12 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราจะกระทําดังน้ี แก่  สถานท่ี  น้ี และแก่ชาวเมืองน้ี กระทําเมืองน้ี ให ้เหมือน
โทเฟท 13 บรรดาเรอืนแหง่เยรูซาเล็ม และราชวงัทัง้หลายแหง่บรรดากษั ตร ิย ์ยู ดาห์ จะเป็นมลทินเหมือน
สถานโทเฟท เพราะเขาเผาเครือ่งหอมให ้แก่ บรรดาบรวิารแหง่ฟ้าสวรรค์ และเทเครือ่งด่ืมถวายแก่พระอื่น
บนหลังคาของบรรดาบ้านทัง้ปวง� � 14  แล ้วเยเรมีย ์ก็ มาจากโทเฟท  ท่ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงรบัสัง่ใหท่้านพ
ยากรณ์ น้ัน และท่านก็ยนือยู่ในลานพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และกล่าวแก่ประชาชนทัง้ปวงวา่ 15 �พระ
เยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสว ่า  ดู  เถิด เราจะนําสิง่รา้ยทัง้สิน้ซ่ึงเราได้บอกกล่าวไว ้ให ้ตก
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อยู่บนเมืองน้ี และบรรดาหวัเมืองขึ้นทัง้สิน้ เพราะเขาทัง้หลายได้ แข ็งคอของเขา ปฏิเสธไม่ฟังถ้อยคําของ
เรา�

20
เยเรมีย ์ถู กจับใส่คาเพราะเหตุการประกาศของท่าน

1 ฝ่ายปาชเฮอร ์ปุ โรหติ  บุ ตรชายของอมิเมอร์  ผู้ เป็นนายใหญ่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์  ได้ ย ินว ่าเยเร
มีย ์พยากรณ์ ถึงสิง่เหล่าน้ี 2 ปาชเฮอร ์ก็  ตี เยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ และจั บท ่านใส่ คา ซ่ึงตัง้อยู่ทางประตูเบนยามิน
ด้านบนแหง่พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 3 ต่อมาพอรุง่ขึ้นเม่ือปาชเฮอรป์ลดเยเรมีย์ออกจากคา เยเรมีย ์พู  
ดก ั บท ่านวา่ �พระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงเรยีกชื่อของท่านวา่ ปาชเฮอร์  แต่ ทรงเรยีกวา่ มากอร ์มิ สสะบิบ 4 เพราะ
พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะกระทําเจ้าให้เป็ นที ่น่าหวาดเสียวต่อตัวเจ้าเอง และต่ อม ิตรสหายทัง้
สิน้ของเจ้า เขาทัง้หลายจะล้มลงด้วยดาบของศั ตรู ของเขา  ขณะท่ี ตาเจ้ามองดู อยู ่และเราจะมอบยูดาห์ทัง้
สิน้ไวใ้นมือของกษั ตร ิย์บาบิ โลน เขาจะกวาดเอาไปเป็นเชลยยงับาบิ โลน และจะฆ่าเสียด้วยดาบ 5 ยิง่กวา่น้ั 
นอ ีกเราจะยกความมัง่คัง่ของเมืองน้ี ผลแรงงานทัง้สิน้และของมีค่าทัง้สิน้ของเมืองน้ี และทรพัย ์สมบัติ ทัง้
สิน้ของบรรดากษั ตร ิย์ของยูดาห ์ไว ้ในมือของศั ตรู ของเขาทัง้หลาย  ผู้ ซ่ึงจะปล้นและฉุดครา่และขนเอาเขา
เหล่าน้ันไปบาบิ โลน 6 ส่วนตั วท ่านนะ ปาชเฮอรแ์ละบรรดาผู้ ท่ี อาศัยอยูใ่นเรอืนของท่าน จะต้องไปเป็นเชลย
ท่านจะต้องไปยงับาบิ โลน และท่านจะตายและถูกฝังไว ้ท่ีน่ัน ทัง้ท่านและมิตรสหายทัง้สิน้ของท่าน  ผู้ ซ่ึง
ท่านได้ พยากรณ์  เท ็จแก่ เขา �

การครํา่ครวญของเยเรมีย์
7  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงหลอกลวงข้าพระองค์ และข้าพระองค์ ก็  ถู กหลอกลวง  พระองค์ ทรง

มีกําลังยิง่กวา่ข้าพระองค์ และพระองค์ ก็  ชนะ ข้าพระองค์เป็ นที ่ ให ้เขาหวัเราะวนัยงัค่ํา  ทุ กคนเยาะเยย้ข้า
พระองค์ 8 เพราะวา่ข้าพระองค์ พู ดเม่ือไร ข้าพระองค์รอ้งให ้ชว่ย ข้าพระองค์ตะโกนวา่ �ความทารุณและ
การปล้น� เพราะวา่พระวจนะของพระเยโฮวาห ์ได้  เป็นเหตุให ้ข้าพระองค์เป็ นที ่ ตําหนิ และเยาะเยย้ตลอดวนั
9  แล ้วข้าพระองค์ กล่าววา่ �ข้าพเจ้าจะไม่อา้งถึงพระองค์หรอืกล่าวในพระนามของพระองค์ อกี �  แต่ พระ
วจนะของพระองค์ อยู ่ในใจของข้าพระองค์เหมือนไฟไหม้ อ ัดอย ู่ในกระดูกของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ 
ก็ ออ่นเปล้ียท่ีต้องอดัไว้ และข้าพระองค์ ก็ อดัไว ้ไม่ไหว 10 เพราะข้าพระองค์ ได้ ยนิเสียงซุบซิบเป็ นอ ันมาก
ความหวาดเสียวอยู่รอบทุ กด ้าน เขากล่าววา่ � ใส่ ความเขา  ให ้เราใส่ความเขา�  มิ ตรสหายท่ี คุ ้นเคยทัง้
สิน้ของข้าพระองค์ เฝ้าดู ความล่มจมของข้าพระองค์  กล่าววา่ �ชะรอยเขาจะถูกหลอกลวงแล้วเราจะชนะ
เขาได้ และจะทําการแก้แค้นเขา� 11  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ข้างข้าพเจ้าดังนักรบท่ี น่ากลัว  เพราะฉะน้ัน 
 ผู้ ข่มเหงข้าพเจ้าจะสะดุด เขาจะไม่ชนะข้าพเจ้า เขาจะขายหน้ามาก เพราะเขาจะไม่เจรญิขึ้น ความอปัยศ
อดสู เป็นนิตย ์ของเขาน้ันจะไม่ มี วนัลืม 12  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา  ผู้ ทรงทดลองคนชอบธรรม  ผู้ 
ทอดพระเนตรทัง้ใจและจิต  ขอให ้ข้าพระองค์ ได้  เห ็นการแก้แค้นของพระองค์เหนือเขาทัง้หลาย เพราะข้า
พระองค์ ได้ ทูลเสนอคดีของข้าพระองค์ แล้ว 13 จงรอ้งเพลงถวายพระเยโฮวาห์ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์
เพราะวา่พระองค์ทรงชว่ยชวีติของผู้ขัดสนให้พ้นจากมือของผู้กระทําความชัว่รา้ย 14  ขอให ้ วนัท่ี ข้าพเจ้า
เกิดมาน้ันถูกสาปแชง่ อยา่ให ้วนัท่ี มารดาของข้าพเจ้าคลอดข้าพเจ้าได้รบัพร 15  ขอให ้ชายคนน้ันถูกสาป
แชง่ คือคนท่ีเขานําข่าวไปบอกบิดาข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรชายคนหน่ึงเกิดมาแก่ท่านแล้ว� อนักระทําให ้บิ  ดาม 
ี ความยนิดี  มาก 16  ขอให ้ชายคนน้ันเหมือนกับบรรดาเมืองซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงควํา่เสียและมิ ได้ ทรงกลับ
พระทัย  ขอให ้เขาได้ยนิเสียงรอ้งใหช้ว่ยในเวลาเชา้ และให ้ได้ ยนิเสียงโวยวายในเวลาเท่ียง 17 เพราะเขามิ ได้ 
ฆ่าข้าพเจ้าเสียตัง้แต่ในครรภ์  ให ้มารดาของข้าพเจ้าเป็นหลุมฝังศพของข้าพเจ้า และครรภ์น้ันจะได้โตอยู ่
เป็นนิตย ์18 ทําไมข้าพเจ้าจึงออกมาจากครรภ์มาเหน็ความลําบากและความทุกข์ และวนัคืนของข้าพเจ้าก็ 
สิ ้นเปลืองไปด้วยความอบัอาย

21
คําตักเตือนจากเยเรมีย์

1 พระวจนะซ่ึงมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์ เม่ือกษั ตร ิยเ์ศเดคียาห์ทรงใช ้ให ้ปาชเฮอร ์บุ ตรชายมัลคิ
ยาห์ และเศฟันยาห ์ปุ โรห ิตบ ุตรชายมาอาเสอาห์ไปหาเยเรมีย ์วา่ 2 �ขอจงทูลถามพระเยโฮวาห์เพื่อเรา เพ
ราะเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์บาบิโลนกําลังทําสงครามกับเรา ชะรอยพระเยโฮวาห์จะทรงกระทํากับเราตาม
บรรดาราชกิ จอ ันมหศัจรรย์ของพระองค์ และจะทรงกระทําให้เนบูคัดเนสซาร์ถอยทัพไปจากเรา� 3  แล 
้วเยเรมีย์บอกเขาทัง้สองวา่ �ท่านจงทูลแก่เศเดคียาห ์ดังน้ี  วา่ 4 �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด 
ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะหนักลับซ่ึงยุทโธปกรณ์อนัอยู่ในมือของเจ้า และซ่ึงเจ้าใช ้สู้ รบกับกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลน
และกับชนเคลเดียซ่ึงกําลังล้อมเจ้าอยู่นอกกําแพง และเราจะรวบรวมมันมาไวใ้นใจกลางเมืองน้ี 5 เราเอง
จะต่อสู้กับเจ้าด้วยมือท่ี เหย ียดออกและด้วยแขนท่ี แข็งแรง ด้วยความกริว้ ด้วยความเกรีย้วกราดและพิโรธ
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มากยิง่ 6 และเราจะโจมตีชาวกรุงน้ี ทัง้คนและสัตว์  แล้วก็ จะตายลงด้วยโรคระบาดขนาดหนัก 7 พระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า ภายหลังเราจะมอบเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ของยูดาห์ และบรรดาข้าราชการของเขา และประชาชน
เมืองน้ีซ่ึงรอดตายจากโรคระบาด ดาบและการกันดารอาหารไวใ้นมือของเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ 
โลน และมอบไวใ้นมือของศั ตรู ของเขาทัง้หลาย ในมือของคนเหล่าน้ั นที แ่สวงหาชวีติของเขา ท่านจะฟันเขา
เสียด้วยคมดาบ ท่านจะไม่สงสารเขาทัง้หลาย หรอืไว ้ช ีวติเขา หร ือม ีความเมตตาต่อเขา� 8 และเจ้าจงพู ดก 
ับชนชาติ น้ี  วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราได้ตัง้วถีิ แห ่งชวีติและทางแหง่ความตายไวต่้อหน้าเจ้า 9  
คนที ่ อยู ่ในเมืองน้ีจะตายเสียด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหารและด้วยโรคระบาด  แต่  ผู้  ท่ี ออกไปยอมมอบตั 
วก ับชนเคลเดียผู้ตัง้ล้อมอยู ่น้ัน  ก็ จะมี ช ีวติอยู ่ได้ และจะมี ช ีวติของตนเป็นบําเหน็จแหง่การสงคราม 10 พระ
เยโฮวาหต์ร ัสว ่า เพราะเราได้ มุ ่งหน้าต่อสู้เมืองน้ีด้วยความรา้ยไม่ ใช ่ด้วยความดี คือเมืองน้ีจะถูกมอบไวใ้น
มือของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน และท่านจะเผามันเสียด้วยไฟ�

การกล่าวโทษกรุงเยรูซาเล็ม
11 จงกล่าวต่อวงศ์วานของกษั ตร ิย ์ยู ดาห ์วา่ �จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 12  โอ  วงศ์ วานดาวดิเอย๋

พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ จงใหค้วามยุ ติ ธรรมในเวลาเชา้ จงชว่ยผู้ ท่ี  ถู กปล้นใหพ้้นจากมือผู้ ท่ี  บีบบังคับ เกรง
วา่ความพิโรธของเราจะออกไปเหมือนไฟ และเผาไหม้อยา่งท่ี ไม่มี ใครดับได้ เพราะการกระทําอนัชัว่รา้ยของ
เจ้าทัง้หลาย 13  โอ ชาวท่ี ลุ ่มเอย๋  ดู  เถิด เราต่อสู้ เจ้า ศิลาแหง่ท่ีราบเอย๋ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ พวก
เจ้าผู้ กล่าววา่ �ใครจะลงมาต่อสู้กับเรา หรอืใครจะเข้ามาในท่ีอาศัยของเรา� 14 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เรา
จะลงโทษเจ้าทัง้หลายตามผลแหง่การกระทําของเจ้า เราจะก่อไฟไว้ในป่าของเมืองน้ัน และไฟน้ันจะเผา
ผลาญสิง่ต่างๆท่ี อยู ่รอบเมืองน้ันสิน้� �

22
 คําพยากรณ์ ต่อกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์

1 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ จงลงไปยงัราชสํานักของกษั ตร ิย ์ยู ดาห์ และกล่าวถ้อยคําเหล่าน้ี ท่ีน่ัน 2  วา่ � 
โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์  ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ังของดาวดิ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ทัง้ตั วท ่าน
ข้าราชการของท่าน และประชาชนของท่านผู้ เข ้ามาในประตูเมืองน้ี 3 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ จงกระทํา
ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม จงชว่ยผู้ ท่ี  ถู กปล้นให้พ้ นม ือของผู้ ท่ี  บีบบังคับ และอยา่ได้กระทําความ
ผิดหรอืความทารุณแก่ชนต่างด้าว ลูกกําพรา้พ่อ และหญิ งม ่าย หรอืหลัง่โลหติท่ี ไร ้ความผิดให้ถึงตายใน
สถานท่ี น้ี 4 เพราะถ้าท่านกระทําสิง่น้ี จร ิงๆแล้วจะมี กษัตรยิ ์ ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ังของดาวดิเข้ามาทางประตู
ของพระราชวงัน้ี เสด็จมาโดยรถรบและม้า ทัง้ตัวกษั ตร ิย์ บรรดาข้าราชการและประชาชนของท่านน้ัน 5  
แต่ ถ้าท่านไม่ฟังถ้อยคําเหล่าน้ี พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราปฏิญาณต่อตัวของเราเองวา่ ราชสํานักน้ีจะเป็ นที ่ 
รกรา้ง � 6 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แก่ ราชสํานักแห่งกษั ตร ิย์ของยูดาห์  วา่ � เจ้ าเป็นเหมือนกิเลอาด
แก่ เรา เป็นดังยอดภูเขาเลบานอน  ถึงกระน้ัน เราจะกระทําเจ้าให้เป็นถิน่ทุ รก ันดารแน่ เป็นเมืองท่ี ไม่มี คน
อาศัย 7 เราจะเตรยีมผู้ทําลายไว ้ต่อสู้  เจ้า ต่างก็ มี  อาว ุธของตน และเขาทัง้หลายจะตัดต้นสนสีดาร ์อยา่งดี 
ของเจ้าลง และโยนเข้าในไฟ 8 และประชาชาติเป็ นอ ันมากจะผ่านเมืองน้ี ไป และทุกคนจะพู ดก ับเพื่อนบ้าน
ของตนวา่ �ทําไมพระเยโฮวาห์จึงทรงกระทําเชน่น้ี แก่ เมืองใหญ่ น้ี � 9 และเขาทัง้หลายจะตอบวา่ �เพราะ
เขาทัง้หลายได้ละทิง้พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา และนมัสการกับปรนนิบั ติ พระอื่น� �
10 อยา่รอ้งไห้อาลัยแก่ ผู้  ท่ี ตายไป อยา่ครวญครํา่ด้วยเขาเลย  แต่ จงรอ้งไห้รํา่ไรอาลัยผู้ ท่ี ไปแล้ว เพราะเขา
จะไม่ ได้  กล ับมาเหน็บ้านเกิดเมืองนอนของเขาอกีเลย 11 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ีแหละเก่ียวกับชลัลูม
 บุ ตรชายโยสิยาห์  กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์  ผู้ ซ่ึงครองราชย์แทนโยสิยาห์ราชบิดา และผู้ ท่ี ไปจากสถานท่ี น้ี �ท่าน
จะไม่ ได้  กล ับมาท่ี น่ี  อกี 12 ท่านจะสิน้ชวีติในท่ีซ่ึงเขาจั บท ่านไปเป็นเชลย และท่านจะไม่ เห ็นแผ่นดินน้ี อ ี
กเลย� 13 � วบิัติ  แก่ เขาผู้สรา้งวงัของตนด้วยความอธรรม และสรา้งหอ้งชัน้บนไวด้้วยความอยุ ติ  ธรรม  ผู้  ท่ี  
ทําให ้เพื่อนบ้านของเขาปรนนิบั ติ เขาโดยไม่ ได้ อะไรเลย และมิ ได้ จ่ายค่าจ้างให ้แก่  เขา 14  ผู้  กล่าววา่ �เราจะ
สรา้งวงัใหญ่ อยู ่ เอง กับมีหอ้งชัน้บนกวา้งขวาง และเจาะหน้าต่างให้หอ้งน้ัน และบุฝาผนั งด ้วยไม้สนสีดาร์
และทาด้วยสี แดงเข้ม � 15  เจ้ าคิดวา่เจ้าจะครองราชสมบั ติ เพราะเจ้าแข่งไม้สนสีดารกั์นหรอื ราชบิดาของ
เจ้ามิ ได้ กินและด่ืม และกระทําความยุ ติ ธรรมและความเท่ียงธรรมดอกหรอื ฝ่ายราชบิ ดาก ็ อยู ่เยน็เป็นสุข
16 เขาพิพากษาคดีของคนจนและคนขัดสน เขาก็ อยู ่เยน็เป็นสุข ทําอยา่งน้ีเป็นการรูจั้กเราหรอื� พระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 17 � แต่  เจ้ ามีตาและใจไว้เพื่อความโลภ เพื่อหลัง่โลหติท่ี ไร ้ความผิดให ้ถึงตาย และ
เพื่อปฏิบั ติ การบีบบังคับและความทารุ ณ � 18  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาห์จึงตร ัสด ังน้ี เก ่ียวกับเยโฮยาคิม
ราชบุตรของโยสิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์  วา่ �เขาทัง้หลายจะไม่โอดครวญอาลัยเขาวา่ � อนิจจา  พี่ ชายเอย๋�
 หรอื � อนิจจา  พี่ สาวเอย๋� เขาทัง้หลายจะไม่โอดครวญอาลัยเขาวา่ � อนิจจา  พระองค์  ท่าน �  หรอื � อนิจจา 
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ความสงา่งามของพระองค์ ท่าน � 19 ท่านจะถูกฝังไวอ้ยา่งฝังลา คือถูกลากไปโยนทิง้ไวข้้างนอกประตูเมือง
เยรูซาเล็ม 20 จงขึ้นไปท่ี เลบานอน และรอ้งวา่ และจงเปล่งเสียงของเจ้าในเมืองบาชาน จงรอ้งจากทางผ่าน
ข้างนอก เพราะวา่คนรกัทัง้สิน้ของเจ้าถูกทําลายเสียแล้ว 21 เราได้ พู  ดก ับเจ้าเม่ือเจ้าอยูเ่ยน็เป็นสุข  แต่  เจ้ า
กล่าววา่ �เราจะไม่ ฟัง �  น่ี เป็ นว ิธกีารของเจ้าตัง้แต่ยงัหนุ่มๆ คือเจ้าไม่เชื่อฟังเสียงของเรา 22 ลมจะทําลาย
ผู้เล้ียงแกะทัง้สิน้ของเจ้า และบรรดาคนรกัของเจ้าจะไปเป็นเชลย  แล ้วเจ้าจะอบัอายขายหน้าเป็นแน่เน่ือง
ด้วยความชั ่วท ้ังสิน้ของเจ้า 23  โอ ชาวเมืองเลบานอนเอย๋  ท่ี สรา้งรงัอยู่ท่ามกลางไม้สนสีดาร์  เจ้ าจะได้รบั
ความกรุณาสักเท่าใดเม่ือความเจ็บปวดมาเหนือเจ้า อยา่งความเจ็บปวดของหญิงท่ีคลอดบุตร� 24 พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า �เรามี ช ีวติอยู ่ตราบใด  แม้ว ่าโคนิยาห์ ราชบุตรของเยโฮยาคิม  กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ เป็นแหวน
ตราอยู ่ท่ี มือขวาของเรา ถึงกระน้ันเราจะถอดออกเสีย 25 และมอบเจ้าไว้ในมือของคนเหล่าน้ั นที ่แสวงหา
ชวีติของเจ้า ในมือของคนเหล่าน้ันซ่ึงพวกเจ้ากลัวหน้าตาของเขา คือวา่ในมือของเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ 
แห ่งบาบิ โลน และในมือของคนเคลเดีย 26 เราจะเหวีย่งเจ้าและมารดาผู้คลอดเจ้าไปย ังอ ีกประเทศหน่ึง  ท่ี 
ซ่ึงเจ้ามิ ได้  เก ิดท่ี น่ัน และเจ้าจะตายท่ี น่ัน 27  แต่  แผ่ นดินซ่ึงเขาอาลัยอยากจะกลั บน ้ัน เขาจะไม่ ได้  กล ับไปสู่ 
ได้ � 28  โคน ิยาห์ชายผู้ น้ี เป็ นร ูปเคารพท่ี ถู  กด ูหมิน่และแตกหรอื เป็นภาชนะท่ี ไม่มี ใครชอบหรอื ทําไมตัวเขา
และเชื้อสายของเขาจึงถูกเหวีย่ง และถูกโยนเข้าในแผ่นดินซ่ึงเขาทัง้หลายไม่ รูจั้ก 29  โอ  แผ่นดิน  แผ่นดิน 
 แผ่ นดินเอย๋ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 30 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �จงเขียนลงวา่ชายคนน้ี ไม่มี  
บุตร เป็นชายซ่ึงไม่เจรญิขึ้นในชัว่ชวีติของเขา เพราะไม่ มี คนแหง่เชื้อสายของเขาสักคนหน่ึงท่ีจะเจรญิขึ้น
ในการประทับบนพระท่ีน่ังของดาวดิ และปกครองในยูดาห ์อกี �
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1พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � วบิัติ จงมี แก่  ผู้ เล้ียงแกะผูทํ้าลายและกระจายแกะของลานหญ้าของเรา� 2  เพราะ
ฉะน้ัน พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตรสักับผู้เล้ียงแกะผู้ ดู แลประชาชนของเราดังน้ี วา่ � เจ้ าทัง้หลาย
ได้กระจายฝูงแกะของเรา และได้ ขับไล่ มันไปเสีย และเจ้ามิ ได้  เอาใจใส่  มัน � พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด เรา
จะลงโทษเจ้าเพราะการกระทําท่ีชัว่ของเจ้า 3  แล ้วเราจะรวบรวมฝูงแกะของเราท่ี เหลืออยู ่ออกจากประเทศ
ทัง้ปวงซ่ึงเราได้ ขับไล่  ให ้เขาไปอยู ่น้ัน และจะนําเขากลับมายงัคอกของเขา เขาจะมีลูกดกและทว ีมากขึ้น 
� 4 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เราจะตัง้ผู้เล้ียงแกะไว้เหนือเขา  ผู้ จะเล้ียงดู เขา และเขาทัง้หลายจะไม่ กล ั วอ ีก
เลย หรอืครั ่นคร ้าม จะไม่ขาดไปเลย� 5 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด วนัเวลาจะมาถึง เม่ือเราจะเพาะอ ังก 
ูรชอบธรรมให ้ดาวดิ และกษั ตร ิย ์องค์  หน ่ึงจะทรงครอบครองและเจรญิขึ้น และจะทรงประทานความยุ ติ 
ธรรมและความเท่ียงธรรมในแผ่นดินน้ัน 6 ในสมัยของท่าน  ยู ดาหจ์ะรอดได้ และอสิราเอลจะอาศัยอยู ่อยา่ง
ปลอดภัย และน่ีจะเป็นนามซ่ึงเราจะเรยีกท่าน  คือ พระเยโฮวาห์เป็นความชอบธรรมของเรา� 7 พระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า � เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด วนัเวลาจะมาถึง เม่ือคนของเขาจะไม่ กล ่าวอกีต่อไปวา่ �พระเยโฮวาหท์รง
พระชนม์ อยู ่ ตราบใด  ผู้ ซ่ึงได้นําประชาชนอสิราเอลออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์� 8  แต่ จะวา่ �พระเยโฮวาห์
ทรงพระชนม์ อยู ่ ตราบใด  ผู้ ซ่ึงได้นําและพาเชื้อสายแหง่วงศ์วานอสิราเอลออกมาจากแดนเหนือ� และออก
มาจากประเทศทัง้ปวงท่ีเราขับไล่ ให ้ไปอยู ่น้ัน  แล ้วเขาทัง้หลายจะได้อาศัยอยูใ่นแผ่นดินของเขาเอง�

พระเจ้าทรงพิพากษาผู้ พยากรณ์  เท ็จทัง้หลาย
9  เก ่ียวกับเรือ่งบรรดาผู้ พยากรณ์  มี  วา่ ใจของข้าเป็นทุกข์ อยู ่ภายในข้า และกระดูกทัง้สิน้ของข้าก็ สัน่ ข้า

เป็นเหมือนคนเมา ข้าเป็นเหมือนคนหงาํด้วยเหล้าองุน่ เน่ืองด้วยพระเยโฮวาห์ และเน่ืองด้วยพระวจนะ
แหง่ความบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ 10  เพราะวา่  แผ่ นดินน้ันเต็มไปด้วยคนล่วงประเวณี ด้วยเหตุคําสาปแชง่
แผ่นดินน้ั นก ็ ไวทุ้กข์ และลานหญ้าในถิน่ทุ รก ันดารก็ แห ้งไป  วถีิ ของเขาทัง้หลายก็ชัง่ชา้ และอาํนาจของเขา
ทัง้หลายก็ ไม่เป็นธรรม 11 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �ทัง้ผู้ พยากรณ์ และปุโรห ิตก ็ อธรรม  ถึงแม้ วา่ในนิเวศของ
เรา เราก็ ได้  เห ็นความชัว่ของเขา 12  เพราะฉะน้ัน หนทางของเขาทัง้หลายจะเป็นเหมือนทางล่ืนในความมืด
แก่ เขา เขาจะถูกขับไล่ เข ้าไปและล้มลงในน้ัน เพราะเราจะนําเหตุรา้ยมาเหนือเขาในปี แห ่งการลงโทษเขา�
พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 13�เราได้ เห ็นความโงเ่ขลาในบรรดาผู้ พยากรณ์  แห ่งสะมาเรยี เขาได้ พยากรณ์ 
ในนามของพระบาอลั และได้ ทําให ้อสิราเอลประชาชนของเราหลงไป 14  แต่ ในผู้ พยากรณ์  แห ่งเยรูซาเล็ม
เราได้ เห ็นสิ ่งอ ันน่าหวาดเสียว เขาล่วงประเวณีและดําเนินอยู่ในความมุสา เขาทัง้หลายหนุนกําลั งม ือของ
ผู้กระทําความชัว่ จึงไม่ มี  ผู้  หน ่ึงผู้ใดหนัจากความชัว่ของเขา เขาทุกคนกลายเป็นเหมือนเมืองโสโดมแก่ เรา 
และชาวเมืองน้ั นก ็เหมือนเมืองโกโมราห�์ 15  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาห์จอมโยธาจึงตรสัเก่ียวกับเรือ่งผู้ 
พยากรณ์  เหล่ าน้ั นว ่า � ดู  เถิด เราจะเล้ียงเขาด้วยบอระเพ็ด และให ้น้ําดี  หมี เขาด่ืม เพราะวา่ความอธรรมได้
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ออกไปทัว่แผ่นดินน้ีจากผู้ พยากรณ์  แห ่งเยรูซาเล็ม� 16 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ �อยา่ฟังถ้อยคํา
ของผู้ พยากรณ์  ท่ี  พยากรณ์  ให ้ท่านฟัง เขากระทําใหท่้านไร ้สาระ เขากล่าวถึงนิ มิ ตแหง่ใจของเขาเอง  มิใช ่จาก
พระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ 17 เขายงัพู ดก ับคนท่ี ดู หมิน่เราวา่ �พระเยโฮวาห ์ได้ ตร ัสว ่า ท่านจะสุขสบาย�
และแก่ ทุ กคนท่ีดําเนินตามความด้ือกระด้างแหง่จิตใจของตนเอง เขาทัง้หลายกล่าววา่ �จะไม่ มี  เหตุ รา้ย
มาเหนือเจ้า� � 18 เพราะวา่ผู้ใดเล่าท่ี ได้ ยนือยู่ในคําตักเตือนของพระเยโฮวาห์  ท่ี จะพิ เคราะห ์ เห ็นและฟัง
พระวจนะของพระองค์ หรอืผู้ใดท่ีเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์และคอยฟัง 19  ดู  เถิด น่ันลมหมุนของพระ
เยโฮวาห ์ได้ ออกไปแล้วด้วยพระพิโรธ เป็นลมหมุนอยา่งรุนแรง มันจะตกหนักบนศีรษะของคนชัว่ 20 ความ
กริว้ของพระเยโฮวาห์จะไม่ หนักลับ จนกวา่พระองค์จะทรงกระทําให ้สําเรจ็ และจนกวา่พระองค์ทรงกระทํา
ตามพระเจตนาแหง่พระหฤทัยของพระองค์ ในวนัหลังๆเจ้าทัง้หลายจะเข้าใจเรือ่งน้ี แจ่มแจ้ง 21 �เรามิ ได้  
ใช ้ ผู้  พยากรณ์  เหล่าน้ัน  แต่ เขาทัง้หลายยงัวิง่ไป เราไม่ ได้  พู  ดก ับเขาทัง้หลาย  แต่ เขาทัง้หลายยงัพยากรณ์
22  แต่ ถ้าเขาทัง้หลายได้ยนือยู่ในคําตักเตือนของเรา  แล ้วเขาจะได้ป่าวรอ้งถ้อยคําของเราต่อประชาชน
ของเรา และเขาทัง้หลายจะได้ ให ้ประชาชนหนักลับจากทางชัว่ของเขาแล้ว และหนักลับจากความชัว่รา้ย
ในการกระทําของเขา� 23 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เราเป็นพระเจ้าใกล้ แค่  คืบ  มิใช ่พระเจ้าท่ี อยู ่ไกลด้วยดอก
หรอื� 24 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �คนใดจะซ่อนจากเราไปอยู่ในท่ีลับเพื่อเราจะมิ ได้  เห ็นเขาได้ หรอื � พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า �เรามิ ได้  อยู ่เต็มฟ้าสวรรค์และโลกดอกหรอื 25 เราได้ยนิผู้ พยากรณ์  ผู้ ซ่ึงพยากรณ์เรือ่งเท็จ
ในนามของเรา  ได้  กล ่าวแล้ วว ่า �ข้าพเจ้าฝันไป ข้าพเจ้าฝันไป� 26 นานสักเท่าใดท่ีคํามุสาจะอยู่ในใจของผู้ 
พยากรณ์ ซ่ึงพยากรณ์เรือ่งเท็จ และผู้ พยากรณ์ ตามการหลอกลวงแหง่จิตใจของเขาเอง 27  ผู้ ซ่ึงคิดวา่จะ
กระทําให้ประชาชนของเราลืมนามของเราโดยความฝันของเขาทัง้หลาย ซ่ึงเขาเล่าสู่กันและกันฟัง อยา่ง
กับบรรพบุรุษของเขาลืมนามของเราไปติดตามพระบาอลั 28 จงให ้ผู้  พยากรณ์  ท่ี ฝันเล่าความฝัน  แต่  ให ้ คนที ่ 
มี ถ้อยคําของเรากล่าวถ้อยคําของเราอยา่งสุ จรติ � พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �ฟางข้าวมีอะไรบ้างท่ีเหมือนข้าว
สาลี� 29 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �ถ้อยคําของเราไม่เหมือนไฟหรอื หรอืเหมือนค้อนท่ี ทุ บหนิใหแ้ตกเป็นชิน้ๆ�
30 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราต่อสู้กับบรรดาผู้ พยากรณ์  ผู้ ขโมยถ้อยคําของเราจากกัน
และกัน� 31 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด เราต่อสู้กับบรรดาผู้ พยากรณ์  ผู้ใช ้ลิน้ของเขากล่าววา่ �พระเจ้า
ตร ัสว ่า� � 32 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด เราต่อสู้คนเหล่าน้ั นที ่ พยากรณ์ ความฝันเท็จ และผู้ซ่ึงบอกและ
นําประชาชนของเราให้หลงไปโดยคํามุสาและคําโออ้วดของเขา เม่ือเรามิ ได้  ใช ้เขาหรอืสัง่เขา เพราะฉะน้ัน
เขาจึงไม่ เป็นประโยชน์  แก่  ชนชาติ  น้ี อยา่งใดเลย� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 33 �เม่ื อม ีประชาชนคนหน่ึง
คนใด หรอืผู้ พยากรณ์  คนใด หรอืปุโรหติคนใดถามเจ้าวา่ �อะไรเป็นภาระของพระเยโฮวาห�์  เจ้ าจงตอบ
เขาวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า อะไรเป็นภาระหรอื เราก็จะโยนเจ้าไปเสีย� 34 และส่วนผู้ พยากรณ์  ปุ โรหติ
หรอืประชาชนผู้ หน ่ึงผู้ใดซ่ึงพูดวา่ �ภาระของพระเยโฮวาห�์ เราจะลงโทษผู้น้ันและครวัเรอืนของเขา 35  
เจ้ าทัง้หลายจงพูดดังน้ี คือทุกคนพู ดก ับเพื่อนบ้านของตน และทุกคนพู ดก ับพี่น้องของตนวา่ �พระเยโฮ
วาห์ตอบวา่กระไร�  หรอื �พระเยโฮวาห์ทรงลัน่วาจาวา่กระไร� 36  แต่  เจ้ าทัง้หลายอยา่เอย่วา่ �ภาระของ
พระเยโฮวาห�์  อ ีกเลย เพราะวา่ภาระน้ันเป็นคําของแต่ละคน ด้วยวา่เจ้าได้ผันแปรพระวจนะของพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ อยู ่พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าของเรา 37  เจ้ าจงกล่าวกับผู้ พยากรณ์  ดังน้ี  วา่ �พระเยโฮ
วาหท์รงตอบท่านวา่กระไร�  หรอื �พระเยโฮวาหท์รงลัน่วาจาวา่กระไร� 38  แต่ ถ้าเจ้าทัง้หลายพูดวา่ �ภาระ
ของพระเยโฮวาห�์ � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเจ้าทัง้หลายได้ กล ่าวคําเหล่าน้ี วา่ �ภาระของพระเย
โฮวาห�์ เม่ือเราใช้ไปหาเจ้าทัง้หลาย เราวา่  เจ้ าอยา่พูดวา่ �ภาระของพระเยโฮวาห�์ 39  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด 
เราจะลืมเจ้าทัง้หลายเสียเป็นแน่ และโยนเจ้าไปเสียจากหน้าเรา ทัง้เจ้าและเมืองซ่ึงเราได้ ให ้ แก่  เจ้ าและแก่
บรรพบุรุษของเจ้า 40 และเราจะนําความถูกตําหนิ เป็นนิตย ์และความอายเนืองนิตย์มาเหนือเจ้าทัง้หลาย
ซ่ึงจะลืมเสียไม่ ได้  เลย �

24
กระจาดสองลูกใส่มะเด่ือ

1 หลังจากเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้จับเยโคนิยาห์ราชบุตรของเยโฮยาคิมกษั ตร ิย ์แห ่งยู
ดาห์ไปเป็นเชลยเสียจากเยรูซาเล็ม  พร ้อมกับเจ้านายแหง่ยูดาห์ ทัง้พวกชา่งไม้และชา่งเหล็ก และนําเขา
มายงักรุงบาบิโลนแล้ว พระเยโฮวาห ์ก็ ทรงสําแดงนิ มิ ตแก่ข้าพเจ้าดังน้ี  ดู  เถิด  มี กระจาดสองลูกใส่มะเด่ือ
วางไว ้หน ้าพระวหิารของพระเยโฮวาห์ 2 กระจาดลูกหน่ึ งม ีมะเด่ืออยา่งดี นัก เหมือนมะเด่ือท่ีสุกต้นฤดู  แต่ 
กระจาดอ ีกล ูกหน่ึงน้ั นม มีะเด่ืออยา่งเลวที เดียว เลวจนรบัประทานไม่ ได้ 3 และพระเยโฮวาหต์รสัแก่ข้าพเจ้า
วา่ �เยเรมีย ์เอย๋  เจ้ าเหน็อะไร� ข้าพเจ้าทูลตอบวา่ � เห ็นมะเด่ือท่ี ดี  ก็ดี  มาก และท่ีเลวก็เลวมาก เลวจนรบั
ประทานไม่ ได้ พระเจ้าข้า� 4  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าอ ีกวา่ 5 �พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
แห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่  ก็ เหมือนอยา่งมะเด่ือท่ี ดี  เหล่าน้ี  แหละ เราจะถือวา่พวกเหล่าน้ั นที ่ ถู กกวาดไปจาก
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ยูดาหย์ ังด ี อยู ่คือผู้ ท่ี เราได้ส่งไปจากสถานท่ี น้ี ไปสู่ แผ่ นดินของชาวเคลเดีย 6 เราจะตัง้ตาของเราดูเขาเพื่อจะ
กระทําความดี และเราจะพาเขาทัง้หลายกลับมายงัแผ่นดินน้ี อกี เราจะสรา้งเขาทัง้หลายขึ้น และจะไม่รือ้
ลง เราจะปลูกฝังเขาและไม่ถอนเขาเสีย 7 เราจะให ้จิ ตใจแก่เขาท่ีจะรูจั้กเราวา่ เราคือพระเยโฮวาห์ และเขา
ทัง้หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา เพราะเขาทัง้หลายจะกลับมาหาเราด้วย
ความเต็มใจ� 8  แต่ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เหมือนอยา่งมะเด่ือท่ี เลว ซ่ึงเลวมากจนรบัประทานไม่ ได้  น้ัน 
เราจะกระทําต่อเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ ทัง้เจ้านายของเขา และชาวเยรูซาเล็ มท ่ี เหลืออยู ่ ผู้ ซ่ึงยงัค้าง
อยู่ในแผ่นดินน้ี และผู้ ท่ี ยงัอาศัยอยู่ในประเทศอยีปิต์ 9 เราจะมอบเขาไว ้ให ้ยา้ยไปอยู่ในอาณาจักรทัง้สิน้ใน
โลกเพื่อให้เขาเจ็บปวด  ให ้เป็ นที ่ ถู กตําหนิ เป็นคําภาษิต เป็ นที ่ ถู กเยาะเยย้ และเป็ นที ่ ถู กสาปแชง่ ในท่ี ทุ ก
แหง่ซ่ึงเราขับไล่เขาใหไ้ปอยู ่น้ัน 10 และเราจะส่งดาบและการกันดารอาหาร และโรคระบาดมาท่ามกลางเขา
จนเขาจะถูกทําลายอยา่งสิน้เชงิจากแผ่นดินซ่ึงเราได้ ให ้ แก่ เขาและแก่บรรพบุรุษของเขา�

25
 แผ่ นดิ นอ ิสราเอลจะถูกทิง้รา้งเป็นเวลาเจ็ดสิบปี

1 พระวจนะซ่ึงมาถึงเยเรมีย ์เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งชนชาติ ยู ดาห ์ทัง้สิน้ ในปี ท่ีส่ี  แห ่งรชักาลเยโฮยาคิม ราชบุตร
ของโยสิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์  ปีน ้ันเป็นปีต้ นร ัชกาลของเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ของกรุงบาบิ โลน 2 ซ่ึงเยเร
มีย ์ผู้  พยากรณ์  ได้  กล ่าวแก่ประชาชนยูดาห์ และแก่ชาวเยรูซาเล็ มท ้ังสิน้  วา่ 3 � ตัง้แต่  ปี  ท่ี  สิ บสามของโยสิ
ยาห์ ราชบุตรของอาโมนกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ จนถึงวนัน้ีเป็นเวลายี ่สิ บสามปี พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย 
ังข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ ได้ บอกแก่ท่านทัง้หลายอยา่งไม่ หยุดยัง้  แต่ ท่านหาได้ฟังไม่ 4 ท่านไม่ฟังหรอืเอยีง
หูของท่านฟัง  แม้ว ่าพระเยโฮวาห์ทรงส่งบรรดาผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของพระองค์มาอยา่งไม่ หยุดยัง้ 5  กล่าว
วา่ � บัดน้ี  เจ้ าทุกคนจงหนักลับจากทางชัว่ของตน และจากการกระทําผิดของตน และอาศัยอยู่ในแผ่นดิน
ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงประทานแก่ เจ้ าและบรรพบุรุษของเจ้าต่อไปเป็นนิตย์ 6 อยา่ไปติดตามพระอื่นเพื่อจะ
ปรนนิบั ติ และนมัสการพระเหล่าน้ัน หรอืยัว่เยา้เราให้โกรธด้วยผลงานแห ่งม ือของเจ้า  แล ้วเราจะไม่ทํา
อนัตรายแก่ เจ้า � 7 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � แม้ กระน้ันเจ้าทัง้หลายก็ ไม่ ฟังเรา เพื่อเจ้าจะได้ยัว่เยา้เราให ้กร ้ิว
ด้วยผลงานแห ่งม ือของเจ้า ซ่ึงเป็นผลรา้ยแก่ เจ้ าเอง� 8  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาหจ์อมโยธาจึงตร ัสด ังน้ี วา่ 
�เพราะเจ้าไม่ฟังถ้อยคําของเรา� 9 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด เราจะส่งคนไปนําครอบคร ัวท ้ังสิน้ของทิศ
เหนือและเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์บาบิโลนผู้ รบัใช ้ของเรา และเราจะนําเขาทัง้หลายมาต่อสู้ แผ่ นดินน้ีและ
ต่อสู้ คนที ่อาศัยอยู่ในแผ่นดินน้ีและต่อสู้บรรดาประชาชาติ เหล่าน้ี ซ่ึงอยู ่ล้อมรอบ เราจะทําลายเขาทัง้หลาย
อยา่งสิน้เชงิ และเราจะกระทําให้เขาเป็ นที ่น่าตกตะลึง และเป็ นที ่ เย ้ยหยนัและเป็ นที ่รกรา้งอยู ่เนืองนิตย ์
10 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก เราจะกําจัดเสียงบันเทิงและเสียงรา่เรงิ เสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาว เสียงหนิโม่และ
แสงตะเกียงเสียจากเจ้า 11  แผ่ นดินน้ีทัง้สิน้จะเป็ นที ร่กรา้งและท่ีน่าตกตะลึง และประชาชาติ เหล่าน้ี จะปรน
นิบั ติ  กษัตรยิ ์ กรุ งบาบิโลนอยู ่เจ ็ดสิบปี� 12 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �ต่อมาเม่ือครบเจ็ดสิบปี แล้ว เราจะลงโทษ
กษั ตร ิย์บาบิโลนและประชาชาติ น้ัน คือแผ่นดินของชาวเคลเดีย เพราะความชัว่ชา้ของเขาทัง้หลาย กระทํา
ให ้แผ่ นดินน้ันรกรา้งอยู ่เนืองนิตย ์13 เราจะนําถ้อยคําทัง้สิน้ใหสํ้าเรจ็ท่ี แผ่ นดินน้ัน คือถ้อยคําท่ีเราได้ กล ่าว
สู้เมืองน้ัน คือทุกสิง่ท่ี เข ียนไว้ในหนังสือน้ี ซ่ึงเยเรมีย ์ได้  พยากรณ์  แก่ บรรดาประชาชาติ ทัง้สิน้ 14 เพราะวา่
จะมีหลายประชาชาติและบรรดามหากษั ตร ิยก์ระทําใหเ้ขาเหล่าน้ันเป็นทาส ทัง้เขาทัง้หลายด้วย และเราจะ
ตอบแทนเขาทัง้หลายตามการกระทําและผลงานแห ่งม ือของเขา� �

ถ้วยน้ําองุน่แหง่พระพิโรธสําหรบับรรดาประชาชาติ
15 พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตรสักับข้าพเจ้าดังน้ี วา่ �จงเอาถ้วยน้ําองุน่แหง่ความพิโรธน้ีไป

จากมือเรา และบังคับบรรดาประชาชาติซ่ึงเราส่งเจ้าไปน้ันใหด่ื้มจากถ้วยน้ัน 16 เขาจะด่ืมและเดินโซเซและ
บ้าคลัง่ไปเน่ืองด้วยดาบซ่ึงเราจะส่งไปท่ามกลางเขาทัง้หลาย� 17  ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงรบัถ้วยมาจากพระหตัถ์
ของพระเยโฮวาห์ และบังคับประชาชาติ ทัง้สิน้ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงใช ้ให ้ข้าพเจ้าไปหาน้ันด่ืม 18 คือกรุง
เยรูซาเล็มและหวัเมืองแหง่ยูดาห์ ทัง้บรรดากษั ตร ิย์และเจ้านายของเมืองน้ัน เพื่อจะกระทําให้เป็ นที ่รก
รา้งและเป็ นที ่น่าตกตะลึง เป็ นที ่ เย ้ยหยนัและเป็ นที ่สาปแชง่อยา่งทุกวนัน้ี 19  ฟาโรห ์ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์กับ
บรรดาข้าราชการและเจ้านายและประชาชนของท่านน้ัน 20 และบรรดาชนท่ี ปะปนกัน บรรดากษั ตร ิย ์แห ่ง
แผ่นดิ นอ ูส และบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งแผ่นดินฟีลิสเตีย เมืองอชัเคโลน กาซา เอโครน และส่วนชาวเมืองอชั
โดดท่ี เหลืออยู ่21 เอโดม โมอบัและคนอมัโมน 22 บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งเมืองไทระ บรรดากษั ตร ิย์เมืองไซดอน
และบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งเกาะต่างๆฟากทะเลข้างโน้น 23 เมืองเดดาน เทมา  บุ ส และบรรดาคนท่ี อยู ่ในมุ มท ่ี
ไกลท่ี สุด 24 บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งอาระเบีย และบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งประชาชนท่ีปะปนกันอยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร
25 บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งศิมรี และบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งเอลาม และบรรดากษั ตร ิย์ของมีเดีย 26 บรรดากษั ตร ิย ์
แห ่งเมืองทิศเหนือ ทัง้ไกลและใกล้  ที ละเมืองๆ และบรรดาราชอาณาจักรแหง่โลกซ่ึงอยู่บนพื้นพิ ภพ และ
กษั ตร ิย ์แห ่งเชชกั จะด่ืมภายหลังกษั ตร ิย ์เหล่าน้ี 27 � แล ้วเจ้าจงพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �พระเยโฮวาห์จอม
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โยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ จงด่ืมให้เมาแล้ วก ็ อาเจียน จงล้มลงและอยา่ลุกขึ้ นอ ีกเลย เน่ือง
ด้วยดาบซ่ึงเราจะส่งมาท่ามกลางเจ้าทัง้หลาย� 28 และถ้าเขาปฏิเสธไม่รบัถ้วยจากมือของเจ้าด่ืม  เจ้ าจงพู 
ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าจะต้องด่ืม 29  เพราะ  ดู  เถิด เราได้เริม่ทําโทษ
เมืองซ่ึงเรยีกตามนามของเราแล้ว และเจ้าจะลอยนวลไปได้โดยไม่ ถู กโทษหรอื พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตร ัสว ่า  เจ้ าจะลอยนวลไปไม่ ได้ เพราะเราจะเรยีกดาบเล่มหน่ึงมาเหนือชาวแผ่นดินโลกทัง้สิน้� 30  เพราะ
ฉะน้ัน  เจ้ าจงพยากรณ์คําเหล่าน้ีทัง้สิน้สู้ เขาทัง้หลาย และกล่าวแก่เขาวา่ �พระเยโฮวาห์จะทรงเปล่งเสียง
คํารามจากท่ี สูง และจากท่ีพํานั กอ ันบร ิสุทธ ์ิของพระองค์  พระองค์ จะเปล่งพระสุรเสียง  พระองค์ จะเปล่ง
เสียงคํารามมากมายต่อคอกแกะของพระองค์ และทรงโห่รอ้งอยา่งกับคนท่ียํ่าองุน่โห่รอ้งต่อชาวพิภพทัง้
สิน้ 31 เสียงกัมปนาทจะก้องไปทัว่ปลายพิ ภพ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมี คดี กับบรรดาประชาชาติ  พระองค์ 
จะทรงเข้าพิพากษาเน้ือหนังทัง้สิน้ ส่วนคนชั ่วน ้ัน  พระองค์ จะทรงฟันเสียด้วยดาบ� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 
แหละ 32 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด ความรา้ยจะไปจากประชาชาติ น้ี ถึงประชาชาติ น้ัน และ
ลมหมุนใหญ่จะป่ันป่วนขึ้นมาจากส่วนพิภพโลกท่ีไกลท่ี สุด 33 และบรรดาผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงประหารใน
วนัน้ัน จะมีจากปลายโลกข้างน้ีถึงปลายโลกข้างน้ัน เขาเหล่าน้ันจะไม่ มี ใครโอดครวญให้ หรอืรวบรวมหรอื
ฝังไว้  แต่ จะเป็ นม ูลสัตว ์อยู ่บนพื้นดิน� � 34 ท่านผู้เล้ียงแกะทัง้หลายเอย๋ จงครํา่ครวญและรอ้งเถิด ท่าน
เจ้าของฝูงแกะ จงกลิง้เกลือกในขี้ เถ้า เพราะวนัเวลาของการสังหารเจ้าและท่ี เจ้ าต้องกระจัดกระจายมาถึง
แล้ว และเจ้าทัง้หลายจะล้มลงเหมือนภาชนะงาม 35  ผู้ เล้ียงแกะจะไม่ มี ทางหนี หรอืเจ้าของฝูงแกะไม่ มี ทาง
รอดหนี ไป 36 จะได้ฟังเสียงรอ้งของผู้เล้ียงแกะ และเสียงครํา่ครวญของเจ้าของฝูงแกะ เพราะวา่พระเยโฮ
วาหท์รงทําลายลานหญ้าของเขาทัง้หลายเสียแล้ว 37 และคอกแกะท่ีสงบสุขก็ ถู กตัดใหล้้มลงเสียแล้ว เน่ือง
ด้วยความกริ ้วอ ันแรงกล้าของพระเยโฮวาห์ 38  พระองค์ ทรงออกจากท่ีซุ่มตัวของพระองค์อยา่งสิงโต เพราะ
วา่แผ่นดินของเขาทัง้หลายเป็ นที ่ รกรา้ง เพราะเหตุความดุดันของพระผู้ เข้มงวด และเพราะเหตุความกริ ้วอ 
ันแรงกล้าของพระองค์
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ประชาชนขู่ เข ็ญวา่จะฆ่าเยเรมีย์

1 ในต้ นร ัชกาลของเยโฮยาคิม ราชบุตรของโยสิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ พระวจนะน้ีมาจากพระเยโฮวาห ์
วา่ 2 �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ จงยนือยู่ในลานพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์ และจงพู ดก ับบรรดาหวัเมือง
แหง่ยูดาห์ ซ่ึงมานมัสการในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ คือพูดบรรดาถ้อยคําท่ีเราสัง่เจ้าให ้พู  ดก ับเขา อยา่
เก็บไวสั้กคําเดียว 3  บางที เขาจะฟัง และทุกคนจะกลับจากทางชัว่ของเขา และเราจะกลับใจไม่ทําความรา้ย
ซ่ึงเราเจตนาจะกระทําต่อเขาทัง้หลาย เน่ืองด้วยการกระทําท่ีชัว่รา้ยของเขาทัง้หลาย 4  เจ้ าจงพู ดก ับเขา
ทัง้หลายวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ ถ้าเจ้าทัง้หลายไม่ฟังเรา  ท่ี จะดําเนินตามราชบัญญั ติ  ท่ี เราได้วาง
ไว้ต่อหน้าเจ้า 5 และเชื่อฟังถ้อยคําของบรรดาผู้ รบัใช ้ของเรา คือบรรดาผู้ พยากรณ์ ซ่ึงเราได้ส่งไปหาเจ้า
อยา่งไม่ หยุดยัง้ คือส่งพวกเขาไป ถึงเจ้าจะมิ ได้  เชื่อฟัง 6  แล ้วเราจะกระทําให้พระนิเวศน้ีเหมือนอยา่งชีโลห์
และเราจะกระทําใหเ้มืองน้ีเป็ นที ่สาปแก่บรรดาประชาชาติ ทัว่โลก � � 7 บรรดาปุโรหติและผู้ พยากรณ์ และ
ประชาชนทัง้สิน้ได้ยนิเยเรมีย ์พู ดถ้อยคําเหล่าน้ีในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 8 และต่อมาเม่ือเยเรมีย ์ได้ จบ
คําพูดทัง้สิน้ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ บัญชาท่านให ้พู ดแก่บรรดาประชาชนน้ัน พวกปุโรหติและผู้ พยากรณ์ และ
ประชาชนทัง้สิน้ได้จับเยเรมีย ์กล่าววา่ � เจ้ าจะต้องตายแน่ 9 ทําไมเจ้าจึงพยากรณ์ในพระนามของพระเยโฮ
วาห ์วา่ �พระนิเวศน้ีจะเหมือนชโีลหแ์ละเมืองน้ีจะรกรา้ง ปราศจากคนอาศัย� � และประชาชนทัง้สิ ้นก ร็วม
ตั วก ันต่อต้านเยเรมีย ์ท่ี พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 10 เม่ือบรรดาเจ้านายแหง่ยูดาห ์ได้ ยนิสิง่เหล่าน้ี แล้ว 
ท่านก็ขึ้นมาจากพระราชวงัถึงพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และมาน่ังในทางเข้าประตู ใหม่  แห ่งพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ 11  แล ้วบรรดาปุโรหติและผู้ พยากรณ์ จึงทูลเจ้านายและบอกประชาชนทัง้ปวงวา่ �ชาย
คนน้ีควรแก่การตัดสินลงโทษถึงความตาย เพราะเขาพยากรณ์ กล ่าวโทษเมืองน้ี  ดังท่ี ท่านทัง้หลายได้ย ินก 
ับหูของท่านเองแล้ว� 12 เยเรมีย์จึงทูลเจ้านายทัง้สิน้และบอกประชาชนทัง้ปวงวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงใช ้ให ้
ข้าพเจ้ามาพยากรณ์ต่อพระนิเวศและเมืองน้ี ตามถ้อยคําทัง้สิน้ซ่ึงท่านทัง้หลายได้ยนิมา 13  เพราะฉะน้ัน 
 บัดน้ี ท่านทัง้หลายจงแก้ไขพฤติ การณ์ และการกระทําของท่านทัง้หลาย และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และพระเยโฮวาห์จะทรงกลับพระทัยจากความรา้ยซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงประกาศ
เตือนท่าน 14  แต่ ส่วนตัวข้าพเจ้า  ดู  เถิด ข้าพเจ้าอยู่ในมือของท่านทัง้หลาย ท่านจะกระทําแก่ข้าพเจ้าตาม
ท่ีท่านเหน็ดีและเหน็ชอบ 15 ขอแต่เพียงให้ทราบแน่ วา่ ถ้าท่านประหารข้าพเจ้า  ท่ี คนไรค้วามผิดต้องตาย
น้ัน ตั วท ่านเองและเมืองน้ีและชาวเมืองน้ีต้องรบัผิดชอบ เพราะความจรงิพระเยโฮวาห์ทรงใช ้ให ้ข้าพเจ้า
มาพูดถ้อยคําเหล่าน้ีทัง้สิน้ให ้เข้าหู ของท่าน� 16  แล ้วเจ้านายและประชาชนทัง้สิน้ได้ พู  ดก ับบรรดาปุโรหติ
และผู้ พยากรณ์  วา่ �ชายผู้ น้ี  ไม่ สมควรท่ีจะต้องคําพิพากษาถึงความตาย เพราะเขาได้ พู  ดก ับเราในพระนาม
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ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา� 17 และผู้ ใหญ่ บางคนแหง่แผ่นดินน้ั นก ็ ลุ กขึ้นพู ดก ับประชาชนทัง้สิ ้นที ่
ประชุมกันอยู ่วา่ 18 � มี คาห์ชาวเมืองโมเรเชทได้ พยากรณ์ ในสมัยเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ และกล่าว
แก่ประชาชนทัง้สิน้ของยูดาห ์วา่ �พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ เมืองศิโยนจะถูกไถเหมือนกับไถนา
 กรุ งเยรูซาเล็มจะกลายเป็นกองสิง่ปร ักห ักพัง และภูเขาท่ีตัง้ของพระนิเวศน้ันจะเป็นเหมือนท่ีสูงในป่าไม้�
19 เฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์และคนยูดาห์ทัง้สิน้ได้ฆ่าเขาเสียหรอื ท่านได้ยาํเกรงพระเยโฮวาห์และทูล
วงิวอนขอพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห ์ได้  กล ับพระทัยต่อความรา้ยซ่ึงพระองค์ทรงประกาศเตือนเขาเห
ล่าน้ั นม ิ ใช ่ หรอื  แต่ เรากําลังจะนําเหตุรา้ยใหญย่ิง่มาสู่ จิ ตใจเราเอง

 ผู้  พยากรณ์  อุ  ร ียาห ์ถู กฆ่าเสีย
20 ย ังม ีชายอกีคนหน่ึงผู้ พยากรณ์ ในพระนามของพระเยโฮวาห์ ชื่ ออ ุ ร ีอาห์  บุ ตรชายเชไมอาห์ ชาวคีรยิา

ทเยอารมิ ท่านได้ พยากรณ์  กล ่าวโทษเมืองน้ีและแผ่นดินน้ี ตามบรรดาถ้อยคําของเยเรมีย์ 21 และเม่ือกษั 
ตร ิยเ์ยโฮยาคิม  พร ้อมกับบรรดาทแกล้วทหาร และบรรดาเจ้านายได้ยนิถ้อยคําน้ี  กษัตรยิ ์ ก็ ทรงแสวงหาจะ
สังหารท่านเสีย และเม่ื ออ ุ ร ีอาห ์ได้ ยนิเรือ่งน้ี ท่านก็ กล ัวจึงหนีรอดไปย ังอ ียปิต์ 22  แล ้วกษั ตร ิยเ์ยโฮยาคิมก็
ส่งชายบางคน คือเอลนาธนับุตรชายอคัโบรแ์ละคนอื่ นอ ีกไปย ังอ ียปิต์ 23 และเขาทัง้หลายจับอุ ร ีอาหม์าจาก
อยีปิต์ และนําท่านมาถวายกษั ตร ิยเ์ยโฮยาคิม  พระองค์ ทรงประหารท่านเสียด้วยดาบ และโยนศพเข้าไปใน
ท่ีฝังศพของคนสามัญ� 24  แต่ มือของอาหคัิมบุตรชายชาฟานอยูกั่บเยเรมีย์ ฉะน้ันเยเรมียจึ์ งม ิ ได้  ถู กมอบให้
ในมือประชาชนเพื่อประหารชวีติท่าน

27
บทเรยีนจากแอก

1 ในต้ นร ัชกาลเยโฮยาคิมราชบุตรของโยสิยาห์  กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ พระวจนะน้ีมาจากพระเยโฮวาห์ถึง
เยเรมีย ์วา่ 2 พระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าดังน้ี วา่ �จงทําสายรดัและแอกสําหรบัตัวเจ้า จงสวมคอของเจ้า
3 และส่ งม ันไปยงักษั ตร ิย ์แห ่งเอโดม  กษัตรยิ ์ แห ่งโมอบัและกษั ตร ิย ์แห ่งคนอมัโมน  กษัตรยิ ์ แห ่งไทระ และ
กษั ตร ิย ์แห ่งไซดอน ด้วยมือของทูตท่ีมาเข้าเฝ้าเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ท่ี  กรุ งเยรูซาเล็ม 4 จงฝาก
คํากําชบัเหล่าน้ี แก่ บรรดานายของเขาวา่ �พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ า
จงกล่าวเรือ่งต่อไปน้ี ให ้นายของเจ้าฟังวา่ 5  น่ี คือเราเอง  ผู้  ได้ สรา้งโลก ทัง้มนษุย์และสัตว์ซ่ึงอยู่บนพื้นดิน
ด้วยฤทธานุภาพใหญ่ยิง่และด้วยแขนท่ี เหย ียดออกของเรา และเราจะให ้แก่  ผู้ ใดก็ ได้  สุดแต่ เราเหน็ชอบ 6  
บัดน้ี เราได้ ให ้ แผ่ นดินเหล่าน้ีทัง้สิน้ไว้ในมือของเนบูคัดเนสซาร์  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนผู้ รบัใช ้ของเรา และ
เราได้ ให ้ สัตว ์ป่าทุ่งแก่เขาด้วยท่ีจะปรนนิบั ติ  เขา 7 บรรดาประชาชาติทัง้สิน้จะต้องปรนนิบั ติ ตัวเขา ลูกและ
หลานของเขา จนกวา่เวลากําหนดแหง่แผ่นดินของท่านเองจะมาถึง  แล ้วหลายประชาชาติและบรรดามหา
กษั ตร ิย์จะกระทําให้ท่านเป็นทาสของเขาทัง้หลาย 8  แต่ ต่อมาถ้าประชาชาติ ใด หรอืราชอาณาจักรใด จะไม่ 
ปรนนิบัติ เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนคนน้ี และไม่ยอมวางคอไว ้ใต้ แอกของกษั ตร ิย์บาบิ โลน เรา
จะลงโทษประชาชาติน้ันด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 
จนกวา่เราจะล้างผลาญเสียด้วยมือของเขา 9 เพราะฉะน้ันอยา่ฟังผู้ พยากรณ์ หรอืพวกโหรหรอืคนชา่งฝัน
ของเจ้า หรอืหมอดูหรอืนักวทิยาคมของเจ้า  ผู้ ซ่ึงกล่าวแก่ เจ้ าวา่ �ท่านจะไม่ ปรนนิบัติ  กษัตรยิ ์ แห ่งกรุงบาบิ
โลนดอก� 10 เพราะซ่ึงเขาพยากรณ์ ให ้ท่านน้ันเป็นความเท็จ อนัยงัผลให้ท่านต้องโยกยา้ยไกลไปจากแผ่น
ดินของท่าน และเราจะขับไล่ท่านออกไป และท่านจะพินาศ 11  แต่  ประชาชาติ ใดซ่ึงเอาคอของตนวางไว ้ใต้ 
แอกของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนและปรนนิบั ติ  ท่าน เราจะละเขาไวบ้นแผ่นดินของเขา  เพื่อให ้ ทําไร ่ไถนาและ
ใหอ้าศัยอยู ่ท่ีน่ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ � �

เยเรมียเ์ตือนใหเ้ชื่อฟังกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร์
12 ข้าพเจ้าได้ทูลเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาหต์ามบรรดาถ้อยคําเหล่าน้ี วา่ �จงเอาคอของท่านไว ้ใต้ แอก

ของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน และปรนนิบั ติ เขาและประชาชนของเขา และจงมี ช ีวติอยู่ 13 ทําไมท่านกับชนชาติ
ของท่านจะมาตายเสียด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหารและด้วยโรคระบาด  ดังท่ี พระเยโฮวาห์ทรงลัน่วาจา
เก่ี ยวด ้วยประชาชาติใดๆซ่ึงจะไม่ ปรนนิบัติ  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน 14 อยา่ฟังถ้อยคําของผู้ พยากรณ์  ผู้  กล ่าวแก่ 
เจ้ าวา่ �ท่านจะไม่ ปรนนิบัติ  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบโิลนดอก� เพราะซ่ึงเขาทัง้หลายพยากรณ์ แก่ ท่านน้ั นก เ็ป็นการ
มุสา 15 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราไม่ ได้  ใช ้ เขา  แต่ เขาพยากรณ์ เท ็จในนามของเรา ซ่ึงยงัผลใหเ้ราต้องขับไล่ เจ้ 
าออกไปและเจ้าจะต้องพินาศ ทัง้ตัวเจ้าและผู้ พยากรณ์ ทัง้หลายซ่ึงพยากรณ์ ให ้ แก่  เจ้า � 16 และข้าพเจ้าก็ 
ได้  พู  ดก ับปุโรหติและประชาชนน้ีทัง้สิ ้นว ่า �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ อยา่เชื่อฟังถ้อยคําของผู้ พยากรณ์ ของ
เจ้า ซ่ึงพยากรณ์ ให ้ แก่  เจ้ าวา่ � ดู  เถิด  ไม่ ชา้เขาจะนําเครือ่งใช้ของพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห ์กล ับมาจาก
กรุงบาบิ โลน � เพราะซ่ึงเขาพยากรณ์ แก่ ท่านน้ั นก ็เป็นความเท็จ 17 อยา่เชื่อฟังเขาเลย จงปรนนิบั ติ  กษัตรยิ ์ 
แห ่งบาบิโลนและมี ช ีวติอยู่ ทําไมเมืองน้ีจะรา้งเปล่า 18  แต่ ถ้าเขาเหล่าน้ันเป็นผู้ พยากรณ์ และถ้าพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห ์อยู ่กับเขา  ก็  ขอให ้เขาทูลวงิวอนต่อพระเยโฮวาหจ์อมโยธาวา่  ให ้ เครือ่งใช ้ซ่ึงยงัเหลืออยู่ใน
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พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และในพระราชวงัของกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ และในกรุงเยรูซาเล็ม อยา่ให้ไปยงับา
บิ โลน 19 เพราะพระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสด ังน้ี เก ี่ยวกับบรรดาเสา ขันสาคร และขาตัง้ และเครือ่งใชอ้ื่นๆท่ี 
เหลืออยู ่ในเมืองน้ี 20  ท่ี เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนมิ ได้ รบิเอาไป เม่ือท่านได้จับเอาเยโคนิยาห์ราช
บุตรของเยโฮยาคิมกษั ตร ิย์ของยูดาห์ และบรรดาขุนนางของยูดาห์และเยรูซาเล็มถูกกวาดต้อนจากกรุง
เยรูซาเล็มไปเป็นเชลยยงักรุงบาบิ โลน 21 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี เก ่ี ยวด ้วย
เรือ่งเครือ่งใช้ซ่ึงยงัเหลืออยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ในพระราชวงัของกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์และในกรุง
เยรูซาเล็ม 22 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  เครือ่งใช ้ เหล่าน้ี จะถูกขนไปยงับาบิ โลน และจะค้างอยู ่ท่ี น่ันจนถึงว ันที เ่รา
เอาใจใส่ มัน  แล ้วเราจึงจะนํามันกลับขึ้นมา และให ้กล ับสู่ สถานท่ี  น้ี �

28
 คําพยากรณ์  เท ็จของฮานันยาห์

1 ต่อมาในปีเดียวกันน้ันเม่ือต้ นร ัชกาลเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ ในเดือนท่ีหา้ปี ท่ีส่ี ฮานันยาห ์บุ ตร
ชายของอสัซูร์  ผู้  พยากรณ์ จากกิเบโอน  ได้  พู  ดก ับข้าพเจ้าในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ต่อหน้าบรรดา
ปุโรหติและประชาชนทัง้หลายวา่ 2 �พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ เราได้หกั
แอกของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนแล้ว 3 ภายในสองปี เราจะนําเครือ่งใช้ทัง้สิน้ของพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห ์
กล ับมายงัท่ี น้ี ซ่ึงเป็นภาชนะท่ีเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนรบิไปจากท่ี น้ี และขนไปยงับาบิ โลน 4 เรา
จะนําเยโคนิยาห์ราชบุตรของเยโฮยาคิมกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์และบรรดาผู้ ท่ี  ถู กกวาดจากยูดาห์  ผู้ ซ่ึงไปยงั
บาบิ โลน  กล ับมายงัท่ี น้ี พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ีแหละวา่ เพราะเราจะหกัแอกของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน � 5  
แล ้วเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  ก็  พู  ดก ับฮานันยาห ์ผู้  พยากรณ์ ต่อหน้าบรรดาปุโรหติ และต่อหน้าประชาชนทัง้ปวง
ผู้ซ่ึงยนือยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 6 และเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  กล่าววา่ �เอเมน ขอพระเยโฮวาห์ทรง
กระทําเชน่น้ันเถิด ขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทําใหถ้้อยคําซ่ึงท่านพยากรณ์น้ันเป็นจรงิ และนําเครือ่งใช ้แห ่ง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์และบรรดาผู้ ถู กกวาดไปทัง้สิน้กลับมาจากบาบิโลนยงัท่ี น้ี 7 ถึงกระน้ั นก ็ขอฟัง
ถ้อยคําน้ีซ่ึงข้าพเจ้าพูดให้ท่านได้ยนิและให้ประชาชนทัง้หลายน้ี ได้ยนิ 8 บรรดาผู้ พยากรณ์ ซ่ึงอยู่ก่อนท่าน
และข้าพเจ้าตัง้แต่โบราณกาลได้ พยากรณ์ ถึงสงคราม  เหตุ รา้ยต่างๆ และโรคระบาดอ ันม ี แก่ หลายประเทศ
และหลายราชอาณาจักรใหญ่ ๆ  9 ส่วนผู้ พยากรณ์  ผู้  พยากรณ์ วา่จะมี สันติภาพ เม่ือเป็นจรงิตามถ้อยคําของ
ผู้ พยากรณ์  น้ัน จึงรูกั้ นว ่าพระเยโฮวาห์ทรงใช ้ผู้  พยากรณ์ น้ันจรงิ� 10  แล ้วฮานันยาห ์ผู้  พยากรณ์  ก็ ปลดแอก
ออกจากคอของเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ และหกัมันเสีย 11 และฮานันยาห ์ได้  กล ่าวต่อหน้าประชาชนทัง้สิ ้นว ่า
�พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ อยา่งน้ันแหละ เราจะหกัแอกของเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ของบาบิโลนจากคอ
ของบรรดาประชาชาติทัง้สิน้ภายในสองปี�  แต่ เยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  ก็ ออกไปเสีย 12  หลังจากท่ี ฮานันยาห ์ผู้  
พยากรณ์ หกัแอกจากคอของเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังผู้ พยากรณ์ เยเรมีย ์วา่ 
13 �จงไปบอกฮานันยาห ์วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าได้หกัแอกไม้�  แต่  เจ้ าจะทําแอกเหล็กไว ้ให ้พวก
เขาแทน 14 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ เราได้วางแอกเหล็กไวบ้นคอ
บรรดาประชาชาติ เหล่าน้ี  ทัง้สิน้  ให ้เขาปรนนิบั ติ เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนและเขาทัง้หลายจะ
ปรนนิบั ติ  เขา เพราะเราได้ยกใหเ้ขาแล้วถึงแม้วา่สัตวป่์าทุ่ งด ้วย�

เยเรมีย ์พยากรณ์ ถึงความตายของฮานันยาห์
15 และเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  ได้  พู  ดก ับฮานันยาห ์ผู้  พยากรณ์  วา่ �ฮานันยาห์ ขอท่านฟัง พระเยโฮวาห ์มิได้ 

ทรงใช ้ท่าน  แต่ ท่านได้กระทําให ้ชนชาติ  น้ี วางใจในความเท็จ 16  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  ดู  เถิด เรา
จะยา้ยเจ้าไปจากพื้นโลก ในปีเดียวน้ีเองเจ้าจะต้องตาย เพราะเจ้าได้สอนให้กบฏต่อพระเยโฮวาห�์ 17 ในปี
เดียวกันน้ัน ในเดือนท่ี เจ็ด ฮานันยาห ์ผู้  พยากรณ์  ก็  ตาย 

29
เยเรมีย ์เข ียนถึงพวกเชลยในบาบิ โลน 

1  ต่อไปน้ี เป็นถ้อยคําในจดหมายซ่ึงเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ ฝากไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงพวกผู้ ใหญ่  ท่ี  เหลืออยู ่
ของพวกท่ีเป็นเชลย และถึงบรรดาปุโรหติ บรรดาผู้ พยากรณ์ และประชาชนทัง้สิน้  ผู้ ซ่ึงเนบูคัดเนสซาร ์ได้  
ให ้กวาดไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิ โลน 2 ( น่ี เป็นเรือ่งหลังจากกษั ตร ิยเ์ยโคนิยาห์ และพระราชนีิ พวกขั 
นที บรรดาเจ้านายของยูดาห์และเยรูซาเล็ม และบรรดาชา่งไม้และชา่งเหล็กได้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม
แล้ว� 3 จดหมายน้ันได้ส่งไปด้วยมือของเอลาสาห ์บุ ตรชายของชาฟานและเกมารยิาห ์บุ ตรชายฮิลคียาห์
( ผู้ ซ่ึงเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ส่งไปท่ีบาบิโลนยงัเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน ) จดหมายน้ั นว 
่า 4 �พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี แก่ บรรดาผู้เป็นเชลย  ผู้ ซ่ึงเราได้เนรเทศเขา
ไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิโลนน้ั นว ่า 5 จงสรา้งเรอืนของเจ้าและอาศัยอยู่ในเรอืนน้ัน จงปลูกสวนและ
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รบัประทานผลไม้ ท่ี  ได้  น้ัน 6 จงมีภรรยาและให้กําเนิดบุตรชายบุตรสาว จงหาภรรยาให ้บุ ตรชายของเจ้าทัง้
หลาย และยกบุตรสาวของเจ้าให ้แต่ งงานเสีย เพื่อนางจะให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาว เพื่อเจ้าทัง้หลาย
จะทวีมากขึ้ นที ่น่ันและไม่ น้อยลง 7  แต่ จงส่งเสรมิสันติภาพของเมือง ซ่ึงเราได้กวาดเจ้าให้ไปเป็นเชลยอยู ่
น้ัน และจงอธษิฐานต่อพระเยโฮวาหเ์ผื่อเมืองน้ัน เพราะวา่เจ้าทัง้หลายจะพบสันติภาพของเจ้าในสันติภาพ
ของเมืองน้ัน 8 เพราะพระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ อยา่ยอมให ้ผู้  พยากรณ์ ของ
เจ้าทัง้หลาย หรอืพวกโหรของเจ้า  ผู้  อยู ่ท่ามกลางหลอกลวงเจ้า และอยา่เชื่อความฝันซ่ึงเขาทัง้หลายได้ฝัน
เหน็ 9 เพราะท่ีเขาพยากรณ์ แก่  เจ้ าในนามของเราน้ันเป็นความเท็จ เรามิ ได้  ใช ้เขาไป พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 
แหละ 10 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เม่ือเจ็ดสิบปี แห ่งบาบิโลนครบแล้ว เราจะเยีย่มเยยีนเจ้า และจะ
ให้ถ้อยคําอนัดีของเราสําเรจ็เพื่อเจ้า และจะนําเจ้ากลับมาสู่ สถานท่ี  น้ี 11 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เพราะเรารู้
แผนงานท่ีเรามี ไว ้สําหรบัเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสันติ ภาพ  ไม่ใช ่เพื่อความทุกข์ ยาก เพื่อจะให้อนาคตตามท่ี
คาดหมายไว ้แก่  เจ้า 12  แล ้วเจ้าจะทูลขอต่อเรา และมาอธษิฐานต่อเรา และเราจะฟังเจ้า 13  เจ้ าจะแสวงหา
เราและพบเราเม่ือเจ้าแสวงหาเราด้วยสิน้สุดใจของเจ้า 14 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราจะให ้เจ้ าพบเรา และ
เราจะใหก้ารเป็นเชลยของเจ้ากลับสู่สภาพดี และรวบรวมเจ้ามาจากบรรดาประชาชาติ และจากทุกท่ี ท่ี เรา
ขับไล่ เจ้ าให้ไปอยู ่น้ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ และเราจะนําเจ้ากลับมายงัท่ีซ่ึงเราเนรเทศเจ้าให้จาก
ไปน้ัน 15 เพราะเจ้าทัง้หลายได้ กล่าววา่ �พระเยโฮวาห ์ได้ เพาะให ้มี  ผู้  พยากรณ์ สําหรบัเราทัง้หลายขึ้นในบา
บิ โลน � 16 จงทราบวา่พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี เก ่ียวกับกษั ตร ิย์  ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ังของดาวดิ และเก่ียวกับ
ประชาชนทัง้สิน้ผูอ้าศัยอยูใ่นเมืองน้ี คือญาติ พี่ น้องของท่าน  ผู้  มิได้  ถู กเนรเทศไปกั บท ่านวา่ 17 พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะส่งดาบ  การก ันดารอาหาร และโรคระบาดมาเหนือเขาทัง้หลาย และเรา
จะกระทําให้เขาทัง้หลายเหมือนกับมะเด่ือท่ีเสียซ่ึงเลวมากจนเขารบัประทานไม่ ได้ 18 เราจะข่มเหงเขาด้วย
ดาบ  การก ันดารอาหาร และโรคระบาด และจะกระทําเขาให้ยา้ยไปอยู่ในราชอาณาจักรทัง้สิน้แหง่แผ่นดิน
โลก  ให ้เป็นคําสาป  ให ้เป็ นที ่น่าตกตะลึง  ให ้เป็ นที ่ เยย้หยนั เป็ นที ่นินทาท่ามกลางบรรดาประชาชาติซ่ึงเรา
ได้ ขับไล่  ให ้เขาไปอยู ่น้ัน 19 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เพราะวา่เขาทัง้หลายไม่เชื่อฟังถ้อยคําของเราท่ีส่งมายงัเขา
อยา่งไม่ หยุดยัง้ โดยผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของเรา  แต่  เจ้ าทัง้หลายไม่ยอมฟัง พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ �
20  เจ้ าทัง้ปวงผู้ ถู กเนรเทศ  ผู้ ซ่ึงเราส่งไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิ โลน จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห ์
ท่ีวา่ 21 �พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าของอสิราเอล ตร ัสด ังน้ี เก ่ียวกับอาหบับุตรชายของโคลายาห์ และ
เศเดคียาห ์บุ ตรชายมาอาเสอาห์  ผู้ ซ่ึงได้ พยากรณ์  เท ็จแก่ เจ้ าในนามของเรา  ดู  เถิด เราจะมอบเขาทัง้สองไว้
ในมือของเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน และท่านจะฆ่าเขาทัง้สองเสียต่อหน้าต่อตาเจ้า 22  เหตุ เขา
ทัง้สองบรรดาผู้ ท่ี  ถู กเนรเทศจากยูดาห์ไปถึงบาบิโลนจะใช้คําสาปต่อไปน้ี วา่ �ขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทํา
ให ้เจ้ าเหมือนเศเดคียาห์และอาหบั  ผู้  ท่ี  กษัตรยิ ์บาบิโลนคลอกเสียด้วยไฟ� 23 เพราะเขาทัง้สองได้กระทํา
ความเลวรา้ยในอสิราเอล  ได้  ล่วงประเวณี กับภรรยาของเพื่อนบ้าน และได้ พู ดถ้อยคําเท็จในนามของเรา
ซ่ึงเรามิ ได้ บัญชาเขา เราเป็นผู้ ท่ี  รู ้และเราเป็นพยาน� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 24  เจ้ าจงบอกเชไมอาห์
ชาวเนเฮลามวา่ 25 �พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าได้ส่งจดหมายในนาม
ของเจ้าไปยงัประชาชนทัง้ปวงผู้ อยู ่ในกรุงเยรูซาเล็ม และยงัเศฟันยาห ์บุ ตรชายมาอาเสอาห ์ปุ โรหติ และยงั
ปุโรหติทัง้ปวงวา่ 26 �พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทําเจ้าให้เป็นปุโรหติแทนเยโฮยาดาปุโรหติ  ให ้เป็นเจ้าหน้าท่ี
ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ควบคุมคนบ้าทุกคนท่ีตัง้ตัวเองเป็นผู้ พยากรณ์  ให ้จับเขาใส่ คุ กและใส่ คา �
27 ฉะน้ันบัดน้ีทําไมเจ้ามิ ได้ ต่อวา่เยเรมีย์ชาวอานาโธทผู้ซ่ึงตัง้ตัวเองเป็นผู้ พยากรณ์  แก่  เจ้า 28 เพราะเขา
ได้ส่งจดหมายมายงัเราในบาบิโลนวา่ �การท่ี เจ้ าเป็นเชลยน้ันจะเน่ินนาน จงสรา้งเรอืนของเจ้าและอาศัย
อยู่ในเรอืนน้ัน และปลูกสวนและรบัประทานผลท่ี ได้  น้ัน � � 29 เศฟันยาห ์ปุ โรห ิตอ ่านจดหมายน้ี ให ้เยเรมีย ์
ผู้  พยากรณ์  ฟัง 30  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเยเรมีย ์วา่ 31 �จงเขียนไปถึงบรรดาผู้เป็นเชลยทัง้
ปวงวา่ �พระเยโฮวาห์ตรสัเก่ียวกับเชไมอาห์ชาวเนเฮลามวา่ เพราะวา่เชไมอาห ์ได้  พยากรณ์  แก่  เจ้ าเม่ือเรา
มิ ได้  ใช ้ เขา และได้กระทําให ้เจ้ าวางใจในคําเท็จ 32  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะลง
โทษเชไมอาห์ชาวเนเฮลามและเชื้อสายของเขา เขาจะไม่ มี สักคนหน่ึงท่ีจะอาศัยอยู่ในท่ามกลางชนชาติ น้ี 
ทัง้เขาจะมิ ได้  เห ็นความดีซ่ึงเราจะกระทําแก่ประชาชนของเรา เพราะเขาได้สอนให้กบฏต่อพระเยโฮวาห์
พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ � �

30
พระเจ้าทรงบัญชาใหเ้ยเรมีย ์เข ียนพระวจนะของพระองค์

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเยเรมีย ์วา่ 2 �พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ จงเขียน
ถ้อยคําทัง้สิ ้นที ่เราได้บอกแก่ เจ้ าไวใ้นหนังสื อม ้วนหน่ึง 3 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เพราะดู เถิด วนัเวลาจะมาถึง
เม่ือเราจะให้ประชาชนของเรา คื ออ ิสราเอลและยูดาห ์ท่ี เป็นเชลยกลับคืนสู่สภาพเดิม พระเยโฮวาหต์ร ัสด 
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ังน้ี แหละ และเราจะนําเขามายงัแผ่นดินซ่ึงเราได้ ให ้ แก่ บรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย และเขาทัง้หลายจะได้
ถึงกรรมสิทธิ ์ท่ี  ดิ นน้ัน� 4  ต่อไปน้ี เป็นพระวจนะซ่ึงพระเยโฮวาหต์รสัเก่ียวกับอสิราเอลและยูดาห ์วา่ 5 �พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เราได้ยนิเสียงรอ้งเพราะความกลัวตัวสัน่ ความสยดสยองและความไร ้สันติภาพ 6 จง
ถามเถิดและดู วา่  ผู้ ชายจะคลอดบุตรได้ หรอื ทําไมเราจึงเหน็ผู้ชายทุกคนเอามือกดไว ้ท่ี เอวเหมือนผู้หญิงจะ
คลอดบุตร ทําไมหน้าตาทุกคนจึงซีดไป 7 อนิจจาเอย๋ เพราะวนัน้ันใหญ่โตเหลือเกิน  ไม่มี วนัใดเหมือน เป็น
เวลาทุกข์ใจของยาโคบ  แต่ เขาก็ยงัจะรอดวนัน้ันไปได้ 8 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า ในวนัน้ันเหตุ การณ์ 
จะเกิดขึ้น คือเราจะหกัแอกจากคอของเจ้าทัง้หลายเสีย และเราจะระเบิดพันธนะของเจ้าเสีย และคนต่าง
ชาติจะไม่ ทําให ้เขาเป็นทาสอกี

 ผู้  ท่ี  ใหญ่ กวา่ดาวดิจะครอบครองในอสิราเอล
9  แต่ เขาทัง้หลายจะปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้หลาย และดาวดิกษั ตร ิย์ของเขาทัง้หลาย

ผู้ซ่ึงเราจะตัง้ขึ้นเพื่อเขา 10 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  โอ ยาโคบผู้ รบัใช ้ของเราเอย๋ อยา่กลัวเลย  โอ อสิราเอล
เอย๋ อยา่ครั ่นคร ้าม เพราะดู เถิด เราจะชว่ยเจ้าจากท่ีไกลให ้รอด ทัง้เชื้อสายของเจ้าจากแผ่นดิ นที ่เขาไป
เป็นเชลย ยาโคบจะกลับมา และมีความสงบและความสบาย และจะไม่ มี  ผู้ ใดกระทําให้เขากลัว 11 พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า เพราะเราอยู่กับเจ้าเพื่อชว่ยเจ้าให ้รอด เราจะกระทําให้บรรดาประชาชาติทัง้สิน้ถึงอวสาน
คือผู้ซ่ึงเราได้กระจายเจ้าให้ไปอยู่ท่ามกลางเขาน้ัน  แต่ ส่วนเจ้าเราจะไม่กระทําให้ถึงอวสาน เราจะตีสอน
เจ้าตามขนาด และด้วยประการใดก็ตามเราจะไม่ปล่อยเจ้าโดยไม่ ลงโทษ 12 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 
วา่ รอยฟกชํ้าของเจ้ารกัษาไม่ หาย และบาดแผลของเจ้าก็ ฉกรรจ์ 13  ไม่มี  ผู้ ใดท่ีจะชว่ยคดีของเจ้า  ไม่มี การ
รกัษาบาดแผลของเจ้า  ไม่มี ยารกัษาเจ้า 14 คนรกัทัง้สิน้ของเจ้าได้ลืมเจ้าเสีย เขาทัง้หลายไม่แสวงหาเจ้า
แล้ว เพราะเราตี เจ้ าอยา่งการโบยตีของศั ตรู เป็นการลงโทษอยา่งของคนโหดรา้ย เพราะวา่ความชัว่ชา้ของ
เจ้าก็ มากมาย เพราะวา่บาปของเจ้าก็ ทว ี ขึ้น 15 ไฉนเจ้ารอ้งเพราะความเจ็บของเจ้า ความเศรา้โศกของเจ้า
รกัษาไม่ หาย เพราะวา่ความชัว่ชา้ของเจ้ามากมาย เพราะวา่บาปของเจ้าทว ีขึ้น เราได้กระทําสิง่เหล่าน้ี แก่  
เจ้า 16 เพราะฉะน้ันทุกคนท่ี กินเจ ้า เขาจะถู กก ิน  ปรปักษ์ ของเจ้าหมดสิน้ทุกคนจะตกไปเป็นเชลย  ผู้  เหล่ าน้ั 
นที ่ปล้นเจ้า เขาจะเป็นของถูกปล้น และทุกคนท่ี กินเจ ้าเป็นเหยื่อ เราจะทําเขาให้เป็นเหยื่อ 17 เพราะเราจะ
ให ้เจ้ ากลับมาสู่สุขภาพดี และเราจะรกัษาบาดแผลของเจ้าให ้หาย พระเยโฮวาห ์ตรสั เพราะเขาทัง้หลาย
เรยีกเจ้าวา่ พวกนอกคอก คือศิโยนซ่ึงไม่ มี ใครแสวงหา 18 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะให ้เต็นท์  
แห ่งยาโคบท่ีเป็นเชลยกลับสู่สภาพเดิม และมีความเอน็ดูในเรือ่งท่ีอาศัยของเขา เขาจะสรา้งเมืองน้ันขึ้น
ใหม่บนเนินของเมือง และพระราชวงัจะตัง้อยู่ในท่ี ท่ี เคยอยู่ 19 จะมีเพลงโมทนาพระคุณออกมาจากท่ี เหล่า
น้ัน และมีเสียงของผู้ ท่ี  รืน่เรงิ เราจะทวเีขาขึ้น และเขาจะไม่ มี เพียงน้อยคน เราจะกระทําใหเ้ขามี เกียรติ เขา
จะไม่เป็นแต่ ผู้  เล็กน้อย 20 ลูกหลานของเขาจะเป็นเหมือนสมั ยก ่อน และชุ มน ุมของเขาจะได้ ถู กสถาปนาไว้
ต่อหน้าเรา และทุกคนท่ีบีบบังคับเขา เราจะลงโทษ 21 ขุนนางของเขาจะเป็นคนหน่ึงในพวกเขาทัง้หลาย  ผู้ 
ครอบครองของเขาจะออกมาจากท่ามกลางเขาเอง เราจะกระทําให้ท่านน้ันเข้ามาใกล้ และท่านน้ันจะเข้า
ใกล้ เรา เพราะใครเล่าตัง้ใจเข้ามาใกล้เราได้ เอง พระเยโฮวาห ์ตรสั 22 และเจ้าทัง้หลายจะเป็นประชาชนของ
เรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า� 23  ดู  เถิด น่ันลมหมุนของพระเยโฮวาห ์ได้ ออกไปแล้วด้วยพระพิโรธ เป็น
ลมหมุนกวาด มันจะตกลงอยา่งเจ็บปวดบนศีรษะของคนชัว่ 24 ความกริ ้วอ ันแรงกล้าของพระเยโฮวาห์จะ
ไม่ หยุดยัง้ จนกวา่พระองค์จะทรงกระทํา และใหสํ้าเรจ็ตามพระทัยพระองค์ ประสงค์ ในวาระสุดท้าย  เจ้ าทัง้
หลายจะพิจารณาถึงข้อความน้ี

31
อสิราเอลจะกลับไปอยู ่ท่ี  แผ่ นดินของตน

1 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �ในวาระน้ัน เราจะเป็นพระเจ้าของบรรดาครอบครวัแห ่งอ ิสราเอล และเขาทัง้
หลายจะเป็นประชาชนของเรา� 2 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � ชนชาติ  ท่ี รอดตายจากดาบได้ประสบพระ
กรุณาคุณท่ีในถิน่ทุ รก ันดาร คื ออ ิสราเอล เม่ือเราให้เขาหยุดพัก 3 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าแต่ 
ก่อน ตร ัสว ่า �เราได้รกัเจ้าด้วยความรกันิรนัดร์ เพราะฉะน้ันเราจึงชวนเจ้ามาด้วยความเมตตา 4 เราจะ
สรา้งเจ้าอกี และเจ้าจะถูกสรา้งใหม่ นะ  โอ อสิราเอลพรหมจาร ีเอย๋  เจ้ าจะตกแต่งตัวเจ้าด้วยราํมะนาอกี
และจะออกไปเต้นราํกับผู้ ท่ี  สน ุกสนานกัน 5  เจ้ าจะปลูกสวนองุ ่นที บ่นภูเขาสะมาเร ียอ ีก  ผู้ ปลู กก จ็ะปลูก และ
จะกินผลน้ัน� 6 เพราะวา่จะมีวนัเม่ือคนเฝ้ายามท่ี อยู ่บนแดนเทือกเขาเอฟราอมิจะรอ้งเรยีกวา่ �จงลุกขึ้น
 ให ้เราไปยงัศิโยนเถิด ไปเฝ้าพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเรา� � 7 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �จงรอ้ง
เพลงด้วยความยนิดีเพราะยาโคบ และเปล่งเสียงโห่รอ้งเพราะประมุขของบรรดาประชาชาติ จงป่าวรอ้ง  
สรรเสรญิ และกล่าววา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงชว่ยประชาชนของพระองค์ ให ้ รอด คือคนท่ี เหลือ
อยู ่ของอสิราเอล� 8  ดู  เถิด เราจะนําเขามาจากแดนเหนือ และรวบรวมเขาจากส่วนท่ีไกลท่ีสุดของพิ ภพ  มี  
คนตาบอด คนงอ่ยอยู่ท่ามกลางเขา  ผู้ หญิงท่ี มีครรภ์ และผู้หญิงท่ีคลอดบุตรจะมาด้วยกัน เขาจะกลับมาท่ี 
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น่ี เป็นหมู่ ใหญ่ 9 เขาจะมาด้วยการรอ้งไห้ และด้วยการทูลวงิวอนเราก็จะนําเขา เราจะให้เขาเดินตามแม่น้ํา
เป็นทางตรง ซ่ึงเขาจะไม่ สะดุด เพราะเราเป็นบิดาแก่ อสิราเอล และเอฟราอมิเป็นบุตรหวัปีของเรา 10  โอ 
บรรดาประชาชาติ เอย๋ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และจงประกาศพระวจนะน้ันในเกาะทัง้หลายท่ี
หา่งออกไป จงกล่าววา่ �ท่านท่ีกระจายอสิราเอลน้ันจะรวบรวมเขา และจะดูแลเขาอยา่งกับผู้เล้ียงแกะ
ดูแลฝูงแกะของเขา� 11 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงไถ่ยาโคบไว ้แล้ว และได้ ไถ่ เขามาจากมือท่ี แข ็งแรงเกิน
กวา่เขา 12 เขาทัง้หลายจึงจะมารอ้งเพลงอยูบ่นท่ีสูงแหง่ศิ โยน และเขาจะไปอยา่งราบรืน่เพราะความดีของ
พระเยโฮวาห์ เพราะเมล็ดข้าว น้ําองุน่ และน้ํามัน และเพราะลูกของแกะและววั  ช ีวติของเขาทัง้หลายจะ
เหมือนกับสวนท่ี มีน ้ํารด และเขาจะไม่โศกเศรา้อกีต่อไป 13  แล ้วพวกพรหมจารจีะเปรมปร ีดิ ์ในการเต้นราํ
ทัง้คนหนุ่มกับคนแก่ ด้วยกัน เราจะกลับความโศกเศรา้ของเขาให้เป็นความชื่นบาน เราจะปลอบโยนเขา
และให ้ความยนิดี  แก่ เขาแทนความเศรา้โศก 14 เราจะเล้ียงจิตใจของปุโรห ิตด ้วยความอุดมสมบู รณ ์และ
ประชาชนของเราจะพอใจด้วยความดีของเรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 15 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ 
� ได้ ยนิเสียงในรามา เป็นเสียงโอดครวญและรํา่ไห้ ราเชลรอ้งไหค้รํา่ครวญเพราะบุตรทัง้หลายของตน นาง
ไม่รบัคําเล้าโลมในเรือ่งบุตรทัง้หลายของตน เพราะวา่บุตรทัง้หลายน้ันไม่ มี  แล้ว � 16 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง
น้ี วา่ �ระงบัเสียงรอ้งไห้ครํา่ครวญไว้ และระง ับน ้ําตาจากตาของเจ้าเสีย เพราะวา่การงานของเจ้าจะได้ รบั
รางวลั พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ และเขาทัง้หลายจะกลับมาจากแผ่นดินของศั ตรู � 17 พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า �เรือ่งอนาคตของเจ้าย ังม ี หวงั วา่ลูกหลานของเจ้าจะกลับมายงัพรมแดนของเขาเอง 18 เราได้ยนิเอฟ
ราอมิครํา่ครวญวา่ � พระองค์ ทรงตีสอนข้าพระองค์ และข้าพระองค์ ก็  ถู กตี สอน อยา่งลูกว ัวท ่ียงัไม่ เชื่อง ขอ
ทรงนําข้าพระองค์ กลับ เพื่อข้าพระองค์จะได้ กล ับสู่สภาพเดิม เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของข้าพระองค์ 19 เพราะแน่นอนหลังจากท่ีข้าพระองค์หนัไปเสีย ข้าพระองค์ ก็  กลับใจ และหลังจากท่ีข้า
พระองค์รบัคําสัง่สอนแล้ว ข้าพระองค์ ก็  ทุบตี ต้นขาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ อบัอาย และข้าพระองค์ ก็  
ขายหน้า เพราะวา่ข้าพระองค์ ได้ ทนความหยามน้ําหน้าซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือยงัหนุ่มอยู�่ � 20 พระเยโฮวาหต์ร ัสว 
่า �เอฟราอมิเป็นบุตรชายท่ีรกัของเราหรอื เขาเป็นลูกท่ีรกัของเราหรอื เพราะตัง้แต่เราพูดกล่าวโทษเขา
ตราบใด เราก็ยงัระลึกถึงเขาอยู่ตราบน้ัน เพราะฉะน้ันจิตใจของเราจึงอาลัยเขา เราจะมีความกรุณาต่อเขา
แน่ 21 จงปักเสากรุยทางไวสํ้าหรบัตน จงทําป้ายบอกทางไวสํ้าหรบัตัว จงปักใจให ้ดี ถึงทางหลวง คือทางซ่ึง
เจ้าได้ไปน้ัน  โอ อสิราเอลพรหมจาร ีเอย๋ จงกลับเถิด จงกลับมายงัหวัเมืองเหล่าน้ีของเจ้า 22  โอ  บุ ตรสาวผู้ 
กล ับสัตย ์เอย๋  เจ้ าจะเถลไถลอยู ่อ ีกนานสักเท่าใด เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ สรา้งสิง่ใหม่บนพิภพแล้ว  คือ  ผู้ หญิง
จะล้อมผู้ ชาย � 23 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ �เม่ือเราจะใหก้ารเป็นเชลย
ของเขากลับสู่สภาพเดิม เขาจะใช้ถ้อยคําต่อไปน้ีในแผ่นดินของยูดาห์ และในหวัเมืองทัง้หลายอกีครัง้หน่ึง
 คือ  โอ  ท่ีอยู ่ แห ่งความเท่ียงธรรมเอย๋  ภู เขาบร ิสุทธ ์ิ เอย๋ ขอพระเยโฮวาหท์รงอาํนวยพระพรเจ้า 24  ยู ดาหแ์ละ
หวัเมืองทัง้สิน้น้ัน ทัง้บรรดาชาวนา บรรดาผู้ ท่ี ท่องเท่ียวไปมาพรอ้มกับฝูงแกะของเขา จะอาศัยอยู่ด้วยกั 
นที ่ น่ัน 25 เพราะเราจะให ้จิ ตใจท่ีออ่นระอาน้ั นอ ่ิม และจิตใจท่ีโศกเศรา้ทุกดวงเราจะให ้บรบูิรณ์ � 26  เม่ือน้ัน 
ข้าพเจ้าต่ืนขึ้นและมองดู และการหลับนอนของข้าพเจ้าก็เป็ นที ่ชื่นใจข้าพเจ้า 27 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  
เถิด วนัเวลาจะมาถึง เม่ือเราจะหวา่นพืชคนและพืชสัตวใ์นวงศ์วานอสิราเอลและวงศ์วานยูดาห์ 28 และจะ
เป็นไปอยา่งน้ี คือเม่ือเราเฝ้าดู เขา เพื่อจะถอนออกและพังลงควํา่เสีย  ทําลาย และนําเหตุรา้ยมาฉันใด เรา
จะเฝ้าดูเหนือเขาเพื่อจะสรา้งขึ้นและปลูกฝังฉันน้ัน� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 29 �ในสมัยน้ัน เขาจะไม่ 
กล ่าวต่อไปอ ีกวา่ � บิ ดารบัประทานองุน่เปรีย้วและบุตรก็ เข็ดฟัน � 30  แต่  ทุ กคนจะต้องตายเพราะความชัว่
ชา้ของตนเอง  มนษุย ์ ทุ กคนท่ีรบัประทานองุน่เปรีย้ว  ก็ จะเข็ดฟัน�

พันธสัญญาใหม่
31 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด วนัเวลาจะมาถึง ซ่ึงเราจะทําพันธสัญญาใหม่กับวงศ์วานอสิราเอลและ

วงศ์วานยูดาห์ 32  ไม่ เหมือนกับพันธสัญญาซ่ึงเราได้กระทํากับบรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย ในว ันที ่เราจู งม 
ือเขาเพื่อนําเขาออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เป็นพันธสัญญาของเราซ่ึงเขาผิด  ถึงแม้ วา่เราได้เป็นสามีของ
เขา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 33 � แต่  น่ี จะเป็นพันธสัญญาซ่ึงเราจะกระทํากับวงศ์วานอสิราเอล ภาย
หลังสมัยน้ัน� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ �เราจะบรรจุราชบัญญั ติ ของเราไว้ภายในเขาทัง้หลาย และ
เราจะจารกึมันไว ้ท่ี ในดวงใจของเขาทัง้หลาย และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชาชนของ
เรา 34 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่น้องของตนแต่ละคนอ ีกวา่ �จงรู้จักพระเยโฮวาห�์
เพราะเขาทัง้หลายจะรูจั้กเราหมด  ตัง้แต่  คนเล ็กน้อยท่ีสุดถึงคนใหญ่โตท่ี สุด � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 
�เพราะเราจะให้อภัยความชัว่ชา้ของเขา และจะไม่จดจําบาปของเขาทัง้หลายอกีต่อไป� 35 พระเยโฮวาห ์ผู้ 
ทรงให ้ดวงอาทิตย ์เป็นสวา่งกลางวนั และทรงให้ระเบียบตายตัวของดวงจันทร์ และทรงให้บรรดาดวงดาว
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เป็นสวา่งกลางคืน  ผู้ ทรงกวนทะเลใหค้ล่ืนกําเรบิ พระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาหจ์อมโยธา ตร ัสด ังน้ี 
วา่ 36 �ถ้าระเบียบตายตั วน ้ีต้องพรากไปจากต่อหน้าเรา  แล ้วเชื้อสายของอสิราเอลก็จะต้องหยุดยัง้จากการ
เป็นประชาชาติ หน ึ่งต่อหน้าเราเป็นนิตย�์ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 37 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �ถ้าฟ้า
สวรรค์เบื้องบนเป็ นที ่วดัได้ และรากฐานของพิภพเบื้องล่างเป็ นที ่ ให ้สํารวจได้  แล ้วเราก็จะเหวีย่งเชื้อสาย
อสิราเอลทิง้ไปเสียหมด ด้วยเหตุบรรดาการซ่ึงเขาได้กระทําน้ัน� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 38 พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด วนัเวลาจะมาถึง  ท่ี เมืองน้ีจะต้องสรา้งขึ้นใหม่เพื่อพระเยโฮวาห ์ตัง้แต่ หอคอยฮานัน
เอลไปถึงประตู มุม 39 และเชอืกวดัจะไปไกลกวา่น้ันตรงไปถึงเนินเขากาเรบ  แล ้วจะเล้ียวไปถึงตําบลโกอาห์
40 หุบเขาแหง่ซากศพและขี้เถ้าทัง้สิน้น้ัน และทุ่งนาทัง้หมดไกลไปจนถึงลําธารขิดโรนจนถึ งม ุมประตูม้าไป
ทางตะวนัออก จะเป็ นที ่ บรสุิทธิ ์ แด่ พระเยโฮวาห์ จะไม่เป็ นที ่ถอนรากหรอืควํา่ต่อไปอกีเป็นนิตย�์

32
เยเรมียซ้ื์อนาแปลงหน่ึง

1 พระวจนะซ่ึงมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์ในปี ท่ี  สิ บแหง่เศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ของยูดาห์ ซ่ึงเป็นปี ท่ี  สิ 
บแปดของเนบูคัดเนสซาร์ 2  ครัง้ น้ัน กองทัพของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนกําลังล้อมกรุงเยรูซาเล็มอยู่ และ
เยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  ถู กขังอยู่ในบรเิวณทหารรกัษาพระองค์ ซ่ึงอยู่ในพระราชวงัของกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ 3 เพ
ราะเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ได้  คุ มขังท่านไว้ ตร ัสว ่า �ทําไมท่านจึงพยากรณ์และกล่าววา่ �พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะให้เมืองน้ี ไว ้ในมือของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน และเขาจะยดึเมืองน้ี 4 เศเดคียาห ์
กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาหจ์ะหนีไปไม่พ้นจากมือของคนเคลเดีย  แต่ จะถูกมอบไวใ้นมือของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบโิลนเป็น
แน่ และจะได้ พู  ดก ันปากต่อปาก และจะแลเหน็ตาต่อตา 5 และเขาจะนําเศเดคียาหไ์ปยงับาบิ โลน และท่าน
จะอยู ่ท่ี น่ันจนกวา่เราจะไปเยีย่มท่าน พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ  ถึงแม้  เจ้ าจะต่อสู้กับชาวเคลเดีย  เจ้ าก็
จะไม่ เจรญิ � � 6 เยเรมียทู์ลวา่ �พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพระองค์ วา่ 7  ดู  เถิด ฮานัมเอลบุตรชาย
ชลัลูม อาของเจ้าจะมาหาเจ้าและกล่าววา่ �จงซ้ือนาของข้าพเจ้าซ่ึงอยู ่ท่ี อานาโธท เพราะวา่สิทธขิองการไถ่
ด้วยการซ้ือน้ันเป็นของท่าน� 8  แล ้วฮานัมเอลลูกของอาของข้าพเจ้ามาหาข้าพเจ้าท่ีบรเิวณของทหารรกัษา
พระองค์ ถู กต้องตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และพู ดก ับข้าพเจ้าวา่ �จงซ้ือนาของข้าพเจ้าซ่ึงอยู ่ท่ี อานา
โธทในแผ่นดินเบนยามิน เพราะสิทธิของการถือกรรมสิทธิแ์ละการไถ่เป็นของท่าน จงซ้ือไว ้เถิด �  แล ้วข้า
พระองค์จึงทราบวา่น่ีเป็นพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 9 และข้าพระองค์ ก็ ซ้ือนาท่ีอานาโธทจากฮานัมเอลลูก
ของอาของข้าพระองค์ และได้ชัง่เงนิให ้แก่  เขา คือเงนิสิบเจ็ดเชเขล 10 ข้าพระองค์ ก็ ลงนามในโฉนดประทับ
ตราไว้ เป็นพยานและเอาตาชัง่ชัง่เงนิ 11  แล ้วข้าพระองค์ ก็ รบัโฉนดของการซ้ือทัง้ฉบั บท ่ีประทับตราแล้ว
ตามกฎหมายและธรรมเนียมและฉบั บท ่ีเปิ ดอย ู่12 และข้าพระองค์ ก็ มอบโฉนดของการซ้ือให ้แก่ บารุ คบ ุตร
ชายเนรยิาห์  ผู้ เป็นบุตรชายของมาอาเสอาห์ ต่อสายตาของฮานัมเอลลูกของอาของข้าพระองค์ ต่อหน้า
พยานผู้ ท่ี ลงนามในโฉนดการซ้ือและต่อหน้าบรรดาพวกยวิ  ผู้ ซ่ึงน่ังอยู่ในบรเิวณทหารรกัษาพระองค์ 13 ข้า
พระองค์ ก็ กําชบับารุคต่อหน้าเขาทัง้หลายวา่ 14 �พระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ 
จงเอาโฉนดเหล่าน้ีไปเสีย ทัง้โฉนดของการซ้ือท่ีประทับตรากับฉบั บท ่ีเปิดน้ี และบรรจุ ไว ้ในภาชนะดินเพื่อ
จะทนอยู ่ได้ หลายวนั 15 เพราะพระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ บ้านเรอืนและไรน่า
และสวนองุน่จะมีการถือกรรมสิทธิกั์ นอ ีกในแผ่นดินน้ี�

เยเรมียเ์ชื่อวา่อสิราเอลจะกลับมาสู่สภาพเดิม
16  หลังจากท่ี ข้าพระองค์มอบโฉนดการซ้ือให ้แก่ บารุ คบ ุตรชายเนริยาห ์แล้ว ข้าพระองค์ ได้ อธษิฐาน

ต่อพระเยโฮวาห ์วา่ 17 �ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  ดู  เถิด คือพระองค์ เอง  ผู้  ได้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลก ด้วยฤทธานุภาพใหญ่ยิง่ของพระองค์และด้วยพระกรซ่ึงเหยยีดออกของพระองค์ สําหรบั
พระองค์ ไม่มี  สิ ่งใดท่ียากเกิน 18  ผู้ ทรงสําแดงความเมตตาต่อคนเป็นพันๆ  แต่ ทรงตอบสนองความชัว่ชา้
ของบิดาให้ตกถึงอกของลูกหลานสืบต่อมา ข้าแต่พระเจ้าผู้ ใหญ่ ยิง่และทรงฤทธิ์ พระนามของพระองค์
คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา 19  พระองค์ ทรงเป็นใหญ่ในการให ้คําปรกึษา ทรงฤทธานุภาพในพระราชกิจ
พระเนตรของพระองค์ เห น็ทุกวถีิทางบุตรทัง้หลายของมนษุย์ ประทานรางวลัแก่ ทุ กคนตามพฤติ การณ์ ของ
เขาและตามผลแหง่การกระทําของเขา 20 ทรงเป็นผู้สําแดงหมายสําคัญและการมหศัจรรย์ในแผ่นดิ นอ 
ียปิต์ และจนถึงสมัยน้ี ก็ ทรงสําแดงในอสิราเอลและท่ามกลางมนษุยชาติ และทรงทําให้พระนามเล่ืองลือ
ไปอยา่งทุกวนัน้ี 21  พระองค์  ได้ ทรงนําอสิราเอลประชาชนของพระองค์ออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ ด้วยหมาย
สําคัญและการมหศัจรรย์ และด้วยพระหตัถ์ เข้มแข็ง และพระกรท่ี เหย ียดออก และด้วยความสยดสยอง
ยิง่นัก 22 และพระองค์ประทานแผ่นดินน้ี แก่  เขาทัง้หลาย ซ่ึงพระองค์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของเขา
ทัง้หลายวา่จะประทานแก่ เขา คือแผ่นดินซ่ึ งม ีน้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์ 23 และเขาทัง้หลายก็ ได้  เข ้า
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ไปและถือกรรมสิทธิ ์แผ่ นดินน้ัน  แต่ เขาทัง้หลายมิ ได้ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ หรอืดําเนินตามพระ
ราชบัญญั ติ ของพระองค์  สิ ่งทัง้ปวงซ่ึงพระองค์ทรงบัญชาเขาให้กระทําน้ัน เขาทัง้หลายมิ ได้ กระทําเสียเลย
เพราะฉะน้ันพระองค์ทรงกระทําให ้เหตุ รา้ยทัง้สิน้น้ีมาถึงเขาทัง้หลาย 24  ดู  เถิด เชงิเทิ นที ่ล้อมอยู ่ได้ มาถึง
กรุงเพื่อจะยดึเอาแล้ว และเพราะเหตุด้วยดาบ  การก ันดารอาหาร และโรคระบาด เมืองน้ี ก็ได้  ถู กมอบไวใ้น
มือของคนเคลเดียผูกํ้าลังต่อสู้ อยู ่น้ันแล้ว  พระองค์ ตร ัสส ิง่ใดก็เป็นไปอยา่งน้ันแล้ว และดู เถิด  พระองค์ ทอด
พระเนตรเหน็ 25  โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  พระองค์ ยงัตรสัแก่ข้าพระองค์ วา่ �จงเอาเงนิซ้ือนา
และหาพยานเสีย�  แม้ว ่าเมืองน้ันจะถูกมอบไวใ้นมือของคนเคลเดีย� �

 กรุ งเยรูซาเล็มจะถูกทําลายแล้วจะสรา้งขึ้นมาใหม่
26 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเยเรมีย ์วา่ 27 � ดู  เถิด เราคือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของบรรดาเน้ือหนัง

ทัง้สิน้ สําหรบัเรามี สิ ่งใดท่ียากเกินหรอื 28 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะมอบเมืองน้ี ไว ้
ในมือของชาวเคลเดีย และในมือของเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน และเขาจะยดึเอาแน่ 29 ชาวเคล
เดียผู้ ต่อสู้ กับเมืองน้ี จะมาเผาเมืองน้ี เสียด ้วยไฟให ้ไหม้  หมด ทัง้บรรดาบ้านท่ีเขาเผาเครือ่งถวายพระบาอลั
ท่ีบนหลังคา และเทเครือ่งด่ืมบูชาถวายแก่พระอื่นเพื่อยัว่เยา้เราให ้กริว้ 30 เพราะประชาชนของอสิราเอล
และประชาชนของยูดาห ์ไม่ได้ กระทําอะไรเลย นอกจากความชัว่ต่อหน้าต่อตาของเราตัง้แต่ หน ุ่มๆมา พระ
เยโฮวาหต์ร ัสว ่า ประชาชนอสิราเอลไม่ ได้ กระทําอะไรเลย นอกจากยัว่เยา้เราให ้กร ้ิวด้วยผลงานแห ่งม ือของ
เขา 31 เมืองน้ี ได้ เรา้ความกริว้และความพิโรธของเรา  ตัง้แต่  วนัท่ี  ได้ สรา้งมันขึ้นจนถึงวนัน้ี เพราะฉะน้ัน
เราจะถอนออกไปเสียจากหน้าของเรา 32 เพราะวา่ความชั ่วท ้ังสิน้ของประชาชนอสิราเอล และประชาชนยู
ดาห์ซ่ึงเขาได้กระทําอนัยัว่เยา้ให ้โกรธ คือทัง้ตัวเขา บรรดากษั ตร ิย์และเจ้านายของเขา บรรดาปุโรหติและ
ผู้ พยากรณ์ ของเขา คนยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็ม 33 เขาทัง้หลายได้หนัหลังให ้เรา  มิใช ่ หนัหน้า  แม้ว ่า
เราได้สอนเขาอยู่อยา่งไม่ หยุดยัง้ เขาก็ มิได้ ฟังท่ีจะรบัคําสัง่สอนของเรา 34  แต่ เขาทัง้หลายได้ตัง้สิง่ท่ีน่า
สะอดิสะเอยีนของเขาไวใ้นนิเวศ ซ่ึงเรยีกตามนามของเรา กระทําให ้มีมลทิน 35 เขาทัง้หลายได้สรา้งปู ชน ีย
สถานสูงสําหรบัพระบาอลัซ่ึงอยู่ในหุบเขาแห ่งบ ุตรชายของฮินโนม  เพื่อให ้ บุ ตรชายและบุตรสาวของเขาลุย
ไฟถวายแก่พระโมเลค ซ่ึงเรามิ ได้ บัญชาเขาเลยและไม่ ได้  มี  อยู ่ในจิตใจของเราวา่ เขาควรจะกระทําสิง่ท่ีน่า
สะอดิสะเอยีนน้ีเพื่อเป็นเหตุ ให ้ ยู ดาหก์ระทําผิดบาปไป 36 เพราะฉะน้ันบัดน้ี พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสรา
เอลตรสัเก่ียวกับเมืองน้ี แก่  เจ้ าทัง้หลายวา่ �เมืองน้ีจะถูกยกให ้ไว ้ในมือของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน ด้วยดาบ
ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด� 37  ดู  เถิด เราจะรวบรวมเขามาจากประเทศทัง้ปวง ซ่ึงเราได้ 
ขับไล่ เขาให้ไปอยู่ด้วยความกริว้ ด้วยความพิโรธ และความขึ้งโกรธของเราน้ัน เราจะนําเขาทัง้หลายกลับ
มายงัท่ี น้ี และจะกระทําให้เขาอาศัยอยู ่อยา่งปลอดภัย 38 เขาทัง้หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะ
เป็นพระเจ้าของเขา 39 เราจะให้ใจเดียวและทางเดียวแก่ เขา เพื่อเขาจะยาํเกรงเราอยู ่เป็นนิตย ์เพื่อเป็น
ประโยชน์ แก่  เขา และแก่ลูกหลานของเขาท่ีตามเขามา 40 เราจะกระทําพันธสัญญานิรนัดรกั์บเขาทัง้หลา
ยอ ันว ่า เราจะไม่หนัจากการกระทําความดี แก่  เขาทัง้หลาย และเราจะบรรจุความยาํเกรงเราไวใ้นใจของเขา
ทัง้หลาย เพื่อวา่เขาจะมิ ได้ หนัไปจากเรา 41  เออ เราจะเปรมปร ีดิ ใ์นการท่ีจะกระทําความดี แก่  เขา และเราจะ
ปลูกเขาไวใ้นแผ่นดินน้ีด้วยความมุ่ งม ่ัน ด้วยสุดใจของเราและสุดจิตของเรา 42 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง
น้ี วา่ เราได้นําเอาความรา้ยยิง่ใหญทั่ง้สิน้มาเหนือชนชาติ น้ี  ฉันใด เราก็จะนําความดีทัง้สิน้ซ่ึงเราได้สัญญาไว้
น้ันมาเหนือเขาฉันน้ัน 43 และจะมีการซ้ือนากันในแผ่นดินน้ีซ่ึงเจ้ากล่าวถึงวา่ เป็ นที ร่กรา้งปราศจากมนษุย์
หรอืสัตว์  ถู กมอบไวใ้นมือของคนเคลเดีย 44  ท่ี  นาน ้ันจะซ้ื อก ันด้วยเงนิ ใบโฉนดก็จะต้องลงนามและประทับ
ตรา และลงนามพยานท่ีในแผ่นดินของเบนยามิน ในท่ีต่างๆแถบกรุงเยรูซาเล็ม และในหวัเมืองยูดาห์ ใน
หวัเมืองแถบแดนเมืองเทือกเขา ในหวัเมืองแถบหุบเขา และในหวัเมืองแถบภาคใต้ เพราะเราจะใหก้ารเป็น
เชลยของเขาทัง้หลายกลับสู่สภาพเดิม� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 

33
 กรุ งเยรูซาเล็มถูกทําลายและอสิราเอลถูกนําไปเป็นเชลย

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเยเรมีย์ครัง้ท่ี สอง เม่ือท่านยงัถู กก ักตัวอยู่ในบรเิวณของทหารรกัษา
พระองค์น้ั นว ่า 2 �พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงสรา้ง พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงป้ันเพื่อสถาปนาไว้ พระเยโฮวาหคื์อพระนาม
ของพระองค์ ตร ัสด ังน้ี วา่ 3 จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้า และจะสําแดงสิง่ท่ี ใหญ่ ยิง่และท่ี มี อาํนาจใหญ่ โต 
ซ่ึงเจ้าไม่ รู ้น้ันให ้แก่  เจ้า 4 เพราะวา่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลได้ตร ัสด ังน้ี เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งบ้านในกรุง
น้ี และเก่ี ยวด ้วยเรือ่งพระราชวงัของบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ ซ่ึงถู กร ื้อลง เพื่อทําการต่อต้านเชงิเทินและ
ดาบ 5 เขาทัง้หลายจะมารบกับชาวเคลเดียและทําให้คนเป็นศพไปเต็มบ้านเต็มเรอืน เป็นคนท่ีเราสังหาร
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ด้วยความกริว้และความพิโรธของเรา เพราะได้ซ่อนหน้าของเราจากกรุงน้ีเน่ืองด้วยความชัว่ของเขาทัง้
หลาย 6  ดู  เถิด เราจะนําอนามัย และการรกัษามาให้ และเราจะรกัษาเขาทัง้หลายให ้หาย และเผยสันติภาพ
และความจรงิอยา่งอุ ดม 7 เราจะให้พวกเชลยแหง่ยูดาห์และพวกเชลยแห ่งอ ิสราเอลกลับสู่สภาพเดิม และ
จะสรา้งเขาทัง้หลายเสียใหม่อยา่งท่ีเขาเป็นมาแต่เดิ มน ้ัน 8 เราจะชาํระเขาจากบรรดาความชัว่ชา้ของเขา
ซ่ึงเขาได้กระทําต่อเรา และจะให้อภัยบรรดาความชัว่ชา้ของเขาซ่ึงเขาได้ กระทํา และการละเมิดของเขาต่อ
เรา 9 และกรุงน้ีจะใหเ้รามีชื่ ออ ันให ้ความชื่นบาน เป็ นที ่สรรเสรญิและเป็นศั กด ์ิ ศร ีต่อหน้าบรรดาประชาชาติ
ทัง้สิน้แหง่แผ่นดินโลก ซ่ึงจะได้ยนิถึงความดีทัง้สิน้ซ่ึงเราได้กระทําเพื่อเขาทัง้หลาย เขาจะกลัวและสะทก
สะท้าน เพราะความดีและความเจรญิทัง้สิน้ซ่ึงเราได้จัดหาให้เมืองน้ัน 10 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ และจะ
มีเสียงให ้ได้ ย ินก ั นอ ีกครัง้ในสถานท่ี น้ี ซ่ึงเจ้ากล่าววา่ จะเป็ นที ่รกรา้งปราศจากมนษุย์และปราศจากสัตว์
ในหวัเมืองแหง่ยูดาหแ์ละตามถนนในกรุงเยรูซาเล็มซ่ึงรา้งเปล่า ปราศจากมนษุย์ ปราศจากคนอาศัย และ
ปราศจากสัตว ์ใดๆ 11  ท่ี น่ันจะได้ยนิเสียงบันเทิงและเสียงรืน่เรงิ และเสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาว และ
เสียงบรรดาคนเหล่าน้ั นที ่รอ้งเพลงอกี  ขณะท่ี เขานําเครือ่งบูชาแหง่การสรรเสรญิมายงัพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์  วา่ �จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์จอมโยธา เพราะพระเยโฮวาห ์ประเสรฐิ เพราะความเมตตาของ
พระองค์ ดํารงอยู ่ เป็นนิตย ์� เพราะเราจะให้พวกเชลยแหง่แผ่นดินน้ันกลับสู่สภาพเดิม พระเยโฮวาหต์ร ัสด 
ังน้ี แหละ 12 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ ในสถานท่ี น้ี ซ่ึงเป็ นที ่ รกรา้ง ปราศจากมนษุย์และปราศจาก
สัตว์ และในหวัเมืองทัง้สิน้ของท่ี น้ี จะเป็ นที ่อาศัยของผู้เล้ียงแกะทัง้หลายใหแ้กะของเขาได้นอนลงอกี

 ผู้ สืบสายโลหติของดาวดิจะครอบครองอกี
13 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ในหวัเมืองแถบแดนเทือกเขา ในหวัเมืองแถบหุบเขา ในหวัเมืองแถบภาคใต้ ใน

แผ่นดินแหง่เบนยามิน ตามสถานท่ีรอบกรุงเยรูซาเล็ม ในหวัเมืองยูดาห์ จะมีฝูงแกะผ่านใต้มือของผู้ ท่ี นับ
อกี 14 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  ดู  เถิด วนัน้ันจะมาถึง คือเม่ือเราจะให ้สิ ่ งด ี ท่ี เราสัญญาไวต่้อวงศ์วานอสิราเอล
และวงศ์วานยูดาห ์สําเรจ็ 15 ในวนัเหล่าน้ันและในเวลาน้ัน เราจะให้อ ังก ูรชอบธรรมเกิดมาเพื่อดาวดิ และ
ท่านจะใหค้วามยุ ติ ธรรมและความชอบธรรมในแผ่นดินน้ัน 16 ในกาลครัง้น้ัน  ยู ดาหจ์ะได้รบัการชว่ยให ้รอด 
และเยรูซาเล็มจะอาศัยอยู ่อยา่งปลอดภัย และน่ีเป็นชื่อซ่ึงเขาจะเรยีกเมืองน้ันคือ �พระเยโฮวาห์ทรงเป็น
ความชอบธรรมของเรา� 17 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดาว ิดจะไม่ขัดสนบุรุษท่ีจะประทับบนพระท่ีน่ัง
แหง่วงศ์วานอสิราเอล 18 และปุโรหติคนเลวจีะไม่ขัดสนบุรุษท่ี อยู ่ต่อหน้าเรา เพื่อถวายเครือ่งเผาบู ชา และ
เผาเครือ่งธญัญบู ชา และกระทําการสักการบูชาเป็นนิตย�์ 19 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเยเรมีย ์วา่ 
20 �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ ถ้าเจ้าหกัพันธสัญญาของเราด้วยวนั และหกัพันธสัญญาของเราด้วยคืนได้
จนวนัและคืนมาถึงตามเวลากําหนดไม่ ได้ 21  แล ้วจึงจะหกัพันธสัญญาของเราซ่ึ งม ีต่อดาวดิผู้ รบัใช ้ของเรา
ได้ จนท่านไม่ มี โอรสท่ีจะเสวยราชยบ์นพระท่ีน่ังของท่าน และหกัพันธสัญญาของเรา ซ่ึ งม ีต่อปุโรหติคนเลว ี
ผู้  ปรนนิบัติ ของเราเสียได้ 22 บรวิารของฟ้าสวรรค์จะนับไม่ ได้ และเม็ดทรายท่ีทะเลก็ตวงไม่ ได้  ฉันใด เราก็จะ
ให้เชื้อสายของดาวดิผู้ รบัใช ้ของเราและคนเลว ีผู้  ปรนนิบัติ ของเราทวมีากขึ้นฉันน้ัน� 23 พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์มาถึงเยเรมีย ์วา่ 24 � เจ้ าไม่ ได้ พิจารณาดอกหรอืวา่ ประชาชนเหล่าน้ี พู  ดก ันอยา่งไร คือพู ดก ั นว ่า
�พระเยโฮวาหท์รงทอดทิง้สองครอบคร ัวท ่ี พระองค์ ทรงเลือกไวเ้สียแล้ว�  ดังน้ี  แหละ เขาทัง้หลายได้ ดู หมิน่
ประชาชนของเรา  ฉะน้ี เขาจึงไม่เป็นประชาชาติต่อหน้าเขาทัง้หลายอกีต่อไป 25 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ 
ถ้าเรามิ ได้ สถาปนาพันธสัญญาของเรากับวนัและคืน และสถาปนากฎต่างๆของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
แล้ว 26 เราจึงจะทอดทิง้เชื้อสายของยาโคบและดาวดิผู้ รบัใช ้ของเรา และจะไม่เลือกผู้ หน ึ่งจากเชื้อสายของ
เขาให้ครอบครองเหนือเชื้อสายของอบัราฮมั อสิอคัและยาโคบ เพราะเราจะใหก้ารเป็นเชลยของเขากลับสู่
สภาพเดิม และจะมีความกรุณาเหนือเขา�

34
เยเรมียตั์กเตือนเศเดคียาห์

1 พระวจนะซ่ึงมาจากพระเยโฮวาหถึ์งเยเรมีย์ เม่ือเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งเมืองบาบิ โลน และกองทัพ
ทัง้หมดของพระองค์ และบรรดาราชอาณาจักรในแผ่นดินโลกซ่ึงอยู ่ใต้ การครอบครองของพระองค์ และ
ชนชาติทัง้หลายท่ี ต่อสู้ กับกรุงเยรูซาเล็ม และหวัเมืองทัง้ปวงของกรุงน้ั นว ่า 2 �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ 
ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ จงไปพู ดก ับเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์และกล่าวแก่ท่านวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง
น้ี วา่  ดู  เถิด เราจะมอบกรุงน้ี ไว ้ในมือกษั ตร ิย์บาบิ โลน และเขาจะเผาเสียด้วยไฟ 3 ท่านจะไม่รอดไปจากมือ
ของเขา  แต่ จะถูกจับแน่และถูกมอบไว้ในมือของเขา ท่านจะได้ เห ็นกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนตาต่อตา และจะ
ได้ พู  ดก ันปากต่อปาก และท่านจะต้องไปยงับาบิ โลน � 4  โอ ข้าแต่เศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์  อยา่งไรก็ดี 
ขอทรงสดับพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรสัเก่ียวกับพระองค์ ดังน้ี  วา่ ท่านจะไม่ตายด้วยดาบ
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5 ท่านจะตายด้วยความสงบ และเขาจะเผาเครือ่งหอมเพื่อศพบรรพบุรุษของท่าน คือบรรดากษั ตร ิย์ซ่ึงอยู่
ก่อนท่านฉันใด คนเขาก็จะเผาเครือ่งหอมเพื่อท่านฉันน้ัน และเขาจะครํา่ครวญเพื่อท่านวา่ �อนิจจาเอย๋  
พระองค์  เจ้าข้า � เพราะเราได้ลัน่วาจาไว ้แล้ว � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 6  แล ้วเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  ได้ ทูล
บรรดาพระวจนะเหล่าน้ีต่อเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม 7 ขณะเม่ือกองทัพของกษั ตร ิย ์
แห ่งบาบิโลนกําลังสู้รบกรุงเยรูซาเล็มและหวัเมืองแหง่ยูดาห์ทัง้สิ ้นที ่ยงัเหลืออยู่  คือ เมืองลาคีชและเมือง
อาเซคาห์ เพราะยงัเหลืออยูส่องเมืองน้ี เท่ าน้ั นที ่เป็นหวัเมืองยูดาห ์ท่ี  มี กําแพงป้ อม 

 กรุ งเยรูซาเล็มจะรบัโทษเพราะได้บีบบังคับคนจน
8 พระวจนะซ่ึงมาจากพระเยโฮวาหย์งัเยเรมีย์  หลังจากท่ี  กษัตรยิ ์เศเดคียาห ์ได้ ทรงกระทําพันธสัญญากับ

บรรดาประชาชนในกรุงเยรูซาเล็มวา่ จะประกาศราชกฤษฎีกาเรือ่งอสิรภาพแก่ เขาทัง้หลาย  ดังน้ี 9  ให ้ ทุ ก
คนปล่อยทาสฮบีรูของตนทัง้ชายและหญิงเสียให ้เป็นอสิระ เพื่อวา่จะไม่ มี  ผู้ ใดกระทําใหย้วิพีน้่องของตนเป็น
ทาส 10 เม่ือบรรดาเจ้านายและบรรดาประชาชน  ผู้  เข ้ากระทําพันธสัญญาได้ย ินว ่า  ทุ กคนจะปล่อยทาสของ
ตนทัง้ชายและหญิง เพื่อวา่เขาทัง้หลายจะไม่ ถู กกระทําให้เป็นทาสอกี เขาทัง้หลายก็ ได้ เชื่อฟังและปล่อย
ทาสให ้เป็นอสิระ 11  แต่ ภายหลังเขาได้ หวนกลับ และจับทาสชายและหญิงซ่ึงเขาได้ปล่อยให้เป็ นอ ิสระน้ัน
มาให ้อยู ่ ใต้ บังคับของการเป็นทาสชายและหญิ งอ ีก 12 พระวจนะแหง่พระเยโฮวาหจึ์งมายงัเยเรมีย์จากพระ
เยโฮวาห ์วา่ 13 �พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ เราได้กระทําพันธสัญญากับบรรพบุรุษของ
เจ้า ในว ันที ่เรานําเขาออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ ออกจากเรอืนทาสวา่ 14 เม่ือสิน้เจ็ดปี แล ้วเจ้าทุกคนจะต้อง
ปล่อยพี่น้องฮบีรู ผู้  ท่ี เขาเอามาขายไวกั้บเจ้า และได้ รบัใช ้ เจ้ ามาหกปี  เจ้ าต้องปล่อยเขาให้เป็ นอ ิสระพ้นจาก
การรบัใช ้เจ้า  แต่ บรรพบุรุษของเจ้าไม่ฟังเราและไม่ เงีย่หู ฟังเรา 15  บัดน้ี  เจ้ าได้หนักลับและกระทําสิง่ท่ี ถู ก
ต้องในสายตาของเรา โดยการประกาศอสิรภาพทุกคนต่อเพื่อนบ้านของตน และเจ้าได้กระทําพันธสัญญา
ต่อหน้าเราในนิเวศซ่ึงเรยีกตามนามของเรา 16  แต่  แล ้วเจ้าก็หวนกลับกระทําให้นามของเราเป็นมลทิน ใน
เม่ือเจ้าทุกคนจับทาสชายหญิงของเจ้า ซ่ึงเจ้าได้ปล่อยให้เป็ นอ ิสระไปตามความปรารถนาของเขาทัง้หลาย
แล้ วน ัน้กลับมาให ้อยู ่ ใต้ บังคับของการเป็นทาสชายและหญิ งอ ีก 17  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาหจึ์งตร ัสด ังน้ี วา่ 
 เจ้ าทัง้หลายมิ ได้ เชื่อฟังเราด้วยการป่าวรอ้งเรือ่งอสิรภาพต่อพี่น้องและเพื่อนบ้านของตน พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า  ดู  เถิด เราป่าวรอ้งวา่  เจ้ าทัง้หลายเป็ นอ ิสระต่อดาบ ต่อโรคระบาด และต่อการกันดารอาหาร เราจะ
กระทําเจ้าให้ยา้ยไปอยู่ในบรรดาราชอาณาจักรของแผ่นดินโลก 18 และคนท่ีละเมิดต่อพันธสัญญาของเรา
และมิ ได้ กระทําตามข้อตกลงในพันธสัญญาซ่ึงเขาได้กระทําต่อหน้าเราน้ัน เป็นดังลูกว ัวท ่ีเขาตัดออกเป็น
สองท่อน และเดินผ่านกลางท่อนเหล่าน้ันไป 19  เจ้ านายแหง่ยูดาห ์ก็ดี  เจ้ านายแหง่กรุงเยรูซาเล็มก็ ดี  ขันที  
ก็ดี  ปุ โรหติและบรรดาประชาชนแหง่แผ่นดินน้ั นก ็ ดี  ผู้ ผ่านระหวา่งท่อนลูกว ัวน ้ัน 20 เราจะมอบเขาไวใ้นมือ
ศั ตรู ของเขา และในมือของบรรดาผู้ ท่ี แสวงหาชวีติของเขา ศพของเขาจะเป็นอาหารของนกในอากาศและ
ของสัตวใ์นแผ่นดินโลก 21 ส่วนเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาหแ์ละเจ้านายทัง้หลายของเขาน้ัน เราจะมอบไว้
ในมือศั ตรู ของเขา และในมือของบรรดาผู้ ท่ี แสวงหาชวีติของเขา ในมือของกองทัพแห่งกษั ตร ิย์บาบิโลนซ่ึง
ได้ถอยไปจากเจ้าแล้ วน ้ัน 22 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  ดู  เถิด เราจะบัญชาและจะกระทําให้เขากลับมายงักรุงน้ี
และเขาจะสู้รบกับกรุงน้ี และยดึเอาจนได้ และเผาเสียด้วยไฟ เราจะกระทําให้หวัเมืองยูดาหเ์ป็ นที ่รกรา้ง
ปราศจากคนอาศัย�

35
 วงศ์ วานเรคาบเป็นแบบอยา่งท่ี ดี 

1 พระวจนะซ่ึงมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์ในรชักาลเยโฮยาคิมราชบุตรของโยสิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยู
ดาห ์วา่ 2 �จงไปหาวงศ์วานเรคาบและพู ดก ับเขา และนําเขามาท่ีพระนิเวศของพระเยโฮวาห์  เข ้ามาใน
หอ้งเฉลียงหอ้งหน่ึง  แล ้วเชญิให้เขาด่ืมเหล้าองุน่� 3  ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงนํายาอาซันยาห์  บุ ตรชายเยเรมีย์
 ผู้ เป็นบุตรชายฮาบาซินยาห์และพี่น้องของเขา และบุตรชายของเขาทัง้หมด และวงศ์วานเรคาบทัง้หมด
4 ข้าพเจ้านําเขามายงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ มาในหอ้งเฉลียงของบุตรชายของฮานัน  ผู้ เป็นบุตรชาย
อกิดาลิยาห์  ผู้ เป็นคนของพระเจ้า ซ่ึงอยู ่ใกล้ กับหอ้งเฉลียงของเจ้านาย เหนือหอ้งเฉลียงของมาอาเสอาห ์
บุ ตรชายชลัลูม  ผู้ดู แลธรณี ประตู 5  แล ้วข้าพเจ้าก็วางเหยอืกเหล้าองุ ่นก ับถ้วยหลายลูกไว ้หน ้าเหล่าบุตร
ชายแหง่วงศ์วานเรคาบ และข้าพเจ้าพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �เชญิด่ืมเหล้าองุน่� 6  แต่ เขาทัง้หลายตอบวา่
�เราจะไม่ด่ืมเหล้าองุน่ เพราะโยนาดับบุตรชายเรคาบผู้เป็นบิดาของเราบัญชาเราวา่ � เจ้ าทัง้หลายอยา่ด่ืม
เหล้าองุน่ ทัง้ตัวเจ้าและลูกหลานของเจ้าเป็นนิตย์ 7  เจ้ าอยา่สรา้งเรอืน  เจ้ าอยา่หวา่นพืช  เจ้ าอยา่ปลูกหร ื
อม ีสวนองุน่ และเจ้าจงอยู่ในเต็นท์ตลอดชวีติของเจ้า เพื่อเจ้าจะมี ช ีวติยนืนานในแผ่นดินซ่ึงเจ้าอาศัยอยู�่
8 เราทัง้หลายได้เชื่อฟังเสียงของโยนาดับบุตรชายเรคาบผู้เป็นบิดาของเราในสิง่ทัง้ปวงซ่ึงท่านได้บัญชาเรา
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คือไม่ด่ืมเหล้าองุน่ตลอดชวีติของเรา ทัง้ตัวเรา  ภรรยา  บุตรชาย  บุ ตรสาวของเรา 9 และไม่สรา้งเรอืนเพื่อ
จะอาศัยอยู่ เราไม่ มี สวนองุน่หรอืนาหรอืพืช 10  แต่ เราเคยอยู่ในเต็นท์ และได้เชื่อฟังและกระทําทุกสิง่ซ่ึงโย
นาดับบิดาของเราได้บัญชาเราไว้ 11  แต่ ต่อมาเม่ือเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบโิลนได้ยกมาต่อสู้กับแผ่น
ดินน้ี เราพูดวา่ �มาเถิด  ให ้เราไปยงักรุงเยรูซาเล็มเพราะกลัวกองทัพคนเคลเดีย และเพราะกลัวกองทัพคน
ซีเรยี� ดังน้ันเราจึงอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม� 12  แล ้วพระวจนะแหง่พระเยโฮวาห์จึงมาถึงเยเรมีย ์วา่ 13 �พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ จงไปบอกบรรดาผู้ชายของยูดาห์ และบอกชาวกรุง
เยรูซาเล็มวา่ พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  เจ้ าจะไม่รบัคําสัง่สอนเพื่อจะเชื่อฟังถ้อยคําของเราหรอื 14 คําบัญชาซ่ึง
โยนาดับบุตรชายเรคาบให ้ไว ้ แก่  บุ ตรชายทัง้หลายของตน  ไม่  ให ้ด่ืมเหล้าองุน่น้ัน เขาก็ ได้ รกัษากันไว ้แล้ว 
และเขาทัง้หลายมิ ได้ ด่ืมเลยจนถึงวนัน้ี เพราะเขาทัง้หลายได้เชื่อฟังคําบัญชาแห ่งบ ิดาของเขา  แต่ เราได้ พู  
ดก ับพวกเจ้าอยา่งไม่ หยุดยัง้  แต่  เจ้ าทัง้หลายหาได้ฟังเราไม่ 15 เราได้ส่งบรรดาผู้ รบัใช ้ของเราคือผู้ พยากรณ์ 
มาหาเจ้า ส่งเขามาอยา่งไม่ หยุดยัง้  กล่าววา่ � บัดน้ี  เจ้ าทุกคนจงหนักลับจากทางชัว่ของตน และแก้ไขการก
ระทําของเจ้าทัง้หลายเสีย อยา่ไปติดตามพระอื่นเพื่อปรนนิบั ติ พระเหล่าน้ัน  แล ้วเจ้าจะได้อาศัยอยู่ในแผ่น
ดิน ซ่ึงเราได้ประทานแก่ เจ้ าและบรรพบุรุษของเจ้า�  แต่  เจ้ ามิ ได้  เงีย่หู หรอืเชื่อฟังเรา 16  บุ ตรชายทัง้หลาย
ของโยนาดับบุตรชายของเรคาบได้กระทําตามคําบัญชาซ่ึ งบ ิดาของเขาได้สัง่ไว้  แต่  ชนชาติ  น้ี  ไม่ได้ เชื่อฟังเรา
17  เหตุ  ฉะน้ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะนําความรา้ยทัง้
สิน้ซ่ึงเราประกาศไวม้าเหนือยูดาห์ และบรรดาชาวกรุงเยรูซาเล็ม เพราะวา่เราพู ดก ับเขาทัง้หลายและเขา
ก็ ไม่  ฟัง เราได้เรยีกเขาและเขาไม่ ขานตอบ � 18  แต่ เยเรมีย ์ได้  พู  ดก ับวงศ์วานเรคาบวา่ �พระเยโฮวาห์จอม
โยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะวา่เจ้าได้เชื่อฟังคําบัญชาของโยนาดับบิดาของเจ้า และถือ
รกัษาข้ อบ ังคับของท่านทัง้สิน้ และกระทําทุกอยา่งท่ีท่านบัญชาเจ้า 19  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาหจ์อมโยธา
พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ โยนาดับบุตรชายเรคาบจะไม่ขัดสนผู้ชายท่ียนือยู่ต่อหน้าเราเลยเป็น
นิตย�์
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เยเรมียบ์ันทึกคําพยากรณ์ต่างๆของท่าน

1 ต่อมาในปี ท่ีส่ี  แห ่งรชักาลเยโฮยาคิม ราชบุตรของโยสิยาห์  กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ พระวจนะต่อไปน้ีมาจาก
พระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย ์วา่ 2 � เจ้ าจงเอาหนังสื อม ้วนม้วนหน่ึง และเขียนถ้อยคําน้ีทัง้สิน้ลงไว้ เป็นคําท่ีเรา
ได้ พู  ดก ับเจ้าปรกัปราํอสิราเอลและยูดาห์ และบรรดาประชาชาติ ทัง้สิน้  ตัง้แต่  วนัท่ี เราได้ พู  ดก ับเจ้า  ตัง้แต่ 
รชักาลโยสิยาห์จนถึงวนัน้ี 3 ชะรอยวงศ์วานยูดาห์จะได้ยนิถึงความรา้ยทัง้สิน้ซ่ึงเราประสงค์จะกระทําแก่
เขาทัง้ปวง เพื่อวา่ทุกคนจะหนักลับจากทางชัว่รา้ยของเขา และเพื่อเราจะอภัยโทษความชัว่ชา้ของเขาและ
บาปของเขา� 4  แล ้วเยเรมีย์จึงเรยีกบารุ คบ ุตรชายเนรยิาห ์ให ้บารุคเขียนพระวจนะทัง้สิน้ของพระเยโฮวาห์
ซ่ึงพระองค์ตรสัแก่เยเรมีย์ ตามคําบอกของท่านไว้ในหนังสื อม ้ วน 5 และเยเรมีย ์ก็ สัง่บารุควา่ �ข้าพเจ้า
ถู กห ้ามไม่ ให ้ไปยงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 6 ฉะน้ันเจ้าต้องไป และในวนัถืออดอาหาร  เจ้ าจงอา่นพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์จากหนังสื อม ้ วน ซ่ึงเจ้าเขียนไวต้ามคําบอกของเราให้ประชาชนทัง้สิน้ในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห ์ได้ยนิ  เจ้ าจงอา่นให้คนทัง้ปวงแหง่ยูดาห์  ผู้ ออกมาจากหวัเมืองของเขาให้เขาได้ยนิด้วย
7 ชะรอยเขาจะถวายคําทูลวงิวอนของเขาต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และทุกคนจะหนักลับจากทางชัว่ของ
ตน เพราะความกริว้และความพิโรธซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงประกาศเป็นโทษเหนือชนชาติ น้ี น้ันใหญห่ลวงนัก�
8 และบารุ คบ ุตรชายเนรยิาห ์ได้ กระทําทุกอยา่งตามซ่ึงเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ สัง่เขา ถึงเรือ่งให้อา่นพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์จากหนังสื อม ้วนในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 9 ต่อมาในปี ท่ี หา้แหง่รชักาลเยโฮยาคิม
ราชบุตรของโยสิยาห์  กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์  ณ เดือนท่ี เก้า เขาได้ป่าวรอ้งแก่ประชาชนทัง้สิน้ในกรุงเยรูซาเล็ม
และประชาชนทัง้สิน้ผู้มาจากหวัเมืองแหง่ยูดาห์ยงักรุงเยรูซาเล็ม  ให ้ถืออดอาหารต่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาห์ 10  แล ้วบารุคจึงได้อา่นถ้อยคําของเยเรมีย์จากหนังสื อม ้วนใหป้ระชาชนทัง้สิน้ฟัง ในพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์ ในหอ้งเฉลียงของเกมารยิาห์  บุ ตรชายชาฟาน  ผู้ เป็นเลขาน ุการ ซ่ึงอยู่ในลานบนตรงทางเข้าของ
ประตู ใหม่  แห ่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 11 เม่ื อม ีคายาห์  บุ ตรชายเกมารยิาห์  ผู้ เป็นบุตรชายชาฟาน  ได้ 
ยนิพระวจนะทัง้สิน้ของพระเยโฮวาห์จากหนังสื อม ้วนแล้ว 12 ท่านได้ลงมาท่ีพระราชวงัของกษั ตร ิย ์เข ้าไป
ในหอ้งราชเลขา และดู เถิด  เจ้ านายทัง้สิ ้นก ็น่ังอยู ่ท่ีน่ัน คือเอลีชามาราชเลขา เดไลยาห ์บุ ตรชายเชไมอาห์
เอลนาธนับุตรชายอคัโบร์ เกมารยิาห ์บุ ตรชายชาฟาน เศเดคียาห ์บุ ตรชายฮานันยาห์ และบรรดาเจ้านายทัง้
สิน้ 13 และมีคายาห ์ก็ เล่าถ้อยคําทัง้สิน้ซ่ึงท่านได้ ยนิ เม่ือบารุ คอ ่านจากหนังสื อม ้วนให้ประชาชนฟังน้ัน 14  
เหตุ ดังน้ันบรรดาเจ้านายจึงใชเ้ยฮู ดี  บุ ตรชายเนธานิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายของเชเลมิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายของคู 
ช ี ให ้ไปพู ดก ับบารุควา่ �จงถือหนังสื อม ้วนซ่ึงเจ้าอา่นให้ประชาชนฟังน้ันมา� ดังน้ันบารุ คบ ุตรชายเนรยิาห์
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จึงถือหนังสื อม ว้นน้ันมาหาเขาทัง้หลาย 15 และเขาทัง้หลายจึงพู ดก ับเขาวา่ �จงน่ังลงอา่นหนังสือน้ันใหเ้รา
ฟัง� บารุคจึ งอ ่านให้เขาฟัง 16 ต่อมาเม่ือเขาได้ยนิคําทัง้หมดน้ั นก ็หนัมาหากันด้วยความกลัว เขาทัง้หลาย
จึงพู ดก ับบารุควา่ �เราจะต้องบอกบรรดาถ้อยคําเหล่าน้ีต่อกษั ตร ิย�์ 17  แล ้วเขาทัง้หลายจึงถามบารุควา่
�จงบอกเราวา่  เจ้ าเขียนถ้อยคําเหล่าน้ีทัง้สิน้อยา่งไร  เข ียนตามคําบอกของเขาหรอื� 18 บารุคตอบเขาทัง้
หลายวา่ �ท่านได้บอกถ้อยคําเหล่าน้ีทัง้สิน้แก่ ข้าพเจ้า ฝ่ายข้าพเจ้าก็ เข ียนมันไวด้้วยหมึกในหนังสื อม ้ วน �
19  แล ้วเจ้านายทัง้หลายบอกบารุควา่ �ทัง้เจ้าและเยเรมีย์จงไปซ่อนเสีย อยา่ให ้ผู้ ใดทราบวา่เจ้าอยู ่ท่ีไหน �
20  แล ้วเขาทัง้หลายก็ เข ้าไปในท้องพระโรงเพื่อเฝ้ากษั ตร ิย์ เม่ือเอาหนังสื อม ้วนเก็บไวใ้นหอ้งของเอลีชามา
ราชเลขาแล้ว เขาก็กราบทูลถ้อยคําทัง้สิน้น้ันแก่ กษัตรยิ ์

 กษัตรยิ ์เยโฮยาคิมเผาพระวจนะของพระเจ้าเสีย
21  กษัตรยิ ์ ก็ รบัสัง่ให้เยฮู ดี ไปเอาหนังสื อม ้วนน้ันมา เขาก็ไปเอามาจากหอ้งของเอลีชามาราชเลขา และ

เยฮู ดี  ก็ อา่นถวายกษั ตร ิย์และแก่บรรดาเจ้านายทัง้สิน้ผู้ยนือยู่ข้างๆกษั ตร ิย์ 22 เวลาน้ันเป็นเดือนท่ี เก้า  
กษัตรยิ ์ประทั บอย ู่ในพระราชวงัเหมันต์ และมีไฟลุกอยู่ในโถไฟหน้าพระพักตร์ 23 ต่อมาเม่ือเยฮู ดี อา่นไปได้
สามหรอืส่ี แถบ  กษัตรยิ ์ทรงเอามีดอาลักษณ์ ตัดออก และทรงโยนเข้าไปในไฟท่ีในโถไฟ จนหนังสื อม ้วนน้ัน
ถูกไฟท่ีในโถไฟเผาผลาญหมด 24 ถึงกระน้ันกษั ตร ิยห์รอืข้าราชการของพระองค์ ผู้  ได้ ยนิบรรดาถ้อยคําเหล่า
น้ีหาได้เกรงกลัวหรอืฉีกเส้ือผ้าของตนไม่ 25  แม้ว ่าเม่ือเอลนาธนัและเดลายาห์และเกมารยิาห์  ได้ ทูลวงิวอ
นกษั ตร ิย ์มิ  ให ้ พระองค์ ทรงเผาหนังสื อม ้ วน  พระองค์ หาทรงฟังไม่ 26  กษัตรยิ ์ทรงบัญชาให้เยราเมเอลบุตร
ชายฮามเมเลค และเสไรอาห ์บุ ตรชายอสัรเีอล และเชเลมิยาห ์บุ ตรชายอบัเดเอล  ให ้จับบารุคเสมียนและ
เยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  แต่ พระเยโฮวาหท์รงซ่อนท่านทัง้สองเสีย

พระเจ้าทรงใหเ้ยเรมียบ์ันทึกพระวจนะอกีครัง้
27  หลังจากท่ี  กษัตรยิ ์ทรงเผาหนังสื อม ้วนอ ันม ีถ้อยคําซ่ึงบารุคเขียนตามคําบอกของเยเรมีย ์แล้ว พระ

วจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเยเรมีย ์วา่ 28 �จงเอาหนังสื อม ้วนอกีม้วนหน่ึงและจงเขียนถ้อยคําแรกซ่ึงอยู่
ในหนังสื อม ้วนก่อนลงไว ้ทัง้หมด คือซ่ึงเยโฮยาคิมกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาหท์รงเผาเสียน้ัน 29 และเก่ียวกับเรือ่งเย
โฮยาคิมกษั ตร ิย ์ยู ดาห์น้ันเจ้าจงกล่าวดังน้ี วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ ท่านได้เผาหนังสื อม ้วนน้ีเสียและ
กล่าววา่ ทําไมเจ้าจึงได้ เข ียนไวใ้นน้ั นว ่า � กษัตรยิ ์บาบิโลนจะมาทําลายแผ่นดินน้ี เป็นแน่ และจะตัดมนษุย์
และสัตวอ์อกเสียจากแผ่นดินน้ัน� 30  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาห์จึงตร ัสด ังน้ี เก ่ี ยวด ้วยเยโฮยาคิมกษั ตร ิย ์
แห ่งยูดาห ์วา่ เยโฮยาคิมจะไม่ มี  บุ ตรท่ีจะประทับบนพระท่ีน่ังของดาวดิ และศพของท่านจะถูกทิง้ไว ้ให ้ตาก
แดดกลางวนั และตากน้ําค้างแข็งเวลากลางคืน 31 เราจะลงโทษท่านและเชื้อสายของท่านและข้าราชการ
ของท่าน เพราะความชัว่ชา้ของเขาทัง้หลาย เราจะนําเหตุรา้ยทัง้สิ ้นที ่เราได้ประกาศต่อพวกเขา  แต่ เขาไม่
ฟังน้ัน  ให ้ตกลงบนเขา และบนชาวกรุงเยรูซาเล็ม และบนคนยูดาห�์ � 32  แล ้วเยเรมีย์จึงเอาหนังสื อม ้วน
อกีม้วนหน่ึง  มอบให ้บารุ คบ ุตรชายเนรยิาห ์เสมียน  ผู้  เข ียนถ้อยคําทัง้สิน้ในน้ันตามคําบอกของเยเรมีย์ คือ
ถ้อยคําทัง้สิน้ในหนังสื อม ้วนซ่ึงเยโฮยาคิมกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์ได้ เผาเสียในไฟ และมีถ้อยคําเป็ นอ ันมากท่ี
คล้ายคลึ งก ันเพิม่ขึ้น
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เยเรมีย ์ถู  กค ุมขัง

1 เศเดคียาห์ราชบุตรของโยสิยาห์  ผู้ ซ่ึงเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้ตัง้ให้เป็นกษั ตร ิย์ในแผ่น
ดินยูดาห์  ได้  เสวยราชย ์แทนโคนิยาห์ราชบุตรของเยโฮยาคิม 2  แต่ ท่านเองก็ ดี หรอืข้าราชการของท่านก็ ดี 
หรอืประชาชนแหง่แผ่นดิ นก ็ ดี หาได้ฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงพระองค์ตรสัโดยเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  
ไม่ 3  กษัตรยิ ์เศเดคียาห์ทรงใช้เยฮูคั ลบ ุตรชายเชเลมิยาห์ และเศฟันยาห ์ปุ โรห ิตบ ุตรชายมาอาเสอาห ์ให ้ไป
ยงัเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  กล่าววา่ �ขออธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเผื่อเรา� 4 ฝ่ายเยเรมีย์น้ัน
ยงัเข้านอกออกในท่ามกลางประชาชนอยู่ เพราะท่านย ังม ิ ได้  ถู กจําขัง 5 กองทัพของฟาโรห ์ได้ ออกมาจาก
อยีปิต์ และเม่ือคนเคลเดียผู้ซ่ึงกําลังล้อมกรุงเยรูซาเล็มอยู ่ได้ ยนิข่าวน้ัน เขาทัง้หลายก็ถอยทัพไปจากกรุง
เยรูซาเล็ม 6 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  วา่ 7 �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสรา
เอลตร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าจงไปบอกกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์  ผู้ ซ่ึงใช ้เจ้ ามาถามต่อเราวา่ � ดู  เถิด กองทัพของฟาโรห์
ซ่ึงได้มาชว่ยเจ้ากําลังจะกลับไปอยีปิต์ ไปยงัแผ่นดินของเขา 8 และคนเคลเดียจะกลับมาต่อสู้กับกรุงน้ี อกี 
เขาทัง้หลายจะยดึไวแ้ละเผาเสียด้วยไฟ 9 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ อยา่ล่อลวงตัวเจ้าโดยกล่าววา่ �คนเคล
เดียจะถอยออกไปจากเราทีเดียวแน่� เพราะวา่เขาจะไม่ถอยออกไปเลยที เดียว 10  ถึงแม้ วา่เจ้ากระทําให้
กองทัพทัง้สิน้ของคนเคลเดียท่ีกําลังต่อสู้ เจ้ าให ้พ่ายแพ้ และมีเหลือแต่ คนที ่บาดเจ็บเท่าน้ัน เขาทัง้หลาย
จะลุกขึ้น  ทุ กคนในเต็นท์ของเขา และเผากรุงน้ี เสียด ้วยไฟ� � 11 ต่อมาเม่ือกองทัพของคนเคลเดียได้ถอย
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จากกรุงเยรูซาเล็ม เพราะกองทัพของฟาโรห ์เข ้ามาประชดิ 12 เยเรมีย ์ก็ ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มมุ่งไปยงั
แผ่นดินเบนยามิน เพื่อจะรบัส่วนของท่านท่ามกลางประชาชนท่ี น่ัน 13 เม่ือท่านอยู ่ท่ี  ประตู เบนยามิน ทหาร
ยามคนหน่ึงอยู ่ท่ีน่ัน ชื่ ออ ิ ร ียาห ์บุ ตรชายเชเลมิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายฮานันยาห ์ได้ จับเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  กล่าว
วา่ �ท่านกําลังหนีไปหาคนเคลเดีย� 14 และเยเรมีย์ตอบวา่ � ไม่  จร ิงเลย ข้าพเจ้ามิ ได้ กําลังหนีไปหาคนเคล
เดีย�  แต่ อ ิร ียาห ์ไม่ ฟังท่าน และจับเยเรมีย์นํามาหาพวกเจ้านาย 15 และบรรดาเจ้านายก็เดือดดาลต่อเยเร
มีย์ และเขาทัง้หลายก็ ตี ท่านและขังท่านไว้ในเรอืนของโยนาธานเลขาน ุการ เพราะได้ ทําให ้เป็นคุก 16 เม่ือ
เยเรมีย ์เข ้าไปในคุกใต้ ดิ นและในหอ้งเล็กแล้ว เยเรมีย ์ก็ ค้างอยู ่ท่ี น่ันหลายวนัแล้ว 17  กษัตรยิ ์เศเดคียาห ์ใช ้ ให ้
คนไปเอาตั วท ่านออกมา  กษัตรยิ ์ ได้ สอบถามท่านเป็นความลั บท ่ีในพระราชวงัวา่ � มี พระวจนะอนัใดมาจาก
พระเยโฮวาหบ์้างหรอื� เยเรมียทู์ลวา่ � มี พ่ะยะ่ค่ะ�  แล ้ วท ่านทูลอ ีกวา่ � พระองค์ จะถูกมอบไวใ้นมือของกษั 
ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน � 18 เยเรมีย ์ได้ ทูลกษั ตร ิยเ์ศเดคียาห ์อ ี กวา่ �ข้าพระองค์ ได้ กระทําอะไรผิดต่อพระองค์
หรอืต่อข้าราชการของพระองค์ หรอืต่อชนชาติ น้ี  พระองค์ จึงได้จําขังข้าพระองค์ ไว ้ในคุก 19  ผู้  พยากรณ์ ของ
พระองค์ ผู้  ได้  พยากรณ์  ให ้ พระองค์  วา่ � กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนจะไม่มาต่อสู้ พระองค์ หรอืต่อสู้ แผ่ นดินน้ี� น้ัน
อยู ่ท่ีไหน 20 เพราะฉะน้ันบัดน้ี  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ ผู้ เป็นเจ้านายของข้าพระองค์ ขอพระองค์ สด ับฟัง ขอคําทูล
ของข้าพระองค์เป็ นที ่โปรดปรานต่อพระพักตรข์องพระองค์ ขออยา่ส่งข้าพระองค์ กล ับไปท่ีเรอืนของโยนา
ธานเลขานกุารน้ันเลย เกรงวา่ข้าพระองค์จะตายเสียท่ี น่ัน � 21  กษัตรยิ ์เศเดคียาหจึ์ งม รีบัสัง่ใหเ้ขามอบเยเร
มีย ์ไว ้ ท่ี บรเิวณทหารรกัษาพระองค์ และเขาให้ขนมปังแก่ท่านวนัละก้อนจากถนนชา่งทําขนมจนขนมปังใน
กรุงน้ันหมด เยเรมียจึ์งค้างอยูใ่นบรเิวณทหารรกัษาพระองค์ อยา่งน้ัน 

38
เยเรมีย ์ถู กหยอ่นลงไปในคุกใต้ ดิน 

1 ฝ่ายเชฟาทิยาห ์บุ ตรชายมัทธาน เกดาลิยาห ์บุ ตรชายปาชเฮอร์ และยูคาลบุตรชายเชเลมิยาห์ และปา
ชเฮอร ์บุ ตรชายมัลคิยาห ์ได้ ยนิถ้อยคําของเยเรมีย ์ท่ี  กล ่าวแก่ประชาชนทุกคนวา่ 2 �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 
วา่  ผู้ ใดอยู่ในกรุงน้ีจะต้องตายด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด  แต่  ผู้ ใดท่ีออกไปหาคน
เคลเดียจะมี ช ีวติอยู่ เขาจะมี ช ีวติเป็นบําเหน็จแหง่การสงคราม และย ังม ี ช ีวติอยู่ 3 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ 
 แน่ นอนกรุงน้ีจะต้องมอบไวใ้นมือของกองทัพของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนและท่านจะยดึไว�้ 4 และบรรดาเจ้า
นายจึงทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ขอประหารชายคนน้ี เสีย เพราะเขากระทําให้มือของทหารซ่ึงเหลืออยู่ในเมืองน้ีออ่น
ลง ทั ้งม ือของประชาชนทัง้หมดด้วย โดยพูดถ้อยคําเชน่น้ี แก่  เขาทัง้หลาย เพราะวา่ชายคนน้ี มิได้ แสวงหา
ความอยูเ่ยน็เป็นสุขของชนชาติ น้ี  แต่ หาความทุกข์ ยากลําบาก � 5  กษัตรยิ ์เศเดคียาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด ชาย
คนน้ี อยู ่ในมือของท่านทัง้หลายแล้ว เพราะกษั ตร ิย์จะทําอะไรขัดท่านทัง้หลายได้ เล่า � 6 เขาจึงจับเยเรมีย์
หยอ่นลงไปในคุกใต้ ดิ นของมัลคิยาห ์บุ ตรชายฮามเมเลคซ่ึงอยู่ในบรเิวณทหารรกัษาพระองค์ เขาเอาเชอืก
หยอ่นเยเรมียล์งไป ในคุกใต้ ดิ นน้ันไม่ มีน ํ้า  มี  แต่  โคลน และเยเรมีย ์ก็ จมลงไปในโคลน

เอเบดเมเลคชว่ยเยเรมีย์
7 เม่ือเอเบดเมเลคคนเอธโิอเปียขั นที คนหน่ึงในพระราชวงัได้ย ินว ่า เขาหยอ่นเยเรมียล์งไปในคุกใต้ ดิ นน้ัน

ฝ่ายกษั ตร ิย์ประทั บอย ู่ ท่ี  ประตู เบนยามิน 8 เอเบดเมเลคก็ออกไปจากพระราชวงัและทูลกษั ตร ิย ์วา่ 9 �ข้า
แต่ กษัตรยิ ์ ผู้ เป็นเจ้านายของข้าพระองค์ คนเหล่าน้ี ได้ กระทําความชัว่รา้ยในบรรดาการท่ีเขาได้กระทําต่อ
เยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ โดยท่ี ได้ ทิง้ท่านลงไปในคุกใต้ ดิน ท่านคงหวิตายท่ี น่ัน เพราะในกรุงน้ี ไม่มี ขนมปังเหลือ
อยู ่เลย � 10  แล ้วกษั ตร ิย ์มี รบัสัง่ให้เอเบดเมเลคคนเอธโิอเปียวา่ �จงเอาคนไปจากท่ี น่ี กับเจ้าสามสิบคน  
แล ้วฉุดเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ ออกมาจากคุกใต้ ดิ  นก ่อนเขาตาย� 11 เอเบดเมเลคจึงเอาคนไปด้วยและไปท่ี
พระราชวงัไปยงัเรอืนพั สด ุเพื่อเอาผ้าเก่าๆและเส้ือผ้าขาดๆ ซ่ึงเขาเอาเชอืกผูกหยอ่นลงไปให้เยเรมีย ์ท่ี ใน
คุกใต้ ดิน 12  แล ้วเอเบดเมเลคคนเอธโิอเปียพู ดก ับเยเรมีย ์วา่ �ท่านจงคล้องผ้าและเส้ือเก่าน้ันไว ้ใต้  รกัแร ้
และเช ือก � เยเรมีย์กระทําตาม 13  แล ้วเขาก็ ฉุ ดเยเรมีย์ขึ้นมาด้วยเช ือก และยกท่านขึ้นมาจากคุกใต้ ดิน 
และเยเรมีย ์ก็ ยงัค้างอยูใ่นบรเิวณทหารรกัษาพระองค์

เศเดคียาหท์รงขอคําแนะนําจากเยเรมีย์
14  กษัตรยิ ์เศเดคียาห์ทรงใช้คนไปนําเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ มาท่ีทางเข้าพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ชอ่งท่ี 

สาม  กษัตรยิ ์ตรสักับเยเรมีย ์วา่ �เราจะถามท่านสักข้อหน่ึง ขออยา่ปิดบังไว้จากเราเลย� 15 เยเรมีย์จึงทูล
เศเดคียาห ์วา่ �ถ้าข้าพระองค์จะทูลพระองค์  พระองค์ จะประหารข้าพระองค์ แน่  มิใช ่ หรอื และถ้าข้าพระองค์
จะถวายคําปรกึษา  พระองค์ จะไม่ฟังข้าพระองค์ มิใช ่ หรอื � 16  แล ้วกษั ตร ิยเ์ศเดคียาห ์ก็ ทรงปฏิญาณแก่เยเร
มีย์เป็นการลับวา่ �พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงสรา้งวญิญาณของเราทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด เราจะไม่ประหาร
ท่านหรอืมอบท่านไว้ในมือของคนเหล่าน้ี ท่ี แสวงหาชวีติของท่านฉันน้ัน� 17  แล ้วเยเรมีย์ทูลเศเดคียาห ์วา่ 



เยเรมีย์ 38:18 623 เยเรมีย์ 39:16

�พระเยโฮวาห์ พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ ถ้าพระองค์จะยอมมอบตัวแก่พวกเจ้า
นายแห่งกษั ตร ิย์บาบิโลนแล้ว เขาจะไว ้ช ีวติของพระองค์ และกรุงน้ีจะไม่ต้องถูกไฟเผา  พระองค์ และวงศ์
วานของพระองค์จะมี ช ีวติอยู ่ได้ 18  แต่ ถ้าพระองค์ ไม่ ยอมมอบตัวแก่พวกเจ้านายแห่งกษั ตร ิย์ของบาบิโลน
แล้ว  กรุ งน้ีจะต้องถูกมอบไวใ้นมือของชนเคลเดีย และเขาทัง้หลายจะเอาไฟเผาเสีย และพระองค์จะหนี ไม่ 
รอดไปจากมือของเขาทัง้หลาย� 19  กษัตรยิ ์เศเดคียาหจึ์งตรสักับเยเรมีย ์วา่ �เรากลัวพวกยวิซ่ึงเล็ดลอดไป
หาคนเคลเดีย เกรงวา่เราจะถูกมอบไวใ้นมือของพวกเหล่าน้ัน และเขาทัง้หลายจะกระทําความอปัยศแก่ เรา 
� 20 เยเรมียทู์ลวา่ �เขาจะไม่มอบพระองค์ ไว ้ขอพระองค์เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหต์ามสิง่ซ่ึงข้า
พระองค์ ได้ ทูลพระองค์ และพระองค์ ก็ จะเป็นสุข และเขาก็จะไว ้พระชนม์ ของพระองค์ 21  แต่ ถ้าพระองค์ ไม่ 
ยอมมอบตัว  ต่อไปน้ี เป็นพระวจนะซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงสําแดงต่อข้าพระองค์ 22  ดู  เถิด บรรดาผูห้ญิงท่ี เหลือ
อยู ่ในวงัของกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์จะได้ ถู กนําออกไปให้พวกเจ้านายของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน และผู้หญิงเหล่า
น้ันจะวา่ �เพื่อนทัง้หลายของพระองค์ ได้ หลอกลวงพระองค์ และได้ชนะพระองค์ แล้ว พระบาทของพระองค์
จมลงในโคลนแล้ว และเขาทัง้หลายก็หนัไปจากพระองค์� 23 เขาจะพาบรรดาสนมและมเหสีและบุตรของ
พระองค์ไปให้คนเคลเดีย และพระองค์เองก็จะไม่ทรงรอดไปจากมือของเขาทัง้หลาย  แต่  พระองค์ จะถูกกษั 
ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนจับได้ และพระองค์จะเป็นเหตุ ท่ี พวกเขาเผากรุงน้ี เสียด ้วยไฟ� 24  แล ้วเศเดคียาหต์รสักับ
เยเรมีย ์วา่ �อยา่ให ้ผู้ ใดรูถ้้อยคําเหล่าน้ี และท่านจะไม่ ตาย 25  แต่ ถ้าพวกเจ้านายได้ย ินว ่าเราได้ พู  ดก ั บท ่าน
และมาหาท่านพูดวา่ �จงบอกมาวา่เจ้าพูดอะไรกับกษั ตร ิย์ และกษั ตร ิย์ตรสัอะไรกับเจ้า อยา่ซ่อนอะไรจาก
เราเลย และเราจะไม่ฆ่าเจ้า� 26 ท่านจงบอกเขาทัง้หลายวา่ �ข้าพเจ้าได้ทูลขอต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ มิ  ให ้ 
พระองค์ ทรงส่งข้าพเจ้ากลับไปท่ีเรอืนของโยนาธานเพื่อให้ตายเสียท่ี น่ัน � � 27 และเจ้านายทัง้ปวงก็มาหา
เยเรมีย์และซักถามท่าน และท่านก็ตอบเขาตามบรรดาถ้อยคําเหล่าน้ี ท่ี  กษัตรยิ ์ทรงรบัสัง่ท่าน เขาทัง้หลาย
จึงหยุดถามท่าน เพราะการสนทนาน้ันไม่ มี ใครได้ ยนิ 28 และเยเรมีย ์ก็ ค้างอยูใ่นบรเิวณทหารรกัษาพระองค์
จนถึงว ันที ่เยรูซาเล็มถูกยดึ ท่านอยูใ่นท่ีน่ันเม่ือเยรูซาเล็มถูกยดึ
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ครัง้สุดท้ายท่ี ยู ดาห ์ถู กนําไปเป็นเชลย

1 ในปี ท่ี  เก ้าแหง่เศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ ในเดือนท่ี สิบ เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนและ
กองทัพทัง้สิน้ของท่านได้มาสู้รบกรุงเยรูซาเล็มและได้ล้อมไว้ 2 ในปี ท่ี  สิ บเอด็แหง่รชักาลเศเดคียาห์ เม่ือว ั
นที ่ เก ้าของเดือนท่ี สี ่ กรุ งน้ั นก ็ แตก 3  แล ้วบรรดาเจ้านายของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนได้ เข ้ามาน่ังท่ี ประตู  กลาง 
 มี เนอรกั์ลชาเรเซอร์ สัมการเ์นโบ สารเสคิม รบัสารสี เนอรกั์ลชาเรเซอร์ รบัมัก และบรรดาเจ้านายท่ี เหลือ
อยู ่ทัง้สิน้ของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน 4 ต่อมาเม่ือเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์และบรรดาทหารได้ เห ็นแล้ว
เขาทัง้หลายได้ หนี ออกจากกรุงในเวลากลางคืนไปทางอุทยานของกษั ตร ิย์ ออกทางประตูระหวา่งกําแพง
ทัง้สอง และท่านได้ หนี ไปยงัทางท่ี ราบ 5  แต่ กองทัพของคนเคลเดียได้ ติ ดตามเขาทัง้หลาย ไปทันเศเดคี
ยาห ์ท่ี ราบเมืองเยร ีโค และเม่ือเขาทัง้หลายจั บท ่านได้ แล้ว เขาได้นําท่านไปยงัเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่
งบาบิโลนท่ีตําบลรบิลาห์ในแผ่นดินฮามัท และพระองค์ ก็ พิพากษาโทษท่าน 6  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้ฆ่า
บรรดาบุตรชายของเศเดคียาห ์ท่ี ตําบลรบิลาห์ต่อหน้าต่อตาของท่าน และกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนได้ประหาร
พวกขุนนางทัง้สิน้ของยูดาห ์เสีย 7  พระองค์ ทรงทํานัยน์ตาของเศเดคียาห ์ให ้บอดไป  แล ้วตีตรวนท่านไวเ้พื่อ
จะนําไปบาบิ โลน 8 คนเคลเดียได้เผาพระราชวงัและบ้านเรอืนของประชาชน และพังกําแพงกรุงเยรูซาเล็ม
เสีย 9  แล ้วเนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ได้ จับส่วนประชาชนท่ี เหลืออยู ่ในกรุงเป็นเชลย
พาไปยงับาบิ โลน ทัง้คนท่ี เล็ดลอด คือคนท่ีเล็ดลอดมาหาท่าน และส่วนคนท่ี เหลืออยู ่10 เนบูซาระดาน  ผู้ 
บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ได้ ทิง้คนจนแหง่ประชาชนท่ี ไม่มี  สมบัติ อะไรไว้ในแผ่นดินยูดาห ์บ้าง และใน
เวลาเดียวกันได้มอบสวนองุน่และไรน่าให ้แก่  เขา 

เนบูคัดเนสซารร์บัสัง่ให ้ดู แลรกัษาเยเรมีย์
11 เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบโิลนได้ประทานบัญชาเก่ี ยวด ้วยเยเรมียท์างเนบูซาระดาน  ผู้ บัญชาการ

ทหารรกัษาพระองค์ วา่ 12 �จงร ับท ่านไป  ดู แลท่านให ้ดี และอยา่ทําอนัตรายแก่ ท่าน  แต่ จงกระทําแก่ท่าน
ตามท่ีท่านจะบอกให�้ 13  ดังน้ัน เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ เนบูชสับาน รบัสารสี เนอ
รกั์ลชาเรเซอร์ รบัมัก และบรรดาเจ้านายของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนได้ ใช ้คนไป 14 คือพวกท่านได้ ใช ้คนไป
นําเยเรมีย์มาจากบรเิวณทหารรกัษาพระองค์ เขาทัง้หลายมอบท่านไว้กับเกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิม  ผู้ 
เป็นบุตรชายชาฟาน  ให ้นําท่านไปบ้าน ดังน้ันท่านจึงได้ อยู ่ท่ามกลางประชาชน 15 พระวจนะของพระเยโฮ
วาห ์มาย ังเยเรมีย์  ขณะท่ี ท่านถูกขังอยู่ในบรเิวณทหารรกัษาพระองค์น้ั นว ่า 16 �จงไปบอกเอเบดเมเลคคน
เอธโิอเปียวา่ พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะให้ถ้อยคําของเราท่ี มี  
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อยู ่ ต่อกร ุงน้ีสําเรจ็ในทางรา้ยไม่ ใช ่ทางดี และจะสําเรจ็ต่อหน้าเจ้าในวนัน้ัน 17 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  แต่ เรา
จะชว่ยเจ้าใหพ้้นในวนัน้ัน และเขาจะไม่มอบเจ้าไวใ้นมือของคนท่ี เจ้ ากลัว 18 เพราะเราจะชว่ยเจ้าใหพ้้นเป็น
แน่ และเจ้าจะไม่ล้มลงด้วยดาบ  แต่  เจ้ าจะมี ช ีวติเป็นบําเหน็จแหง่การสงคราม เพราะเจ้าได้ ไว ้วางใจในเรา
พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ �
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เยเรมีย ์พยากรณ์ ท่ามกลางประชาชนซ่ึงเหลืออยูใ่นยูดาห์

1 พระวจนะซ่ึงมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์  หลังจากท่ี เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ 
ได้ ปล่อยให้ท่านไปจากรามาห์ ครัง้เม่ือเขาจั บท ่านตีตรวนมาพรอ้มกับบรรดาเชลยพวกกรุงเยรูซาเล็มและ
ยูดาห์  ผู้  ท่ี  ถู กกวาดไปเป็นเชลยยงับาบิ โลน 2  ผู้ บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ได้ นําเยเรมีย์มาแล้วพู ดก ั 
บท ่านวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประกาศความรา้ยน้ีต่อสถานท่ี น้ี 3 พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา
ให้เป็นไปและทรงกระทําตามท่ี พระองค์ ตรสัไว้ เพราะท่านทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ และไม่
เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์  สิ ่งน้ีจึงได้เป็นมาเหนือท่าน 4  ดู  เถิด  วนัน้ี ข้าพเจ้าปล่อยท่านจากโซ่ตรวน
ท่ีมือของท่าน ถ้าท่านเหน็ชอบท่ีจะมายงักรุงบาบิโลนกับข้าพเจ้า  ก็ จงมาเถิด ข้าพเจ้าจะดูแลท่านให ้ดี  แต่ 
ถ้าท่านไม่ เห ็นชอบท่ีจะมายงักรุงบาบิโลนกับข้าพเจ้า  ก็ อยา่มา  ดู  ซิ  แผ่ นดินทัง้หมดน้ี อยู ่ต่อหน้าท่าน ท่าน
จะไปท่ีไหนก็ ได้  ตามแต่ ท่านเหน็ดี เห ็นชอบท่ีจะไป� 5 ขณะเม่ือท่านยงัไม่ กล ับไป เขากล่าววา่ �ท่านจงกลับ
ไปหาเกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิม  ผู้ เป็นบุตรชายชาฟาน  ผู้ ซ่ึงกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนได้ แต่ งตัง้ให้เป็นผู้วา่
ราชการบรรดาหวัเมืองยูดาห์ และอยู่กับเขาท่ามกลางประชาชน หรอืจะไปท่ีใดท่ีท่านเหน็ชอบจะไปก็ ได้ �  ผู้ 
บัญชาการทหารรกัษาพระองค์จึงสั ่งอน ุมั ติ เสบียงและใหข้องขวญัแก่เยเรมีย์  แล้วก็ ปล่อยท่านไป 6 เยเรมีย ์
ก็ ไปหาเกดาลิยาห์  บุ ตรชายอาหคัิ มท ี่ มิ สปาห์ และอาศัยอยูกั่บเขาท่ามกลางประชาชนซ่ึงเหลืออยูใ่นแผ่นดิน
น้ัน 7 เม่ือบรรดาหวัหน้าของกองทหารท่ีในทุ่งนา คือพวกเขาและคนของเขาทัง้หลายได้ย ินว ่า  กษัตรยิ ์ แห ่
งบาบิโลนได้ แต่ งตัง้เกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิมให้เป็นผู้วา่ราชการในแผ่นดินน้ัน และได้มอบชายหญิ งก ับ
เด็ก  ผู้  ท่ี เป็นคนจนในแผ่นดิน ซ่ึ งม ิ ได้  ถู กกวาดไปเป็นเชลยยงับาบิโลนไว ้ให ้ท่านน้ัน 8 เขาทัง้หลายก็ไปหาเก
ดาลิยาห ์ท่ี  มิ สปาห์  มี อิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห์ โยฮานันและโยนาธานบุตรชายคาเรอาห์ เสไรอาห ์บุ ตร
ชายทันหุ เมท บรรดาบุตรชายของเอฟายชาวเนโทฟาห์ เยซันยาห ์บุ ตรชายชาวมาอาคาห์ ทัง้ตัวเขาและคน
ของเขา 9 เกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิม  ผู้ เป็นบุตรชายชาฟานก็ ได้ ปฏิญาณให ้แก่ เขาและคนของเขา  กล่าววา่ 
�อยา่กลัวในการท่ีจะปรนนิบั ติ คนเคลเดีย จงอาศัยอยูใ่นแผ่นดินและปรนนิบั ติ  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน  แล ้ วท 
่านทัง้หลายก็จะอยูเ่ยน็เป็นสุข 10 ส่วนตัวข้าพเจ้า  ดู  เถิด ข้าพเจ้าจะอาศัยอยู ่ท่ี  มิ สปาห์ เพื่อจะปรนนิบั ติ คน
เคลเดีย  ผู้ ซ่ึงจะมาหาเรา  แต่ ฝ่ายท่านจงเก็ บน ํ้าองุน่  ผลไม้  ฤดูรอ้น และน้ํามันและเก็บไวใ้นภาชนะ และจง
อยู่ในหวัเมืองซ่ึงท่านยดึได้ น้ัน � 11  ในทํานองเดียวกัน เม่ือพวกย ิวท ้ังหลาย ซ่ึงอยู ่ท่ี โมอบัและท่ามกลางคน
อมัโมน และในเอโดมและในแผ่นดิ นอ ื่นๆทัง้สิน้  ได้ ย ินว ่ากษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนได้ทิง้คนให้เหลือไวส่้วนหน่ึง
ในยูดาหแ์ละได้ แต่ งตัง้ใหเ้กดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิม  ผู้ เป็นบุตรชายชาฟานใหเ้ป็นผู้วา่ราชการเหนือเขาทัง้
หลาย 12  แล ้วพวกย ิวท ้ังปวงก็ ได้  กล ับมาจากทุกท่ีซ่ึงเขาถูกขับไล่ ให ้ไปอยู ่น้ัน และมายงัแผ่นดินยูดาหม์าหา
เกดาลิยาห ์ท่ี  มิ สปาห์ และเขาทัง้หลายได้ เก ็ บน ํ้าองุน่และผลไม้ในฤดูรอ้นได้ เป็นอนัมาก 

อชิมาเอลวางแผนรา้ยฆ่าเกดาลิยาห์
13 ฝ่ายโยฮานันบุตรชายของคาเรอาห์และบรรดาประมุขของกองทหารท่ีในทุ่งนาได้มาหาเกดาลิยาห ์ท่ี  มิ 

สปาห์ 14 และกล่าวแก่ท่านวา่ �ท่านทราบหรอืไม่ วา่ บาอาลิสกษั ตร ิย์ของคนอมัโมนได้ส่งให้อิชมาเอลบุตร
ชายเนธานิยาห์มาเอาชวีติของท่าน� ฝ่ายเกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิมไม่เชื่อเขาทัง้หลาย 15  แล ้วโยฮานัน
บุตรชายคาเรอาห ์ได้  พู  ดก ับเกดาลิยาหเ์ป็นการลั บท ่ี มิ สปาห ์วา่ �จงใหข้้าพเจ้าไปฆ่าอิชมาเอลบุตรชายเนธา
นิยาห ์เสีย และจะไม่ มี ใครทราบเรือ่ง ทําไมจะใหเ้ขาเอาชวีติของท่าน  แล ้วพวกย ิวท ้ังหลายซ่ึงมารวบรวมอยู่
กั บท ่านจะกระจัดกระจายกันไป และคนยูดาห ์ท่ี  เหลืออยู ่ น้ี  ก็ จะพินาศ� 16  แต่ เกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิมพู 
ดก ับโยฮานันบุตรชายคาเรอาห ์วา่ �ท่านอยา่ทําสิง่น้ี เลย เพราะท่ีท่านพูดถึ งอ ิชมาเอลน้ันเป็นความเท็จ�
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อชิมาเอลฆ่าเกดาลิยาห์

1 ต่อมาในเดือนท่ี เจ ็ดอิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเอลีชามาเชื้อพระวงศ์  พร ้อมกับเจ้า
นายสิบคนของกษั ตร ิย์  ได้ มาหาเกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิ มท ่ี มิ สปาห์  แล ้วพวกเขารบัประทานอาหารอยู่
ด้วยกั นที ่ มิ สปาห์ 2  แล ้ วอ ิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาหกั์บคนทัง้สิ บท ่ี อยู ่กับเขาก็ ได้  ลุ กขึ้นฆ่าเกดาลิยาห ์บุ ตร
ชายอาหคัิม  ผู้ เป็นบุตรชายชาฟาน  ผู้  ท่ี  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้ แต่ งตัง้ให้เป็นผู้วา่ราชการท่ี แผ่ นดินน้ันเสีย
ด้วยดาบจนตาย 3 อชิมาเอลได้ฆ่าพวกย ิวท ้ังหลายท่ี อยู ่กับเกดาลิยาห ์ท่ี  มิ สปาห์ และคนเคลเดียซ่ึงได้พบอยู ่
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ท่ี น่ันพรอ้มกับพวกทหารด้วย 4 ต่อมาอกีสองวนัหลังจากว ันที ่เกดาลิยาห ์ถู กฆ่าก่อนท่ีใครๆรู ้เรือ่ง 5  มี ชาย
แปดสิบคนมาจากเมืองเชเคมและเมืองชโีลหแ์ละเมืองสะมาเรยี  มี หนวดเคราโกนเสียและเส้ือผ้าขาด และ
กรดีตัวเอง นําเครือ่งธญัญบูชาและกํายานมาถวายท่ีพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 6 และอิชมาเอลบุตรชาย
เนธานิยาหม์าจากมิสปาหพ์บเขาเหล่าน้ันเข้า อิชมาเอลเดินมาพลางรอ้งไห ้พลาง และต่อมาเม่ือเขาพบคน
เหล่าน้ันจึงพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �เชญิเข้ามาหาเกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิมเถิด� 7 เม่ือเขาทัง้หลายเข้ามา
ในเมือง อชิมาเอลบุตรชายเนธานิยาหแ์ละคนท่ี อยู ่กั บท ่านก็ฆ่าเขาทัง้หลายเสีย และโยนเขาลงไปในท่ีขังน้ํา
8  แต่ ในพวกน้ั นม ี อยู ่ สิ บคนด้วยกั นที ่ พู  ดก ับอิชมาเอลวา่ �ขออยา่ฆ่าเราเสียเลย เพราะเรามี ของมีค่า คือ
ข้าวสาลี ข้าวบาร ์เลย ์ น้ํามัน และน้ําผึ้งซ่อนไวใ้นทุ่งนา�  ดังน้ัน เขาจึงงดไม่ฆ่าเขาทัง้หลายกับพี่น้องเสีย 9  
ท่ี ขังน้ําซ่ึ งอ ิชมาเอลโยนศพทัง้ปวงของผู้ ท่ี เขาฆ่าตายลงไปเพราะเหตุเกดาลิยาห ์น้ัน เป็ นที ่ซ่ึงกษั ตร ิย์อาสา
สรา้งไว้เพื่อป้องกันบาอาชากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล อิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห ์ก็  ใส่  คนที ่ ถู กฆ่าไว้จนเต็ม
10  แล ้ วอ ิชมาเอลก็จับคนทัง้หมดท่ี เหลืออยู ่ในมิสปาห์ไปเป็นเชลย คือพวกราชธดิาและประชาชนทัง้ปวงท่ี 
เหลืออยู ่ ท่ี  มิ สปาห์  ผู้  ท่ี เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ได้ มอบหมายให ้แก่ เกดาลิยาห ์บุ ตรชา
ยอาหคัิม อชิมาเอลบุตรชายเนธานิยาห ์ได้ จับเขาเป็นเชลย และออกเดินข้ามฟากไปหาคนอมัโมน

โยฮานันชว่ยพวกเชลยให ้รอดพ้น 
11  แต่ เม่ือโยฮานันบุตรชายคาเรอาห์และบรรดาหวัหน้าของกองทหารซ่ึงอยู่กับเขา  ได้ ยนิเรือ่งความชัว่

รา้ยทัง้หลายซ่ึ งอ ิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห ์ได้ กระทําแล้ วน ้ัน 12 เขาก็จัดเอาคนทัง้หมดของเขาไปต่อสู้
กับอิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห์ เขาทัง้หลายปะทะเขาท่ีสระใหญ่ซ่ึงอยู ่ท่ี เมืองกิเบโอน 13 และต่อมาเม่ือ
ประชาชนทัง้ปวงผู้ซ่ึงอยู่กับอิชมาเอลเหน็โยฮานันบุตรชายคาเรอาห์และบรรดาหวัหน้ากองทหารท่ี อยู ่กับ
เขา เขาทัง้หลายก็เปรมปร ีดิ ์14 ประชาชนทัง้ปวงซ่ึ งอ ิชมาเอลจับเป็นเชลยมาจากมิสปาห์จึงหนัหลังและ
กลับไป เขาไปหาโยฮานันบุตรชายคาเรอาห์ 15  แต่ อิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห ์ได้  หนี รอดจากโยฮานัน
พรอ้มกับชายแปดคนไปหาคนอมัโมน 16  แล ้วโยฮานันบุตรชายคาเรอาห์และบรรดาหวัหน้าของกองทหาร
ซ่ึงอยู่กั บท ่าน  ได้ นําประชาชนท่ี เหลืออยู ่ ทัง้หมด ซ่ึงเอากลับคืนมาจากอิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห์ซ่ึงมา
จากมิสปาห ์หลังจากท่ี  ได้ ฆ่าเกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิมแล้ วน ้ัน คือทหาร  ผู้หญิง  เด็ก และขั นที  ผู้ ซ่ึงโยฮา
นันนํากลับมาย ังก ิเบโอน 17 และเขาทัง้หลายก็ไปอยู ่ท่ี  ท่ี อาศัยของคิมฮาม  ใกล้ เบธเลเฮม ตัง้ใจจะไปย ังอ 
ียปิต์ 18 เน่ืองด้วยคนเคลเดีย เพราะเขากลัว เพราะวา่อิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห ์ได้ ฆ่าเกดาลิยาห ์บุ ตร
ชายอาหคัิม  ผู้ ซ่ึงกษั ตร ิย ์แห ่งบาบโิลนได้ตัง้ใหเ้ป็นผู้วา่ราชการเหนือแผ่นดินน้ันเสีย
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คนยูดาห ์ท่ี  เหลืออยู ่ขอคําแนะนําจากเยเรมีย์  แต่  ได้ ปฏิเสธคําน้ันเสีย

1 บรรดาหวัหน้าของกองทหารและโยฮานันบุตรชายคาเรอาห์ และเยซันยาห ์บุ ตรชายโฮชายาห์ และ
ประชาชนทัง้ปวงจากผู้น้อยท่ีสุดถึงผู้ ใหญ่  ท่ี สุดได้ เข ้ามาใกล้ 2 และพู ดก ับเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  วา่ � ขอให ้คํา
ออ้นวอนของข้าพเจ้าทัง้หลายเป็ นที ่ยอมรบัต่อหน้าท่าน และขอท่านอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านเพื่อเราทัง้หลาย เพื่อคนท่ี เหลืออยู ่ น้ี  ทัง้สิน้ (เพราะเรามีเหลือน้อยจากคนมาก  ตามท่ี ท่านเหน็อยู่กับ
ตาแล้ว� 3 ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านสําแดงหนทางแก่เราวา่ เราควรจะดําเนินไปทางไหน และขอ
สําแดงสิง่ท่ีเราควรจะกระทํา� 4 เยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  กล ่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �ข้าพเจ้าได้ยนิท่านแล้ว  ดู  เถิด 
ข้าพเจ้าจะอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านตามคําขอรอ้งของท่านทัง้หลาย และต่อมาพระเยโฮ
วาหจ์ะทรงตอบท่านประการใด ข้าพเจ้าจะบอกแก่ ท่าน ข้าพเจ้าจะไม่ปิดบังสิง่ใดไวจ้ากท่านเลย� 5  แล ้วเขา
ทัง้หลายพู ดก ับเยเรมีย ์วา่ �ขอพระเยโฮวาหจ์งเป็นพยานท่ี สัตย ์ จร ิงและสัตยซ่ื์อในระหวา่งข้าพเจ้าทัง้หลาย
ถ้าข้าพเจ้าทัง้หลายมิ ได้ กระทําตามบรรดาพระวจนะของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านผู้ทรงใช ้ท่าน 6  ไม่ 
วา่จะดีหรอืรา้ย ข้าพเจ้าทัง้หลายจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา  ผู้ ซ่ึงข้าพเจ้าทัง้
หลายส่งท่านใหไ้ปหาน้ัน เพื่อเราจะอยูเ่ยน็เป็นสุข เม่ือเราเชื่อฟังพระสุรเสียงแหง่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
เรา� 7 ต่อมาครัน้สิน้สิบวนัแล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเยเรมีย์ 8  แล ้ วท ่านจึงให้ตามตัวโยฮานัน
บุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาผู้หวัหน้าของกองทหารผู้ อยู ่กั บท ่าน และประชาชนทัง้ปวงตัง้แต่ คนเล ็กท่ีสุด
ถึงคนใหญ่ ท่ีสุด 9 และบอกเขาทัง้หลายวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ผู้ ซ่ึงท่านได้ ใช ้ ให ้ข้าพเจ้า
นําเอาคําออ้นวอนของท่านไปเสนอต่อพระพักตร ์พระองค์  น้ัน  ได้ ตร ัสด ังน้ี วา่ 10 ถ้าเจ้าทัง้หลายจะอยู่ต่อไป
ในแผ่นดินน้ี เราจะสรา้งเจ้าทัง้หลายขึ้นและไม่ทําลายลง เราจะปลูกเจ้าไว้และไม่ถอนเจ้าเสีย เพราะเรา
ได้ กล ับใจจากเหตุรา้ยซ่ึงเราได้กระทําไปแล้ว 11 อยา่กลัวกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนผู้ซ่ึงเจ้ากลัวอยู ่น้ัน พระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า อยา่กลัวเขาเลย เพราะเราอยู่กับเจ้าทัง้หลายเพื่อชว่ยเจ้าให ้รอด และชว่ยเจ้าใหพ้้นจากมือของ
เขา 12 เราจะใหค้วามกรุณาแก่ เจ้า เพื่อเขาจะได้ กรุ ณาเจ้า และยอมให ้เจ้ ากลับไปอยู่ในแผ่นดินของเจ้าเอง
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13  แต่ ถ้าเจ้าทัง้หลายพูดวา่ �เราจะไม่ อยู ่ในแผ่นดินน้ี� โดยไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของเจ้า 14 และกล่าววา่ � ไม่เอา เราจะเข้าไปในแผ่นดิ นอ ียปิต์  ท่ี ซ่ึงเราจะไม่ เห ็นสงคราม จะไม่ ได้ ยนิเสียง
แตร จะไม่หวิขนมปัง และเราทัง้หลายจะอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน � 15  เพราะฉะน้ัน  บัดน้ี คนยูดาห ์ท่ี  เหลืออยู ่ เอย๋ ขอ
ฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าของอสิราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ ถ้าเจ้ามุ่งหน้าจะ
เข้าอยีปิต์และไปอาศัยท่ี น่ัน 16  แล ้วต่อมาดาบซ่ึงเจ้ากลัวอยู่น้ันจะตามทันเจ้าท่ีน่ันในแผ่นดิ นอ ียปิต์ และ
การกันดารอาหารซ่ึงเจ้ากลัวอยู่น้ันจะติดตามเจ้าไปถึ งอ ียปิต์และเจ้าจะตายท่ี น่ัน 17  ทุ กคนซ่ึ งม ุ่งหน้าไปย ั
งอ ียปิต์ เพื่อจะอยู ่ท่ี น่ันจะตายเสียด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร ด้วยโรคระบาด เขาจะไม่ มี  คนที ่ เหลืออยู ่
หรอืท่ีรอดตายจากเหตุรา้ยซ่ึงเราจะนํามาเหนือเขา 18 เพราะพระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล
ตร ัสด ังน้ี วา่ เราเทความกริว้ของเราและความพิโรธของเราลงเหนือชาวเยรูซาเล็มอยา่งไร เราจะเทความ
กริว้ของเราเหนือเจ้าทัง้หลายเม่ือเจ้าจะเข้าไปย ังอ ียปิต์ อยา่งน้ัน  เจ้ าจะเป็นคําสาป เป็ นที ่น่าตกตะลึง เป็น
คําแชง่และเป็ นที ่ นินทา  เจ้ าจะไม่ เหน็ที ่ น่ี  อกี 19  โอ คนยูดาห ์ท่ี ยงัเหลืออยู ่เอย๋ พระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัเก่ียวกั บท 
่านแล้ วว ่า �อยา่ไปย ังอ ียปิต์� จงรู ้เป็นแน่  วา่ ในวนัน้ีข้าพเจ้าได้ตักเตือนท่าน 20 วา่ท่านทัง้หลายได้หลงเจิน่
ไปในใจของท่านเอง เพราะท่านได้ ใช ้ข้าพเจ้าไปหาพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านวา่ �ขออธษิฐานเพื่อเราต่อ
พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเรา และพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเราจะตรสัประการใด ขอบอกแก่ เรา และเราจะ
กระทําตาม� 21 และในวนัน้ีข้าพเจ้าได้ประกาศพระวจนะน้ันแก่ท่านทัง้หลายแล้ว  แต่ ท่านมิ ได้ เชื่อฟังพระ
สุรเสียงแหง่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านในสิง่ใดๆซ่ึงพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาบอกท่าน 22 เพราะฉะน้ัน
บัดน้ีจงทราบเป็นแน่ วา่ ท่านทัง้หลายจะตายด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด ในสถาน
ท่ีซ่ึงท่านทัง้หลายปรารถนาจะไปอาศัยอยู�่

43
เยเรมียไ์ปย ังอ ียปิต์ พร ้อมกับพวกท่ี เหลืออยู ่

1 ต่อมาเม่ือเยเรมีย์จบการพูดต่อประชาชนทัง้ปวงถึงพระวจนะเหล่าน้ีทัง้สิน้ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเขาทัง้หลาย ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาได้ทรงใช้ท่านให้ไปพูดพระวจนะทัง้สิน้น้ีกับเขาทัง้หลาย
น้ันแล้ว 2 อาซารยิาห ์บุ ตรชายโฮชายาห์และโยฮานันบุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาผู้ชายท่ีโอหงัได้ พู  ดก 
ับเยเรมีย ์วา่ �ท่านพู ดม ุสา พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเรามิ ได้  ใช ้ท่านใหม้าพูดวา่ �อยา่ไปอยีปิต์ ท่ี จะอาศัยอยู ่
ท่ีน่ัน � 3  แต่ บารุ คบ ุตรชายเนรยิาห ์ได้  ยุ ท่านให ้ต่อสู้ กับเรา เพื่อจะมอบเราไวใ้นมือของคนเคลเดีย เพื่อเขาทัง้
หลายจะได้ฆ่าเรา หรอืกวาดเราไปเป็นเชลยในบาบิ โลน � 4 โยฮานันบุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาหวัหน้า
ของกองทหาร และประชาชนทัง้สิน้  ไม่ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห ์ท่ี จะอาศัยอยู่ในแผ่นดินยูดาห์
5  แต่ โยฮานันบุตรชายคาเรอาห์และบรรดาผู้หวัหน้าของกองทหารได้พาคนยูดาห ์ทุ กคนท่ี เหลืออยู ่ ไป คือผู้
ซ่ึงกลับมาอยู่ในแผ่นดินยูดาห์ จากบรรดาประชาชาติ ท่ี เขาถูกขับไล่ ให ้ไปอยู ่น้ัน 6 คือพวกผู้ชายผู้ หญิง  เด็ก 
บรรดาธดิา และทุกคนซ่ึงเนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ได้ เหลือไว ้ให ้ แก่ เกดาลิยาห ์บุ ตรชา
ยอาหคัิม  ผู้ เป็นบุตรชายชาฟาน ทัง้เยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ และบารุ คบ ุตรชายเนรยิาห์ 7 และเขาทัง้หลายได้ 
มาย ังแผ่นดิ นอ ียปิต์ เพราะเขาทัง้หลายไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ และเขาก็มาถึงนครทาปาน
เหส 8  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเยเรมียใ์นนครทาปานเหสวา่ 9 �จงถื อก ้อนหนิใหญ่ๆไว้ จงซ่อน
ไว ้ท่ี ในปูนสอในเตาเผาอฐิ ซ่ึงอยู ่ท่ี ทางเข้าไปสู่พระราชวงัของฟาโรห์ในนครทาปานเหสท่ามกลางสายตา
ของคนยูดาห์ 10 และจงกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ พระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ 
 ดู  เถิด เราจะใช้และนําเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน  ผู้รบัใช ้ของเรา และท่านจะตัง้พระท่ีน่ังของท่าน
เหนือหนิเหล่าน้ี ซ่ึงเราได้ซ่อนไว้ และท่านจะกางพลับพลาหลวงของท่านเหนือหนิเหล่าน้ี 11 เม่ือท่านมา
ถึง ท่านจะโจมตี แผ่ นดิ นอ ียปิต์มอบผู้ ท่ี  กําหนดให ้ถึงความตายจะไปหาความตาย  ผู้  ถู กกําหนดให้เป็นเชลย
แก่การเป็นเชลย และผู้ ท่ี  ถู กกําหนดให ้ถู กดาบให ้แก่  ดาบ 12 และเราจะก่อไฟในวหิารของพระแห ่งอ ียปิต์
และท่านจะเผาเสียและเก็บไปเป็นเชลย และท่านจะปกคลุมตัวเองด้วยแผ่นดิ นอ ียปิต์ เหมือนผู้เล้ียงแกะ
ปกคลุมตัวเองด้วยเส้ือคลุม และท่านจะไปเสียจากท่ีน่ันด้วยสันติ ภาพ 13 ท่านจะหกัเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์ แห ่งเมือง
เบธเชเมชซ่ึงอยูใ่นแผ่นดิ นอ ียปิต์ เสีย และท่านจะเอาไฟเผาวหิารของพระแห ่งอ ียปิต์ เสีย �

44
พระวจนะของพระเจ้าเก่ี ยวด ้วยพวกยวิในอยีปิต์

1 พระวจนะท่ี มาย ังเยเรมีย ์เก ่ี ยวด ้วยบรรดาย ิวท ่ีอาศัยอยู่ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ ท่ี  มิ กดล  ท่ี ทาปานเหส  ท่ี โนฟ
และในแผ่นดินปัทโรส  วา่ 2 �พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าทัง้หลายได้ เห ็
นบรรดาเหตุรา้ยท่ีเรานํามาเหนือกรุงเยรูซาเล็ม และเหนือหวัเมืองยูดาห ์ทัง้สิน้  ดู  เถิด  ทุกวนัน้ี เมืองเหล่าน้ั 
นก ็เป็ นที ่ รกรา้ง  ไม่มี  ผู้ ใดอาศัยอยู่ในน้ัน 3 เพราะความชัว่ซ่ึงเขาทัง้หลายได้กระทําได้ยัว่เยา้เราให ้มี  ความ
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โกรธ ด้วยการท่ีเขาทัง้หลายไปเผาเครือ่งหอม และปรนนิบั ติ พระอื่นซ่ึงเขาไม่ รูจั้ก  ไม่ วา่เขาเอง หรอืเจ้าทัง้
หลาย หรอืบรรพบุรุษของเจ้า 4  อยา่งไรก็ดี เราได้ ใช ้บรรดาผู้ รบัใช ้ของเราคือผู้ พยากรณ์ ไปหาเจ้าโดยได้ ลุ ก
ขึ้นแต่ เน่ินๆ และใช้เขาไปกล่าววา่ � โอ อยา่กระทําสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนน้ี ซ่ึงเราเกลียดชงั� 5  แต่ เขาไม่ฟัง
หรอืเงีย่หู ฟัง เพื่อจะหนักลับจากความชัว่รา้ยของเขา และไม่เผาเครือ่งหอมแก่พระอื่น 6  เพราะฉะน้ัน เรา
จึงได้เทความเดือดดาลและความโกรธของเราออกให ้พลุ ่งขึ้นในหวัเมืองยูดาห์ และในถนนหนทางของกรุง
เยรูซาเล็ม และเมืองเหล่าน้ั นก ็ ถู กทิง้ไวเ้สียเปล่าและรกรา้งไป อยา่งทุกวนัน้ี 7 เพราะฉะน้ันบัดน้ี พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล จึงตร ัสด ังน้ี วา่ ทําไมเจ้าทัง้หลายจึงทําความชัว่รา้ยยิง่ใหญ่ น้ี  
แก่  จิ ตใจเจ้าเอง และตัดเอาผู้ชายผู้หญิงทัง้เด็กและเด็กท่ีย ังด ูดนมเสียจากเจ้า เสียจากท่ามกลางยูดาห์
 ไม่มี ชนท่ี เหลืออยู ่ ไว ้ แก่  เจ้ าเลย 8 ทําไมเจ้าทัง้หลายจึงยัว่เยา้เราให้โกรธด้วยการท่ีมือของเจ้ากระทํา ด้วย
การเผาเครือ่งหอมให ้แก่ พระอื่นในแผ่นดิ นอ ียปิต์ ท่ี  ท่ี  เจ้ ามาอยู ่น้ัน เพื่อเจ้าจะต้องถูกตัดออกและเป็ นที ่ สาป
แชง่ และเป็ นที ่นินทาท่ามกลางบรรดาประชาชาติ แห ่งแผ่นดินโลก 9  เจ้ าได้ลืมความชัว่ของบรรพบุรุษของ
เจ้า ความชัว่ของบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ บรรดาความชัว่ของนางสนมและมเหสีของเขาทัง้หลาย ความชัว่
ของเจ้าเองและความชัว่ของภรรยาของเจ้า ซ่ึงเขาทัง้หลายได้กระทําในแผ่นดินยูดาห์ และในถนนหนทาง
ของกรุงเยรูซาเล็มเสียแล้วหรอื 10  แม้ กระทัง่วนัน้ี แล ้วเขาทัง้หลายก็ย ังม ิ ได้ ถ่อมตัวลง หรอืเกรงกลัว หรอื
ดําเนินตามราชบัญญั ติ หรอืตามกฎเกณฑ์ของเรา ซ่ึงเราให ้มี  ไว ้ หน ้าเจ้าทัง้หลายและหน้าบรรพบุรุษของเจ้า
11  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล จึงตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะมุ่งหน้าของเรา
ต่อสู้ เจ้ าให ้เก ิดการรา้ย และจะตัดยูดาหอ์อกเสียให ้สิน้ 12 เราจะเอาชนยูดาห ์ท่ี  เหลืออยู ่ ผู้ ซ่ึ งม ุ่งหน้ามาท่ี แผ่ 
นดิ นอ ียปิต์เพื่อจะอาศัยอยู ่น้ัน และเขาทัง้หลายจะถูกผลาญเสียหมด เขาจะล้มลงในแผ่นดิ นอ ียปิต์ เขาจะ
ถูกผลาญด้วยดาบและด้วยการกันดารอาหาร  ตัง้แต่  คนเล ็กน้อยท่ีสุดจนถึงคนใหญ่โตท่ี สุด เขาทัง้หลายจะ
ตายด้วยดาบและด้วยการกันดารอาหาร และเขาจะกลายเป็นคําสาป เป็ นที ่น่าตกตะลึง เป็นคําแชง่และเป็ 
นที ่ นินทา 13 เราจะต้องลงโทษคนเหล่าน้ัน  ผู้ อาศัยอยู่ในแผ่นดิ นอ ียปิต์  ดังท่ี เราลงโทษกรุงเยรูซาเล็ มด ้วย
ดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด 14 จนคนยูดาห ์ท่ี  เหลืออยู ่ ผู้ ซ่ึงมาอาศัยในแผ่นดิ นอ ียปิต์
น้ันจะไม่รอดพ้นหรอืเหลือกลับไปยงัแผ่นดินยูดาห์  ท่ี ซ่ึงเขาปรารถนาจะกลับไปอาศัยอยู่ เพราะวา่เขาจะไม่ 
ได้  กล ับไป นอกจากผู้ หนี พ้นบางคน� 15  แล ้วบรรดาผู้ชายผู้ รู ้วา่ภรรยาของตัวได้ถวายเครือ่งหอมแก่พระอื่น
และบรรดาผู้หญิงท่ียนือยู ่ใกล้ เป็ นที ่ชุ มน ุมใหญ่ คือบรรดาประชาชนผู้อาศัยในปัทโรส ในแผ่นดิ นอ ียปิต์  ได้ 
ตอบเยเรมีย ์วา่ 16 �สําหรบัถ้อยคําซ่ึงท่านได้บอกแก่เราในพระนามของพระเยโฮวาห ์น้ัน เราจะไม่ฟังท่าน
17  แต่ เราจะกระทําทุกสิง่ท่ีเราได้ พู ดไว้ คือเผาเครือ่งหอมถวายเจ้าแม่ แห ่งฟ้าสวรรค์ และเทเครือ่งด่ืมถวาย
แก่พระนางเจ้าดังท่ีเราได้ กระทํา ทัง้พวกเราและบรรพบุรุษของเรา บรรดากษั ตร ิย์และเจ้านายของเรา ใน
หวัเมืองยูดาหแ์ละในถนนหนทางกรุงเยรูซาเล็ม ทําอยา่งน้ันแล้วเราจึ งม ีอาหารบรบูิ รณ ์และอยูเ่ยน็เป็นสุข
และไม่ เห ็นเหตุรา้ยอยา่งใด 18  ตัง้แต่ เรางดการเผาเครือ่งหอมถวายเจ้าแม่ แห ่งฟ้าสวรรค์ และเทเครือ่ง
ด่ืมถวายแก่ พระนางเจ้า เราก็ขัดสนทุกอยา่ง และถูกผลาญด้วยดาบและด้วยการกันดารอาหาร 19 เม่ือเรา
เผาเครือ่งหอมถวายเจ้าแม่ แห ่งฟ้าสวรรค์ และเทเครือ่งด่ืมถวายแก่ พระนางเจ้า  ท่ี เราได้ทําขนมถวายเพื่อ
นมัสการพระนางเจ้า และท่ี ได้ เทเครือ่งด่ืมถวายแก่พระนางเจ้าน้ัน เรากระทํานอกเหนือความเหน็ชอบของ
สามีของเราหรอื� 20  แล ้วเยเรมีย ์ได้ ตอบบรรดาประชาชน ทัง้พวกผู้ชายและผู้ หญิง คือประชาชนทัง้ปวง
ผู้ ให ้คําตอบแก่ท่านวา่ 21 �สําหรบัเครือ่งหอมท่ีท่านได้เผาถวายในหวัเมืองยูดาห์ และในถนนหนทางกรุง
เยรูซาเล็ม ทัง้ตั วท ่าน บรรพบุรุษของท่าน บรรดากษั ตร ิย์และเจ้านายของท่าน และประชาชนแหง่แผ่นดิน
พระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงจดจําไว้ดอกหรอื  พระองค์  ไม่ได้ ทรงนึกถึงหรอื 22 จนพระเยโฮวาห์จะทรงทนต่อไป
อกีไม่ไหวแล้ว เพราะเหตุจากการกระทําอนัชัว่รา้ยของท่าน และเพราะเหตุจากการอนัน่าสะอดิสะเอยีนซ่ึง
ท่านได้กระทําน้ัน เพราะฉะน้ันแผ่นดินของท่านจึงได้กลายเป็ นที ่รา้งเปล่าและเป็ นที ่น่าตกตะลึง และเป็ 
นที ่ สาปแชง่ ปราศจากคนอาศัยดังทุกวนัน้ี 23 เพราะวา่ท่านได้เผาเครือ่งหอม และเพราะวา่ท่านได้กระทํา
บาปต่อพระเยโฮวาห์ และไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ หรอืดําเนินตามพระราชบัญญั ติ ของ
พระองค์ ตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ และตามพระโอวาทของพระองค์ ความรา้ยน้ีจึงได้ตกแก่ ท่าน ดังทุก
วนัน้ี� 24 เยเรมีย ์ได้  กล ่าวแก่ประชาชนทัง้สิน้และแก่พวกผู้หญิงทัง้สิ ้นว ่า �บรรดาท่านทัง้หลายแหง่ยูดาห ์ผู้  
อยู ่ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 25 พระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ั
สด ังน้ี วา่ ตัวเจ้าและภรรยาของเจ้าได้ยนืยนัด้วยปากของเจ้าทัง้หลายเอง และได้กระทําด้วยมือของเจ้าทัง้
หลายใหสํ้าเรจ็กล่าววา่ �เราจะทําตามการปฏิญาณของเราซ่ึงเราได้ปฏิญาณไว ้แน่นอน คือเผาเครือ่งหอม
ถวายเจ้าแม่ แห ่งฟ้าสวรรค์ และเทเครือ่งด่ืมถวายแก่ พระนางเจ้า �  แล้วก็ ดํารงการปฏิญาณของเจ้าและทํา
ตามการปฏิญาณของเจ้าแน่ นอน 26 เพราะฉะน้ันบรรดาเจ้าทัง้หลายแหง่ยูดาห ์ผู้  อยู ่ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ จง
ฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  ดู  เถิด เราได้ปฏิญาณโดยชื่อใหญย่ิง่ของเราวา่ ปากของ
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คนใดแหง่ยูดาหต์ลอดทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์จะไม่ออกนามของเราโดยกล่าววา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรง
พระชนม์ อยู ่ ตราบใด � 27  ดู  เถิด เราคอยดู อยู ่ เพื่อให ้ เก ิดความรา้ย  มิใช ่ ความดี ชนยูดาหทั์ง้สิน้ผู้ อยู ่ในแผ่นดิ 
นอ ียปิต์จะถูกผลาญเสียด้วยดาบ และด้วยการกันดารอาหาร จนกวา่จะถึงท่ีสุดของเขา 28 และบรรดาผู้ ท่ี  
หนี พ้นดาบจะกลับจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ไปยงัแผ่นดินยูดาห์  มี จํานวนน้อย และคนยูดาห ์ท่ี  เหลืออยู ่ ทัง้สิน้ ซ่ึง
มาอาศัยอยู ่ท่ี  แผ่ นดิ นอ ียปิต์ จะทราบวา่คําของใครจะยัง่ยนื เป็นคําของเราหรอืคําของเขาทัง้หลาย 29 พระ
เยโฮวาหต์ร ัสว ่า  น่ี จะเป็นหมายสําคัญแก่ เจ้า คือเราจะลงโทษเจ้าในท่ี น้ี เพื่อเจ้าจะได้ทราบวา่ คําของเราจะ
ตั ้งม ่ันคงอยู่ต่อเจ้าให ้เก ิดความรา้ยเป็นแน่ 30 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะมอบฟาโรห์โฮฟรากษั 
ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์ ไว ้ในมือศั ตรู ของเขา และในมือของคนเหล่าน้ั นที แ่สวงหาชวีติของเขา  ดังท่ี เราได้มอบเศเดคี
ยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ไว ้ในมือของเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน  ผู้ ซ่ึงเป็นศั ตรู ของเขา และแสวงหา
ชวีติของเขา�
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พระเจ้าทรงปลอบโยนบารุค

1 ถ้อยคําซ่ึงเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ บอกแก่บารุ คบ ุตรชายเนรยิาห์เม่ือเขาเขียนถ้อยคําเหล่าน้ีลงในหนังสือ
ตามคําบอกของเยเรมีย์ ในปี ท่ีส่ี  แห ่งรชักาลเยโฮยาคิม ราชบุตรของโยสิยาห์  กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์วา่ 2 � โอ บา
รุคเอย๋ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตรสัแก่ท่านดังน้ี วา่ 3  เจ้ าวา่ � บัดน้ี  วบิัติ  แก่  ข้า เพราะพระเยโฮ
วาหท์รงเพิม่ความทุกข์ เข้าท่ี ความเศรา้โศกของข้า ข้าก็เหน็ดเหน่ือยด้วยการครํา่ครวญของข้า ข้าไม่ประสบ
ความสงบเลย� 4  เจ้ าจงบอกเขาวา่ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด  สิ ่งใดท่ีเราก่อสรา้งขึ้น เราจะทําลายลง
และสิง่ใดท่ีเราได้ ปลูก เราจะถอนขึ้นคือแผ่นดินน้ี ทัง้หมด 5 และเจ้าจะหาสิง่ใหญ่โตเพื่อตัวเองหรอื อยา่หา
มันเลย เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  ดู  เถิด เราจะนําเหตุรา้ยมาเหนือเน้ือหนังทัง้สิน้  แต่ เราจะให ้ช ีวติของเจ้า
แก่ เจ้ าเป็นบําเหน็จแหง่การสงครามในทุกสถานท่ี ท่ี  เจ้ าจะไป�
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 คําพยากรณ์ เรือ่งอยีปิต์

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงมายงัเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งบรรดาประชาชาติ 2 เรือ่งอยีปิต์
 เก ่ี ยวด ้วยกองทัพของฟาโรห์เนโค  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์ ซ่ึงอยู ่ท่ี รมิแม่น้ํายูเฟรติส  ท่ี เมืองคารเคมิช และ
ซ่ึงเนบูคัดเนสซาร์  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้ โจมตี แตกในปี ท่ีส่ี  แห ่งรชักาลเยโฮยาคิมราชบุตรของโยสิยาห ์
กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์วา่ 3 �จงเตรยีมดัง้และโล่ และประชดิเข้าสงคราม 4 จงผูกอานม้า พลม้าเอย๋ จงขึ้ นม ้า
เถิด จงสวมหมวกเหล็กของเจ้าเข้าประจําท่ี จงขัดหอกของเจ้า จงสวมเส้ือเกราะของเจ้าไว้ 5 ทําไมเราเหน็
เขาทัง้หลายครั ่นคร ้ามและหนัหลังกลับ นักรบของเขาทัง้หลายถูกตีล้มลงและได้ เร ่งหนี ไป เขาทัง้หลายไม่
เหลียวกลับ ความสยดสยองอยู ่ทุ  กด ้าน พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 6 คนเร ็วก ็ หนี ไปไม่ ได้ นักรบก็ หนี ไป
ไม่ รอด เขาทัง้หลายจะสะดุดและล้มลงในแดนเหนือข้างแม่น้ํายูเฟรติส 7  น่ี ใครนะ  โผล่ ขึ้นมาดัง่น้ําท่วม
เหมือนแม่น้ําซ่ึงน้ําของมันซัดขึ้น 8  อยีปิต์  โผล่ ขึ้นมาอยา่งน้ําท่วม เหมือนแม่น้ําของมันซัดขึ้น เขาวา่ �ข้า
จะขึ้น ข้าจะคลุมโลก ข้าจะทําลายหวัเมืองและชาวเมืองน้ันเสีย� 9 ม้าทัง้หลายเอย๋ รุดหน้าไปเถิด รถรบทัง้
หลายเอย๋ เดือดดาลเข้าเถิด จงใหนั้กรบออกไป คือคนเอธโิอเปียและคนพูต  ผู้ ถือโล่ คนลู ดิ ม นักถือและโก่ง
ธนู 10  วนัน้ี เป็ นว ันแหง่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา เป็ นว ันแหง่การแก้แค้ นที ่จะแก้แค้นศั ตรู ของ
พระองค์ ดาบจะกินจนอิม่ และด่ืมโลหติของเขาจนเต็มคราบ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา
ทําการบูชาในแดนเหนือข้างแม่น้ํายูเฟรติส 11  โอ ธดิาพรหมจาร ีแห ่ งอ ียปิต์ เอย๋ จงขึ้นไปท่ีกิเลอาด และ
ไปเอาพิมเสน  เจ้ าได้ ใช ้ยาเป็ นอ ันมากแล้ว และก็ ไรผ้ล สําหรบัเจ้าน้ั นร ักษาไม่ หาย 12 บรรดาประชาชาติ ได้ 
ยนิถึงความอายของเจ้า และแผ่นดิ นก ็เต็ มด ้วยเสียงรอ้งของเจ้า เพราะวา่นักรบสะดุ ดก ัน เขาทัง้หลายได้
ล้มลงด้วยกัน� 13 พระวจนะซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสักับเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ เรือ่งการมาของเนบูคัดเนสซาร ์
กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน เพื่อจะโจมตี แผ่ นดิ นอ ียปิต์  วา่ 14 �จงประกาศในอยีปิต์ และป่าวรอ้งในมิกดล จงป่าว
รอ้งในโนฟและทาปานเหส จงกล่าววา่ ยนืให ้พร ้อมไว้และเตรยีมตัวพร ้อม เพราะวา่ดาบจะกินอยู่รอบตัว
เจ้า 15 ทําไมชายท่ี กล ้าหาญของเจ้าจึงหนีเสียเล่า พวกเขาไม่ย ืนม ่ันอยู่ เพราะวา่พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงผลัก
เขาล้มลง 16  พระองค์ ทรงทําให้คนเป็ นอ ันมากสะดุด  เออ เขาล้มลงกันและกัน และเขาทัง้หลายพูดวา่ � ลุ 
กขึ้นเถอะ  ให ้เรากลับไปยงัชนชาติของเรา ไปยงัแผ่นดิ นที ่เราถือกําเนิด เพราะเรือ่งดาบของผู้ บีบบังคับ �
17 พวกเขาได้เรยีกชื่อฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์ วา่ � ผู้  อ ึกทึกผู้ปล่อยให้โอกาสผ่านไป� 18 เพราะบรมมหา
กษั ตร ิย์  ผู้ ซ่ึงพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา ตร ัสว ่า เรามี ช ีวิตอยู ่ตราบใด เขาทาโบร ์อยู ่
ท่ามกลางภู เขาทัง้หลาย และภูเขาคารเมลอยู่ข้างทะเลฉันใด จะมี ผู้  หน ่ึงมาฉันน้ัน 19  โอ ธดิาผู้อาศัยใน
อยีปิต์ เอย๋ จงเตรยีมข้าวของสําหรบัตัวเจ้าเพื่อการถูกกวาดไปเป็นเชลย เพราะวา่เมืองโนฟจะถูกทิง้ไวเ้สีย
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เปล่าๆ และรกรา้ง ปราศจากคนอาศัย 20  อยีปิต์ เป็นเหมือนววัสาวตัวงาม  แต่ การทําลายจากทิศเหนือมาจับ
เธอ 21 ทหารรบัจ้างท่ี อยู ่ท่ามกลางเธอ  ก็ เหมือนลูกว ัวท ี่ ได้ ขุนไว ้ให ้ อว้น  เออ ด้วยเขาทัง้หลายหนักลับและหนี
ไปด้วยกัน เขาทัง้หลายไม่ยอมยนืหยดั เพราะวนัแหง่หายนะของเขาได้มาเหนือเขาทัง้หลาย และเป็นเวลา
แหง่การลงโทษเขา 22 เธอทําเสียงเหมือนงู ท่ี กําลังเล้ือยออกไป เพราะศั ตรู ของเธอจะเดินกระบวนเข้ามา
ด้วยกําลังทัพ และมาสู้กับเธอด้วยขวาน เหมือนอยา่งคนเหล่าน้ั นที ่ โค ่นต้นไม้ 23พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เขาทัง้
หลายจะโค่นป่าของเธอลง  แม้ว ่าป่าน้ันใครจะเข้าไปค้นหาไม่ ได้ เพราะวา่พวกเขาทัง้หลายมีจํานวนมากกวา่
ตัก๊แตน  นับไม่ถ้วน 24 ธดิาของอยีปิต์จะถูกกระทําให ้ได้  อาย เธอจะถูกมอบไวใ้นมือของชนชาติ หน ่ึงจากทิศ
เหนือ� 25 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสว ่า � ดู  เถิด เราจะนําการลงโทษมาเหนือเหล่า
ฝูงชนของโนและฟาโรห์ และอยีปิต์และบรรดาพระและกษั ตร ิยทั์ง้ปวงของเมืองน้ัน ลงเหนือฟาโรหแ์ละคน
ทัง้หลายท่ีวางใจในท่าน 26 เราจะมอบเขาทัง้หลายไว้ในมือของบรรดาผู้ ท่ี แสวงหาชวีติของเขา ในมือของ
เนบูคัดเนสซาร์  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน และในมือข้าราชการของท่าน พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ภายหลั งอ ียปิต์จึง
จะมีคนอาศัยอยู่อยา่งสมั ยก ่อน 27  โอ ยาโคบ  ผู้รบัใช ้ของเราเอย๋ อยา่กลัวเลย  โอ อสิราเอลเอย๋ อยา่ครั ่นคร 
้ามเลย เพราะดู เถิด เราจะชว่ยเจ้าให้รอดได้จากท่ี ไกล และชว่ยเชื้อสายของเจ้าจากแผ่นดิ นที ่เขาเป็นเชลย
ยาโคบจะกลับมาและมีความสงบและความสบาย และไม่ มี  ผู้ ใดกระทําใหเ้ขากลัว 28 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  โอ 
ยาโคบผู้ รบัใช ้ของเราเอย๋ อยา่กลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า เราจะกระทําให้บรรดาประชาชาติทัง้สิน้มาถึง
ซ่ึงอวสาน คือประชาชาติ ท่ี เราได้ขับเจ้าให้ไปอยู ่น้ัน  แต่ ส่วนเจ้าเราจะไม่กระทําให้ถึงอวสานที เดียว เราจะตี
สอนเจ้าตามขนาด เราจะไม่ปล่อยให ้เจ้ าไม่ ถู กทําโทษเป็ นอ ันขาด�
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 คําพยากรณ์ เรือ่งชาวฟีลิสเตียและเมืองไทระ

1 พระวจนะของพระเยโฮวาหซ่ึ์งมายงัเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  เก ี่ ยวด ้วยเรือ่งฟีลิสเตี ยก ่อนท่ี ฟาโรห ์ โจมตี เมือง
กาซา 2 �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด น้ําทัง้หลายกําลังขึ้นมาจากทิศเหนือ และจะกลายเป็นกระแสน้ํา
ท่วม มันจะท่วมแผ่นดินและสารพัดซ่ึงอยู่ในน้ัน ทัง้เมืองและผู้ ท่ี อาศัยอยู่ในเมือง คนจะรอ้งรํา่ไร และชาว
แผ่นดินน้ันทุกคนจะครํา่ครวญ 3 เม่ือได้ยนิเสียงกีบม้าตัวแข็งแรงของเขากระทืบ และเสียงรถรบของเขา
กรูกันมา และเสียงล้อรถดั งก ึ กก ้อง พวกพ่ อก จ็ะมิ ได้ หนักลับมาดูลูกทัง้หลายของตน เพราะมือของเขาออ่น
เปล้ียเต็ มท ี แล้ว 4 เพราะว ันที จ่ะมาถึงซ่ึงจะทําลายฟีลิสเตียทัง้สิน้ และจะตัดผู้ อุปถัมภ์  ทุ กคนท่ี เหลืออยู ่ออก
จากเมืองไทระและเมืองไซดอน เพราะพระเยโฮวาหจ์ะทรงทําลายคนฟีลิสเตีย คือคนท่ี เหลืออยู ่ในแถบคัฟ
โทร ์น้ัน 5 เมืองกาซาก็ล้านเล่ียน และเมืองอชัเคโลนก็ ถู กตัดออกพรอ้มด้วยคนท่ี เหลืออยู ่ในหุบเขาของเขา
 เจ้ าจะเชอืดเน้ือเถือหนังของเจ้าอกีนานเท่าใด 6  โอ ดาบแหง่พระเยโฮวาห์  เจ้าข้า  อ ีกนานเท่าไรท่านจึงจะ
สงบ จงสอดตัวเข้าไวใ้นฝักเสียเถิด จงหยุดพักและอยูน่ิ่งๆเสียที 7 เม่ือพระเยโฮวาหท์รงกําชบั มันจะสงบได้ 
อยา่งไรเล่า  พระองค์ ทรงบัญชาและแต่งตัง้ใหด้าบน้ันต่อสู้อชัเคโลนและต่อสู้ ชายทะเล �
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โมอบัจะถูกทําลาย

1  เก ี่ ยวด ้วยเรือ่งโมอบั พระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ � วบิัติ  แก่ เนโบ เพราะเป็ 
นที ่ ถู กทิง้รา้ง คีรยิาธาอมิได้ อาย มันถูกยดึแล้ว  มิ สกาบก็ ได้ อายและครา้มกลัว 2 จะไม่ มี การสรรเสรญิโมอบั
อกีต่อไป ในเมืองเฮชโบนคนเหล่าน้ันได้วางแผนปองรา้ยต่อโมอบัวา่ �มาเถอะ  ให ้เราตั ดม ันออกเสียจาก
การเป็นประชาชาติ�  โอ เมืองมัดเมนเอย๋  เจ้ าจะถูกตัดลงมาเหมือนกัน ดาบจะไล่ตามเจ้าไป 3 จะมีเสียง
รอ้งมาแต่โฮโรนาอมิวา่ �การรา้งเปล่าและการทําลายอยา่งใหญ่ หลวง � 4 เมืองโมอบัถูกทําลายเสียแล้ว  
ได้ ยนิเสียงรอ้งไห้จากพวกเด็กเล็กๆของเธอ 5 เพราะเขาทัง้หลายจะขึ้นไปรอ้งไห ้ท่ี ทางขึ้นเมืองลู ฮ ีท เพราะ
พวกศั ตรู  ได้ ยนิเสียงรอ้งไหเ้พราะการทําลาย  ท่ี ทางลงจากเมืองโฮโรนาอมิ 6  หนี  เถิด เอาตัวรอดเถิด จงเป็น
เหมือนพุ่มไม้ ท่ี ในถิน่ทุ รก ันดาร 7 เพราะวา่เจ้าได้วางใจในผลงานและในทรพัย ์สมบัติ ของเจ้า  เจ้ าจะต้องถูก
ยดึด้วย และพระเคโมชจะต้องถูกกวาดไปเป็นเชลย  พร ้อมกับปุโรหติและเจ้านายของเขา 8  ผู้ ทําลายจะมา
เหนือเมืองทุกเมืองและไม่ มี เมืองใดจะรอดพ้นไปได้ หุบเขาจะต้องพินาศและท่ีราบจะต้องถูกทําลาย  ดังท่ี 
พระเยโฮวาห์ทรงลัน่พระวาจาไว้ 9 จงให ้ปี กแก่โมอบั เพื่อวา่มันจะหนีรอดไปได้ เพราะหวัเมืองของมันจะ
กลายเป็ นที ่ รกรา้ง ปราศจากสิง่ใดอาศัยอยู่ในน้ัน 10  ผู้ ใดกระทํางานของพระเยโฮวาห์อยา่งไม่ ซ่ือ  ผู้ น้ั นก ็ ถู 
กสาป  ผู้  ท่ี กันไม่ ให ้ดาบของตนกระทําให้โลหติตก  ผู้ น้ันจะถูกสาป 11 โมอบัสบายตัง้แต่ หน ุ่มๆมา และได้ ตก
ตะกอน มันไม่ ได้  ถู กถ่ายออกจากภาชนะน้ีไปภาชนะน้ัน หรอืต้องถูกกวาดไปเป็นเชลย  ดังน้ัน รสจึงยงัอยูใ่น
น้ันและกลิ ่นก ็ ไม่เปล่ียนแปลง � 12 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด วนัเวลาจะมาถึง เม่ือเราจะส่ง
นักท่องเท่ียวมาให้เขาเพื่อทําให้เขาท่องเท่ียวไป และเทภาชนะของเขาให ้เกล้ียง และทุบไหของเขาให้แตก
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เป็นชิน้ๆ 13  แล ้วโมอ ับก ็จะได้อายเพราะพระเคโมช อยา่งท่ี วงศ์ วานอสิราเอลได้อายเพราะเบธเอล อนัเป็ 
นที ่วางใจของเขา 14  เจ้ าวา่อยา่งไรได้ วา่ �เราเป็นพวกวรีชนและทแกล้วทหารสําหรบัสงคราม� 15 เมืองโม
อบัถูกทําลายและขึ้นไปจากหวัเมืองของมันแล้ว และคนหนุ่มๆท่ีคัดเลือกแล้วของเมืองก็ลงไปสู่ การถู กฆ่า
พระบรมมหากษั ตร ิย ์ผู้ ทรงพระนามวา่ พระเยโฮวาห์จอมโยธา ตร ัสด ังน้ี แหละ 16  ภัยพิบัติ ของโมอ ับอย ู่ ใกล้  
แค่ คืบแล้ว และความทุกข์ใจของเขาก็ เร ่ งก ้าวเข้ามา 17 บรรดาท่านท่ี อยู ่รอบเขา จงเสียใจด้วยเขาเถิด และ
บรรดาท่านท่ี รู ้จักชื่อเขาด้วย จงกล่าววา่ � ไม้ ธารพระกรอนัทรงฤทธิห์กัเสียแล้ว คือคทาอ ันร ุ่งโรจน์ น้ัน �
18 ธดิาผู้อาศัยเมืองดีโบนเอย๋ จงลงมาจากสงา่ราศีของเจ้าและน่ั งด ้วยความกระหาย เพราะผู้ทําลายโม
อบัจะมาสู้กับเจ้า เขาจะทําลายท่ีกําบังเข้มแข็งของเจ้า 19  โอ ชาวเมืองอาโรเออร ์เอย๋ จงยนืเฝ้าอยู ่ข้างทาง 
จงถามชายท่ี หนี มาและผู้หญิงท่ีรอดพ้นมาวา่ � เก ิดเรือ่งอะไรขึ้น� 20 โมอบัถูกกระทําให ้ได้  อาย เพราะมัน
แตกเสียแล้ว ครํา่ครวญและรอ้งรํา่ไรอยู่ จงบอกแถวแม่น้ําอารโนนวา่ �โมอบัถูกทําลายเสียแล้ว� 21 การ
พิพากษาได้ตกเหนือท่ี ราบ เหนือโฮโลน และยาฮาส และเมฟาอาท 22 และดีโบน และเนโบ และเบธดิบลา
ธาอมิ 23และคีรยิาธาอมิ และเบธกามุล และเบธเมโอน 24และเครโิอท และโบสราห์ และหวัเมืองทัง้สิน้ของ
แผ่นดินโมอบั ทัง้ไกลและใกล้ 25 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เขาของโมอบัถูกตัดออกแล้ว และแขนของมั นก ห็กัไป
26 จงทําใหเ้ขามึนเมา เพราะวา่เขาได้พองตัวขึ้นต่อพระเยโฮวาห์ เพราะฉะน้ันโมอบัจะต้องกลิง้เกลือกอยูใ่น
อาเจียนของตัว และเขาจะถูกเยาะเยย้ด้วย 27 อสิราเอลไม่ ถู กเจ้าเยาะเยย้หรอื ไปพบเขาท่ามกลางโจรหรอื
เม่ือเจ้าพูดถึงเขา  เจ้ าจึงกระโดดขึ้นด้วยความปี ติ  ยนิดี 28  โอ ชาวเมืองโมอบัเอย๋ จงออกเสียจากหวัเมืองไป
อาศัยอยู่ในหนิ จงเป็นเหมือนนกเขาซ่ึงทํารงัอยู ่ท่ี ข้างปากซอก 29 เราได้ยนิถึงความเหอ่เหมิของโมอบั (เขา
เหอ่เหมิมาก�  ได้ ยนิถึงความยโส ความจองหองของเขา และความเหอ่เหมิของเขา และถึงความยกตนข่ 
มท ่านในใจของเขา 30 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เรารูค้วามโกรธของเขา  แต่ มันจะไม่ สําเรจ็ ความเท็จทัง้หลาย
ของเขาจะไม่ถึงความสําเรจ็ 31  เพราะฉะน้ัน เราจะครํา่ครวญเพื่อโมอบั เราจะรอ้งรํา่ไรเพื่อโมอ ับท ้ังมวล
ใจของเราจะโอดครวญเพื่อคนของคีรเ์ฮเรส 32  โอ เถาองุน่แหง่สิบมาห ์เอย๋ เราจะรอ้งไห้เพื่อเจ้ามากกวา่
เพื่อยาเซอร์ กิง่ทัง้หลายของเจ้ายื่นข้ามทะเลจนถึงทะเลของยาเซอร์  ผู้ ทําลายได้ โจมตี  ผลไม้  ฤดู รอ้นและ
การเก็บองุน่ของเจ้า 33  ความยนิดี และความชื่นบานได้ ถู กกวาดออกไปเสียจากเรอืกสวนไรน่าและแผ่นดิน
ของโมอบั เราได้กระทําใหเ้หล้าองุน่หยุดไหลจากบ่อยํ่าองุน่  ไม่มี คนยํ่าด้วยเสียงโห ่รอ้ง เสียงโหร่อ้งน้ันไม่ ใช ่
เสียงโห่รอ้งเลย 34 เมืองเฮชโบนและเมืองเอเลอาเลห ์ได้ รอ้งรํา่ไห้ เขาทัง้หลายส่งเสียงรอ้งไกลถึงเมืองยา
ฮาส จากโศอารถึ์งโฮโรนาอมิ ดังววัตัวเมียอายุสามปี เพราะสายน้ําทัง้หลายแหง่นิมรมิก็จะรา้งเปล่าด้วย
35 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราจะนําอวสานมาสู่ ผู้  ท่ี ถวายเครือ่งบูชาในปู ชน ียสถานสูงและเผาเครือ่งหอมถวาย
พระของเขาในโมอบั 36 เพราะฉะน้ันใจของเราจะโอดครวญเพื่อโมอบัเหมือนอยา่งป่ี และใจของเราจะโอด
ครวญเหมือนป่ีเพื่อคนเมืองคีรเ์ฮเรส เพราะทรพัย ์สมบัติ  ท่ี เขาได้ มาก ็ ได้  พินาศ 37  ทุ กศีรษะจะถูกโกน และ
ทุกเคราจะถูกตัด บนมือทัง้ปวงจะมีรอยเชอืดเฉือน และจะมีผ้ากระสอบท่ี บัน้เอว 38 บนหลังคาเรอืนทัง้สิน้
ของโมอบัและตามถนนทัง้หลายในเมืองน้ันจะมี แต่ เสียงโอดครวญทัว่ไป เพราะเราทุบโมอบัเหมือนเราทุบ
ภาชนะท่ีเราไม่ พอใจ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 39 เขาทัง้หลายจะครํา่ครวญวา่ �โมอบัแตกแล้วหนอ โม
อบัหนัหลังกลั บด ้วยความอบัอายแล้วหนอ� ดังน้ันแหละโมอบัได้กลายเป็ นที ่ เยาะเยย้ และเป็ นที ห่วาดเสียว
แก่บรรดาผู้ ท่ีอยู ่ล้อมรอบเขา� 40 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด  ผู้  หน ึ่งจะโฉบลงเหมือนนกอนิทรี และ
กางปีกออกสู้โมอบั 41 เครโิอทถูกจับไปและท่ีกําบังเข้มแข็งถูกยดึ  จิ ตใจของบรรดานักรบแหง่โมอบัในวนัน้ัน
จะเหมือนจิตใจของผู้หญิงซ่ึงกําลังเจ็บครรภ์คลอดบุตร 42 โมอบัจะถูกทําลายและไม่เป็นชนชาติ หน ึ่ งอ ีกต่อ
ไป เพราะวา่เขาพองตัวขึ้นต่อพระเยโฮวาห์ 43 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  โอ ชาวเมืองโมอบัเอย๋ ความสยดสยอง
หลุมพรางและกั บด ัก จะอยู่เหนือเจ้า 44  ผู้ ใดท่ี หนี จากความสยดสยองจะตกหลุมพราง และผู้ ท่ี  ปี นออกมา
จากหลุมพรางก็จะติ ดก ับ เพราะเราจะนําสิง่เหล่าน้ีมาเหนือโมอบั ในปี แห ่งการลงโทษเขา พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี แหละ 45  ผู้  ล้ี ภัยได้ไปยนือยู่อยา่งหมดแรงท่ีในเงาเมืองเฮชโบน เพราะวา่ไฟจะออกมาจากเฮชโบน
เปลวไฟจะออกมาจากท่ามกลางสิ โหน มันจะทําลายดินแดนของโมอบัและกระหม่อมของบรรดาคนแหง่
ความอลเวง 46  โอ โมอบัเอย๋  วบิัติ  แก่  เจ้า  ชนชาติ  แห ่งพระเคโมชกําลังวอดวายอยู ่แล้ว เพราะบรรดาบุตร
ชายของเจ้าถูกจับไปเป็นเชลย และบุตรสาวของเจ้าก็ เข ้าในความเป็นเชลย 47  แต่ เรายงัจะให้โมอบักลับสู่
สภาพเดิมในกาลต่อไป พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ �  เท่าน้ี เป็นข้อพิพากษาโมอบั

49
 คําพยากรณ์ เรือ่งคนอมัโมน

1  เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งคนอมัโมน พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �อสิราเอลไม่ มี  บุ ตรชายหรอื เขาไม่ มี ทายาทหรอื  แล ้ว
ทําไมกษั ตร ิยข์องพวกเขาจึงรบักาดเป็นมรดก และประชาชนของท่านอาศัยอยูใ่นหวัเมืองของท่าน 2 พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด วนัเวลาจะมาถึง เม่ือเราจะกระทําให ้ได้ ยนิเสียงสัญญาณสงครามในนคร
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รบับาหข์องคนอมัโมน มันจะกลายเป็นกองซากปร ักห ักพัง และธดิาทัง้หลายของเมืองน้ันจะถูกเผาเสียด้วย
ไฟ  แล ้ วอ ิสราเอลจะเป็นทายาทของคนเหล่าน้ั นที ่เคยเป็นทายาทของเขาอกี พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 
3  โอ เฮชโบนเอย๋ จงครํา่ครวญ เพราะเมืองอยัถูกทําลาย  บุ ตรสาวแหง่นครรบับาห ์เอย๋ จงรอ้งรํา่ไร จงเอา
ผ้ากระสอบคาดเอวไว้ จงโอดครวญ วิง่ไปวิง่มาอยู่ท่ามกลางรัว้ต้นไม้ เพราะกษั ตร ิย์ของพวกเขาจะต้องถูก
กวาดไปเป็นเชลย  พร อ้มกับปุโรหติและเจ้านายของมัน 4  โอ  บุ ตรสาวผู้ กล ับสัตย ์เอย๋ ทําไมเจ้าโออ้วดบรรดา
หุบเขา หุบเขาของเจ้ามีน้ําไหล  ผู้ วางใจในสมบั ติ ของตนวา่ �ใครจะมาสู้ฉันนะ� 5  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
จอมโยธาตร ัสว ่า  ดู  เถิด เราจะนําความสยดสยองมาเหนือเจ้า จากทุกคนท่ี อยู ่รอบตัวเจ้า และเจ้าจะถูกขับ
ไล่ออกไป ชายทุกคนตรงหน้าเขาออกไป และจะไม่ มี ใครรวบรวมคนล้ีภัยได้ 6  แต่ ภายหลังเราจะใหค้นอมัโม
นกลับสู่สภาพเดิม� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 

 คําพยากรณ์ เรือ่งเมืองเอโดม
7  เก ี่ยวกับเรือ่งเมืองเอโดม พระเยโฮวาหจ์อมโยธา ตร ัสด ังน้ี วา่ � สติ ปัญญาไม่ มี ในเทมานอกีแล้วหรอื คํา

ปรกึษาพินาศไปจากผู้เฉลียวฉลาดแล้วหรอื  สติ ปัญญาของเขาหายสูญไปเสียแล้วหรอื 8  โอ ชาวเมืองเดด
านเอย๋ จงหนี จงหนักลับ จงอาศัยในท่ี ลึก เพราะวา่เราจะนําภัยพิบั ติ ของเอซาวมาเหนือเขา เวลาเม่ือเราจะ
ลงโทษเขา 9 ถ้าคนเก็บองุน่มาหาเจ้า เขาจะไม่ทิง้องุน่ตกค้างไวบ้้างหรอื ถ้าขโมยมาเวลากลางคืน เขาจะไม่
ทําลายเพียงพอแก่ตัวเขาเท่าน้ันหรอื 10  แต่ เราได้ เปล ือยเอซาวให ้เปล ือยเลย เราได้เปิดท่ีซ่อนของเขา และ
เขาไม่สามารถซ่อนตัวได้ เชื้อสายของเขาถูกทําลาย และพี่น้องของเขา และเพื่อนบ้านของเขา  ไม่มี เขาอกี
แล้ว 11 จงทิง้เด็กกําพรา้พ่อของเจ้าไว ้เถิด เราจะให้เขามี ช ีวิตอยู่ และให ้แม่ ม่ายของเจ้าวางใจในเราเถิด�
12 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด ถ้าคนท่ียงัไม่สมควรจะด่ืมจากถ้วยน้ันยงัต้องด่ืม  เจ้ าจะพ้นโทษ
ไปได้ หรอื  เจ้ าจะพ้นโทษไปไม่ ได้  เจ้ าจะต้องด่ืม 13 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราได้ปฏิญาณต่อตัวของเราเองวา่
โบสราห์จะต้องกลายเป็ นที ่ รกรา้ง เป็ นที ่ ตําหนิติเตียน เป็ นที ่ ท่ี  ถู กทิง้ไว ้เสียเปล่า และเป็นคําสาปแชง่ และ
หวัเมืองทัง้สิน้ของเขาจะเป็ นที ่ ท่ี  ถู กทิง้ไวเ้สียเปล่าอยู ่เนืองนิตย ์� 14 ข้าพเจ้าได้ยนิข่าวลือจากพระเยโฮวาห์
ทูตคนหน่ึงถูกส่งไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ บอกวา่ �จงรวบรวมเจ้าทัง้หลายเข้า และมาต่อสู้เมืองน้ัน
และลุกขึ้นเพื่อกระทําสงครามเถิด 15  เพราะวา่  ดู  เถิด เราจะกระทําเจ้าให้เล็กท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
 ให ้เป็ นที ่ ดู หมิน่ท่ามกลางมนษุย์ 16 เพราะความหวาดเสียวของเจ้าได้หลอกลวงเจ้า ทัง้ความเหอ่เหมิแหง่
ใจของเจ้า  โอ  เจ้ าผู้ซ่ึงอาศัยอยู่ในซอกหนิ  ผู้ ยดึยอดภูเขาไว ้เอย๋  แม้  เจ้ าทํารงัของเจ้าสูงเหมือนอยา่งรงันก
อนิทรี เราจะฉุดเจ้าลงมาจากท่ี น่ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 17 เอโดมจะกลายเป็ นที ่ รกรา้ง  ทุ กคนท่ี
ผ่านเอโดมจะตกตะลึง และจะเยย้หยนัในภัยพิบั ติ ทัง้สิน้ของมัน 18 อยา่งเม่ือเมืองโสโดม และเมืองโกโม
ราห์ และหวัเมืองใกล้เคียงของมันถูกทําลายล้าง พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  ไม่มี ใครจะพํานักอยู ่ท่ีน่ัน  ไม่มี  บุ ตร
ของมนษุย์คนใดจะอาศัยในเมืองน้ัน 19  ดู  เถิด เขาจะขึ้นมาอยา่งสิงโตจากคล่ืนของลุ่มแม่น้ําจอรแ์ดนโจน
เข้าใส่คอกของแกะท่ี แข็งแรง  แต่ เราจะกระทําใหเ้ขาวิง่หนีเธอไปอยา่งฉับพลัน และใครเป็นผู้ ท่ี เลือกสรรไว้
 ท่ี เราจะแต่งตัง้ไวเ้หนือเธอ ใครเป็นอยา่งเราเล่า ใครจะนัดเราเล่า  ผู้ เล้ียงแกะคนใดจะทนยนือยู่ต่อหน้าเรา
ได้ 20 เพราะฉะน้ันจงฟังคําปรกึษาซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงเตรยีมไว ้ต่อสู้ เมืองเอโดม และพระประสงค์ทัง้หลาย
ซ่ึงพระองค์ ได้  ดําร ิ ไว ้ ต่อสู้ ชาวเมืองเทมาน  แน่  ล่ะ ถึงตัวเล็กท่ีสุดในฝู งก จ็ะต้องถูกลากเอาไป  แน่  ละ  พระองค์ 
จะทรงกระทําให ้ท่ี อาศัยของเขารา้งเปล่าไปพรอ้มกับเขาด้วย 21  แผ่ นดินโลกสัน่สะเทือนเพราะเสียงท่ีมัน
ล้ม เสียงครํา่ครวญของเขาได้ยนิถึงทะเลแดง 22  ดู  เถิด  ผู้  หน ่ึงจะเหาะขึ้นและโฉบลงเหมือนนกอนิทรี และ
กางปีกของมันออกสู้โบสราห์ และจิตใจของนักรบแหง่เอโดมในวนัน้ันจะเป็นเหมือนจิตใจของหญิงปวด
ท้องคลอดบุตร

 คําพยากรณ์ เรือ่งเมืองดามัสกัส
23  เก ี่ ยวด ้วยเรือ่งเมืองดามัสกัส เมืองฮามัทและเมืองอารปัดได้ ขายหน้า เพราะเขาทัง้หลายได้ยนิข่าวรา้ย

เขาก็ กลัวลาน ทะเลก็ ทุรนทุราย มันสงบลงไม่ ได้ 24 เมืองดามัสกัสก็ออ่นเพลียแล้ว เธอหนัหนีและความ
กลัวจนตัวสัน่จับเธอไว้ ความแสนระทมและความเศรา้ยดึเธอไวอ้ยา่งผู้หญิงกําลังคลอดบุตร 25 เมืองแหง่
การสรรเสรญิน้ันถูกทอดทิง้แล้วหนอ คือเมืองท่ีเต็ มด ้วยความชื่นบานน่ันน่ะ 26 เพราะฉะน้ันคนหนุ่มๆของ
เมืองน้ันจะล้มลงตามถนนทัง้หลายในเมืองน้ัน และบรรดาทหารของเมืองน้ันจะถูกตัดออกในวนัน้ัน พระเย
โฮวาหจ์อมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 27 และเราจะก่อไฟขึ้นในกําแพงเมืองดามัสกัส และไฟน้ันจะกินพระราชวงั
ของเบนฮาดัดเสีย

 คําพยากรณ์ เรือ่งเมืองเคดาร์
28  เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งคนเคดารแ์ละราชอาณาจักรฮาโซร์ ซ่ึงเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนจะโจมตี

พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ จงลุกขึ้น รุดเข้าไปสู้คนเคดาร์ จงทําลายประชาชนแหง่ตะวนัออกเสีย 29  เต็นท์ 
และฝูงแพะแกะของเขาจะถู กร ิบเสีย ทั ้งม ่านและภาชนะทัง้สิน้ของเขา อูฐของเขาจะถูกนําเอาไปจากเขา
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และคนจะรอ้งแก่เขาวา่ �ความสยดสยองทุ กด ้าน� 30 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  โอ ชาวเมืองฮาโซร ์เอย๋  หนี  เถิด 
จงสัญจรไปไกล ไปอาศัยในท่ี ลึก เพราะเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้ ดําร ิแผนงานต่อสู้ เจ้า และ
ก่อตัง้ความประสงค์ ไว ้ สู้  เจ้า 31 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า จงลุกขึ้น รุดหน้าไปสู้ ประชาชาติ  หน ึ่งท่ี มัง่มี ซ่ึงอาศัยอยู ่
อยา่งมัน่คง  ไม่มี  ประตู เมืองและไม่ มี ดาลประตู  อยู ่ แต่ลําพัง 32 อูฐของเขาทัง้หลายจะกลายเป็นของท่ีปล้น
มาได้ และฝูงว ัวอ ันมากมายของเขาจะเป็นของท่ีรบิมา พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราจะกระจายเขาไปทุกทิศลม
คือคนท่ี อยู ่ในมุ มท ่ีไกลท่ี สุด และเราจะนําภัยพิบั ติ มาจากทุ กด ้านของเขา 33 เมืองฮาโซรจ์ะเป็ นที ่อาศัยของ
มังกร เป็ นที ่ ท่ี  ถู กทิง้ไว ้ให ้รกรา้งอยู ่เป็นนิตย ์ ไม่มี ใครจะพํานักท่ี น่ัน  ไม่มี  บุ ตรของมนษุย์คนใดจะอาศัยใน
เมืองน้ัน�

 คําพยากรณ์ เรือ่งเมืองเอลาม
34 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงมายงัเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งเมืองเอลามในตอนต้ นร ัชกาล

เศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์วา่ 35 �พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะห ักค ันธนูของเอลาม
ซ่ึงเป็นหวัใจแหง่กําลังของเขาทัง้หลาย 36 และเราจะนําลมทัง้ส่ีทิศจากฟ้าทัง้ส่ีส่วนมาสู้เอลาม และเรา
จะกระจายเขาไปตามลมเหล่าน้ันทัง้หมด จะไม่ มี  ประชาชาติ ใดซ่ึงผู้ ถู กขับไล่ออกไปจากเอลามจะมาไม่ ถึง 
37 ด้วยวา่เราจะกระทําให้เอลามสยดสยองต่อหน้าศั ตรู ของเขาทัง้หลาย และต่อหน้าผู้ ท่ี แสวงหาชวีติของ
เขา พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราจะนําเหตุรา้ยมาถึงเขาทัง้หลาย คือความพิโรธอนัแรงกล้า เราจะใช ้ให ้ดาบไล่
ตามเขาทัง้หลาย จนกวา่เราจะได้เผาผลาญเขาเสีย 38 และเราจะตัง้พระท่ีน่ังของเราในเอลาม และจะทําลา
ยกษั ตร ิย์และบรรดาเจ้านายของเขาทัง้หลาย พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 39 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  แต่ ในกาลต่อ
ไปเราจะใหเ้อลามกลับสู่สภาพเดิม�

50
 คําพยากรณ์ เรือ่งกรุงบาบโิลนและชาวเคลเดีย

1 พระวจนะซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงกล่าวด้วยเรือ่งบาบิ โลน  เก ี่ ยวด ้วยเรือ่งแผ่นดินของชาวเคลเดีย โดยเยเร
มีย ์ผู้  พยากรณ์  วา่ 2 �จงประกาศท่ามกลางบรรดาประชาชาติและป่าวรอ้ง จงตัง้ธงขึ้นและป่าวรอ้ง อยา่
ปิดบังไว ้เลย และวา่ �บาบโิลนถูกยดึแล้ว พระเบลก็ ได้  อาย พระเมโรดัคก็ ถู กทุบแหลกเป็นชิน้ๆ  รู ปเคารพทัง้
หลายของเมืองน้ันถูกกระทําให ้ได้  อาย และรูปป้ันทัง้หลายก็ ถู กทุบแหลกเป็นชิน้ๆ� 3 เพราะวา่มี ประชาชาติ  
หน ึ่งออกจากทิศเหนือมาต่อสู้เมืองน้ัน ซ่ึงจะกระทําให ้แผ่ นดินของเธอเป็ นที ่ รกรา้ง และจะไม่ มี  สิ ่งใดอาศัย
ในน้ันเลย ทัง้มนษุย์และสัตว์จะยา้ยออกไปและจะออกไปเสีย 4 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ในวนัเหล่าน้ันและ
ในเวลาน้ัน ประชาชนอสิราเอลและประชาชนยูดาห์จะมารวมกัน มาพลางรอ้งไห ้พลาง และเขาทัง้หลาย
จะไปแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 5 เขาทัง้หลายจะถามหาทางไปศิโยนโดยหนัหน้าตรงไปเมือง
น้ัน  กล่าววา่ �มาเถิด  ให ้พวกเรามาติดสนิทกับพระเยโฮวาหโ์ดยทําพันธสัญญาเนืองนิตย์ซ่ึงจะไม่ลืมเลย�
6 ประชาชนของเราเป็นแกะท่ี หลง บรรดาผูเ้ล้ียงของเขาทัง้หลายได้พาเขาหลงไป หนัเขาทัง้หลายไปเสียบน
ภู เขา เขาทัง้หลายได้เดินจากภูเขาไปหาเนินเขา เขาลืมคอกของเขาเสียแล้ว 7 บรรดาผู้ ท่ี พบเข้าก็กินเขา
และศั ตรู ของเขาได้ กล่าววา่ �เราไม่ มีความผิด เพราะเขาทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห ์ผู้ เป็ นที ่ อยู ่
อนัเท่ียงธรรมของเขาทัง้หลาย คือพระเยโฮวาห์อนัเป็นความหวงัของบรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย� 8 จงหนี
จากท่ามกลางบาบิ โลน จงออกไปเสียจากแผ่นดินของชาวเคลเดีย และเป็นเหมือนแพะตัวผู้นําหน้าฝูง 9  
เพราะ  ดู  เถิด เราจะเรา้และนําบรรดาประชาชาติ ใหญ่  หมู่  หน ึ่งจากประเทศเหนือมาต่อสู้บาบิ โลน และเขาทัง้
หลายจะเรยีงรายพวกเขามาต่อสู้กับเธอ ตรงน้ันแหละเธอจะถูกยดึ  ลูกธน ูของเขาทัง้หลายก็เหมือนนักรบ
ท่ี มีฝีมือ  ไม่มี คนใดจะกลับมือเปล่า 10 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ประเทศเคลเดียจะถูกปล้น บรรดาผู้ ท่ี ปล้นเธอ
จะอิม่หนํา 11  โอ บรรดาผู้ปล้นมรดกของเราเอย๋  แม้ว ่าเจ้าเปรมปร ีดิ ์ แม้ว ่าเจ้าลิงโลด  แม้  เจ้ าอว้นพีอยา่ง
ววัสาวอยู ่ท่ี  หญ้า และรอ้งอยา่งววัตัวผู้ 12 มารดาของเจ้าจะละอายอยา่งอดสู และนางท่ีคลอดเจ้าจะต้อง
อบัอาย  ดู  เถิด  ท่ี รัง้ท้ายแหง่บรรดาประชาชาติจะเป็นถิน่ทุ รก ันดาร  ท่ี  แห ้งแล้งและทะเลทราย 13 เมืองน้ันจะ
ไม่ มี คนอาศัยเพราะพระพิโรธของพระเยโฮวาห์  แต่ จะเป็ นที ่รกรา้งทัง้หมด  ทุ กคนท่ีผ่านเมืองบาบิโลนไปจะ
ตกตะลึง และจะเยย้หยนัในภัยพิบั ติ ทัง้สิน้ของเมืองน้ัน 14 จงเรยีงรายตัวของเจ้าทัง้หลายเข้ามาสู้บาบิโลน
ให ้รอบข้าง บรรดาเจ้าท่ี โก่ งคันธนูจงยงิเธอ อยา่เสียดายลูกธนู เพราะเธอได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์
15 จงเปล่งเสียงโห่รอ้งสู้เธอให ้รอบข้าง เธอยอมแพ้ แล้ว รากฐานของเธอล้มลงแล้ว กําแพงของเธอถูกพัง
ลงมาแล้ว เพราะน่ีเป็นการแก้แค้นของพระเยโฮวาห์ จงทําการแก้แค้นเธอ ทํากับเธออยา่งท่ีเธอได้กระทํา
มาแล้ว 16 จงตัดผู้หวา่นเสียจากบาบิ โลน และตัดผู้ ท่ี ถือเคียวในฤดู เก่ียว  เหตุ เพราะดาบของผู้บีบบังคั บท ุก
คนจึงหนัเข้าหาชนชาติของตน และทุกคนจะหนีไปยงัแผ่นดินของตน 17 อสิราเอลเป็นเหมือนแกะท่ี ถู กกระ
จัดกระจายไปแล้ว พวกสิงโตได้ขับล่าเขาไป  ที แรกกษั ตร ิย์อสัซี เรยีก ินเขา ในท่ีสุดน้ีเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ 
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แห ่งบาบิโลนได้หกักระดูกของเขา 18 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี 
วา่  ดู  เถิด เราจะลงโทษกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนและแผ่นดินของท่าน  ดังท่ี เราได้ลงโทษกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี
19 เราจะให้อสิราเอลกลับสู่ลานหญ้าของเขา และเขาจะกินอยู่บนคารเมลและในบาชาน และเขาจะอิม่ใจ
บนเนินเขาเอฟราอมิและในกิเลอาด 20 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ในวนัเหล่าน้ันและในเวลาน้ัน จะหาความชัว่
ชา้ในอสิราเอลและจะหาไม่ ได้  เลย จะหาบาปในยูดาห ์ก็ หาไม่ ได้  เลย เพราะเราจะให้อภัยแก่ชนเหล่าน้ันผู้ ท่ี 
เราเหลือไว ้ให ้21 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า จงขึ้นไปสู้ แผ่ นดินเมราธาอมิ และต่อสู้ชาวเมืองเปโขด จงฆ่าเขาและ
ตามทําลายเสียให ้สิน้เชงิ และจงกระทําทุกอยา่งตามท่ีเราได้บัญชาเจ้าไว้ 22 เสียงสงครามอยู่ในแผ่นดิน
และเสียงการทําลายอยา่งใหญ่หลวงก็ อยู ่ในน้ัน 23 ค้อนทุบของแผ่นดินโลกทัง้หมดได้ ถู กตัดลงและถู กห ัก
เสียแล้วหนอ บาบโิลนได้กลายเป็ นที ร่กรา้งท่ามกลางบรรดาประชาชาติ แล ้วหนอ 24  โอ บาบโิลนเอย๋ เราวาง
บ่วงดักเจ้าและเจ้าก็ ติ ดบ่วงน้ัน และเจ้าไม่ รูเ้รือ่ง เขามาพบเจ้าและจับเจ้า เพราะเจ้าได้ขันสู้กับพระเยโฮ
วาห์ 25 พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงเปิดคลังอาวุธของพระองค์ และทรงให ้อาว ุธแหง่พระพิโรธของพระองค์ ออกมา 
เพราะน่ีแหละเป็นพระราชกิจแหง่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาในแผ่นดินแหง่ชาวเคลเดีย 26 จงมา
ต่อสู้กับเธอจากทุกเส้ียวโลก จงเปิดบรรดาฉางของเธอ จงกองเธอไวเ้หมือนอยา่งกองข้าวและทําลายเสีย
จนสิน้เชงิ อยา่ให้เธอเหลืออยู ่เลย 27 จงฆ่าววัผู้ของเธอให ้หมด  ให ้มันทัง้หลายลงไปยงัการฆ่า  วบิัติ  แก่ มัน
ทัง้หลาย เพราะวนัเวลาของมันมาถึงแล้ว คือเวลาแหง่การลงโทษมัน 28 เสียงของเขาทัง้หลายท่ี ได้  หนี และ
รอดพ้นจากแผ่นดินบาบิ โลน ไปประกาศการแก้แค้นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราในศิ โยน คือการแก้
แค้นแทนพระวหิารของพระองค์ 29 จงเรยีกนักธนูมาต่อสู้กับบาบิ โลน คือบรรดาคนท่ี โก่ งธนู จงตัง้ค่ายไว้
รอบมัน อยา่ให ้ผู้ ใดหนีรอดพ้นไปได้ จงกระทํากับเธอตามการกระทําของเธอ จงกระทําแก่เธออยา่งท่ีเธอได้
กระทําแล้ว เพราะเธอจองหองลองดีกับพระเยโฮวาห์  พระองค์  ผู้บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล 30  เพราะฉะน้ัน คน
หนุ่มๆของเธอจะล้มลงตามถนนทัง้หลาย และทหารของเธอทัง้สิน้จะถูกตัดออกในวนัน้ัน พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี 31  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตร ัสว ่า  โอ  ผู้ จองหองเอย๋  ดู  เถิด เราต่อสู้กับเจ้า เพราะวา่วนั
เวลาของเจ้ามาถึงแล้ว คือเวลาท่ีเราจะลงโทษเจ้า 32  ผู้ จองหองจะสะดุดและล้มลง จะไม่ มี  ผู้ ใดพยุงเขาขึ้น
ได้ และเราจะก่อไฟในบรรดาหวัเมืองของเขา และไฟจะกินบรรดาท่ี อยู ่รอบเขาเสียสิน้ 33 พระเยโฮวาหจ์อม
โยธาตร ัสด ังน้ี วา่ ประชาชนอสิราเอลและประชาชนยูดาห ์ถู  กบ ีบบังคั บด ้วยกัน บรรดาผู้ ท่ี จับเขาทัง้หลาย
ไปเป็นเชลยได้ยดึเขาไว ้มัน่ เขาทัง้หลายปฏิเสธไม่ ยอมให ้เขาไป 34 พระผู้ ไถ่ ของเขาทัง้หลายน้ันเข้มแข็ง
พระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา  พระองค์ จะทรงแก้ คดี ของเขาโดยตลอด เพื่อพระองค์จะ
ประทานความสงบแก่ แผ่นดิน  แต่ ประทานความไม่สงบแก่ชาวเมืองบาบิ โลน 35 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  ให ้
ดาบอยู่เหนือชาวเคลเดีย และเหนือชาวเมืองบาบิ โลน และเหนือเจ้านายและนักปราชญ์ของเธอ 36  ให ้ดาบ
อยู่เหนือผู้ มุสา เพื่อเขาจะกลายเป็นคนโง ่ไป  ให ้ดาบอยู่เหนือบรรดานักรบของเธอ เพื่อเขาทัง้หลายจะครั ่
นคร ้าม 37  ให ้ดาบอยู่เหนื อม ้าทัง้หลายของเขาและรถรบของเขา และอยู่เหนือบรรดาชนท่ีปะปนกันท่ามก
ลางเขา เพื่อเขาทัง้หลายจะกลายเป็นผู้หญิงไป  ให ้ดาบอยู่เหนือทรพัย ์สมบัติ ทัง้สิน้ของเขา เพื่อวา่ทรพัย ์
สมบัติ น้ันจะถูกปล้นเสีย 38  ให ้ความแหง้แล้งอยู่เหนือน้ําทัง้หลายของเธอ  เพื่อน ้ําทัง้หลายน้ันจะได้ แห ้งไป
เพราะเป็นแผ่นดินแหง่รูปเคารพสลัก และเขาทัง้หลายก็บ้ารู ปน ้ัน 39  เพราะฉะน้ัน  สัตว ์ป่าทัง้หลายและ
บรรดาหมาจิง้จอกจะอาศัยในบาบิ โลน และนกเค้าแมวจะอาศัยอยู่ในน้ัน เมืองน้ันจะไม่ มี ประชาชนอยู ่อ ีก
ต่อไปเป็นนิตย์ คือไม่ มี ชาวเมืองอาศัยอยู่ตลอดชัว่อายุ 40 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เม่ือพระเจ้าได้ทรงควํา่เมือง
โสโดมและเมืองโกโมราหแ์ละหวัเมืองใกล้ เคียง ดังน้ันจะไม่ มี คนพํานักอยู ่ท่ีน่ัน และไม่ มี  บุ ตรของมนษุยค์น
ใดอาศัยอยู่ในเมืองน้ัน 41  ดู  เถิด  ชนชาติ  หน ่ึงจะมาจากทิศเหนือ  ประชาชาติ อนัเข้มแข็งชาติ หน่ึง และกษั 
ตร ิย์หลายองค์จะถูกเรา้ให้มาจากท่ีไกลท่ีสุดของแผ่นดินโลก 42 เขาทัง้หลายจะจับคันธนูและหอก เขาทัง้
หลายดุ รา้ย และจะไม่ มี  ความกรุณา เสียงของเขาทัง้หลายจะเหมือนเสียงทะเลคะนอง เขาทัง้หลายจะขี่ ม้า 
เรยีงรายกันเป็นคนเข้าสู้สงครามกับเจ้านะ  โอ  บุ ตรสาวแหง่บาบิโลนเอย๋ 43  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้ยนิข่าว
เรือ่งน้ัน และพระหตัถ์ของพระองค์ ก็ ออ่นลง ความแสนระทมจับหวัใจเขา  เจ ็บปวดอยา่งผู้หญิงกําลังคลอด
บุตร 44  ดู  เถิด เขาจะขึ้นมาอยา่งสิงโตจากคล่ืนของลุ่มแม่น้ําจอรแ์ดนโจนเข้าใส่คอกของแกะท่ี แข็งแรง  แต่ 
เราจะกระทําให้เขาวิง่หนีเธอไปอยา่งฉับพลัน และใครเป็นผู้ ท่ี เลือกสรรไว้  ท่ี เราจะแต่งตัง้ไวเ้หนือเธอ ใคร
เป็นอยา่งเราเล่า ใครจะนัดเราเล่า  ผู้ เล้ียงแกะคนใดจะทนยนือยู่ต่อหน้าเราได้ 45 เพราะฉะน้ันจงฟังแผน
งานซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงกระทําไว ้ต่อสู้ บาบิ โลน และบรรดาพระประสงค์ซ่ึงพระองค์ ได้  ดําร ิขึ้นต่อสู้กับแผ่น
ดินของชาวเคลเดีย  แน่ ละตัวเล็กท่ีสุดท่ี อยู ่ในฝู งก ็ต้องถูกลากเอาไป  แน่ ละคอกของเขาน้ันจะรกรา้งไป 46  
แผ่ นดินโลกสัน่สะเทือนเพราะเสียงของการท่ีบาบิโลนถูกจับเป็นเชลย และเสียงครํา่ครวญดังไปท่ามกลาง
บรรดาประชาชาติ�
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51
พระเจ้าจะทรงพิพากษากรุงบาบิ โลน 

1 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด เราจะปลุกกระแสลมแหง่การทําลาย  ต่อสู้ กับบาบิ โลน และต่อสู้กับ
คนท่ีอาศัยท่ามกลางพวกท่ี ลุ กขึ้นสู้กับเรา 2 เราจะส่งผู้ฝัดไปยงับาบิโลนและเขาทัง้หลายจะฝัดเธอ และ
เขาทัง้หลายจะทําให ้แผ่ นดินของเธอวา่งเปล่า เม่ือเขาทัง้หลายมาล้อมเธอไว ้ทุ  กด ้าน ในวนัแหง่ความยาก
ลําบาก 3 อยา่ให้นักธน ูโก่ งคันธน ูได้ อยา่ให้เขาสวมเส้ือเกราะลุกขึ้นได้ อยา่ไว ้ช ีวติคนหนุ่มๆของเธอเลย จง
ทําลายพลโยธาของเธอทัง้หมด 4 ดังน้ันเขาทัง้หลายจะถูกฆ่าล้มลงในแผ่นดินของชาวเคลเดีย และจะถูก
แทงทะลุ ท่ี ถนนเมืองน้ัน 5 เพราะวา่อสิราเอลและยูดาห ์มิได้  ถู กทอดทิง้โดยพระเจ้าของเขาทัง้หลายพระเย
โฮวาหจ์อมโยธา  ถึงแม้  แผ่ นดินของเขาเต็ มด ้วยความผิดบาปต่อองค์ บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล 6 จงหนีเสียจาก
ท่ามกลางบาบิ โลน  ให ้ ทุ กคนเอาชวีติของตนให้รอดพ้นเถิด  เจ้ าอยา่ถูกตัดออกด้วยความชัว่ชา้ของเธอเลย
เพราะน่ีเป็นเวลาแหง่การแก้แค้นของพระเยโฮวาห์  พระองค์ จะทรงตอบสนองต่อเธอสักครัง้ 7 บาบิโลนได้
เคยเป็นถ้วยทองคําในพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์ กระทําให ้แผ่ นดินโลกทัง้สิ ้นม ึนเมาไป บรรดาประชาชาติ 
ได้ ด่ืมเหล้าองุน่ของเธอ เพราะฉะน้ันประชาชาติต่างจึ งบ ้าไป 8 บาบิโลนได้ล้มลงและแตกไปอยา่งฉับพลัน
จงครํา่ครวญเพื่อเธอเถิด จงเอาพิมเสนมาให้เธอบรรเทาปวด ชะรอยจะรกัษาเธอให้หายได้ กระมัง 9 เรา
ทัง้หลายอยากจะรกัษาบาบิโลนให ้หาย  แต่ เธอไม่ หาย ละทิง้เธอเสียเถิด และให้เราไป ต่างไปยงัประเทศ
ของตน เพราะวา่การพิพากษาเธอได้ขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และได้ ถู กยกขึ้นถึงฟากฟ้า 10 พระเยโฮวาห์ทรง
นําความชอบธรรมออกมาให ้เรา มาเถิด  ให ้เราประกาศพระราชกิจของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราท่ีในศิ 
โยน 11 จงฝนลูกธนู จงหยบิโล่ขึ้นมา พระเยโฮวาหท์รงเรา้ใจบรรดากษั ตร ิย์คนมีเดีย เพราะวา่พระประสงค์
ของพระองค์ เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งบาบิ โลน  ก็ คือการทําลายมันเสีย เพราะน่ันแหละเป็นการแก้แค้นของพระเย
โฮวาห์ คือการแก้แค้นแทนพระวหิารของพระองค์ 12 จงปักธงชดิบรรดากําแพงของบาบิ โลน จงทําคนเฝ้า
ให ้เข้มแข็ง จงตัง้คนยามขึ้น จงเตรยีมกองซุ่มไว้ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงวางแผนงานและทัง้ทรงกระทํา
เสรจ็ตามท่ี พระองค์ ทรงลัน่พระวาจาเก่ี ยวด ้วยชาวเมืองบาบิ โลน 13  โอ  เจ้ าผู้อาศัยตามน้ํามากหลาย  ผู้  มี  
สมบัติ มากมายเอย๋ อวสานของเจ้ามาถึงแล้ว เส้นความโลภของเจ้าได้ ถู กตัดขาดเสียแล้ว 14 พระเยโฮวาห์
จอมโยธาได้ทรงปฏิญาณต่อพระองค์เองวา่  แน่  ละ เราจะให ้เจ้ ามีคนเต็มเมืองให้มากอยา่งตัก๊แตน และ
เขาทัง้หลายจะเปล่งเสียงโหร่อ้งมีชยัเหนือเจ้า 15  พระองค์ ทรงสรา้งโลกด้วยฤทธิเ์ดชของพระองค์  พระองค์ 
ทรงสถาปนาพิภพไวด้้วยพระสติปัญญาของพระองค์ และทรงคล่ีท้องฟ้าออกด้วยความเข้าใจของพระองค์
16 เม่ือพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงก็ มี เสียงน้ําคะนองในท้องฟ้า และทรงกระทําให้หมอกลอยขึ้นจาก
ปลายพิ ภพ ทรงกระทําฟ้าแลบเพื่อฝน และทรงนําลมมาจากพระคลังของพระองค์ 17  มนษุย ์ ทุ กคนโฉด
ในทางความรูข้องตน ชา่งทองทุกคนจะได้อายเพราะรูปเคารพสลักของตน เพราะรูปเคารพหล่อของเขา
เป็นของเท็จ และไม่ มี ลมหายใจในรูปเคารพน้ัน 18 มันเป็นของไร ้ค่า และเป็นผลงานแหง่ความผิดพลาด
มันจะต้องพินาศเม่ือถึงเวลาการลงโทษ 19  พระองค์  ผู้ ทรงเป็นส่วนของยาโคบไม่เหมือนสิง่เหล่าน้ี เพราะ
พระองค์ทรงเป็นผู้ ท่ี ก่อรา่งทุกสิง่ขึ้น และอสิราเอลเป็นตระกูลท่ีเป็นมรดกของพระองค์ พระเยโฮวาห์จอม
โยธาเป็นพระนามของพระองค์ 20  เจ้ าเป็นค้อนและยุทโธปกรณ์ของเรา เราจะทุบบรรดาประชาชาติเป็น
ชิน้ๆด้วยเจ้า เราจะทําลายราชอาณาจักรทัง้หลายด้วยเจ้า 21 เราจะทุบม้าและคนขี่เป็นชิน้ๆด้วยเจ้า เราจะ
ทุบบรรดารถรบและคนขับให้เป็นชิน้ๆด้วยเจ้า 22 เราจะทุบผู้ชายและผู้หญิงเป็นชิน้ๆด้วยเจ้า เราจะทุบคน
แก่และคนหนุ่มเป็นชิน้ๆด้วยเจ้า เราจะทุบคนหนุ่มและหญิงพรหมจารเีป็นชิน้ๆด้วยเจ้า 23 เราจะทุบผู้เล้ียง
แกะและฝูงแกะเป็นชิน้ๆด้วยเจ้า เราจะทุบชาวนาและววัคู่แอกของเขาเป็นชิน้ๆด้วยเจ้า เราจะทุบเจ้าเมือง
และปลัดเมืองเป็นชิน้ๆด้วยเจ้า 24 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราจะสนองบาบิโลนและบรรดาชาวประเทศเคล
เดียท่ามกลางสายตาของเจ้า ซ่ึงบรรดาความชัว่รา้ยอนัเขาได้กระทําในศิ โยน 25 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  โอ  ภู 
เขาซ่ึงทําลายเอย๋  ดู  เถิด เราต่อสู้ เจ้า  เจ้ าผู้ทําลายแผ่นดินโลกทัง้สิน้ เราจะเหยยีดมือของเราออกต่อสู้ เจ้า 
และกลิง้เจ้าลงมาจากหน้าผา และจะกระทําให ้เจ้ าเป็นภูเขาท่ี ถู กไหม้ 26 เขาจะไม่เอาหนิจากเจ้าไปทําศิ ลาม 
ุมเอก และไม่เอาหนิไปทํารากฐาน  แต่  เจ้ าจะถูกทิง้รา้งเป็นนิตย์ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 27 จงตัง้ธงไว้บน
แผ่นดิน จงเป่าแตรท่ามกลางประชาชาติ ทัง้หลาย จงเตรยีมประชาชาติทัง้หลายไว้ทําสงครามกับเธอ จง
เรยีกราชอาณาจักรต่อไปน้ีมาสู้กับเธอ อารารตั  มิ นนี และอชัเคนัส จงตัง้จอมทัพไว ้ต่อสู้  เธอ จงทําม้าขึ้น
เหมือนบุ้งคันระเกะระกะ 28 จงเตรยีมบรรดาประชาชาติมาทําสงครามกับเธอ คือเตรยีมบรรดากษั ตร ิย ์แห ่ 
งม ีเดีย  พร ้อมทัง้เจ้าเมืองและปลัดเมืองทัง้หลาย และทุกแผ่นดิ นที ่ขึ้นแก่ มีเดีย 29  แผ่ นดินน้ันจะสะเทือน
สะท้านและโศกเศรา้ เพราะบรรดาพระประสงค์ของพระเยโฮวาหจ์ะเกิดขึ้นเพื่อต่อสู้บาบิ โลน เพื่อจะกระทํา
ให ้แผ่ นดินบาบิโลนเป็ นที ่รกรา้งปราศจากคนอาศัย 30 นักรบแหง่บาบิโลนหยุดรบแล้ว เขาทัง้หลายค้าง
อยู่ในท่ีกําบังเข้มแข็งของเขา กําลังของเขาถอยเสียแล้ว เขาทัง้หลายกลายเป็นเหมือนผู้ หญิง เขาได้เผาท่ี
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อาศัยของเธอแล้ว และดาลประตูของเธอก็ หกั 31 นักวิง่คนหน่ึงวิง่ไปพบนักวิ ่งอ ีกคนหน่ึง ทูตคนหน่ึงวิง่ไป
พบทู ตอ ีกคนหน่ึง เพื่อทูลกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนวา่ เมืองของพระองค์ ถู กยดึไว ้ทุ  กด ้านแล้ว 32 ท่าลุยข้ามก็ 
ถู กยดึแล้ว  ท่ี เป็นบึงเป็นหนองก็ ถู กไฟไหม้และบรรดาทหารก็ ระส่ําระสาย 33 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา
พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่  บุ ตรสาวแหง่บาบิโลนก็เหมือนลานนวดข้าว  ณ เวลาท่ีเธอถูกเหยยีบยํ่า
 อ ีกสักประเดีย๋ว เวลาเก่ียวก็จะมาถึงแล้ว� 34  ให ้ชาวเมืองศิโยนพูดวา่ �เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ
โลนได้กินข้าพเจ้าเสียแล้ว ท่านได้ขยํ้าข้าพเจ้า ท่านได้ ทําให ้ข้าพเจ้าเป็นภาชนะวา่งเปล่า ท่านได้ กล ืนข้าพ
เจ้าดั ่งม ังกร ท่านได้อิ ่มท ้องด้วยของอรอ่ยของข้าพเจ้า  แล ้ วท ่านก็คายข้าพเจ้าทิง้เสีย 35 ความทารุณท่ี ได้ 
กระทําแก่ข้าพเจ้าและแก่เน้ือหนังของข้าพเจ้าจงตกเหนือบาบิ โลน �  ให ้เยรูซาเล็มกล่าววา่ � ให ้ความรบั
ผิดชอบสําหรบัเลือดตกของเราอยู ่แก่ ชาวประเทศเคลเดีย� 36  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  
เถิด เราจะแก้ คดี ของเจ้า และกระทําการแก้แค้นเพื่อเจ้า เราจะทําทะเลของเธอให ้แหง้ และกระทําแหล่ง
น้ําของเธอให ้เหอืด 37 และบาบิโลนจะกลายเป็นกองซากปร ักห ักพัง เป็ นที ่ อยู ่อาศัยของมังกร เป็ นที ่น่าตก
ตะลึง และเป็ นที ่ เยย้หยนั ปราศจากคนอาศัย 38 เขาทัง้หลายจะคํารามด้วยกันอยา่งสิงโต เขาทัง้หลายจะ
คํารามอยา่งลูกสิงโต 39  ขณะท่ี เขาทัง้หลายผ่าวรอ้น เราจะเตรยีมการเล้ียงให้ และกระทําให้เขาทัง้หลาย
มึนเมา เพื่อเขาทัง้หลายจะปลาบปล้ืมยนิดี จนเขาทัง้หลายจะนอนหลั บอย ู่ ชัว่กาลนาน  ไม่ ต่ืนเลย พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 40 เราจะนําเขาทัง้หลายลงมาดุจลูกแกะไปยงัการฆ่า เหมือนแกะผู้และแพะผู้ 41 เชชกั
ถูกยดึแล้วหนอ ซ่ึงเป็ นที ่สรรเสรญิของทัว่แผ่นดินโลกถูกจับแล้วเล่า บาบิโลนได้กลายเป็ นที ่น่าตกตะลึง
ท่ามกลางบรรดาประชาชาติเสียแล้วหนอ 42 ทะเลขึ้นมาเหนือบาบิ โลน คล่ืนอยา่งมากมายคลุมเธอไว้ 43 หวั
เมืองของเธอกลายเป็ นที ่ รกรา้ง เป็นแผ่นดิ นที ่ แห ้งแล้งและเป็นถิน่ทุ รก ันดาร เป็นแผ่นดิ นที ่ ไม่มี  ผู้ ใดอาศัย
อยู่และไม่ มี  บุ ตรของมนษุย์คนใดข้ามไป 44 และเราจะลงโทษพระเบลในบาบิ โลน ท่านกลืนอะไรเข้าไปแล้ว
เราจะเอาออกจากปากท่านเสีย บรรดาประชาชาติจะไม่ไหลไปหาท่านอกี  เออ กําแพงแหง่บาบิโลนจะล้ม
ลง 45 ประชาชนของเราเอย๋ จงออกไปเสียจากท่ามกลางเธอ  ให ้ ทุ กคนเอาชวีติของตนรอดจากความพิโรธ
อ ันร ้อนแรงของพระเยโฮวาห ์เถิด 46 อยา่ให้ใจของเจ้าว ิตก และอยา่ให ้กล ัวต่อข่าวลือซ่ึงได้ยนิในแผ่นดิน
น้ัน จะมีข่าวลือเรือ่งหน่ึงมาในปี หน่ึง และหลังจากน้ั นอ ีกปี หน ่ึ งก ็ มี ข่าวลือเรือ่งหน่ึงมา และความทารุณก็ 
มี  อยู ่ในแผ่นดินและผู้ครอบครองก็ ต่อสู้ กับผู้ ครอบครอง 47  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด วนัเวลาจะมาถึง เม่ือเราจะ
ลงโทษรูปเคารพสลักแหง่บาบิ โลน  แผ่ นดินทัง้สิน้ของเธอจะต้องได้ อาย และบรรดาชาวบาบิโลนซ่ึงถูกฆ่า
จะล้มลงท่ีท่ามกลางเธอ 48  แล ้วฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิง่ท่ี มี  อยู ่ในน้ัน จะรอ้งเพลงเหนือบาบิ 
โลน เพราะวา่ผู้ทําลายจะมาจากทิศเหนือต่อสู้กับเธอ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 49 บาบิโลนทําให้คนอสิราเอล
ท่ี ถู กฆ่าล้มลงฉันใด  คนที ่ ถู กฆ่าแหง่แผ่นดินโลกทัง้มวลจะต้องล้มลงท่ีบาบิโลนฉันน้ัน 50  เจ้ าทัง้หลายผู้ ท่ี 
รอดพ้นไปจากดาบ  หนี ไปเถิด อยา่ยนืน่ิงอยู่ จงระลึกถึงพระเยโฮวาห์จากท่ี ไกล และให ้กรุ งเยรูซาเล็มเข้า
มาในจิตใจของเจ้า 51 เราได้ อาย เพราะเราได้ยนิคําเยาะเยย้ ความอปัยศคลุมหน้าเราไว้ เพราะคนต่างชาติ 
ได้  เข ้าในสถานบร ิสุทธ ์ิ แห ่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห�์ 52 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด วนั
เวลาจะมาถึง เม่ือเราจะลงโทษรูปเคารพสลักของเธอ และคนท่ีบาดเจ็บจะครํา่ครวญอยู่ทัว่แผ่นดินทัง้สิน้
ของเธอ 53 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  ถึงแม้ บาบิโลนจะขึ้นไปบนสวรรค์ และถึงแม้เธอจะสรา้งป้อมกั นที ่สู งอ ัน
เข้มแข็งของเธอไว้ บรรดาผู้ทําลายก็ยงัจะมาจากเราเหนือเธอ 54  มี เสียงรอ้งมาจากบาบิ โลน และเสียงการ
ทําลายอยา่งใหญ่หลวงจากแผ่นดินของคนเคลเดีย 55 เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทําให้บาบิโลนเป็ นที ่
ทิง้รา้ง และกระทําเสียงท่ี ใหญ่ โตของเธอให ้เงยีบ เม่ือคล่ืนของเธอคะนองเหมือนสายน้ําอนัยิง่ใหญ่ เสียง
อกึทึกของเขาก็ เปล ่งออกมา 56 เพราะวา่ผู้ทําลายได้มาเหนือเธอ มาเหนือบาบิ โลน บรรดานักรบของเธอ
ถูกยดึแล้ว  คันธน ูของเขาทัง้หลายถู กห ักเป็นชิน้ๆ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าแหง่การตอบแทน
 พระองค์ จะทรงสนองเป็นแน่ 57 เราจะกระทําให ้เจ้ านายของเธอและนักปราชญ์ของเธอ  เจ้ าเมืองของเธอ
 ผู้ บังคับบัญชาของเธอ และนักรบของเธอมึนเมา จนเขาทัง้หลายจะนอนหลั บอย ู่ ชัว่กาลนาน  ไม่ ต่ืนเลย พระ
บรมมหากษั ตร ิย ์ผู้ ทรงพระนามวา่พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี 58 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ 
กําแพงอนักวา้งขวางของบาบิโลนจะถูกปราบลงให้เรยีบเสมอพื้นดิน และประตูเมืองสูงของเธอจะถูกเผา
ด้วยไฟ บรรดาประชาชนจะทํางานอยา่งไร ้ผล และชนชาติทัง้หลายจะเหน็ดเหน่ือยก็เพื่อเผาไฟเสียเท่าน้ัน�
59 ถ้อยคําซ่ึงเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  ได้ บัญชาแก่เสไรอาห ์บุ ตรชายเนรยิาห์  ผู้ เป็นบุตรชายมาอาเสอาห์ เม่ือเขา
ไปยงับาบโิลนกับเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ ในปี ท่ีส่ี  แห ่งรชักาลของท่านน้ัน เสไรอาหเ์ป็นหวัหน้าจัดท่ี พัก 
60 เยเรมีย ์ได้  เข ียนบรรดาความรา้ยทัง้สิน้ซ่ึงจะมาถึงบาบิโลนน้ันไวใ้นหนังสือ บรรดาถ้อยคําเหล่าน้ีเป็นคํา
ท่ี เข ียนไว ้เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งบาบิ โลน 61 และเยเรมีย ์พู  ดก ับเสไรอาห ์วา่ �เม่ือท่านมาถึงบาบิโลนแล้ว ท่านจะ
เหน็และท่านจงอา่นถ้อยคําเหล่าน้ีทัง้หมดนะ 62 และท่านจงกล่าววา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์  ได้ 
ตรสัต่อสู้กับสถานท่ี น้ี  วา่ จะทรงตัดออกเสีย เพื่อวา่จะไม่ มี อะไรเหลืออยู่ในน้ันเลย  ไม่ วา่มนษุย์หรอืสัตว์  แต่ 
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จะเป็ นที ่รกรา้งเป็นนิตย�์ 63 ต่อมาเม่ือท่านอา่นหนังสือน้ีจบแล้ว จงเอาห ินก ้อนหน่ึ งม ัดติ ดม ันไว้ และโยน
มันทิง้ไปกลางแม่น้ํายูเฟรติส 64 และจงกล่าววา่ �บาบิโลนจะจมลงอยา่งน้ี แหละ จะไม่ลอยขึ้ นอ ีกเลยเน่ือง
ด้วยความรา้ยซ่ึงเราจะนํามาเหนือเธอ และพวกเขาจะเหน็ดเหน่ือย� � ถ้อยคําของเยเรมีย ์มี  เพียงน้ี 

52
รชัสมัยของเศเดคียาห์

1 เศเดคียาห ์มี พระชนมายุ ย ี่ สิ บเอด็พรรษาเม่ือท่านขึ้นเสวยราชย์ และท่านครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ มสิ 
บเอด็ปี พระมารดาของท่านมีชื่อวา่ฮามุทาล เป็นบุตรสาวของเยเรมีย ์แห ่งลิบนาห์ 2 และท่านได้กระทําสิง่ท่ี
ชัว่รา้ยในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ ตามการทุกอยา่งท่ีเยโฮยาคิมได้กระทําน้ัน 3 เป็นเพราะพระพิโรธของ
พระเยโฮวาห ์เป็นแน่  สิ ่งต่างๆได้เป็นไปถึงเพียงน้ีในกรุงเยรูซาเล็มและยูดาห์ จนพระองค์ทรงเหวีย่งเขาทัง้
หลายออกไปเสียจากพระพักตรข์องพระองค์ และเศเดคียาห ์ได้ กบฏต่อกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน 

การล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็ม
4 และต่อมาในปี ท่ี  เก ้าแหง่รชักาลของท่าน ในว ันที ่ สิ บของเดือนท่ี สิบ เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งเมืองบา

บิ โลน  พร ้อมกับกองทัพทัง้สิน้ของท่านได้มาต่อสู้กับกรุงเยรูซาเล็มและล้อมเมืองไว้ และสรา้งเครือ่งล้อมไว ้
รอบ 5  กรุ งน้ันจึงถู กล ้อมอยู่จนปี ท่ี  สิ บเอด็แห่งกษั ตร ิยเ์ศเดคียาห์ 6 เม่ือว ันที ่ เก ้าของเดือนท่ี สี ่ การก ันดาร
อาหารในกรุงน้ั นร ้ายกาจมาก จนไม่ มี อาหารเลยสําหรบัประชาชนแหง่แผ่นดิน 7  แล ้วกรุงน้ั นก ็แตกและ
ทหารทัง้หมดก็ หนี ออกไปจากกรุงในกลางคืน ไปตามทางประตูเมืองระหวา่งกําแพงทัง้สอง ไปตามทางราช
อุทยาน (ฝ่ายคนเคลเดี ยก ็ล้อมอยู่รอบกรุง� และเขาทัง้หลายไปทางท่ี ราบ 8  แต่ กองทัพของคนเคลเดียได้ 
ไล่  ติ ดตามกษั ตร ิย ์ไป และไปทันเศเดคียาหใ์นท่ีราบเมืองเยร ีโค และกองทัพทัง้สิน้ของท่านก็กระจัดกระจาย
ไปจากท่าน 9 และเขาก็จับกษั ตร ิย์ นําขึ้นมาถวายแก่ กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนท่ีตําบลรบิลาห์ในแผ่นดินฮามัท
และกษั ตร ิย ์ก็ได้ พิพากษาโทษท่าน 10  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้ประหารบุตรชายทัง้หลายของเศเดคียาห์ต่อ
หน้าต่อตาท่าน และได้ประหารเจ้านายทัง้สิน้แหง่ยูดาห ์เสียที ่ตําบลรบิลาห์ 11 ท่านทําตาของเศเดคียาห ์ให ้
บอดไป และกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนตีตรวนไว้และนําท่านไปยงับาบิ โลน และขังท่านไว้ในคุกจนว ันที ่ท่านสิน้
ชวีติ

คนยูดาห ์ถู กนําไปเป็นเชลย
12 เม่ือว ันที ่ สิ บในเดือนท่ี หา้ ซ่ึงเป็นปี ท่ี  สิ บเก้าของรชักาลเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน เนบูซาระ

ดานผู้บังคับบัญชาทหารรกัษาพระองค์  ผู้  ปรนนิบัติ  กษัตรยิ ์บาบิ โลน  ได้  เข ้าไปในกรุงเยรูซาเล็ม 13 และเขา
ได้เผาพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวงั และบรรดาเรอืนทัง้สิน้ของกรุงเยรูซาเล็มเสีย ท่านเผา
บ้านของผู้ ยิง่ใหญ่ ทัง้หลายเสียหมดทุกหลัง 14 และกองทัพทัง้สิน้ของคนเคลเดีย  ผู้  อยู ่กับผู้บังคับบัญชา
ทหารรกัษาพระองค์ ได้ ทลายกําแพงทัง้หมดท่ี อยู ่รอบกรุงเยรูซาเล็มลง 15 และเนบูซาระดานผู้บังคับบัญชา
ทหารรกัษาพระองค์  ได้ จับประชาชนบางคนท่ียากจนและประชาชนท่ี เหลืออยู ่ ผู้ ซ่ึงเหลืออยู่ในกรุง และผู้ 
ท่ี  หลบหนี  ผู้  หนี ไปหากษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนพรอ้มกับฝูงชนท่ี เหลืออยู ่ไปเป็นเชลย 16  แต่ เนบูซาระดานผู้
บังคับบัญชาทหารรกัษาพระองค์ ได้ ละคนจนในแผ่นดินไว ้บ้าง  ให ้เป็นคนทําสวนองุน่ และเป็นคนทําไรไ่ถนา
17 บรรดาเสาทองสัมฤทธิซ่ึ์งอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และเชงิและขันสาครทองสัมฤทธิ์ ซ่ึงอยู่ใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห ์น้ัน คนเคลเดียได้ ทุ บเสียเป็นชิน้ๆ และขนเอาทองสัมฤทธิทั์ง้หมดไปยงับาบิ โลน 
18 และเขาได้ขนเอาหม้อขนาดใหญ่ ด้วย  อ ีกทัง้พลัว่ ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง และชามและชอ้น และภาชนะทอง
สัมฤทธิ ์ทัง้สิน้ ซ่ึงใชใ้นการปรนนิบั ติ 19 ทั ้งอ ่าง ถาดรองไฟ และชาม และหม้อขนาดใหญ่ และเชงิเทียน และ
ชอ้น และอา่งน้ํา อะไรท่ีทําด้วยทองคํา  ผู้ บังคับบัญชาทหารรกัษาพระองค์ ก็ เอาไปเป็นทองคํา อะไรท่ีทําด้วย
เง ินก ็เอาไปเป็นเงนิ 20 ส่วนเสาสองเสา และขันสาครหน่ึงลูก กับววัทองสัมฤทธิ ์สิ บสองตัวซ่ึงอยู ่ใต้ เชงิทัง้
หลาย ซ่ึงกษั ตร ิยซ์าโลมอนได้สรา้งไวสํ้าหรบัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์  ทองสัมฤทธิ ์ของสิง่ของเหล่าน้ีทัง้สิ ้
นก ็ชั ่งก ันไม่ ไหว 21 ส่วนเสาน้ัน เสาต้นหน่ึงสูงสิบแปดศอก วดัรอบสิบสองศอก และความหนาของมันเป็นส่ี 
น้ิว กลางกลวง 22 บนเสาน้ี มี บัวควํา่ยอดทองสัมฤทธิ์ บัวควํา่ยอดอนัหน่ึงสูงหา้ศอก  มี ตาข่ายและลูกทั บท ิม
ทัง้หมดทําด้วยทองสัมฤทธิ ์อยู ่รอบบัวควํา่ยอด และเสาท่ีสองก็ มี  เหมือนกัน ทัง้ลูกทั บท ิ มด ้วย 23 ข้างๆมีลูก
ทั บท ิมเก้าสิบหกลูก บนตาข่ายโดยรอบน้ั นม ีลูกทั บท ิ มท ้ังหมดหน่ึงรอ้ยลูก 24 และผู้บัญชาการทหารรกัษา
พระองค์ ได้ จับเสไรอาห ์ปุ โรหติใหญ่ และเศฟันยาห ์ปุ โรหติท่ี สอง และผู้เฝ้าธรณี ประตู  อ ีกสามคน 25 และ
จากกรุงน้ันท่านจับขั นที คนหน่ึง  ผู้ บังคับทหาร และท่ีปรกึษาของกษั ตร ิย ์เจ ็ดคน ซ่ึงพบอยู่ในกรุงน้ัน และ
เลขานกุารของผู้บังคับบัญชาของกองทัพ  ผู้ ซ่ึงเกณฑ์ประชาชนแหง่แผ่นดิน และประชาชนแหง่แผ่นดิ นอ ีก
หกสิบคนซ่ึงพบอยูท่่ามกลางกรุงน้ัน 26 และเนบูซาระดานผู้บังคับบัญชาทหารรกัษาพระองค์ ได้ จับคนเหล่า
น้ีนําไปถวายกษั ตร ิย ์แห ่งบาบโิลนท่ีตําบลรบิลาห์ 27 และกษั ตร ิย ์แห ่งบาบโิลนทรงตี เขา และประหารเขาเสีย



เยเรมีย์ 52:28 637 เยเรมีย์ 52:34

ท่ีตําบลรบิลาหใ์นแผ่นดินฮามัท ดังน้ันแหละ  ยู ดาห ์ก็ได้  ถู กนําไปเป็นเชลยออกไปจากแผ่นดินของตน 28  ต่อ
ไปน้ี เป็นจํานวนประชาชนซ่ึงเนบูคัดเนสซารจั์บไปเป็นเชลย ในปี ท่ี  เจ็ด พวกยวิสามพันยี ่สิ บสามคน 29 ในปี 
ท่ี  สิ บแปดแหง่รชักาลเนบูคัดเนสซาร์ ท่านขนเชลยจากกรุงเยรูซาเล็มแปดรอ้ยสามสิบสองคน 30 ในปี ท่ี  ย ่ี สิ 
บสามแหง่รชักาลเนบูคัดเนสซาร์ เนบูซาระดานผู้บังคับบัญชาทหารรกัษาพระองค์จับยวิเป็นเชลยเจ็ดรอ้ย
ส่ี สิ บหา้คน รวมคนทัง้หมดเป็นส่ีพั นก ับหกรอ้ยคน

เยโฮยาคีนออกจากคุกในบาบิ โลน (2 พกษ 25:27-30)
31 และต่อมาในปี ท่ี สามสิบเจ็ดแหง่การเป็นเชลยของเยโฮยาคีนกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์น้ัน เม่ือว ันที ่ ย ่ี สิ บหา้

ในเดือนท่ี สิบสอง  เอว ิลเมโรดักกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน ในปี ท่ี ท่านขึ้นเสวยราชย์ ท่านได้ยกศีรษะของเยโฮยา
คีนกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์ขึ้น และได้นําท่านออกมาจากคุก 32  พระองค์ ตร ัสอย ่างเมตตาต่อท่าน และให้น่ังบน
ท่ีน่ังเหนือกวา่บรรดากษั ตร ิย์ทัง้หลายท่ี อยู ่ในบาบิ โลน 33 ดังน้ันเยโฮยาคีนจึงถอดเครือ่งแต่งกายนักโทษ
ออกเสีย และท่านได้รบัประทานท่ี โต ๊ะเสวยต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ ทุ กวนัตลอดชวีติ 34 ส่วนงบประมาณท่ี ให ้
น้ันท่านก็ ได้ รบัพระราชทานจากกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนตามความต้องการรายวนัอยู ่เสมอ ตลอดเม่ือท่านมี ช ี
วติอยูจ่นวนัตายของท่าน
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
เพลงครํ่าครวญ

ทัง้หา้บทของหนังสือบทเพลงครํา่ครวญเป็นเพลงครํา่ครวญหรอืเพลงแหง่ความทุกข์ ซ่ึงเขียนขึ้นเก่ียว
กับการทําลายประเทศยูดาห์ การท่ีอสิราเอลถูกนําไปเป็นเชลยในบาบิ โลน และการท่ีเยเรมีย ์ติ ดคุกอยา่ง
ไม่ ยุติธรรม  ความทุกข์ ของเยเรมีย์เป็นความทุกข์ ท่ี  ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้า เยเรมีย์รกัยูดาห์ เหมือน
อยา่งบิดาร ักล ูก และภรรยารกัสามีของตน บทเพลงครํา่ครวญน้ี พู ดถึงพระเมตตากรุณาของพระเจ้าด้วย
(3:22-23)

เพลงครํา่ครวญบทแรก
1  กรุ งท่ีคับคั ่งด ้วยพลเมืองมาอา้งวา้งอยู ่ได้  หนอ  กรุ งท่ีรุง่เรอืงอยู่ท่ามกลางประชาชาติมากลายเป็นดัง่

หญิ งม ่ายหนอ  กรุ งท่ีเป็นดัง่เจ้าหญิงท่ามกลางเมืองทัง้หลายก็ กล ับเป็นเมืองขึ้นเขาไป 2  กรุ งน้ั นร ํ่าไหส้ะอื้น
ในราตร ีกาล และน้ําตาของเธอก็อาบแก้ม เธอจะหาใครท่ามกลางคนท่ีรกัเธอให้มาปลอบเธอก็หาไม่ พบ 
บรรดาพวกเพื่อนของเธอสิน้ทุกคนได้ทรยศต่อเธอ เขาทัง้ปวงกลับเป็นศั ตรู ของเธอ 3  ยู ดาห ์ได้  ถู กกวาด
ไปเป็นเชลย  ได้ รบัความทุกข์ ใจ ต้องทํางานอยา่งทาส เธอต้องพํานักอยู่ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้หลาย เธอ
ไม่พบท่ีหยุดพักสงบเลย บรรดาผู้ข่มเหงได้ ไล่ ทันเธอเม่ือเวลาเธอทุกข์ ใจ 4 ถนนหนทางท่ี เข ้าเมืองศิโยน
ก็ครํา่ครวญอยู่ เพราะไม่ มี  ผู้ ใดเดินไปในงานเทศกาลท่ีเครง่ครดัทัง้หลายน้ัน บรรดาประตูเมืองของเธอ
ก็รกรา้งเสียแล้ว พวกปุโรหติของเธอได้พากันถอนใจ สาวพรหมจารทัีง้หลายของเธอก็ต้องทนทุกข์ และ
ตัวเธอเองก็ ได้ รบัความขมขื่นยิง่นัก 5 พวกคู่ อร ิของเธอกลายเป็นหวัหน้า พวกศั ตรู ของเธอได้จําเรญิขึ้น
ด้วยวา่พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทําให้เธอทนทุกข์ เพราะความทรยศอนัมหนัต์ของเธอ ลูกเต้าทัง้หลายของ
เธอตกไปเป็นเชลยต่อหน้าคู่ อร ิ6 และความโออ่า่ตระการได้พรากไปจากธดิาแหง่ศิโยนเสียแล้ว พวกเจ้า
นายของเธอก็ กล ับเป็นดุจฝูงกวางท่ีหาทุ่งหญ้าเล้ียงชวีติไม่ ได้ และได้วิง่ป้อแป้ หนี ไปข้างหน้าผู้ ไล่  ติดตาม 
7 เยรูซาเล็มเม่ือตกอยูใ่นยามทุกขใ์จและยามลําเค็ญก็ ได้ หวนระลึกถึงสิง่ประเสรฐิท่ีตนเคยมีในครัง้กระโน้น
เม่ือพลเมืองของเธอตกอยูใ่นมือของคู่ อร ิและหามี ผู้ ใดจะสงเคราะหเ์ธอไม่ พวกคู่ อร ิ เห ็นเธอแล้ วก เ็ยาะเยย้
วนัสะบาโตทัง้หลายของเธอ 8 เยรูซาเล็มได้ทําบาปอยา่งใหญ่ หลวง  เหตุ  ฉะน้ี เธอจึงถูกไล่ ออก บรรดาคนท่ี
เคยให ้เกียรติ เธอก็ ลบหลู่  เธอ เพราะเหตุเขาทัง้หลายเหน็ความเปลือยเปล่าของเธอ  เออ เธอเองได้ถอนใจ
ยิง่และหนัหน้าของเธอไปเสีย 9 มลทินของเธอก็ กร ังอยู่ในกระโปรงของเธอ และเธอหาได้คํานึงถึงอนาคต
ของเธอไม่ ดังน้ันเธอจึงได้เส่ือมทรามลงเรว็อยา่งน่าใจหาย เธอก็ ไม่มี  ผู้ ใดจะเล้าโลม � โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ขอทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ เพราะพวกศั ตรู  ได้ พองตัวขึ้นแล้ว� 10 พวกศั ตรู  ได้ ยื่ นม 
ือของเขายดึเอาบรรดาของประเสรฐิของเธอ ด้วยเธอได้ เห ็นบรรดาประชาชาติ บุ  กรุ กเข้ามาในสถานบร ิสุทธ ิ
์ของเธอ คือคนท่ี พระองค์  ได้ ทรงหา้มไม่ ให ้ เข ้ามาในชุ มน ุมชนของพระองค์ 11 บรรดาพลเมืองของเธอได้ 
ถอนใจใหญ่ เขาทัง้หลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาได้เอาของประเสรฐิของตัวออกแลกอาหารกิน เพื่อจะ
ได้ ประทังชวีติ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตรและพิจารณา เพราะข้าพระองค์เป็ นที ่ เหย ียด
หยามเสียแล้ว� 12 � ดูก่อน ท่านทัง้หลายท่ีเดินผ่านไป ท่านไม่ เก ิดความรูสึ้กอะไรบ้างหรอื  ดู  เถิด  จงดู  ซิว 
่ามี ความทุกข์ อนัใดบ้างไหมท่ีเหมือนความทุกข์ ท่ี  มาสู่  ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทํา
แก่ข้าพเจ้าในว ันที ่ พระองค์ ทรงกริว้ข้าพเจ้าอยา่งเกรีย้วกราดน้ัน 13  พระองค์  ได้ ทรงส่งเพลิงลงมาจากเบื้อง
บนให ้เข ้าไปเหนือกระดูกทัง้หลายของข้าพเจ้า และเพลิงน้ั นก ็ มี ชยัชนะต่อกระดูกเหล่าน้ัน  พระองค์  ได้ ทรง
กางตาข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้า  พระองค์  ได้ ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าต้องหนักลับ  พระองค์  ได้ ทรงกระทําให้
ข้าพเจ้าโดดเด่ียวอา้งวา้ง และออ่นระอาตลอดทัง้วนั 14 แอกแหง่การละเมิดทัง้มวลของข้าพเจ้าก็ ถู กรวบ
เข้าโดยพระหตัถ์ของพระองค์ทรงรวบมัดไว้ แอกน้ั นร ัดรงึรอบคอข้าพเจ้า  พระองค์  ได้ ทรงกระทําให้กําลัง
ข้าพเจ้าถอยไป  องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทัง้หลาย ซ่ึงข้าพเจ้าไม่สามารถต่อ
ต้านได้ 15  องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเหยยีบบรรดาผู้ มี กําลังแข็งแกรง่ของข้าพเจ้าไว ้ใต้ พระบาทท่ามกลาง
ข้าพเจ้า  พระองค์  ได้ ทรงเกณฑ์ชุ มน ุมชนเข้ามาต่อสู้ ข้าพเจ้า เพื่อจะขยี ้ชายฉกรรจ์ ของข้าพเจ้าให้แหลกไป
 องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงยํ่าบุตรสาวพรหมจาร ีแห ่งยูดาห์ ดัง่เหยยีบผลองุน่ลงในบ่อยํ่าองุน่ 16 เพราะเรือ่ง
เหล่าน้ีข้าพเจ้าจึงรอ้งไห้  นัยน์ ตาของข้าพเจ้า  เออ  นัยน์ ตาของข้าพเจ้ามีน้ําตาไหลลงมา เพราะผู้ปลอบโยน
ท่ีควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้าก็ อยู ่ไกลจากข้าพเจ้า ลูกๆของข้าพเจ้าก็โดดเด่ียวอา้งวา้ง เพราะพวกศั 
ตรู  ได้  ชยัชนะ � 17 เมืองศิโยนได้ เหย ียดมือทัง้สองออก  แต่  ก็  ไม่มี ใครท่ีเล้าโลมเธอได้ พระเยโฮวาห์ทรงมี
พระบัญชาเรือ่งยาโคบวา่  ให ้พวกคู่ อร ิล้อมยาโคบไว้ เยรูซาเล็มเป็นดัง่ผู้หญิงเม่ื อม ีประจําเดือนท่ามกลาง
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เขาทัง้หลาย 18 �พระเยโฮวาหท์รงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้กบฏต่อพระบัญญั ติ ของพระองค์  ดู ก่อน
บรรดาชนชาติ ทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้า สาวพรหมจารขีอง
ข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็นเชลยแล้ว 19 ข้าพเจ้าได้รอ้งเรยีกบรรดาคนรกัของข้าพเจ้า  แต่ เขา
ทัง้หลายได้หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหติและพวกผู้ ใหญ่ ของข้าพเจ้าก็ตายท่ี กลางเมือง ขณะเม่ือเขาออก
หาอาหารเพื่อประทังชวีติของตน 20  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะข้าพระองค์ มี  ความ
ทุกข์  จิ ตใจของข้าพระองค์ มี ความทุรนทุ ราย  จิ ตใจของข้าพระองค์ ยุ ่งเหยงิเพราะข้าพระองค์มักกบฏอยา่ง
รา้ยกาจ นอกบ้านมีคนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็เหมือนมฤตยู 21 เขาทัง้หลายได้ย ินว ่า ข้าพระองค์ถอนใจ
อยา่งไร  หาม ี ผู้ ใดปลอบโยนข้าพระองค์ ไม่ บรรดาศั ตรู ของข้าพระองค์ ได้ ยนิถึงเหตุรา้ยท่ีตกแก่ข้าพระองค์
เขาทัง้หลายก็พากันดีใจท่ี พระองค์  ได้ ทรงกระทําอยา่งน้ี  พระองค์ จะทรงนําวาระท่ี พระองค์ ทรงประกาศไว้
น้ันให ้มาถึง และเขาทัง้หลายจะเป็นอยา่งท่ีข้าพระองค์ เป็นอยู ่ น้ี 22  ขอให ้บรรดาการชัว่ของเขาทัง้หลาย
มาปรากฏต่อพระพักตร ์พระองค์ และขอทรงกระทําแก่ เขาทัง้หลาย เหมือนท่ี พระองค์  ได้ ทรงกระทําแก่ข้า
พระองค์ เพราะการละเมิดทัง้สิน้ของข้าพระองค์ เถิด ด้วยความสะท้อนถอนใจของข้าพระองค์น้ันมากมาย
หลายครัง้ และจิตใจของข้าพระองค์ ก็ ออ่นเพลียเต็ มท ี แล้ว �

2
เพลงครํา่ครวญบทท่ี สอง 

1 ด้วยพระพิโรธ  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ เมฆบังธดิาของศิโยนหนอ  พระองค์  ได้ ทรงเหวีย่งสงา่ราศี
ของอสิราเอลให้ตกลงจากฟ้าถึ งด ิน  พระองค์  มิได้ ทรงระลึกถึงแท่นรองพระบาทของพระองค์เลยในยามท่ี 
พระองค์ ทรงกริว้ 2  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงกลื นที ่ อยู ่ทัง้สิน้ของยาโคบเสียแล้ว และไม่ทรงเมตตา  พระองค์  
ได้ ทรงพังป้อมปราการทัง้หลายของธดิาแหง่ยูดาห ์ให ้ลงด้วยพระพิโรธของพระองค์  พระองค์  ได้ ทรงทลาย
ป้อมปราการเหล่าน้ันลงถึ งด ิน และทรงกระทําให้ราชอาณาจักรและเจ้านายทัง้หลายในน้ันเป็นมลทินไป
3  พระองค์  ได้ ทรงตัดบรรดาเขาแห ่งอ ิสราเอลให้ขาดสิน้ไปด้วยพระพิโรธอ ันร ุนแรงของพระองค์  พระองค์ 
ทรงดึงพระหตัถ์เบื้องขวาของพระองค์ กล ับมาเสียจากเขาต่อหน้าศั ตรู และพระองค์ทรงเผาผลาญคนยา
โคบดุจเพลิงลุกโพลงไหม้ไปรอบๆ 4  พระองค์ ทรงโก่งธนูของพระองค์อยา่งศั ตรู ทรงยกพระหตัถ์เบื้องขวา
ทีท่าปัจจามิตร และได้ทรงประหารบรรดาคนท่ีตาของเราจะอวดได้น้ันเสียในกระโจมของธดิาแหง่ศิ โยน 
 พระองค์  ได้ ทรงระบายพระพิโรธของพระองค์ออกมาดุจเพลิง 5  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นเหมือนศั ตรู  
พระองค์  ได้ ทรงกลืนพวกอสิราเอลเสีย  พระองค์  ได้ ทรงกลืนบรรดาวงัของเขาหมด และได้ทรงทําลายท่ี
กําบังของเขาให้ ทรงทวคีวามเศรา้โศกและการครํา่ครวญในธดิาแหง่ยูดาห์ 6  พระองค์  ได้ ทรงพังพลับพลา
ของพระองค์เสียเหมือนหน่ึงเป็นเพิงในสวน ทรงทําลายสถานท่ีประชุ มท ้ังหลายของพระองค์ พระเยโฮวาห ์
ได้ ทรงกระทําทัง้เทศกาลตามกําหนดและวนัสะบาโตให้ลืมเลือนไปในศิ โยน ด้วยพระพิโรธอนัเดือดดาล
พระองค์ทรงดู ถู กองค์ กษัตรยิ ์และปุโรหติ 7  องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทิง้แท่นบูชาของพระองค์ เสีย  พระองค์ 
ทรงเกลียดสถานบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ กําแพงวงัทัง้หลายน้ัน  พระองค์  ได้ ทรงมอบไว้ในเงื้อมมือศั ตรู เขา
ทัง้หลายได้ส่งเสียงอกึทึกในพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาหเ์หมือนอยา่งในวนัเทศกาลตามกําหนด 8 พระเยโฮ
วาห ์ได้ ทรงตัง้พระทัยไว ้แล ้ วว ่าจะทําลายกําแพงของธดิาแหง่ศิโยนเสีย  พระองค์  ได้ ทรงขึงเส้ นว ัดไว ้แล้ว 
 พระองค์  มิได้ ทรงหดพระหตัถ์เลิกการทําลาย  เหตุ  ฉะน้ี  พระองค์  ได้ ทรงกระทําให้เนินดินและกําแพงน้ั นคร 
ํ่าครวญ  ให ้ทรุดโทรมรว่งโรยไปด้วยกัน 9  ประตู เมืองศิโยนทัง้สิน้ทรุดลงในดินแล้ว  พระองค์  ได้ ทรงทําลาย
และทรงหกัดาลประตูทัง้ปวงเสียสิน้  กษัตรยิ ์และเจ้านายทัง้หลายแหง่ศิโยนก็ตกอยู่ท่ามกลางประชาชาติ
 ไม่มี  พระราชบัญญัติ  อกีต่อไป บรรดาผู้ พยากรณ์  แห ่งเมืองศิโยนหาได้ร ับน ิ มิ ตจากพระเยโฮวาห ์อ ีกไม่ 10พวก
ผู้ ใหญ่ ของธดิาแหง่ศิโยนก็กําลังน่ังเงยีบอยู่บนพื้นแผ่นดิน เขาทัง้หลายเอาผงคลี ดิ นซัดขึ้นบนศีรษะของ
ตัว และนุ่งหม่ผ้ากระสอบ สาวพรหมจารทัีง้หลายแหง่กรุงเยรูซาเล็มคอตกไปถึ งด ิน 11  นัยน์ ตาของข้าพเจ้า
ก็รว่งโรยเพราะรอ้งไห้  จิ ตวญิญาณของข้าพเจ้าก็ ระทม เพราะความพินาศของธดิาแหง่ชนชาติของข้าพเจ้า
ตับของข้าพเจ้าเทออกบนพื้นดิน และเพราะเหล่าเด็กเล็กและเด็กท่ีย ังด ูดนมน้ันเป็นลมสลบอยู่ตามถนน
ในกรุง 12 ลูกทัง้หลายถามแม่ของตั วว ่า � แม่  จ๋า ข้าวและน้ําองุน่อยู ่ท่ีไหน � ขณะเม่ือเขาเป็นลมดุจคนท่ี ถู 
กบาดเจ็บตามถนนในกรุง เม่ือชวีติของเขาต้องเทออกท่ีอกแม่ของเขาทัง้หลาย 13  โอ ธดิาแหง่เยรูซาเล็ม
เอย๋ ข้าพเจ้าจะเอาอะไรมาเป็นพยานฝ่ายเจ้าได้ ข้าพเจ้าจะเปรยีบเจ้ากับอะไร  โอ ธดิาพรหมจาร ีแห ่งศิโยน
เอย๋ ข้าพเจ้าจะหาอะไรท่ีมาเทียบกับเจ้าได้ เล่า เพื่อข้าพเจ้าจะเล้าโลมเจ้าได้ เพราะความอบัปางของเจ้าก็ 
ใหญ่  เท ียมเท่าสมุทร  ผู้ ใดจะรกัษาเจ้าได้ เล่า 14  ผู้  พยากรณ์ ทัง้หลายของเจ้าได้ เห ็นสิง่ท่ี โง ่เขลาและไรส้าระ
มาบอกเจ้า  แทนท่ี เขาจะเผยความชัว่ชา้ของเจ้าออกมาให ้ประจักษ์ เพื่อจะให ้เจ้ ากลับสู่สภาพดี เขาทัง้หลาย
กลับได้ เห ็นภาระท่ี เท ียมเท็ จอ ันเป็นเหตุ ให ้ เก ิดการเนรเทศ 15 บรรดาคนท่ี ได้ ผ่านไปมาก็ตบมือเยาะเยย้เจ้า
เขาทัง้หลายได้ เย ้ยหยนัและได้สัน่ศีรษะใส่ธดิาแหง่เยรูซาเล็มแล้ วว ่า � น่ี หรอืคือกรุงท่ีคนทัง้หลายได้ขนาน
นามวา่ งามหมดจด  วา่ เป็นความชื่นชมยนิดีของคนทั ่วท ้ังโลก� 16 บรรดาศั ตรู ของเจ้าได้อา้ปากตะโกน
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โพนทะนาเจ้า เขาทัง้หลายเยย้หยนัและขบเขี้ยวเค้ียวฟัน เขาพากั นร ้องวา่ �พวกเราได้ กล ืนเมืองน้ี แล้ว  วนั
น้ี แหละคือว ันที ่พวกเราได้จ้องมองหา พวกเราได้พบแล้ว พวกเราเหน็แล้ว� 17 พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทํา
ตามพระประสงค์ แล้ว  ได้ ทรงกระทําให้พระดํารสัของพระองค์ สําเรจ็  ตามท่ี  พระองค์  ได้ บัญชาไว้นานแล้ว  
พระองค์  ก็ได้ ทรงทําลายอยา่งไม่ มี พระเมตตา  พระองค์ ทรงกระทําให ้ศัตรู เปรมปร ีดิ ์ เย ้ยเจ้า  พระองค์  ได้ ทรง
ชูเขาของพวกศั ตรู ของเจ้าขึ้น 18  จิ ตใจของเขาทัง้หลายรอ้งทูลองค์ พระผู้เป็นเจ้า  โอ กําแพงของธดิาแหง่ศิ
โยนเอย๋ จงให้น้ําตาไหลลงดุจสายน้ําทัง้กลางวนัและกลางคืน อยา่ให ้เจ้ าได้ หยุดพัก อยา่ให ้แก้ วตาของเจ้า
หยุดหยอ่นเลย 19 จงลุกขึ้ นร ้องไห้ในกลางคืน ในต้นยามจงระบายความในใจของเจ้าออกอยา่งน้ําตรงพระ
พักตร ์องค์  พระผูเ้ป็นเจ้า จงชูมือทัง้สองของเจ้าขึ้นตรงไปยงัพระองค์เพื่อขอชวีติของบรรดาลูกเล็กเด็กแดง
ของเจ้า  ท่ี หวิจนเป็นลมสลบไป ตามหวัถนนหนทางทุกแหง่ 20  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรและ
พิจารณาเถิดวา่  พระองค์  ได้ ทรงกระทําการเชน่น้ี แก่  ผูใ้ด ควรท่ีพวกผูห้ญิงจะกินลูกของตนหรอื จะกินทารก
ท่ีย ังอ ุ้มอยู ่หรอื พวกปุโรหติและพวกผู้ พยากรณ์ ควรจะถูกประหารในสถานบร ิสุทธ ์ิขององค์พระผู้เป็นเจ้า
หรอื 21 คนหนุ่มและคนแก่นอนเหยยีดอยู่ตามพื้นดินในถนน สาวพรหมจารแีละชายหนุ่มของข้าพระองค์ ถู 
กคมดาบหวดล้มลงแล้ว  พระองค์  ได้ ทรงประหารเขาในวนัเม่ือพระองค์ทรงกริว้  ได้ ทรงสังหารเขาเสียโดย
ปราศจากพระกรุณา 22  พระองค์  ได้ ทรงเรยีกผู้ ท่ี ข้าพระองค์ กล ัวรอบทุ กด ้านมาอยา่งในวนัเทศกาล พอถึง
ว ันที ่พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธก็ ไม่มี สักคนหน่ึงหนีเอาตัวรอดได้ หรอืคงเหลือตกค้างรอดตายอยู่  ผู้  ท่ี ข้า
พระองค์ ได้  อุม้ชู และเล้ียงดู มาน ัน้  ศัตรู ของข้าพระองค์ ได้ เผาผลาญเสียหมดแล้ว

3
เพลงครํา่ครวญบทท่ี สาม 

1 ข้าพเจ้าเป็นคนท่ี ได้  เห ็นความทุกข์ ใจ โดยไม้เรยีวแหง่พระพิโรธของพระองค์ 2  พระองค์ ทรงนําและพา
ข้าพเจ้ามาในความมืดและไม่ ใช ่ในความสวา่ง 3  แท้  จร ิงพระองค์ทรงหนัมาต่อสู้ ข้าพเจ้า  พระองค์ ทรงพลิก
พระหตัถ์ของพระองค์ ต่อสู้ ข้าพเจ้าอยู่ตลอดว ันร ํ่าไป 4 เน้ือและหนังข้าพเจ้าพระองค์ทรงกระทําให ้ซู บซีดไป
 พระองค์ ทรงหกักระดูกข้าพเจ้าแล้ว 5  พระองค์ ทรงสรา้งรัว้ขังข้าพเจ้า ทรงเอาความขมขื่นและความทุกข์
ยากลําบากล้อมข้าพเจ้าไว้ 6  พระองค์  ได้ ทรงบังคับข้าพเจ้าให ้อยู ่ในท่ี มืด  ดุ จคนท่ีตายนานแล้ว 7  พระองค์ ทรง
กระทํารัว้ต้นไม้ล้อมข้าพเจ้าไว้เพื่อจะกักไม่ ให ้ออกไปได้  พระองค์ ทรงตีตรวนหนั กล ่ามข้าพเจ้าไว้ 8  ยิง่กวา่
น้ัน เม่ือข้าพเจ้ารอ้งและตะโกน  พระองค์  มิ ทรงฟังคําอธษิฐานของข้าพเจ้า 9  พระองค์ ทรงล้อมทางทัง้หลาย
ของข้าพเจ้าด้วยก้อนห ินที ่ สกัด  พระองค์ ทรงกระทําให้หนทางข้าพเจ้าคดเค้ียวไป 10  ที  ข้าพเจ้า  พระองค์ 
ทรงทําท่าดุจหมีคอยตระครุบ และดัง่สิงโตแอบซุ่มอยู่ในท่ี ลับ 11  พระองค์ ทรงหนัเหทางของข้าพเจ้าไปเสีย
และฉีกข้าพเจ้าเป็นชิน้ๆ  พระองค์ ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าต้องโดดเด่ียวอา้งวา้ง 12  พระองค์ ทรงโก่งธนูของ
พระองค์และเอาข้าพเจ้าตัง้เป็นเป้าสําหร ับลู กธนู 13  พระองค์ ทรงเอาลูกธนูในแล่งของพระองค์ ยงิเข้าใน
หวัใจของข้าพเจ้าแล้ว 14 ข้าพเจ้าได้กลายเป็ นที ่นินทาให ้ชนชาติ ทัง้หลายหวัเราะเยาะ เป็นเน้ือเพลงให้เขา
รอ้งเล่ นว ันยงัค่ํา 15  พระองค์ ทรงให้ข้าพเจ้าบรโิภคผักรสขมจนชํ่า  พระองค์ ทรงให้ข้าพเจ้าเมาไปด้วยบอระ
เพ็ด 16  พระองค์ กระทําใหฟั้นข้าพเจ้าหกัโดยเค้ียวก้อนกรวด และทรงปกคลุมข้าพเจ้าด้วยขี้ เถ้า 17  พระองค์ 
กระทําให ้จิ ตวญิญาณของข้าพเจ้าขาดความสงบสุข จนข้าพเจ้าลืมความมัง่คัง่วา่เป็นอะไร 18 ข้าพเจ้าจึงวา่
�กําลังและความหวงัซ่ึงข้าพเจ้าได้จากพระเยโฮวาห ์ก็ ดับหมด� 19ขอทรงจําความทุกขใ์จและความทรมาน
ของข้าพเจ้า อนัเป็นบอระเพ็ดและดี หมี 20  จิ ตวญิญาณของข้าพเจ้ายงันึกถึงเนืองๆ และต้องค้อมลงภายใน
ตัวข้าพเจ้า 21 ข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้ ข้าพเจ้าจึ งม ี ความหวงั 22 เพราะเหตุพระเมตตาของพระเยโฮวาห์
เราจึงไม่สูญสิน้ไป เพราะพระเมตตาของพระองค์ ไม่มี  สิน้สุด 23 เป็นของใหม่ อยู ่ ทุ กเวลาเชา้  ความสัตย ์ซ่ือ
ของพระองค์ ใหญ่  ยิง่นัก 24  จิ ตใจของข้าพเจ้าวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้า  เหตุ  ฉะน้ี ข้าพเจ้า
จะหวงัในพระองค์� 25 พระเยโฮวาห์ทรงดีต่อคนทัง้ปวงท่ีคอยท่าพระองค์ อยู ่และทรงดีต่อจิตวญิญาณ
ท่ีแสวงหาพระองค์ 26 เป็นการดี ท่ี คนเราจะหวงัใจและรอคอยความรอดจากพระเยโฮวาห์ด้วยความสงบ
27 เป็นการดี ท่ี คนเราจะแบกแอกในปฐมวยั 28  ให ้เขาน่ังเงยีบๆอยู ่แต่ลําพัง เพราะพระองค์ทรงวางแอกน้ัน
เอง 29  ให ้เขาเอาปากจดไว้ในผงคลี ดิน ถ้าทําดังน้ันชะรอยจะมี หวงั 30  ให ้เขาเอยีงแก้มให ้ผู้  ท่ี ตบเขา  ให ้
เขายอมรบัความอบัอายอยา่งเต็มเป่ียมเถิด 31 ด้วยวา่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงละทิง้เป็นนิตย ์ดอก 32  
แม้  พระองค์ ทรงกระทําให ้เก ิดความเศรา้โศก  พระองค์ จะทรงพระกรุณาตามความเมตตาอนัล้นเหลือของ
พระองค์ 33 เพราะพระองค์ทรงกระทําให้ใครเกิดความทุกข์ ใจ หรอืให ้บุ ตรทัง้หลายของมนษุย ์มี ความโศก
ด้วยชอบพระทั ยก ็ หามิได้ 34 การเหยยีบยํ่าบรรดาเชลยแหง่แผ่นดินโลกไว ้ใต้  เท ้าก็ ดี 35 การตัดสิทธิ์ของ
มนษุย ์ผู้  หน ่ึงผู้ใดต่อพระพักตร ์ผู้ใหญ่ ยิง่สูงสุ ดก ็ ดี 36 การตัดสินกลับสัตย์ในคดีของมนษุย ์ก็ดี  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าไม่ทรงพอพระทัยเลย 37  ผู้ ใดจะสัง่และให ้เป็นไปได้ นอกจากเม่ือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให ้
เป็นไป 38 จากพระโอษฐ์ของพระผู้สูงสุดน้ันไม่ ใช ่ มี มาทัง้รา้ยและดี หรอื 39  มนษุย ์เป็นๆจะไปบ่นเอากับใคร
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คื อมนษุย ์ ท่ี  ถู กทําโทษเพราะบาปของตน 40  ให ้พวกเราทดสอบและพิจารณาวถีิของพวกเรา และกลับมา
หาพระเยโฮวาห ์เถิด 41  ให ้พวกเรายกจิตใจและมือของพวกเราขึ้นต่อพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ทูลวา่ 42 �พวก
ข้าพระองค์ ได้ ทรยศและได้กบฏแล้ว และพระองค์ยงัไม่ ได้ ทรงอภัยโทษ 43  พระองค์ ทรงหม่ความกริว้และ
ข่มเหงพวกข้าพระองค์  ได้ ทรงประหารอยา่งไม่ สงสาร 44  พระองค์ ทรงคลุมพระองค์ ไว ้ เสียด ้วยเมฆ เพื่อ
วา่การอธษิฐานของพวกข้าพระองค์จะไม่ ทะลุ ไปถึงพระองค์ ได้ 45  พระองค์  ได้ ทรงกระทําให้พวกข้าพระองค์
เป็นเหมือนหยากเหยื่อและมูลฝอยอยู่ในท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย 46 บรรดาศั ตรู ของพวกข้าพระองค์ ได้ 
อา้ปากตะโกนโพนทะนาวา่พวกข้าพระองค์ 47 ความหวาดและกั บด ักมาถึงข้าพระองค์ ทัง้หลาย ทัง้การ
รกรา้งวา่งเปล่าและความพินาศ 48 น้ําตาของข้าพระองค์ไหลเป็นแม่น้ําเน่ืองด้วยความพินาศแหง่ธดิาของ
ชนชาติของข้าพระองค์ 49 น้ําตาของข้าพระองค์ไหลลงไม่หยุดและไม่ มี เวลาสรา่งเลย 50 กวา่พระเยโฮวาห์
จะทอดพระเนตรลงแลดูจากสวรรค์ 51  นัยน์ ตาของข้าพระองค์ ทําให ้ใจข้าพระองค์ระทมเพราะเหตุบรรดา
บุตรสาวแหง่กรุงข้าพระองค์ 52 พวกท่ีตัง้ตนเป็นศั ตรู ต่อข้าพระองค์โดยไม่ มี  เหตุ น้ันได้ ขับไล่ ข้าพระองค์ดัง
ขับไล่ นก 53 เขาทัง้หลายจะตัดชวีติของข้าพระองค์เสียในคุกใต้ ดิน และเอาห ินก ้อนหน่ึงทุ่มใส่ข้าพระองค์
54 น้ําได้ท่วมศีรษะของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ วา่ �ข้าพเจ้าถูกผลาญแน่ แล้ว � 55  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ข้าพระองค์ ได้ รอ้งออกพระนามของพระองค์จากท่ีลึกในคุกใต้ ดิน 56  พระองค์ ทรงสดับเสียงข้าพระองค์ ท่ี
วา่ �ขออยา่ทรงจุกพระกรรณต่อลมหายใจและการรอ้งทูลของข้าพระองค์� 57  พระองค์ ทรงเข้ามาใกล้ในว ั
นที ่ข้าพระองค์รอ้งทูลพระองค์  พระองค์ ตร ัสว ่า � ไม่ ต้องกลัว� 58  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า  พระองค์  ได้ 
ทรงเข้ากับคดีของจิตใจข้าพระองค์ แล้ว  พระองค์ ทรงไถ่ ช ีวติข้าพระองค์ 59  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ 
ทรงเห ็นที ่เขาผิดต่อข้าพระองค์ แล้ว ขอทรงพิพากษาคดีของข้าพระองค์ เถิด 60  พระองค์  ได้ ทรงเหน็การ
แก้แค้นทัง้สิน้ของเขา และบรรดาแผนการทํารา้ยข้าพระองค์ แล้ว 61  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรง
ได้ยนิคําเยาะเยย้ และบรรดาแผนการทํารา้ยข้าพระองค์ แล้ว 62 คื อร ิมฝีปากและความคิดของผู้ ท่ี  ได้ รุกราน
ข้าพระองค์  ก็  ต่อสู้ ข้าพระองค์ อยู ่ วนัยงัค่ํา 63  ดู  เถิด  ไม่ วา่เขาจะน่ังหรอืลุก ตัวข้าพระองค์ ก็ เป็นเน้ือเพลง
ให้เขารอ้งเล่น 64  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงสนองเขาทัง้หลายตามการกระทําแหง่น้ํามือของ
เขา 65 ขอพระองค์ทรงกระทําให้ใจของเขาทัง้ปวงโศกเศรา้  ขอให ้คําสาปของพระองค์ตกเหนือเขา 66 ขอ
พระองค์ทรงรงัควานและทําลายเขาเสียด้วยพระพิโรธจากใต้ฟ้าสวรรค์ของพระเยโฮวาห�์

4
เพลงครํา่ครวญบทท่ี สี ่

1  น่ี อยา่งไรหนอ ทองคําจึ งม ี สี สลัวและทองคําเน้ื อด ี ก็  เปล่ียนไป เพชรพลอยแหง่สถานบร ิสุทธ ์ิทิง้อยู ่เกล 
ื่อนกลาดตามทุ กห ัวถนน 2  บุ ตรชายผู้ประเสรฐิของกรุงศิโยนมีค่าเปรยีบได้กับทองคําเน้ื อด ี น้ัน  ถู กตีราคา
เพียงเท่าหม้ อด ิ นที ่ป้ันขึ้นด้วยมือของชา่งหม้อเท่าน้ันหนอ 3  แม้แต่  สัตว ์ประหลาดทะเลยงัได้เอานมออกให้
ลูกของมันดูด  แต่ ธดิาแหง่ชนชาติของข้าพเจ้าก็ ใจรา้ย  ดุ จนกกระจอกเทศในถิน่ทุ รก ันดาร 4 ลิน้ของทารกท่ี
ยงัไม่หยา่นมกระหายจนติดเพดาน พวกเด็กได้ขออาหาร  แต่  ไม่มี ใครยื่นให ้เขา 5คนทัง้ปวงท่ีเคยรบัประทาน
อาหารอยา่งเลิศหรู กล ับต้องโดดเด่ียวอยู่ตามถนน คนทัง้หลายท่ีเติบโตมาด้วยเส้ือสีแดงสดกลับต้องกอด
กองมูลสัตว์ 6 เพราะโทษความชัว่ชา้ของธดิาแหง่ชนชาติข้าพเจ้าน้ั นก ็ ใหญ่ โตกวา่โทษบาปของเมืองโสโดม
ท่ีต้องควํา่ทลายลงในพรบิตาเดียว โดยไม่ มี มือใครได้แตะต้องเลย 7 พวกนาศีรข์องเธอบร ิสุทธ ิก์วา่ห ิมะ และ
ขาวกวา่น้ํานม ผิวพรรณของเขาเปล่งปลัง่ยิง่กวา่มุกดา เขามี รู ปรา่งงามดัง่ไพทูรย์ 8  บัดน้ี ผิวพรรณของเขา
ก็ดํายิง่กวา่ถ่านหนิ ใครๆตามถนนก็จําเขาไม่ ได้  หน ังของเขาเหีย่วหุม้กระดูกและซูบราวกับไม้ เสียบ 9  คนที ่
ตายด้วยคมดาบย ังด ีกวา่คนท่ีต้องอดอยากตาย เพราะคนเหล่าน้ีค่อยผอมค่อยตายไป  ถู กแทงทะลุเพราะ
ขาดผลจากท้องนา 10 มือของหญิงท่ีใจออ่นกลับเอาลูกของตัวต้มกิน ลูกท่ี ถู กต้มเป็นอาหารน้ั นก ิ นก ันเม่ือ
ยามหายนะมาสู่ธดิาแหง่ชนชาติของข้าพเจ้า 11 พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลโทโสออกมาแล้ว  พระองค์ ทรง
เทพระพิโรธอนัเกรีย้วกราดของพระองค์ลงแล้ว และได้ทรงจุดไฟขึ้นในกรุงศิ โยน ซ่ึงเผาผลาญรากของ
เมืองน้ัน 12  กษัตรยิ ์ทัง้ปวงแหง่แผ่นดินโลก และบรรดาชาวพิภพพากันไม่เชื่อวา่คู่ อร ิหรอืศั ตรู จะได้ เข ้าไปใน
ประตู กรุ งเยรูซาเล็มได้ 13 เพราะความผิดบาปของพวกผู้ พยากรณ์ ของกรุงศิ โยน และเพราะความชัว่ชา้ของ
พวกปุโรหติของกรุงน้ัน  ท่ี  ได้ กระทําโลหติของคนชอบธรรมให้ไหลออกในท่ามกลางกรุง 14 เขาทัง้หลายเดิน
เปะปะและตาบอดไปตามถนน ทําตัวให้มลทินด้วยโลหติ จนคนจะจับต้องไม่ ได้ท่ี เส้ือผ้าของเขา 15 คนทัง้
หลายรอ้งบอกเขาวา่ �ไปซิ มลทินจรงิ ไปเถอะ  ไป ๊ อยา่มาถูกต้องนะ� เม่ือเขาเหล่าน้ันหนี ไป เป็นคนพเนจร
พลเมืองของประชาชาติ พู  ดก ั นว ่า �เขาต้องไม่ อยู ่ ท่ีน่ี  อกีต่อไป � 16 พระพิโรธของพระเยโฮวาหท์รงกระทําให้
เขาทัง้ปวงกระจัดกระจายไป  พระองค์ จะไม่ทรงสนพระทัยในเขาอกีเลย คนทัง้หลายจึงไม่นับถือพวกปุโรหติ
 ไม่ ทําคุณต่อพวกผู้ ใหญ่ 17  นัยน์ ตาของพวกเรามองหาความชว่ยเหลือ การชว่ยเหลือน้ันไร ้ประโยชน์ ส่วน
การเฝ้ารอคอย พวกเราได้คอยประเทศท่ี ไม่ อาจจะชว่ยเราให้รอดได้ 18  มี คนสะกดรอยตามเรา จนพวกเรา
เดินตามถนนของพวกเราไม่ ได้ เบื้องปลายของพวกเราก็ ใกล้  เข ้ามาแล้ว วนัเดือนทัง้หลายของพวกเราก็จะ
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จบอยู่ เพราะบัน้ปลายของพวกเรามาถึง 19 พวกท่ีข่มเหงเราก็เรว็กวา่นกอนิทรใีนท้องฟ้า เขาทัง้หลายวิง่
ไล่กวดพวกเราบนภู เขา เขาทัง้หลายซุ่มคอยจับเราในถิน่ทุ รก ันดาร 20 ลมปราณทางจมูกของพวกข้าพเจ้า
คือผู้ ท่ี พระเยโฮวาหท์รงเจิมไว ้น้ัน  ก็ ตกหลุมพรางของเขาทัง้หลายแล้ว คือพวกเรากล่าวถึงพระองค์ท่านวา่
�เราจะดํารงชวีติของเราท่ามกลางประชาชาติ ได้  ก็ ด้วยอาศัยรม่เงาของพระองค์ ท่าน � 21  โอ ธดิาแหง่เมือง
เอโดม  ท่ี อาศัยอยูใ่นแผ่นดิ นอ ูส จงเปรมปร ีดิ แ์ละยนิดี เถิด ถ้วยน้ันจะผ่านมาถึงเจ้าด้วย  เจ้ าจะต้องเมามาย
และจะกระทําให้ตัวเองเปลือยเปล่าไป 22  โอ ธดิาแห่งกรุงศิโยนเอย๋ การลงโทษเพราะความชัว่ชา้ของเจ้าก็
ครบแล้ว  พระองค์ จะไม่ทรงพาเจ้าออกไปใหเ้ป็นเชลยอกีต่อไป  โอ ธดิาแหง่เมืองเอโดมเอย๋  พระองค์ จะทรง
ลงโทษเพราะความชัว่ชา้ของเจ้า  พระองค์ จะทรงเผยบาปของเจ้าให ้ประจักษ์ 

5
เพลงครํา่ครวญบทท่ี หา้ 

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกวา่มีอะไรตกถึงข้าพระองค์ ขอทรงพิจารณาและทอดพระเนตร
ความอดสูของข้าพระองค์ 2 มรดกของพวกข้าพระองค์ ได้ ไปตกอยู่กับพวกต่างประเทศ บ้านเรอืนของพวก
ข้าพระองค์เป็นของคนต่างด้าว 3 พวกข้าพระองค์เป็นคนกําพรา้และคนกําพรา้พ่อ และเหล่ามารดาของข้า
พระองค์เป็นดัง่หญิ งม ่าย 4 น้ําก็ต้องซ้ือเขาด่ืม ฟื นก ็ต้องซ้ือเขาใช้ 5  ผู้  ข่มขี่  ได้  ขี่ คอพวกข้าพระองค์ ไว ้พวก
ข้าพระองค์ทํางานหนักและไม่ มี เวลาพักเลย 6 พวกข้าพระองค์พนมมือให้คนอยีปิต์และคนอสัซีเรยี เพื่อจะ
ได้อาหารรบัประทานอิม่หน่ึง 7 บรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์ ได้ กระทําบาป และก็ตายหมดแล้ว พวกข้า
พระองค์ต้องถูกโทษเพราะความชัว่ชา้ของเขา 8 ทาสกลับปกครองพวกข้าพระองค์  ไม่มี  ผู้ ใดชว่ยข้าพระองค์ 
ให ้พ้ นม ือของเขาได้ 9 ข้าพระองค์ทัง้หลายได้อาหารมาโดยเอาชวีติเข้าเส่ียงเพราะดาบแหง่ถิน่ทุ รก ันดาร
10 ผิวหนังของพวกข้าพระองค์ ก็ รอ้นปานเตาอบ เพราะความเดือดรอ้นของทุพภิกขภัย 11 เขาทัง้หลายขืนใจ
พวกผู้หญิงในกรุงศิ โยน และข่มใจสาวพรหมจารใีนหวัเมืองแหง่ยูดาห์ 12 พวกเจ้านายต้องถูกผูกมือแขวน
 ไม่มี ใครแสดงความนับถือต่อหน้าพวกผู้ ใหญ่ 13 พวกคนหนุ่มถู กบ ังคับให ้โม่  แป้ง และพวกเด็กต้องแบกฟืน
หนั กล ้ มล ุกคลุกคลาน 14 พวกผู้ ใหญ่ หายตัวไปจากประตู เมือง พวกคนหนุ่มได้หยุดดีดสี ตี เป่าแล้ว 15 ความ
ปลาบปล้ืมก็ประลาตไปจากใจของพวกข้าพระองค์ สิน้ การเต้นราํของพวกข้าพระองค์กลายเป็นการรํา่ไห้
16 มงกุฎได้รว่งหล่นจากศีรษะข้าพระองค์ แล้ว  วบิัติ  แก่ พวกข้าพระองค์ เพราะพวกข้าพระองค์กระทําบาปไว้
17  เหตุน้ี เองใจพวกข้าพระองค์จึ งอ ่อนกําลัง เพราะการเหล่าน้ีเองนัยน์ตาข้าพระองค์จึ งม ัวไป 18  เหตุ ด้วยภู
เขาศิโยนซ่ึงรกรา้งไป พวกสุนัขจิง้จอกจึงมาเดินเพ่นพ่านอยู่บนน้ัน 19  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  แต่  พระองค์ 
ทรงสถิตอยู ่เป็นนิตย ์พระท่ีน่ังของพระองค์ ดํารงอยู ่ ทุ กชัว่อายุ 20 เป็นไฉนพระองค์ทรงลืมพวกข้าพระองค์
เสียเป็นนิตย์ เป็นไฉนได้ทรงทอดทิง้พวกข้าพระองค์เสียนานดังน้ี 21  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงชว่ยข้า
พระองค์ ให ้ กล ับสู่ พระองค์  เถิด  แล ้วพวกข้าพระองค์จะกลับสู่ พระองค์ ขอทรงฟ้ืนเดือนปีของข้าพระองค์ ให ้
เหมือนดั งก ่อน 22 เวน้เสียแต่ พระองค์ ทรงสลัดทิง้พวกข้าพระองค์เสียแล้ว และพระองค์ทรงกริว้พวกข้า
พระองค์อยา่งล้นพ้น
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
เอเสเคี ยล 

คําวา่ �ข้าพเจ้าอยู�่  และ �ข้าพเจ้าได้ เหน็ � ในข้อ 1  พิสูจน์  วา่ เอเสเคียลเป็นผู้ เข ียนเล่ มน ี้ เอเสเคียลเป็น
ทัง้ปุโรหติและศาสดาพยากรณ์ ในเวลาท่ีอสิราเอลเป็นเชลย เอเสเคียลอยู ่ท่ี เทลอาบบิรมิแม่น้ําเคบารใ์นบา
บิโลนในระหวา่งพวกเชลย เขาสมรสแล้ว และมีบ้านส่วนตัว ทัง้เอเสเคียลกับดาเนียลถูกกวาดไปเป็นเชลย
ในบาบิโลนในปี ก่อน  ค�ศ� 597  พร ้อมกับกษั ตร ิยเ์ยโฮยาคีน (2 พกษ 24:11-16; อสค 1:2) เพราะฉะน้ัน
เขาพยากรณ์ ท่ี  กรุ งบาบิโลนเท่าน้ัน เขาอยู ่สม ัยเดียวกั นก ับดาเนียลและเยเรมีย์ และเขาทํางานในรชักาล
หลวงของบาบิ โลน เอเสเคียลได้ เรยีนรู ้มากจากเยเรมีย์ซ่ึงอยู่กับชาวยูดาห ์ท่ี เหลือในคานาอนัและประเทศ
อยีปิต์ เอเสเคียลพยากรณ์ เก ่ียวกับพวกยูดาหแ์ละพวกอสิราเอล ( ภาคเหนือ )  ด้วย พระเจ้าเรยีกเอเสเคียล
วา่ � บุ ตรแหง่มนษุย�์ ซ่ึงหมายความวา่  คําพยากรณ์ ของเขาสําหรบัเราทุกคน เขาพยากรณ์ เก ่ียวกับการท่ี
อสิราเอลจะกลับไปอยู่ในคานาอ ันอ ีก  เก ่ียวกับเวลาแหง่ความทุกข์ ลําบาก 7  ปี การสงครามท่ีหุบเขาอารมา
เกดโดน การกลับใจเสียใหม่ของอสิราเอล และอาณาจั กร 1000  ปี ของพระเยซู

 ดู เหมือนวา่เป้าหมายแหง่การพยากรณ์ของเอเสเคียลคือให ้หน ุนใจพวกยูดาห์ในตอนท่ีเขาเป็นเชลยใน
บาบิ โลน และใหเ้ขามองล่วงหน้าถึงเวลาท่ีเขาจะกลับไปอยู ่ท่ี คานาอ ันอ ีก

 อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่ระยะเวลาของหนังสือเล่ มน ี้ คือ 21  ปี 

นิ มิ ตถึงสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู ่สี ่ตัวแหง่สวรรค์
1  อยู ่ มา ในว ันที ่หา้เดือนท่ี สี ่ ปี  ท่ี  สามสิบ ขณะเม่ือข้าพเจ้าอยู ่ท่ี รมิแม่น้ําเคบารใ์นหมู่พวกเชลย ท้องฟ้าเบิก

ออก และข้าพเจ้าได้ เห ็นนิ มิ ตจากพระเจ้า 2 เม่ือว ันที ่หา้เดือนน้ัน คือในปี ท่ี หา้ท่ี กษัตรยิ ์เยโฮยาคีนต้องเป็น
เชลย 3 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเอเสเคียลปุโรหติ  บุ ตรชายบุ ซี ในแผ่นดินของคนเคลเดียรมิแม่น้ํา
เคบาร์  ณ  ท่ี น่ันพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์มาอยู่เหนือท่าน 4  ดู  เถิด เม่ือข้าพเจ้ามองดู ลมหมุ นก ็พัดมาจาก
ทางเหนือ  มี เมฆก้อนใหญ่ ท่ี  มี ความสวา่งอยู ่รอบ และมีไฟลุกวาบออกมาอยู ่เสมอ ท่ามกลางไฟน้ันดูประหน่ึง
ทองสัมฤทธิ ์ท่ี  แวบวาบ ซ่ึงออกมาจากท่ามกลางไฟน้ัน 5 และจากท่ามกลางไฟน้ี มี รา่งดังสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู ่สี ่ตัว
ออกมา  รู ปรา่งของสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู่น้ันเป็นเชน่น้ี คื อม ีสัณฐานเหมือนมนษุย์ 6  แต่  สิ ่งท่ี มี  ช ีวติอยู ่ทุ กตัวมี หน ้าส่ี 
หน้า และมี ปี กส่ี ปี กทุกตัว 7  เท ้าของสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยูน้ั่นตรง และฝ่าเท้าก็เหมือนฝ่าตีนลูกววั และเป็นประกาย
อยา่งทองสัมฤทธิ ์ขัด 8  ท่ี  ใต้  ปี กข้างตั วท ้ังส่ีข้างมีเป็ นม ือคน  สิ ่งท่ี มี  ช ีวติอยู่ทัง้ส่ี มี  หน ้าและมี ปี  กด ังน้ี 9 คือปีก
ของมันต่างก็จดปีกของกันและกัน มันบินตรงไปข้างหน้า  ขณะท่ี ไปก็ ไม่ หนัเลย 10 สัณฐานหน้าของสิง่ท่ี มี  ช ีวิ
ตอยู่ทัง้ส่ี มี  หน ้าเหมือนหน้าคน ทัง้ส่ี มี  หน ้าสิงโตอยู่ด้านขวา ทัง้ส่ี มี  หน ้าววัอยู่ด้านซ้าย ทัง้ส่ี มี  หน ้านกอนิทร ี
ด้วย 11  หน ้าของมันเป็นดังน้ี แหละ  ปี กของมันกางแผ่ขึ้นข้างบน  ปี กสองปีกของแต่ละตัวจดปีกของกันและ
กัน ส่วนอกีสองปีกคลุมกายของมัน 12  สิ ่งท่ี มี  ช ีวติอยู ่ทุ กตัวบินตรงไปข้างหน้า  ไม่  วา่ว ิญญาณจะไปทางไหน
มั นก ็ไปทางน้ัน เม่ือไปก็ ไม่ หนัเลย 13 สัณฐานของสิง่ท่ี มี  ช ีวิตอยู ่น้ัน  มี  สิ ่งหน่ึงท่ี ดู เหมือนถ่านคุเหมือนคบ
เพลิงหลายอนั เคล่ือนไปมาอยูใ่นหมู่ สิ ่งท่ี มี  ช ีวติอยู ่เหล่าน้ัน ไฟน้ันสุกใสและมีแสงฟ้าแลบออกมาจากไฟน้ัน
14  สิ ่งท่ี มี  ช ีวติอยู ่ก็  พุ ่งไปพุ่งมาดัง่ฟ้าแลบแปลบปลาบ 15 ขณะเม่ือข้าพเจ้ามองดู สิ ่งท่ี มี  ช ีวติอยู ่น้ัน  ดู  เถิด วงล้ 
ออ ันหน่ึงอยูบ่นพิภพข้างสิ ่งม ี ช ีวติอยู ่ท่ี  มี  หน ้าส่ี หน ้าน้ัน 16 ลักษณะและทรวดทรงของวงล้อเหล่าน้ันแวบวาบ
อยา่งพลอยเขียว วงล้อทัง้ส่ี ก็  มี สัณฐานเหมือนกัน ส่วนลักษณะและทรวดทรงน้ันเหมือนวงล้อซ้อนในวงล้อ
17 เม่ือจะไปก็ไปข้างใดในส่ีข้างของมันได้ เม่ือไปก็ ไม่ หนัเลย 18 ขอบวงล้อน้ันสูงและน่าสะพรงึกลัว และทัง้ส่ี
น้ั นที ่ขอบมี นัยน์ ตาเต็มอยู่รอบๆ 19 เม่ือสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู่น้ันไป วงล้ อก ็ตามไปข้างๆด้วย เม่ือสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู่เหาะ
ขึ้นจากพิ ภพ วงล้ อก ็เหาะขึ้นด้วย 20 วญิญาณจะไปท่ี ไหน  สิ ่งท่ี มี  ช ีวติอยู่น้ั นก ็ ไป คือวญิญาณของมันไปท่ี น่ัน 
และวงล้อน้ั นก ็เหาะตามไปด้วย เพราะวา่วญิญาณของสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู ่ได้  อยู ่ในวงล้อ 21 เม่ือสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู ่ไป 
วงล้ อก ็ไปด้วย เม่ือสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู ่หยุด วงล้ อก ็ หยุด เม่ือสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู่เหาะขึ้นจากพิ ภพ วงล้ อก ็เหาะตามไป
ด้วย เพราะวา่วญิญาณของสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู ่ได้  อยู ่ในวงล้อ

นิ มิ ตถึงสงา่ราศีของพระเจ้า
22 เหนือศีรษะของสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยูน้ั่ นม ลัีกษณะเหมือนท้องฟ้า ทอแสงอยา่งแก้วผลึกท่ี น่ากลัว  แผ่ กวา้งอยู่

เหนือศีรษะของสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู ่น้ัน 23  ใต้ ท้องฟ้าน้ี ปี กกางออกตรง กางออกไปหากัน  สิ ่งท่ี มี  ช ีวติอยู ่ทุ กตัวมี ปี 
กคลุมกายข้างน้ีสองปีก และมี ปี กคลุมกายข้างน้ันสองปีก 24 และเม่ือสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู ่เหล่าน้ี  ไป ข้าพเจ้าได้ยนิ
เสียงของปีกเหมือนเสียงของน้ํามากหลาย ดังพระสุรเสียงขององค์ ผู้ ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์เสียงโกลาหล เหมือน
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เสียงพลโยธา เม่ือสิง่ท่ี มี  ช ีวิตอยู ่เหล่ าน้ันหยุดน่ิ งก ็หุบปีกลง 25 และมีเสียงมาจากท้องฟ้าเหนือศีรษะของ
มัน เม่ือสิง่ท่ี มี  ช ีวิตอยู ่เหล่ าน้ันหยุดน่ิ งก ็หุบปีกลง 26 และเหนือท้องฟ้าท่ี อยู ่เหนือศีรษะของสิง่ท่ี มี  ช ีวิตอ
ยู่น้ั นม ี สิ ่งคล้ายบัลลั งก ์ มี ลักษณะเหมือนไพทูรย์ และบนสิง่ท่ีเหมือนบัลลั งก ์น้ั นก ็ มี ลักษณะเหมือนมนษุย์
27 และข้าพเจ้าเหน็ประหน่ึงทองสัมฤทธิ ์ท่ี  แวบวาบ เหมือนไฟท่ีบังไว ้อยู ่ รอบข้าง เหนือสิง่ท่ีเหมือนบัน้เอว
ของผู้น้ันขึ้นไป และจากสิง่ท่ีเหมือนบัน้เอวลงมา ข้าพเจ้าเหน็เหมือนไฟ และมีความสุกใสท่ี อยู ่รอบท่าน
ผู้ น้ัน 28 ลักษณะความสุกใสท่ี อยู ่รอบน้ันเหมือนกับสัณฐานของรุง้ท่ีปรากฏในเมฆในว ันที ่ ฝนตก ลักษณะ
ทรวดทรงแหง่สงา่ราศีของพระเยโฮวาห์เป็นดังน้ี แหละ และเม่ือข้าพเจ้าเหน็แล้ว ข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึ งด 
ิน และข้าพเจ้าได้ยนิเสียงท่านผู้ หน ึ่งตรสั

2
เอเสเคียลประกอบด้วยพระวญิญาณ

1  พระองค์ ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ ยนืขึ้น เราจะพู ดก ับเจ้า� 2 และเม่ือพระองค์ตรสักับ
ข้าพเจ้าพระวญิญาณได้ เข ้าไปในข้าพเจ้าและตัง้ข้าพเจ้าให้ยนืขึ้น และข้าพเจ้าได้ยนิพระองค์น้ันผู้ตรสักับ
ข้าพเจ้า

พระเจ้าทรงเรยีกเอเสเคียลใหเ้ป็นผู้ พยากรณ์ 
3 และพระองค์ตร ัสส ่ังข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ เราส่งเจ้าไปยงัคนอสิราเอล ถึงประชาชาติ ท่ี มัก

กบฏ  ผู้ ซ่ึงได้กบฏต่อเรา ทัง้ตัวเขาและบรรพบุรุษของเขาได้ละเมิดต่อเราจนกระทัง่วนัน้ี 4 ประชาชนก็ หน ้า
ด้านและด้ื อด ึ งด ้วย เราใช ้เจ้ าไปหาเขา และเจ้าจะพู ดก ับเขาวา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ �
5 เขาจะฟังหรอืปฏิเสธไม่ฟั งก ็ ตาม (เพราะวา่เขาเป็นวงศ์วานท่ีมักกบฏ� เขาก็จะทราบวา่  ได้  มี  ผู้  พยากรณ์ 
คนหน่ึงในหมู่พวกเขาแล้ว 6  เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าอยา่กลัวเขา หรอือยา่เกรงคําพูดของเขา  ถึงแม้ 
วา่หนามยอ่ยหนามใหญ่ อยู ่กับเจ้า และเจ้าอยู่ท่ามกลางแมลงป่อง อยา่เกรงคําพูดของเขาเลย อยา่ท้อถอย
เม่ือเหน็หน้าเขา เพราะเขาเป็นวงศ์วานท่ีมักกบฏ 7 และเจ้าจะกล่าวถ้อยคําของเราให้เขาฟัง เขาจะฟังหรอื
ปฏิเสธไม่ฟั งก ็ตามเถอะ เพราะเขาเป็นผู้ ท่ี มักกบฏ 8  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ ฝ่ายเจ้าจงฟังสิง่ท่ีเรากล่าวแก่ เจ้า 
อยา่เป็นคนมักกบฏอยา่งวงศ์วานท่ีมักกบฏน้ัน จงอา้ปากขึ้นและกินสิง่ท่ีเราให ้เจ้า � 9  ดู  เถิด เม่ือข้าพเจ้า
มองดู ก็  เห ็นพระหตัถ์ข้างหน่ึงเหยยีดออกมายงัข้าพเจ้า และดู เถิด ในพระหตัถ์น้ั นม ี หน ังสืออยู่ม้วนหน่ึง 10  
พระองค์ ทรงคล่ี หน ังสื อม ้วนน้ันออกต่อหน้าข้าพเจ้า และมีตัวหนังสือเขียนอยู่ทั ้งด ้านหน้าและด้านหลัง  มี 
บทครํา่ครวญ คําไว ้ทุกข์ และคําวบิั ติ  เข ียนอยูบ่นน้ัน

3
เอเสเคียลจะประกาศพระวจนะของพระเจ้า

1  พระองค์ ตรสักับข้าพเจ้าอ ีกวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงรบัประทานสิง่ท่ี เจ้ าได้ พบ จงรบัประทานหนังสื 
อม ้วนน้ี และจงไปพู ดก ับวงศ์วานอสิราเอล� 2 ข้าพเจ้าจึ งอ ้าปาก และพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้ารบัประทาน
หนังสื อม ้วนน้ัน 3 และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงรบัประทานหนังสื อม ้วนน้ีซ่ึงเรา
ได้ ให ้ แก่  เจ้า และบรรจุ ให ้เต็ มท ้องของเจ้า�  แล ้วข้าพเจ้าก็ ได้  รบัประทาน และเม่ือหนังสื อม ้วนน้ันอยู่ในปาก
ของข้าพเจ้าก็หวานเหมือนน้ําผึ้ง 4 และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจงไปยงัวงศ์
วานอสิราเอลและกล่าวถ้อยคําของเราแก่ เขา 5 เพราะเรามิ ได้  ใช ้ เจ้ าไปหาชนชาติ ท่ี  พู ดภาษาต่างด้าวและ
ภาษาท่ี พู ดยาก  แต่  ให ้ไปหาวงศ์วานอสิราเอล 6  มิใช ่ ให ้ไปหาชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมากท่ี พู ดภาษาต่างด้าว
และภาษาท่ี พู ดยาก เป็นคําท่ี เจ้ าจะเข้าใจไม่ ได้  ท่ี  จร ิงถ้าเราใช ้เจ้ าไปหาคนเชน่น้ัน เขาทัง้หลายจะฟังเจ้า
7  แต่  วงศ์ วานอสิราเอลจะไม่ยอมฟังเจ้า เพราะเขาไม่ยอมฟังเรา เพราะวา่วงศ์วานอสิราเอลทัง้สิน้เป็นคน
หวัแข็งและจิตใจด้ื อด ึง 8  ดู  เถิด เราได้กระทําให ้หน ้าของเจ้าขมึงทึงต่อหน้าของเขา และให ้หน ้าผากของเจ้า
ขึงขังต่อหน้าผากของเขา 9 เราได้กระทําให ้หน ้าผากของเจ้าแข็งขันอยา่งเพชรท่ี แข ็งกวา่หนิเหล็กไฟ อยา่
กลัวเขาเลย อยา่ท้อถอยเม่ือเหน็หน้าเขา เพราะเขาเป็นวงศ์วานท่ีมักกบฏ� 10  พระองค์ ตรสักับข้าพเจ้าอ ี
กวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงรบัถ้อยคําทัง้สิน้ของเราท่ี พู  ดก ับเจ้าไวใ้นใจของเจ้า และจงฟังไวด้้วยหูของเจ้า
11 ไปเถอะ  เจ้ าจงไปหาพวกท่ีเป็นเชลย คือชนชาติของเจ้าน้ัน จงพู ดก ับเขา และกล่าวแก่เขาวา่ � องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ � ถึงเขาจะฟังหรอืปฏิเสธไม่ฟั งก ็ ชา่งเถิด � 12 พระวญิญาณจึงยกข้าพเจ้าขึ้น
และข้าพเจ้าก็ ได้ ยนิเสียงกระหึ่มอยูข่้างหลังข้าพเจ้าวา่ �จงสรรเสรญิแด่สงา่ราศีของพระเยโฮวาหซ่ึ์งขึ้นมา
จากสถานท่ีของพระองค์� 13 และข้าพเจ้าได้ยนิเสียงปีกสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู ่ท่ี  ถู กต้องกัน และเสียงวงล้อข้างๆสิง่
ท่ี มี  ช ีวติอยู ่น้ัน เป็นเสียงกระหึ่ม 14 พระวญิญาณก็ยกข้าพเจ้าขึ้นและพาข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าก็ไปด้วยความ
ขมขื่น ใจข้าพเจ้าเดือดรอ้น พระหตัถ์ของพระเยโฮวาห ์ก็  หน ักอยู่บนข้าพเจ้า 15 ข้าพเจ้าจึงมาถึงพวกท่ีเป็น
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เชลยท่ีเทลอาบิบ  ผู้  ท่ี อาศัยอยู ่ท่ี รมิแม่น้ําเคบาร์ และท่ี ท่ี เขาน่ังอยู่ข้าพเจ้าก็น่ังอยู่ และยงัคงอยู่อยา่งมึนซึ 
มท ่ามกลางเขาเจ็ดวนั 16 ต่อมาพอสิน้เจ็ดวนั พระวจนะแหง่พระเยโฮวาห ์ก็ มาถึงข้าพเจ้าวา่

พระเจ้าทรงตัง้เอเสเคียลใหเ้ป็นยามเฝ้าจิตวญิญาณแหง่วงศ์วานอสิราเอล
17 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ เราได้กระทําให ้เจ้ าเป็นยามเฝ้าวงศ์วานอสิราเอล  เจ้ าได้ยนิถ้อยคําจากปากของ

เราเม่ือไร  เจ้ าจงกล่าวคําตักเตือนเขาจากเรา 18 ถ้าเราจะบอกแก่คนชั ่วว ่า � เจ้ าจะต้องตายแน่ ๆ  � และเจ้า
ไม่ตักเตือนเขาหรอืกล่าวเตือนคนชัว่ใหล้ะทิง้ทางชัว่ของตนเสีย เพื่อจะชว่ยชวีติเขาให ้รอด คนชั ่วน ัน้จะตาย
เพราะความชัว่ชา้ของเขา  แต่ เราจะเรยีกรอ้งโลหติของเขาจากมือของเจ้า 19  แต่ ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชัว่
และเขามิ ได้ หนักลับจากความชัว่ของเขา หรอืจากทางชัว่ของเขา เขาจะตายเพราะความชัว่ชา้ของเขา  แต่  
เจ้ าจะได้ชว่ยชวีติของเจ้าให้รอดพ้นมาได้ 20  อ ีกประการหน่ึง ถ้าคนชอบธรรมหนักลับจากความชอบธรรม
ของเขา และได้กระทําความชัว่ชา้ และเราวางสิง่ท่ีสะดุดไวต้รงหน้าเขา เขาจะต้องตาย เพราะวา่เจ้ามิ ได้ ตัก
เตือนเขา เขาจะตายเพราะบาปของเขา และจะไม่ มี ใครจดจําการกระทําอนัชอบธรรมของเขาไว ้เลย  แต่ เรา
จะเรยีกรอ้งโลหติของเขาจากมือของเจ้า 21  แต่ ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชอบธรรมไม่ ให ้กระทําบาปและเขามิ ได้ 
กระทําบาป เขาจะมี ช ีวติอยู ่ได้  แน่ เพราะเขารบัคําตักเตือน และเจ้าก็ ได้ ชว่ยชวีติของเจ้าให้รอดพ้นมาได้�
22  ณ  ท่ี น่ันพระหตัถ์ แห ่งพระเยโฮวาห ์ได้ มาอยูเ่หนือข้าพเจ้า และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงลุกขึ้นออก
ไปยงัท่ี ราบ และเราจะพู ดก ับเจ้าท่ี น่ัน � 23 ดังน้ันข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นออกไปยงัท่ี ราบ และดู เถิด สงา่ราศีของ
พระเยโฮวาห ์ก็  อยู ่ ท่ี น่ันอยา่งเดียวกับสงา่ราศีซ่ึงข้าพเจ้าได้ เหน็ที ่รมิแม่น้ําเคบาร์ และข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึ 
งด ิน

เอเสเคียลประกอบด้วยพระวญิญาณอกีครัง้
24  แต่ พระวญิญาณได้เสด็จเข้าในข้าพเจ้ากระทําใหข้้าพเจ้ายนืขึ้น และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้า และทรง

บอกข้าพเจ้าวา่ �จงไป ขังตัวเจ้าไวภ้ายในเรอืนของเจ้า 25  เจ้า  โอ  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  ดู  เถิด เขาจะเอาเชอืก
พันเจ้า และผูกมัดเจ้าไวด้้วยเชอืกน้ัน  เจ้ าจึงออกไปท่ามกลางเขาไม่ ได้ 26 และเราจะกระทําใหลิ้น้ของเจ้าติ 
ดก ับเพดานปากของเจ้า ดังน้ันเจ้าจะเป็นใบ้  ไม่ สามารถวา่กล่าวเขาได้ เพราะวา่เขาทัง้หลายเป็นวงศ์วานท่ี
มักกบฏ 27  แต่ เม่ือเราพู ดก ับเจ้า เราจะให ้เจ้ าหายใบ้ และเจ้าจะกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ � องค์ พระผูเ้ป็นเจ้า
พระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ �  ผู้  ท่ี จะฟั งก ็ ให ้เขาได้ ฟัง และผู้ ท่ี จะปฏิเสธไม่ฟั งก ็ ให ้เขาปฏิเสธ เพราะเขาทัง้หลายเป็น
วงศ์วานท่ีมักกบฏ�

4
หมายสําคัญแหง่การล้อมนครเยรูซาเล็มไว้

1 � เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจงเอาก้อนอฐิมาวางไวข้้างหน้าเจ้า และแกะรูปเมืองหน่ึงไวบ้นน้ันคือนคร
เยรูซาเล็ม 2 จงล้อมนครน้ันไว้และก่อกําแพงล้อมไว้รอบนครน้ันด้วย และก่อเชงิเทินไว ้สู้ นครน้ันและตัง้
ค่ายรอบนครไว้ และตัง้เครือ่งทะลวงกําแพงไวร้อบนคร 3จงหากระทะเหล็กมา และวางกระทะเหล็กน้ันต่าง
เป็นกําแพงเหล็กระหวา่งเจ้ากับนครน้ัน และเจ้าจงหนัหน้าสู่นครน้ัน  ให ้นครน้ันถู กล ้ อม  แล ้วเจ้าจงกระชบั
การล้อมเข้าไป  น่ี เป็นหมายสําคัญสําหรบัวงศ์วานอสิราเอล 4  แล ้วเจ้าจงนอนตะแคงข้างซ้ายและเราจะวาง
ความชัว่ชา้แหง่วงศ์วานอสิราเอลไวเ้หนือเจ้า  เจ้ านอนทั บอย ู่ ก่ี  วนั  เจ้ าจะแบกความชัว่ชา้ของนครน้ันเท่าน้ั 
นว ัน 5 เพราะเราได้กําหนดวนัให ้แก่  เจ้ าแล้ว คือสามรอ้ยเก้าสิบวนัเท่ากับจํานวนปี แห ่งความชัว่ชา้ของเขา
 เจ้ าจะต้องแบกความชัว่ชา้ของวงศ์วานอสิราเอลนานเท่าน้ัน 6 และเม่ือเจ้ากระทําเชน่น้ีครบวนัแล้ว  เจ้ า
จะต้องนอนลงเป็ นคร ้ังท่ี สอง  แต่ นอนตะแคงข้างขวา และเจ้าจะแบกความชัว่ชา้ของวงศ์วานยูดาห์ เรา
กําหนดให ้เจ้ าส่ี สิ บว ันว ันแทนปี 7 และเจ้าต้องตัง้หน้าตรงการล้อมเยรูซาเล็มไวด้้วยแขนเปลือยเปล่า และ
เจ้าจงพยากรณ์ สู้ นครน้ัน 8  และ  ดู  เถิด เราจะเอาเชอืกมัดเจ้าไว้  เจ้ าจะพลิกจากข้างน้ีไปข้างโน้นไม่ ได้ จนกวา่
เจ้าจะครบการล้อมนครตามกําหนดวนัของเจ้า 9  เจ้ าจงเอาข้าวสาลี ข้าวบาร ์เลย ์ถัว่ยาง และถัว่แดง  ข้าว
ฟ่าง และเทียนแดง มาใส่ในภาชนะลูกเดียวใช้ทําเป็นขนมปังให ้เจ้า ระหวา่งท่ี เจ้ านอนตะแคงตามกําหนด
วนัสามรอ้ยเก้าสิบวนัน้ัน  เจ้ าจะรบัประทานอาหารน้ี 10 และอาหารท่ี เจ้ ารบัประทานจะต้องชัง่ เป็ นว ันละยี ่สิ 
บเชเขล  เจ้ าจงรบัประทานตามเวลากําหนด 11 และน้ําเจ้าต้องตวงด่ืม คือหน่ึงในหกของฮนิหน่ึง  เจ้ าจงด่ื มน 
ํ้าตามเวลากําหนด 12 และเจ้าจะต้องรบัประทานต่างขนมปังข้าวบาร ์เลย ์ ใช ้ไฟอุจจาระมนษุย์ป้ิงท่ามกลาง
สายตาของเขาทัง้หลาย� 13 และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �ประชาชนอสิราเอลจะต้องรบัประทานขนมปังของ
เขาอยา่งมลทินอยา่งน้ี แหละ  ณ ท่ามกลางประชาชาติ ซ่ึงเราจะขับไล่เขาไปอยู�่ 14  แล ้วข้าพเจ้าจึงกล่าววา่
�ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าข้า  ดู  เถิด  จิ ตใจของข้าพระองค์ ไม่ เคยเป็นมลทินเลย เพราะตัง้แต่ หน ุ่มๆ
มาจนบัดน้ี ข้าพระองค์ ไม่ เคยรบัประทานสิง่ท่ีตายเอง หรอืท่ี ถู กสัตว์ฉีกจนแหลกเป็นชิน้ๆ  ไม่มี  เน้ือสัตว ์ ท่ี 
พึงรงัเกียจเข้าไปในปากของข้าพระองค์ เลย � 15  แล ้วพระองค์จึงตรสักับข้าพเจ้าวา่ � ดู  เถิด เราจะยอมให ้เจ้ 
าใช้มูลววัแทนอุจจาระของมนษุย์ ซ่ึงเจ้าจะใช้เตรยีมขนมปังของเจ้า� 16  พระองค์ ตรสักับข้าพเจ้าอ ีกวา่ � บุ 
ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  ดู  เถิด เราจะทําลายอาหารหลักในเยรูซาเล็มเสีย เขาจะต้องชัง่ขนมปังรบัประทาน ทัง้รบั



เอเสเคี ยล 4:17 646 เอเสเคี ยล 6:7

ประทานด้วยความหวาดกลัว และเขาจะตวงน้ําด่ืม ทั ้งด ื่ มด ้วยอาการอกสัน่ขวญัหาย 17  เพื่อให ้ขาดขนมปัง
และน้ํา  ให ้ต่างคนต่างอกสัน่ขวญัหาย และซูบผอมไปเพราะความชัว่ชา้ของเขาทัง้หลาย�

5
การท่ีเอเสเคียลตัดผมเปรยีบได้กับโทษสามอยา่ง

1 � เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจงเอามีดคมเล่มหน่ึง จงเอามีดโกนของชา่งตัดผม จงโกนศีรษะและโกน
เคราของเจ้า เอาตาชัง่สําหรบัชัง่มา  แบ ่งผมน้ันออก 2 เม่ือวนัการล้อมครบถ้วนแล้ว  เจ้ าจงเผาหน่ึงในสาม
ส่วนเสียในไฟท่ี กลางเมือง และเอาหน่ึงในสามอกีส่วนหน่ึงมา เอามีดฟันให้รอบเมือง และหน่ึงในสามอกี
ส่วนหน่ึงน้ัน  เจ้ าจงให้ลมพัดกระจายไป และเราจะชกัดาบออกตามไป 3 และเจ้าจงเอาเส้นผมน้ันมาหน่อย
หน่ึ งม ัดติดไว ้ท่ี เส้ือคลุมของเจ้า 4 และเจ้าจงเอาผมเหล่าน้ีมาอ ีกบ ้าง จงโยนเข้าไปในไฟให ้ไหม้ เสียในไฟน้ัน
จากท่ีน่ันจะมีไฟเข้าไปในวงศ์วานอสิราเอลทัง้หมด 5  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  น่ี คือเยรูซาเล็ม
เราตัง้เธอไว้ในท่ามกลางประชาชาติและประเทศทัง้หลายท่ี อยู ่ล้อมรอบเธอ 6 และเยรูซาเล็มได้ เปล ่ียนคํา
ตัดสินของเราใหเ้ป็นสิง่ท่ีชัว่รา้ยยิง่กวา่ประชาชาติ ใดๆ และได้ เปล ี่ยนกฎเกณฑ์ของเรามากยิง่กวา่ประเทศท่ี 
อยู ่ ล้อมรอบ โดยปฏิเสธไม่รบัคําตัดสินของเรา และไม่ดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา 7  เพราะฉะน้ัน  องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะเหตุวา่เจ้าดันทุรงัยิง่กวา่ประชาชาติ ท่ีอยู ่รอบเจ้า และมิ ได้ ดําเนินตาม
กฎเกณฑ์ หรอืรกัษาคําตัดสินของเรา  แต่  ได้  ประพฤติ ตามคําตัดสินของประชาชาติ ท่ีอยู ่รอบเจ้า 8  เพราะ
ฉะน้ัน  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด  เรา  แม้ว ่าเราน่ีแหละเป็นปฏิ ปักษ์ กับเจ้า เราจะพิพากษา
ลงโทษท่ามกลางเจ้าท่ามกลางสายตาของประชาชาติ ทัง้หลาย 9 และเพราะการอนัน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้
ของเจ้า เราจะกระทําท่ามกลางเจ้าอยา่งท่ีเราไม่เคยกระทํามาก่อนเลย และเราจะไม่กระทําอยา่งน้ั นอ ีก
ต่อไป 10 เพราะฉะน้ันบิดาจะกินบุตรชายของตนท่ามกลางเจ้าทัง้หลาย และบรรดาบุตรชายจะกินบรรดา
บิดาของเขาทัง้หลาย และเราจะพิพากษาลงโทษเจ้า  ผู้ ใดในพวกเจ้าท่ี เหลืออยู ่เราจะให้กระจัดกระจายไป
ตามลมทุกทิศาน ุทิศ 11 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตร ัสว ่า เรามี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด  แน่  ที เดียว
เพราะเจ้าได้กระทําใหส้ถานบร ิสุทธ ิข์องเราเป็นมลทินไปด้วยสิง่น่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเจ้า และด้วยสิง่
ลามกทัง้สิน้ของเจ้า เพราะฉะน้ันเราจะตัดเจ้าลง  นัยน์ ตาของเราจะไม่ ปรานี เราจะไม่สงสารด้วย 12 พวก
เจ้าหน่ึงในสามส่วนจะล้มตายเพราะโรคระบาด และถูกผลาญด้วยการกันดารอาหารในหมู่พวกเจ้า  อ ีกหน่ึง
ในสามส่วนจะล้มตายด้วยดาบอยู่รอบเจ้า และอกีหน่ึงในสามส่วนเราจะให้กระจัดกระจายไปตามลมทุก
ทิศาน ุทิศ และเราจะชกัดาบออกไล่ตามเขาทัง้หลายไป 13  เชน่น้ี  แหละ ความกริว้ของเราจะมอดลง และเรา
จะระบายความโกรธของเราจนหมดและพอใจ และเขาทัง้หลายจะได้ทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห ์ได้  กล ่าว
เชน่น้ีด้วยใจจดจ่อเม่ือความโกรธของเราต่อเขามอดลงแล้ว 14  ยิง่กวา่น้ัน เราจะกระทําให ้เจ้ าถูกทิง้ไว ้ให ้
เสียไปเปล่าๆ และเป็ นที ่ ถู กตําหนิ ติ เตียนท่ามกลางประชาชาติทัง้หลายท่ี อยู ่ล้อมรอบเจ้า และในสายตาของ
บรรดาผู้ ท่ี ผ่านไปมา 15  เจ้ าจะเป็ นที ่เขาประณามและเยย้หยนั เป็นคําสัง่สอนและเป็ นที ่น่าหวาดเสียวแก่ 
ประชาชาติ  ท่ีอยู ่ล้อมรอบเจ้า เม่ือเราจะพิพากษาลงโทษเจ้า ด้วยความกริว้และความเกรีย้วกราด และการ
ต่อวา่อยา่งรุนแรงของเรา  เรา พระเยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาเชน่น้ี แล้ว 16 เม่ือเราจะปล่อยลูกธน ูมฤตยู  แห ่งกา
รกันดารอาหาร คือลูกธน ูแห ่งการทําลายในท่ามกลางเจ้า ซ่ึงเราจะปล่อยไปทําลายเจ้า และเม่ือเราเพิม่การ
กันดารอาหารให ้เจ้า และทําลายอาหารหลักของเจ้าเสีย 17 เราจะส่งการกันดารอาหารและสัตว์ป่ารา้ยมา
สู้ เจ้า และมันจะร ิบลู กหลานของเจ้าไปเสีย โรคระบาดและโลหติจะผ่านเจ้า และเราจะนําดาบมาเหนือเจ้า
เราคือพระเยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาเชน่น้ี แล้ว �

6
ทรงสาปแชง่ภูเขาทัง้หลายของอสิราเอล

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงมุ่งหน้าของเจ้าตรงท่ี ภู เขาทัง้
หลายของอสิราเอล และจงพยากรณ์ กล ่าวโทษภูเขาน้ัน 3 และกล่าววา่  ภู เขาทัง้หลายของอสิราเอลเอย๋ จง
ฟังพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แก่  ภู เขาทัง้หลายและแก่ 
เนินเขา และหว้ยและหุบเขาทัง้หลายวา่  ดู  เถิด เราจะนําดาบมาเหนือเจ้า และเราจะทําลายปู ชน ียสถาน
สูงของเจ้าเสีย 4 แท่นบูชาทัง้หลายของเจ้าจะรกรา้ง และพวกรูปเคารพของเจ้าจะแตกหกัเสีย และเราจะ
เหวีย่งคนท่ี ถู กฆ่าสังเวยของเจ้าน้ันลงต่อหน้ารูปเคารพของเจ้า 5 และเราจะวางศพคนอสิราเอลไว ้หน ้ารูป
เคารพของเขา และเราจะกระจายกระดูกของเจ้ารอบแท่นบูชาของเจ้า 6  เจ้ าอาศัยอยู ่ท่ีไหนๆ เมืองของเจ้า
จะรา้งและปู ชน ียสถานสูงของเจ้าจะรกรา้ง ดังน้ันแหละแท่นบูชาของเจ้าจะรา้งและรกรา้ง  รู ปเคารพของ
เจ้าจะหกัและสิน้สุดลง  รู ปเคารพทัง้หลายของเจ้าจะถูกตัดลง และการงานของเจ้าจะถูกกวาดทิง้เสียสิน้
7 และคนท่ี ถู กฆ่าจะล้มลงท่ามกลางเจ้า และเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์
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บางคนจะรอดจากความตาย
8  แต่ เราจะให ้เจ้ าเหลืออยู่บ้างเป็นบางคน เพื่อเจ้าจะมีบางคนท่ามกลางประชาชาติ ท่ี  หนี พ้นดาบไป เม่ือ

เจ้าจะกระจายไปอยูใ่นประเทศต่างๆ 9  แล ้วคนในพวกเจ้าท่ี หนี ไปได้ น้ัน จะระลึกถึงเราท่ามกลางประชาชาติ 
ทัง้หลาย ซ่ึงเขาถูกกวาดไปเป็นเชลยน้ัน เพราะใจของเราแหลกสลายเน่ืองด้วยใจแพศยาของเขาซ่ึงได้
พรากจากเราไป และเน่ืองด้วยตาของเขาท่ี มองดู  รู ปเคารพด้วยใจแพศยาน้ัน และเขาจะเกลียดตัวเอง
เน่ืองจากความชัว่รา้ยซ่ึงเขาได้กระทําในสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเขาด้วย 10 เขาจะทราบวา่เราคือ
พระเยโฮวาห์ เรามิ ได้  พู ดพล่อยๆวา่ เราจะกระทําการรา้ยน้ี แก่  เขา �

โรคระบาดในแผ่นดิน
11  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ �จงตบมือและกระทืบเท้าของเจ้า และกล่าววา่ อนิจจาสําหรบั

การกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้แหง่วงศ์วานอสิราเอล  เหตุ วา่เขาทัง้หลายจะล้มลงด้วยดาบ ด้วยการ
กันดารอาหารและด้วยโรคระบาด 12  ผู้  ท่ีอยู ่หา่งไกลออกไปจะตายด้วยโรคระบาด  ผู้  ท่ีอยู ่ ใกล้  ก็ จะล้มตาย
ด้วยดาบ และผู้ ท่ี  เหลืออยู ่และถู กล ้อมไว้จะตายด้วยการกันดารอาหาร เราจะให้ความเกรีย้วกราดของเรา
มีเหนือเขาจนกวา่จะมอดลง  เชน่น้ี  แหละ 13 และเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ เม่ือคนท่ี ถู กฆ่านอนอยู่
ท่ามกลางรูปเคารพของเขารอบแท่นบูชาของเขา บนเนินเขาสูงทุกแหง่ บนยอดเขาทัง้สิน้  ท่ี  ใต้  ต้นไม้  เข ียว
ทุกต้น และใต้ต้นโอก๊ใบดกทุกต้น  ไม่  วา่ท่ี ใดๆท่ีเขาถวายกลิ ่นที ่พึงใจแก่ รู ปเคารพทัง้สิน้ของเขา 14 และเรา
จะยื่ นม ือของเราออกต่อสู้ เขา และกระทําให ้แผ่ นดินน้ันรกรา้ง และทิง้รา้งตลอดท่ีอาศัยทัง้สิน้ของเขา คือ
รกรา้งมากกวา่ถิน่ทุ รก ันดารท่ีไปทางดิบลา  แล ้วเขาจึงจะรูว้า่เราคือพระเยโฮวาห�์

7
พระเจ้าทรงพิพากษาอสิราเอล

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรสักับแผ่นดิ นอ ิสราเอลดังน้ี วา่  อวสาน ความสิน้สุดได้มาถึงทัง้ส่ี มุ มของแผ่นดินแล้ว 3  บัดน้ี บัน้ปลายก็
มาถึงเจ้าแล้ว และเราจะปล่อยความโกรธของเรามาเหนือเจ้าทัง้หลาย และจะพิพากษาเจ้าตามวถีิทางทัง้
หลายของเจ้า และเราจะตอบสนองการกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเจ้าแก่ เจ้า 4  นัยน์ ตาของเรา
จะไม่เมตตาเจ้า และเราจะไม่ สงสาร  แต่ เราจะตอบสนองต่อวถีิทางทัง้หลายของเจ้าแก่ เจ้ าเอง และสิง่ท่ีน่า
สะอดิสะเอยีนของเจ้าจะอยู่ท่ามกลางเจ้า  แล ้วเจ้าจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์ 5  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  วบิัติ  แล ้ วว ิบั ติ  เล่า  ดู  เถิด  วบิัติ มาถึงแล้ว 6 ความสิน้สุดมาถึงแล้ว อวสานน้ันมาถึง มันต่ืน
ขึ้นต่อสู้ เจ้า  ดู  เถิด  วบิัติ มาถึงแล้ว 7  โอ ชาวแผ่นดินเอย๋ เวลาเชา้มาถึงแล้ว เวลามาถึงแล้ว วนัแหง่ความ
โกลาหลใกล้ เข ้ามาแล้ว และไม่ ใช ่เสียงโหร่อ้งยนิดี ท่ี บนภู เขา 8  บัดน้ี  ไม่ ชา้แล้วเราจะเทความเดือดดาลของ
เราลงบนเจ้า และกระทําใหค้วามโกรธของเราซ่ึ งม ต่ีอเจ้าถึงท่ี สําเรจ็ และเราจะพิพากษาเจ้าตามวถีิทางทัง้
หลายของเจ้า และเราจะตอบสนองเจ้าสําหรบัการกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเจ้า 9  นัยน์ ตาของ
เราจะไม่ เมตตา และเราจะไม่ สงสาร เราจะตอบสนองเจ้าตามวถีิทางทัง้หลายของเจ้า และตามการกระทํา
อนัน่าสะอดิสะเอยีนของเจ้าซ่ึงอยู่ท่ามกลางเจ้า  แล ้วเจ้าจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห ์ผู้ โบยตี 10  ดู  เถิด 
 วนัน้ัน  ดู  เถิด มาถึงแล้ว เวลาเชา้ออกมาแล้ว พลองก็บานแล้ว ความเยอ่หยิ ่งก ็ ผลิ  ดอก 11 ความทารุณได้
เจรญิเป็นพลองชัว่รา้ย จะไม่ มี ใครเหลืออยู ่เลย ประชาชนของเขาก็ ไม่มี  สิ ่งของของเขาก็ ไม่มี  ไม่มี ใครรอ้ง
ครํา่ครวญเผื่อพวกเขาเลย 12 เวลาน้ันมาถึงแล้ว วนัน้ั นก ็ ใกล้  เข้า อยา่ให ้ผู้ ซ้ื อด ี ใจ อยา่ให ้ผู้ ขายเสียใจ เพราะ
พระพิโรธอยู่เหนือประชาชนทัง้สิน้ของเธอ 13 เพราะวา่ผู้ขายจะไม่ ได้  กล ับไปยงัสิง่ท่ีเขาได้ขายไป ขณะเม่ือ
เขาย ังม ี ช ีวิตอยู่ เพราะวา่นิ มิ  ตน ้ั นก ็ เก ่ียวข้องกับประชาชนทัง้มวล และจะไม่ หนักลับ และเพราะความชัว่
ชา้ของเขา จึงจะไม่ มี  ผู้ ใดรกัษาชวีติไว ้ได้ 14 เขาได้เป่าแตรแล้ว และได้เตรยีมทุกอยา่งไว ้พรอ้ม  แต่  ไม่มี ใคร
เข้าสงคราม เพราะวา่พิโรธของเราอยู่เหนือประชาชนทัง้สิน้ของเธอ 15 ดาบก็ อยู ่ ข้างนอก โรคระบาดและ
การกันดารอาหารก็ อยู ่ ข้างใน  ผู้  ท่ีอยู ่ในทุ่งนาจะตายเสียด้วยดาบ และผู้ ท่ีอยู ่ในเมืองการกันดารอาหารและ
โรคระบาดจะกินเสีย 16  แต่  ผู้  หน ่ึงผู้ใดท่ีรอดตายได้จะหนีไปอยู่บนภูเขาเหมือนนกเขาแหง่หุบเขา  ทุ กคนก็
รอ้งครวญครางเพราะความชัว่ชา้ของตน 17 มือทัง้สิน้จะออ่นแอ และเข่าทัง้หมดจะออ่นเหมือนน้ํา 18 เขา
ทัง้หลายจะคาดเอวไวด้้วยผ้ากระสอบ และความสัน่สะท้านจะครอบเขาไว้ ความละอายจะอยู ่ท่ี ใบหน้าของ
เขาทุกคน และศีรษะของเขาจะล้านหมด 19 เขาจะโยนเงนิของเขาไปในถนน และทองคําของเขาจะถูกเอา
ออกไปเสีย เงนิและทองของเขาไม่อาจท่ีจะชว่ยเขาให้พ้นในวนัแหง่พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ เขาจะให้
หายหวิ หรอืบรรจุ ให ้เต็ มท ้องด้วยเงนิทองก็ ไม่ได้ เพราะวา่เป็นสิง่ท่ีสะดุดให้เขาทําความชัว่ชา้ 20 เขานํา
ความงดงามแหง่เครือ่งประดับของเขามาแสดงออกถึงความสงา่ผ่าเผย และเขาสรา้งรูปเคารพด้วยสิง่ท่ี
น่าสะอดิสะเอยีนและน่าเกลียดน่าชงัของเขาไว้ภายในเครือ่งประดั บน ้ัน เพราะฉะน้ันเราจะกระทําให ้สิ ่งน้ี 
อยู ่หา่งไกลจากเขา 21 และเราจะมอบสิง่เหล่าน้ันไว้ในมือของชนต่างด้าวให้เป็นของรบิ และแก่คนชัว่ใน
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แผ่นดินโลกให้เป็นของปล้นได้ และเขาทัง้หลายจะกระทําให้เป็นมลทิน 22 เราจะหนัหน้าของเราไปเสียจาก
เขาด้วย  แล ้วเขาจึงจะกระทําสถานท่ีลับของเราให ้มัวหมอง โจรจะเข้ามาในสถานท่ีลั บน ัน้และกระทําใหเ้ป็น
มลทิน 23 จงทําโซ่ ตรวน เพราะวา่แผ่นดินน้ันเต็ มด ้วยคดี ท่ี แปดเป้ือนด้วยโลหติ และเมืองก็เต็ มด ้วยความ
ทารุ ณ 24 ฉะน้ันเราจะนําประชาชาติ ท่ี ชัว่รา้ยท่ีสุดมาถือกรรมสิทธิบ์้านเรอืนของเขา และเราจะให ้ทิฐิ ของ
คนท่ี แข ็งแรงน้ันสิน้สุดลง และสถานท่ี บรสุิทธิ ์ของเขาจะเป็นมลทิน 25 เม่ือการทําลายมาถึง เขาจะแสวงหา
สันติ ภาพ  แต่  ก็  ไม่มี  เลย 26  วบิัติ มาถึงแล้ว  วบิัติ จะมาถึ งอ ีก ข่าวลือจะเกิดตามข่าวลือ เขาจะแสวงหานิ มิ 
ตจากผู้ พยากรณ์  แต่  พระราชบัญญัติ จะพินาศไปจากปุโรหติ และคําปรกึษาจะปลาตไปจากพวกผู้ ใหญ่ 27  
กษัตรยิ ์จะไว ้ทุกข์ และเจ้านายจะคลุมกายด้วยความทอดอาลัย และมือของประชาชนแหง่แผ่นดินน้ันจะ
สัน่เทา เราจะกระทําแก่เขาตามทางของเขา และเราจะพิพากษาเขาตามสมควรแก่การกระทําของเขา และ
เขาจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห�์
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1 ต่อมาเม่ือว ันที ่ หา้ เดือนท่ี หก ในปี ท่ีหก  ขณะท่ี ข้าพเจ้าน่ังอยู่ในเรอืนของข้าพเจ้า และพวกผู้ ใหญ่ ของ
พวกยูดาห์น่ังอยู ่หน ้าข้าพเจ้า พระหตัถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าลงมาบนข้าพเจ้า  ณ  ท่ี  น้ัน 2  แล ้ว
ข้าพเจ้าก็ มองดู และดู เถิด  มี สัณฐานอยา่งไฟ เบื้องล่างของส่วนท่ีมองเหน็เป็นเอวน้ันเป็นไฟ เหนือเอว
ขึ้นไปเหมือนความสุกปลัง่ประหน่ึงทองสัมฤทธิ ์ท่ี  แวบวาบ 3 ท่านยื่นส่วนท่ี มี สัณฐานเป็ นม ือน้ันออกมาจับ
ผมของข้าพเจ้าปอยหน่ึง และพระวญิญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้นระหวา่งพิภพและสวรรค์ และนําข้าพเจ้ามา
ถึงเยรูซาเล็มในนิ มิ ตของพระเจ้า  มาย ังทางเข้าประตูด้านเหนือของลานชัน้ใน ซ่ึงเป็ นที ่ตัง้รูปของความ
หวงแหน ซ่ึงกระทําให้บังเกิดความหวงแหน 4  ดู  เถิด สงา่ราศีของพระเจ้าของอสิราเอลก็ อยู ่ ท่ีน่ัน เหมือน
อยา่งนิ มิ ตท่ีข้าพเจ้าได้ เห ็นในท่ี ราบ 5  แล ้วพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  บัดน้ี จงเงยหน้า
ขึ้นไปดูทางทิศเหนือ� ข้าพเจ้าจึงเงยหน้าขึ้นมองไปดูทางทิศเหนือ และดู เถิด ทางทิศเหนือของประตูแท่น
บูชาในทางเข้า  รู ปความหวงแหนน้ี อยู ่ ท่ีน่ัน 6 และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้ายิง่กวา่น้ั นอ ี กวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์
เอย๋  เจ้ าไม่ เห ็นหรอืวา่เขาทําอะไร คือการกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนท่ี ยิง่ใหญ่ ซ่ึงวงศ์วานอสิราเอลกระทํา
กันอยู ่ท่ีน่ี ซ่ึงจะทําให้เราออกไปให้ไกลจากสถานบร ิสุทธ ์ิของเรา  แต่  เจ้ าจงหนักลับมาอกีแล้วจะได้ เห ็นสิง่ท่ี
น่าสะอดิสะเอยีนท่ี ยิง่ใหญ่  กวา่น ้ี อกี � 7 และพระองค์ทรงนําข้าพเจ้ามาถึงประตู ลาน และเม่ือข้าพเจ้ามองดู
 ดู  เถิด  ก็  เห ็นชอ่งหน่ึงอยู่ในกําแพง 8  แล ้วพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงเจาะเข้าไปใน
กําแพง� และเม่ือข้าพเจ้าได้เจาะเข้าไปในกําแพงแล้ว  ดู  เถิด  มี  ประตู  อยู ่ ประตู  หน่ึง 9 และพระองค์ตรสักับ
ข้าพเจ้าวา่ �จงเข้าไปดู สิ ่งท่ีน่าสะอดิสะเอยีนอนัชัว่รา้ยซ่ึงเขากระทํากั นที ่ น่ี � 10 ดังน้ันข้าพเจ้าจึงเข้าไปและ
ได้ เหน็  ดู  เถิด  มี ภาพสัตว์เล้ือยคลานในทุ กรู ปแบบ และสัตว ์ท่ี พึงรงัเกียจและรูปเคารพทัง้สิน้ของวงศ์วาน
อสิราเอลปรากฏอยูบ่นผนังโดยรอบ 11 และมีพวกผู้ ใหญ่  แห ่งวงศ์วานอสิราเอลเจ็ดสิบคนยนือยูข่้างหน้ารูป
เหล่าน้ัน และมียาอาซันยาห์  บุ ตรชายชาฟานยนือยูใ่นหมู่พวกเขาทัง้หลาย ต่างก็ มี กระถางไฟอยูใ่นมือ และ
ควนัหนาทึบแหง่เครือ่งบูชาก็ขึ้นไปข้างบน 12  แล ้วพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าได้ 
เห ็นแล้วมิ ใช ่หรอืวา่พวกผู้ ใหญ่ ของวงศ์วานอสิราเอลกระทําอะไรอยู่ในท่ี มืด  ทุ กคนต่างก็ อยู ่ในหอ้งรูปภาพ
ของตนเพราะเขาทัง้หลายพูดวา่ �พระเยโฮวาห ์ไม่ ทอดพระเนตรเหน็เรา พระเยโฮวาหท์รงทอดทิง้แผ่นดิน
น้ีเสียแล้ว� � 13  พระองค์ ตรสักับข้าพเจ้าด้วยวา่ � เจ้ าจงหนักลับมาอกีแล้วเจ้าจะเหน็สิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีน
ซ่ึงเขากระทํายิง่กวา่น้ี อกี � 14  แล ้วพระองค์ทรงนําข้าพเจ้ามาถึงทางเข้าประตูพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
ด้านเหนือ และดู เถิด  ท่ี น่ั นม ี ผู้ หญิงหลายคนน่ังรอ้งไห้อาลัยเจ้าพ่อทัมมุส 15  แล ้วพระองค์ตรสักับข้าพเจ้า
วา่ � โอ  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าได้ เห ็นแล้วใช ่ไหม  เจ้ าจงหนักลับมาอกีแล้วจะเหน็สิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีน
ยิง่กวา่สิง่เหล่าน้ี อกี � 16  แล ้วพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าเข้ามาในลานชัน้ในแหง่พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
 ดู  เถิด ตรงประตูพระวหิารของพระเยโฮวาห์ ระหวา่งมุขและแท่นบู ชา  มี ชายประมาณยี ่สิ บหา้คนหนัหลังให้
พระวหิารแหง่พระเยโฮวาห์  หน ้าของเขาหนัไปทางทิศตะวนัออก กําลังนมัสการพระอาทิตย์ตรงทิศตะวนั
ออกน้ัน 17  แล ้วพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � โอ  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าได้ เห ็นแล้วใช ่ไหม  ท่ี  วงศ์ วานยู
ดาหก์ระทําสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนซ่ึงเขากระทําอยู ่ท่ีน่ี เป็นสิง่เล็กน้อยหรอื ด้วยวา่เขากระทําให ้แผ่ นดินเต็ม
ไปด้วยความรุนแรง และกลับมายัว่ยุ ให ้เราโกรธแล้ว  ดู  เถิด เขาทัง้หลายเอากิง่ไม้มาแตะจมูกของเขา 18  
เพราะฉะน้ัน เราจะกระทําด้วยความพิโรธ  นัยน์ ตาของเราจะไม่ ปรานี และเราจะไม่ สงสาร  แม้ว ่าเขาจะรอ้ง
ด้วยเสียงอนัดังใส่ หู ของเรา เราจะไม่ฟังเขา�

9
 ทูตสวรรค์ ของพระเจ้าอยูเ่บื้องหลังศั ตรู ของอสิราเอล
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1  แล ้วพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงดังเข้าหขู้าพเจ้าวา่ � เจ้ าทัง้หลายผูเ้ป็นพนักงานทําโทษประจําเมือง
จงเข้ามาใกล้  ให ้ต่างคนถืออาวุธสําหรบัทําลายมาด้วย� 2  และ  ดู  เถิด  มี ชายหกคนเข้ามาจากทางประตู บน 
ซ่ึงหนัหน้าไปทางเหนือ  ทุ กคนถืออาวุธสําหรบัฆ่ามา  มี ชายคนหน่ึงนุ่งหม่ผ้าป่าน  หนี บหบีเครือ่งเขียนมากับ
คนเหล่าน้ันด้วย และเขาทัง้หลายเข้าไปยนือยู ่ท่ี ข้างแท่นทองสัมฤทธิ์ 3 สงา่ราศีของพระเจ้าของอสิราเอล
ได้เหาะขึ้นไปจากเครูบ  แล ้วซ่ึงเป็ นที ่เคยสถิตไปยงัธรณี ประตู พระนิเวศ และพระองค์ตรสัเรยีกชายผู้ ท่ี นุ่ง
หม่ผ้าป่าน  ผู้  ท่ี  หนี บหบีเครือ่งเขียน 4 และพระเยโฮวาหต์รสักับเขาวา่ �จงผ่านไปท่ามกลางนครน้ันให ้ตลอด 
คือตลอดท่ามกลางกรุงเยรูซาเล็ม และทําเครือ่งหมายไวบ้นหน้าผากของประชาชนท่ี ถอนหายใจ และรํา่ไห้
เพราะสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิ ้นที ก่ระทํากันท่ามกลางนครน้ัน� 5 และพระองค์ตรสักับคนอื่นๆซ่ึงข้าพเจ้า
ได้ย ินว ่า �จงผ่านไปตลอดนครตามชายคนน้ันไปและฆ่าฟันเสีย  นัยน์ ตาของเจ้าอยา่ได้ ปรานี และเจ้าอยา่
สงสารเลย 6 จงฆ่าให้ตายทัง้คนแก่ คนหนุ่มๆ สาวๆ ทัง้เด็กๆ และผู้ หญิง  แต่ อยา่เข้าใกล้ ผู้  ท่ี  มี  เครือ่งหมาย 
และจงเริม่ต้ นที ่สถานบร ิสุทธ ์ิของเรา� ดังน้ันเขาจึงตัง้ต้ นก ับพวกคนแก่ ผู้ ซ่ึงอยู ่หน ้าพระนิเวศน้ัน 7  แล ้ว
พระองค์ตรสักับพวกเขาวา่ �จงกระทําให้พระนิเวศเป็นมลทิน จงทิง้ผู้ ท่ี  ถู กฆ่าให้เต็ มลาน จงไปเถิด� เขา
ทัง้หลายจึงออกไปและฆ่าฟั นที ่ในนคร 8 ต่อมาขณะท่ีเขากําลังฆ่าฟันอยู่น้ันเหลือข้าพเจ้าแต่ ลําพัง ข้าพเจ้า
ก็ซบหน้าลงถึ งด ิ นร อ้งวา่ � อนิจจา  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้า  พระองค์ จะทรงทําลายคนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่
น้ันทัง้สิน้ในการท่ี พระองค์ ทรงระบายความกริว้ของพระองค์เหนือเยรูซาเล็มหรอื� 9  แล ้วพระองค์ตรสักับ
ข้าพเจ้าวา่ �ความชัว่ชา้ของวงศ์วานอสิราเอลและยูดาห ์ใหญ่  ยิง่นัก  แผ่ นดิ นก ็เต็มไปด้วยโลหติ และความ
อยุ ติ ธรรมก็เต็มนคร เพราะเขากล่าววา่ �พระเยโฮวาหท์รงทอดทิง้แผ่นดินน้ี แล้ว และพระเยโฮวาห ์ไม่ ทอด
พระเนตรอกี� 10 สําหรบัเรา  นัยน์ ตาของเราจะไม่ ปรานี และเราจะไม่ สงสาร  แต่ เราจะตอบสนองตามการ
ประพฤติของเขาเหนือศีรษะของเขาทัง้หลาย� 11 และดู เถิด ชายคนท่ีนุ่งหม่ผ้าป่านหนีบหบีเครือ่งเขียนน้ัน
 ได้ นําถ้อยคํากลับมากล่าววา่ �ข้าพระองค์ ได้ กระทําตามท่ี พระองค์ ทรงบัญชาข้าพระองค์ ไว ้น้ันแล้ว�

10
การโปรยไฟแหง่การแก้แค้นเหนือนครเยรูซาเล็ม

1  แล ้วข้าพเจ้าก็ มองดู  ดู  เถิด  ท่ี ท้องฟ้าซ่ึงอยู่เหนือศีรษะของเหล่าเครูบ  มี อะไรปรากฏขึ้นเหนือเครู บน ้ัน
เหมือนไพทูรย์  มี สัณฐานคล้ายพระท่ี น่ัง 2 และพระองค์ตรสักับชายท่ีนุ่งหม่ผ้าป่านวา่ �จงเข้าไปท่ามกลาง
วงล้อซ่ึงอยู ่ภายใต้ เครูบ จงเอามือกอบถ่านคุจากท่ามกลางเหล่าเครูบ นําไปโปรยเหนือนครน้ัน� และชาย
คนน้ั นก ็ เข ้าไปท่ามกลางสายตาของข้าพเจ้า 3 ฝ่ายเหล่าเครู บน ้ันย ืนที ่ด้านขวาของพระนิเวศ ขณะเม่ือชาย
คนน้ันเข้าไป และเมฆก็คลุมอยู่เต็มลานชัน้ใน 4 และสงา่ราศีของพระเยโฮวาห ์ก็ ขึ้นจากเครูบไปยงัธรณี 
ประตู พระนิเวศ และพระนิเวศน้ั นก ็ มี เมฆคลุมอยู ่เต็ม และลานน้ั นก เ็ต็มไปด้วยความสุกใสแหง่สงา่ราศีของ
พระเยโฮวาห์ 5 และเสียงปีกของเหล่าเครู บน ้ั นก ็ ได้ ยนิไปถึงลานชัน้นอก เหมือนพระสุรเสียงของพระเจ้า
ผู้ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์เม่ือพระองค์ ตรสั 6 และต่อมาเม่ือพระองค์ มี พระบัญชาสัง่ชายท่ีนุ่งหม่ผ้าป่านวา่ �จงไป
เอาไฟมาจากกลางวงล้อ และจากกลางเหล่าเครูบ� ชายคนน้ั นก ็ เข ้าไปยนือยู่ข้างๆวงล้อเหล่าน้ัน 7 เครูบ
ตนหน่ึงได้ยื่ นม ือของตนออกมาระหวา่งเหล่าเครูบไปยงัไฟซ่ึงอยู่ระหวา่งเหล่าเครูบ หยบิไฟขึ้นมาบ้าง และ
ใส่มือของชายท่ีนุ่งหม่ผ้าป่าน ชายน้ั นก ็นําไฟออกไป

 สิ ่งท่ี มี  ช ีวติอยู่ (คือเครูบ� เป็นตัวแทนพระเจ้า
8 ปรากฏวา่ในเหล่าเครู บน ้ั นม ีอะไรอยู ่ใต้  ปี กอยา่งมื อมนษุย ์9 และข้าพเจ้ามองดู  ดู  เถิด  มี วงล้ออยู ่สี ่

อนัข้างๆเหล่าเครูบ  อยู ่ข้างเครูบตนละหน่ึงวงล้อ ลักษณะของวงล้อน้ันเหมือนแสงพลอยเขียว 10 ลักษณะ
สัณฐานวงล้อทัง้ส่ีน้ั นก ็ เหมือนกัน เหมือนวงล้อซ้อนในวงล้อ 11 เม่ือวงล้อน้ี ไป  ก็ ไปได้ข้างหน่ึงข้างใดในข้าง
ทัง้ส่ี โดยไม่ต้องหนัเลยในเวลาไป ถ้าอนัหน้ามุ่งหน้าไปทางไหน วงล้ ออ ั นอ ื่ นก ต็ามไปโดยไม่ต้องหนัในขณะท่ี 
ไป 12 และทัง้ตัว  ด้านหลัง  มือ  ปีก และวงล้ อม ี นัยน์ ตาเต็มอยู ่รอบ ทัง้ส่ีน้ั นก ็ มี วงล้อของตัว 13 วงล้อเหล่าน้ัน
 ท่ี ข้าพเจ้าได้ย ินก ับหูเขาเรยีกวา่ � โอ วงล้ อก ังหนัเอย๋� 14  มี  หน ้าส่ี หน ้าทัง้น้ัน  หน ้าแรกเป็นหน้าเครูบ  หน้าท่ี 
สองเป็นหน้ามนษุย์ และหน้าท่ีสามเป็นหน้าสิงโต และท่ี สี ่เป็นหน้านกอนิทรี 15 และเหล่าเครู บก ็เหาะขึ้น
เป็นสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู ่ท่ี ข้าพเจ้าเคยเหน็อยูร่มิแม่น้ําเคบาร์ 16 เม่ือเหล่าเครูบไป วงล้ อก ต็ามข้างไปด้วย และเม่ือ
เหล่าเครูบกางปีกออกเพื่ อบ ินขึ้นจากพิ ภพ วงล้อเหล่าน้ั นก ็ ไม่ หนัไปจากข้างๆเหล่าเครูบเลย 17 เม่ือเหล่าเค
รูบหยุดน่ิง  เหล่ าวงล้ อก ็ หยุดน่ิง เม่ือเหล่าเครูบเหาะขึ้น  เหล่ าวงล้ อก ็เหาะขึ้นไปด้วย เพราะวา่วญิญาณของ
สิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู่น้ันอยู่ในวงล้อ 18  แล ้วสงา่ราศีของพระเยโฮวาห ์ได้ ไปจากธรณี ประตู พระนิเวศ สถิตเหนือเห
ล่าเครูบ 19 เม่ือเหล่าเครูบออกไปก็กางปีกออกบินขึ้นไปจากพิภพท่ามกลางสายตาของข้าพเจ้า วงล้ อก ็ตาม
ข้างไปด้วย และไปยนือยู ่ท่ี ทางเข้าประตูด้านตะวนัออกของพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์ และสงา่ราศีของ
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พระเจ้าของอสิราเอลก็ อยู ่เหนือเครูบเหล่าน้ัน 20  เหล่าน้ี เป็นสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยู่ซ่ึงข้าพเจ้าได้ เห ็นภายใต้พระเจ้า
แห ่งอ ิสราเอลท่ีรมิแม่น้ําเคบาร์ และข้าพเจ้าทราบวา่ เป็นเหล่าเครูบ 21 เครู บท ุกตนมี สี ่ หน ้าและส่ี ปีก และ
ภายใต้ ปี กมีสัณฐานเหมือนมื อมนษุย ์22 ส่วนสัณฐานของหน้าเหล่าน้ัน เป็นหน้าทัง้รูปทัง้ตัว ซ่ึงข้าพเจ้าได้ 
เหน็ที ่รมิแม่น้ําเคบาร์ เครู บท ุกตนออกตรงไปข้างหน้าของตน

11
พระเจ้าทรงพระพิโรธพวกเจ้านายท่ี มุสา 

1 พระวญิญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้น และนําข้าพเจ้ามายงัประตูด้านตะวนัออกของพระนิเวศแหง่พระเยโฮ
วาห์ซ่ึงหนัหน้าไปทิศตะวนัออก  ดู  เถิด  ท่ี ทางเข้าประตู มี  ผู้ ชายอยู ่ย ่ี สิ บหา้คน และท่ามกลางน้ันข้าพเจ้าเหน็
ยาอาซันยาห ์บุ ตรชายอสัซูร์ และเป-ลาทียาห ์บุ ตรชายเบไนยาห์  เจ้ านายแหง่ประชาชน 2 และพระองค์ตรสั
กับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ คนเหล่าน้ีคือผู้ ท่ี ออกอุบายทําความบาปผิด และเป็นผู้ ให ้คําปรกึษา
ท่ีชัว่รา้ยในนครน้ี 3  ผู้  กล่าววา่ �เวลายงัไม่มาใกล้ เลย  ให ้เราปลู กบ ้านเถิด นครน้ีเป็นหม้อขนาดใหญ่และ
เราเป็นเน้ือ� 4  โอ  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ เพราะฉะน้ันจงพยากรณ์ กล ่าวโทษเขา จงพยากรณ์ เถิด � 5 พระ
วญิญาณของพระเยโฮวาห์ลงมาประทับบนข้าพเจ้า และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงกล่าวเถิดวา่ พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋  เจ้ าคิดดังน้ัน และเรารู ้สิ ่งทัง้หลายท่ี เข ้ามาในใจของเจ้า 6  
เจ้ าได้ ทว ี คนที ่ เจ้ าได้ฆ่าในนครน้ี และทิง้คนท่ี ถู กฆ่าเต็มตามถนนหนทางไปหมด 7 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตร ัสด ังน้ี วา่ คนทัง้หลายท่ี เจ้ าได้ฆ่าซ่ึงเจ้าได้ทิง้ไวท่้ามกลางนครน้ี เขาทัง้หลายเป็นเน้ือ
และนครน้ีเป็นหม้อขนาดใหญ่  แต่ เราจะนําเจ้าออกมาจากท่ามกลางน้ัน 8  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว 
่า  เจ้ ากลัวดาบ และเราจะนําดาบมาเหนือเจ้า 9 เราจะนําเจ้าออกมาจากท่ามกลางน้ัน และมอบเจ้าไว้ใน
มือของคนต่างด้าว และจะทําการพิพากษาลงโทษเจ้า 10  เจ้ าจะถูกดาบล้มลง เราจะลงโทษเจ้าท่ีพรมแดน
อสิราเอล และเจ้าจะได้ทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ 11 นครน้ีจะไม่ ใช ่หม้อขนาดใหญ่ของเจ้า  ท่ี  เจ้ าจะเป็น
เน้ือในท่ามกลางน้ัน เราจะพิพากษาเจ้าท่ีพรมแดนอสิราเอล 12 และเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์
เพราะเจ้ามิ ได้ ดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา หรอืปฏิบั ติ ตามคําตัดสินของเรา  แต่  ได้  ประพฤติ ตามลักษณะ
ท่าทางของประชาชาติทัง้หลายท่ี อยู ่รอบเจ้า� 13  อยู ่มาเม่ือข้าพเจ้ากําลังพยากรณ์ อยู ่เป-ลาทียาห ์บุ ตรชาย
เบไนยาห ์ก็  สิน้ชวีติ  แล ้วข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึ งด ิ นร ้องเสียงดังวา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  เจ้าข้า  
พระองค์ จะทรงกระทําใหค้นอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่น้ันสิน้สุดเลยทีเดียวหรอื พระเจ้าข้า�

คนสัตยซ่ื์อบางคนจะได้ รอดพ้น 
14 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 15 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  พี่ น้องของเจ้า คือพี่น้องของ

เจ้าเอง คือญาติ ท่ี  มีสิทธิ ์ ไถ่  คืน  สิ ้นทั้งวงศ์วานอสิราเอลหมดด้วยกัน คื อบ ุคคลท่ีชาวเยรูซาเล็มได้ กล่าววา่ 
� เจ้ าทัง้หลายจงเหนิหา่งไปจากพระเยโฮวาห์  แผ่ นดินน้ีทรงมอบไว ้แก่ เราเป็นกรรมสิทธิ�์ 16 เพราะฉะน้ัน
จงกล่าววา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  แม้ เราได้ยา้ยเขาใหห้า่งออกไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติ 
ทัง้หลาย  แม้ เราได้กระจายเขาไปอยู่ท่ามกลางประเทศทัง้ปวง เราก็จะเป็นสถานบร ิสุทธ ์ิอนัเล็กสําหรบัเขา
ในประเทศท่ีเขาจะได้ไปอยู�่

อสิราเอลจะกลับคืนมาและรบัความรอด
17 เพราะฉะน้ันจงกล่าววา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เราจะรวบรวมเจ้ามาจากชนชาติ ทัง้

หลาย และชุ มน ุมเจ้าจากประเทศท่ี เจ้ ากระจัดกระจายไปอยู ่น้ัน และเราจะมอบแผ่นดิ นอ ิสราเอลให ้แก่  
เจ้า � 18 และเขาจะมาท่ี น่ัน เขาจะเอาสิง่ท่ีน่ารงัเกียจทัง้สิน้ของเมืองน้ัน และสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้
ของเมืองน้ันออกไปเสียจากท่ี น่ัน 19 และเราจะให ้จิ ตใจเดียวแก่ เขา และเราจะบรรจุ จิ ตวญิญาณใหม่ ไว ้ใน
เจ้า เราจะนําใจหนิออกไปเสียจากเน้ือของเขา และจะให้ใจเน้ือแก่ เขา 20 เพื่อเขาจะดําเนินตามกฎเกณฑ์
ของเรา และรกัษากฎของเราและกระทําตาม เขาทัง้หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้า
ของเขาทัง้หลาย 21  แต่ คนเหล่าน้ั นที ่ใจของเขาดําเนินตามจิตใจแหง่สิง่ท่ีน่ารงัเกียจของเขาและสิง่ท่ีน่า
สะอดิสะเอยีนของเขา เราจะตอบสนองต่อวถีิทางของเขาเหนือศีรษะของเขาเอง  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสด ังน้ี แหละ �

สงา่ราศีของพระเจ้าออกจากกลางนครเยรูซาเล็ม เอเสเคียลถูกนํากลับไปยงัเมืองเคลเดีย
22  แล ้วเหล่าเครู บก ก็างปีกออก วงล้ อก ็ อยู ่ ข้างๆ และสงา่ราศีของพระเจ้าของอสิราเอลก็ อยู ่เหนือสิง่เหล่า

น้ัน 23 สงา่ราศีของพระเยโฮวาห์ขึ้นไปจากกลางนคร ไปสถิตอยู่บนภูเขาซ่ึงอยู่ทางด้านตะวนัออกของนคร
น้ัน 24 ต่อมาพระวญิญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้น และนําข้าพเจ้ามาด้วยนิ มิ ตโดยพระวญิญาณของพระเจ้าถึง
เมืองเคลเดีย  มาสู่ พวกท่ี ถู กกวาดไปเป็นเชลย  แล ้ วน ิ มิ ตท่ีข้าพเจ้าได้ เห ็นน้ั นก ็ขึ้นไปจากข้าพเจ้า 25 ข้าพเจ้า
จึงได้บอกถึงบรรดาสิง่ต่างๆซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงสําแดงแก่ข้าพเจ้าใหพ้วกท่ี ถู กกวาดไปเป็นเชลยทราบ
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12
หมายสําคัญถึงเวลาท่ี ยู ดาหอ์อกจากเยรูซาเล็ม

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าอาศัยอยู่ท่ามกลางวงศ์วานท่ี
มักกบฏ  ผู้  มี ตาเพื่ อด ู แต่  ดู  ไม่เหน็  ผู้  มี  หู เพื่อฟัง  แต่ ฟังไม่ ได้ยนิ เพราะเขาทัง้หลายเป็นวงศ์วานท่ีมักกบฏ 3  
เพราะฉะน้ัน  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจงจัดเตรยีมข้าวของสําหรบัตนเพื่อการถูกกวาดไปเป็นเชลย และจง
ไปเป็นเชลยในเวลากลางวนัท่ามกลางสายตาของเขา  เจ้ าจะต้องไปเป็นเชลยจากสถานท่ีของเจ้าไปย ังอ ีกท่ี 
หน ึ่งในสายตาของเขา  บางที เขาอาจจะพินิจพิ เคราะห ์ ดู  ได้  แม้ว ่าเขาเป็นวงศ์วานท่ีมักกบฏ 4  เจ้ าจงเอาข้าว
ของของเจ้าออกมาในเวลากลางวนัท่ามกลางสายตาของเขา เหมือนข้าวของเพื่อการถูกกวาดไปเป็นเชลย
 เจ้ าจงออกไปในเวลาเยน็ท่ามกลางสายตาของเขา ออกไปอยา่งผู้ ถู กกวาดไปเป็นเชลย 5 จงเจาะกําแพง
ท่ามกลางสายตาของเขา  แล ้วออกไปตามรูกําแพงน้ัน 6 จงยกข้าวของใส่บ่าของเจ้าท่ามกลางสายตาของ
เขา  แล ้วแบกออกไปในเวลามืด  เจ้ าจงคลุมหน้าเสีย อยา่ให ้เห ็นแผ่นดิน เพราะเรากระทําเจ้าให้เป็นหมาย
สําคัญแก่ วงศ์ วานอสิราเอล� 7 ข้าพเจ้าก็กระทําตามท่ีข้าพเจ้ารบับัญชามา ข้าพเจ้านําข้าวของออกมาใน
เวลากลางวนั เหมือนข้าวของเพื่อการถูกกวาดไปเป็นเชลย ในเวลาเยน็ข้าพเจ้าก็เจาะกําแพงด้วยมือของ
ข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าออกไปในเวลามืด แบกสัมภาระของข้าพเจ้าไปท่ามกลางสายตาของเขา 8 ในเวลาเชา้
พระวจนะของพระเยโฮวาหม์าถึงข้าพเจ้าวา่ 9 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  วงศ์ วานอสิราเอลคือวงศ์วานท่ีมักกบฏ
น้ัน  ได้  พู  ดก ับเจ้ามิ ใช ่ หรอืวา่ � เจ้ าทําอะไร� 10 จงกล่าวแก่เขาวา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ 
ภาระเก่ียวกับเจ้านายคนน้ันในเยรูซาเล็ม และวงศ์วานอสิราเอลทัง้หมดซ่ึงอยู่ในนครน้ัน� 11 จงกล่าววา่
�ข้าพเจ้าเป็นหมายสําคัญสําหร ับท ่าน  ท่ี ข้าพเจ้าได้กระทําแล้ วน ้ีเขาทัง้หลายจะถูกกระทําอยา่งเดียวกัน
เขาจะถูกกวาดไปเป็นเชลย� 12 และเจ้านายคนน้ันผู้ อยู ่ท่ามกลางเขา จะยกข้าวของขึ้นใส่บ่าในเวลามืด
และออกไป เขาทัง้หลายจะเจาะกําแพงและนําออกไปทางน้ัน ท่านจะคลุมหน้าของท่าน เพื่อวา่ท่านจะไม่
แลเหน็แผ่นดินด้วยตาของท่านเอง 13 และเราจะกางข่ายของเราคลุ มท ่าน และท่านจะติ ดก ับของเรา และ
เราจะนําท่านเข้าไปในบาบิโลนแผ่นดินของคนเคลเดีย ถึงกระน้ันท่านจะยงัแลไม่ เห ็นแผ่นดินน้ัน และท่าน
จะต้องตายท่ี น่ัน 14 บรรดาผู้ ท่ีอยู ่รอบท่านน้ัน เราจะกระจายเขาไปตามลมทุกทิศาน ุทิศ รวมทัง้ผู้ชว่ยและ
บรรดากองทัพของท่านด้วย และเราจะชกัดาบออกไล่ตามเขาไป 15 และเม่ือเราให้เขากระจัดกระจายไปอยู่
ท่ามกลางประชาชาติ และกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ เขาจึงจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ 16  แต่ เรา
จะละบางคนในพวกเขาไวจ้ากดาบ จากการกันดารอาหาร และจากโรคระบาด เพื่อเขาจะได้เล่าถึงการกระ
ทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเขาท่ามกลางประชาชาติซ่ึงเขาไปอยู ่น้ัน และเขาจะทราบวา่เราคือพระเย
โฮวาห�์

การเป็นเชลยและการรา้งเปล่าใกล้ เข ้ามาแล้ว
17 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าอ ีกวา่ 18 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงรบัประทานอาหารของเจ้า

ด้วยตัวสัน่ และด่ื มน ํ้าด้วยความสะทกสะท้านและด้วยความระมัดระวงั 19 และกล่าวแก่ประชาชนของแผ่น
ดินน้ั นว ่า  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี เก ่ียวกับพลเมืองแหง่กรุงเยรูซาเล็มและเก่ียวกับแผ่นดิ นอ ิส
ราเอลวา่ เขาจะรบัประทานอาหารของเขาด้วยความระมัดระวงั และด่ื มน ้ําด้วยอกสัน่ขวญัหาย เพราะวา่
สารพัดท่ี มี  อยู ่ในแผ่นดินของเขาจะสูญหายไปหมด เน่ืองด้วยความรุนแรงของคนทัง้ปวงท่ี อยู ่ในแผ่นดิน
น้ัน 20 และเมืองท่ี มี คนอาศัยอยู่จะถูกทิง้ไว ้เสียเปล่า และแผ่นดินน้ั นก ็จะรกรา้ง และเจ้าจะทราบวา่เรา
คือพระเยโฮวาห�์ 21 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าวา่ 22 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ สุภาษิตซ่ึงเจ้า
ทัง้หลายมี ท่ี  กล ่าวถึงแผ่นดิ นอ ิสราเอลวา่ �วนัน้ั นก ็ไกลออกไป และนิ มิ ตทุกเรือ่งก็ เหลว �  น้ัน  เจ้ าหมาย
วา่กระไร 23 เพราะฉะน้ันจงบอกเขาวา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เราจะให้สุภาษิตบทน้ี สิ ้น
สุดเสียที เขาจะไม่ ใช ้เป็นสุภาษิ ตอ ีกในอสิราเอล  แต่ จงกล่าวแก่เขาวา่ วนัน้ั นก ็ ใกล้  แค่  คืบ และนิ มิ ตทุก
เรือ่งก็จะสําเรจ็ 24 เพราะจะไม่ มีน ิ มิ ตปลอมหรอืคําทํานายประจบประแจงในวงศ์วานอสิราเอลอกีเลย 25  
แต่ เราคือพระเยโฮวาห์จะพูดคําท่ีเราจะพูด และจะต้องเป็นไปตามคําน้ัน จะไม่ล่าชา้ต่อไปอกี  แต่  องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  โอ  วงศ์ วานท่ีมักกบฏเอย๋ ในสมัยของเจ้าน่ี แหละ เราจะลัน่วาจาและจะกระทํา
ตามน้ัน� � 26 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 27 � ดู  เถิด  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  วงศ์ วานของ
อสิราเอลกล่าววา่ �นิ มิ ตท่ีเขาเหน็เป็นเรือ่งของอกีหลายวนัข้างหน้า และเขาพยากรณ์ถึงเวลาท่ีหา่งไกล
โน้น� 28 เพราะฉะน้ันจงกล่าวแก่เขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ บรรดาถ้อยคําของเราจะไม่
ล่าชา้อกีต่อไปเลย  แต่ วาจาท่ีเราลัน่ออกมาน้ันจะต้องเป็นไปจรงิ  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

13
บรรดาผู้ พยากรณ์  เท ็จต้องระวงัตัว
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1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจงพยากรณ์ กล ่าวโทษผู้ 
พยากรณ์ ของอสิราเอลท่ี พยากรณ์ และกล่าวแก่คนเหล่าน้ั นที ่ พยากรณ์ ตามอาํเภอใจของตนวา่ �จงฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห�์ 3  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  วบิัติ  แก่  ผู้  พยากรณ์  โฉดเขลา  ผู้  ติ 
ดตามวญิญาณของตนเอง และไม่เคยได้ เห ็นอะไรเลย 4  โอ อสิราเอลเอย๋  ผู้  พยากรณ์ ของเจ้าเหมือนสุนัข
จิง้จอกท่ามกลางสิง่ปร ักห ักพัง 5  เจ้ าไม่ ได้ ขึ้นไปถึงท่ี ชาํรุด และไม่ ได้ สรา้งรัว้ต้นไม้เพื่อวงศ์วานอสิราเอล  
เพื่อให ้ ตัง้อยู ่ ได้ ในสงครามในวนัแหง่พระเยโฮวาห์ 6 เขาทัง้หลายเหน็นิ มิ ตเท็จและทํานายมุสา เขากล่าววา่
�พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า� ในเม่ือพระเยโฮวาห ์มิได้ ทรงใช้เขาไป เขาทําให้คนอื่นหวงัวา่เขาจะรบัรองถ้อยคํา
ของเขา 7  เจ้ าได้เคยเหน็นิ มิ ตเท็จ และเคยทํานายมุ สาม ิ ใช ่ หรอื ในเม่ือเจ้ากล่าววา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า�
 ทัง้ท่ี เรามิ ได้  พู ดเลย� 8 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเจ้ากล่าวเท็จและได้ เห 
็นนิ มิ  ตม ุสา  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เพราะฉะน้ันดู เถิด เราเป็นปฏิ ปักษ์ กับเจ้า 9 มือของเราจะต่อสู้ 
ผู้  พยากรณ์  ผู้  เห ็นนิ มิ ตเท็จและผู้ ให ้คําทํานายมุสา เขาจะไม่ ได้  เข ้าอยู่ในสภาแหง่ประชาชนของเรา หรอืขึ้น
ทะเบียนอยู่ในทะเบียนของวงศ์วานอสิราเอล และเขาจะไม่ ได้  เข ้าในแผ่นดิ นอ ิสราเอล และเจ้าจะทราบวา่
เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า 10  เพราะวา่  เออ เพราะวา่เขาทัง้หลายได้นําประชาชนของเราให ้หลง โดย
กล่าววา่ � สันติภาพ � เม่ือไม่ มี  สันติ ภาพเลย และเพราะวา่เม่ื อม คีนสรา้งกําแพง  ดู  เถิด คนอื่ นก ฉ็าบด้วยปูน
ขาว 11 จงกล่าวแก่ ผู้  ท่ี ฉาบปูนขาวน้ั นว ่า กําแพงน้ันจะพัง จะมีฝนตกท่วม และเจ้า  โอ ลูกเหบ็ใหญ่ เอย๋ จะ
ตกลงมา และลมพายุจะฉีกมัน 12  ดู  เถิด เม่ือกําแพงพังลง เขาจะไม่ พู  ดก ั บท ่านหรอืวา่ � ปู นขาวท่ี เจ้ าได้ฉาบ
น้ันอยู ่ท่ี ไหนเล่า� 13 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เราจะกระทําให ้ลมพายุ ฉีกมันด้วย
ความกริว้ของเรา และด้วยความโกรธของเราจะมีฝนท่วม ด้วยความกริว้ของเราจะมีลูกเหบ็ใหญ่ทําลาย
เสีย 14 และเราจะพังกําแพงซ่ึงเจ้าฉาบด้วยปูนขาวน้ัน และให้พังลงถึ งด ิน รากกําแพงน้ันจึงจะปรากฏ
เม่ือกําแพงพัง  เจ้ าทัง้หลายจะพินาศอยู ่ท่ี กลางกําแพง และเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ 15 เราจะให้
ความพิโรธของเราสําเรจ็บนกําแพงและบนคนเหล่าน้ั นที ่ฉาบกําแพงด้วยปูนขาว และเราจะพู ดก ับเจ้าวา่
�กําแพงไม่ มี  อกีแล้ว  ผู้  ท่ี ฉาบปูนขาวก็ ไม่มี  ด้วย � 16 คือผู้ พยากรณ์  แห ่ งอ ิสราเอลซ่ึงพยากรณ์ เก ่ียวถึงกรุง
เยรูซาเล็มและได้ เห ็นนิ มิ ตแหง่สันติภาพของเมืองน้ัน ในเม่ือไม่ มี  สันติภาพ  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ั
สด ังน้ี แหละ 17  เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจงมุ่งหน้าต่อสู้บรรดาบุตรสาวแหง่ชนชาติของเจ้า  ผู้  พยากรณ์ 
ตามอาํเภอใจของตนเอง จงพยากรณ์ กล ่าวโทษเขา 18 และกล่าววา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ 
 วบิัติ  แห ่งหญิงท่ีเยบ็ปลอกไสยศาสตรสํ์าหรบัใส่ชอ่งแขนเส้ือทัง้สิน้ และทําผ้าคลุมศีรษะใหค้นทุกขนาดเพื่อ
ล่าวญิญาณ  เจ้ าจะล่าวญิญาณซ่ึงเป็นของประชาชนของเรา และจะรกัษาวญิญาณอื่นๆให้คงชวีติอยู่เพื่อ
ผลกําไรของเจ้าหรอื 19  เจ้ าจะกระทําให้เรามัวหมองท่ามกลางประชาชนของเรา ด้วยเหน็แก่ข้าวบาร ์เลย ์
เพียงหลายกํามือ และขนมปังเพียงหลายชิน้ เพื่อสังหารคนท่ี ไม่ สมควรจะตาย และไว ้ช ีวติคนท่ี ไม่ ควรจะมี 
ช ีวติอยู่ โดยการมุสาของเจ้าต่อประชาชนของเราท่ีฟังคํามุ สาน ้ัน 20  ด้วยเหตุน้ี  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราต่อสู้ปลอกไสยศาสตรข์องเจ้า ซ่ึงเจ้าใช้ล่าวญิญาณเพื่อให้เขาบินไป และเราจะฉีก
ปลอกไสยศาสตรน้ั์นเสียจากแขนของเจ้าทัง้หลาย และเราจะปล่อยวญิญาณเหล่าน้ันไป คือวญิญาณท่ี เจ้ า
ล่าเพื่อให้เขาบินไป 21 ผ้าคลุมของเจ้าเราก็จะฉีกเสียด้วย และชว่ยประชาชนของเราให้พ้นจากมือของเจ้า
และเขาจะไม่เป็นเหยื่อในมือของเจ้าต่อไป และเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ 22 เพราะเจ้าได้กระทําให้
คนชอบธรรมท้อใจด้วยการมุสา  ทัง้ท่ี เราไม่ ได้ กระทําให้เขาเศรา้ใจเลย และเจ้าได้ ทําให ้มือของคนชัว่แข็ง
แรงขึ้น เพื่ อม ิ ให ้เขาหนักลับจากทางชัว่ของเขา โดยสัญญาวา่เขาจะได้ ช ีวติรอด 23 เพราะฉะน้ันเจ้าจะไม่ ได้  
เห ็นเรือ่งเหลวไหลหรอืทํานายเหตุ การณ์ ในอนาคตอกี ด้วยวา่เราจะชว่ยประชาชนของเราใหพ้้นจากมือของ
เจ้า  แล ้วเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห�์

14
พระเจ้าทรงตักเตือนพวกผู้ ใหญ่ ของอสิราเอล

1 พวกผู้ ใหญ่ ของอสิราเอลบางคนมาหาข้าพเจ้า และมาน่ังอยู ่หน ้าข้าพเจ้า 2 และพระวจนะของพระเย
โฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าวา่ 3 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ คนเหล่าน้ี ได้ ยดึเอารูปเคารพของเขาไว้ในใจ และวางสิง่ท่ี
สะดุดให้ทําความชัว่ชา้ไว้ข้างหน้าเขา ควรท่ีเราจะยอมตัวให้เขาถามเราหรอื 4 เพราะฉะน้ันจงพู ดก ับเขา
และกล่าวแก่เขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ คนใดในวงศ์วานอสิราเอลเอารูปเคารพของเขา
ไวใ้นใจ และวางสิง่ท่ีสะดุดให้ทําความชัว่ชา้ไวข้้างหน้าเขาและยงัมาหาผู้ พยากรณ์ เราคือพระเยโฮวาห์จะ
ตอบเขาเองด้วยเรือ่งรูปเคารพมากมายของเขาน้ัน 5 เพื่อเราจะได้ยดึจิตใจของวงศ์วานอสิราเอล  ผู้  เห ินหา่ง
ไปจากเราทุกคนด้วยเรือ่งรูปเคารพของเขา 6 เพราะฉะน้ันจงกล่าวแก่ วงศ์ วานอสิราเอลวา่  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ จงกลับใจและหนักลับจากรูปเคารพของเจ้าเสีย และจงหนัหน้าของเจ้าเสียจาก
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บรรดาสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนของเจ้า 7 เพราะวา่คนใดในวงศ์วานอสิราเอล หรอืคนต่างด้าวคนใดท่ีอาศัยอยู่
ในอสิราเอล  ผู้ ซ่ึงแยกตัวเขาจากเรา ยดึเอารูปเคารพของเขาไวใ้นใจของเขา และวางสิง่ท่ีสะดุดใหทํ้าความ
ชัว่ชา้ไวต้รงหน้าของเขา  แล ้วยงัจะมาหาผู้ พยากรณ์ เพื่อขอถามเขาเก่ียวกับเรา เราคือพระเยโฮวาหจ์ะตอบ
เขาเอง 8 และเราจะมุ่งหน้าของเราต่อสู้คนน้ัน เราจะทําใหเ้ขาเป็นหมายสําคัญและเป็นคําภาษิต และจะตัด
เขาออกเสียจากท่ามกลางประชาชนของเรา และเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ 9 และถ้าผู้ พยากรณ์  ถู 
กหลอกลวงกล่าวคําหน่ึงคําใด เราคือพระเยโฮวาห ์ได้ ลวงผู้ พยากรณ์ คนน้ัน และเราจะเหยยีดมือของเรา
ออกต่อสู้ เขา และจะทําลายเขาเสียจากท่ามกลางอสิราเอลประชาชนของเรา 10 เขาทัง้หลายจะต้องทนรบั
โทษเพราะความชัว่ชา้ของเขา โทษของผู้ พยากรณ์ และโทษของผู้ขอถามจะเหมือนกัน 11 เพื่อวา่วงศ์วาน
อสิราเอลจะไม่หลงเจิน่ไปจากเราอกี  หรอืไม่ กระทําตัวให้มลทินด้วยการละเมิดทัง้หลายของตนอกี  แต่ เขา
ทัง้หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี�

นครเยรูซาเล็มจะไม่ รอดพ้น 
12 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าอ ีกวา่ 13 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ เม่ือแผ่นดินกระทําบาป

ต่อเราโดยประพฤติละเมิ ดอย ่างน่าเศรา้ใจ เราก็จะเหยยีดมือของเราออกเหนือแผ่นดินน้ัน และจะทําลาย
อาหารหลักเสีย และจะส่งการกันดารอาหารมาเหนือแผ่นดินน้ัน และจะตัดมนษุย์และสัตว์ออกเสียจาก
แผ่นดินน้ัน 14  ถึงแม้ วา่มนษุย์ทัง้สามน้ี  คือ โนอาห์ ดาเนี ยล และโยบ  อยู ่ในแผ่นดินน้ัน เขาก็จะเอาแต่ ช ี
วติของตนให้พ้นเท่าน้ัน ออกมาด้วยความชอบธรรมของเขา  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี 15 ถ้าเรา
กระทําให ้สัตว ์รา้ยทัง้หลายผ่านแผ่นดินน้ัน และพวกมันทําให ้แผ่ นดินเสียไป  เพื่อให ้เป็ นที ่ รกรา้ง จนไม่ มี  ผู้ 
ใดผ่านเข้าไปได้เพราะสัตว์รา้ยน้ัน 16  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เรามี ช ีวิตอยู ่แน่  ฉันใด  แม้ว ่าบุรุษ
ทัง้สามอยูใ่นแผ่นดินน้ัน เขาทัง้หลายจะชว่ยบุตรชายหญิงใหร้อดพ้นไม่ ได้ เฉพาะตัวเขาเองจะรอดพ้นไปได้
 แต่  แผ่ นดินน้ันจะรกรา้งเสีย 17 หรอืถ้าเรานําดาบมาเหนือแผ่นดินน้ัน และกล่าววา่ �ดาบเอย๋ จงผ่านแผ่น
ดินน้ันไปโดยตลอด� เพื่อเราจะตัดมนษุยแ์ละสัตวอ์อกเสียจากแผ่นดินน้ัน 18  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ั
สว ่า  แม้  บุ รุษทัง้สามจะอยู่ในน้ัน เรามี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด เขาทัง้หลายจะชว่ยบุตรทัง้ชายหญิงใหร้อดพ้นไม่ ได้ 
เฉพาะตัวเขาเองจะรอดพ้นไปได้ 19 หรอืถ้าเราส่งโรคระบาดเข้ามาในแผ่นดินน้ัน และเทความเดือดดาล
ของเราออกเหนือเมืองน้ันด้วยโลหติ เพื่อตัดมนษุย์และสัตว์ออกเสียจากแผ่นดินน้ัน 20  ถึงแม้วา่ โนอาห์
ดาเนียลและโยบอยู่ในแผ่นดินน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เรามี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด เขาทัง้หลายจะ
ชว่ยบุตรทัง้ชายหญิงให้รอดพ้นไม่ ได้ เขาจะชว่ยเฉพาะชวีติของเขาให้รอดพ้นได้ด้วยความชอบธรรมของ
เขา 21 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ จะรุนแรงยิง่กวา่น้ันสักเท่าใด เม่ือเราส่งการพพิากษาอ ั
นร ้ายกาจทัง้ส่ีประการของเรามาเหนือกรุงเยรูซาเล็ม คือดาบ  การก ันดารอาหาร  สัตว ์รา้ยและโรคระบาด
เพื่อตัดมนษุย์และสัตว์ออกเสียจากเมืองน้ัน 22  ดู  เถิด  แม้ จะมีคนรอดตายเหลืออยู่ในนครน้ัน นําเอาบุตร
ชายและบุตรสาวทัง้หลายของเขาออกมา  ดู  เถิด เม่ือเขาทัง้หลายออกมาหาเจ้า  เจ้ าจะได้ เห ็นทางและการก
ระทําของเขา  เจ้ าจะเบาใจในเรือ่งการรา้ย ซ่ึงเราได้นํามาเหนือเยรูซาเล็ม คือบรรดาสิง่ท่ีเราได้นํามาเหนือ
นครน้ัน 23 คนเหล่าน้ันจะทําให ้เจ้ าเบาใจ เม่ือเจ้าได้ เห ็นทางและการกระทําทัง้หลายของเขาแล้ว และเจ้า
จะทราบวา่ เรามิ ได้ กระทําบรรดาสิง่ท่ีเราได้กระทําไว ้แล ้วในนครน้ันด้วยปราศจากเหตุ ผล  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

15
เยรูซาเล็มถูกทําลายเหมือนต้ นอง ุ่ นที ่ ถู กไฟเผาเสีย

1 พระวจนะของพระเยโฮวาหม์าถึงข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ ต้นเถาองุ ่นว เิศษกวา่ต้นไม้ อื่น และ
วเิศษกวา่ไม้กิง่หน่ึงซ่ึงอยู่ท่ามกลางต้นไม้ในป่าหรอื 3 เขาเอาไม้ต้นเถาองุน่ไปทําอะไรบ้างหรอื คนเอาไปทํา
ขอสําหรบัแขวนภาชนะอนัใดหรอื 4  ดู  เถิด เขาใช้เป็นฟืนใส่ ไฟ เม่ือไฟไหม้ปลายทัง้สองแล้ว กลางก็เป็นถ่าน
จะใช ้ประโยชน์ อะไรได้ หรอื 5  ดู  เถิด เม่ื อม ันย ังด ี อยู ่ ก็  มิได้  ใช้ประโยชน์  อะไร เม่ือถูกไฟไหม้เป็นถ่านแล้วยิ ่งม 
ี ประโยชน์  น้อยลง จะใช้ทําอะไรได้บ้างเล่า 6 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตร ัสด ังน้ี วา่ ต้นเถา
องุน่ซ่ึงอยู่ท่ามกลางต้นไม้ในป่า เราทิง้ให้มันเป็นฟืนใส่ไฟเสียฉันใด เราจะทิง้ชาวเยรูซาเล็มฉันน้ัน 7 เรา
จะมุ่งหน้าของเราต่อสู้ เขา  แม้ว ่าเขาจะหนีออกจากไฟอนัหน่ึง ไฟอ ีกอ ันหน่ึ งก ็ยงัจะเผาผลาญเขา และเม่ือ
เรามุ่งหน้าของเราต่อสู้ เขา  เจ้ าจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์ 8  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เราจะ
กระทําให ้แผ่ นดินน้ันรกรา้งไป เพราะเขาได้ ประพฤติ  ละเมิด �
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เยรูซาเล็มเหมือนหญิงแพศยา คือไม่ สัตยซ่ื์อ 
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1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงใหเ้ยรูซาเล็มทราบถึงสิง่ท่ีน่า
สะอดิสะเอยีนของตัวเธอเอง 3 และกล่าววา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสอย ่างน้ี แก่ เยรูซาเล็มวา่ ดัง้เดิม
และกําเนิดของเจ้าเป็นแผ่นดินของคนคานาอนั พ่อของเจ้าเป็นคนอาโมไรต์ และแม่ของเจ้าเป็นคนฮติไทต์
4  พู ดถึงกําเนิดของเจ้า ในว ันที ่ เจ้ าเกิดมาน้ันเขามิ ได้ ตัดสายสะดือ และเขาก็ มิได้  ใช ้น้ําล้างชาํระเจ้า  มิได้ 
เอาเกลือถู  มิได้ เอาผ้าพันเจ้าไว้ 5  ไม่มี ตาสักดวงหน่ึงสงสารเจ้า  ท่ี จะเมตตาเจ้าและกระทําสิง่เหล่าน้ี ให ้ เจ้า 
 เจ้ าถูกทอดทิง้ในพื้นทุ่ง เพราะในว ันที ่ เจ้ าเกิดน้ันเจ้าเป็ นที ่ รงัเกียจ 6 และเม่ือเราผ่านเจ้าไป  เห ็นเจ้าดิน้
กระแด่วๆอยู่ในกองโลหติของเจ้า เราก็ พู  ดก ับเจ้าในกองโลหติของเจ้าวา่ �จงมี ช ีวิตอยู�่  เออ เราก็ พู  ดก 
ับเจ้าในกองโลหติของเจ้าวา่ �จงมี ช ีวิตอยู�่ 7 เราได้กระทําให ้เจ้ าทว ีคู ณเหมือนอยา่งพืชในท้องนา  เจ้ าก็
เติบโตและสูงขึ้นจนเป็นสาวเต็มตัว ถันของเจ้าก็ก่อรูปขึ้นมา และขนของเจ้าก็ งอก ทัง้ๆท่ี เจ้ าเคยเปลือย
เปล่าและล่อนจ้อน 8 และเม่ือเราผ่านเจ้าไปอกีครัง้หน่ึงและมองดู เจ้า  ดู  เถิด  เจ้ ามี อายุ  รู ้ จักร ักแล้ว เราก็
ขยายชายเส้ือคลุมเจ้าและปกคลุมความเปลือยเปล่าของเจ้าไว้  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  เออ เราก็
ปฏิญาณและกระทําพันธสัญญากับเจ้า และเจ้าก็เป็นของเรา 9 และเราก็เอาเจ้าอาบน้ํา ล้างโลหติเสียจาก
เจ้า และเจิมเจ้าด้วยน้ํามัน 10 เราแต่งตัวเจ้าด้วยเส้ือปัก และเอารองเท้าหนังของตัวแบดเจอรส์วมให ้เจ้า 
เราพันเจ้าไวด้้วยผ้าป่านเน้ือละเอยีด และคลุมเจ้าไวด้้วยผ้าไหม 11 เราแต่งตัวเจ้าด้วยเครือ่งอาภรณ์ สวม
กําไลมือให ้เจ้า และสวมสรอ้ยคอให ้เจ้า 12 เราเอาเพชรพลอยเม็ดหน่ึงใส่ หน ้าผากเจ้า และใส่ ตุ้มหู  ท่ี  หู ของ
เจ้า และสวมมงกุฎงามไวบ้นศีรษะของเจ้า 13 เราก็ประดับเจ้าด้วยทองคําและเงนิ และเส้ือผ้าของเจ้าก็เป็น
ผ้าป่านเน้ือละเอยีด ผ้าไหมและผ้าปัก  เจ้ ากินยอดแป้ง น้ําผึ้งและน้ํามัน  เจ้ างามเลิศที เดียว และเจ้าเจรญิ
ขึ้นเป็นชัน้จ้าว 14 ชื่อเสียงของเจ้าก็ลือไปท่ามกลางประชาชาติเพราะความงามของเจ้า ด้วยความงามน้ั นก ็ 
สมบูรณ์  ทีเดียว เน่ืองจากความสงา่งามท่ีเราได้ ทุ ่มเทให ้เจ้า  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 15  แต่  
เจ้ าวางใจในความงามของเจ้า และได้ เล่นชู ้เพราะชื่อเสียงของเจ้า  ไม่ วา่ผู้ใดจะผ่านมา  เจ้ าก็ ให ้หลงระเรงิ
ไปด้วยการเล่นชู้ของเจ้า 16  เจ้ าเอาเส้ือผ้าของเจ้าบ้าง และเจ้าได้สรา้งบรรดาปู ชน ียสถานสูงประดั บอย ่าง
หรู หรา  แล้วก็  เล่นชู ้ อยู ่บนน้ัน  ไม่ เคยมีเหมือนอยา่งน้ี ต่อไปก็ ไม่มี  เหมือน 17  เจ้ ายงัเอาเครือ่งรูปพรรณอนั
งามของเจ้า ซ่ึงเป็นทองคําของเราและเงนิของเรา ซ่ึงเราได้ ให ้ แก่  เจ้า  แล ้วเจ้าสรา้งเป็ นร ูปผู้ชายสําหรบั
เจ้า และเจ้าก็ เล่นชู ้ อยู ่กับรูปเหล่าน้ัน 18  เจ้ าเอาเครือ่งแต่งตั วท ่ีปักไปหม่รูปเหล่าน้ันไว้ และวางน้ํามันและ
เครือ่งหอมของเราไวข้้างหน้ามัน 19 อาหารท่ีเราให ้แก่  เจ้ าก็ เหมือนกัน คือเราเล้ียงเจ้าด้วยยอดแป้ง น้ํามัน
และน้ําผึ้ง  เจ้ าก็เอามาวางข้างหน้ามัน  ให ้เป็นกลิน่หอมท่ี พึงใจ และก็เป็นอยา่งน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 20 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  เจ้ าได้นําบุตรชายของเจ้าและบุตรสาวของเจ้า ซ่ึงเจ้าได้ ให ้บังเกิดมา
เพื่อเรา และเจ้าก็ ได้ ถวายบูชาแก่มันเพื่อให้มันเผาผลาญ การเล่นชู้ของเจ้าเป็นสิง่เล็กน้อยอยู ่หรอื 21  เจ้ า
จึงได้ฆ่าลูกของเราถวายแก่ รู ปเหล่าน้ันโดยให ้ลุ ยไฟ 22 และในการอนัน่าสะอดิสะเอยีนของเจ้าและการเล่น
ชูข้องเจ้า  เจ้ ามิ ได้ ระลึกถึงว ันที ่ เจ้ ายงัเด็กอยูเ่ม่ือเจ้าเปลือยเปล่าและล่อนจ้อน และมัวหมองอยูใ่นกองเลือด
ของเจ้า 23 ต่อมาภายหลังจากความชัว่รา้ยทัง้สิน้ของเจ้า ( องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  วบิัติ  วบิัติ  แก่  
เจ้า ) 24  เจ้ าได้สรา้งหอ้งหลังคาโค้งสําหรบัตัว ถนนทุกสายเจ้าก็สรา้งสถานท่ีสูงสําหรบัตัว 25 หวัถนนทุก
แหง่เจ้าสรา้งท่ีสูงของเจ้า และเอาความงามของเจ้ามาทําลามก อา้เท้าของเจ้าให ้ผู้  ท่ี ผ่านไปมาไม่วา่ใคร
และทวกีารเล่นชู้ของเจ้า 26  เจ้ าได้ เล่นชู ้กับคนอยีปิต์ ซ่ึงเป็นเพื่อนบ้านท่ีมักมากของเจ้า  ทว ีการเล่นชู้ของ
เจ้าเพื่อกระทําให้เรากริว้ 27  ดู  เถิด เราจึงเหยยีดมือของเราออกต่อสู้ เจ้า และลดอาหารส่วนแบ่งของเจ้าลง
และมอบเจ้าไว ้ให ้ แก่ พวกท่ี เกล ียดเจ้าให้เขากระทําตามใจชอบ คือบรรดาบุตรสาวคนฟีลิสเตีย  ผู้ ซ่ึงละอาย
ในความประพฤติอนัลามกของเจ้า 28  เจ้ ายงัเล่นชู้กับคนอสัซี เรยีด ้วย เพราะวา่เจ้าไม่ รู ้จั กอ ่ิม  เออ  เจ้ าเล่น
ชู้กับเขาทัง้หลาย ถึงกระน้ันเจ้าก็ยงัไม่ อิม่ใจ 29  เจ้ ายงัทวีการเล่นชู้ของเจ้าในแผ่นดินคานาอ ันก ับคนเคล
เดีย  ถึงแม้ กับแผ่นดินน้ี เจ้ าก็ยงัไม่ อิม่ใจ 30  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า แหมใจของเจ้าเป็นโรครกัเสีย
จรงิๆในเม่ือเจ้ากระทําสิง่เหล่าน้ี ซ่ึงเป็นการกระทําของหญิงแพศยาไพร ่ๆ  31 คือสรา้งหอ้งหลังคาโค้งไว ้ท่ี 
หวัถนนทุกแหง่ และสรา้งสถานท่ีสูงของเจ้าไว้ตามถนนทุกสาย ถึงกระน้ันเจ้าก็ยงัไม่เหมือนหญิงแพศยา
เพราะเจ้าดูหมิน่สินจ้าง 32 เป็นภรรยาท่ีแพศยาจัด  ดู  ซิ ยอมรบัรองแขกแปลกหน้าแทนท่ีจะรบัรองสามี 33  
ผู้ ชายยอ่มให้ของแก่หญิงแพศยาทุกคน  แต่  เจ้ ากลับให ้สิ ่งของแก่คนรกัทัง้หลายของเจ้าทุกคน  ให ้ สิ นบน
ชกัให้เขาเข้ามาจากทุ กด ้านเพื่อการเล่นชู้ของเจ้า 34  ฉะน้ัน  เจ้ าจึงผิ ดก ับหญิ งอ ื่นในเรือ่งการเล่นชู้ของเจ้า
 ไม่มี ใครมาวงิวอนให ้เล่นชู ้และเจ้ากลับให ้สินจ้าง ขณะเม่ือไม่ มี  ผู้ ใดให ้สิ นจ้างแก่ เจ้า เพราะฉะน้ันเจ้าจึง
แตกต่างกัน 35  เหตุ  ฉะน้ี  โอ แพศยาเอย๋ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 36  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะความโสโครกของเจ้าก็เทออกเสียแล้ว และการเปลือยเปล่าของเจ้าก็เผยออก โดยการ
เล่นชู้ของเจ้ากับคนรกัของเจ้า และกับบรรดารูปเคารพซ่ึงเป็นสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนของเจ้า และโดยโลหติ
ลูกของเจ้าท่ี เจ้ าถวายให ้แก่  มัน 37  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะรวบรวมคนรกัของเจ้าทัง้สิน้ ซ่ึงเป็นผู้ ท่ี  เจ้ า
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เพลิดเพลินด้วย  ทุ กคนท่ี เจ้ ารกั และทุกคนท่ี เจ้ าเกลียด เราจะรวบรวมเขาให้มาต่อสู้ เจ้ าจากทุ กด ้านและ
จะเผยความเปลือยเปล่าของเจ้าต่อหน้าเขา เพื่อเขาจะได้ เห ็นความเปลือยเปล่าทัง้สิน้ของเจ้า 38 และเรา
จะพิพากษาเจ้าดังท่ีเขาพิพากษาหญิงท่ี ล่วงประเวณี และกระทําให้โลหติตก และเราจะนําเอาโลหติแหง่
ความกริว้และความหวงแหนมาเหนือเจ้า 39 และจะมอบเจ้าไวใ้นมือชูข้องเจ้า เขาจะทําลายหอ้งหลังคาโค้ง
ของเจ้าลง และจะทําลายสถานท่ีสูงของเจ้า เขาจะปลดเอาเส้ือผ้าของเจ้า และจะเอาเครือ่งรูปพรรณอนั
งามของเจ้าไปเสีย ปล่อยให ้เจ้ าเปลือยเปล่าและล่อนจ้อน 40 เขาทัง้หลายจะนําฝูงคนมาต่อสู้ เจ้า และเขา
จะขวา้งเจ้าด้วยก้อนหนิและฟันเจ้าด้วยดาบของเขา 41 และเขาจะเอาไฟเผาบ้านเรอืนของเจ้า และทําการ
พิพากษาลงโทษเจ้าท่ามกลางสายตาของผู้หญิงเป็ นอ ันมาก เราจะกระทําให ้เจ้ าหยุดเล่นชู้ และเจ้าจะไม่ ให ้ 
สิ นจ้างอกีต่อไป 42 เราจะระบายความกริว้ของเราใส่ เจ้ าให ้หมด ความหวงแหนจะพรากจากเจ้าไป เราจะ
สงบและไม่ กร ้ิ วอ ีกเลย 43 เพราะวา่เจ้ามิ ได้ ระลึกถึงวนัเม่ือเจ้ายงัเด็ก  แต่  ได้ กระทําให้เรากลัดกลุ้ มด ้วยสิง่
เหล่าน้ี ทัง้สิน้  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะตอบสนองต่อวถีิทางของเจ้าเหนือ
ศีรษะเจ้า  แล ้วเจ้าจะมิ ได้  ประพฤติ การชัว่ชา้ลามกเพิม่เข้ากับการอนัน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเจ้าหรอก
44  ดู  เถิด  ทุ กคนท่ี ใช ้สุภาษิตจะใชสุ้ภาษิตต่อไปน้ีในเรือ่งเจ้า  คือ � แม่ เป็นอยา่งไร ลูกสาวก็เป็นอยา่งน้ัน� 45  
เจ้ าเป็นลูกสาวของแม่ของเจ้า  ผู้  เกล ียดสามีและบุตรของตน  เจ้ าเป็นสาวคนกลางของพี่และน้องสาวของ
เจ้า  ผู้  เกล ียดชงัสามีและบุตรของตน  แม่ ของเจ้าเป็นคนฮติไทต์ พ่อของเจ้าเป็นคนอาโมไรต์ 46 และพี่สาว
ของเจ้าคือสะมาเรยี  ผู้  อยู ่กับบุตรสาวเหนือเจ้าทางด้านซ้าย และน้องสาวของเจ้า  ผู้  อยู ่ทางด้านขวาของเจ้า
คือโสโดมกั บลู กสาวของเธอ 47  ถึงกระน้ัน  เจ้ าก็ ไม่ได้ ดําเนินตามทางทัง้หลายของเขา หรอืกระทําตามการ
อนัน่าสะอดิสะเอยีนของเขา  แต่ เพราะวา่น่ันเป็นเรือ่งเล็กน้อยเกินไปแล้ว  แล ้วเจ้าก็ทรามกวา่พวกเขาใน
บรรดาวถีิทางของเจ้า 48  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เรามี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด โสโดมน้องสาวของเจ้ากับ
บุตรสาวของเขาก็ มิได้ กระทําอยา่งท่ี เจ้ าและลูกสาวของเจ้าได้ กระทํา 49  ดู  เถิด  น่ี แหละเป็นความชัว่ชา้ของ
โสโดมน้องสาวของเจ้าคือตัวเธอและลูกสาวของเธอมีความจองหอง  มี อาหารเหลือรบัประทานและมีความ
สบายเกิน  ไม่  ชู กําลั งม ือคนยากจนและคนขัดสน 50 เขาหยิง่ยโสและกระทําสิง่น่าสะอดิสะเอยีนต่อหน้าเรา
เพราะฉะน้ันเราจึงเอาเขาออกไปเสียให้พ้นๆตามท่ีเราเห ็นว ่าดี 51 สะมาเรยีไม่ ได้ ทําบาปถึงครึง่ของเจ้า  แต่  
เจ้ าได้ ทว ีการอนัน่าสะอดิสะเอยีนยิง่กวา่เขาทัง้สอง และโดยการอนัน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิ ้นที ่ เจ้ าทําน้ัน  ก็ 
กระทําให ้พี่ และน้องสาวของเจ้าดูเหมือนชอบธรรม 52  เจ้ าผู้ซ่ึงได้พิพากษาพี่และน้องสาวของเจ้า จงทนรบั
ความอบัอายขายหน้าของเจ้าเองด้วย เพราะบาปของเจ้าซ่ึงเจ้าได้ทําน้ันน่าสะอดิสะเอยีนยิง่กวา่เขาไปอกี
เขาจึ งม ีความชอบธรรมมากกวา่เจ้า  เออ  เจ้ าจงฉงนสนเท่หไ์ปด้วย และจงทนรบัความอบัอายขายหน้าของ
เจ้า เพราะเจ้าได้กระทําให ้พี่ และน้องสาวของเจ้าดูเหมือนชอบธรรม 53 เม่ือเราจะให้เขากลับสู่สภาพเดิม
ทัง้สภาพเดิมของโสโดมและบุตรสาวและสภาพเดิมของสะมาเรยีและบุตรสาว เราก็จะให ้เจ้ ากลับสู่สภาพ
เดิมของเจ้าท่ามกลางเขาด้วย 54 เพื่อเจ้าจะทนรบัความอบัอายขายหน้าของเจ้า และละอายสิง่ท่ี เจ้ ากระทํา
แล้ วท ้ังสิน้ใหเ้ป็นการปลอบใจแก่ เขา 55 เม่ือส่วนพี่และน้องสาวของเจ้า โสโดมกับบุตรสาวของเธอจะได้ กล 
ับสู่สภาวะเดิมของตน และสะมาเร ียก ับบุตรสาวของเธอจะกลับสู่สภาวะเดิมของตน ส่วนเจ้าและบุตรสาว
ของเจ้าจะกลับไปยงัภาวะเดิมของเจ้า 56 ในสมัยท่ี เจ้ าเยอ่หยิง่อยู ่น้ัน ปากของเจ้าไม่ ได้  กล ่าวถึงโสโดมน้อง
สาวของเจ้ามิ ใช ่ หรอื 57 คื อก ่อนความชัว่รา้ยของเจ้าจะได้เผยออก เหมือนเวลาท่ี เจ้ าเป็นสิง่ท่ีน่าตําหนิ แก่  บุ 
ตรสาวของซีเรยีและบรรดาผู้ ท่ีอยู ่ล้อมรอบเธอ คื อบ ุตรสาวของฟีลิสเตียผู้ ท่ีอยู ่ล้อมรอบซ่ึ งด ูหมิน่เจ้า 58  
เจ้ าต้องรบัโทษความชัว่ชา้ลามกของเจ้าและการอนัน่าสะอดิสะเอยีนของเจ้า พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 
59 เพราะองค์พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เราจะกระทําแก่ เจ้ าอยา่งท่ี เจ้ าได้กระทําแล้ วน ัน้  ผู้ดู หมิน่คํา
ปฏิญาณและหกัพันธสัญญา 60 ถึงกระน้ันเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเรา ซ่ึงเราทําไวกั้บเจ้าในสมัยเม่ือ
เจ้ายงัสาวอยู่ และเราจะสถาปนาพันธสัญญานิรนัดร ์ไว ้กับเจ้า 61  แล ้วเจ้าจะระลึกถึงทางทัง้หลายของเจ้า
และมี ความละอาย เม่ือเจ้าร ับท ้ังพี่และน้องสาวของเจ้า และเรามอบให ้แก่  เจ้ าเป็นบุตรสาว  แต่  ไม่ใช ่ตาม
พันธสัญญาซ่ึงทําไว้กับเจ้า 62 เราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้า และเจ้าจะทราบวา่เราคือพระ
เยโฮวาห์ 63 เพื่อเจ้าจะจําได้และสนเท่ห์ และเพราะความละอายของเจ้า  เจ้ าจะไม่อา้ปากพูดอกี เม่ือเราลบ
มลทินบาปทุกสิง่ท่ี เจ้ าได้กระทํามาแล้ว  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี�

17
คําอุปมาเรือ่งนกอนิทรสีองตัว

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงยกปรศินาและกล่าวเป็นคํา
อุปมาแก่ วงศ์ วานอสิราเอล 3  วา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  มี นกอนิทรมีหมึาตัวหน่ึง  ปี กใหญ่
และขนปี กก ็ ยาว  มี ขนมากมายหลายสี  มาย ังเลบานอนและจิกยอดต้นสนสีดาร์ 4 มันหกัยอดกิ ่งอ ่อนแล้ วก ็
คาบไปยงัแผ่นดินพาณิชย์ และวางไวใ้นหวัเมืองของพ่อค้าทัง้หลาย 5  แล ้วมั นก เ็อาเมล็ดพืชแหง่แผ่นดินไป
ปลูกไวใ้นท่ี ดิ  นอ ุ ดม มันเอาเมล็ดไวข้้างน้ํามากหลาย ตัง้ไวอ้ยา่งกั บก ิง่ต้นหลิว 6 เมล็ ดก ง็อกขึ้นมาและเติบโต
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ขึ้นเป็นเถาองุน่เต้ีย  แผ่ แขนงไพศาล แขนงทัง้หลายของต้นน้ี ก็ ทอดมายงัตัวนกอนิทรี และรากก็ยงัคงอยู ่ใต้  
มัน เมล็ดจึ งบ ังเกิดเป็นเถา แตกแขนงสาขาและออกใบ 7  แต่  มี นกอนิทรตัีวมหมึาอกีตัวหน่ึง  มี  ปี กใหญ่และ
มีขนมาก  ดู  เถิด องุน่เถาน้ันชอนรากมาหานกอนิทรตัี วน ี้ และแตกแขนงตรงมาท่ี มัน  เพื่อให ้มันรดน้ําใหจ้าก
รอ่งท่ีปลูกอยู ่น้ัน 8 นกได้ยา้ยมันไปปลูกไวใ้นท่ี ดิ นดี ใกล้ น้ํามากหลาย  เพื่อให ้แตกแขนงและบังเกิดผล และ
เป็นเถาองุ ่นที ่ มีเกียรติ 9  เจ้ าจงกล่าววา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เถาน้ันจะเจรญิขึ้นได้ หรอื 
นกน้ันจะไม่ถอนรากมันขึ้นและเด็ดผลเพื่อให้เถาเหีย่วแหง้เสียหรอื เถาน้ั นก ็จะเหีย่วแหง้ไปตรงใบออ่นท่ี
งอกขึ้นแล้ว โดยไม่ต้องอาศัยอาํนาจอนัยิง่ใหญ่หรอืประชาชนเป็ นอ ันมากเพื่อถอนเถาออกจากรากของมัน
10  ดู  เถิด เม่ื อม ันยา้ยไปปลูก เถาน้ั นก ็งอกงามดี หรอื เม่ือลมทิศตะวนัออกพัดถูกมันเข้า มันจะไม่ เห ่ียวแหง้
ไปหรอื มันจะเหีย่วแหง้ไปถึงรอ่งท่ีมันเกิดมาน้ันไม่ ใช ่ หรอื �

การกบฏของเศเดคียาหนํ์าการทําลายมาสู่ อสิราเอล 
11 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 12 � บัดน้ี จงกล่าวแก่ วงศ์ วานท่ีมักกบฏน้ั นว ่า ท่านทัง้

หลายไม่ทราบหรอืวา่  สิ ่งเหล่าน้ี มี ความหมายวา่กระไร จงบอกเขาวา่  ดู  เถิด  กษัตรยิ ์ กรุ งบาบิโลนได้ มาย ัง
กรุงเยรูซาเล็ม และกวาดเอากษั ตร ิย์และเจ้านายทัง้หลายพามายงักษั ตร ิย ์ท่ี  กรุ งบาบิ โลน 13 และพระองค์ 
ได้ ทรงเอาเชื้อพระวงศ์ ผู้  หน ่ึงและทําพันธสัญญากั บท ่านผู้น้ันให้เขาปฏิญาณตัว คนสําคัญๆของแผ่นดิน
 พระองค์  ได้ กวาดต้อนเอาไป 14 เพื่อวา่ราชอาณาจั กรน ้ันจะต่ําต้อย ยกตัวขึ้ นอ ีกไม่ ได้ และในการท่ีรกัษา
พันธสัญญาของพระองค์จะคงยัง่ยนือยู ่ได้ 15  แต่  กษัตรยิ ์ ได้ กบฏต่อพระองค์ โดยส่งราชทูตไปย ังอ ียปิต์ ด้วย
หวงัวา่จะได้ม้าและกองทัพใหญ่ โต  กษัตรยิ ์จะกระทําสําเรจ็หรอื  ผู้  ท่ี กระทําเชน่น้ีจะหนีไปรอดหรอื ถ้าท่าน
หกัพันธสัญญายงัจะรอดพ้นได้ อ ีกหรอื 16  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เรามี ช ีวิตอยู ่แน่  ฉันใด ท่าน
จะต้องตายท่ามกลางบาบิ โลน ในท่ี ท่ี  กษัตรยิ ์ องค์ น้ันประทั บอย ู่ คือกษั ตร ิย ์ผู้  ได้ ทรงตัง้ท่านให้เป็นกษั ตร ิ
ย์ และท่านได้ ดู หมิน่คําปฏิญาณต่อพระองค์ และได้หกัพันธสัญญาท่ีทําไว้กับพระองค์ 17  ฟาโรห ์ประกอบ
ด้วยกองทั พอ ันใหญ่โตและผู้คนมากมายจะไม่ชว่ยท่านผู้ น้ัน ในการสงคราม ในเม่ือเขาก่อเชงิเทินและก่อ
กําแพงล้อมเพื่อจะขจัดคนเป็ นอ ันมากเสีย 18 เพราะเหตุท่านดูหมิน่คําปฏิญาณและหกัพันธสัญญา และดู 
เถิด เพราะท่านปฏิญาณตัวและยงักระทําสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ี ท่านจึงจะหนีไปใหพ้้นไม่ ได้ 19 เพราะฉะน้ันองค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เรามี ช ีวติอยู ่ฉันใด เพราะคําปฏิญาณต่อเราท่ีเขาดูหมิน่และพันธสัญญา
ของเราท่ีเขาหกัเสีย เราจะตอบสนองใหต้กเหนือศีรษะของท่านผู้ น้ัน 20 เราจะกางข่ายของเราคลุมเขา และ
เขาจะติ ดก ับของเรา และเราจะนําเขาเข้าไปในบาบิ โลน และพิจารณาพิพากษาเขาท่ีน่ันในเรือ่งการละเมิด
ท่ีเขาได้ละเมิดต่อเรา 21 และบรรดาผู้ ล้ี ภั ยก ับกองทัพทัง้สิน้ของเขาน้ันจะล้มลงด้วยดาบ และผู้ ท่ี  เหลืออยู ่
จะกระจายไปตามลมทุกทิศาน ุทิศ และเจ้าจะรูว้า่เราคือพระเยโฮวาห ์ท่ี  ได้ ลัน่วาจาไว ้แล้ว � 22  องค์ พระผูเ้ป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ �เราเองจะเอาแขนงจากยอดสูงของต้นสนสีดารแ์ละปลูกไว้ เราจะห ักก ่ิ งอ ่อนของ
มันออกเสีย และเราเองจะปลูกมันไว้บนภูเขายอดสูง 23 เราจะปลูกมันไว้บนภูเขาสูงของอสิราเอล เพื่อจะ
แตกกิง่และบังเกิดผล และเป็นต้นสนสีดาร ์ท่ี  มีเกียรติ และนกทุกชนิดจะมาอาศัยอยู ่ใต้  มัน นกทุกอยา่งจะ
มาทํารงัอยู ่ท่ี รม่กิง่ของมัน 24 และต้นไม้ ทุ กต้นในทุ่งจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาหก์ระทําต้นไม้สูงใหต่ํ้าลง
และกระทําต้นไม้ต่ําใหสู้งขึ้น ทําต้นไม้ เข ียวให ้แห ้งไป และทําต้นไม้ แห ้งใหง้ามสดชื่น เราคือพระเยโฮวาห ์ได้ 
ลัน่วาจาแล้ว เราได้กระทําเชน่น้ัน�

18
คําปรกึษาทั ้งด ีและชัว่แก่พวกเชลย

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � เจ้ าทัง้หลายมีเจตนาอยา่งไรในการกล่าวสุภาษิตข้อ
น้ีอนัเก่ียวกับแผ่นดิ นอ ิสราเอลวา่ � บิ ดารบัประทานองุน่เปรีย้วและบุตรก็ เข็ดฟัน � 3  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตร ัสว ่า เรามี ช ีวิตอยู ่แน่  ฉันใด  เจ้ าทัง้หลายจะไม่ มี โอกาสใช้สุภาษิ ตน ้ี อ ีกในอสิราเอล 4  ดู  เถิด  ช ีวติทัง้
สิน้เป็นของเรา  ช ีวติของบิดาเป็นของเราฉันใด  ช ีวติของบุตรชายก็เป็นของเราฉันน้ัน  ช ีวติใดทําบาปก็จะ
ตาย 5  แต่ ถ้าคนใดชอบธรรมและกระทําความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม 6 ถ้าคนน้ั นม ิ ได้ รบัประทานท่ีบน
ภูเขาหรอืเงยหน้าขึ้นนมัสการรูปเคารพแหง่วงศ์วานอสิราเอล  มิได้ กระทําให้ภรรยาของเพื่อนบ้านมลทิน
หรอืเข้าใกล้ ผู้ หญิงในเวลาท่ีเธอมีมลทินประจําเดือน 7  มิได้ บีบบังคับผู้ หน ่ึงผู้ ใด  แต่ คืนของประกันให ้แก่  
ลูกหน้ี  ไม่ เคยใช้ความรุนแรงปล้นผู้ ใด  ให ้อาหารของเขาแก่ ผู้  ท่ี  หวิ และให้เส้ือผ้าคลุมกายท่ี เปลือย 8  มิได้  
ให ้เขายมืเพื่อหาดอกเบี้ย หร ือม ิ ได้ รบัเงนิเพิม่หดมือไว้  ได้ ถอนมือจากความชัว่ชา้ กระทําความยุ ติ ธรรม
อนัแท้ จร ิงระหวา่งมนษุย์กับมนษุย ์ด้วยกัน 9 ดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และรกัษาคําตัดสินของเรา เพื่อ
ประพฤติ อยา่งถูกต้อง คนน้ันเป็นคนชอบธรรม เขาจะมี ช ีวติดํารงอยู ่แน่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ัง
น้ี แหละ 10 ถ้าเขามี บุ ตรชายเป็นโจร  ผู้ กระทําให้โลหติตก  ผู้  ได้ กระทําสิง่เหล่าน้ี สิ ่งเดียวแก่ พี่น้อง 11  ผู้  มิได้ 
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กระทําตามหน้าท่ี เหล่าน้ี  แต่ รบัประทานบนภู เขา กระทําให้ภรรยาของเพื่อนบ้านมลทิน 12  กดขี่ คนจนและ
คนขัดสน  ได้  ใช ้ความรุนแรงแยง่ชงิเอาของผู้อื่นไป  ไม่ ยอมคืนของประกัน แหงนตาขึ้นนมัสการรูปเคารพ
และกระทําการอนัน่าสะอดิสะเอยีน 13  ให ้ย ืมด ้วยหาดอกเบี้ย และหาเงนิเพิม่ เขาควรจะมี ช ีวิตต่อไปหรอื
เขาจะไม่ มี  ช ีวิตอยู่ เขาได้กระทําบรรดาสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนเหล่าน้ี เขาจะต้องตายแน่  ให ้โลหติของผู้น้ัน
ตกอยู่บนผู้น้ันเอง 14  แต่  ดู  เถิด ถ้าชายคนน้ี มี  บุ ตรชายผู้แลเหน็บาปทัง้สิน้ซ่ึ งบ ิดาของเขาได้ กระทํา และ
ตรกึตรอง และมิ ได้ กระทําตาม 15  มิได้ รบัประทานบนภู เขา หรอืเงยหน้าขึ้นนมัสการรูปเคารพแหง่วงศ์วาน
อสิราเอล  มิได้ กระทําให้ภรรยาของเพื่อนบ้านมลทิน 16  มิได้ บีบบังคับผู้ ใด  ไม่ เรยีกรอ้งของประกัน  ไม่ เคยใช้
ความรุนแรงปล้นผู้ ใด  แต่  ให ้อาหารแก่ ผู้  หวิ และให้เส้ือผ้าคลุมกายท่ี เปลือย 17 หดมือไว ้มิได้ เบียดเบียนคน
ยากจน  ไม่ เรยีกดอกเบี้ยหรอืเงนิเพิม่ กระทําตามคําตัดสินทัง้หลายของเรา และดําเนินตามกฎเกณฑ์ของ
เรา เขาจะไม่ตายเพราะความชัว่ชา้ของบิดาเขา เขาจะดํารงชวีติอยู ่แน่นอน 18 ส่วนบิดาของเขา เพราะเป็น
คนหาเงนิด้วยการบีบบังคับ  ได้  ใช ้ความรุนแรงปล้นพีน้่องของตน กระทําความไม่ ดี ในท่ามกลางชนชาติของ
เขา  ดู  เถิด เขาก็จะต้องตายเพราะความชัว่ชา้ของเขา 19  แต่  เจ้ ายงักล่าววา่ �ทําไมบุตรชายจึงไม่สมควรรบั
โทษความชัว่ชา้ของบิดาตน� เม่ื อบ ุตรชายได้กระทําความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรมแล้ว และได้รกัษา
กฎเกณฑ์ทัง้สิน้ของเรา และประพฤติ ตาม เขาจะดํารงชวีติอยู ่แน่นอน 20  ช ีวติท่ีกระทําบาปจะต้องตาย  บุ 
ตรชายไม่ต้องรบัโทษความชัว่ชา้ของบิดา  บิ  ดาก ็ ไม่ ต้องรบัโทษความชัว่ชา้ของบุตรชาย คนชอบธรรมจะรบั
ความชอบธรรมของตัว และคนชัว่จะรบัความชัว่ของตน 21  แต่ ถ้าคนชัว่คนใดหนักลับเสียจากบาปซ่ึงเขา
ได้กระทําไปแล้ว และรกัษากฎเกณฑ์ทัง้สิน้ของเรา และกระทําความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม เขาจะ
ดํารงชวีติอยู ่แน่นอน เขาจะไม่ต้องตาย 22 บรรดาการละเมิดใดๆซ่ึงเขาได้กระทําแล้ วน ัน้จะมิ ได้ จดจําไวเ้พื่อ
เอาโทษเขา เขาจะมี ช ีวิตอยู่เพราะความชอบธรรมท่ีเขาได้กระทําไป 23  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า
เรามีความพอใจในความตายของคนชัว่หรอื  แต่ เราพอใจให้เขากลับจากความชัว่ของเขาและมี ช ีวติอยู ่มิใช ่ 
หรอื 24  แต่ เม่ือคนชอบธรรมหนักลับจากความชอบธรรมของตัว และกระทําความชัว่ชา้ และกระทําบรรดา
สิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนเชน่เดียวกั บท ่ีคนชัว่ได้ กระทํา  ผู้ น้ันสมควรจะมี ช ีวิตอยู ่หรอื การชอบธรรมทัง้สิน้ซ่ึง
เขาได้กระทํามาแล้ วน ้ันจะมิ ได้ จดจําไว ้อ ีกเลย เขาจะต้องตายด้วยการละเมิดซ่ึงเขาได้กระทําไวแ้ละบาปซ่ึง
เขาได้กระทําลงไป 25  แต่  เจ้ ายงักล่าววา่ � วธิ ีการขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ ยุติธรรม �  โอ  วงศ์ วานอสิราเอล
เอย๋ จงฟังเถอะ  วธิ ีการของเราไม่ ยุติ ธรรมหรอื  วธิ ีการของเจ้ามิ ใช ่หรอืท่ี ไม่  ยุติธรรม 26 เม่ือคนชอบธรรม
หนักลับจากความชอบธรรมของเขาและกระทําความชัว่ชา้ และตายเพราะการน้ัน เขาจะต้องตายด้วยเหตุ
ความชัว่ชา้ท่ีเขาได้ กระทํา 27 และเม่ือคนชัว่หนักลับจากความชั ่วท ่ีตนกระทําไป และกระทําความยุ ติ ธรรม
และความชอบธรรม เขาก็ ได้ ชว่ยชวีติของเขาเองไว้ 28 เพราะเขาได้ตรกึตรองและหนักลับจากการละเมิดทัง้
สิน้ซ่ึงเขาได้กระทําไป เขาจะดํารงชวีติอยู ่แน่นอน เขาจะไม่ต้องตาย 29  แต่  วงศ์ วานอสิราเอลกล่าววา่ � วธิ ี
การขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ ยุติธรรม �  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋  วธิ ีการของเราไม่ ยุติ ธรรมหรอื  วธิ ีการของ
เจ้ามิ ใช ่หรอืท่ี ไม่  ยุติธรรม 30  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ เพราะฉะน้ันเราจะ
พิพากษาเจ้าทุกคนตามทางประพฤติของคนน้ันๆ จงกลับใจและหนักลับเสียจากการละเมิดทัง้สิน้ของเจ้า
เกรงวา่ความชัว่ชา้ของเจ้าจะเป็นสิง่สะดุดให ้เจ้ าพินาศ 31 จงละทิง้การละเมิดทัง้สิน้ซ่ึงเจ้าได้ละเมิดต่อเรา
จงทําตัวให ้มี  จิ ตใจใหม่และวญิญาณใหม่  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋  เจ้ าจะตายเสียทําไมเล่า 32  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เราไม่ มี ความพอใจในความตายของผู้ หน ึ่งผู้ใดเลย จงหนักลับและดํารงชวีติอยู�่

19
บทครํา่ครวญเรือ่งเจ้านายอสิราเอล

1 ฝ่ายเจ้าจงเปล่งเสียงรอ้งบทครํา่ครวญเรือ่งเจ้านายอสิราเอล 2  กล่าววา่ �มารดาของเจ้าเป็นอยา่งไร
หนอ  ก็ เป็นแม่ สิงโต เธอนอนอยู่ท่ามกลางสิงโตทัง้หลาย เธอเล้ียงดูลูกของเธอท่ามกลางสิงโตหนุ่ม 3 เธอ
เล้ียงลูกสิงโตตัวหน่ึงให้เติบโตขึ้น กลายเป็นสิงโตหนุ่ม มันฝึ กห ัดจับเหยื่อและมั นก ินคน 4  ประชาชาติ  ได้ 
ยนิเรือ่งของมัน เขาก็จับมันได้ในหลุมพรางของเขา เขาจู งม ันมาด้วยโซ่ มาย ังแผ่นดิ นอ ียปิต์ 5 เม่ือแม่ สิ ง
โตเห ็นว ่าเธอคอยนานแล้ว และความหวงัของเธอสูญไป เธอก็เอาลูกมาอกีตัวหน่ึงเล้ียงให้เป็นสิงโตหนุ่ม
6 มันไปๆมาๆท่ามกลางสิงโตและกลายเป็นสิงโตหนุ่ม และมันฝึ กห ัดจับเหยื่อ มั นก ินคน 7 มั นร ู้จักบรรดา
พระราชวงัท่ีรา้งของเขา และกระทําให้เมืองทัง้หลายของเขาวา่งเปล่า  แผ่ นดินน้ั นก ็รกรา้งและความสมบู 
รณ ์ของมั นก ็วา่งเปล่าไป เม่ือได้ยนิเสียงคํารามของมัน 8  แล ้วบรรดาประชาชาติ ก็ ล้อมต่อสู้มันทุ กด ้านจาก
แวน่แควน้ทัง้ปวง เขาทัง้หลายกางข่ายออกคลุมมัน มั นก ็ ถู กจั บอย ู่ในหลุมพรางของเขาทัง้หลาย 9 เขาล่าม
โซ่ขั งม ันไว้ในกรง และนํามันมายงักษั ตร ิย์บาบิ โลน เขาก็ขั งม ันไว้ในท่ีกําบังเข้มแข็ง เพื่อไม่ ให ้ ได้ ยนิเสียง
ของมั นอ ีกท่ีบนภูเขาแห ่งอ ิสราเอล 10 มารดาของเจ้าเหมือนเถาองุ ่นที ่ อยู ่ในโลหติของเจ้า เอามาปลูกไว ้
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รมิน้ํา เธอมีผลดกและมีแขนงมากมายเหตุด้วยน้ําบรบูิ รณ ์11 เธอมีแขนงท่ี แข ็งแรงซ่ึงกลายเป็นไม้ธาร
พระกรของผู้ ครอบครอง ความสูงของเธอชูขึ้นท่ามกลางแขนงท่ีหนาทึบ เธอปรากฏในท่ีสูงของเธอพรอ้ม
กับแขนงมากมายของเธอ 12  แต่ วา่เธอถูกถอนออกด้วยความเกรีย้วกราด เธอถูกทิง้ลงยงัพื้นดิน ลมตะวนั
ออกกระทําใหผ้ลของเธอเหีย่วไป แขนงท่ี แข ็งแรงก็หกัเสียและเหีย่วไป ไฟก็ ไหม้  เสีย 13  คราวน้ี เธอปลูกไวใ้น
ถิน่ทุ รก ันดาร ในแผ่นดิ นที ่ แห ้งแล้ งก ันดารน้ํา 14 ไฟได้ออกมาจากแขนงใหญ่ น้ัน เผาผลาญแขนงอื่นและ
ผลเสียหมด จึงไม่ มี แขนงแข็งแรงเหลืออยูใ่นต้ นอ ีกเลย  ไม่มี ธารพระกรสําหรบัผู้ ครอบครอง  น่ี เป็นบทเพลง
ครํา่ครวญ และใชเ้ป็นบทเพลงครํา่ครวญ�

20
พระเจ้าทรงถูกต้องเม่ือทรงยุ ติ  ธรรม 

1  อยู ่มาว ันที ่ สิบ เดือนท่ีหา้ในปี ท่ี  เจ็ด พวกผู้ ใหญ่  แห ่ งอ ิสราเอลบางคนได้มาทูลถามพระเยโฮวาห์ และ
มาน่ังอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้า 2 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 3 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพู ดก ับ
พวกผู้ ใหญ่  แห ่ งอ ิสราเอล และกล่าวแก่เขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ท่ี  เจ้ ามากันน้ีจะมาถาม
เราหรอื  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เรามี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด เราจะไม่ ยอมให ้ เจ้ ามาถามเรา 4  บุ ตรแหง่
มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจะพิพากษาเขาหรอื  เจ้ าจะพิพากษาเขาหรอื จงให้เขาทัง้หลายทราบถึงการกระทําอนัน่า
สะอดิสะเอยีนของบรรพบุรุษของเขา 5 และจงกล่าวแก่เขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ ในวนั
น้ันเม่ือเราเลือกสรรอสิราเอลไว้ เราปฏิญาณต่อเชื้อสายแหง่วงศ์วานยาโคบ โดยสําแดงตัวเราให้เขารูจั้ก
ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ เม่ือเราปฏิญาณกับเขาวา่ เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 6 ในวนัน้ัน เราปฏิญาณ
ต่อเขาวา่ เราจะนําเขาออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ไปยงัแผ่นดิ นที ่เราหาให ้เขาทัง้หลาย เป็นแผ่นดิ นที ่ มีน ้ํานม
และน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์ เป็นแผ่นดิ นที ่ มีสงา่ราศี  ท่ี สุดในแผ่นดินทัง้หลาย 7 และเรากล่าวแก่เขาวา่  เจ้ าทุกคน
จงทิง้สิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนซ่ึงนัยน์ตาของเจ้าทัง้หลายกําลังเพลิดเพลินอยูน้ั่นเสีย อยา่กระทําตัวของเจ้าให้
มลทินไปด้วยรูปเคารพของอยีปิต์ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 8  แต่ เขาทัง้หลายได้กบฏต่อเราและ
ไม่ยอมฟังเรา เขาทัง้หลายไม่ ได้ ทิง้สิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนซ่ึงนัยน์ตาของเขาเพลิดเพลินอยู่น้ันทุกคน ทัง้เขา
ก็ มิได้ ละทิง้รูปเคารพของอยีปิต์  แล ้วเราก็คิดวา่ เราจะระบายความกริว้ของเราออกเหนือเขา และให้ความ
โกรธของเรามีต่อเขาในท่ามกลางแผ่นดิ นอ ียปิต์จนมอดลง 9  แต่ เราก็กระทําโดยเหน็แก่นามของเราเอง
เพื่อไม่ ให ้ชื่อน้ันมลทินต่อหน้าประชาชาติซ่ึงเขาอาศัยอยู่ เราจึงได้สําแดงตัวของเราท่ามกลางสายตาของ
เขาให้เขารู ้จัก ในการท่ีเรานําคนอสิราเอลออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ 10  ดังน้ัน เราจึงนําเขาออกจากแผ่นดิ 
นอ ียปิต์ และนําเขาเข้ามาในถิน่ทุ รก ันดาร 11 เราให ้กฎเกณฑ์ ของเราแก่ เขา และสําแดงคําตัดสินของเราให้
เขารู้ ซ่ึงถ้ามนษุย ์ได้ รกัษาไว ้ก็ จะดํารงชวีติอยู ่ได้ 12 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก เราได้ ให ้สะบาโตของเราแก่ เขา เป็นหมาย
สําคัญระหวา่งเราและเขาทัง้หลาย เพื่อเขาจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ เป็นผูก้ระทําใหเ้ขาบร ิสุทธ ิ์ 13  แต่  
วงศ์ วานอสิราเอลได้กบฏต่อเราในถิน่ทุ รก ันดาร เขามิ ได้ ดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา  แต่  ได้  ดู หมิน่คําตัดสิน
ของเรา ซ่ึงถ้ามนษุย์คนหน่ึงคนใดปฏิบั ติ  ตาม เขาก็จะดํารงชวีติอยู ่ได้ ด้วยกฎเกณฑ์และคําตัดสินเหล่าน้ัน
และเขาได้กระทําให้วนัสะบาโตของเรามัวหมองอยา่งยิง่ เราจึงกล่าววา่ เราจะเทความเดือดดาลของเรา
ออกเหนือเขาในถิน่ทุ รก ันดารเพื่อผลาญเขาเสีย 14  แต่ เราก็กระทําโดยเหน็แก่นามของเราเอง เพื่อไม่ ให ้ชื่อ
น้ันมลทินต่อหน้าประชาชาติ ทัง้หลาย ซ่ึงเราได้นําคนอสิราเอลออกมาท่ามกลางสายตาของเขา 15 ยิง่กวา่
น้ั นอ ีก เราได้ปฏิญาณต่อเขาในถิน่ทุ รก ันดารวา่ เราจะไม่นําเขาเข้ามาในแผ่นดินซ่ึงเราได้ ให ้ แก่  เขา เป็น
แผ่นดิ นที ่ มีน ้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์ เป็นแผ่นดิ นที ่ มีสงา่ราศี  ท่ี สุดในแผ่นดินทัง้หลาย 16 เพราะเขา
ดูหมิน่คําตัดสินของเรา และไม่ดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และได้กระทําให้วนัสะบาโตของเรามัวหมอง
เพราะวา่จิตใจของเขาไปติดตามรูปเคารพของเขา 17 ถึงกระน้ั นก ็ ดี  นัยน์ ตาของเราก็ยงัปรานี เขา และเรา
มิ ได้ ทําลายเขา หรอืกระทําให้เขาจบสิน้ลงในถิน่ทุ รก ันดารน้ัน 18  แต่ เราพู ดก ั บลู กหลานของเขาในถิน่ทุ 
รก ันดารน้ั นว ่า อยา่ดําเนินตามกฎเกณฑ์ของบรรพบุรุษของเจ้า หรอืรกัษาคําตัดสินของเขา หรอืกระทําตัว
เจ้าให้มลทินไปด้วยรูปเคารพของเขา 19 เราคือพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของเจ้า จงดําเนินตามกฎเกณฑ์
ของเรา และจงรกัษาคําตัดสินของเรา และประพฤติ ตาม 20 และนับถือบรรดาสะบาโตของเรา เพื่อจะเป็น
หมายสําคัญระหวา่งเรากับเจ้า เพื่อเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของเจ้า 21  แต่ ลูกหลาน
เหล่าน้ั นก ็กบฏต่อเรา เขาทัง้หลายมิ ได้ ดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และไม่รกัษาคําตัดสินของเราเพื่อจะ
ประพฤติ ตาม ซ่ึงถ้ามนษุย์คนหน่ึงคนใดปฏิบั ติ ตามก็จะดํารงชวีติอยู ่ได้ ด้วยกฎเกณฑ์และคําตัดสินเหล่า
น้ัน เขาได้กระทําใหบ้รรดาวนัสะบาโตของเรามัวหมอง เราจึงกล่าววา่ เราจะเทความเดือดดาลของเราออก
เหนือเขา และให้ความโกรธของเราท่ี มีต ่อเขาท่ีในถิน่ทุ รก ันดารบรรลุลงเสียที 22  แต่ เราได้หดมือของเรา
ไว้ และกระทําโดยเหน็แก่นามของเราเอง เพื่อไม่ ให ้ชื่อน้ันมลทินท่ามกลางสายตาของประชาชาติ ทัง้หลาย 



เอเสเคี ยล 20:23 659 เอเสเคี ยล 20:48

ซ่ึงเราได้นําชนอสิราเอลออกมาท่ามกลางสายตาของเขา 23 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก เราได้ปฏิญาณต่อเขาทัง้หลาย
ในถิน่ทุ รก ันดารวา่ เราจะให้กระจัดกระจายไปในท่ามกลางประชาชาติ และกระจายเขาไปอยู่ตามประเทศ
ต่างๆ 24 เพราะวา่เขามิ ได้ กระทําตามคําตัดสินของเรา  แต่  ได้  ดู หมิน่กฎเกณฑ์ของเรา และกระทําใหว้นัสะบา
โตทัง้หลายของเรามัวหมอง และนัยน์ตาของเขาก็ ติ ดตามรูปเคารพแหง่บรรพบุรุษของเขา 25 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก
เราได้ ให ้ กฎเกณฑ์  ท่ี  ไม่ดี และใหคํ้าตัดสินซ่ึงตามน้ันเขาจะดํารงชวีติไม่ ได้ 26 และเราก็ ได้  ให ้เขามลทินไปด้วย
ของถวายของเขาเอง โดยให้เขาถวายบุตรหวัปี ให ้ ลุ ยไฟ เพื่อเราจะกระทําให้เขารกรา้งไป  เพื่อให ้เขาทราบ
วา่เราคือพระเยโฮวาห์ 27  เพราะฉะน้ัน  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพู ดก ับวงศ์วานอสิราเอลและกล่าวแก่เขา
วา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ ในเรือ่งน้ีบรรพบุรุษของเจ้าก็ ได้ หมิน่ประมาทเราอกี โดยกระทํา
การละเมิดต่อเรา 28 เพราะวา่เม่ือเราได้นําเขาเข้ามาในแผ่นดิ นที ่เราปฏิญาณวา่จะให้เขาน้ันแล้ว เม่ือเขา
เหน็เนินเขาสูง  ณ  ท่ีใด หรอืเหน็ต้นไม้ใบดกท่ี ไหน เขาก็ถวายเครือ่งบูชาอนัเป็ นที ่ ให ้เคืองใจเรา  ณ  ท่ีน่ัน 
เขาถวายกลิ ่นที ่ พึงใจ และเขาเทเครือ่งด่ืมบูชาออกท่ี น่ัน 29 เราได้ถามเขาวา่  ปู  ชน ียสถานสูงซ่ึงเจ้าเข้าไป
น้ันคืออะไร และเขาจึงเรยีกชื่อท่ีน่ั นว ่า บามาห์ สืบเน่ืองมาจนทุกวนัน้ี 30 เพราะฉะน้ันจงกล่าวแก่ วงศ์ วาน
อสิราเอลวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ ากระทําตัวให้มลทินไปตามอยา่งบรรพบุรุษของเจ้า
และเล่นชู้กับสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนของเขาหรอื 31 เม่ือเจ้าถวายของบูชาและถวายบุตรชายให ้ลุ ยไฟ  เจ้ าได้
กระทําตัวให้มลทินด้วยบรรดารูปเคารพของเจ้าจนทุกวนัน้ี  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ เราจะให ้เจ้ ามาถาม
เราหรอื  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เรามี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด เราจะไม่ ให ้ เจ้ ามาถามเราฉันน้ัน 32 อะไร
อยู่ในใจของเจ้าจะไม่ เก ิดขึ้นได้ เลย คือความคิดท่ี วา่ � ให ้เราเป็นเหมือนประชาชาติ ทัง้หลาย  ให ้เป็นเหมือน
ครอบครวัต่างๆในประเทศทัว่ไป คือใหเ้ราปรนนิบั ติ  ไม้ และศิ ลา �

หลังจากยุคเจ็ดปีอสิราเอลจะได้รบัการชาํระล้าง
33  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เรามี ช ีวิตอยู ่แน่  ฉันใด เราจะครอบครองเหนือเจ้าแน่นอนที เดียว 

ด้วยมือท่ี มีฤทธิ ์และด้วยแขนท่ี เหย ียดออก และด้วยความพิโรธท่ีเทลงมา 34 เราจะนําเจ้าออกมาจาก
ชนชาติ ทัง้หลาย และจะรวบรวมเจ้าออกมาจากประเทศทัง้ปวงซ่ึงเจ้าต้องกระจัดกระจายกันไปอยู ่น้ัน ด้วย
มือท่ี มีฤทธิ ์และด้วยแขนท่ี เหย ียดออก และด้วยความพิโรธท่ีเทลงมา 35 และเราจะนําเจ้าเข้าไปในถิน่ทุ รก 
ันดารแหง่ชนชาติ ทัง้หลาย และท่ีน่ันเราจะเข้าสู่การพิพากษากับเจ้าหน้าต่อหน้า 36 เราเข้าสู่การพิพากษา
กับบรรพบุรุษของเจ้าในถิน่ทุ รก ันดารแหง่แผ่นดิ นอ ียปิต์ อยา่งไร  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เราจะ
เข้าสู่การพิพากษากับเจ้าอยา่งน้ัน 37 เราจะให ้เจ้ าลอดไปใต้คทา และเราจะให ้เจ้ าเข้าพันธสัญญา 38 เรา
จะชาํระพวกกบฏเสียจากท่ามกลางเจ้า ทัง้ผู้ละเมิดต่อเรา เราจะนําเขาออกจากแผ่นดิ นที ่เขาไปอาศัยอยู ่
น้ัน  แต่ เขาจะไม่ ได้  เข ้าไปในแผ่นดิ นอ ิสราเอล  แล ้วเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ 39  เดีย๋วน้ี  องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ ฝ่ายเจ้าทัง้หลายทุกคนจงไปปรนนิบั ติ  รู ปเคารพ
ของเจ้าเดีย๋วน้ี และต่อไปถ้าเจ้าไม่ฟังเรา  แต่ ชื่ ออ ันบร ิสุทธ ์ิของเราน้ันเจ้าอยา่กระทําให้มลทิ นอ ี กด ้วยของ
ถวายและด้วยรูปเคารพของเจ้า 40  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า ด้วยวา่บนภูเขาบร ิสุทธ ์ิของเรา คือ
ภูเขาสูงของอสิราเอล บรรดาวงศ์วานทัง้หมดของอสิราเอลจะปรนนิบั ติ เราในแผ่นดินน้ัน เราจะโปรดเขา
 ณ  ท่ีน่ัน  ณ  ท่ี น่ันเราจะเรยีกของถวายของเจ้า และผลรุน่แรกแหง่เครือ่งบูชาของเจ้า กับเครือ่งถวายบูชา
อนับร ิสุทธ ์ิทัง้สิน้ของเจ้า 41 เม่ือเรานําเจ้าออกมาจากชาติ ทัง้หลาย และรวบรวมเจ้าออกมาจากประเทศท่ี 
เจ้ ากระจัดกระจายไปอยู ่น้ัน เราจะโปรดเจ้าดัง่เป็นกลิ ่นที ่พอใจของเรา และเราจะสําแดงความบร ิสุทธ ์ิของ
เราท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อตาประชาชาติ ทัง้หลาย 42 และเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ ในเม่ือเรานํา
เจ้าเข้าในแผ่นดิ นอ ิสราเอล อนัเป็นประเทศซ่ึงเราปฏิญาณไวว้า่จะให ้แก่ บรรพบุรุษของเจ้า 43  ณ  ท่ี น่ันเจ้า
จะระลึกถึงวถีิทางและการกระทําทัง้สิน้ของเจ้า ซ่ึงได้กระทําให ้เจ้ าเป็นมลทิน และในสายตาของเจ้าเองเจ้า
จะเกลียดชงัตัวของเจ้า เพราะความชั ่วท ้ังหลายซ่ึงเจ้าได้กระทําน้ัน 44  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ เม่ือเราได้
กระทํากับเจ้าด้วยเหน็แก่นามของเรา  มิใช ่ตามทางอนัชัว่ของเจ้า หรอืตามการกระทําท่ีเส่ือมทรามของเจ้า
 แล ้วเจ้าจึงจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

คําอุปมาเรือ่งถิน่ใต้
45 และพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 46 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงมุ่งหน้าไปทางทิศใต้และ

เทศนากล่าวโทษพวกถิน่ใต้ จงพยากรณ์ต่อแดนป่าไม้ ท่ี ในถิน่ใต้ 47 จงกล่าวแก่ ป่าไม้  แห ่งถิน่ใต้ วา่ จงฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะก่อไฟไว้ในเจ้า มันจะเผา
ผลาญต้นไม้ เข ียวและต้นไม้ แห ้งทุกต้ นที ่ อยู ่ในเจ้าเสีย จะดับเปลวเพลิ งอ ันลุกโพลงน้ันไม่ ได้ และดวงหน้า
ทุกหน้าตัง้แต่ ทิศใต้ จนทิศเหนือจะถูกไฟลวก 48 เน้ือหนังทัง้สิน้จะเห ็นว ่าเราคือพระเยโฮวาห ์ผู้  ได้ ก่อไฟน้ัน
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 ผู้ ใดจะดั บก ็ ไม่ได้ � 49  แล ้วข้าพเจ้าจึงกล่าววา่ � องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้า  เจ้าข้า เขาทัง้หลายกําลังกล่าวถึง
ข้าพระองค์ วา่ เขาไม่ ใช ่เป็นคนสรา้งคําอุปมาดอกหรอื�

21
ดาบของพระเยโฮวาห์

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้ เยรูซาเล็ม 
และเทศนากล่าวโทษสถานบร ิสุทธ ิ์ ทัง้หลาย จงพยากรณ์ กล ่าวโทษแผ่นดิ นอ ิสราเอล 3 และกล่าวแก่ แผ่ นดิ 
นอ ิสราเอลวา่ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราเป็นปฏิ ปักษ์ กับเจ้า และเราจะชกัดาบของเราออกจาก
ฝัก และเราจะขจัดทัง้คนชอบธรรมและคนชัว่ออกจากเจ้าเสีย 4 ดังน้ันจงดูเถิดวา่เราจะตัดเอาทัง้คนชอบ
ธรรมและคนชัว่ออกจากเจ้าเสีย เพราะฉะน้ันดาบของเราจะออกจากฝักไปต่อสู้เน้ือหนังทัง้สิน้จากทิศใต้
ถึงทิศเหนือ 5 เพื่อเน้ือหนังทัง้สิน้จะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห ์ได้ ชกัดาบของเราออกจากฝักแล้ว และจะ
ไม่ เก ็บใส่ฝั กอ ีก 6  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ เพราะฉะน้ันจงถอนหายใจ ถอนหายใจด้วยความระทมใจและความ
ขมขื่นต่อหน้าต่อตาเขาทัง้หลาย 7 และเม่ือเขาทัง้หลายกล่าวแก่ เจ้ าวา่ �ทําไมเจ้าถอนหายใจ�  เจ้ าจงกล่าว
วา่ �เพราะเรือ่งข่าวน้ัน เม่ือข่าวน้ันมาถึงหวัใจทุกดวงจะละลายและมือทัง้สิน้จะออ่นเปล้ียไป และบรรดา
จิตวญิญาณจะแน่น่ิงไป และหวัเข่าทุกเข่าจะออ่นเปล้ียดัง่น้ํา  ดู  เถิด ข่าวน้ันมาถึงและจะสําเรจ็�  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

พระเจ้าทรงลับดาบของพระองค์ ให ้ คม 
8 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 9 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพยากรณ์และกล่าววา่ พระ

เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ ดาบเล่มหน่ึง ดาบเล่มหน่ึงซ่ึงเขาลับให ้คม และขั ดม ันด้วย 10 ลับให้คมเพื่อจะเข่นฆ่า
ขั ดม ันไวเ้พื่อจะให ้วาววบั เราจะรา่เรงิหรอื ดาบน้ันได้ประมาทไม้เรยีวแห ่งบ ุตรชายของเรา เหมือนต้นไม้ ทุก
อยา่ง 11 เพราะฉะน้ันจึงมอบดาบให้ขั ดม ัน เพื่อจะถือไว ้ได้ ดาบน้ันคมแล้วและขั ดม ัน เพื่อจะมอบไวใ้นมือ
ของผู้ ฆ่า 12  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงรอ้งไหแ้ละครํา่ครวญเถิด เพราะเป็นเรือ่งต่อสู้กับประชาชนของเรา และ
ต่อสู้กับบรรดาเจ้านายของอสิราเอล ความหวาดผวาเพราะเหตุดาบน้ันจะอยูเ่หนือประชาชนของเรา เพราะ
ฉะน้ันจงตี ท่ี โคนขาของเจ้าเถิด 13 เพราะมี การทดลอง และอะไรเล่าถ้าดาบได้ ดู หมิน่ไม้เรยีวน้ัน  ก็ จะไม่ มี  
อกี  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี 14  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ เพราะฉะน้ันจงพยากรณ์ เถิด จงตบมือและ
ปล่อยให้ดาบลงมาสองครัง้  เออ สามครัง้ คือดาบสําหรบัคนเหล่าน้ั นที ่จะถูกฆ่า เป็นดาบของพวกผู้ ยิง่ใหญ่  
ท่ี  ถู กฆ่า ซ่ึงได้ เข ้าไปในหอ้งส่วนตัว 15 เพื่อวา่ใจของเขาจะละลาย และเพื่อซากปร ักห ักพังของเขาจะทว ีคู ณขึ้ 
นอ ีก เราได้จ่อดาบน้ันไปท่ี ประตู เมืองทัง้หลายของเขาแล้ว  เออ ทําเสียเหมือนอยา่งกับฟ้าแลบ เขาขั ดม ัน
เพื่อจะเข่นฆ่า 16 รวมกันเข้ามา ไปทางขวาเรยีงแถว  แล ้วไปทางซ้าย  ไม่ วา่หน้าของเจ้ามุ่งไปทางไหน 17 เรา
จะตบมือของเราด้วย และเราจะระบายความโกรธของเราจนหมด เราคือพระเยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาแล้ว�

จะไม่ มี  กษัตรยิ ์ในอสิราเอลจนกวา่พระผู้ชว่ยใหร้อดเสด็จมา
18 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 19 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงขีดทางไว้สองทางให้ดาบ

แห่งกษั ตร ิย์บาบิโลนเข้ามา ทัง้สองทางให้ออกมาจากแผ่นดินเดียวกัน และจงทําป้ายบอกทาง จงทําไว ้
ท่ี หวัถนนท่ี เข ้าไปหากรุง 20 ทําทางหน่ึงให้ดาบมายงัรบับาห ์แห ่งคนอมัโมน และมายงัยูดาห์ในเยรูซาเล็ม
เมืองท่ี มี  กําแพง 21 เพราะวา่กษั ตร ิย์บาบิโลนยนือยู ่ท่ี  ทางแพรง่  อยู ่ ท่ี หวัถนนสองถนน กําหนดหาคําทํานาย
ท่านเขยา่ลูกธนู และปรกึษาเทราฟิม ท่านมองดู ท่ี  ตับ 22 ในมือข้างขวา ท่านมีสลากเยรูซาเล็ม เพื่อตัง้เครือ่ง
ทะลวง เพื่อจะให้อา้ปากในการฆ่า เพื่อส่งเสียงตะโกน เพื่อวางเครือ่งทะลวงกําแพงเข้าท่ี ประตูเมือง เพื่ อก 
่อเชงิเทินและก่อกําแพงล้ อม 23 และจะเป็นเหมือนคําทํานายเท็จสําหรบัคนเหล่าน้ันในสายตาของเขา คือ
คนเหล่าน้ั นที ่ ใหสั้ตย ์ปฏิญาณแล้ว  แต่ ท่านจะระลึกถึงความชัว่ชา้ เพื่อเขาทัง้หลายจะถูกจับเอาไป 24  เพราะ
ฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะวา่เจ้าได้กระทําความชัว่ชา้ของเจ้าให้เราระลึกได้ โดย
การละเมิดของเจ้าท่ีเผยออก จนบาปของเจ้าปรากฏในการกระทําทัง้สิน้ของเจ้า เราได้ระลึกถึงเจ้า  เจ้ าจึง
ต้องถูกจับเอาไปด้วยมือ 25 และเจ้า  ผู้ ชั ่วท ่ีลามกคือเจ้านายอสิราเอลเอย๋  ผู้  ท่ี วนักําหนดมาถึงแล้ว คือเวลา
แหง่การลงโทษความชัว่ชา้ครัง้สุดท้าย 26  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ จงปลดผ้าโพก และถอด
มงกุฎออกเสีย  สิ ่งต่างๆจะไม่ คงอยู ่อยา่งท่ีเคยเป็น  ให ้ยกยอ่งคนท่ีต่ําขึ้น และให้กดคนท่ีสูงลง 27 เราจะกระ
ทําให้เป็ นที ่ พังทลาย  พังทลาย  พังทลาย และจะไม่ มี เลยจนกวา่ผู้ มีสิทธิ ์อนัชอบธรรมจะมาถึง และเราจะ
ประทานให ้แก่ ท่านผู้ น้ัน 28  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ และเจ้าจงพยากรณ์และกล่าววา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสด ังน้ี เก ่ียวกับคนอมัโมน และเก่ียวกับเรือ่งน่าตําหนิของเขาทัง้หลายวา่ ดาบเล่มหน่ึง ดาบเล่มหน่ึงถูก
ชกัออก เขาขั ดม ันเพื่อการเข่นฆ่า เขาให้มันด่ืมโลหติเพราะมันวาววบั 29 ขณะเม่ือเขาเหน็นิ มิ ตเท็จมาบอก
ท่าน ขณะเม่ือเขาใหคํ้าทํานายมุสาแก่ ท่าน เพื่อจะวางท่านไวบ้นคอของผู้ชั ่วท ี่ ถู กฆ่า เวลากําหนดของเขามา
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ถึงแล้ว คือเวลาแหง่การลงโทษความชัว่ชา้ครัง้สุดท้าย 30 เราจะใหด้าบกลับเข้าฝั กอ ีกหรอื เราจะพิพากษา
เจ้าในสถานท่ี ท่ี  เจ้ าถูกสรา้งขึ้น ในแผ่นดินดัง้เดิมของเจ้า 31 เราจะเทความกริว้ของเราเหนือเจ้า และเราจะ
พ่นเจ้าด้วยไฟแหง่ความพิโรธของเรา และเราจะมอบเจ้าไวใ้นมือของคนเขลา  ผู้  มี  ฝี มือในการทําลาย 32  เจ้ 
าจะเป็นฟืนไว ้ใส่ไฟ โลหติของเจ้าจะอยู่กลางแผ่นดิน จะไม่ มี ใครจดจําเจ้าไว ้อกี เพราะเราคือพระเยโฮวาห ์
ได้ ลัน่วาจาแล้ว�

22
บรรดาความบาปของอสิราเอล

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ ตัวเจ้าจะพิพากษาหรอื  เจ้ าจะ
พิพากษาเมืองท่ีแปดเป้ือนด้วยโลห ิตน ้ันหรอื  เจ้ าจงสําแดงใหเ้มืองน้ันเหน็สิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของ
เธอ 3  เจ้ าจงกล่าววา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  น่ี เป็นเมืองท่ี ทําให ้โลหติตกอยู ่ท่ี กลางตนเอง
เพื่อให้เวลากําหนดของตนมาถึง และเป็นเมืองท่ีทํารูปเคารพไว ้ให ้ตัวมลทินไป 4  เจ้ ามีความชัว่ด้วยโลหติ
ท่ี เจ้ ากระทําให้ตกน้ัน และมลทินไปด้วยรูปเคารพท่ี เจ้ ากระทําไว้ และเจ้าได้นําให้เวลาของเจ้าเข้ามาใกล้
เวลากําหนดแหง่ปีของเจ้ามาถึงแล้ว เพราะฉะน้ันเราจึงกระทําเจ้าใหเ้ป็ นที ป่ระณามกันแก่ ประชาชาติ และ
เป็ นที ่ เย ้ยหยนัแก่ประเทศทัง้หลาย 5  ผู้  ท่ีอยู ่ ใกล้ และท่ี อยู ่ไกลเจ้าจะเยย้หยนัเจ้า  ผู้ เป็นเมืองท่ีเสียชื่อและเต็ 
มด ้วยความโกลาหล 6  ดู  เถิด  เจ้ านายแห ่งอ ิสราเอล  ทุ กคนซ่ึงอยู่ในเจ้าก็ โน ้มไปในทางท่ี ทําให ้โลหติตกตาม
อาํนาจของเขา 7  บิ ดามารดาถูกเหยยีดหยามอยู่ในเจ้า คนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู ่ก็  ถู กเบียดเบียนอยู่ท่ามกลาง
เจ้า ลูกกําพรา้พ่อและหญิ งม ่ายก็ ถู กข่มเหงอยู่ในเจ้า 8  เจ้ าได้ ดู หมิน่สิง่บร ิสุทธ ์ิของเรา และลบหลู่วนัสะบา
โตทัง้หลายของเรา 9 ในเจ้ามีคนกล่าวรา้ยเพื่อจะทําใหโ้ลหติตก และมีคนในเจ้าท่ีรบัประทานบนภู เขา  มี คน
กระทําอุจาดลามกท่ามกลางเจ้า 10 ในเจ้ามีชายบางคนได้ เห ็นความเปลือยของบิดาเขา ในเจ้ามี คนที ก่ระทํา
หยามเกียรติ ผู้ หญิงท่ีย ังม ีมลทินเพราะมี ประจําเดือน 11 คนหน่ึงกระทําการอนัน่าสะอดิสะเอยีนกับภรรยา
ของเพื่อนบ้าน  อ ีกคนหน่ึงกระทําให ้ลูกสะใภ้ ของตนเป็นมลทินอยา่งชัว่ชา้ลามก และอกีคนหน่ึงในพวกเจ้า
กระทําหยามเกียรติน้องสาวของเขาเอง คือลูกสาวของบิดาของตน 12 ในเจ้ามีคนรบัสินบนเพื่อกระทําให้
โลหติตก  เจ้ าเอาดอกเบี้ยและเอาเงนิเพิม่และทํากําไรจากเพื่อนบ้านของเจ้าโดยการบีบบังคับ และเจ้าได้
ลืมเราเสีย  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 13  ดู  เถิด เพราะฉะน้ันเราได้ฟาดมือของเราลงบนผล
กําไรอธรรมท่ี เจ้ าได้ และลงบนโลหติท่ี อยู ่ในหมู่พวกเจ้าทัง้หลาย 14 ใจเจ้าจะทนได้ หรอื และมือของเจ้าจะ
แข็งแรงอยู ่หรอื ในว ันที ่เราจะเอาเรือ่งกับเจ้า เราคือพระเยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาแล้ว และเราจะกระทํา 15 เรา
จะให ้เจ้ ากระจัดกระจายไปในหมู่ ประชาชาติ และกระจายเข้าไปตามประเทศต่างๆ และเราจะเผาเอาความ
โสโครกออกจากเจ้าเสีย 16  เจ้ าจะได้มรดกของเจ้าเพราะตัวเจ้าเองท่ามกลางสายตาของประชาชาติ และ
เจ้าจะรูว้า่เราคือพระเยโฮวาห�์

อสิราเอลเป็นขี้ โลหะ (ความโสโครก� ในเตาหลอม
17 และพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 18 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ สําหรบัเราวงศ์วานอสิราเอล

กลายเป็นขี้ โลหะ เขาทัง้สิน้เป็นทองสัมฤทธิ์  ดีบุก  เหล็ก และตะกัว่ในเตาหลอม เขาเป็นขี้โลหะเงนิไปหมด
19  เพราะฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะวา่เจ้าเป็นขี้โลหะไปเสียทัง้สิน้แล้ว  เพราะ
ฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะรวบรวมเจ้าไวท่้ามกลางเยรูซาเล็ม 20 อยา่งท่ีคนเขารวบรวมเงนิ  ทองสัมฤทธิ ์และเหล็ก
และตะกัว่และดี บุ กไวใ้นเตาหลอม เพื่อเอาไฟเป่าให้มันละลาย ดังน้ันเราจะรวบรวมเจ้าด้วยความกริว้และ
ด้วยความพิโรธของเรา และเราจะใส่ เจ้ ารวมไว ้ให ้ เจ้ าละลาย 21 เราจะรวบรวมเจ้า และเอาเพลิงแหง่ความ
พิโรธของเราพ่นเจ้า และเจ้าจะละลายอยู่ท่ามกลางน้ัน 22 เงนิละลายอยู่ในเตาหลอมฉันใด  เจ้ าทัง้หลาย
จะละลายอยู่ท่ามกลางเพลิงฉันน้ัน และเจ้าจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห ์ได้ เทความกริว้ของเราลงเหนือ
เจ้า�

บรรดาปุโรหติ  เจ้านาย  ผู้  พยากรณ์ และประชาชนได้กระทําบาปแล้ว
23 และพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 24 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพู ดก ับแผ่นดินน้ั นว ่า  เจ้ 

าเป็นแผ่นดิ นที ่ ไม่ได้ รบัการชาํระ หรอืฝนมิ ได้ ชะในวนัพิโรธ 25  มี การวางแผนรา้ยระหวา่งพวกผู้ พยากรณ์ 
ท่ามกลางแผ่นดินน้ัน เป็นเหมือนสิงโตคํารามฉีกเหยื่ออยู่ เขาทัง้หลายกินชวีติมนษุย์ เขารบิทรพัย ์สมบัติ 
และสิง่ประเสรฐิไป เขาได้กระทําให ้เก ิดหญิ งม ่ายมีขึ้นมากมายท่ามกลางแผ่นดินน้ัน 26  ปุ โรหติของเขาได้
ละเมิดราชบัญญั ติ ของเรา และได้ ลบหลู่  สิ ่งบร ิสุทธ ์ิของเรา เขามิ ได้ แยกแยะความแตกต่างระหวา่งสิง่ท่ี 
บรสุิทธิ ์และสิง่สามัญ เขามิ ได้ แสดงให ้เห ็นความแตกต่างระหวา่งของมลทินและของสะอาด เขาได้ซ่อน
นัยน์ตาของเขาไวจ้ากวนัสะบาโตของเรา ดังน้ันแหละเราจึงถูกลบหลู่ท่ามกลางเขาทัง้หลาย 27  เจ้ านายใน
ท่ามกลางแผ่นดินเป็นเหมือนสุนัขป่าท่ีฉีกเหยื่อ  ทําให ้โลหติตก ทําลายชวีติเพื่อจะเอากําไรท่ี อสัตย ์28 และ



เอเสเคี ยล 22:29 662 เอเสเคี ยล 23:31

ผู้ พยากรณ์ ของแผ่นดินน้ั นก ็ฉาบด้วยปูนขาว  ให ้เขาเหน็นิ มิ ตเท็จ และใหคํ้าทํานายมุสาแก่ เขา โดยกล่าววา่
� องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี� ในเม่ือพระเยโฮวาห ์มิได้ ตรสัเลย 29 ประชาชนแหง่แผ่นดินกระทํา
การบีบคัน้และกระทําโจรกรรม  เออ เขาบีบบังคับคนยากจนและคนขัดสน และบีบคัน้คนต่างด้าวอยา่งอยุ 
ติ  ธรรม 30 และเราก็แสวงหาสักคนหน่ึงในพวกเขาซ่ึงจะสรา้งรัว้ต้นไม้และยนือยู่ในชอ่งโหวต่่อหน้าเราเพื่อ
แผ่นดินน้ัน เพื่อเราจะมิ ได้ ทําลายมันเสีย  แต่  ก็ หาไม่ ได้ สักคนเดียว 31 ฉะน้ันเราจึงเทความกริว้ของเราลง
เหนือเขา เราได้เผาผลาญเขาด้วยเพลิงพิโรธของเรา เราได้ตอบสนองตามการประพฤติของเขาเหนือศีรษะ
เขา  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

23
คําอุปมาเรือ่งพี่สาวน้องสาวสองคน

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  มี  ผู้ หญิงสองคน เป็นบุตร
สาวมารดาเดียวกัน 3 เธอเล่นชู้ในอยีปิต์ เธอเล่นชู ้ตัง้แต่ สาวๆ  ณ  ท่ี น้ันถันของเธอถูกเคล้าคลึง และอก
พรหมจารขีองเธอก็ ถู กจับต้อง 4 คนพี่ชื่อโอโฮลาห์และโอโฮลีบาห์เป็นชื่อน้องสาว ทัง้สองมาเป็นของเรา
ทัง้สองเกิดบุตรชายหญิง เรือ่งชื่อน้ัน โอโฮลาห์คือสะมาเรยี และโอโฮลีบาห์คือเยรูซาเล็ม 5 โอโฮลาห ์เล่นชู ้
เม่ือเธอเป็นของเรา เธอลุ่มหลงพวกคนรกัของเธอ คื ออ ัสซีเรยีเพื่อนบ้านของเธอ 6 ซ่ึงแต่งกายสี ม่วง และ
เป็นเจ้าเมืองและผู้ บังคับบัญชา  ทุ กคนเป็นชายหนุ่ มท ่ี พึงปรารถนา พลม้าขี่ ม้า 7 เธอเล่นชู้กับคนเหล่าน้ี ซ่ึง
เป็นบุคคลท่ีคัดเลือกแล้วของอสัซีเรยีทุกคน และเธอก็กระทําตัวให้เป็นมลทินด้วยรูปเคารพของทุกคนท่ี
เธอลุ่มหลงน้ัน 8 เธอมิ ได้ เลิกการเล่นชู้ซ่ึงเธอได้นํามาจากอยีปิต์ เพราะวา่เม่ือยงัสาวอยู่คนหนุ่มก็ เข ้านอน
กับเธอ และจับต้องอกพรหมจารขีองเธอ และเทราคะของเขาให ้แก่  เธอ 9 เพราะฉะน้ันเราจึงมอบเธอใหต้ก
อยู่ในมือพวกคนรกัของเธอ คือในมือคนอสัซีเรยีซ่ึงเธอลุ่มหลงน้ัน 10  ผู้  เหล่าน้ี เผยความเปลือยเปล่าของ
เธอ เขาจับบุตรชายหญิงของเธอ และฆ่าเธอเสียด้วยดาบ เธอจึงเป็นคําเยาะเยย้ท่ามกลางผู้หญิงทัง้หลาย
ในเม่ือได้พิพากษาลงโทษเธอแล้ว 11 เม่ือโอโฮลีบาห์น้องสาวของเธอเหน็เชน่น้ัน เธอก็ทรามเสียยิง่กวา่พี่
สาวในเรือ่งการลุ่มหลง และในการเล่นชู้ซ่ึงทรามเสียยิง่กวา่พี่ สาว 12 เธอลุ่มหลงอสัซีเรยีเพื่อนบ้านของ
เธอ  เจ้ าเมืองและผู้ บังคับบัญชา ซ่ึงแต่งเกราะเต็ม พลม้าขี่ ม้า  ทุ กคนเป็นชายหนุ่ มท ่ี พึงปรารถนา 13 และ
เราเห ็นว ่าเธอมีมลทินเสียแล้ว เธอทัง้สองก็เดินทางเดียวกัน 14  แต่ เธอยงัเล่นชู ้ยิง่ขึ้น เม่ือเธอเห ็นร ูปคน
อยู่บนผนัง เป็ นร ูปคนเคลเดียเขียนด้วยสี แดงเข้ม 15  มี  เข ็มขัดคาดเอว  มี ผ้าโพกศีรษะชายหอ้ยอยู่  ทุ กคน
เป็นเหมือนนายทหาร เป็ นร ูปชาวบาบิ โลน ซ่ึงแผ่นดินเดิมของเขาคือเคลเดีย 16 เม่ือเธอเห ็นร ู ปน ้ั นก ็ ลุ ่ม
หลงเขาเสียแล้ว และส่งผู้ส่ือสารไปหาเขาท่ีเคลเดีย 17 ชาวบาบิโลนก็มาหาเธอถึงเตียงรกั และเขาก็กระทํา
ให้เธอเป็นมลทินด้วยราคะของเขา  หลังจากท่ี เธอโสโครกกับเขาแล้ว  จิ ตใจเธอก็ เบื่อหน่าย 18 เม่ือเธอได้
ทําการเล่นชู้เสียอยา่งเปิดเผย และเธอสําแดงความเปลือยเปล่าของเธอ  จิ ตใจเราก็เบื่อหน่ายเธอ อยา่งท่ี 
จิ ตใจเราเบื่อหน่ายพี่สาวของเธอ 19 ถึงกระน้ันเธอยงัทวกีารเล่นชู้ของเธอขึ้ นอ ีก โดยหวนระลึกถึงเม่ือครัง้
ยงัสาวอยู่ เม่ือเธอเล่นชู ้อยู ่ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ 20 เธอลุ่มหลงชู้ของเธอท่ี น่ัน ลําเน้ือของเขาก็เหมือนของลา
และของเขาก็เหมือนของม้า 21  ดังน้ี  แหละ  เจ้ าก็อาลัยในราคะเม่ือเจ้ายงัสาวอยู่ เม่ือคนอยีปิต์จับต้องอก
ของเจ้า และเคล้าคลึงหวันมสาวของเจ้า� 22  เพราะฉะน้ัน  โอ โอโฮลีบาห ์เอย๋  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ั
สด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด เราจะเรา้คนรกัท่ี จิ ตใจเจ้าเบื่อหน่ายแล้ วน ้ันให้มาสู้ เจ้า และเราจะนําเขามาสู้ เจ้ าจากทุ 
กด ้าน 23  มี คนบาบิ โลน และคนเคลเดียทัง้สิน้ เปโขดและโชอา และโคอา ทัง้คนอสัซีเรยีทัง้สิน้ด้วย เป็นคน
หนุ่ มท ่ี พึงปรารถนา  เจ้าเมือง  ผู้ บังคับบัญชาทัง้สิน้ เป็นนายทหารและผู้ มีชื่อเสียง  ทุ กคนขี่ ม้า 24 เขาจะมา
ต่อสู้ เจ้า  มี รถรบ เกวยีนและล้อเล่ือน และชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมาก เขาจะตัง้ตนต่อสู้ เจ้ าทุ กด ้าน ด้วยดัง้
และโล่ และหมวกเหล็ก และเราจะมอบการพิพากษาต่อหน้าเขา และเขาทัง้หลายจะพิพากษาเจ้าตามหลัก
การพิพากษาของเขาทัง้หลาย 25 และเราจะมุ่งความรอ้นรนของเราต่อสู้ เจ้า และเขาจะกระทํากับเจ้าด้วย
ความเกรีย้วกราด เขาจะตัดจมูกและตัดหูของเจ้าออกเสีย และผู้ ท่ี รอดตายจะล้มลงด้วยดาบ เขาจะจับ
บุตรชายและบุตรสาวของเจ้า และคนท่ีรอดตายของเจ้าจะถูกเผาด้วยไฟ 26 เขาจะถอดเอาเส้ือของเจ้าออก
และนําเอาเครือ่งรูปพรรณงามๆของเจ้าไปเสีย 27 เราจะให้ราคะและการเล่นชู้ซ่ึงเจ้านํามาจากแผ่นดิ นอ 
ียปิต์สูญสิน้ลง เพื่อเจ้าจะมิ ได้ เงยหน้าขึ้นดูคนอยีปิต์ และระลึกถึงเขาอกีต่อไป 28 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะมอบเจ้าไวใ้นมือของผู้ ท่ี  เจ้ าเกลียดชงั ในมือของผู้ เหล่ าน้ั นที ่ จิ ตใจเจ้าเบื่อ
หน่าย 29และเขาทัง้หลายจะกระทํากับเจ้าด้วยความเกลียดชงั และจะรบิเอาบรรดาผลแหง่การงานของเจ้า
ไปเสีย และจะทิง้เจ้าไว ้ให ้ เปล ือยเปล่าและล่อนจ้อน จะต้องเปิดเผยความเปลือยเปล่า ราคะและการเล่นชู้
ของเจ้า 30 เราจะกระทําสิง่เหล่าน้ี แก่  เจ้า เพราะเจ้าเล่นชู้ตามประชาชาติ และเพราะเจ้ากระทําตัวของเจ้า
ให้มัวหมองไปด้วยรูปเคารพของเขาทัง้หลาย 31  เจ้ าดําเนินตามทางแหง่พี่สาวของเจ้า เพราะฉะน้ันเราจะ
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มอบถ้วยของเธอใส่มือเจ้า 32  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าจะต้องด่ืมจากถ้วยของพี่สาวเจ้า
ซ่ึงลึกและใหญ่  เจ้ าจะเป็ นที ่หวัเราะเยาะและถูกสบประมาทเพราะถ้วยน้ันจุ มาก 33  เจ้ าจะเต็มไปด้วยความ
มึนเมาและความเศรา้โศกเสียใจ ด้วยถ้วยแหง่ความน่าสะพรงึกลัวและการรกรา้งวา่งเปล่า ถ้วยแหง่สะมา
เรยีพี่สาวของเจ้า 34  เจ้ าจะด่ืมและด่ืมจนเกล้ียง  เจ้ าจะแทะเศษถ้วยและฉีกอกของเจ้าเสีย เพราะเราได้ลัน่
วาจาแล้ว  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 35  เพราะฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ 
เพราะเจ้าลืมเราและเหวีย่งเราไปไวเ้บื้องหลังเจ้าเสีย เพราะฉะน้ันเจ้าจงรบัโทษราคะและการเล่นชูข้องเจ้า
เถิด� 36 พระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้ายิง่กวา่น้ั นอ ี กวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจะพิพากษาโอโฮลาห์และ
โอโฮลีบาห ์หรอื จงประกาศให้เขาทราบถึงการกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนของเขา 37 เพราะวา่เธอได้กระทํา
การล่วงประเวณี และโลหติอยู่ในมือของเธอ เธอกระทําการล่วงประเวณีกับรูปเคารพของเธอ และเธอยงั
ถวายบุตรชายซ่ึงเธอบังเกิดให ้แก่ เราน้ันให ้ลุ ยไฟเพื่อเผาผลาญเขาเสีย 38 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก เธอได้กระทําเชน่
น้ี แก่  เรา คือเธอได้กระทําให้สถานบร ิสุทธ ์ิของเราเป็นมลทินในวนัเดียวกัน และลบหลู่วนัสะบาโตของเรา
39 คือขณะเม่ือเธอฆ่าลูกของเธอเป็นเครือ่งบูชารูปเคารพ ในวนัน้ันเธอก็ เข ้ามาในสถานบร ิสุทธ ิข์องเรา และ
กระทําสถานท่ีน้ันให้เป็นมลทิน  ดู  เถิด เธอกระทําสิง่เหล่าน้ีในนิเวศของเรา 40 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก เธอยงัได้ ให ้ไป
หาผู้ชายมาจากเมืองไกล คือเธอใช ้ผู้ ส่ือสารไปหา และดู เถิด เขาก็ มา เธอก็ชาํระตัวของเธอ เธอทาตาของ
เธอ และแต่งกายของเธอด้วยเครือ่งประดับ เพื่อคนเหล่าน้ัน 41 เธอน่ังอยู่บนตั ่งอ ันสูงศั กด ์ิ มี  โต ๊ะวางอยู ่
ข้างหน้า ซ่ึงเป็นโต๊ะท่ี เจ้ าได้วางเครือ่งหอมและน้ํามันของเรา 42 เสียงของประชาชนท่ีปล่อยตั วก ็ดังอยู่กับ
เธอพรอ้มกับคนสามัญ เขานําคนเส-บามาจากถิน่ทุ รก ันดารด้วย และเขาเอากําไลมือสวมท่ีมือของผู้ หญิง 
และสวมมงกุฎงามๆบนศีรษะของเธอทัง้สอง 43 เราจึงกล่าวเรือ่งเธอ  ผู้  ท่ี รว่งโรยโดยการล่วงประเวณี วา่ 
เขายงัเล่นชูกั้บเธอหรอื และเธอยงัเล่นชูกั้บเขาหรอื 44 เพราะชายเหล่าน้ันยงัเข้าหาเธอ อยา่งเดียวกับผู้ชาย
เข้าหาหญิงท่ีเป็นโสเภณี ดังน้ันเขาก็ เข ้าหาโอโฮลาห์กับโอโฮลีบาห์ซ่ึงเป็นหญิ งม ี ราคะ 45  แต่ คนชอบธรรม
จะพิพากษาเธอด้วยคําพิพากษาอนัควรตกแก่หญิงผู้ ล่วงประเวณี และด้วยคําพิพากษาอนัควรตกแก่หญิง
ผูก้ระทําใหโ้ลหติตก เพราะเธอเป็นหญิงล่วงประเวณี และเพราะโลหติอยูใ่นมือของเธอ 46 เพราะองค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ จงนํากองทัพมาสู้กับเธอทัง้สองน้ี และเราจะมอบเธอไว ้แก่ ความครั ่นคร ้ามและ
การถู กรบิ 47 และกองทัพจะเอาหนิขวา้งเธอ และฆ่าเธอเสียด้วยดาบ เขาจะฆ่าบุตรชายหญิงของเธอ และ
เผาเรอืนทัง้หลายของเธอเสียด้วยไฟ 48  ดังน้ี  แหละ เราจะใหร้าคะในแผ่นดินน้ันสูญสิน้เสียที เพื่อผู้หญิงทัง้
หลายจะได้รบัความตักเตือนและไม่ ประพฤติ ราคะอยา่งท่ี เจ้ าได้กระทําแล้ วน ้ัน 49 ส่วนราคะของเจ้าน้ันเจ้า
จะต้องรบัโทษ และเจ้าจะต้องรบัโทษเรือ่งการบูชารูปเคารพอยา่งบาปหนาของเจ้า และเจ้าจะทราบวา่เรา
คือองค์พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้า�
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คําอุปมาเรือ่งหม้อน้ําท่ีต้มอยู่

1 เม่ือว ันที ่ สิ บเดือนท่ี สิ บปี ท่ี  เก้า พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ 
จงเขียนชื่อของวนัน้ี ไว ้ วนัน้ี  ทีเดียว  กษัตรยิ ์บาบิโลนล้อมเยรูซาเล็มในวนัน้ี เอง 3 และจงกล่าวคําอุปมาแก่ 
วงศ์ วานท่ีมักกบฏ และพู ดก ับเขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ จงตัง้หม้อไว้ ตัง้ไว ้ซิ เทน้ําใส่หม้ 
อด ้วย 4  ใส่  ช ้ินเน้ือเข้าไป เอาชิน้เน้ื อด ี ๆ  คือเน้ือโคนขาและเน้ือสันขาหน้า เลือกกระดู กด ีมาใส่ ให ้ เต็ม 5 จง
เลือกแกะท่ี ดี  ท่ี สุดมาตัวหน่ึง  ใช ้กระดูกเหล่าน้ันเป็นฟืนไว ้ใต้  น้ัน จงต้มให ้ดี เพื่อเค่ียวกระดูกท่ี อยู ่ในน้ันด้วย
6  เพราะฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  วบิัติ  แก่  กรุ งท่ีชุม่โลหติ  วบิัติ  แก่ หม้อท่ีขึ้นสนิมข้างใน
และซ่ึงสนิมมิ ได้ หลุดออกมา จงเอาเน้ือออกทีละชิน้ๆ อยา่จับสลากเลย 7 เพราะวา่โลหติท่ีเธอกระทําให้ตก
น้ันยงัอยู่ท่ามกลางเธอ เธอวางไว้บนหนิ เธอมิ ได้ เทลงดิน เพื่อเอาฝุ่นกลบไว้ 8 เราได้วางโลหติท่ีเธอทําให้
ตกน้ันไว้บนก้อนหนิ เพื่ อม ิ ให ้ปิดโลห ิตน ้ันไว้ เพื่อเรา้ความพิโรธ และทําการแก้ แค้น 9  เพราะฉะน้ัน  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  วบิัติ  แก่  กรุ งท่ีชุม่โลหติ เราจะกระทําให้กองไฟน้ันใหญ่ขึ้นด้วย 10 จงสุม
ฟืนเข้าไปและก่อไฟขึ้น ต้มเน้ือให ้ดี  แล ้วปรุงแต่งให ้อรอ่ย และปล่อยกระดูกให ้ไหม้ 11 และวางหม้อเปล่าไว้
บนถ่าน  เพื่อให ้ ทองสัมฤทธิ ์น้ั นร ้อนและไหม้  ให ้ความโสโครกละลายเสียในน้ัน  ให ้ สน ิมของมันไหม้ ไฟ 12 เธอ
กระทําตัวของเธอเหน่ือยด้วยการมุสาต่างๆ  สน ิ มท ่ีหนาของเธอก็ ไม่ หลุดออกไปจากเธอ  สน ิ มน ้ันจะต้องอยู่
ในไฟ 13 ราคะของเจ้าโสโครก เพราะวา่เราได้ชาํระเจ้าแล้ว  แต่  เจ้ าไม่ชาํระตัว  เจ้ าจะไม่ ถู กชาํระจากความ
โสโครกของเจ้าอกีต่อไป จนกวา่เราจะระบายความเกรีย้วกราดของเราออกเหนือเจ้าจนหมด 14 เราคือพระ
เยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาแล้ว จะเป็นไปอยา่งน้ัน เราจะกระทําเชน่น้ัน เราจะไม่ ถอยกลับ เราจะไม่สงวนไว้ และ
เราจะไม่ เปล่ียนใจ เขาจะพิพากษาเจ้าตามวธิกีารและการกระทําของเจ้า  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ัง
น้ี แหละ �
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ภรรยาของเอเสเคียลเสียชวีติ
15 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 16 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  ดู  เถิด เราจะเอาสิง่ท่ีพอตา

ของเจ้าไปเสียจากเจ้าด้วยการประหารเสียแล้ว ถึงกระน้ันเจ้าก็อยา่ครํา่ครวญหรอืรอ้งไห้ หรอืให้น้ําตาตก
17 จงอดกลัน้  ไม่ ครํา่ครวญเถิด อยา่ไว ้ทุกข์  ให ้ คนที ่ ตาย จงโพกผ้าของเจ้า และสวมรองเท้าของเจ้า อยา่
ปิดรมิฝีปากหรอืรบัประทานอาหารของมนษุย�์ 18 ดังน้ันข้าพเจ้าจึงพู ดก ับประชาชนตอนเชา้ และภรรยา
ของข้าพเจ้าก็ สิ ้นชวีติตอนเยน็ รุง่เชา้ขึ้นข้าพเจ้าก็กระทําอยา่งท่ีข้าพเจ้ารบัพระบัญชา 19 ประชาชนก็ถาม
ข้าพเจ้าวา่ �ท่านจะไม่บอกเราทัง้หลายหรอืวา่  สิ ่งน้ี มี ความหมายอะไรแก่ เรา ซ่ึงท่านกระทําเชน่น้ี� 20  แล 
้วข้าพเจ้าก็ พู  ดก ับเขาวา่ �พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 21 จงกล่าวแก่ วงศ์ วานอสิราเอลวา่
 องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะลบหลู่สถานบร ิสุทธ ิข์องเราอนัเป็นความล้ําเลิศในอาํนาจ
ของเจ้า ความปรารถนาแหง่ตาของเจ้า และสิง่ท่ี จิ ตวญิญาณของเจ้าหว่งใย  บุ ตรชายหญิงของเจ้าซ่ึงเจ้า
ทิง้ไวเ้บื้องหลังจะล้มลงด้วยดาบ 22 และเจ้าทัง้หลายจะกระทําอยา่งท่ีเรากระทํา  เจ้ าจะไม่ปิดรมิฝี ปาก หรอื
รบัประทานอาหารของมนษุย์ 23 ผ้าโพกจะอยู่บนศีรษะของเจ้า และรองเท้าจะอยู ่ท่ี  เท ้าของเจ้า  เจ้ าจะไม่ ไว้
ทุกข์ หรอืรอ้งไห้  แต่  เจ้ าจะทรุดลงเพราะความชัว่ชา้ของเจ้า และจะโอดครวญแก่ กันและกัน 24 เอเสเคียล
จะเป็นเครือ่งหมายสําคัญแก่ เจ้ าทัง้หลาย  ดังน้ี เขาได้กระทําสิง่ใด  เจ้ าจะกระทําอยา่งน้ันทุกอยา่ง เม่ือเหตุ 
การณ์  เหล่าน้ี  มาถึง  เจ้ าจะได้ทราบวา่ เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า 25 และเจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ ในว ั
นที ่เราเอาท่ีกําบังเข้มแข็งของเขาทัง้หลายออกไป อนัเป็นความรา่เรงิและเป็นสงา่ราศีของเขา  สิ ่งท่ีพอตา
ของเขาทัง้หลาย และสิง่ท่ีใจของเขาปรารถนา ทั ้งบ ุตรชายและบุตรสาวของเขา 26 ในวนัน้ัน  ผู้  หนี ภัยจะมา
หาเจ้า เพื่อจะรายงานข่าวให ้เจ้ าได้ยนิเอง 27 ในวนัน้ัน ปากของเจ้าจะหายใบ้ต่อหน้าผู้ หนี  ภัย และเจ้าจะพูด
และจะไม่เป็นใบ้ อกีต่อไป ดังน้ันเจ้าจะเป็นหมายสําคัญสําหรบัเขา และเขาทัง้หลายจะทราบวา่เราคือพระ
เยโฮวาห�์

25
การพิพากษาลงโทษคนอมัโมน

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  มุ ่งหน้าของเจ้าไปยงัคนอมัโมน
และจงพยากรณ์ กล ่าวโทษเขา 3 จงกล่าวแก่คนอมัโมนวา่ จงฟังพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะเจ้ากล่าววา่ �อา้ฮา� เหนือสถานบร ิสุทธ ์ิของเราเม่ือท่ีน้ันถูก
ลบหลู่ และเหนือแผ่นดิ นอ ิสราเอลเม่ือแผ่นดินน้ันรกรา้งไป และเหนือวงศ์วานยูดาห์เม่ือต้องตกไปเป็น
เชลย 4  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะมอบเจ้าให ้แก่ ประชาชนทางทิศตะวนัออกให้เป็นกรรมสิทธิ์ เขาจะตัง้
ปราสาททัง้หลายท่ามกลางเจ้า และสรา้งท่ี อยู ่ของเขาท่ามกลางเจ้า เขาทัง้หลายจะรบัประทานผลไม้ของ
เจ้า และจะด่ื มน ํ้านมของเจ้า 5 เราจะกระทําใหเ้มืองรบับาหเ์ป็นทุ่งหญ้าสําหรบัอูฐ และทําให ้ท่ี ของคนอมัโม
นเป็นคอกสําหรบัฝูงแพะแกะ  แล ้วเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ 6 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะเจ้าได้ตบมือและกระทืบเท้าและปี ติด ้วยใจคิดรา้ยต่อแผ่นดิ นอ ิสราเอล 7  เพราะฉะน้ัน 
 ดู  เถิด เราได้ยื่ นม ือของเราออกต่อสู้ เจ้า และจะมอบเจ้าไว ้แก่ ประชาชนทัง้หลายใหเ้ป็นของรบิ และเราจะตัด
เจ้าออกเสียจากชนชาติ ทัง้หลาย และเราจะกระทําให ้เจ้ าพินาศไปจากประเทศต่างๆ เราจะทําลายเจ้า  แล ้ว
เจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์

การพิพากษาลงโทษคนโมอบั
8  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะโมอบัและเสอรี ์กล่าววา่ � ดู  เถิด  วงศ์ วานยูดาห ์ก็ เหมือน

ประชาชาติอื่นๆทัง้สิน้� 9  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะเปิดไหล่เขาโมอบัจนไม่ มี เมืองเหลือ คือเมืองของเขา
จากด้านน้ัน สงา่ราศีของประเทศน้ัน คือเมืองเบธเยชิโมท เมืองบาอลัเมโอนและเมืองคีรยิาธาอมิ 10 เรา
จะมอบเมืองเหล่าน้ันให ้แก่ ประชาชนทางทิศตะวนัออกพรอ้มกับคนอมัโมนให้เป็นกรรมสิทธิ์ เพื่อวา่จะไม่ 
มี ใครนึกถึงคนอมัโมนอกีในท่ามกลางประชาชาติ 11 และเราจะพิพากษาลงโทษโมอบั  แล ้วเขาทัง้หลายจะ
ทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์

การพิพากษาลงโทษคนเอโดม
12  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะวา่เอโดมได้ ประพฤติ อยา่งแก้แค้นต่อวงศ์วานของยูดาห์

และได้กระทําความชั ่วน ักหนาในการท่ี แก้ แค้นเขา 13  เพราะฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตร ัสด ังน้ี 
วา่ เราจะเหยยีดมือของเราออกเหนือเอโดมด้วย และจะตัดคนและสัตว์ออกเสียจากเมืองน้ัน และเราจะ
กระทําให้เมืองน้ันรกรา้งตัง้แต่เมืองเทมาน และชาวเมืองเดดานก็จะล้มลงด้วยดาบ 14 และเราจะวางการ
แก้แค้นของเราลงเหนือเมืองเอโดมด้วยมือของอสิราเอลประชาชนของเรา และเขาจะกระทําตามความ
กริว้และความพิโรธของเราในเมืองเอโดม และเขาจะทราบถึงการแก้แค้นของเรา  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 

การพิพากษาลงโทษคนฟีลิสเตีย
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15  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะวา่คนฟีลิสเตียได้กระทําอยา่งแก้ แค้น และทําการแก้
แค้นด้วยใจคิดรา้ยหมายทําลาย เพราะเกลียดชงัแต่ หนหลัง 16 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ั
สด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะเหยยีดมือของเราออกเหนือคนฟีลิสเตีย และเราจะตัดคนเคเรธ ีออก และทําลายคน
ท่ี เหลืออยู ่ตามฝ่ังทะเลน้ันเสีย 17 เราจะกระทําการแก้แค้นใหญ่ยิง่เหนือเขาด้วยการติเตียนอยา่งรุนแรง  
แล ้วเขาจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ เม่ือเราได้วางการแก้แค้นของเราไวเ้หนือเขา�

26
การพิพากษาลงโทษท่ีจะมาสู่เมืองไทระ

1  อยู ่มาในวนัต้นเดือนปี ท่ี  สิบเอด็ พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ 
เพราะวา่เมืองไทระได้ พู ดเก่ียวพั นก ับเยรูซาเล็มวา่ �อา้ฮา  ประตู เมืองของชนชาติทัง้หลายหกัเสียแล้ว มัน
เปิดกวา้งไว้รบัข้า มั นร ้างเปล่าแล้ว ข้าจะบรบูิ รณ ์ ขึ้น � 3 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  ดู  
เถิด  โอ เมืองไทระเอย๋ เราเป็นปฏิ ปักษ์ กับเจ้า และจะนําประชาชาติเป็ นอ ันมากมาต่อสู้ เจ้า ดังทะเลกระทํา
ใหค้ล่ืนของมันขึ้นมา 4 เขาทัง้หลายจะทําลายกําแพงเมืองไทระ และพังทลายหอคอยของเมืองน้ันเสีย และ
เราจะขูดดินเสียจากเมืองน้ัน กระทําให ้อยู ่บนยอดของศิ ลา 5 เมืองน้ันจะเป็ นที ่สําหรบัตากอวนอยู่กลาง
ทะเล เพราะเราได้ลัน่วาจาแล้ว  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ ตรสั และเมืองน้ันจะเป็นของปล้นแหง่บรรดา
ประชาชาติ 6 และพวกธดิาของเมืองน้ีซ่ึงอยู่บนแผ่นดินใหญ่จะต้องถูกฆ่าเสียด้วยดาบ  แล ้วเขาทัง้หลายจะ
ทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ 7 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะนําเนบูคัดเนสซาร ์
กษัตรยิ ์บาบิ โลน  ผู้ เป็นจอมกษั ตร ิย ์มาย ังเมืองไทระจากทิศเหนือ  พร ้อมทั ้งม ้าและรถรบกับพลม้าและกอง
ทหารกับคนมากมาย 8 ท่านจะฆ่าธดิาของเจ้าบนแผ่นดินใหญ่ เสียด ้วยดาบ ท่านจะก่อกําแพงล้อมเจ้าไว้
และก่อเชงิเทินทําด้วยดัง้ต่อสู้กับเจ้า 9 ท่านจะตัง้เครือ่งทะลวงต่อสู้กับกําแพงของเจ้า และท่านจะเอาขวาน
ของท่านฟันหอคอยของเจ้าลง 10 ม้าของท่านมากมายจนฝุ่ นม ้าตลบคลุมเจ้าไว้ กําแพงเมืองของเจ้าจะสัน่
สะเทือนด้วยเสียงพลม้าและล้อเล่ือนและรถรบ เม่ือท่านจะยกเข้าประตูเมืองของเจ้า อยา่งกับคนเดินเข้า
เมืองเม่ือเมืองน้ันแตกแล้ว 11 ท่านจะยํ่าท่ีถนนทัง้ปวงของเจ้าด้วยกีบม้า ท่านจะฆ่าชนชาติของเจ้าเสียด้วย
ดาบ และเสาอนัแข็งแรงของเจ้าจะล้มลงถึ งด ิน 12  ทรพัย์สมบัติ ของเจ้าเขาทัง้หลายจะเอาเป็นของรบิ และ
สินค้าของเจ้าเขาจะเอามาเป็นของปล้น เขาจะพังกําแพงของเจ้าลง และจะทําลายบ้านอนัพึงใจของเจ้า
เสีย  หนิ  ไม้ และดินของเจ้าน้ันเขาจะโยนทิง้เสียกลางน้ํา 13 เสียงเพลงของเจ้าน้ันเราก็จะให ้หยุด และเสียง
พิณเขาคู่ของเจ้าจะไม่ ได้ ย ินอ ีก 14 เราจะกระทําให ้อยู ่บนยอดของศิ ลา  เจ้ าจะเป็นสถานท่ีสําหรบัตากอวน
จะไม่ มี ใครสรา้งเจ้าขึ้นใหม่ เลย เพราะเราคือพระเยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาแล้ว  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด 
ังน้ี แหละ 15  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แก่ เมืองไทระวา่ เกาะต่างๆจะมิ ได้ สัน่สะเทือนด้วยเสียงท่ี เจ้ 
าล้ม เม่ือผูบ้าดเจ็บรอ้งครวญคราง เม่ือการเข่นฆ่าได้ เก ิ ดอย ูท่่ามกลางเจ้าหรอื 16  แล ้วเจ้านายทัง้สิ ้นที ท่ะเล
จะก้าวลงมาจากบัลลั งก ์และเปล้ืองเครือ่งทรงออก และปลดเครือ่งแต่งตั วท ่ีปักออกเสีย และจะเอาความ
สัน่กลัวมาเป็นเครือ่งทรง จะประทั บอย ู่บนพื้นดินและสัน่อยู ่ทุ กขณะและหวาดกลัวเพราะเจ้า 17 ท่านเหล่า
น้ีจะเปล่งเสียงบทครํา่ครวญเรือ่งเจ้า และกล่าวแก่ เจ้ าวา่ � ผู้  มี พลเมืองเป็นชาวกะลาสี เอย๋  เจ้ าถูกทําลาย
แล้ว  เจ้ าเป็นเมืองท่ี มีชื่อเสียง  เจ้ าเป็นเมืองแข็งกล้าอยู ่ท่ี  ทะเล ทัง้เจ้าและชาวเมืองของเจ้า วา่ถึงคนท่ีน่ัน
แล้วเจ้าใหเ้ขากลัว 18  บัดน้ี เกาะทัง้หลายก็จะสัน่สะเทือนในว ันที ่ เจ้ าล้มลง  เออ บรรดาเกาะท่ี อยู ่ในทะเลก็จะ
กลัวเพราะเจ้าสิน้ไปเสีย� 19 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เม่ือเราจะกระทําให ้เจ้ าเป็นเมือง
รกรา้งเหมือนอยา่งเมืองท่ี ไม่มี คนอาศัย เม่ือเราจะนําทะเลลึกมาท่วมเจ้า และน้ํามากหลายจะคลุมเจ้าไว้
20  แล ้วเราจะนําเจ้าลงไปพรอ้มกับคนเหล่าน้ั นที ล่งไปยงัปากแดนคนตายไปอยูกั่บคนสมัยเก่า และจะปล่อย
ให ้เจ้ าอยู ่ท่ี โลกบาดาล ในสถานท่ี ท่ี โดดเด่ียวอา้งวา้งมาแต่ โบราณ  พร ้อมกับผู้ ท่ี ลงไปยงัปากแดนคนตาย
เพื่อวา่จะไม่ มี ใครอาศัยอยู่ในเจ้า และเราจะตัง้สงา่ราศีในแผ่นดินของคนเป็น 21 เราจะกระทําให ้เจ้ าเป็ นที ่
น่าครั ่นคร ้าม จะไม่ มี  เจ้ าอกีแล้ว ถึงใครจะมาหาเจ้า เขาจะมาหาเจ้าไม่พบอกีต่อไปเป็นนิตย์  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

27
บทครํา่ครวญเรือ่งเมืองไทระ ( วว 18:1-24)

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � เจ้ าบุตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงเปล่งเสียงบทครํา่ครวญ
เรือ่งเมืองไทระ 3 และจงกล่าวแก่เมืองไทระ  โอ  ผู้  อยู ่ ท่ี ทางเข้าสู่ทะเลเอย๋ เป็นพ่อค้าแหง่ชนชาติทัง้หลาย
ท่ี อยู ่ตามเกาะต่างๆ  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  โอ เมืองไทระเอย๋  เจ้ าได้ กล่าววา่ �ข้าน้ี มี ความ
งดงามพรอ้มสรรพ� 4 พรมแดนของเจ้าอยู ่ท่ี กลางทะเล  ผู้ ก่อสรา้งได้กระทําให้ความงดงามของเจ้าพรอ้ม
สรรพ 5 กระดานเรอืของเจ้าทัง้สิน้เขาทําด้วยไม้สนสามใบมาจากเสนีร์ เขาเอาไม้สนสีดารม์าจากเลบานอน
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ทําเป็นเสากระโดงให ้เจ้า 6 เอาไม้ โอ ๊กแหง่เมืองบาชานมาทําเป็นกรรเชยีงของเจ้า  หมู่ คนอาเชอรทํ์าแท่น
ฝั งด ้วยงาชา้งซ่ึงมาจากเกาะคิทธิม 7 ส่วนใบของเจ้าน้ัน ทําด้วยผ้าป่านปักเน้ือละเอยีดจากอยีปิต์ ส่วนสิง่
ท่ีคลุมไว้เหนือเจ้าน้ัน เป็นสีฟ้าสีม่วงมาจากเกาะต่างๆแหง่เมืองเอลีชาห์ 8 ชาวเมืองไซดอนและเมืองอาร
วดัเป็นฝีกรรเชยีงของเจ้า  โอ ไทระ  นักปราชญ์ ของเจ้าอยู่ในเจ้า เขาเป็นต้นหนของเจ้า 9  ผู้ใหญ่ ของเมืองเก
บาลและนักปราชญ์ของเมืองน้ี ก็  อยู ่ในเจ้าเป็นชา่งไม้ประจําเรอืให ้เจ้า บรรดาเรอืทะเลทัง้สิน้พรอ้มกะลาสี 
ก็  อยู ่ในเจ้าเพื่อแลกเปล่ียนสินค้ากับเจ้า 10 ชาวเปอร ์เซ ีย และลูด และพูต  ก็  อยู ่ในกองทัพของเจ้า เขาทัง้
หลายเป็นทหารของเจ้า เขาแขวนโล่และหมวกเหล็กในเจ้า เขากระทําให ้เจ้ ามี สงา่ 11 ชาวอารวดัพรอ้มกับ
ทหารของเจ้าอยู่บนกําแพงโดยรอบ ชาวกามั ดอย ู่ในหอคอยของเจ้า เขาแขวนโล่ ไว ้ตามกําแพงของเจ้า
โดยรอบ เขากระทําให้ความงามของเจ้าพรอ้มสรรพ 12 ทารชิชไปมาค้าขายกับเจ้าเพราะเจ้ามีทรพัยากร
มากมายหลายชนิด เขาเอาเงนิ  เหล็ก  ดีบุก และตะกัว่มาแลกเปล่ียนกับสินค้าของเจ้า 13 เมืองยาวาน  ทูบ 
ัลและเมเชค ค้าขายกับเจ้า เขาแลกเปล่ียนคนและภาชนะทองสัมฤทธิกั์บสินค้าของเจ้า 14  วงศ์ วานโทการ
มาห์เอาม้า ม้าศึกและล่อมาแลกกับสินค้าของเจ้า 15 ชาวเดดานทําการค้าขายกับเจ้า เกาะต่างๆเป็ นอ ัน
มากเป็นตลาดประจําของเจ้า เขานํางาชา้งและไม้มะเกลือมาเป็นค่าของสินค้า 16 เมืองซีเรยีไปมาค้าขาย
กับเจ้าเพราะเจ้ามี สิ นค้าอุ ดม เขาเอามรกต ผ้าสี ม่วง ผ้าปัก ป่านเน้ือละเอยีด หนิประการงัและโมรามา
แลกกับสิน้ค้าของเจ้า 17  ยู ดาหแ์ละแผ่นดิ นอ ิสราเอลก็ค้าขายกับเจ้า เขาเอาข้าวสาลีเมืองมินนิทและเมือง
ปานาง  น้ําผึ้ง  น้ํามัน  พิมเสน มาแลกกับสินค้าของเจ้า 18  ดาม ัสกัสไปมาค้าขายกับเจ้าเพราะเจ้ามี สิ นค้าอุ 
ดม เพราะทรพัยากรมากมายหลายชนิดของเจ้า  มี เหล้าองุน่เฮลโบน และขนแกะขาว 19 ดานและยาวานมา
แลกกับสินค้าของเจ้า เขาเอาเหล็กหล่อ  การบูร  ตะไคร ้มาแลกกับสินค้าของเจ้า 20 เมืองเดดานค้าขายกับ
เจ้าในเรือ่งเส้ือผ้าอ ันม ีค่าสําหรบัเหล่ารถรบ 21 เมืองอาระเบียและเจ้านายทัง้หลายของเมืองเคดาร์ เป็น
พ่อค้าขาประจําในเรือ่งลูกแกะ แกะผู้  แพะ เขาไปมาค้าขายกับเจ้าในเรือ่งเหล่าน้ี 22 พ่อค้าทัง้หลายของ
เมืองเชบาและเมืองราอามาห ์ก็ ค้าขายกับเจ้า เขาเอาเครือ่งเทศชนิดดีๆทัง้สิน้และเพชรพลอยทุกชนิด และ
ทองคํามาแลกสินค้ากับเจ้า 23 เมืองฮาราน คานเนห์และเอเดน พ่อค้าทัง้หลายของเมืองเชบา อสัชูร และ
คิลมาดก็ค้าขายกับเจ้า 24 เมืองเหล่าน้ีทําการค้าขายกับเจ้าในตลาดของเจ้าในเรือ่งเครือ่งแต่งกายอยา่งดี 
วเิศษ เส้ือสีฟ้าและเส้ือปัก และพรมทําด้วยด้ายสีต่างๆมัดไว ้แน่ นด้วยด้ายฟ่ัน 25 กําป่ันทัง้หลายของเมือง
ทารชิชบรรทุกสินค้าของเจ้า  ดังน้ัน  เจ้ าจึงบรบูิ รณ ์และรุง่โรจน์อยา่งมากในท้องทะเล 26  ฝี กรรเชยีงของ
เจ้านําเจ้าออกไปท่ีในทะเลลึก ลมตะวนัออกทําให ้เจ้ าอบัปางในท้องทะเล 27  ทรพัย ์ สิ นของเจ้า ของขายของ
เจ้า  สิ นค้าของเจ้า ลูกเรอืของเจ้า และต้นหนของเจ้า  ชา่งไม้ ประจําของเจ้า  ผู้ ค้าสินค้าของเจ้า นักรบทัง้สิน้
ของเจ้าผู้ อยู ่ในเจ้าพรอ้มกับพรรคพวกทัง้สิน้ของเจ้าท่ี อยู ่ท่ามกลางเจ้า จะจมลงในท้องทะเลในวนัล่มจม
ของเจ้า 28  แผ่ นดินจะสัน่สะท้านเม่ือได้ยนิเสียงโวยวายของต้นหนของเจ้า 29 บรรดาผู้ ท่ี ถือกรรเชยีง พวก
ลูกเรอืและบรรดาต้นหนแหง่ทะเลจะลงมาจากเรอืของเขา  มาย ืนอยู่บนฝ่ัง 30 และจะพิลาปรํา่ไห้เพราะเจ้า
และจะรอ้งไห ้หนักหนา เขาจะเหวีย่งฝุ่นขึ้นศีรษะของเขา และจะกลิง้เกลือกอยู ่ท่ี กองขี้ เถ้า 31 เขาจะโกนผม
เพราะเจ้าและเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ เขาจะรอ้งไห้เพราะเจ้าด้วยจิตใจอนัขมขื่ นก ับไว ้ทุกข์  หนัก 32 ใน
การพิลาปรํา่ไห ้น้ัน เขาจะเปล่งเสียงบทครํา่ครวญเพื่อเจ้าและได้ รอ้งทุกข์ เพื่อเจ้าวา่ � มี เมืองใดหรอืท่ี ถู ก
ทําลายเหมือนเมืองไทระ ในท่ามกลางทะเล 33 เม่ือสินค้าของเจ้ามาจากทะเลก็กระทําให ้ชนชาติ ทัง้หลายเป็ 
นอ ันมากพอใจ  เจ้ าได้กระทําให้บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งโลกมัง่คัง่ ด้วยสมบั ติ และสินค้าอ ันอ ุดมของเจ้า 34 ใน
เม่ือเจ้าอบัปางเสียด้วยทะเลในหว้งน้ําลึก  สิ นค้าของเจ้าและพรรคพวกทัง้หลายของเจ้าจะได้จมลงพรอ้ม
กับเจ้า 35 พวกชาวเกาะต่างๆทัง้สิน้จะตกตะลึงเพราะเจ้า  กษัตรยิ ์ทัง้หลายของพวกเขาจะเกรงกลัวยิง่นัก
 สี  พระพักตร ์ของพระองค์ ก็  ดู  วติกกังวล 36 พ่อค้าท่ามกลางชนชาติทัง้หลายจะเยย้หยนัเจ้า  เจ้ าจะเป็นสิง่ท่ี
น่าหวาดผวา และจะไม่ ดํารงอยู ่ อ ีกต่อไปเป็นนิตย�์ �

28
 การติ เตียนเจ้าเมืองไทระ

1พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2� บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงกล่าวแก่ เจ้ าเมืองไทระวา่  องค์ 
พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะใจของเจ้าผยองขึ้นและเจ้าได้ กล่าววา่ �ข้าเป็นพระเจ้า ข้าน่ังอยูใ่น
ท่ีน่ังแหง่พระเจ้าในท้องทะเล�  แต่  เจ้ าเป็นเพียงมนษุย์  มิใช ่ พระเจ้า  แม้  เจ้ าจะยดึถือใจของเจ้าวา่เป็นใจของ
พระเจ้า 3  ดู  เถิด  เจ้ าฉลาดกวา่ดาเนียลจรงิ  ไม่มี ความลับอนัใดท่ีซ่อนให้พ้นเจ้าได้ 4  เจ้ าหาทรพัย ์สมบัติ มา
สําหรบัตนโดยสติปัญญาและความเข้าใจของเจ้า และได้รวบรวมทองคําและเงนิมาไวใ้นคลังของเจ้า 5 ด้วย
สติปัญญายิง่ใหญ่ในการค้าของเจ้า  เจ้ าได้ ทว ี ทรพัย์สมบัติ ของเจ้าขึ้น และจิตใจของเจ้าก็ผยองขึ้นในทรพัย ์
สมบัติ ของเจ้า 6  เพราะฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะเจ้ายดึถือใจของเจ้าวา่เป็นใจ
ของพระเจ้า 7  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะนําคนต่างด้าวมาสู้ เจ้า เป็นชนชาติ ท่ี ทารุณในบรรดาประชาชาติ
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เขาทัง้หลายจะชกัดาบออกต่อสู้กับความงามแหง่สติปัญญาของเจ้า และเขาจะกระทําให้ความฉลาดปราด
เปรือ่งของเจ้าเป็นมลทิน 8 เขาทัง้หลายจะดันเจ้าลงไปท่ีในปากแดนคนตาย และเจ้าจะตายอยา่งคนท่ี ถู ก
ฆ่าในท้องทะเล 9  เจ้ ายงัจะกล่าวอกีหรอื  วา่ �ข้าเป็นพระเจ้า� ต่อหน้าคนท่ีฆ่าเจ้า ถึงเจ้าเป็นเพียงมนษุย์
 มิใช ่ พระเจ้า  อยู ่ในมือของคนท่ีฆ่าเจ้า 10  เจ้ าจะตายอยา่งคนท่ี มิได้  เข ้าสุ หน ัตตาย โดยมือของคนต่างด้าว
เพราะเราได้ลัน่วาจาแล้ว  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ ตรสั � 11 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้า
วา่ 12 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงเปล่งเสียงบทครํา่ครวญเพื่อกษั ตร ิย์เมืองไทระ และจงกล่าวแก่ท่านวา่  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าเป็นตราแหง่ความสมบู รณ ์ แบบ เต็ มด ้วยสติ ปัญญา และมีความงาม
อยา่งพรอ้มสรรพ 13  เจ้ าเคยอยู่ในเอเดน พระอุทยานของพระเจ้า เพชรพลอยทุกอยา่งเป็นเส้ือของเจ้า คือ
ทั บท ิม  บุษราคัม  เพชร พลอยเขียว พลอยสี น้ําข้าว และหยก  ไพทูรย ์ มรกต พลอยสีแดงเข้มและทองคํา
ความเชีย่วชาญแหง่ราํมะนาและป่ีของเจ้าได้จัดเตรยีมไวใ้นว ันที ่สรา้งเจ้าขึ้นมา 14  เจ้ าเป็นเครูบผู้ พิทักษ์  ท่ี  
ได้  เจ ิมตัง้ไว้ เราได้ตัง้เจ้าไว้  เจ้ าเคยอยู่บนภูเขาบร ิสุทธ ์ิ แห ่งพระเจ้า และเจ้าเคยเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิง
15  เจ้ าก็ปราศจากตําหนิในวธิกีารทัง้หลายของเจ้า  ตัง้แต่  วนัท่ี  เจ้ าได้ ถู กสรา้งขึ้นมาจนพบความชัว่ชา้ในตัว
เจ้า 16 ในความอุดมสมบู รณ ์ แห ่งการค้าของเจ้าน้ัน  เจ้ าก็เต็ มด ้วยการทารุ ณ  เจ้ ากระทําบาป  ดังน้ัน  โอ เครูบ
ผู้ พิทักษ์  เอย๋ เราจะขับเจ้าออกไปจากภูเขาแหง่พระเจ้าดุจสิง่มลทิน และเราจะกําจัดเจ้าเสียจากท่ามกลาง
ศิลาเพลิง 17  จิ ตใจของเจ้าผยองขึ้นเพราะความงามของเจ้า  เจ้ ากระทําให ้สติ ปัญญาของเจ้าเส่ือมทรามลง
เพราะเหน็แก่ความงามของเจ้า เราจะเหวีย่งเจ้าลงท่ี ดิน เราจะตี แผ่  เจ้ าต่อหน้ากษั ตร ิย ์ทัง้หลาย เพื่อตา
ของท่านทัง้หลายเหล่าน้ันจะเพลินอยู ่ท่ี  เจ้า 18  เจ้ ากระทําให้สถานบร ิสุทธ ์ิของเจ้าเป็นมลทิน โดยความชัว่
ชา้เป็ นอ ันมากของเจ้า ในการค้าอนัชัว่ชา้ของเจ้า  เหตุ ฉะน้ันเราจะนําไฟออกมาจากท่ามกลางเจ้า ไฟจะเผา
ผลาญเจ้า เราจะกระทําให ้เจ้ าเป็นเถ้าถ่านไปบนแผ่นดินโลกท่ามกลางสายตาของคนทัง้ปวงท่ี มองดู  เจ้ าอยู่
19 บรรดาผู้ ท่ี  รู ้จักเจ้าท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย เขาจะตกตะลึงเพราะเจ้า  เจ้ าจะสิน้สูญลงอยา่งน่าครั ่นคร 
้าม และจะไม่ ดํารงอยู ่ อ ีกต่อไปเป็นนิตย�์

การพิพากษาลงโทษเมืองไซดอน
20 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 21 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงมุ่งหน้าต่อสู้ไซดอน และ

พยากรณ์ กล ่าวโทษเมืองน้ัน 22 และกล่าววา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด  โอ ไซดอนเอย๋
เราเป็นปฏิ ปักษ์ กับเจ้า เราจะสําแดงสงา่ราศีของเราท่ามกลางเจ้า และเขาทัง้หลายจะทราบวา่เราคือพระ
เยโฮวาห์ เม่ือเราทําการพิพากษาลงโทษในเมืองน้ัน และสําแดงความบร ิสุทธ ์ิของเราในเมืองน้ัน 23 เพราะ
เราจะส่งโรคระบาดเข้ามาในเมืองน้ัน และส่งโลหติเข้ามาในถนนของเมืองน้ัน  คนที ่ ถู กบาดเจ็บจะล้มลงท่า
มกลางเมืองน้ัน ล้มลงด้วยดาบท่ี อยู ่รอบเมืองน้ันทุ กด ้าน  แล ้วเขาทัง้หลายจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์
24 และส่วนวงศ์วานอสิราเอลน้ัน จะไม่ มี หนามยอ่ยท่ี ทิม่แทง หร ือม ีหนามใหญ่มายอกอกี ท่ามกลางคนทัง้
ปวงซ่ึงได้เคยกระทําแก่เขาด้วยความดู หมิน่  แล ้วเขาจะทราบวา่เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า

พระเจ้าจะทรงรวบรวมวงศ์วานอสิราเอล
25  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เม่ือเราจะรวบรวมวงศ์วานอสิราเอลจากชนชาติ ทัง้หลาย ซ่ึงเขา

ได้กระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางน้ัน และเม่ือเราจะสําแดงความบร ิสุทธ ์ิของเราท่ามกลางเขาท่ามกลาง
สายตาของประชาชาติทัง้หลายแล้ว เขาทัง้หลายจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของเขาเอง ซ่ึงเราได้ มอบให ้ แก่ 
ยาโคบผู้ รบัใช ้ของเรา 26 และเขาทัง้หลายจะอาศัยอยูใ่นท่ีน้ันอยา่งปลอดภัย  เออ เขาจะสรา้งบ้านเรอืนและ
ปลูกสวนองุน่ เม่ือเรากระทําการพิพากษาลงโทษคนทัง้หลายท่ี อยู ่รอบเขา  ผู้  ได้ กระทําต่อเขาด้วยความดู
หมิน่น้ัน เขาทัง้หลายจะอาศัยอยู่ด้วยความมัน่ใจ  แล ้วเขาทัง้หลายจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเขาทัง้หลาย�

29
ทรงสัญญาวา่จะพิพากษาลงโทษอยีปิต์

1 เม่ือว ันที ่ สิ บสองเดือนสิบในปี ท่ี  สิบ พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ 
จงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้ ฟาโรห ์ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์  พยากรณ์  กล ่าวโทษกษั ตร ิย์และอยีปิต์ ทัง้สิน้ 3  พู ดไปเถิด
และกล่าววา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราเป็นปฏิ ปักษ์ กับเจ้า  ฟาโรห ์ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์
 ผู้ เป็นพญานาคมห ึมา นอนอยู่กลางแม่น้ําทัง้หลายของมัน  ผู้  กล่าววา่ � แม่น ํ้าของข้าก็เป็นของข้า ข้าสรา้ง
มันขึ้นเพื่อตัวของข้าเอง� 4 เราจะเอาเบ็ดเก่ียวขากรรไกรของเจ้า และจะกระทําให้ปลาในแม่น้ําทัง้หลาย
ของเจ้าติ ดก ับเกล็ดของเจ้า และเราจะลากเจ้าขึ้นมาจากกลางแม่น้ําทัง้หลายของเจ้า และบรรดาปลาใน
แม่น้ําทัง้หลายของเจ้าจะติ ดอย ู่กับเกล็ดของเจ้า 5 เราจะเหวีย่งเจ้าเข้าไปในถิน่ทุ รก ันดาร ทัง้ตัวเจ้าและ
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บรรดาปลาในแม่น้ําทัง้หลายของเจ้า  เจ้ าจะตกลงท่ีพื้นทุ่ง จะไม่ มี ใครรวบรวมและฝังเจ้าไว้ เราได้มอบเจ้า
ไว ้ให ้เป็นอาหารของสัตวป่์าดินและของนกในอากาศ 6  แล ้วคนท่ี อยู ่ในอยีปิต์ทัง้สิน้จะทราบวา่ เราคือพระเย
โฮวาห์ เพราะเจ้าเป็นไม้ เท ้าออ้ของวงศ์วานอสิราเอล 7 เม่ือเขาเอามือจับเจ้า  เจ้ าก็ หกั และบาดบ่าของเขา
ทุกคน และเม่ือเขาพิงเจ้า  เจ้ าก็ โค่น และกระทําใหบ้ัน้เอวของเขาทุกคนสัน่หมด 8 ดังน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะนําดาบมาเหนือเจ้า และตัดมนษุย์และสัตว ์ให ้ขาดจากเจ้าเสีย 9  แผ่ นดิ นอ 
ียปิต์จะเป็ นที ่รกรา้งและถูกทิง้ไว ้เสียเปล่า  แล ้วเขาทัง้หลายจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์ เพราะเขาได้ 
กล่าววา่ � แม่น ํ้าเป็นของข้า และข้าสรา้งมันขึ้นมา� 10  เหตุ  ฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะต่อสู้กับเจ้า และกับแม่น้ําทัง้
หลายของเจ้า เราจะกระทําให ้แผ่ นดิ นอ ียปิต์ ถู กทิง้ไว้เสียเปล่าและรกรา้งอยา่งสิน้เชงิ  ตัง้แต่ หอคอยแหง่
สิเอเนไกลไปจนถึงพรมแดนเอธโิอเปีย 11 จะไม่ มี  เท ้ามนษุย์ข้ามแผ่นดินน้ัน และจะไม่ มีต ีนสัตว์ข้ามแผ่น
ดินน้ัน จะไม่ มี ใครอาศัยอยู่ถึงส่ี สิ บปี 12 และเราจะกระทําให ้แผ่ นดิ นอ ียปิต์เป็ นที ่รกรา้งท่ามกลางประเทศ
ทัง้หลายท่ีรกรา้งน้ัน และหวัเมืองของมันจะรกรา้งอยู ่สี ่ สิ บปีท่ามกลางหวัเมืองทัง้หลายท่ี ถู กทิง้ไว ้เสียเปล่า 
เราจะใหค้นอยีปิต์กระจัดกระจายไปท่ามกลางประชาชาติ และจะกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ 13 เพราะ
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เม่ือสิน้ส่ี สิ บปี แล้ว เราจะรวบรวมคนอยีปิต์จากท่ามกลางชนชาติทัง้
หลายซ่ึงเขากระจัดกระจายไปอยูด้่วยน้ัน 14 และเราจะให ้อยีปิต์  กล ับสู่สภาพเดิม และนําเขากลับมายงัแผ่น
ดินปัทโรส ซ่ึงเป็นแผ่นดินดัง้เดิมของเขา และเขาทัง้หลายจะเป็นราชอาณาจักรต่ําต้อยท่ี น่ัน 15 จะเป็นราช
อาณาจักรท่ีต่ําต้อยท่ีสุดในบรรดาราชอาณาจักรทัง้หลาย และจะไม่เคยยกตนขึ้นเหนือประชาชาติทัง้หลาย
อกีเลย เพราะเราจะทําให้เขาเป็นราชอาณาจักรเล็กจนไม่สามารถจะปกครองประชาชาติอื่นได้ 16 และจะ
ไม่เป็ นที ่วางใจของวงศ์วานอสิราเอลอกี อนัทําให้สํานึกถึงความชัว่ชา้ของเขาเม่ือหนัไปพึ่งพาอยีปิต์ น้ี  แล ้ว
เขาจะทราบวา่เราคือ  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า� 17 ต่อมาเม่ือว ันที ่ หน่ึง เดือนท่ี หน่ึง ในปี ท่ี  ย ่ี สิ บเจ็ด พระ
วจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 18 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ เนบูคัดเนสซาร์  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้ 
ให ้กองทัพมาสู้รบกับเมืองไทระอยา่งหนัก จนศีรษะทุกศีรษะล้าน และบ่าทุ กบ ่าก็ ถลอก ถึงกระน้ันท่านเอง
หรอืกองทัพของท่านก็ ไม่ได้ อะไรไปจากไทระอนัเป็นค่าแรงซ่ึงท่านได้กระทําต่อเมืองน้ัน 19  เหตุ  ฉะน้ัน  องค์ 
พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะมอบแผ่นดิ นอ ียปิต์ ไว ้กับเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน 
และท่านจะเอาคนเป็ นอ ันมากของเขาไปและรบิข้าวของไป และปล้นเอาไปเป็นค่าจ้างกองทัพของท่าน 20  
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เราได้มอบแผ่นดิ นอ ียปิต์ ให ้ ไว ้ แก่  ท่าน เพื่อเป็นค่าแรงงานซ่ึงเขาทัง้หลาย
ได้กระทําเพื่อเรา 21 ในวนัน้ันเราจะกระทําให ้มี เขางอกขึ้นมาท่ี วงศ์ วานอสิราเอล และเราจะให ้เจ้ าอา้ปาก
พูดท่ามกลางเขาทัง้หลาย  แล ้วเขาจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห�์

30
วนัแหง่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าทรงลงโทษอยีปิต์

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพยากรณ์และกล่าววา่  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ จงพิลาปรํา่ไรเถิดวา่ �อนิจจาหนอวนัน้ัน� 3 เพราะวนัน้ันใกล้ เข ้ามาแล้ว
วนัแหง่พระเยโฮวาห ์ใกล้  เข้ามา จะเป็ นว ั นม ี เมฆ เป็นเวลาท่ีกําหนดของประชาชาติ 4 ดาบเล่มหน่ึงจะมา
เหนื ออ ียปิต์ และความแสนระทมจะอยู่ในเอธโิอเปีย เม่ือคนท่ี ถู กฆ่าจะล้มในอยีปิต์ และพวกเขาจะเอาคน
เป็ นอ ันมากของประเทศน้ันไปเสีย และรากฐานของเมืองน้ั นก ็จะถูกทลายลง 5  เอธโิอเปีย และพูต และลูด
และคนท่ีปะปนกันทัง้ปวง และลิเบีย และประชาชนแหง่แผ่นดินน้ั นที ่ อยู ่ในสันนิบาตจะล้มลงพรอ้มกับเขา
ด้วยดาบ 6 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ผู้  เหล่ าน้ั นที ่ สน ับสน ุนอ ียปิต์จะล่มจม และอานภุาพอนัผยองของมัน
จะลงมา และจากหอคอยแหง่สิเอเน เขาจะล้มลงภายในประเทศน้ันด้วยดาบ  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ั
สด ังน้ี แหละ 7 และมันจะรกรา้งอยู่ท่ามกลางประเทศทัง้หลายท่ี รกรา้ง และหวัเมืองของมันจะอยู่ท่ามกลาง
หวัเมืองทัง้หลายท่ี ถู กทิง้ไวเ้สียเปล่าน้ัน 8 และเขาจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ เม่ือเราวางเพลิงท่ี อยีปิต์ 
และผู้ชว่ยทัง้หมดของมั นก ็ทลายแล้ว 9 และในวนัน้ันทูตจะลงเรอืไปจากเรา เพื่อจะกระทําใหค้นเอธโิอเปีย
ท่ีเลินเล่ออยู่น้ั นคร ่ั นคร ้าม ความแสนระทมจะมาถึงเขาเหล่าน้ัน เหมือนในวนักําหนดของอยีปิต์  เพราะ  ดู  
เถิด วนัน้ันมาถึงจรงิๆ 10  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เราจะกระทําให้คนเป็ นอ ันมากของอยีปิต์ 
สิน้สุดลง ด้วยมือของเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน 11 ตั วท ่านพรอ้มกับชนชาติของท่านคือชนชาติ ท่ี 
ทารุณท่ีสุดในบรรดาประชาชาติ จะถูกนําเข้ามาเพื่อทําลายแผ่นดินน้ัน และเขาจะชกัดาบออกต่อสู้ อยีปิต์ 
กระทําให ้แผ่ นดินเต็มไปด้วยคนท่ี ถู กฆ่า 12และเราจะกระทําให ้แม่น ํ้าทัง้หลายแหง้ไป เราจะขายแผ่นดินน้ัน
ไวใ้นมือของคนชัว่ เราจะกระทําให ้แผ่ นดินและสารพัดท่ี อยู ่บนแผ่นดินน้ั นร ้างเปล่าโดยมือของคนต่างด้าว
เราคือพระเยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาแล้ว 13  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เราจะทําลายรูปเคารพ และ
จะกระทําให้ปฏิมากรท่ีในเมืองโนฟสิน้สุดลง และจะไม่ มี จ้าวจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ อกี ดังน้ันเราจะใส่ความ
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ยาํเกรงไวใ้นแผ่นดิ นอ ียปิต์ 14 เราจะกระทําให้ปัทโรสเป็ นที ่ รกรา้ง และจะวางเพลิงในโศอนั และจะกระทํา
การพิพากษาเมืองโน 15 เราจะเทความเดือดดาลของเราลงบนเมืองสีนซ่ึงเป็นขุมกําลังของอยีปิต์ และจะ
ตัดเหล่าฝูงชนออกเสียจากเมืองโน 16 และเราจะวางเพลิงในอยีปิต์ เมืองสีนจะอยูใ่นมหนัตทุกข์ เมืองโนจะ
แตกและเมืองโนฟจะมี ปรปักษ์ ในเวลากลางวนั 17  ชายฉกรรจ์ ของเมืองอาเวนและเมืองพีเบเสทจะล้มลง
ด้วยดาบ และเมืองน้ันจะตกไปเป็นเชลย 18  ท่ี เมืองทาปานเหสกลางวนัจะมืดเม่ือเราทําลายแอกของอยีปิต์
และอานภุาพอนัผยองของเมืองน้ันจะสิน้สุดลง จะมีเมฆมาคลุมเมืองน้ันไว้และเหล่าธดิาของเมืองน้ันจะ
ตกไปเป็นเชลย 19 เราจะกระทําการพิพากษาลงโทษอยีปิต์ ดังน้ี  แหละ  แล ้วเขาจะทราบวา่เราคือพระเยโฮ
วาห�์

พระเจ้าทรงชว่ยบาบิโลนและสู้กับอยีปิต์
20 ต่อมาเม่ือว ันที ่ เจ็ด เดือนท่ี หน่ึง ในปี ท่ี  สิบเอด็ พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 21 � บุ ตร

แหง่มนษุย ์เอย๋ เราได้กระทําให้แขนของฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์ หกั และดู เถิด  ไม่มี  ผู้ ใดพันแขนให้  ไม่มี  ผู้ 
ใดเอาผ้ามาพันแขนเพื่อจะรกัษาให ้หาย  เพื่อให ้ เข ้มแข็งท่ีจะถือดาบได้ อกี 22  เหตุ  ฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราเป็นปฏิ ปักษ์ กับฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์ เราจะหกัแขนของเขา ทัง้แขนท่ียงั
แข็งแรงและแขนท่ีหกัแล้ วน ัน้ เราจะกระทําใหด้าบหลุดจากมือของเขา 23 เราจะใหค้นอยีปิต์กระจัดกระจาย
ไปอยูท่่ามกลางประชาชาติ และจะกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ 24 และเราจะเสรมิกําลังแขนของกษั ตร ิ
ย ์แห ่งบาบิ โลน และเอาดาบของเราใส่มือให้  แต่ เราจะหกัแขนของฟาโรห์ และเขาจะครํา่ครวญต่อหน้าท่าน
อยา่งคนถูกบาดเจ็บเจียนจะตาย 25 เราจะเสรมิกําลังแขนของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน  แต่ แขนของฟาโรห์จะ
ตก  แล ้วเขาทัง้หลายจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ เม่ือเราเอาดาบของเราใส่มือของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน 
ท่านจะยื่ นม ันออกต่อสู้ แผ่ นดิ นอ ียปิต์ 26 และเราจะให้คนอยีปิต์กระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติ
และกระจายเข้าไปตามประเทศต่างๆ  แล ้วเขาจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห�์

31
 คําพยากรณ์  กล ่าวโทษฟาโรห์ เปรยีบเสมือนปฏิ ปักษ์ ต่อพระครสิต์

1 และอยู ่มา เม่ือว ันที ่ หน ่ึงเดือนท่ี สาม ในปี ท่ี  สิบเอด็ พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ 
ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงกล่าวแก่ ฟาโรห ์ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์และแก่ หมู่ นิกรของท่านวา่ ในความเป็นใหญ่เป็น
โตของท่านน้ัน ท่านเหมือนผู้ ใด 3  ดู  เถิด คนอสัซีเรยีเปรยีบได้กับไม้สนสีดารใ์นเลบานอน  มี กิง่งามและมี
ใบรม่และสูงมาก ยอดอยู ่ท่ี ท่ามกลางกิง่ไม้หนาทึบ 4 สายน้ําทําให้มันใหญ่ ขึ้น น้ําลึกทําให้มันงอกสูง  พร ้อม
กับมี แม่น ้ําของสายน้ําลึกน้ันไหลรอบท่ี ท่ี ปลูกมันไว้ และก่อให ้เก ิดสายน้ําเล็กๆ จากแม่น้ําลึกแยกออกไป
ทัว่ต้นไม้ทัง้สิน้ในทุ่งน้ัน 5 ดังน้ั นม ันจึงสูงเหนือต้นไม้ในป่าทัง้หลาย  กิง่ไม้  ก็ แตกใหญ่และก้านก็ ยาว เพราะ
น้ํามากหลายเม่ือให ้งอก 6 นกในอากาศทัง้สิน้ได้มาทํารงัอยู่ในกิง่ของมัน  สัตว ์ป่าทุ่งทัง้สิน้ตกลูกออกมาอยู ่
ใต้  ก้าน  ประชาชาติ  ใหญ่ โตทัง้สิน้อาศัยอยู ่ใต้ รม่ของมัน 7 มั นก ็งดงามด้วยความใหญ่ยิง่ของมัน ด้วยความ
ยาวแห ่งก ้านของมัน เพราะรากของมันหยัง่ลึกลงไปยงัน้ําอุ ดม 8 ต้นสนสีดาร ์ท่ีอยู ่ในอุทยานของพระเจ้าก็
ซ่อนมันไว ้ไม่ได้ ต้นสนสามใบก็ยงัไม่เปรยีบปานกิง่ใหญ่ของมัน ต้นเกาลั ดก ็ ไม่ เปรยีบปานกิง่ของมัน  ไม่มี  
ไม้ ต้นใดในอุทยานของพระเจ้าท่ี มี ความงามเหมือนมัน 9 เราได้กระทําให้มันงามด้วยกิ ่งก ้านมากมายของ
มัน  ต้นไม้ ทัง้สิน้ในสวนเอเดนก็อจิฉามัน คือต้นไม้ซ่ึงอยู่ในอุทยานของพระเจ้า 10  เพราะฉะน้ัน  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะวา่มันสูงและชูยอดของมันขึ้นอยูท่่ามกลางกิง่ไม้หนาทึบ และจิตใจของมั 
นก ็เยอ่หยิง่เพราะความสูงของมัน 11 เราจึงมอบมันไวใ้นมือของผู้ หน ่ึงท่ีทรงอานภุาพในบรรดาประชาชาติ
ท่านน้ันจะจัดการกับมันเป็นแน่ เราได้ ไล่ มันออกเพราะความชัว่รา้ยของมัน 12  คนต่างด้าว คือชนชาติ ท่ี 
น่ากลัวในบรรดาประชาชาติ  ได้  โค ่ นม ันลงและทิง้ไว้ กิง่ของมันตกลงบนภูเขาทัง้หลายและในหุบเขาทัง้สิน้
และก้านของมั นก ห็กัอยูต่ามแม่น้ําลําธารทัง้สิน้ของแผ่นดินน้ัน และบรรดาชนชาติทัง้หลายในแผ่นดินโลก
ก็ลงไปเสียจากรม่เงาของมันและทิ ้งม ันไว้ 13 นกในอากาศทัง้สิน้จะอาศัยอยู่บนสิง่ปร ักห ักพังของมัน และ
สัตวป่์าทุ่งทัง้ปวงจะอยู่บนก้านของมัน 14  ท่ี เป็นเชน่น้ี ก็ เพื่อบรรดาต้นไม้ ท่ีอยู ่ร ิมน ํ้าจะไม่งอกขึ้นสูงนัก หรอื
ชูยอดขึ้นท่ามกลางกิง่ไม้หนาทึบ และเพื่อไม่ ให ้บรรดาต้นไม้ ท่ี  ดู ดน้ําขึ้นสูงอยา่งน้ันได้ เพราะวา่มันทัง้หลาย
ต้องมอบให ้แก่  ความตาย  มอบให ้ แก่ โลกบาดาล ท่ามกลางบุตรทัง้หลายของมนษุย์กับผู้ ท่ี  ได้ ลงไปยงัปาก
แดนคนตาย 15  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ ในว ันที ่มันลงไปยงัแดนคนตาย เรากระทําใหบ้าดาล
คลุมตัวไว ้ทุกข์  ให ้ มัน และยบัยัง้แม่น้ําของมันไว้ และน้ําเป็ นอ ันมากจะหยุดยัง้ เราคลุมเลบานอนไว ้ให ้ กล ุ้
มอยู่เพื่ อม ัน และต้นไม้ในทุ่งนาทัง้สิน้จะสลบเพราะมัน 16 เรากระทําให ้ประชาชาติ สัน่สะเทือนด้วยเสียงท่ี
มันล้ม เม่ือเราเหวีย่งมันลงไปท่ีนรกพรอ้มกับบรรดาผู้ ท่ี ลงไปยงัปากแดน และต้นไม้ทัง้สิน้ในเอเดน  ต้นไม้  
ท่ี คัดเลือกแล้วและต้นไม้ ท่ี  ดี  ท่ี สุดของเลบานอน  ต้นไม้  ทุ กต้ นที ่ด่ื มน ํ้าจะได้รบัความเล้าโลมท่ีในโลกบาดาล



เอเสเคี ยล 31:17 670 เอเสเคี ยล 32:26

17  ประชาชาติ  เหล่าน้ี จะลงไปยงันรกกับเขาด้วย ไปอยู่กับบรรดาผู้ ท่ี  ถู กฆ่าด้วยดาบ  เออ คือบรรดาผู้ ท่ี เป็น
เหมือนแขนของเขา  ท่ีอยู ่ ใต้ รม่ของเขาท่ามกลางประชาชาติ 18  ดังน้ี  เจ้ าเหมือนผู้ใดในเรือ่งสงา่ราศีและ
ความเป็นใหญ่ท่ามกลางต้นไม้ แห ่งเอเดน  เจ้ าจะถูกนําลงมาพรอ้มกับต้นไม้ แห ่งเอเดนไปยงัโลกบาดาล  เจ้ 
าจะนอนอยู่ท่ามกลางผู้ ท่ี  มิได้  เข้าสุหนัต  พร ้อมกับผู้ ท่ี  ถู กฆ่าด้วยดาบ  น่ี คือฟาโรห์และบรรดาหมู่นิกรทัง้สิน้
ของท่าน  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี�
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บทครํา่ครวญเรือ่งฟาโรห์

1 ต่อมาเม่ือว ันที ่ หน่ึง เดือนท่ี สิบสอง ในปี ท่ี  สิบสอง พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตร
แหง่มนษุย ์เอย๋ จงเปล่งเสียงบทครํา่ครวญเรือ่งฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์ และกล่าวให้ท่านฟั งด ังน้ี วา่ ท่าน
เหมือนสิงโตหนุ่ มท ่ามกลางประชาชาติ  แต่ ท่านเป็นเหมือนปลาวาฬในทะเลทัง้หลาย ท่านเผ่นออกมาใน
แม่น้ําทัง้หลายของท่าน เอาเท้าของท่านกวนน้ําและกระทําแม่น้ําของมันให้มลทินไป 3  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เราจะกางข่ายของเราคลุ มท ่านโดยกองทัพชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมาก และเขาเหล่า
น้ันจะลากท่านขึ้นมาด้วยอวนของเรา 4 และเราจะเหวีย่งท่านลงบนดิน และเราจะฟัดท่านลงบนพื้นทุ่ง และ
จะกระทําใหน้กทัง้สิน้ในอากาศมาจั บอย ู่บนท่าน และเราจะให ้สัตว ์ทั ่วท ้ังโลกได้อิม่หนําด้วยตั วท ่าน 5 เราจะ
เอาเน้ือของท่านเกล่ียไวบ้นภู เขา และถมหุบเขาด้วยศพของท่าน 6 เราจะให ้แผ่ นดินถึงแม้ ภู เขาชุม่โชกด้วย
เลือดกําลังไหลของท่าน และหว้ยจะเต็มไปด้วยท่าน 7 เม่ือเราดั บท ่าน เราจะคลุมฟ้าสวรรค์ ไว ้และกระทํา
ใหด้วงดาวมืดไป เราจะเอาเมฆบังดวงอาทิตย์ และดวงจันทรจ์ะไม่ ทอแสง 8 แสงสุกใสทัง้สิน้แหง่สวรรค์น้ัน
เราจะกระทําให้มื ดอย ู่เหนือท่าน และวางความมืดไว้เหนือแผ่นดินของท่าน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ั
สด ังน้ี แหละ 9 เม่ือเราทําลายท่านท่ามกลางประชาชาติในประเทศซ่ึงท่านไม่ รู ้จักน้ัน เราจะกระทําให ้จิ ตใจ
ของชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมากลําบาก 10  เออ เม่ือเราแกวง่ดาบของเราต่อหน้าเขาทัง้หลาย เราจะกระทํา
ให ้ชนชาติ ทัง้หลายเป็ นอ ันมากแลตะลึงท่ี ท่าน และกษั ตร ิยข์องเขาทัง้หลายจะสะทกสะท้านเพราะท่าน ในว ั
นที ท่่านล้มลงน้ัน เขาทัง้หลายจะตัวสัน่ทุกขณะจิตทั ่วก ันเพราะหว่งชวีติของตนเอง 11 เพราะองค์พระผูเ้ป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ ดาบของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนจะมาเหนือท่าน 12 เราจะทําให ้หมู่ นิกรของท่านล้มลง
ด้วยดาบของผู้ มี  กําลัง  ทุ กคนก็ล้วนเป็ นที ท่ารุณท่ีสุดในบรรดาประชาชาติ เขาจะนําความทะเยอทะยานของ
อยีปิต์ ให ้มาถึงท่ี สิน้สุด และหมู่นิกรทัง้สิน้ของมันจะพินาศ 13 เราจะทําลายสัตวข์องเมืองน้ันทัง้สิน้ จากข้าง
น้ํามากหลายและไม่ มี  เท ้ามนษุยค์นใดกระทําใหน้ํ้าน้ันขุ่ นอ ีก กีบสัตว ์ก็ จะไม่กระทําใหน้ํ้าน้ันขุ่ นอ ีกเช ่นก ัน 14  
แล ้วเราจะทําให้น้ําของเขาทัง้หลายลึก และกระทําให ้แม่น ้ําทัง้หลายของเขาไหลไปเหมือนน้ํามันไหล  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 15 เม่ือเรากระทําให ้แผ่ นดิ นอ ียปิต์ รกรา้ง และประเทศน้ันจะขาดสิง่
ท่ีเคยอุดมสมบู รณ ์เม่ือเราฟาดฟันคนทัง้ปวงท่ีอาศัยอยู่ในประเทศน้ัน  แล ้วเขาทัง้หลายจะทราบวา่เราคือ
พระเยโฮวาห์ 16  น่ี เป็นบทครํา่ครวญท่ีจะรอ้งครํา่ครวญ  เหล่ าธดิาแหง่ประชาชาติจะรอ้งบทน้ัน เขาจะรอ้ง
เรือ่งอยีปิต์และหมู่นิกรของอยีปิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

บทครํา่ครวญเรือ่งหมู่นิ กรอ ียปิต์
17 ต่อมาเม่ือว ันที ่ สิบหา้ เดือนท่ี สิบสอง ในปี ท่ี  สิบสอง พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 18 � บุ 

ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพิลาปรํา่ไห้เพื่อคนเป็ นอ ันมากของอยีปิต์ และจงส่งเขาลงไป ทัง้ตัวเขาและเหล่าธดิา
แหง่ประชาชาติ ท่ี  โอ ่อา่ไปยงัโลกบาดาล ไปยงับรรดาคนเหล่าน้ั นที ่ไปยงัปากแดนคนตายแล้ว 19 ในเรือ่ง
ความงาม ท่านงามล้ํากวา่ผู้ใดๆหรอื จงลงไป ไปนอนกับผู้ ท่ี  ไม่ได้  เข้าสุหนัต 20 เขาทัง้หลายจะล้มลงกลาง
บรรดาผู้ ท่ี  ถู กฆ่าด้วยดาบ  มี ดาบกําหนดไว ้แล้ว จงลากอยีปิต์ไปเสียพรอ้มกับหมู่นิกรทัง้สิน้ของเขา 21  เหล่ า
ชายฉกรรจ์ในบรรดาผู้ ท่ี แกล้วกล้าจะพูดเรือ่งของเขากับผู้ชว่ยของเขาจากกลางนรกวา่ �เขาได้ลงมาแล้ว
เขานอนอยู่ คือคนท่ี ไม่ได้  เข้าสุหนัต  ท่ี  ถู กฆ่าด้วยดาบ� 22 อสัซู รก ็ อยู ่ ท่ี น่ันรวมทัง้คณะ  มี หลุมศพอยู ่รอบตัว 
 ทุ กคนถูกฆ่าและล้มลงด้วยดาบ 23  ท่ี ฝังศพของคนเหล่าน้ี อยู ่ ท่ี แดนมรณาส่วนท่ีไกลท่ี สุด และคณะของ
เธอก็ อยู ่รอบหลุมฝังศพของเธอ  ทุ กคนถูกฆ่า ล้มลงด้วยดาบ เป็นพวกท่ี ให ้ เก ิดความครั ่นคร ้ามในแผ่นดิน
ของคนเป็น 24 เอลามก็ อยู ่ ท่ีน่ัน ทัง้หมู่นิกรทัง้สิ ้นก ็ อยู ่รอบหลุมศพของเธอ  ทุ กคนถูกฆ่า และล้มลงด้วย
ดาบ  ผู้ ลงไปสู่โลกบาดาลโดยไม่ เข้าสุหนัต เป็นพวกท่ี ให ้ เก ิดความครั ่นคร ้ามในแผ่นดินของคนเป็น และเขา
ต้องทนรบัความอบัอายขายหน้ากับผู้ ท่ี ลงไปปากแดนคนตาย 25 เขาได้ ทําที ่ ให ้เธอนอนในหมู่พวกผู้ ท่ี  ถู กฆ่า
พรอ้มกับหมู่นิกรทัง้สิน้ของเธอ  มี หลุมศพอยู ่รอบตัว เป็นผู้ ท่ี  ไม่ได้  เข ้าสุ หน ัตทุกคน  ถู กฆ่าด้วยดาบ เพราะ
วา่เขาให ้เก ิดความครั ่นคร ้ามในแผ่นดินของคนเป็น และเขาต้องทนรบัความอบัอายขายหน้ากับผู้ ท่ี ลงไปยงั
ปากแดนคนตาย เขามี ท่ีอยู ่ในหมู่พวกผู้ ถู กฆ่า 26 เมเชคกั บท ูบั ลก ็ อยู ่ ท่ีน่ัน ทัง้หมู่นิกรทัง้สิน้ของเธอ หลุม
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ศพของเธอทัง้สองอยู่รอบเขา เป็นผู้ ท่ี  ไม่  เข ้าสุ หน ัตทุกคน  ถู กฆ่าด้วยดาบ เพราะเขาให ้เก ิดความครั ่นคร ้าม
ในแผ่นดินของคนเป็น 27 เขาทัง้หลายจะไม่ ได้ นอนอยู่กับผู้แกล้วกล้าในจําพวกท่ี ไม่ได้  เข ้าสุ หน ัตท่ี ได้ ล้มลง
ลงไปยงันรกพรอ้มกับยุทโธปกรณ์ของเขา  ผู้ ซ่ึ งม ดีาบวางไว ้ใต้ ศีรษะของเขา และความชัว่ชา้ก็ อยู ่บนกระดูก
ของเขา เพราะวา่เขาให ้ผู้ แกล้วกล้าครั ่นคร ้ามอยู่ในแผ่นดินของคนเป็น 28 ดังน้ันท่านจะต้องถู กห ักในหมู่
พวกผู้ ท่ี  ไม่ได้  เข้าสุหนัต และนอนอยู่กับคนเหล่าน้ั นที ่ ถู กฆ่าด้วยดาบ 29 เอโดมก็ อยู ่ ท่ีน่ัน คือบรรดากษั ตร ิ
ย์และบรรดาเจ้านายทัง้หลายของเธอ  แม้ว ่าเขาทัง้หลายมี อานภุาพ เขายงัถูกนํามาวางไวกั้บบรรดาคนเห
ล่าน้ั นที ่ ถู กฆ่าด้วยดาบ เขาจะนอนอยู่กับผู้ ท่ี  ไม่ได้  เข้าสุหนัต กับบรรดาคนท่ี ได้ ลงไปยงัปากแดนคนตาย 30  
เจ้ านายจากทิศเหนื อก ็ อยู ่ ท่ี น่ันอยู่กันหมด คนไซดอนทัง้หมด  ผู้  ท่ี ลงไปด้วยความอายพรอ้มกับผู้ ท่ี  ถู กฆ่า
เพราะเหตุความครั ่นคร ้ามทัง้สิน้ซ่ึงเขาได้กระทําขึ้นด้วยกําลังของเขา เขานอนอยู ่ท่ี น่ันไม่ เข ้าสุ หน ัตพรอ้ม
กับผู้ ท่ี  ถู กฆ่าด้วยดาบ และทนรบัความอบัอายขายหน้ากับบรรดาผู้ ท่ี ลงไปยงัปากแดนคนตาย 31  องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เม่ือฟาโรห ์เห ็นพวกเหล่าน้ันแล้ว ท่านก็จะเบาใจในเรือ่งหมู่นิกรทัง้สิน้ของท่าน
 ฟาโรห ์และหมู่นิกรทัง้สิน้ของท่านถูกฆ่าด้วยดาบ 32 เพราะเราได้ ให ้ เก ิดความครั ่นคร ้ามในแผ่นดินของคน
เป็น เพราะฉะน้ันเขาจะถูกวางไวท่้ามกลางผู้ ไม่  เข้าสุหนัต  พร ้อมกับผู้ เหล่ าน้ั นที ่ ถู กฆ่าด้วยดาบ ทัง้ฟาโรห์
และหมู่นิกรทัง้สิน้ของท่าน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

33
 หน้าท่ี ของยามเฝ้าจิตวญิญาณ คือจงตักเตือนคนชัว่

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพู ดก ับชนชาติของเจ้าและ
กล่าวแก่เขาวา่ ถ้าเรานําดาบมาเหนือแผ่นดิน และถ้าประชาชนในแผ่นดินน้ันตัง้ชายคนหน่ึงจากพวกเขา
ให้เป็นยาม 3 และถ้าเขาเหน็ดาบมาเหนือแผ่นดินจึงเป่าแตรและตักเตือนประชาชน 4 เม่ือคนหน่ึงคนใด
ได้ยนิเสียงแตรแต่ ไม่ นําพาต่อเสียงตักเตือน และดาบน้ั นก ็มาพาเอาคนน้ันไปเสีย  ให ้โลหติของคนน้ันตก
บนศีรษะของคนน้ันเอง 5 คือเขาได้ยนิเสียงแตร  แต่  ไม่ นําพาต่อเสียงตักเตือน  ให ้โลหติของคนน้ันตกอยู่
บนคนน้ันเอง ถ้าเขาได้นําพาต่อเสียงตักเตือนแล้วเขาจะได้ชว่ยชวีติของตนเองให ้รอดพ้น 6  แต่ ถ้าคนยาม
เหน็ดาบมาแล้วและไม่ เป่าแตร ประชาชนจึงไม่ ได้ รบัเสียงตักเตือน และดาบก็มาพาคนหน่ึงคนใดไปเสีย
คนน้ันถูกนําไปด้วยเรือ่งความชัว่ชา้ของเขา  แต่ เราจะเรยีกรอ้งโลหติของเขาจากมือของยาม 7  ฉะน้ี  แหละ 
 เจ้า  โอ  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ เราได้กระทําเจ้าให้เป็นคนยามสําหรบัวงศ์วานอสิราเอล  เจ้ าได้ยนิถ้อยคําจาก
ปากของเราเม่ือไร  เจ้ าจงใหคํ้าตักเตือนของเราแก่ ประชาชน 8 ถ้าเรากล่าวแก่คนชั ่วว ่า  โอ คนชัว่เอย๋  เจ้ าจะ
ต้องตายแน่  แต่  เจ้ าก็ มิได้  กล ่าวคําตักเตือนให้คนชัว่กลับจากทางของเขา คนชั ่วน ้ันจะต้องตายเพราะความ
ชัว่ชา้ของเขา  แต่ เราจะเรยีกรอ้งโลหติของเขาจากมือของเจ้า 9  แต่ ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชัว่ให้หนักลับจาก
ทางของเขาแล้ว  แต่ เขาไม่หนักลับจากทางของเขา เขาจะตายเพราะความชัว่ชา้ของเขา  แต่  เจ้ าได้ชว่ยชวีติ
ของเจ้าเองให้รอดพ้นแล้ว 10  เจ้า  โอ  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจงกล่าวแก่ วงศ์ วานอสิราเอล พวกเจ้าเคย
กล่าวดังน้ี วา่ �การละเมิดและความบาปทัง้หลายของเราอยู่เหนือเรา เราก็ค่อยๆวอดวายไปเพราะสิง่เหล่า
น้ี เราจะดํารงชวีติอยู ่ได้  อยา่งไร � 11 จงกล่าวตอบเขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เรามี ช ีวติอยู ่แน่  
ฉันใด เราไม่พอใจในความตายของคนชัว่  แต่ พอใจในการท่ีคนชัว่หนัจากทางของเขาและมี ช ีวติอยู่ จงหนั
กลับ จงหนักลับจากทางชัว่ของเจ้า  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ ยอมตายทําไม 12  เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ 
าจงกล่าวแก่ ชนชาติ ของเจ้าวา่ ความชอบธรรมของผู้ชอบธรรมจะไม่ชว่ยเขาให้พ้นในว ันที ่เขาละเมิด ส่วน
ความชัว่ของคนชั ่วน ้ันจะไม่กระทําให้เขาล้มลงในว ันที ่เขาหนักลับจากความชัว่ของเขา และคนชอบธรรม
จะไม่ดํารงชวีติอยู ่ได้ ด้วยความชอบธรรมในว ันที ่เขากระทําบาป 13  แม้ เราจะได้ กล ่าวแก่คนชอบธรรมวา่
เขาจะมี ช ีวติอยู ่แน่ ถ้าเขายงัวางใจในความชอบธรรมของเขา และกระทําความชัว่ชา้ การกระทําทัง้หลาย
ท่ีชอบธรรมของเขายอ่มไม่ อยู ่ในความทรงจําอกีเลย  แต่ เขาจะต้องตายเพราะความชัว่ชา้ซ่ึงเขาได้กระทํา
ไว้ 14  อ ีกประการหน่ึง  แม้ เราจะได้ กล ่าวแก่คนชั ่วว ่า � เจ้ าจะต้องตายแน่� ถ้าเขาหนักลับจากบาปของเขา
มากระทําความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม 15 ถ้าคนชัว่ได้คืนของประกัน ขโมยอะไรของเขามาก็คืนเสีย
และดําเนินตามกฎเกณฑ์ แห ่งชวีติ  ไม่ กระทําความชัว่ชา้เลย เขาจะดํารงชวีติอยู ่แน่ เขาไม่ต้องตาย 16 บาป
ซ่ึงเขาได้กระทํามาแล้ว จะไม่จดจํานํามากล่าวโทษเขา เขาได้กระทําความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม เขา
จะดํารงชวีติแน่ 17  แต่  ชนชาติ ของเจ้ายงักล่าววา่ � วธิ ีการขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ ยุติธรรม � ในเม่ือวธิี
การของเขาเองไม่ ยุติธรรม 18 เม่ือคนชอบธรรมหนักลับจากความชอบธรรมของเขาและกระทําความชัว่ชา้
เขาจะต้องตายเพราะความชัว่ชา้น้ัน 19  แต่ ถ้าคนชัว่หนักลับจากความชัว่ของเขาและกระทําความยุ ติ ธรรม
และความชอบธรรม เขาจะดํารงชวีติอยู ่ได้  โดยเหตุ  น้ัน 20  เจ้ ายงักล่าววา่ � วธิ ีการขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ 
ยุติธรรม �  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ เราจะพิพากษาเจ้าตามการประพฤติของเจ้าแต่ละคน� 21 และอยู ่มา 
เม่ือว ันที ่ หา้ เดือนท่ี สิบ ในปี ท่ี  สิบสอง ซ่ึงเราได้ ถู กกวาดไปเป็นเชลย ชายคนหน่ึงหนีมาจากกรุงเยรูซาเล็ม
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มาหาข้าพเจ้ากล่าววา่ �เมืองน้ันแตกเสียแล้ว� 22 ในเวลาเย ็นก ่อนท่ี ผู้  ล้ี ภัยมา พระหตัถ์ของพระเยโฮวาห ์
ได้ มาอยู่เหนือข้าพเจ้า และพระองค์ทรงเปิดปากของข้าพเจ้าทันเวลาท่ีชายคนน้ันมาถึงในตอนเชา้ ดังน้ัน
ปากของข้าพเจ้าจึงเปิดออก ข้าพเจ้าก็ ไม่ได้ เป็นใบ้ ต่อไป 23 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่
24 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ ชาวเมืองท่ีอาศัยอยู่ในท่ีรา้งเปล่าในแผ่นดิ นอ ิสราเอลกล่าวเรือ่ยๆวา่ �อบัราฮมั
เป็นแต่ชายคนเดียว และยงัถือกรรมสิทธิ ์ท่ี  ดิ นน้ี  แต่ พวกเราหลายคนด้วยกัน คงต้องประทานแผ่นดินน้ัน
ใหเ้ป็นกรรมสิทธิ ์แก่  เรา � 25  เพราะฉะน้ัน จงกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ 
 เจ้ ารบัประทานเน้ือพรอ้มเลื อด  เจ้ าเงยหน้าขึ้นนมัสการรูปเคารพของเจ้าและทําให้โลหติตก  แล ้วเจ้ายงัจะ
เอากรรมสิทธิ ์ท่ี  ดิ นน้ี อ ีกหรอื 26  เจ้ ายนือยู่ด้วยดาบของเจ้า  เจ้ ากระทําการอนัน่าสะอดิสะเอยีน และเจ้าทุก
คนได้กระทําให้ภรรยาของเพื่อนบ้านเป็นมลทิน  แล ้วเจ้าจะเอากรรมสิทธิ ์ท่ี  ดิ นน้ี หรอื 27 จงกล่าวเชน่น้ี แก่ 
เขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เรามี ช ีวิตอยู ่แน่  ฉันใด บรรดาคนท่ี อยู ่ในท่ีรา้งเปล่าจะต้อง
ล้มลงด้วยดาบ และคนท่ี อยู ่ ท่ี พื้นทุ่ง เราจะมอบให้เป็นอาหารแก่ สัตว์ป่า และบรรดาคนเหล่าน้ั นที ่ อยู ่ในท่ี
กําบังเข้มแข็งและอยู่ในถ้ําจะตายด้วยโรคระบาด 28 และเราจะกระทําให ้แผ่ นดินน้ันรกรา้งท่ี สุด และความ
หยิง่ผยองในอานภุาพของแผ่นดินน้ันจะสูญสิน้ไป  ภู เขาแห ่งอ ิสราเอลจะรกรา้งจนไม่ มี คนเดินผ่าน 29  แล 
้วเขาจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ เม่ือเราได้กระทําให ้แผ่ นดินน้ันรกรา้งท่ี สุด เพราะเหตุจากการอนัน่า
สะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเขาซ่ึงเขาได้กระทําน้ัน 30  เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  ชนชาติ ของเจ้าท่ี พู ดเรือ่งเจ้า
ข้างกําแพงเมืองและตามประตู บ้าน  พู ดต่ อก ันและกั นก ับพี่น้องของตนวา่ �มาเถิด มาฟังเสียงพระวจนะ
ซ่ึงออกมาจากพระเยโฮวาห�์

ประชาชนประพฤติอยา่งคนหน้าซ่ือใจคด
31 และเข้ามาหาเจ้าอยา่งท่ีชาวตลาดมา และเขามาน่ังข้างหน้าเจ้าอยา่งประชาชนของเรา เขาฟังคําพูด

ของเจ้า  แต่ เขาไม่ยอมกระทําตาม เพราะวา่เขาแสดงความรกัมากด้วยปากของเขา  แต่  จิ ตใจของเขามุ่งอยู่
ตามความโลภของเขา 32  และ  ดู  เถิด  เจ้ าเป็นเหมือนคนรอ้งเพลงรกัแก่ เขา  มี เสียงไพเราะและเล่นดนตร ีเก่ง 
เพราะเขาฟังคําพูดของเจ้า  แต่ เขาไม่ยอมกระทําตาม 33 และเม่ือการเชน่น้ี เป็นมา ( ดู  เถิด  ก็ จะมา� เขาทัง้
หลายจะทราบวา่มี ผู้  พยากรณ์  อยู ่ในหมู่ พวกเขา �

34
คําตักเตือนสําหรบัพวกผู้ พยากรณ์  ท่ี รกัเงนิ

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพยากรณ์ กล ่าวโทษบรรดาผู้
เล้ียงแกะแห ่งอ ิสราเอล จงพยากรณ์และกล่าวแก่เขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรสัแก่พวกผู้เล้ียงแกะ
ดังน้ี วา่  วบิัติ  แก่  ผู้ เล้ียงแกะแห ่งอ ิสราเอล  ผู้ เล้ียงตัวเอง  ผู้ เล้ียงแกะยอ่มเล้ียงแกะมิ ใช ่ หรอื 3  เจ้ ารบัประทาน
ไขมัน  เจ้ าคลุมกายของเจ้าด้วยขนแกะ  เจ้ าฆ่าแกะตั วอ ้วนๆ  แต่  เจ้ าหาได้เล้ียงแกะไม่ 4 ตั วท ่ีออ่นเพลียเจ้าก็ 
ไม่  เสรมิกําลัง ตั วท ่ี เจ ็บเจ้าก็ ไม่  รกัษา ตั วท ่ีกระดู กห ักเจ้าก็ มิได้ พันผ้า ตั วท ่ี ถู กขับไล่ออกไปเจ้าก็ มิได้ ไปตาม
กลับมา ตั วท ่ีหายไปเจ้าก็ มิได้  เสาะหา และเจ้าได้ปกครองเขาด้วยการบังคับและด้วยการข่มขี่ เบียดเบียน 
5 ดังน้ั นม ันจึงกระจัดกระจายไปหมด เพราะวา่ไม่ มี  ผู้ เล้ียงแกะ และเม่ื อม ันกระจัดกระจายไป มั นก ็ตกเป็น
อาหารของสัตว์ป่าทัง้ปวงในทุ่ง 6 แกะของเราก็ เท ่ียวไปตามภูเขาทัง้หมด และตามเนินเขาสูงทุกแหง่  เออ 
แกะของเราก็กระจายไปทัว่พื้นพิ ภพ  ไม่มี ใครเท่ียวค้น  ไม่มี ใครเสาะหามัน 7  เพราะฉะน้ัน ท่านทัง้หลายผู้
เป็นผู้เล้ียงแกะ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 8  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เรามี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด 
เพราะแกะของเรากลายเป็นเหยื่อ และแกะของเรากลายเป็นอาหารของสัตวป่์าทุ่งทัง้สิน้ เพราะไม่ มี  ผู้ เล้ียง
แกะ และเพราะผู้เล้ียงแกะของเราไม่ เท ่ียวค้นหาแกะของเรา  แต่  ผู้ เล้ียงแกะน้ันเล้ียงตัวเอง และไม่ ได้ เล้ียง
แกะของเรา 9  เพราะฉะน้ัน  โอ ท่านทัง้หลายผู้เป็นผู้เล้ียงแกะ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 10  องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราเป็นปฏิ ปักษ์ กับผู้เล้ียงแกะ และเราจะเรยีกรอ้งเอาแกะของเราจาก
มือของเขา และให้เขายบัยัง้การเล้ียงแกะของเขา  ผู้ เล้ียงแกะจะไม่ ได้ เล้ียงตัวเองอกีต่อไป เราจะชว่ยแกะ
ของเราใหพ้้นจากปากของเขา เพื่ อม ิ ให ้แกะเป็นอาหารของเขา

อาณาจักรของดาวดิจะตัง้ขึ้นเหนื ออ ิสราเอลในอนาคต
11 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราคือเราเองจะค้นหาแกะของเรา และจะเท่ียวหา

มัน 12 ดังผูเ้ล้ียงแกะเท่ียวหาฝูงแกะในว ันที ่เขาอยูท่่ามกลางแกะของเขาท่ีกระจัดกระจายไป เราจะเท่ียวหา
แกะของเราดังน้ัน และเราจะชว่ยเขาให้พ้นจากสถานท่ีทัง้หลายซ่ึงเขาได้กระจัดกระจายไปอยู่ในว ันม ีเมฆ
และมีความมืดทึบ 13 เราจะนําเขาออกมาจากชนชาติ ทัง้หลาย และรวบรวมเขามาจากประเทศต่างๆ และ
จะนําเขามาไว้ในแผ่นดินของเขาเอง และเราจะเล้ียงเขาบนภูเขาแห ่งอ ิสราเอล  ใกล้ หว้ยทัง้หลายและใน
ท้องถิน่ทุกแหง่ท่ี มี คนอาศัยในประเทศน้ัน 14 เราจะเล้ียงเขาในลานหญ้าอยา่งดี และคอกของเขาจะอยู่บน
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บรรดาภูเขาสูงแห ่งอ ิสราเอล  ณ  ท่ีน่ัน เขาจะนอนลงในคอกท่ี ดี และเขาจะหากินอยู่บนลานหญ้าอุดมบน
ภูเขาแห ่งอ ิสราเอล 15 ตัวเราเองจะเป็นผู้เล้ียงแกะของเรา เราจะกระทําให้เขานอนลง  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 16 เราจะเท่ียวหาแกะท่ี หาย และเราจะนําแกะท่ี ถู กขับไล่ออกไปกลับมาอกี และเรา
จะพันผ้าให้แกะท่ีกระดู กห ัก และเราจะเสรมิกําลังแกะท่ี ออ่นเพลีย  แต่ ตั วท ่ีอว้นและเข้มแข็งเราจะทําลาย
เราจะเล้ียงเขาด้วยความยุ ติ  ธรรม 17  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  โอ  เจ้ าทัง้หลายผู้เป็นฝูงแพะ
แกะของเราเอย๋  ดู  เถิด เราจะพิพากษาระหวา่งแกะกับแกะ ระหวา่งแกะผู้กับแพะผู้ 18  ท่ี จะหากินในลาน
หญ้าอยา่งดีน้ันยงัไม่พออกีหรอื  เจ้ าจึงต้องเอาเท้าเหยยีบลานหญ้าท่ี เหลืออยู ่ของเจ้า และด่ื มน ํ้าจากแหล่ง
น้ําท่ีลึกยงัไม่พอหรอื จึงเอาเท้าของเจ้ากวนน้ําท่ี เหลืออยู ่ ให ้ ขุ่น 19 แกะของเราจะต้องกินสิง่ท่ี เท ้าของเจ้ายํ่า
และด่ื มสิ ่งท่ี เท ้าของเจ้าทําให้ขุ่นหรอื 20  เพราะฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรสัแก่เขาดังน้ี วา่  ดู  เถิด 
 เรา คือเราเอง จะพิพากษาระหวา่งแกะอว้นกับแกะผอม 21 เพราะเจ้าเอาสีข้างและบ่าดันและผลักแกะตั วอ 
่อนเพลียด้วยเขาของเจ้า  เจ้ าทําให้เขากระจายไปต่างถิน่ 22 เราจึงจะชว่ยฝูงแพะแกะของเราให ้รอด เขาจะ
ไม่เป็นเหยื่ ออ ีกต่อไป และเราจะพิพากษาระหวา่งแกะกับแกะ 23 และเราจะตัง้ผู้เล้ียงแกะผู้ หน ึ่งไวเ้หนือเขา
คือดาวดิผู้ รบัใช ้ของเรา และท่านจะเล้ียงเขาทัง้หลาย ท่านจะเล้ียงเขาและจะเป็นผู้เล้ียงของเขา 24 และเรา
คือพระเยโฮวาห์จะเป็นพระเจ้าของเขา และดาวดิผู้ รบัใช ้ของเราจะเป็นเจ้านายท่ามกลางเขา เราคือพระ
เยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาแล้ว 25 เราจะกระทําพันธสัญญาสันติสุขกับเขา และจะกําจัดสัตวร์า้ยเสียจากแผ่นดิน
เขาจะอาศัยอยู่ในถิน่ทุ รก ันดารอยา่งปลอดภัย และนอนอยู่ในป่าไม้ 26 และเราจะกระทําให้เขากับสถานท่ี
รอบๆเนินเขาของเราเป็นแหล่งพระพร เราจะส่งฝนลงมาให ้ตามฤดูกาล เป็นหา่ฝนแหง่พระพร 27  ต้นไม้  ท่ี 
ในทุ่งจะบังเกิดผล และพิภพจะบังเกิดผลประโยชน์ และเขาจะอยู่อยา่งปลอดภัยในแผ่นดินของเขา และ
เขาจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ ในเม่ือเราหกัคานแอกของเขาเสีย และชว่ยเขาให้พ้นจากมือของผู้ ท่ี กัก
เขาให้เป็นทาส 28 เขาจะไม่เป็นเหยื่อของประชาชาติ อกีต่อไป หรอืสัตว์ป่าดิ นก ็จะไม่กินเขา และเขาจะอยู ่
อยา่งปลอดภัย  ไม่มี  ผู้ ใดกระทําใหเ้ขากลัว 29 และเราจะจัดหาไรน่าอ ันม ีชื่อให ้แก่  เขา เพื่อเขาจะไม่ ถู กผลาญ
ด้วยความอดอยากในแผ่นดินน้ันต่อไปอกี  ไม่ ต้องทนรบัความอบัอายขายหน้าจากประชาชาติ 30 และเขาจะ
ทราบวา่เราคือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเขาสถิ ตก ับเขา และเขาคือวงศ์วานอสิราเอลเป็นประชาชนของเรา
 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 31  เจ้ าทัง้หลายเป็นแกะของเรา เป็นแกะในลานหญ้าของเรา  เจ้ า
ทัง้หลายเป็นมนษุยแ์ละเราเป็นพระเจ้าของเจ้า  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �
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 ภู เขาเสอรีจ์ะเป็ นที ่รา้งเปล่า

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้ ภู เขาเส
อรี์ และพยากรณ์ ต่อม ัน 3 และกล่าวแก่มั นว ่า  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด  โอ  ภู เขาเสอรี ์
เอย๋ เราต่อสู้กับเจ้า และเราจะเหยยีดมือของเราต่อสู้ เจ้า และเราจะกระทําให ้เจ้ ารกรา้งท่ี สุด 4 เราจะกระทํา
ใหห้วัเมืองของเจ้าถูกทิง้ไวเ้สียเปล่าและเจ้าจะเป็ นที ่ รกรา้ง และเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ 5 เพราะ
เจ้าพยาบาทอยู ่เป็นนิตย ์และใหโ้ลหติของประชาชนอสิราเอลไหลออกด้วยอาํนาจของดาบในเวลาพิบั ติ ของ
เขา ในเวลาท่ีความชัว่ชา้ของเขาสิน้สุดลง 6  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตร ัสว ่า  เพราะฉะน้ัน เรามี ช ีวติอ
ยู ่แน่  ฉันใด เราจะเตรยีมเจ้าเพื่อรบัโทษแหง่การให้โลหติตก และโลหติจะไล่ตามเจ้า เพราะเจ้ามิ ได้  เกล ียด
ชงัเรือ่งโลหติ เพราะฉะน้ันโลหติจึงจะไล่ตามเจ้าไป 7 ดังน้ันเราจะกระทําให ้ภู เขาเสอรีร์กรา้งท่ี สุด และเรา
จะตัดผู้ ท่ี ผ่านออกมาและผู้ ท่ี  กล ับเข้าไปเสียจากมัน 8  ภู เขาของเขาน้ัน เราจะให ้มี  ผู้  ท่ี  ถู กฆ่าเต็มไปหมด  ผู้  ท่ี  
ถู กฆ่าด้วยดาบจะล้มลงตามเนินเขาของเจ้า ตามหุบเขาของเจ้า และในหว้ยทัง้สิน้ของเจ้า 9 เราจะกระทํา
เจ้าใหเ้ป็ นที ร่กรา้งอยู ่เนืองนิตย ์และหวัเมืองของเจ้าจะไม่ กล ับคืนมาอกี  แล ้วเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮ
วาห์ 10 เพราะเจ้ากล่าววา่ � ประชาชาติ ทัง้สองน้ีและประเทศทัง้สองน้ีจะต้องเป็นของเรา เราจะเอาเขามา
เป็นกรรมสิทธิ�์  ถึงแม้ พระเยโฮวาหส์ถิตอยู ่ท่ีน่ัน 11  เพราะฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เรามี ช ีวิ
ตอยู ่แน่  ฉันใด เราจะกระทําต่อเจ้าตามความกริว้และความอจิฉาของเจ้า ซ่ึงเจ้าสําแดงเพราะความเกลียด
ชงัของเจ้าซ่ึ งม ีต่อเขา เม่ือเราพิพากษาเจ้า เราจึงจะสําแดงตัวของเราในหมู่พวกเขาให้เขารู ้จัก 12 และ
เจ้าจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์ และทราบวา่เราได้ยนิคําหมิน่ประมาททัง้ปวงของเจ้า ซ่ึงเจ้าได้ พู ดต่อ
ภูเขาทัง้หลายแห ่งอ ิสราเอลวา่ �มันถูกทิง้ไว ้ให ้ รกรา้ง มันถูกมอบไว ้ให ้เราเผาผลาญเสีย� 13 ด้วยปากของ
เจ้า  เจ้ าเบ่งตัวเจ้าต่อสู้ เรา และวา่เราอกีมากหลาย เราได้ยนิแล้ว 14  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ 
เม่ือแผ่นดินโลกทัง้สิน้ชื่นชมยนิดี เราจะกระทําเจ้าให้รกรา้งไป 15  เจ้ าได้ ชื่นชมยนิดี ต่อมรดกแหง่วงศ์วาน
อสิราเอลเพราะมันเป็ นที ่รกรา้งฉันใด เราจะกระทําแก่ เจ้ าฉันน้ัน  โอ  ภู เขาเสอรี ์เอย๋ รวมทัง้เอโดมทัง้หมด
ทัง้หมดเลย  เจ้ าจะต้องเป็ นที ่ รกรา้ง  แล ้วเขาทัง้หลายจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห�์
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36
 ภู เขาทัง้หลายแห ่งอ ิสราเอลจะกลับคืนใหเ้ป็นดังเดิม

1 � เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพยากรณ์ต่อภูเขาทัง้หลายแห ่งอ ิสราเอลวา่  ภู เขาแห ่งอ ิสราเอลเอย๋ จงฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 2  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะศั ตรู  กล ่าวขวญัถึงเจ้าวา่ �อา้ฮา
 แม้แต่  ท่ี สูงโบราณเหล่าน้ันได้ตกเป็นกรรมสิทธิข์องเราแล้ว� 3 เพราะฉะน้ันจงพยากรณ์และกล่าววา่  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะวา่เขากระทําให ้เจ้ ารกรา้ง และกลืนเจ้าเสียทุ กด ้านเพื่อเจ้าจะได้
ตกเป็นกรรมสิทธิข์องชนชาติ ท่ี  เหลืออยู ่ น้ัน และรมิฝีปากของพวกชา่งพู ดก ็เอาเรือ่งของเจ้าไปนินทา เป็ นที ่
เส่ือมเสียชื่อเสียงในหมู่ ประชาชน 4  ภู เขาทัง้หลายแห ่งอ ิสราเอลเอย๋ เพราะฉะน้ันจงฟังพระวจนะขององค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แก่  ภู เขาและเนินเขา  แม่น ้ําและหุบเขา  ท่ี  ท่ี  ถู ก
ทิง้ไวเ้สียเปล่าและรกรา้ง และหวัเมืองท่ี ถู กละทิง้ ซ่ึงได้กลายเป็นเหยื่อและเป็ นที ่ เย ้ยหยนัแก่ ประชาชาติ  ท่ี  
เหลืออยู ่รอบๆน้ัน 5 เพราะฉะน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ ด้วยความหวงแหนอยา่งเดือดดาล
ของเรา เราพูดกล่าวโทษประชาชาติ ท่ี  เหลืออยู ่และแก่เอโดมทัง้สิน้ผู้ ท่ี มอบแผ่นดินของเราให ้แก่ ตนเองให้
เป็นกรรมสิทธิ์ ด้วยความรา่เรงิอยา่งเต็มใจ และใจประมาทหมิน่อยา่งท่ี สุด เพื่อเขาจะได้ ไล่ คนแผ่นดินน้ัน
ออกไป เพื่อจะได้ปล้นเอาไปเสีย 6 เพราะฉะน้ันจงกล่าวคําพยากรณ์ เก ี่ยวกับแผ่นดิ นอ ิสราเอล และจงกล่าว
แก่ ภู เขาและเนินเขา  แก่ หว้ยและหุบเขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราพูดด้วยความ
หวงแหนและความพิโรธของเรา เพราะเจ้าได้ทนรบัความอบัอายขายหน้าจากประชาชาติ 7 เพราะฉะน้ัน
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตร ัสว ่า เราปฏิญาณวา่  ประชาชาติ  ท่ีอยู ่รอบเจ้าน้ันจะทนรบัความอบัอายขาย
หน้า 8  โอ  ภู เขาทัง้หลายแห ่งอ ิสราเอลเอย๋  แต่  เจ้ าจะแตกกิง่ของเจ้าออกมา และออกผลให ้แก่ อสิราเอล
ประชาชนของเรา เพราะไม่ชา้เขาจะได้ กลับมา 9  เพราะ  ดู  เถิด เราอยู่ฝ่ายเจ้า เราจะหนัมาหาเจ้า และเจ้า
จะถูกไถและถูกหวา่น 10 และเราจะทวีคนให ้แก่  เจ้า คือบรรดาวงศ์วานอสิราเอลทัว่หมด หวัเมืองจะมีคน
มาอาศัยอยู่ และสถานท่ีรา้งเปล่าจะถูกสรา้งขึ้นใหม่ 11 เราจะทวทัีง้คนและสัตว ์ให ้ แก่  เจ้า จะเพิม่ขึ้นและมี
ลูกดก และเราจะกระทําให ้เจ้ ามีคนอาศัยอยู่อยา่งในกาลก่อน และจะเป็นประโยชน์ แก่  เจ้ ามากกวา่แต่ ก่อน 
 แล ้วเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ 12  เออ เราจะให้คนดําเนินบนเจ้า คื ออ ิสราเอลประชาชนของเรา
ด้วย และเขาทัง้หลายจะได้ เจ้ าเป็นกรรมสิทธิ์ และเจ้าจะเป็นมรดกของเขา และเจ้าจะไม่เอาลูกของเขาไป
อกี 13  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เพราะคนกล่าวแก่ เจ้ าวา่ � เจ้ ากินคนและเจ้าได้เอาลูกของ
ประชาชาติของเจ้าไป� 14  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เพราะฉะน้ันเจ้าจะไม่กินคน และจะไม่เอาลูก
ของเจ้าจากประชาชาติของเจ้าไปอกีเลย 15 เราจะไม่ ให ้ เจ้ าได้ยนิคําประมาทหมิน่ของประชาชาติต่างๆอกี
และเจ้าไม่ต้องทนรบัความอบัอายขายหน้าของชนชาติทัง้หลายอกีเลย และไม่ต้องกระทําให ้ประชาชาติ ของ
เจ้าสะดุดอกีเลย  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

อสิราเอลท่ีกระจัดกระจายไปแล้วจะกลับคืนมาและรบัความรอด
16 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 17 � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ เม่ือวงศ์วานอสิราเอลได้มา

อาศัยอยู่ในแผ่นดินของตน เขากระทําให ้แผ่ นดินเป็นมลทินด้วยวถีิและการกระทําของเขา  ความประพฤติ 
ของเขาท่ี มีต ่อหน้าเราก็เหมือนมลทิ นอ ันเกิดจากระดู 18 เพราะฉะน้ันเราจึงระบายความกริว้ของเราออก
เหนือเขาด้วยเรือ่งโลหติซ่ึงเขาได้กระทําให้ตกบนแผ่นดิน ด้วยเรือ่งรูปเคารพซ่ึงเขากระทําให ้แผ่ นดินน้ัน
เป็นมลทิน 19 เราจึงให้เขากระจัดกระจายไปท่ามกลางประชาชาติ และเขาถูกกระจายไปตามประเทศต่างๆ
เราพิพากษาเขาตามวถีิและการกระทําของเขา 20  แต่ เม่ือเขามายงับรรดาประชาชาติ เขาจะมาท่ีไหนก็ ตาม 
เขาได้ ลบหลู่ นามบร ิสุทธ ์ิของเรา ซ่ึงคนกล่าวขวญัถึงเขาวา่ �คนเหล่าน้ีเป็นประชาชนของพระเยโฮวาห์ ถึง
กระน้ันเขายงัต้องออกไปจากแผ่นดินของพระองค์� 21  แต่ เรายงัสงสารนามบร ิสุทธ ์ิของเรา ซ่ึงวงศ์วาน
อสิราเอลได้ ลบหลู่ ท่ามกลางประชาชาติซ่ึงเขาตกไปอยู ่น้ัน 22 เพราะฉะน้ันจงกล่าวแก่ วงศ์ วานอสิราเอล  
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ เรากําลังจะกระทําอยู ่แล้ว  ไม่ใช ่เพื่อเหน็แก่ 
เจ้า  แต่ เพราะเหน็แก่นามบร ิสุทธ ์ิของเรา ซ่ึงเจ้าได้ ลบหลู่ ท่ามกลางประชาชาติซ่ึงเจ้าเข้าไปอยู ่น้ัน 23 และ
เราจะชาํระใหน้ามท่ี ยิง่ใหญ่ ของเราบร ิสุทธ ิ์ ซ่ึงเป็นนามท่ี ถู กลบหลู่ท่ามกลางประชาชาติ และซ่ึงเจ้าได้ ลบหลู่ 
ท่ามกลางเขา และประชาชาติจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 
เม่ือเราสําแดงความบร ิสุทธ ์ิของเราท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อตาเขาทัง้หลาย 24 เพราะวา่เราจะเอาเจ้าออก
มาจากท่ามกลางประชาชาติและรวบรวมเจ้ามาจากทุกประเทศ และจะนําเจ้าเข้ามาในแผ่นดินของเจ้าเอง
25 เราจะเอาน้ําสะอาดพรมเจ้า และเจ้าจะสะอาดพ้นจากมลทินทัง้หลายของเจ้า และเราจะชาํระเจ้าจากรูป
เคารพทัง้หลายของเจ้า 26 เราจะให้ใจใหม่ แก่  เจ้า และเราจะบรรจุ จิ ตวญิญาณใหม่ ไว ้ในเจ้า เราจะนําใจหนิ
ออกไปเสียจากเน้ือของเจ้า และจะให้ใจเน้ือแก่ เจ้า 27 และเราจะใส่วญิญาณของเราภายในเจ้า และกระทํา
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ให ้เจ้ าดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และเจ้าจะรกัษาคําตัดสินของเราและกระทําตาม 28  เจ้ าจะอาศัยอยู่
ในแผ่นดินซ่ึงเราให ้แก่ บรรพบุรุษของเจ้า และเจ้าจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า
29 เราจะชว่ยเจ้าให้พ้นมลทินทัง้หลายของเจ้า และเราจะเรยีกข้าวมา และจะกระทําให ้อุดมสมบูรณ์ และ
จะไม่ ให ้ เจ้ าเกิดการกันดารอาหารเลย 30 เราจะกระทําให้ผลของต้นไม้และไรน่าอุดมสมบู รณ ์เพื่อเจ้าจะไม่
ต้องทนรบัความอบัอายขายหน้าเพราะการกันดารอาหารท่ามกลางประชาชาติ อ ีกเลย 31  แล ้วเจ้าจะระลึก
ถึงวถีิทางท่ีชัว่ของเจ้า และการกระทําท่ี ไม่ดี ของเจ้า  แล ้วเจ้าจะเกลียดตัวเจ้าในสายตาของเจ้าเอง เพราะ
ความชัว่ชา้ของเจ้าและเพราะการกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนของเจ้า 32  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า
 ท่ี เรากระทําน้ั นม ิ ใช ่เพราะเหน็แก่ เจ้า  ขอให ้ เจ้ าทราบเสีย  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ จงอบัอายและขายหน้า
ด้วยเรือ่งทางของเจ้าเถิด 33  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ ในว ันที ่เราชาํระเจ้าให้หมดจากความ
ชัว่ชา้ทัง้สิน้ของเจ้าน้ัน เราจะกระทําให ้เจ้ าอาศัยอยู่ในบรรดาหวัเมือง และสถานท่ีทิง้รา้งจะได้สรา้งขึ้นใหม่
34  แผ่ นดิ นที ่รกรา้งจะได้รบัการไถแทนท่ีจะเป็ นที ่รกรา้งดังท่ีปรากฏต่อสายตาของคนทัง้หลายท่ีผ่านไปมา
35 และเขาทัง้หลายจะกล่าววา่ � แผ่ นดินน้ี ท่ี เคยรกรา้งกลายเป็นอยา่งสวนเอเดน หวัเมืองท่ี ถู กทิง้ไว้เสีย
เปล่าและรกรา้งและปร ักห ักพัง  เดีย๋วน้ี  ก็  มี กําแพงล้อมรอบและมีคนอาศัย� 36  แล ้วประชาชาติ ท่ี  เหลืออยู ่
รอบๆ  เจ้ าจะทราบวา่  เรา พระเยโฮวาห์  ได้ สรา้งท่ีปร ักห ักพังเหล่าน้ีขึ้นใหม่ และปลูกพืชในท่ีรกรา้งน้ัน  เรา 
พระเยโฮวาห์  ได้ ลัน่วาจาไว ้แล้ว และเราจะกระทําเชน่น้ัน 37  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เราจะ
ให ้วงศ์ วานอสิราเอลขอให้เรากระทําสิง่น้ี ให ้ ด้วย คือให้เพิม่คนอยา่งเพิม่ฝูงแพะแกะ 38 ฝูงแพะแกะอนับร ิ
สุทธ ์ิและฝูงแพะแกะท่ีเยรูซาเล็มระหวา่งเทศกาลตามกําหนดของเธอเป็นอยา่งไร เมืองท่ี ถู กทิง้รา้งจะเต็ม
ไปด้วยฝูงคนอยา่งน้ัน  แล ้วเขาจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห�์

37
หวา่งเขาท่ี มี กระดูกแหง้

1 พระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์มาอยู่เหนือข้าพเจ้า และพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าออกมาด้วยพระวญิญาณ
ของพระเยโฮวาห์ และวางข้าพเจ้าไว ้ท่ี กลางหวา่งเขา  มี กระดูกเต็มไปหมด 2  พระองค์ ทรงพาข้าพเจ้าไป
เท่ียวในหมู่กระดูกเหล่าน้ัน  ดู  เถิด  มี กระดูกท่ีหวา่งเขาน้ันมากมายเหลือเกิน และดู เถิด เป็นกระดูกแหง้ที 
เดียว 3 และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ กระดูกเหล่าน้ีจะมี ช ีวติได้ ไหม � และข้าพเจ้า
ทูลตอบวา่ � โอ  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเจ้าข้า  พระองค์  ก็ ทรงทราบอยู ่แล้ว � 4  พระองค์ ตรสักับข้าพเจ้าอ ี
กวา่ �จงพยากรณ์ต่อกระดูกเหล่าน้ี และกล่าวแก่มั นว ่า  โอ กระดูกแหง้เอย๋ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ 5  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แก่ กระดูกเหล่าน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะกระทําให้ลมหายใจเข้าไปในเจ้า
และเจ้าจะมี ชวีติ 6 เราจะวางเส้นเอน็ไว้บนเจ้าและจะกระทําให้เน้ื อม ีมาบนเจ้า และเอาหนังคลุมเจ้าและ
บรรจุลมหายใจในเจ้าและเจ้าจะมี ชวีติ และเจ้าจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห�์ 7 ข้าพเจ้าก็ พยากรณ์  ดังท่ี 
ข้าพเจ้าได้รบับัญชา เม่ือข้าพเจ้าพยากรณ์ อยู ่น้ั นก ็ มีเสียง และดู เถิด เป็นเสียงกรุกกรกิ กระดูกเหล่าน้ั นก 
็ เข ้ามาหากันตามท่ีของมัน 8 และเม่ือข้าพเจ้ามองดู  ดู  เถิด  ก็  เห ็ นม ี เอ ็นบนมัน และเน้ื อก ็มาท่ี กระดูก และ
หนั งก ม็าหุม้กระดูกไว้  แต่  ไม่มี ลมหายใจในน้ัน 9  แล ้วพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงพยากรณ์ แก่  ลมหายใจ 
 บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพยากรณ์ เถิด จงกล่าวแก่ลมหายใจวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  โอ ลม
หายใจเอย๋ จงมาจากลมทัง้ส่ีมาหายใจเข้าไปในคนท่ี ถู กฆ่าเหล่าน้ี เพื่อให ้เขามี ชวีติ � 10 ข้าพเจ้าก็ พยากรณ์  
ดังท่ี ทรงบัญชาแก่ ข้าพเจ้า และลมหายใจก็ เข ้ามาในกระดูกและกระดู กก ็ มีชวีติ  แล้วก็ ยนืขึ้น เป็นกองทัพ
ใหญ่โตจรงิๆ

 ชนชาติ อสิราเอลจะมี ช ีว ิตอ ีก
11  แล ้วพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ กระดูกเหล่าน้ีคือวงศ์วานอสิราเอลทัง้สิน้  ดู  เถิด 

เขาทัง้หลายกล่าววา่ �กระดูกของเราแหง้ และความหวงัของเราก็ สิ ้นไป เราได้ ถู กตัดส่วนของเราออกเสีย�
12  เพราะฉะน้ัน จงพยากรณ์และกล่าวแก่เขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด  โอ ประชาชน
ของเราเอย๋ เราจะเปิดหลุมฝังศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลุมฝังศพของเจ้า และจะนําเจ้ากลับมา
ยงัแผ่นดิ นอ ิสราเอล 13  โอ ประชาชนของเราเอย๋  เจ้ าจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์ ในเม่ือเราเปิดหลุมศพ
ของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลุมศพของเจ้า 14 และเราจะบรรจุวญิญาณของเราไว้ในเจ้า และเจ้าจะมี 
ชวีติ และเราจะวางเจ้าไวใ้นแผ่นดินของเจ้า  แล ้วเจ้าจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห ์ได้ ลัน่วาจาแล้ว และเรา
ได้ กระทํา พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ �

 ยู ดาหกั์บอสิราเอลจะรวมกั นอ ีก
15 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าอ ีกวา่ 16 � เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงเอาไม้มาอนัหน่ึงเขียน

ลงวา่ �สําหรบัยูดาห์ และสําหรบัชนอสิราเอลท่ีสังคมกับยูดาห�์ จงเอาไม้มาอ ีกอ ันหน่ึงเขียนลงวา่ �สําหรบั
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โยเซฟ  ไม้ ของเอฟราอมิ และวงศ์วานอสิราเอลทัง้สิ ้นที ่สังคมกับโยเซฟ� 17 เอาไม้ทัง้สองมารวมกันเข้าเป็ 
นอ ันเดียว เพื่อเป็นไม้อนัเดียวในมือของเจ้า 18 และเม่ือชนชาติของเจ้ากล่าวแก่ เจ้ าวา่ �ท่านจะไม่สําแดง
ให้เราทราบหรอืวา่  ไม้  น้ี หมายความวา่กระไร� 19 จงกล่าวแก่เขาวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี 
วา่  ดู  เถิด เราจะเอาไม้ของโยเซฟ ซ่ึงอยู่ในมือของเอฟราอมิ และตระกูลอสิราเอลท่ีสังคมกับเขา และเรา
จะเอาไม้ของยูดาห์มารวมเข้าด้วย และกระทําให้เป็นไม้อนัเดียวกัน  เพื่อให ้เป็นไม้อนัเดียวในมือของเรา
20 และไม้ซ่ึงเจ้าเขียนไว้น้ันจะอยู่ในมือของเจ้าต่อหน้าต่อตาเขา 21  แล ้วจงกล่าวแก่เขาวา่  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะนําคนอสิราเอลมาจากท่ามกลางประชาชาติ ซ่ึงเขาได้ เข ้าไปอยู่ด้วย
น้ัน และจะรวบรวมเขามาจากทุ กด ้านและนําเขามายงัแผ่นดินของเขาเอง 22 และเราจะกระทําให้เขาเป็น
ประชาชาติเดียวในแผ่นดินน้ั นที ่บนภูเขาทัง้หลายแห ่งอ ิสราเอล และจะมี กษัตรยิ ์ แต่  พระองค์ เดียวปกครอง
อยู่เหนือเขาทัง้สิน้ เขาจะไม่เป็นสองประชาชาติ อกีต่อไป และจะไม่แยกเป็นสองราชอาณาจั กรอ ีกต่อไป
23 เขาจะไม่กระทําตัวใหเ้ป็นมลทินด้วยรูปเคารพและสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนของเขา หร ือด ้วยการละเมิดใดๆ
ของเขาต่อไปอกี  แต่ เราจะชว่ยเขาให้พ้นจากบรรดาท่ีอาศัยซ่ึงเขากระทําบาปน้ัน และจะชาํระเขา และเขา
จะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา 24  ดาว ิดผู้ รบัใช ้ของเราจะเป็นกษั ตร ิย์เหนือเขาทัง้
หลาย และเขาทุกคนจะมี ผู้ เล้ียงผู้ เดียว เขาทัง้หลายจะดําเนินตามคําตัดสินของเรา และรกัษากฎเกณฑ์
ของเรา และกระทําตาม 25 เขาทัง้หลายจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินซ่ึงบรรพบุรุษของเจ้าอาศัยอยู่ ซ่ึงเราได้ ให ้ 
แก่ ยาโคบผู้ รบัใช ้ของเรา ตัวเขาและลูกหลานของเขาจะอาศัยอยู ่ท่ี น่ันเป็นนิตย์ และดาวดิผู้ รบัใช ้ของเรา
จะเป็นเจ้าของเขาเป็นนิตย์ 26 เราจะกระทําพันธสัญญาสันติภาพกับเขา จะเป็นพันธสัญญานิรนัดร ์แก่  เขา 
และเราจะตัง้เขาไวแ้ละให้เขาทว ีขึ้น และเราจะวางสถานบร ิสุทธ ์ิของเราไวท่้ามกลางเขาเป็นนิตย์ 27  พล ับ
พลาของเราจะอยูกั่บเขา  เออ เราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชาชนของเรา 28  แล ้วประชาชาติ
ทัง้หลายจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์กระทําให้อสิราเอลเป็นสุทธพิิเศษชาติ ในเม่ือสถานบร ิสุทธ ์ิของเรา
อยูท่่ามกลางเขาเป็นนิตย�์
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โกกและมาโกกจะมาสู้รบกับอสิราเอล
1พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 2� บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้โกกแหง่แผ่น

ดินมาโกก  เจ้ าองค์สําคัญของเมเชคและทูบัล และจงพยากรณ์ กล ่าวโทษเขา 3 จงกล่าววา่  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด  โอ โกกเอย๋ เราเป็นปฏิ ปักษ์ กับเจ้า  ผู้ เป็นเจ้าองค์สําคัญแหง่เมเชคและทูบัล
4 เราจะให ้เจ้ าหนักลับ และเอาเบ็ดเก่ียวขากรรไกรของเจ้า และเราจะนําเจ้าออกมาพรอ้มทัง้กองทัพทัง้สิน้
ของเจ้า ทั ้งม ้าและพลม้า สวมเครือ่งรบครบทุกคน เป็นกองทัพใหญ่  มีด ้ังและโล่ ถือดาบทุกคน 5  เปอรเ์ซีย 
 เอธโิอเปีย และพูตอยู่กับเขาด้วย  ทุ กคนมี โล่ และหมวกเหล็ก 6 โกเมอรแ์ละกองทัพทัง้สิน้ของเขา  วงศ์ วาน
โทการมาหจ์ากส่วนเหนือสุด  พร ้อมกับกองทัพทัง้สิน้ของเขา  มี  ชนชาติ ทัง้หลายเป็ นอ ันมากอยู่กับเจ้า 7  เจ้ า
และบรรดากองทัพซ่ึงประชุมอยู่กับเจ้า จงเตรยีมตัวพรอ้มและให ้พร ้อมไว ้เสมอ และจงเป็นยามเฝ้าเขาทัง้
หลาย 8 เม่ือล่วงไปหลายวนัแล้วเจ้าจะต้องถูกเร ียกตัว ในปีหลังๆเจ้าจะยกเข้าไปต่อสู้กับแผ่นดินซ่ึงได้คืน
มาจากดาบ เป็นแผ่นดิ นที ่ประชาชนรวบรวมกันมาจากชนชาติหลายชาติ อยู ่ ท่ี บนภูเขาอสิราเอล ซ่ึงได้เคย
เป็ นที ่ทิง้รา้งอยู ่เนืองนิตย ์ประชาชนของแผ่นดินน้ันออกมาจากชนชาติ อื่นๆ  บัดน้ี อาศัยอยู่อยา่งปลอดภัย
แล้ วท ้ังสิน้ 9  เจ้ าจะรุกออกไป มาเหมือนพายุ  เจ้ าจะเป็นเหมือนเมฆคลุมแผ่นดิน ทัง้เจ้าและกองทัพทัง้สิน้
ของเจ้าและชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมากท่ี อยู ่กับเจ้า 10  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ ต่อมาในเวลา
น้ันจะบังเกิดความคิดในใจของเจ้า และเจ้าจะคิดแผนการชัว่ 11 และจะกล่าววา่ �เราจะยกกองทัพไปยงั
แผ่นดิ นที ่ชนบทไม่ มี กําแพงล้ อม เราจะโจมตีประชาชนท่ีสงบซ่ึงอาศัยอยู ่อยา่งปลอดภัย  ทุ กคนอาศัยอยู่
โดยไม่ มี  กําแพง  ไม่มี  ดาล  ไม่มี  ประตู � 12 เพื่อชงิข้าวของปล้นเอาไปและเพื่อชงิเหยื่อ คือเพื่อจะห ันม ือของ
เจ้ากลับมายงัท่ีรกรา้งซ่ึงขณะน้ี มี คนอาศัยอยู่ และมายงัประชาชนซ่ึงรวบรวมจากบรรดาประชาชาติ ท่ี  ได้  
สัตว ์ ใช ้งานและข้าวของ คือผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางแผ่นดินน้ัน 13 เชบาและเดดานและบรรดาพ่อค้าแหง่ทาร
ชชิ และสิงโตหนุ่ มท ้ังหลายในเมืองน้ันจะกล่าวแก่ เจ้ าวา่ �ท่านมาเพื่อจะชงิข้าวของหรอื ท่านชุ มน ุมกอง
ทัพเพื่อจะปล้น เพื่อจะขนเอาเงนิและทองไป ขนเอาสัตว์และข้าวของไป เพื่อจะชงิของมากมายหรอื� 14  
เพราะฉะน้ัน  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพยากรณ์และกล่าวกับโกกวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ ใน
วนัน้ันเม่ื ออ ิสราเอลประชาชนของเราอาศัยอยู่อยา่งปลอดภัยแล้ว  เจ้ าจะมิ ได้  รู ้ หรอื 15  เจ้ าจะมาจากท่ีของ
เจ้าซ่ึงอยู่ส่วนเหนือท่ี สุด ทัง้เจ้าและชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมากท่ี อยู ่กับเจ้า  ทุ กคนขี่ม้าเป็นกองทัพมห ึมา 
เป็นกองทัพทรงกําลังยิง่นัก 16  เจ้ าจะมาต่อสู้อสิราเอลประชาชนของเรา เหมือนอยา่งเมฆคลุมแผ่นดินใน
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กาลภายหน้า เราจะนําเจ้ามาต่อสู้กับแผ่นดินของเรา เพื่อประชาชาติทัง้หลายจะรูจั้กเรา  โอ โกกเอย๋ ในเม่ือ
เราสําแดงความบร ิสุทธ ิ์ของเราท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อตาเขา

พระเจ้าจะทรงชนะโกก
17  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าเป็นผู้น้ันหรอืผู้ ท่ี ในสมั ยก ่อนเราได้ พู ดถึงโดยผู้ พยากรณ์ 

ของอสิราเอลผู้ รบัใช ้ของเรา  ผู้ ซ่ึงในสมัยน้ันได้ พยากรณ์  อยู ่หลายปี วา่ เราจะนําเจ้ามาต่อสู้กับเขา 18  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  แต่ ต่อมาในเวลาน้ันเม่ือโกกจะยกมาต่อสู้กับแผ่นดิ นอ ิสราเอล ความพิโรธ
ของเราจะพลุ่งขึ้นต่อหน้าเรา 19 เพราะเราขอประกาศด้วยความหวงแหนและด้วยความพิโรธดัง่เพลิงพลุ่ง
ของเราวา่ ในวนัน้ันจะมีการสัน่สะเทือนใหญ่ยิง่ในแผ่นดิ นอ ิสราเอล 20 ปลาท่ีทะเลและนกในอากาศ และ
สัตว์ป่าทุ่งและบรรดาสัตว์เล้ือยคลานท่ีคลานอยู่บนแผ่นดิน และประชาชนทัง้สิ ้นที ่ อยู ่บนพื้นพิภพจะสัน่
สะเทือนต่อหน้าเรา  ภู เขาจะพังทลายลง และหน้าผาจะพัง และกําแพงทุกแหง่จะล้มลงท่ี ดิน 21 เราจะรอ้ง
ถึงภูเขาทัง้หลายของเราเรยีกดาบมาต่อสู้กับโกก  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ และดาบของ
ทุกคนจะต่อสู้กับพี่น้องของเขา 22 เราจะพิพากษาลงโทษเขาด้วยโรคระบาดและโลหติตก เราจะให้ฝนตก
อยา่งน้ําไหลเชีย่ว ทัง้ลูกเหบ็และไฟ และไฟกํามะถันตกใส่เขาและกองทัพของเขาและชนชาติทัง้หลายเป็ 
นอ ันมากท่ี อยู ่กับเขา 23 ดังน้ันเราจะสําแดงความยิง่ใหญ่ของเราและชาํระตัวของเราให ้บรสุิทธิ ์และเราจะ
เป็ นที ่ รู ้จักท่ามกลางสายตาของประชาชาติ เป็นอนัมาก  แล ้วเขาจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห�์

39
สุสานของมาโกกจะอยูทั่ว่แผ่นดิ นอ ิสราเอล

1 � เพราะฉะน้ัน  เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงพยากรณ์ กล ่าวโทษโกก และกล่าววา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด  โอ โกกเอย๋ เราเป็นปฏิ ปักษ์ กับเจ้า  ผู้ เป็นเจ้าองค์สําคัญแหง่เมเชคและทูบัล 2 เราจะ
ให ้เจ้ าหนักลับ และเจ้าจะเหลือแค่ หน ึ่งในหกส่ วน และให ้เจ้ าขึ้นมาจากส่วนเหนือท่ี สุด และให ้เจ้ าเข้าไปต่อสู้ 
ภู เขาทัง้หลายแห ่งอ ิสราเอล 3  แล ้วเราจะตี คันธน ู ให ้หลุดจากมือซ้ายของเจ้า และเราจะให ้ลูกธน ูตกจาก
มือขวาของเจ้า 4  เจ้ าจะล้มลงบนภูเขาแห ่งอ ิสราเอล ทัง้เจ้าและกองทัพทัง้สิน้ของเจ้า และชนชาติทัง้หลาย
ท่ี อยู ่กับเจ้า เราจะมอบเจ้าให้เป็นอาหารแก่ เหย ่ียวทุกชนิดและแก่ สัตว ์ป่าทุ่ง 5  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตร ัสว ่า  เจ้ าจะล้มลงบนพื้นทุ่ง เพราะเราได้ลัน่วาจาแล้ว 6 เราจะส่งเพลิงมาเหนือมาโกก และท่ามกลางผู้ ท่ี 
อาศัยอยู ่อยา่งไร กั้งวลตามเกาะต่างๆ และเขาทัง้หลายจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์ 7และเราจะกระทําให้
นามบร ิสุทธ ์ิของเราเป็ นที ่ รู ้จักในท่ามกลางอสิราเอลประชาชนของเรา เราจะไม่ ยอมให ้อสิราเอลทําให้นาม
บร ิสุทธ ์ิของเรามัวหมองอกีต่อไป และประชาชาติจะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์  องค์  บรสุิทธิ ์ในอสิราเอล
8  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  ดู  เถิด มาแล้ว และจะเป็นอยา่งน้ัน คือวนัน้ันซ่ึงเราได้ลัน่วาจาไว้ 9  แล 
้วบรรดาคนเหล่าน้ั นที ่อาศัยอยู่ในบรรดาหวัเมืองอสิราเอลจะออกไป และจะเอาไฟสุมเครือ่งอาวุธเผาเสีย
คือโล่และดัง้  คันธน ูและลูกธนู หอกยาวและหอกซัด และเขาจะเอาไฟสุมเป็นเวลาเจ็ดปี 10  เพราะฉะน้ัน 
เขาไม่จําเป็นจะต้องเอาฟืนมาจากทุ่งนาหรอืตัดฟืนมาจากป่า เพราะเขาจะก่อไฟด้วยเครือ่งอาวุธ และเขา
ทัง้หลายจะแยง่ชงิผู้ ท่ี  แย ่งชงิเขา และจะปล้นผู้ ท่ี ปล้นเขา  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 11 ต่อ
มาในวนัน้ัน เราจะให้โกกมีสุสานอยู่ในอสิราเอล คือหุบเขาของคนเดินผ่านไปมา ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวนัออก
ของทะเล มันจะปิดจมูกของคนเดินผ่านไปมา เพราะวา่โกกและหมู่นิกรทัง้สิน้ของท่านจะถูกฝังไว ้ท่ีน่ัน เขา
จะเรยีกกั นว ่า หุบเขาฮาโมนโกก 12  วงศ์ วานอสิราเอลจะฝังเขาทัง้หลายอยู่ถึงเจ็ดเดือน เพื่อจะทําให ้แผ่ 
นดินน้ันสะอาด 13  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า ประชาชนทุกคนแหง่แผ่นดินจะฝังเขาทัง้หลาย ใน
วนัน้ันเม่ือเราสําแดงสงา่ราศีของเรา ประชาชนน้ันจะได้รบัเกียรติเพราะการฝังศพน้ัน 14 เขาทัง้หลายจะ
ตัง้คนให้เดินผ่านไปมาในแผ่นดินเรือ่ยไป  ให ้ฝังศพคนเหล่าน้ั นที ่ เหลืออยู ่บนพื้นแผ่นดิน เพื่อจะทําแผ่น
ดินให ้สะอาด เขาจะออกตรวจค้นเม่ือสิน้เจ็ดเดือนแล้ว 15 เม่ือคนเหล่าน้ันผ่านไปมาในแผ่นดิน ถ้าใครเหน็
กระดูกคนเข้า เขาจะเอาเครือ่งหมายปักไวข้้างกระดูกน้ัน จนกวา่คนฝังจะมาฝังเขาไวใ้นหุบเขาฮาโมนโกก
16 หวัเมืองหน่ึงชื่อ ฮาโมนาห์  ก็  อยู ่ ท่ี น่ันด้วย เขาจะทําให ้แผ่ นดินสะอาดดังน้ี แหละ 17  เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์
เอย๋  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ จงพู ดก ับนกทุกชนิดและพู ดก ับเหล่าสัตว์ป่าทุ่งวา่ �จงชุ มน ุม
และมาเถิด รวมกันมาจากทุ กด ้านมายงัการเล้ียงสักการบู ชา ซ่ึงเราถวายเพื่อเจ้า เป็นการเล้ียงสักการบูชา
ใหญ่บนภูเขาทัง้หลายแห ่งอ ิสราเอล และเจ้าจะรบัประทานเน้ือและด่ืมโลหติ 18  เจ้ าจะรบัประทานเน้ือของ
ผู้ แกล้วกล้า และด่ืมโลหติของเจ้านายแหง่พิ ภพ ของแกะผู้ ของลูกแกะ และของแพะกับของววัผู้ ทัง้สิน้น้ี
เป็นสัตว์อว้นพี แห ่งเมืองบาชาน 19 และเจ้าจะรบัประทานไขมันจนเจ้าอิม่หนํา และด่ืมโลหติจนเจ้าจะเมา
 ณ การเล้ียงสักการบูชาซ่ึงเราได้ถวายเพื่อเจ้า 20 และเจ้าจะอิม่หนําท่ีสํารบัของเราด้วยเน้ื อม ้าและผู้ ขับขี่ 
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ทัง้เน้ือของผู้ แกล้วกล้า และของนักรบทุกชนิด�  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 21 และเราจะตัง้
สงา่ราศีของเราไว้ในหมู่ ประชาชาติ  ทัง้หลาย และประชาชาติทัง้สิน้จะเหน็การพิพากษาลงโทษของเราซ่ึง
เราได้ กระทํา และเห ็นม ือของเราซ่ึงเราวางไวบ้นเขาทัง้หลาย 22  ตัง้แต่ วนัน้ันเป็นต้นไป  วงศ์ วานอสิราเอล
จะทราบวา่ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้หลาย 23 และประชาชาติทัง้หลายจะทราบวา่  วงศ์ วาน
อสิราเอลได้ ถู กกวาดไปเป็นเชลยเพราะเหตุความชัว่ชา้ของเขา เพราะเขาได้ละเมิดต่อเรา ดังน้ันเราจึงซ่อน
หน้าของเราเสียจากเขา และมอบเขาไว้ในมือพวกศั ตรู ของเขา เขาจึงล้มลงด้วยดาบสิน้ทุกคน 24 เราได้
กระทําต่อความโสโครกและการละเมิดของเขาทัง้หลาย และเราซ่อนหน้าของเราเสียจากเขาทัง้หลาย

อสิราเอลจะกลับสู่สภาพเดิม
25  เพราะฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  บัดน้ี เราจะให้ยาโคบกลับสู่สภาพเดิม และจะมีความ

กรุณาต่อวงศ์วานอสิราเอลทัง้สิน้ และเราจะหวงแหนนามบร ิสุทธ ์ิของเรา 26 เม่ือเขาทัง้หลายมาอาศัย
อยู่อยา่งปลอดภัยในแผ่นดิน โดยไม่ มี  ผู้ ใดกระทําให้เขาหวาดกลัว เขาทัง้หลายจะทนรบัความอบัอายขาย
หน้าของเขา ทัง้การละเมิดซ่ึงเขาทัง้หลายได้เคยประพฤติต่อเรา 27 เม่ือเราได้นําเขากลับมาจากชนชาติ ทัง้
หลาย และรวบรวมเขามาจากแผ่นดินศั ตรู ของเขา และเม่ือเราสําแดงความบร ิสุทธ ์ิของเราท่ามกลางเขา
ทัง้หลายท่ามกลางสายตาของประชาชาติ เป็นอนัมาก 28  แล ้วเขาจะทราบวา่เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเขา เพราะเราได้ส่งใหเ้ขาถูกกวาดไปเป็นเชลยอยูท่่ามกลางบรรดาประชาชาติ  แล้วก็ รวบรวมเขาเข้ามา
ในแผ่นดินของเขาทัง้หลาย เราจะไม่ปล่อยให้สักคนหน่ึงในพวกเขาเหลืออยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ อ ี
กเลย 29 และเราจะไม่ซ่อนหน้าของเราไวจ้ากเขาทัง้หลายอกีเลย เม่ือเราเทวญิญาณของเราเหนือวงศ์วาน
อสิราเอล  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �

40
 ทูตสวรรค์  ท่ี ถือไม้ วดั 

1 เม่ือปี ท่ี  ย ่ี สิ บหา้ท่ีเราได้ ถู กกวาดไปเป็นเชลยน้ัน ในต้นปีเม่ือว ันที ่ สิ บของเดือน ในปี ท่ี  สิ บส่ี หลังจากท่ี เขา
ชนะกรุงน้ัน ในวนัน้ั นที เดียวพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์มาอยู่เหนือข้าพเจ้าและทรงนําข้าพเจ้ามา 2 ในนิ มิ 
ตแหง่พระเจ้าพระองค์ทรงนําข้าพเจ้ามาถึงแผ่นดิ นอ ิสราเอล และพระองค์ทรงวางข้าพเจ้าไว้บนภูเขาสูง
มาก ซ่ึงตรงน้ันทางทิศใต้ มี  สิ ่ งก ่อสรา้งเหมือนเมืองหน่ึง 3 เม่ือพระองค์ทรงนําข้าพเจ้ามา  ณ  ท่ีน่ัน  ดู  เถิด 
 มี ชายคนหน่ึง  ปรากฏการณ์ ของเขาคล้ายทองสัมฤทธิ์  มี เชอืกป่านเส้นหน่ึงและไม้วดัอนัหน่ึงอยู่ในมือ และ
ท่านยนือยู ่ท่ี หอประตู 4 และชายผู้น้ันกล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงมองดูด้วยตาเองเถิด
และจงฟั งด ้วยหูของเจ้า และจงเอาใจใส่กับสิง่ทัง้สิ ้นที ่เราจะสําแดงให ้แก่  เจ้า เพราะวา่ท่ีนําเจ้ามาท่ี น่ี  ก็ เพื่อ
จะสําแดงให ้แก่  เจ้า  สิ ่งทัง้สิ ้นที ่ เจ้ าเหน็น้ัน จงประกาศแก่ วงศ์ วานอสิราเอล�

การวดัพระวหิารแหง่อนาคต
5 และดู เถิด  มี กําแพงล้อมอยู่รอบบรเิวณนอกของพระนิเวศ และในมือของชายผู้น้ั นม ี ไม้ วดัยาวหกศอก

 แต่ ละศอกยาวเท่ากับศอกคืบ ดังน้ันท่านจึงวดัความหนาของกําแพงได้ หน ่ึงไม้ วดั และความสูงได้ หน ่ึงไม้ 
วดั 6  แล ้ วท ่านเข้าไปตามหอประตูซ่ึงหนัหน้าไปทิศตะวนัออกขึ้นไปตามบันได และวดัธรณีหอประตู ได้ ลึก
หน่ึงไม้วดัและอกีธรณี หน ่ึงได้ลึกหน่ึงไม้ วดั 7 และหอ้งยามยาวหน่ึงไม้ วดั และกวา้งหน่ึงไม้ วดั และท่ีวา่ง
ระหวา่งหอ้งยามเหล่าน้ันยาวหา้ศอก และธรณีหอประตู ท่ีอยู ่รมิมุขท่ีหอประตูตอนปลายชัน้ในได้ หน ่ึงไม้ วดั 
8  แล ้ วท ่านก็ว ัดม ุขของหอประตูตอนปลายชัน้ในได้ หน ่ึงไม้ วดั 9 และท่านก็ว ัดม ุขของหอประตู ได้ แปดศอก
และเสามุ ขน ้ันสองศอก และมุขของหอประตู อยู ่ ท่ี ตอนปลายข้างใน 10  แต่ ละด้านของหอประตูตะวนัออก
มีหอ้งยามอยู่สามหอ้ง หอ้งทัง้สามมีขนาดเดียวกัน และเสาท่ี อยู ่ทัง้สองข้างก็ มี ขนาดเดียวกัน 11  แล ้ วท ่าน
จึงวดัความกวา้งชอ่งเปิดของทางเข้าหอประตู ได้  สิ บศอก และความยาวของหอประตู สิ บสามศอก 12  หน ้า
หอ้งยามน้ั นม ีเครือ่งกัน้ด้านละหน่ึงศอก และหอ้งยามน้ันยาวด้านละหกศอก 13  แล ้ วท ่านก็วดัหอประตูจาก
หลังคาของหอ้งยามหอ้งหน่ึงไปยงัหลังคาของหอ้งยามอ ีกห ้องหน่ึง  ได้ กวา้งยี ่สิ บหา้ศอก จากทางเข้าหน่ึง
ไปย ังอ ีกทางเข้าหน่ึง 14 และท่านทําเสาทัง้หลายได้หกสิบศอก และรอบหอประตู มี ลานไปถึงเสา 15 วดัจาก
ข้างหน้าหอประตูตรงทางเข้าไปยงัปลายมุขชัน้ในของหอประตู ได้ หา้สิบศอก 16 ตามหอประตูน้ั นม ี หน ้าต่าง
รอบ ค่อยๆแคบเข้าไปข้างในทัง้ในเสาและในหอ้งยามและมุขก็ มี  หน ้าต่างอยู่รอบข้างในเหมือนกัน  ท่ี เสามีต้ 
นอ ินทผลัม 17  แล ้ วท ่านนําข้าพเจ้าออกมาท่ีลานชัน้นอก และดู เถิด  มี หอ้งหลายหอ้งและมีพื้นหนิทําไวร้อบ
ลาน  มี หอ้งสามสิบหอ้งหนัหน้าเข้าหาพื้นหนิ 18 และพื้นหนิน้ั นม ี อยู ่ ตามด ้านข้างทางเข้าหอประตู  เท่ ากับ
ความยาวของหอประตู  น่ี เป็นพื้นหนิตอนล่าง 19  แล ้ วท ่านก็วดัความกวา้งจากหน้าหอประตูข้างล่างไปยงั
หน้าลานข้างในด้านนอกได้ หน ึ่งรอ้ยศอก  อยู ่ทัง้ทางตะวนัออกและทางเหนือ 20 ส่วนหอประตู แห ่งลานนอก
หนัหน้าไปทางเหนือ ท่านก็วดัความยาวและความกวา้งของมัน 21 หอ้งยามด้านละสามหอ้ง กับเสาและมุ 
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ขม ีขนาดเดียวกับหอประตู แรก ยาวหา้สิบศอก กวา้งยี ่สิ บหา้ศอก 22  หน้าต่าง  มุข ต้ นอ ินทผลัมของหอประตู 
น้ี  มี ขนาดเดียวกับของหอประตูซ่ึงหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก และมีบันไดเจ็ดขัน้นําขึ้นไปถึง และมุ ขน ัน้อยู ่
ข้างใน 23 ตรงข้ามกับประตูซ่ึงอยู่ข้างเหนือเชน่เดียวกับประตู ท่ีอยู ่ข้างตะวนัออก  มี  ประตู เปิดไปสู่ลานชัน้ใน
และท่านก็วดัจากประตู หน ่ึงไปย ังอ ีกประตู หน ่ึงได้ หน ่ึงรอ้ยศอก 24 และท่านได้นําข้าพเจ้าตรงไปยงัทิศใต้
และดู เถิด  มี หอประตู ทางทิศใต้  หน ่ึงหอประตู ท่านก็วดัเสาและว ัดม ุข  ก็  มี ขนาดเดียวกั บท ่ี อื่น 25  มี  หน ้าต่าง
ท่ีหอประตูและท่ี มุ ขโดยรอบเหมือนหน้าต่างท่ี อื่น ยาวหา้สิบศอกและกวา้งยี ่สิ บหา้ศอก 26  มี บันไดเจ็ดขัน้
นําขึ้นไปถึง และมุ ขน ้ันอยู ่ข้างใน  มีต ้ นอ ินทผลัมอยู ่ท่ี เสาด้านละต้น 27 และมี ประตู  หน ่ึงอยู ่ทางทิศใต้ ของ
ลานชัน้ใน และท่านก็วดัจากประตู หน ึ่งไปย ังอ ีกประตู หน ึ่งตรงไปทางทิศใต้  ได้  หน ึ่งรอ้ยศอก 28  แล ้ วท ่านนํา
ข้าพเจ้ามายงัลานชัน้ในโดยประตู ทิศใต้ และท่านก็วดัประตู ทิศใต้  มี ขนาดอยา่งเดียวกับประตู อื่นๆ 29 หอ้ง
ยาม  เสา และมุขของหอประตู น้ี  มี ขนาดเดียวกั บท ี่ อื่น  มี  หน ้าต่างท่ีหอประตูและท่ี มุ ขโดยรอบ ยาวหา้สิบศอก
และกวา้งยี ่สิ บหา้ศอก 30  มี  มุ ขอยู่รอบยาวยี ่สิ บหา้ศอก กวา้งหา้ศอก 31  มุ  ขน ้ันหนัหน้าสู่ลานชัน้นอก  มีต ้ นอ ิ
นทผลัมอยู ่ท่ี  เสา และบันไดน้ี มี แปดขัน้ 32  แล ้ วท ่านก็พาข้าพเจ้ามาท่ีลานชัน้ในด้านตะวนัออก และท่านก็
วดัหอประตูขนาดเดียวกับหอประตู อื่น 33 หอ้งยาม  เสา และมุขของหอประตู น้ี  มี ขนาดเดียวกั นก ั บท ี่ อื่น  มี  หน 
้าต่างท่ีหอประตูและท่ี มุ ขโดยรอบ ยาวหา้สิบศอกและกวา้งยี ่สิ บหา้ศอก 34  มุ ขของด้านน้ีหนัหน้าสู่ลานชัน้
นอก และมีต้ นอ นิทผลัมอยู ่ท่ี เสาด้านละต้น และบันไดน้ี มี แปดขัน้ 35  แล ้ วท ่านก็นําข้าพเจ้ามายงัประตู เหนือ 
 แล ้ วท ่านก็วดัหอประตูน้ั นม ขีนาดเดียวกับหอประตู อื่น 36 หอ้งยาม  เสา และมุขของหอประตู น้ี  มี ขนาดเดียวกั 
นก ั บท ่ี อื่น  มี  หน ้าต่างโดยรอบ ยาวหา้สิบศอกและกวา้งยี ่สิ บหา้ศอก 37  มุ ขของด้านน้ีหนัหน้าสู่ลานชัน้นอก
และมีต้ นอ ินทผลัมอยู ่ท่ี เสาด้านละต้น และบันไดน้ี มี แปดขัน้ 38  มี หอ้งๆหน่ึงและมีทางเข้าอยู ่ท่ี เสาของหอ
ประตู เป็ นที ่ล้างเครือ่งเผาบู ชา 39 และท่ี มุ มของหอประตู มี  โต ๊ะด้านละสองโต๊ะ บนน้ีสําหรบัฆ่าเครือ่งเผาบู 
ชา เครือ่งบูชาไถ่ บาป และเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด 40 และทางด้านนอก ทางท่ีเขาขึ้นไปถึงทางเข้าหอประ
ตูเหนื อม ี โต ๊ะสองโต๊ะ  อ ี กด ้านหน่ึงของมุมของหอประตู มี  โต ๊ะสองโต๊ะ 41  มี  โต ๊ะอยู่ข้างน้ี สี ่ โต๊ะ และมี โต ๊ะอยู่
ข้างน้ันข้างๆหอประตู สี ่ โต๊ะ เป็นแปดโต๊ะด้วยกัน ซ่ึงเขาใช้เป็ นที ่ฆ่าเครือ่งสัตวบู ชา 42  มี  โต ๊ะส่ี โต ๊ะทําด้วยหนิ
สกัดสําหรบัเครือ่งเผาบู ชา ยาวหน่ึงศอกคืบและกวา้งหน่ึงศอกคืบ สูงหน่ึงศอก สําหรบัวางเครือ่งมือซ่ึงเขา
ใช้ฆ่าเครือ่งเผาบู ชา และเครือ่งสัตวบู ชา 43  มี ตะขอยาวคืบหน่ึงติ ดอย ู่ข้างในโดยรอบ บนโต๊ะน้ีเขาวางเน้ือ
ของเครือ่งบู ชา 

หอ้งสําหรบัพวกนั กร ้องและปุโรหติ
44 ข้างนอกหอประตู ชัน้ใน ในลานชัน้ในมีหอ้งสําหรบัพวกนั กร ้อง ซ่ึงอยู่ข้างหอประตู เหนือ หนัหน้าไปทิศ

ใต้  อ ี กห อ้งหน่ึงอยูข่้างหอประตู ตะวนัออก หนัหน้าไปทิศเหนือ 45 และท่านบอกข้าพเจ้าวา่ �หอ้งน้ีซ่ึงหนัหน้า
ไปทางทิศใต้สําหรบัปุโรหติผู้ ดู แลพระนิเวศ 46 และหอ้งซ่ึงหนัหน้าไปทางเหนือ สําหรบัปุโรหติผู้ ดู แลแท่นบู 
ชา  ปุ โรหติเหล่าน้ีเป็นบุตรชายของศาโดกในบรรดาบุตรชายของเลวี  ท่ี  เข ้ามาใกล้พระเยโฮวาห์เพื่อจะปรน
นิบั ติ  พระองค์ � 47 และท่านก็วดัลาน  ได้ ยาวหน่ึงรอ้ยศอก และกวา้งหน่ึงรอ้ยศอกเป็นส่ีเหล่ียมจตุรสั และ
แท่นบูชาอยูข่้างหน้าพระนิเวศ

 มุ ขของพระว ิหาร 
48  แล ้ วท ่านนําข้าพเจ้ามาท่ี มุ ขของพระนิเวศและวดัเสาของมุขได้หา้ศอกทัง้สองด้าน และหอประตู ก็ 

กวา้งด้านละสามศอก 49  มุ  ขน ้ันยาวยี ่สิ บศอกและกวา้งสิบเอด็ศอก และท่านนําข้าพเจ้าทางบันไดไปถึงท่ี 
น้ัน และมีเสาอยูข่้างเสาทัง้สองข้าง

41
คําบรรยายถึงพระว ิหาร 

1 ภายหลังท่านนําข้าพเจ้ามาถึงพระว ิหาร และได้วดัเสา กวา้งด้านละหกศอก ซ่ึงเท่ากับความกวา้งของ
พลับพลา 2 และส่วนกวา้งของทางเข้าน้ันสิบศอก และกําแพงข้างทางเข้าด้านละหา้ศอก และท่านก็วดั
ความยาวของพระวหิารได้ สี ่ สิ บศอก กวา้งยี ่สิ บศอก 3  แล ้ วท ่านก็ เข ้าไปข้างในและวดัเสาของทางเข้าได้
สองศอก ทางเข้าน้ันหกศอก และส่วนกวา้งของทางเข้าน้ันเจ็ดศอก 4 และท่านก็วดัความยาวของหอ้งได้ 
ย ่ี สิ บศอก กวา้งยี ่สิ บศอก พ้นพระวหิารออกไป และท่านบอกข้าพเจ้าวา่ � น่ี เป็ นที ่ บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด � 5  แล ้ วท 
่านก็วดักําแพงพระนิเวศได้หนาหกศอก และหอ้งระเบียงน้ันกวา้งส่ี ศอก  อยู ่รอบพระนิเวศทุ กด ้าน 6 หอ้ง
ระเบียงน้ันเป็นหอ้งสามชัน้ซ้อนกัน  มี ชัน้ละสามสิบหอ้ง  มี หย ักบ ่าอยู่รอบกําแพงพระนิเวศ  ใช ้เป็ นที ่ หน ุน
หอ้งระเบียง เพื่อไม่ ให ้หอ้งระเบียงอาศัยกําแพงพระนิเวศ 7 หอ้งระเบียงน้ันยิง่สูงขึ้นไปก็ยิง่กวา้งออก ตาม
ส่วนขยายของหย ักบ ่าจากหอ้งหน่ึงซ้อนอยู่บนอ ีกห ้องหน่ึงโดยรอบ  ท่ี ข้างพระนิเวศมีบันไดนําขึ้นข้างบน
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 ดังน้ี แหละผู้ใดท่ีขึ้นไปจากหอ้งต่ําท่ีสุดถึงหอ้งบนก็ต้องลอดผ่านหอ้งกลาง 8 ข้าพเจ้ายงัเห ็นอ ี กวา่ พระ
นิเวศน้ั นม ียกพื้นอยู ่โดยรอบ ฐานของหอ้งระเบียงวดัได้ หน ึ่งไม้วดัเต็ม ยาวหกศอก 9 ผนั งด ้านนอกของหอ้ง
ระเบียงหนาหา้ศอก และส่วนท่ีวา่งคือสถานท่ีของหอ้งระเบียงท่ี อยู ่ข้างในน้ัน 10 ระหวา่งหอ้งระเบียงแต่ละ
หอ้งมีความกวา้งยี ่สิ บศอกโดยรอบพระนิเวศทุ กด ้าน 11 และประตูของหอ้งระเบียงน้ันเปิดเข้าไปในส่วนบน
ยกพื้ นที ่ วา่ง  ประตู  หน ่ึงหนัไปทางเหนือ และอกีประตู หน ่ึงหนัไปทางใต้ ความกวา้งของส่วนท่ีวา่งน้ันคือหา้
ศอกโดยรอบ 12  ตึ กท่ีหนัหน้ามายงัสนามของพระนิเวศทางด้านตะวนัตกน้ันกวา้งเจ็ดสิบศอก และผนังของ
ตึกหนาหา้ศอกโดยรอบและยาวเก้าสิบศอก 13  แล ้ วท ่านก็วดัพระนิเวศได้ยาวหน่ึงรอ้ยศอก สนามและตึก
พรอ้มกับผนังยาวหน่ึงรอ้ยศอก 14 ความกวา้งด้านตะวนัออกของด้านหน้าของพระนิเวศทัง้ของสนาม ยาว
หน่ึงรอ้ยศอก 15  แล ้ วท ่านก็วดัความยาวของตึกซ่ึงหนัหน้าไปสู่สนามซ่ึงอยู ่ด้านหลัง  พร ้อมทัง้ผนังข้างๆ
ยาวหน่ึงรอ้ยศอก หอ้งโถงของพระวหิารน้ันและลานของมุข 16 ทัง้ธรณี ประตู  หน ้าต่างและผนังรอบทัง้สาม
ชัน้ซ่ึงอยูต่รงข้ามประตู  บุ  ไม้ โดยรอบตัง้แต่พื้นถึงหน้าต่าง และหน้าต่างน้ี ก็ คลุมไว้ 17 จนถึงท่ี อยู ่เหนือประตู
 ถึงแม้ เป็นหอ้งชัน้ในและข้างนอก และบนผนังโดยรอบท่ีหอ้งชัน้ในและหอ้งโถง  ก็ กระทําโดยการวดั 18 พระ
นิเวศน้ั นม ี รู ปเครูบและรูปต้ นอ ินทผลัม และรูปต้ นอ ินทผลัมอยู่ระหวา่งเครู บท ุ กรู ป เครู บท ุกตนมีสองหน้า
19  หน ้าของผู้ชายตรงต้ นอ ินทผลั มท ่ี อยู ่ข้างหน่ึง และหน้าของสิงโตหนุ่มตรงต้ นอ ินทผลั มท ่ี อยู ่ อ ีกข้างหน่ึง
 มี  รู  ปอย ่างน้ีรอบพระนิเวศทัง้หมด 20 จากพื้นถึงท่ีเหนือประตู  มี  รู ปเครูบและรูปต้ นอ ินทผลัมแกะอยู ่ท่ี ผนัง
พระว ิหาร 21 ฝ่ายเสาประตูของพระวหิารน้ันส่ีเหล่ียมข้างหน้าสถานบร ิสุทธ ์ิ รู ปรา่งของตั วน ้ั นก ็เหมือนรูป
รา่งของอกีตัวหน่ึง 22 แท่นบูชาทําด้วยไม้สูงสามศอกยาวสองศอก ทั ้งม ุม ความยาว และท่ีผนังทําด้วยไม้
ท่านบอกข้าพเจ้าวา่ � น่ี เป็นโต๊ะซ่ึงอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห�์ 23 พระวหิารและสถานบร ิสุทธ ์ิ มี  
ประตู  คู่  แห ่งละคู่ 24  ประตู  เหล่ าน้ั นม ีสองบาน คือบานเหวีย่งสองบาน  ประตู  หน ึ่ งม ีสองบาน และอกีประตู หน ึ่ 
งม ีสองบาน 25 และบนประตูของพระว ิหาร  มี เครูบและต้ นอ ินทผลัมแกะไว้ เชน่เดียวกั บท ่ีแกะไว้บนผนัง
 มี  พล ับพลาไม้ อยู ่ ท่ี  หน ้ามุขข้างนอก 26  มี  หน ้าต่างและมีต้ นอ ินทผลัมอยู่ทัง้สองข้างท่ีบนผนั งด ้านข้างมุข ทัง้
หอ้งระเบียงพระนิเวศและพลับพลา
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หอ้งต่างๆของพระว ิหาร 

1  แล ้ วท ่านพาข้าพเจ้ามาถึงลานชัน้นอก ตรงทิศเหนือ และท่านนําข้าพเจ้ามาถึงหอ้งซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับ
สนาม และตรงข้ามกับตึกทางด้านทิศเหนือ 2 ความยาวของตึกท่ี อยู ่ หน ้าประตูทางด้านเหนือน้ันเป็นหน่ึง
รอ้ยศอก และกวา้งหา้สิบศอก 3  ติ ดต่ อก ับส่วนยี ่สิ บศอกซ่ึงเป็นส่วนของลานชัน้ใน หนัหน้าเข้าสู่พื้นหนิซ่ึง
เป็นส่วนของลานข้างนอก เป็นระเบียงซ้อนระเบียงสามชัน้ 4 และข้างหน้าหอ้งมีทางเข้าข้างในกวา้งสิบศอก
ยาวหน่ึงศอก บรรดาประตูหอ้งเหล่าน้ี อยู ่ทางด้านเหนือ 5 หอ้งข้างบนแคบกวา่ เพราะระเบียงเหล่าน้ีสูงกวา่
ระเบียงหอ้งชัน้ล่าง และชัน้กลางในตึกน้ัน 6 เพราะวา่เป็นหอ้งสามชัน้ และไม่ มี เสารองเหมือนเสาท่ีลาน
ข้างนอก เพราะฉะน้ันหอ้งชัน้บนจึงรน่เข้าไปกวา่พื้นมากกวา่หอ้งชัน้ล่างและชัน้กลาง 7 และมีผนังข้างนอก
ขนานกับหอ้ง ตรงไปยงัลานข้างนอก ตรงข้ามกับหอ้ง ยาวหา้สิบศอก 8 เพราะวา่หอ้งท่ีลานข้างนอกยาวหา้
สิบศอก และดู เถิด ส่วนหอ้งเหล่าน้ั นที ่ตรงข้ามกับพระวหิารยาวหน่ึงรอ้ยศอก 9  ใต้ หอ้งเหล่าน้ั นม ีทางเข้า
อยู่ด้านตะวนัออก ถ้าเข้าไปจากลานข้างนอก 10 ตรงท่ีผนั งด ้านนอกเริม่ต้น ด้านตะวนัออกก็ เชน่เดียวกัน 
ตรงข้ามกับสนามและตรงข้ามกับตึกมีหอ้งหลายหอ้ง 11 ทางเดินอยู ่หน ้าหอ้งคล้ายกับหอ้งทางทิศเหนือ
ยาวและกวา้งขนาดเดียวกัน  มี  ทางออก แผนผังและประตู อยา่งเดียวกัน 12 ข้างล่างหอ้งทิศใต้ มี ทางเข้าอยู่
ด้านตะวนัออกท่ี ท่ี  เข ้ามาตามทางเดิน ตรงข้ามมีผนังแบ่ง 13  แล ้ วท ่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ �หอ้งด้านเหนือ
และหอ้งด้านใต้ตรงข้ามสนามเป็นหอ้งบร ิสุทธ ์ิ ท่ี  ปุ โรหติผู้ เข้าใกล้ พระเยโฮวาห์จะรบัประทานของถวายอนั
บร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด เขาจะวางของถวายอนับร ิสุทธ ์ิ ท่ี สุดน้ันไว ้ท่ีน่ัน และธญัญบู ชา เครือ่งบูชาไถ่ บาป เครือ่งบูชา
ไถ่การละเมิดเพราะวา่ท่ีน่ันบร ิสุทธ ์ิ14 เม่ือปุโรหติเข้าไปในท่ี บรสุิทธิ ์เขาจะไม่ออกไปจากท่ี บรสุิทธิ ์ เข้าสู่ ลาน
ข้างนอก  แต่ จะปลดเครือ่งแต่งกายท่ีเขาสวมปฏิบั ติ  หน้าท่ี วางไว ้ท่ี น่ันเพราะสิง่เหล่าน้ี บรสุิทธิ ์เขาจะต้อง
สวมเครือ่งแต่งกายอื่ นก ่อนท่ีเขาจะเข้าไปสู่ส่วนท่ี มี  ไว ้สําหรบัประชาชน� 15 เม่ือท่านได้วดัข้างในบรเิวณ
พระนิเวศเสรจ็แล้ว ท่านก็นําข้าพเจ้าออกมาทางประตูซ่ึงหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก และวดับรเิวณพระ
นิเวศโดยรอบ 16 ท่านวดัด้านตะวนัออกด้วยไม้วดัได้หา้รอ้ยศอกตามไม้วดัโดยรอบ 17  แล ้ วท ่านก็หนัมาวดั
ทางด้านเหนือได้หา้รอ้ยศอกตามไม้วดัโดยรอบ 18  แล ้ วท ่านก็หนัมาวดัด้านใต้ ได้ หา้รอ้ยศอกตามไม้ วดั 19  
แล ้ วท ่านก็หนัมาด้านตะวนัตกแล้ วว ัดได้หา้รอ้ยศอกตามไม้ วดั 20 ท่านวดัทัง้ส่ี ด้าน  มี กําแพงล้อมรอบยาว
หา้รอ้ยศอก กวา้งหา้รอ้ยศอก เป็ นที ่ แบ ่งระหวา่งสถานบร ิสุทธ ิ์กับสถานท่ี สามัญ 
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พระวหิารเต็ มด ้วยสงา่ราศีของพระเจ้า



เอเสเคี ยล 43:1 681 เอเสเคี ยล 43:27

1 ภายหลังท่านนําข้าพเจ้ามายงัประตู คือประตู ท่ี หนัหน้าไปทิศตะวนัออก 2  และ  ดู  เถิด สงา่ราศีของ
พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลมาจากทิศตะวนัออก และพระสุรเสียงของพระองค์ ก็ เหมือนเสียงน้ํามากหลาย และ
พิภพก็ รุง่โรจน์ ด้วยสงา่ราศีของพระองค์ 3 และนิ มิ ตท่ีข้าพเจ้าเหน็น้ั นก ็เหมือนกั บน ิ มิ ตซ่ึงข้าพเจ้าเหน็เม่ือ
พระองค์เสด็จมาทําลายเมืองน้ัน และเหมือนกั บน ิ มิ ตซ่ึงข้าพเจ้าได้ เหน็ที ่รมิแม่น้ําเคบาร์ และข้าพเจ้าก็ซบ
หน้าของข้าพเจ้าลงถึ งด ิน 4 และสงา่ราศีของพระเยโฮวาห ์ได้  เข ้าไปในพระนิเวศทางประตู ท่ี หนัไปทางทิศ
ตะวนัออก 5 พระวญิญาณก็ยกข้าพเจ้าขึ้น และนําข้าพเจ้ามาท่ีลานชัน้ใน และดู เถิด สงา่ราศีของพระเยโฮ
วาห ์ก็ เต็มพระนิเวศ 6  ขณะท่ี ชายคนน้ันยงัยนือยู ่ท่ี ข้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ยนิพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าดัง
ออกมาจากพระนิเวศ

 ราชบัลลังก์ ของพระเยซู ครสิต์ ในพระว ิหาร 
7 และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  บัลลังก์ ของเราและสถานท่ีวางเท้าของเราอยู ่ท่ีน่ี 

เป็ นที ่ ท่ี เราจะอยู่ท่ามกลางชนชาติอสิราเอลเป็นนิตย์ และวงศ์วานอสิราเอลจะไม่กระทําใหน้ามบร ิสุทธ ์ิของ
เราเป็นมลทิ นอ ีก โดยตัวของเขาทัง้หลายเองหรอืกษั ตร ิย์ของเขาทัง้หลาย ด้วยการเล่นชู้ของเขาทัง้หลาย
และด้วยศพของกษั ตร ิย์ของเขาทัง้หลายในปู ชน ียสถานสูง 8 โดยการวางธรณี ประตู ของเขาทัง้หลายไวข้้าง
ธรณี ประตู ทัง้หลายของเรา โดยการตัง้เสาประตูของเขาทัง้หลายไว้ข้างเสาประตูทัง้หลายของเรา  มี เพียง
ผนั งก ้ันไวร้ะหวา่งเรากับเขาทัง้หลายเท่าน้ัน เขาได้กระทําให้นามบร ิสุทธ ์ิของเราเป็นมลทินด้วยการอนัน่า
สะอดิสะเอยีนของเขาซ่ึงเขาทัง้หลายได้ กระทํา ดังน้ันเราจึงเผาผลาญเขาเสียด้วยความกริว้ของเรา 9  บัดน้ี  
ให ้เขาทิง้การเล่นชู้ทัง้หลายของเขาและศพของกษั ตร ิย์ทัง้หลายของเขาให้หา่งไกลจากเรา และเราจะอยู่
ท่ามกลางเขาทัง้หลายเป็นนิตย์ 10  เจ้า  บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าจงบรรยายแก่ วงศ์ วานอสิราเอลให้ทราบถึง
พระนิเวศ เพื่อวา่เขาจะได้ละอายในเรือ่งความชัว่ชา้ของเขา และใหเ้ขาทัง้หลายวดัแบบแผน 11 และถ้าเขา
ละอายในสิง่ทัง้หลายท่ีเขากระทํามาแล้ว จงสําแดงภาพแผนผังทางออกทางเข้า และลักษณะทัง้สิน้ของ
พระนิเวศน้ัน และจงให้เขาทราบถึงกฎเกณฑ์ ลักษณะและกฎทัง้สิน้ของพระนิเวศ จงเขียนลงไวท่้ามกลาง
สายตาของเขา เพื่อเขาจะได้รกัษาลักษณะและกฎเกณฑ์ทัง้สิน้ของพระนิเวศ และกระทําตาม 12  ต่อไปน้ี 
เป็นกฎของพระนิเวศ คือบรเิวณโดยรอบท่ี อยู ่บนยอดภูเขาจะเป็ นที ่ บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด  ดู  เถิด  น่ี เป็นกฎของพระ
นิเวศ

การวดัแท่นบู ชา 
13  ต่อไปน้ี เป็นขนาดของแท่นบู ชาว ัดเป็นศอก ศอกหน่ึงคือความยาวหน่ึงศอกกับหน่ึงคืบ ตอนฐานสูง

หน่ึงศอก และกวา้งหน่ึงศอก  ท่ี ขอบมีรมิคืบหน่ึง และความสูงของแท่นบูชาเป็นดังน้ี 14 จากตอนฐานท่ี อยู ่
บนดินมาถึงข้างล่างสูงสองศอก กวา้งหน่ึงศอก จากขัน้เล็กไปถึงขัน้ใหญ่สูงส่ี ศอก กวา้งหน่ึงศอก 15 และ
เตาของแท่นน้ันส่ี ศอก และจากเตาแท่ นม ีเชงิงอนยื่นขึ้นส่ี เชงิ 16 เตาแท่นน้ันเป็นส่ีเหล่ียมจตุรสั ยาวสิบ
สองศอก กวา้งสิบสองศอก 17 ขัน้ข้างเตาก็ สี ่เหล่ียมจตุรสัเหมือนกัน ยาวสิบส่ี ศอก กวา้งสิบส่ี ศอก ยกรมิ
รอบกวา้งครึง่ศอก ฐานกวา้งศอกหน่ึงโดยรอบ บันไดแท่นบูชาหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก� 18 และท่านพู 
ดก ับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ต่อไปน้ี เป็นกฎของแท่นบูชา
ในว ันที ่สรา้งเสรจ็แล้ว เพื่อจะถวายเครือ่งเผาบู ชา และเพื่อจะพรมด้วยเลื อด 

จงถวายเครือ่งบูชาอกี
19 ท่านจงมอบววัหนุ่มตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปแก่ ปุ โรหติคนเลวเีชื้อสายศาโดก  ผู้  ท่ี  เข ้ามาใกล้เพื่อ

ปรนนิบั ติ  เรา  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 20  เจ้ าจงเอาเลือดว ัวน ้ันบ้างใส่ ไว ้ ท่ี เชงิงอนทัง้ส่ี
ของแท่น และมุ มท ้ังส่ีของขัน้ข้างเตา และท่ียกรมิโดยรอบ ทําดังน้ีแหละท่านจะได้ชาํระแท่นและทําการลบ
มลทินของแท่นน้ันไว้ 21 ท่านจงเอาววัผู้ซ่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป และปุโรหติจะเผามันเสียในท่ี ท่ี กําหนด
ไว้ซ่ึงเป็ นที ่ของพระนิเวศภายนอกสถานบร ิสุทธ ์ิ22 และในว ันที ่สองท่านจงถวายลูกแพะตัวผู้ ท่ี ปราศจาก
ตําหนิเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป และพวกปุโรหติจะชาํระแท่นบู ชา อยา่งท่ีชาํระด้วยววัผู้ 23 เม่ือท่านได้ชาํระ
แท่นเสรจ็แล้ว ท่านจงถวายววัหนุ่มปราศจากตําหนิและแกะผู้ ท่ี ปราศจากตําหนิจากฝูง 24 ท่านจงนํามา
ถวายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และปุโรหติจะเอาเกลือพรมลงบนน้ัน และจะถวายเป็นเครือ่งเผาบูชาแด่
พระเยโฮวาห์ 25 ท่านจงเตรยีมแพะตัวหน่ึงเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปทุกวนัจนครบเจ็ดวนั และพวกปุโรหติจะ
เตรยีมววัหนุ่มและแกะผู้ ท่ี ปราศจากตําหนิจากฝู งด ้วย 26 เขาทัง้หลายจะต้องทําการลบมลทินแท่นบูชาอยู ่
เจ ็ดวนัจึงจะชาํระเสรจ็ และจะสถาปนาตนเองไว้ 27 และเม่ือเขากระทําครบตามกําหนดเหล่าน้ี แล้ว  ตัง้แต่  
วนัท่ี แปดเป็นต้นไปปุโรหติจะต้องถวายเครือ่งเผาบูชาของท่านและเครือ่งสันติบูชาของท่านท่ีบนแท่นน้ัน
และเราจะโปรดปรานเจ้าทัง้หลาย  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ �
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44
 ประตู ตะวนัออกเฉพาะเจ้านายองค์ น้ัน 

1  แล ้ วท ่านก็นําข้าพเจ้ากลับมาตามทางของประตูของสถานบร ิสุทธ ิห์อ้งนอก ซ่ึงหนัหน้าไปทางตะวนัออก
และประตูน้ันปิ ดอย ู่2 พระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � ประตู  น้ี จะปิ ดอย ู่ เรือ่ยไป อยา่ให้เปิดและไม่ ให ้ใคร
เข้าไปทางน้ี เพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลได้เสด็จเข้าไปทางน้ี เพราะฉะน้ันจึงใหปิ้ดไว้ 3 เฉพาะ
เจ้านายเท่าน้ัน คือเจ้านาย ท่านจะประทับเสวยพระกระยาหารต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหใ์นประตู น้ี  ได้ ท่าน
จะต้องเข้ามาทางมุขของหอประตูและต้องออกไปตามทางเดียวกัน�

พระนิเวศเต็มไปด้วยสงา่ราศีของพระเจ้า
4  แล ้ วท ่านก็นําข้าพเจ้ามาตามทางของประตูเหนือมาท่ีข้างหน้าพระนิเวศ และข้าพเจ้ามองดู และดู เถิด 

สงา่ราศีของพระเยโฮวาห ์ก็ เต็มพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึ งด ิน 5 และพระเยโฮ
วาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋ จงตัง้ใจให ้ดี  ทุ กสิ่งท่ีเราจะบอกเจ้าเก่ียวกับกฎทัง้สิน้ของพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และราชบัญญั ติ ทัง้สิน้ของพระนิเวศน้ัน  จงดู ด้วยตาของเจ้า และฟั งด ้วยหูของเจ้า
และจดจําเรือ่งทางเข้าพระนิเวศและทางออกจากสถานบร ิสุทธ ์ิ ให ้ ดี 6  แล ้วจงบอกแก่ วงศ์ วานท่ีมักกบฏ
คือวงศ์วานอสิราเอลวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋  ขอให ้การท่ีน่า
สะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเจ้าสิน้สุดเสียที เถิด 7 คือการท่ี เจ้ าพาคนต่างด้าวท่ี มิได้  เข ้าสุ หน ัตทางจิตใจและมิ 
ได้  เข ้าสุ หน ัตทางเน้ือหนังเข้ามาในสถานบร ิสุทธ ์ิของเรา กระทําให้สถานน้ัน คือพระนิเวศของเรามัวหมอง
เม่ือเจ้าถวายอาหารของเราแก่ เรา คือไขมันและเลื อด  สิ ่งเหล่าน้ี ได้ ทําลายพันธสัญญาของเราด้วยการอนั
น่าสะอดิสะเอยีนทัง้สิน้ของเจ้า 8 และเจ้ามิ ได้  ดู แลรกัษาสิง่บร ิสุทธ ิข์องเรา  แต่  เจ้ าได้ตัง้คนเฝ้าให ้ดู แลรกัษา
อยูใ่นสถานบร ิสุทธ ิ์ของเรา เพื่อประโยชน์ แก่ ตัวเจ้าเอง

พวกปุโรหติของพระวหิารในอนาคต
9  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตร ัสด ังน้ี วา่ อยา่ให้คนต่างด้าวท่ี มิได้  เข ้าสุ หน ัตทางจิตใจและมิ ได้  เข ้าสุ หน 

ัตทางเน้ือหนัง คือชนต่างด้าวทัง้สิ ้นที ่ อยู ่ท่ามกลางชนชาติอสิราเอลเข้าไปในสถานบร ิสุทธ ์ิของเรา 10  แต่  
คนเลว ี ผู้  ท่ี  ได้ ไปไกลจากเรา หลงไปจากเราไปติดตามรูปเคารพของเขาเม่ือคนอสิราเอลหลงไปน้ัน จะต้อง
ได้รบัโทษความชัว่ชา้ของตน 11 เขาทัง้หลายจะต้องปรนนิบั ติ  อยู ่ในสถานบร ิสุทธ ์ิของเรา ตรวจตราดู อยู ่ ท่ี  
ประตู พระนิเวศ และปฏิบั ติ  อยู ่ในพระนิเวศ เขาจะฆ่าเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งสัตวบูชาให ้ประชาชน และ
เขาจะต้องคอยเฝ้าประชาชน เพื่อจะรบัใช ้เขาทัง้หลาย 12 เพราะเขาทัง้หลายได้ ปรนนิบัติ ประชาชนอยู ่หน ้า
รูปเคารพของเขา จึงทําให ้วงศ์ วานอสิราเอลตกอยู่ในความชัว่ชา้  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า เพราะ
ฉะน้ันเราจึงได้ปฏิญาณด้วยเรือ่งเขาทัง้หลายวา่ เขาทัง้หลายจะต้องได้รบัโทษความชัว่ชา้ของเขา 13 อยา่
ให้เขาทัง้หลายเข้ามาใกล้ เรา เพื่อจะรบัใช้เราในตําแหน่งปุโรหติ หรอืเข้ามาใกล้ สิ ่งบร ิสุทธ ์ิใดๆของเราใน
ท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ี สุดน้ัน  แต่ เขาต้องทนรบัความอบัอายขายหน้า และการอนัน่าสะอดิสะเอยีนทัง้หลายซ่ึงเขาได้
กระทําน้ัน 14  แต่ ถึงกระน้ันเราจะกําหนดใหเ้ขาเป็นผู้ ดู แลพระนิเวศ  ให ้กระทําบรกิารทัง้สิน้และกระทําสิง่ท่ี
ต้องกระทําในพระนิเวศน้ันทัง้สิน้ 15  แต่  ปุ โรหติคนเลวี บรรดาบุตรชายของศาโดก  ผู้ ย ังด ูแลสถานบร ิสุทธ ์ิ
ของเรา เม่ือคนอสิราเอลหลงไปจากเราน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า  ให ้เขาเข้ามาใกล้เราเพื่อปรน
นิบั ติ  เรา และให้คอยรบัใช ้เรา  ท่ี จะถวายไขมันและเลื อด 16 เขาจะเข้ามาในสถานบร ิสุทธ ์ิของเราได้ และให้
เขาเข้ามาใกล้ โต ๊ะของเราเพื่อจะปรนนิบั ติ  เรา และให้เขารกัษาคํากําชบัของเรา 17 ต่อมาเม่ือเขาเข้าประตู
ลานชัน้ในน้ัน  ให ้เขาสวมเส้ือผ้าป่าน อยา่ให้เขามี สิ ่งใดท่ีทําด้วยขนแกะเลยขณะเม่ือเขาทําการปรนนิบั ติ  
อยู ่ ท่ี  ประตู ลานชัน้ใน และอยู ่ข้างใน 18  ให ้เขาสวมมาลาป่านไว ้เหนือศีรษะ และสวมกางเกงผ้าป่านเพียง
เอว อยา่ให้เขาคาดตัวด้วยสิง่ใดท่ี ให ้ มี  เหงื่อ 19 และเม่ือเขาออกไปยงัลานนอก คือไปยงัลานนอกเพื่อไปหา
ประชาชน  ให ้เขาเปล้ืองเส้ือผ้าชุดท่ี ปรนนิบัติ งานน้ันออกเสีย และวางไว้เสียในหอ้งบร ิสุทธ ์ิ  แล ้วจึงสวม
เส้ือผ้าอื่น เกรงวา่เขาจะนําความบร ิสุทธ ์ิ ศักดิสิ์ทธิ ์ไปติดต่ อก ับประชาชนด้วยเส้ือผ้าของเขา 20 อยา่ให้เขา
โกนศีรษะหรอืปล่อยให้มวยผมยาว  ให ้เขาเพียงแต่ขลิบผมบนศีรษะของเขาเท่าน้ัน 21 เม่ือปุโรหติเข้าไปใน
ลานชัน้ในจะด่ืมเหล้าองุน่ไม่ ได้ 22 อยา่ให ้ปุ โรหติแต่งงานกับหญิ งม ่ายหรอืหญิงท่ี ถู กหยา่แล้ว  แต่  ให ้ แต่ งงา
นกับหญิงพรหมจารจีากเชื้อสายแหง่วงศ์วานอสิราเอล หรอืหญิ งม ่ายซ่ึงเป็นหญิ งม ่ายของปุโรหติ 23 เขาทัง้
หลายจะต้องสัง่สอนประชาชนของเราถึงความแตกต่างระหวา่งของบร ิสุทธ ์ิและของสามัญ และกระทําให้
เขาสังเกตแยกแยะระหวา่งของมลทิ นก ับของสะอาดได้ 24 ถ้ามี คดี เขาจะต้องกระทําหน้าท่ี ผู้พิพากษา และ
เขาจะต้องพิพากษาตามคําตัดสินของเรา ในบรรดางานเทศกาลตามกําหนดของเราน้ันเขาจะต้องรกัษา
ราชบัญญั ติ และกฎเกณฑ์ของเรา และเขาจะต้องรกัษาวนัสะบาโตทัง้หลายของเราให ้บรสุิทธิ ์25 อยา่ให้เขา
กระทําตัวให้เป็นมลทินด้วยเข้าไปใกล้ ผู้ตาย  เวน้แต่ เป็นบิดาหรอืมารดาหร ือบ ุตรชายหร ือบ ุตรสาว หรอืพี่
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น้องผู้ชายหรอืพี่น้องผู้หญิงท่ี ไม่มี  สามี  ก็ จะกระทําตัวให้เป็นมลทินได้ 26  หลังจากท่ี เขารบัการชาํระแล้ว  มี 
กําหนดอกีเจ็ดวนั 27  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า ในว ันที ่เขาเข้าไปในสถานบร ิสุทธ ์ิ คือท่ีลานชัน้ใน
เพื่อจะปรนนิบั ติ  อยู ่ในสถานบร ิสุทธ ์ิเขาจะต้องถวายเครือ่งบูชาไถ่บาปเสี ยก ่อน 28 น่ันจะเป็นมรดกของเขา
เราเป็นมรดกของเขา และเจ้าจะไม่ต้องให้เขาถือกรรมสิทธิใ์ดๆในอสิราเอล เราเป็นกรรมสิทธิข์องเขา 29  
ให ้เขารบัประทานเครือ่งธญัญบู ชา เครือ่งบูชาไถ่ บาป และเครือ่งบูชาไถ่การละเมิด และทุกสิง่ท่ีถวายไวใ้น
อสิราเอลจะเป็นของเขาทัง้หลาย 30 และผลไม้ ดี  ท่ี สุดของผลไม้รุน่แรกทุกชนิดและของถวายทุกชนิดจาก
เครือ่งถวายบูชาทัง้สิน้ของเจ้าจะเป็นของบรรดาปุโรหติทัง้หลาย  เจ้ าจงมอบแป้งเปียกผลแรกของเจ้าให ้แก่  
ปุ โรหติ เพื่อวา่พระพรจะมี อยู ่เหนือครวัเรอืนของเจ้า 31  ปุ โรหติจะต้องไม่รบัประทานสิง่ใดๆ  ไม่ วา่จะเป็นนก
หรอืสัตว ์ท่ี ตายเองหรอืถูกฉี กก ัดตาย�

45
บรเิวณท่ีตัง้ไวเ้ฉพาะพระเจ้าและพระว ิหาร 

1 �เม่ือเจ้าแบ่งแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์โดยการจับสลากน้ัน  เจ้ าจงถวายท่ี ดิ นส่วนหน่ึงไว้เพื่อพระเยโฮ
วาห ์ให ้เป็นตําบลบร ิสุทธ ์ิยาวสองหม่ืนหา้พันศอก และกวา้งหน่ึงหม่ืนศอก จะเป็ นที ่ บรสุิทธิ ์ตลอดบรเิวณ
น้ัน 2 ในบรเิวณน้ี ให ้ มี  ท่ีส่ี เหล่ียมจตุรสัแปลงหน่ึงยาวหา้รอ้ยกวา้งหา้รอ้ยศอกสําหรบัสถานบร ิสุทธ ์ิ  ให ้ มี 
บรเิวณวา่งไวโ้ดยรอบอ ีกห ้าสิบศอก 3 ในตําบลบร ิสุทธ ์ิ น้ัน  เจ้ าจงวดัส่วนหน่ึงออก ยาวสองหม่ืนหา้พันศอก
กวา้งหน่ึงหม่ืนศอก ในบรเิวณน้ี ให ้เป็ นที ่ตัง้ของสถานบร ิสุทธ ์ิและของท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด 4  ให ้เป็นส่วนแผ่นดิ 
นที ่ บรสุิทธิ ์ ให ้เป็นของปุโรหติ  ผู้  ปรนนิบัติ  อยู ่ในสถานบร ิสุทธ ์ิและเข้าใกล้พระเยโฮวาห์เพื่อจะปรนนิบั ติ  
พระองค์  ให ้เป็ นที ่สําหรบัปลู กบ ้านเรอืนของเขาและเป็ นที ่ บรสุิทธิ ์สําหรบัสถานบร ิสุทธ ์ิ5  อ ีกส่วนหน่ึงซ่ึง
ยาวสองหม่ืนหา้พันศอกและกวา้งหน่ึงหม่ืนศอกน้ันเป็ นที ่ของคนเลวี  ผู้  ปรนนิบัติ  อยู ่ ท่ี พระนิเวศ  ให ้เป็น
กรรมสิทธิข์องเขา  ให ้ มี หอ้งยี ่สิ บหอ้ง 6  ใกล้ ๆ กับส่วนท่ีตัง้ไว้เป็นตําบลบร ิสุทธ ์ิ น้ัน  เจ้ าจะต้องกําหนดท่ี ดิ น
ผืนหน่ึงกวา้งหา้พันศอก ยาวสองหม่ืนหา้พันศอก  ให ้เป็นกรรมสิทธิข์องเมือง  ให ้เป็นของวงศ์วานอสิราเอล
ทัง้หมด

 ท่ี  ดิ นสําหรบัเจ้านาย
7  แผ่ นดินทัง้สองข้างของตําบลบร ิสุทธ ์ิและส่วนของเมืองน้ัน  ให ้ยกเป็ นที ่ ดิ นของเจ้านายเคียงข้างกับ

ตําบลบร ิสุทธ ์ิและส่วนของเมืองด้านตะวนัตกและตะวนัออกมีส่วนยาวเท่ากับส่วนท่ียกให้คนตระกูลหน่ึง
ยดืออกไปตามทางตะวนัตกและทางตะวนัออกของเขตแดนแผ่นดิน 8  ให ้เป็นส่วนของเจ้านายในอสิราเอล
และเจ้านายของเราจะไม่บีบคัน้ประชาชนของเราอกี  แต่  เจ้ านายเหล่าน้ันจะยอมให ้วงศ์ วานอสิราเอลได้ แผ่ 
นดิ นที ่เหลือตามส่วนตระกูลของตน 9  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  โอ บรรดาเจ้านายแห ่งอ ิสรา
เอลเอย๋ พอเสียที เถิด จงทิง้การทารุณและการบีบคัน้เสีย และกระทําความยุ ติ ธรรมและความเท่ียงธรรม
 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า จงเลิกการขับไล่ประชาชนของเราให้ออกจากท่ี ดิ  นอ ันเป็นกรรมสิทธิข์อง
เขาเสีย 10  เจ้ าจงมีตาชัง่เท่ียงตรง เอฟาห ์เท ่ียงตรงและบัทท่ี เท่ียงตรง 11 เอฟาห์และบั ทน ้ันให้เป็นขนาด
เดียวกัน บัทหน่ึงจุ หน ่ึงในสิบของโฮเมอร์ และเอฟาห ์ก็  จุ  หน ่ึงในสิบของโฮเมอร์  ให ้โฮเมอร์เป็นเครือ่งวดั
มาตรฐาน 12 เชเขลหน่ึ งม ี ย ่ี สิ บเก-ราห์ มาเนของเจ้าก็ ให ้ มี  ย ่ี สิ บเชเขล  ย ่ี สิ บหา้เชเขลและสิบหา้เชเขล 13  ต่อ
ไปน้ี เป็นกําหนดของถวายท่ี เจ้ าทัง้หลายจะต้องถวาย คือข้าวสาลีโฮเมอร ์หน ึ่งใหถ้วายหน่ึงในหกเอฟาห์ ข้าว
บาร ์เลย ์โฮเมอร ์หน ่ึงให้ถวายหน่ึงในหกของเอฟาห์ 14 และส่วนกําหนดประจําของน้ํามัน คือน้ํามันหน่ึ งบ ัท
น้ํามันโคระหน่ึงถวายหน่ึงในสิบของบัท โคระก็เหมือนโฮเมอร ์จุ  สิ บบัท เพราะสิบบัทเท่ากับโฮเมอร์ 15 แกะ
ฝูงสองรอ้ยตั วก ็ ให ้ถวายตัวหน่ึง จากทุ่งเล้ียงสัตว์อ ันอ ุดมของอสิราเอล  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า
 น่ี แหละเป็นของถวายสําหรบัธญัญบู ชา เครือ่งเผาบู ชา และสันติบูชาเพื่อทําการลบมลทินให ้เขาทัง้หลาย 
16  ให ้ประชาชนทัง้สิน้แหง่แผ่นดินน้ีมอบของถวายเหล่าน้ี แก่  เจ้ านายแห ่งอ ิสราเอล 17  ให ้เป็นหน้าท่ีของ
เจ้านายท่ีจะจัดเครือ่งเผาบู ชา ธญัญบู ชา เครือ่งด่ืมบู ชา  ณ งานเทศกาลทัง้หลายในวนัขึ้นค่ําและสะบาโต
ในงานเทศกาลท่ีกําหนดไวข้องวงศ์วานอสิราเอลทัง้สิน้  ให ้เขาจัดเครือ่งบูชาไถ่ บาป ธญัญบู ชา เครือ่งเผาบู 
ชา และสันติ บูชา เพื่อกระทําการลบบาปให ้แก่  วงศ์ วานอสิราเอล 18  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ 
ในว ันที ่ หน ่ึงของเดือนท่ี หน่ึง  เจ้ าจงเอาววัหนุ่ มท ่ีปราศจากตําหนิตัวหน่ึง และเจ้าจงชาํระสถานบร ิสุทธ ์ิ เสีย 
19  ให ้ ปุ โรหติเอาเลือดของเครือ่งบูชาไถ่บาปมาบ้างและจงประพรมท่ีเสาประตูพระนิเวศ  ท่ี ขัน้ส่ี มุ มของแท่
นบู ชา และบนเสาประตูของลานชัน้ใน 20 ในว ันที ่ เจ ็ดของเดือนน้ันเจ้าจงกระทําเชน่เดียวกัน เพื่อผู้ หน ึ่งผู้ใด
ท่ีกระทําบาปด้วยความพลัง้เผลอหรอืความรู ้เท่ าไม่ถึงการ เพื่อวา่เจ้าจะได้กระทําการลบมลทินพระนิเวศ
21 ในว ันที ่ สิ บส่ีของเดือนต้น  เจ้ าจงฉลองเทศกาลปัสกา จงรบัประทานขนมปังไรเ้ชื้อตลอดเทศกาลเจ็ดวนั
22 ในวนัน้ันให ้เจ้ านายจัดหาววัหนุ่มตัวหน่ึงสําหรบัตนเองและประชาชนทัง้สิน้แหง่แผ่นดิน เพื่อเป็นเครือ่ง
บูชาไถ่ บาป 23 และในเจ็ดว ันที ่ มี เทศกาลเล้ียงให ้เจ้ านายจัดหาววัหนุ่มเจ็ดตั วก ับแกะผู้ เจ ็ดตั วท ่ีปราศจาก
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ตําหนิ  ให ้เป็นเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห ์ทุ กๆวนัตลอดเจ็ดวนัน้ัน และจัดหาลูกแพะผู้ตัวหน่ึงทุกวนัให้
เป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป 24 และให ้เจ้ านายจัดหาธญัญบูชาเอฟาห ์หน ึ่งคู่กับววัผู้ หน่ึง และเอฟาห ์หน ึ่งคู่กับแกะ
ผู้ หน่ึง และน้ํามันหน่ึงฮนิต่อแป้งทุกเอฟาห์ 25 ในว ันที ่ สิ บหา้ของเดือนท่ี เจ็ด และในเทศกาลเล้ียงทัง้เจ็ดวนั
 ให ้ท่านจัดหาของเชน่เดียวกันสําหรบัเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป เครือ่งเผาบู ชา ธญัญบู ชา และเครือ่งน้ํามัน�

46
 เจ้ านายกับประชาชนนมัสการพรอ้มกัน

1 � องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่  ประตู ลานชัน้ในท่ีหนัหน้าไปทิศตะวนัออกน้ันให้ปิ ดอย ู่ในวนั
ทํางานหกวนั  แต่ ในวนัสะบาโตน้ันให ้เปิด และในวนัขึ้นค่ําหน่ึ งก ็ ให ้ เปิด 2 ฝ่ายเจ้านายน้ันจะเข้ามาจากข้าง
นอกทางมุขของหอประตู และจะมายนือยู ่ท่ี เสาประตู และพวกปุโรหติจะเตรยีมเครือ่งเผาบู ชา และเครือ่ง
สันติบูชาของท่าน และท่านจะนมัสการอยู ่ท่ี  ธรณีประตู  แล ้ วท ่านจะออกไป  แต่ อยา่ปิดประตูน้ันจนกวา่จะถึง
เวลาเยน็ 3 เชน่เดียวกันประชาชนแหง่แผ่นดินจะนมัสการต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ตรงท่ีทางเข้าประตู 
น้ัน ในวนัสะบาโตและในวนัขึ้นค่ํา 4 เครือ่งเผาบูชาท่ี เจ้ านายจะถวายแด่พระเยโฮวาห์ในวนัสะบาโตน้ัน คือ
ลูกแกะปราศจากตําหนิหกตัว และแกะผู้ปราศจากตําหนิตัวหน่ึง 5 และธญัญบูชาท่ี คู่ กับแกะผู้น้ันคือแป้ง
เอฟาห ์หน่ึง และธญัญบูชาท่ี คู่ กั บลู กแกะน้ั นก ็ สุดแท้แต่  ท่ี ท่านจะสามารถจะถวายได้  พร ้อมกั บน ้ํามันฮิน
หน่ึงต่อแป้งหน่ึงเอฟาห์ 6 ในวนัขึ้นค่ําท่านจะถวายววัหนุ่มปราศจากตําหนิตัวหน่ึง และลูกแกะหกตั วก ับ
แกะผู้ตัวหน่ึง ซ่ึงต้องปราศจากตําหนิ 7 ส่วนธญัญบู ชาน ้ันท่านจะจัดแป้งหน่ึงเอฟาห ์คู่ กับววัผู้ตั วน ้ัน และ
หน่ึงเอฟาห ์คู่ กับแกะผู้ตัวหน่ึง และคู่กั บลู กแกะ ท่านจะจัดตามท่ีสามารถจัดได้  พร ้อมกั บน ํ้ามันหน่ึงฮนิต่อ
แป้งหน่ึงเอฟาห์ 8 เม่ือเจ้านายเข้ามาท่านจะเข้าไปทางมุขของหอประตูและกลับออกไปตามทางเดียวกันน้ัน
9 เม่ือประชาชนแหง่แผ่นดินเข้ามาต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  ณ เทศกาลเล้ียงตามกําหนด  ผู้  ท่ี  เข ้ามาทาง
ประตูเหนือเพื่อนมัสการจะต้องกลับออกไปทางประตู ใต้ และผู้ ท่ี  เข ้ามาทางประตู ใต้ จะต้องกลับออกไปทาง
ประตู เหนือ อยา่ให้ใครกลับทางประตู ตามท่ี เขาเข้ามา  แต่  ให ้ ทุ กคนออกตรงไปข้างหน้า 10 เม่ือประชาชน
เข้าไป  เจ้ านายจะเข้าไปพรอ้มกันด้วย และเม่ือประชาชนออกไป  เจ้ านายจะออกไปด้วย 11 ธญัญบูชาท่ี ใช ้ ณ 
เทศกาลเล้ียงและเทศกาลท่ีกําหนดน้ัน  ให ้เป็นเอฟาห ์หน ึ่งคู่กับววัหนุ่มตัวหน่ึง และคู่กับแกะผู้ ก็ เอฟาห ์หน่ึง 
และคู่กั บลู กแกะก็ ตามแต่ ท่านสามารถจะถวายได้  พร ้อมกั บน ้ํามันฮินหน่ึงต่อแป้งเอฟาห ์หน่ึง 12 เม่ือเจ้า
นายถวายเครือ่งบูชาตามใจสมัคร จะเป็นเครือ่งเผาบู ชา หรอืสันติบูชาเป็นเครือ่งบูชาตามใจสมัครถวายแด่
พระเยโฮวาห์  ให ้เปิดประตู ท่ี หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออกให้ท่านและท่านจะเตรยีมเครือ่งเผาบูชาและสันติ
บูชาของท่าน อยา่งท่ีท่านทําในวนัสะบาโต  แล ้ วท ่านจะออกไป เม่ือท่านออกไปแล้ วก ็ ให ้ ปิดประตู  เสีย 13  
เจ้ าจะจัดการหาลูกแกะตัวหน่ึงอายุ หน ่ึงขวบปราศจากตําหนิถวายเป็นเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์เป็น
ประจําวนั  เจ้ าจะจัดหาทุกๆเชา้ 14 และเจ้าจะจัดหาเครือ่งธญัญบูชาคู่กันทุกๆเชา้หน่ึงในหกของเอฟาห์ และ
น้ํามันหน่ึงในสามของฮนิ เพื่อคลุกแป้งใหชุ้ม่ใหเ้ป็นธญัญบูชาแด่พระเยโฮวาห์  น่ี เป็นระเบียบเนืองนิตย์ 15  
ดังน้ี แหละจะต้องจัดหาลูกแกะและเครือ่งธญัญบูชาพรอ้มกั บน ้ํามันทุกๆเชา้ เพื่อเป็นเครือ่งเผาบูชาเนือง
นิตย์ 16  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ ถ้าเจ้านายนําเอาส่วนหน่ึงของมรดกของท่านมามอบให ้แก่  
บุ ตรชายเป็นของขวญั  ก็  ให ้ของน้ันตกเป็นของบุตรชายของท่านโดยมรดกน้ันเป็นทรพัย ์สิ นของเขาตาม
มรดก 17  แต่ ถ้าท่านนําเอาส่วนหน่ึงของมรดกของท่านมามอบให ้คนใช ้ของท่านคนหน่ึงเป็นของขวญั ของ
น้ันจะเป็นของคนใช้น้ันจนถึงปี อสิรภาพ  แล ้วของน้ันจะกลับมาเป็นของเจ้านาย เฉพาะบุตรชายของท่าน
เท่าน้ั นที จ่ะเก็บส่วนมรดกของท่านมาเป็นของขวญัได้ 18 ยิง่กวา่น้ั นอ ีกเจ้านายจะยดึสิง่ใดอนัเป็นมรดกของ
ประชาชนไม่ ได้ โดยไล่ประชาชนออกไปจากทรพัย ์สิ  นที ่ ดิ นของเขา  แต่ ท่านจะต้องมอบทรพัย ์สิ นของท่านเอง
ให้เป็นมรดกแก่ บุ ตรชายของท่าน เพื่อวา่จะไม่ มี ประชาชนของเราสักคนหน่ึงท่ีต้องถูกขับไล่จากกรรมสิทธิ์
ของตน� 19  แล ้ วท ่านก็นําข้าพเจ้ามาตามทางเข้าซ่ึงอยู่ข้างประตู  มาย ังหอ้งบร ิสุทธ ์ิแถวเหนือ ซ่ึงเป็นของ
ปุโรหติ  ดู  เถิด  มี  สถานท่ี  แหง่หน ึ่งอยูทั่ง้สองข้างทางทิศตะวนัตก

 สถานท่ี สําหรบัการต้มและป้ิงเครือ่งบู ชาต ่างๆ
20 และท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ � น่ี เป็นสถานท่ีซ่ึงปุโรหติจะต้องต้มเครือ่งบูชาไถ่การละเมิดและเครือ่ง

บูชาไถ่ บาป และเป็ นที ่ซ่ึงเขาจะป้ิงธญัญบู ชา เพื่อจะไม่ต้องนําออกไปในลานชัน้นอก อนัเป็นการท่ีจะนํา
ความบร ิสุทธ ์ิ ศักดิสิ์ทธิ ์ไปถึงประชาชน� 21  แล ้ วท ่านจึงนําข้าพเจ้าออกมาท่ีลานชัน้นอก และพาข้าพเจ้าไป
ท่ี มุ  มท ้ังส่ีของลานน้ัน และดู เถิด  ท่ี  มุ มลานทุกมุมก็ มี ลานอยู่ลานหน่ึง 22 คือท่ี มุ  มท ้ังส่ีของลาน  มี ลานเล็กๆ
ยาวส่ี สิ บศอก กวา้งสามสิบศอก ลานทัง้ส่ีขนาดเดียวกัน 23 ภายในรอบลานทัง้ส่ีน้ั นม ี สิ ่งท่ีก่ อด ้วยปูนเป็น
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แถว  มี เตาอยู ่ท่ี ก้นของสิง่ท่ี ก่อน ้ันโดยรอบ 24  แล ้ วท ่านจึงกล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ � ท่ี  เหล่าน้ี เป็ นที ่สําหรบัการ
ต้ม ซ่ึงผู้ ปรนนิบัติ  อยู ่ ท่ี พระนิเวศจะต้มเครือ่งสัตวบูชาของประชาชน�

47
 แม่น ํ้าท่ีไหลออกจากพระนิเวศของพระเจ้า (ศคย 14:8-9;  วว 22:1-2)

1 ภายหลังท่านก็นําข้าพเจ้ากลับมาท่ี ประตู พระนิเวศ และดู เถิด  มีน ้ําไหลออกมาจากใต้ ธรณีประตู พระ
นิเวศตรงไปทางทิศตะวนัออก เพราะพระนิเวศหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก และน้ําไหลลงมาจากข้างล่าง
ทางด้านขวาของพระนิเวศ  ทิศใต้ ของแท่นบู ชา 2  แล ้ วท ่านจึงนําข้าพเจ้าออกมาทางประตู เหนือ และนํา
ข้าพเจ้าออ้มไปภายนอกถึงประตู ชัน้นอก ซ่ึงหนัหน้าไปทางตะวนัออก และดู เถิด น้ําน้ันออกมาทางด้านขวา
3 ชายผู้น้ันได้เดินไปทางตะวนัออกมีเชอืกว ัดอย ู่ในมือ ท่านวดัได้ หน ึ่งพันศอก  แล ้วนําข้าพเจ้าลุยน้ําไป และ
น้ําลึกเพียงตาตุ่ม 4  แล ้ วท ่านก็วดัได้ อ ีกหน่ึงพัน  แล ้วนําข้าพเจ้าลุยน้ําไปและน้ําลึกถึงเข่า  แล ้ วท ่านก็วดัได้ 
อ ีกหน่ึงพัน  แล ้วนําข้าพเจ้าลุยน้ําไป น้ําน้ันลึกเพียงเอว 5 ภายหลังท่านก็วดัได้ อ ีกหน่ึงพัน และกลายเป็น
แม่น้ําท่ีข้าพเจ้าลุยข้ามไม่ ได้ เพราะน้ําน้ันขึ้นแล้วลึกพอท่ีจะวา่ยได้ เป็นแม่น้ําท่ี ลุ ยข้ามไม่ ได้ 6 และท่านพู 
ดก ับข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรแหง่มนษุย ์เอย๋  เจ้ าเหน็สิง่น้ี หรอื �  แล ้ วท ่านก็พาข้าพเจ้ากลับมาตามฝ่ังแม่ น้ํา 7 ขณะ
เม่ือข้าพเจ้ากลับ  ดู  เถิด ข้าพเจ้าเหน็ต้นไม้มากมายอยู ่ท่ี ฝ่ังแม่น้ําทัง้สองฟาก 8 และท่านพู ดก ับข้าพเจ้าวา่
�น้ําน้ีไหลตรงไปทางท้องถิน่ตะวนัออก และไหลลงไปถึงทะเลทราย  แล ้วลงไปถึงทะเล และเม่ือน้ําไหลออก
มาน้ันไปถึงน้ําทะเล น้ําน้ั นก ็ กล ับจืดดี 9 ต่อมาแม่น้ําน้ันไปถึงท่ี ไหน  ทุ กสิ่งท่ี มี  ช ีวติซ่ึงแหวกวา่ยไปมาก็จะ
มี ช ีวติได้ และท่ีน่ั นม ีปลามากมายเพราะวา่น้ําน้ีไปถึงท่ีน่ันน้ําทะเลก็ จืด เพราะฉะน้ันแม่น้ําไปถึงไหน  ทุ กสิ ่
งก ็ มีชวีติ 10 ต่อมาชาวประมงก็จะยนือยู ่ท่ี ข้างทะเล จากเอนเกดีถึงเอนเอกลาอมิ จะเป็ นที ่สําหรบัตากอวน
ปลาในท่ีน่ันจะมี หลายชนิด เหมือนปลาในทะเลใหญ่ คือจะมี มากมาย 11  แต่  ท่ี เป็นบึงและหนองน้ําจะไม่ จืด 
ต้องทิง้ไว ้ให ้เป็นเกลือ 12 ตามฝ่ังทัง้สองฟากแม่ น้ํา จะมี ต้นไม้  ทุ กชนิดท่ี ใช ้เป็นอาหาร ใบของมันจะไม่ เห ่ียว
และผลของมันจะไม่ วาย  แต่ จะเกิดผลใหม่ ทุ กเดือน เพราะวา่น้ําสําหรบัต้นไม้น้ันไหลจากสถานบร ิสุทธ ์ิ ผล
ไม้ น้ันใชเ้ป็นอาหารและใบก็ ใช ้เป็นยา�

เขตแดนของแผ่นดิน (ปฐก 15:18-21)
13  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ � น่ี เป็นเขตแดนซ่ึงเจ้าจะใช ้แบ ่งแผ่นดินสําหรบัเป็นมรดก

ท่ามกลางอสิราเอลทัง้สิบสองตระกูล โยเซฟจะได้สองส่ วน 14 และเจ้าจงแบ่งให ้เท่ าๆกัน เราปฏิญาณท่ี
จะมอบให ้แก่ บรรพบุรุษของเจ้า และแผ่นดินน้ีจะตกแก่ เจ้ าเป็นมรดกของเจ้า 15  ต่อไปน้ี เป็นเขตแดนของ
แผ่นดินน้ี ด้านทิศเหนือจากทะเลใหญ่ไปตามทางเมืองเฮทโลน และต่อไปถึงเมืองเศดัด 16 เมืองฮามัท
เมืองเบโรธาห์ เมืองสิบราอมิ ซ่ึงอยู่ระหวา่งพรมแดนเมืองดามัสกัสกับพรมแดนเมืองฮามัท จนถึงเมืองฮา
เซอรฮ์ทัทิ โคน ซ่ึงอยู ่ท่ี พรมแดนเมืองเฮาราน 17  ดังน้ัน เขตแดนจะยื่นจากทะเลถึงเมืองฮาซาเรโนน ซ่ึง
อยู ่ท่ี พรมแดนด้านเหนือของเมืองดามัสกัส ทางทิศเหนื อม ีพรมแดนของเมืองฮามัท  น่ี เป็นแดนด้านเหนือ
18 ทางด้านตะวนัออก เขตแดนจะยื่นจากเมืองเฮารานและดามัสกัส ระหวา่งกิเลอาดกับแผ่นดิ นอ ิสราเอล
เรือ่ยไปตามแม่น้ําจอร ์แดน ไปถึงทะเลด้านตะวนัออก ท่านทัง้หลายจงวดั  น่ี เป็นเขตด้านตะวนัออก 19 ทาง
ด้านใต้เขตแดนจะยื่นจากทามารจ์นถึงน้ําแหง่การโต้เถียงในคาเดช  แล ้วเรือ่ยไปตามแม่น้ําถึงทะเลใหญ่  น่ี 
เป็นเขตด้านใต้ 20 ทางด้านตะวนัตก ทะเลใหญ่เป็นเขตแดนเรือ่ยไปจนถึงตําบลท่ี อยู ่ตรงข้ามทางเข้าเมือง
ฮามัท  น่ี เป็นเขตแดนด้านตะวนัตก 21  ดังน้ัน  เจ้ าจงแบ่งแผ่นดินน้ีท่ามกลางเจ้าตามตระกูลอสิราเอล 22 ต่อ
มาเจ้าทัง้หลายจงแบ่งแผ่นดินเป็นมรดกของตัวเจ้าทัง้หลายโดยการจับสลาก และสําหรบัคนต่างด้าวผู้
อาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้า และบังเกิ ดล ูกหลานอยู่ท่ามกลางเจ้า เขาทัง้หลายจะมี สัญชาติ  อสิราเอล  ให ้เขาได้
รบัส่วนมรดกท่ามกลางตระกูลอสิราเอลพรอ้มกับเจ้าทัง้หลาย 23  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า ต่อมา
คนต่างด้าวจะอยูใ่นเขตของคนตระกูลใดก็ ได้  เจ้ าจงกําหนดท่ี ดิ นใหเ้ป็นมรดกของเขาท่ี น่ัน �

48
การแบ่งท่ี ดิ นให ้แต่ ละตระกูล (ยชว 13:1�19:51)

1 � ต่อไปน้ี เป็นชื่อของตระกูลต่างๆตัง้ต้ นที ่พรมแดนด้านเหนือจากทะเลไปตามทางเฮทโลน ถึงทางเข้า
เมืองฮามัทจนถึงฮาเซอเรโนน ซ่ึงอยูท่างพรมแดนด้านเหนือของดามัสกัส  ติ ดเมืองฮามัท และยื่นจากด้าน
ตะวนัตกออกไปถึ งด ้านตะวนัตก เป็นส่วนของคนดาน 2 ประช ิดก ับเขตแดนของดานจากด้านตะวนัออก
ไปถึ งด ้านตะวนัตก เป็นส่วนของคนอาเชอร์ 3 ประช ิดก ับเขตแดนของอาเชอร์จากด้านตะวนัออกไปถึ งด 
้านตะวนัตก เป็นส่วนของคนนัฟทาลี 4 ประช ิดก ับเขตแดนของนัฟทาลีจากด้านตะวนัออกไปถึ งด ้านตะวนั
ตก เป็นส่วนของคนมนัสเสห์ 5 ประช ิดก ับเขตแดนของมนัสเสหจ์ากด้านตะวนัออกไปถึ งด ้านตะวนัตก เป็น
ส่วนของคนเอฟราอมิ 6 ประช ิดก ับเขตแดนเอฟราอมิจากด้านตะวนัออกไปถึ งด ้านตะวนัตก เป็นส่วนของ
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คนรู เบน 7 ประช ิดก ับเขตแดนรูเบนจากด้านตะวนัออกไปถึ งด ้านตะวนัตก เป็นส่วนของคนยูดาห์ 8 ประช ิ
ดก ับเขตแดนยูดาห์จากด้านตะวนัออกไปถึ งด ้านตะวนัตก จะเป็นส่วนซ่ึงเจ้าจะต้องแยกไว ้ต่างหาก กวา้ง
สองหม่ืนหา้พันศอก และยาวเท่ากับส่วนของคนตระกูลหน่ึง จากด้านตะวนัออกไปถึ งด ้านตะวนัตก เป็ นที ่ 
มี สถานบร ิสุทธ ์ิ อยู ่ กลาง 9 ส่วนซ่ึงเจ้าทัง้หลายจะแยกไว้เพื่อพระเยโฮวาห์น้ันให ้มีด ้านยาวสองหม่ืนหา้พัน
ศอก และด้านกวา้งหน่ึงหม่ืน

ส่วนแบ่งสําหรบัพวกปุโรห ิตก ับคนเลวี
10  น่ี จะเป็นส่วนแบ่งของส่วนบร ิสุทธ ์ิคือปุโรหติจะได้ส่วนแบ่งวดัจากทางด้านเหนือยาวสองหม่ืนหา้พัน

ศอก ทางด้านตะวนัตกกวา้งหน่ึงหม่ืนศอก ทางด้านตะวนัออกกวา้งหน่ึงหม่ืนศอก ทางด้านใต้ยาวสองหม่ืน
หา้พันศอก  มี สถานบร ิสุทธ ์ิของพระเยโฮวาห ์อยู ่ กลาง 11 ส่วนน้ี ให ้เป็นส่วนของปุโรหติท่ีชาํระไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์
 บุ ตรชายของศาโดก  ผู้  ได้ รกัษาคําสัง่ของเรา  ผู้  ท่ี  มิได้ หลงไปเม่ือประชาชนอสิราเอลหลง  ดังท่ี  คนเลว ี ได้ หลง
ไปน้ัน 12 และให ้ท่ี  ดิ นน้ีตกแก่เขาทัง้หลายเป็นส่วนหน่ึงจากส่วนถวายของแผ่นดิน เป็นสถานท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด 
ประช ิดก ับเขตแดนของคนเลวี 13 เคียงข้างกับเขตแดนของปุโรห ิตน ้ันให ้คนเลว ี มี ส่วนแบ่งยาวสองหม่ืนหา้
พันศอก กวา้งหน่ึงหม่ืนศอก ส่วนยาวทัง้สิน้จะเป็นสองหม่ืนหา้พันศอกและส่วนกวา้งหน่ึงหม่ืน 14 อยา่ให้
เขาขายหรอืแลกเปล่ียนส่วนหน่ึงส่วนใดเลย อยา่ให้เขาเปล่ียนกรรมสิทธิ์ของท่ี ดิ นดี น้ี เพราะเป็นส่วนบร ิ
สุทธ ์ิ แด่ พระเยโฮวาห์ 15 ส่วนท่ี เหลืออยู ่ซ่ึงกวา้งหา้พันศอกและยาวสองหม่ืนหา้พันศอกน้ัน  ให ้เป็ นที ่ สาม ัญ
ของเมืองคือใช้เป็ นที ่ อยู่อาศัย และเป็นชานเมือง  ให ้ตัวนครอยู่ท่ามกลางน้ัน 16  ต่อไปน้ี เป็นขนาดของด้าน
ต่างๆ ด้านเหนือส่ีพันหา้รอ้ยศอก ด้านใต้ สี ่พันหา้รอ้ยศอก ด้านตะวนัออกส่ีพันหา้รอ้ย และด้านตะวนัตก
ส่ีพันหา้รอ้ย 17 นครน้ันจะต้องมี ทุ่งหญ้า ทิศเหนือสองรอ้ยหา้สิบศอก  ทิศใต้ สองรอ้ยหา้สิบ และทิศตะวนั
ออกสองรอ้ยหา้สิบ และทิศตะวนัตกสองรอ้ยหา้สิบ 18 ด้านยาวส่วนท่ี เหลืออยู ่เคียงข้างกับส่วนบร ิสุทธ ์ิ น้ัน 
ทิศตะวนัออกยาวหน่ึงหม่ืนศอก และทิศตะวนัตกยาวหน่ึงหม่ืน และให ้อยู ่เคียงข้างกับส่วนบร ิสุทธ ์ิพืชผลท่ี 
ได้ ในส่วนน้ี ให ้เป็นอาหารของคนงานในนครน้ัน 19 คนงานของนครน้ันซ่ึงมาจากอสิราเอลทุกตระกูลให้เขา
เป็นคนไถท่ีแปลงน้ี 20 ส่วนเต็มซ่ึงเจ้าจะต้องแบ่งแยกไว้น้ันให้เป็นส่ีเหล่ียมจตุร ัสด ้านละสองหม่ืนหา้พัน
ศอก น่ันคือส่วนบร ิสุทธ ิ์รวมกับส่วนของตัวนคร

ส่วนแบ่งสําหรบัเจ้านาย
21 ส่วนท่ี เหลืออยู ่ทัง้สองข้างของส่วนบร ิสุทธ ์ิและส่วนของตัวนคร  ให ้ตกเป็นของเจ้านาย ยื่นจากส่วนบร ิ

สุทธ ิซ่ึ์งยาวสองหม่ืนหา้พันศอกไปยงัพรมแดนตะวนัออก และทางด้านตะวนัตกจากสองหม่ืนหา้พันศอกไป
ยงัพรมแดนตะวนัตก ส่วนน้ี ให ้ตกเป็นของเจ้านาย จะเป็นส่วนบร ิสุทธ ์ิและสถานบร ิสุทธ ์ิของพระนิเวศน้ัน
อยู ่ท่ามกลาง 22 นอกจากส่วนท่ีตกเป็นของคนเลวแีละส่วนของนครน้ัน ซ่ึงอยู่กลางส่วนอนัตกเป็นของเจ้า
นาย ระหวา่งเขตแดนยูดาห์และเขตแดนเบนยามิน  ให ้เป็นส่วนของเจ้านายทัง้หมด 23 ตระกูลคนท่ี เหลือ
อยู ่ น้ัน จากด้านตะวนัออกไปด้านตะวนัตก เป็นส่วนของคนเบนยามิน 24 ประช ิดก ับเขตแดนของเบนยามิน
จากด้านตะวนัออกไปถึ งด ้านตะวนัตก เป็นส่วนของคนสิเมโอน 25 ประช ิดก ับเขตแดนของสิเมโอนจากด้าน
ตะวนัออกไปถึ งด ้านตะวนัตก เป็นส่วนของคนอสิสาคาร์ 26ประช ิดก ับเขตแดนของอสิสาคารจ์ากด้านตะวนั
ออกไปถึ งด ้านตะวนัตก เป็นส่วนของคนเศบู ลุ น 27 ประช ิดก ับเขตแดนของเศบู ลุ นจากด้านตะวนัออกไปถึ 
งด ้านตะวนัตก เป็นส่วนของคนกาด 28 ประช ิดก ับเขตแดนของกาดทางทิศใต้เขตแดนน้ันจะยื่นจากเมือง
ทามาร์ ถึงน้ําแหง่การโต้เถียงในคาเดช  แล ้วเรือ่ยไปตามแม่น้ําถึงทะเลใหญ่ 29  น่ี เป็นแผ่นดินซ่ึงเจ้าจะแบ่ง
ให้เป็นมรดกแก่ตระกูลต่างๆของอสิราเอลโดยการจับสลาก  น่ี เป็นส่วนต่างๆของเขาทัง้หลาย  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 

นครและประตู ต่างๆ ( วว 21:10-17)
30  ต่อไปน้ี เป็นทางออกของนครทางด้านเหนือซ่ึงวดัได้ สี ่พันหา้รอ้ยศอก 31  ประตู นครน้ันตัง้ชื่อตามชื่อ

ตระกูลคนอสิราเอล  มี  ประตู สามประตูทางด้านเหนือ  ประตู ของรู เบน  ประตู ของยูดาห์  ประตู ของเลวี 32 ทาง
ด้านตะวนัออกซ่ึงยาวส่ีพันหา้รอ้ยศอก  มี สามประตู  ประตู ของโยเซฟ  ประตู ของเบนยามิน  ประตู ของดาน
33 ทางด้านใต้ซ่ึงวดัได้ สี พ่ันหา้รอ้ยศอก  มี  ประตู สามประตู  ประตู ของสิเมโอน  ประตู ของอสิสาคาร์  ประตู ของ
เศบู ลุ น 34 ทางด้านตะวนัตกซ่ึงยาวส่ีพันหา้รอ้ยศอก  มี  ประตู สามประตู  ประตู ของกาด  ประตู ของอาเชอร์
 ประตู ของนัฟทาลี 35 วดัรอบนครน้ันได้ หน ึ่งหม่ืนแปดพันศอก  ตัง้แต่  น้ี ไปนครน้ีจะมี ชื่อวา่ พระเยโฮวาหส์ถิต
ท่ี น่ัน �
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 ประวติั ความเป็นมาของ
ดาเนี ยล 

เม่ือดาเนียลยงัเป็นหนุ่ม เขาถูกนําไปยงับาบิโลนใหเ้ป็นเชลยพรอ้มกับพวกยวิ ในรชัสมัยของกษั ตร ิยเ์นบู
คัดเนสซาร์ ดาเนียลเกิ ดอย ู่ในเชื้อวงศ์ของกษั ตร ิย ์ยู ดาห์  มี  รู ปรา่งดี และมี ความรู ้ลึกถึง เพราะฉะน้ันชาวบา
บิโลนให้เขาเรยีนภาษาของเขาและเตรยีมเขาไวเ้พื่อทํางานในรฐับาลของบาบิ โลน เขาได้ทํางานในรฐับาล
และเขียนเล่ มน ้ีในรชัสมัยของเนบูคัดเนสซาร์ เนโบไนดัส เบลซัสซาร์ ไซรสัและดารอิสั  แห ่งประเทศบาบิ 
โลน และประเทศมีเดียเปอร ์เซ ีย

เล่ มน ้ีบันทึกชวีติของดาเนียลในราชวงัแหง่บาบิ โลน และราชกิจต่างๆของกษั ตร ิย ์เหล่าน้ี 
เพราะเหตุวา่พวก � นักศึกษา � หลายคนไม่ยอมรบัวา่คําพยากรณ์ของดาเนียลได้สําเรจ็แล้ว (คือคํา

พยากรณ์ น้ี  ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้า� พวกนักศึกษาน้ีจึ งอ ้างวา่คนอื่นมาแต่งคําพยากรณ์ น้ี หลังจาก
เรือ่งท่ี พยากรณ์ น้ันสําเรจ็แล้ว ความคิดน้ีเป็นการเดาสวดอยา่งโงเ่ขลาของพวกท่ี ไม่ เชื่อในพระเจ้า  หน ังสื
อดาเนียลวางพื้นฐานแหง่คําพยากรณ์ในพระคัมภีร ์ท่ี  ดี ซ่ึงได้อธบิายต่อในหนังสือววิรณ์

ดาเนียลซ่ื อสัตย ์ต่อพระเจ้าของเขา พระเจ้าจึงประทานความรูแ้ละสติปัญญาให ้แก่  เขา เขาตีความหมาย
ของความฟันของกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซารเ์ลยได้รบัตําแหน่งสูงในรชัอาณาจั กรน ้ัน พระเจ้ากําลังเตรยีมดา
เนียลไวเ้พื่อจะรบัใชพ้ระเจ้าในเป้าหมายอยา่งสูง

ส่วนสุดท้ายของเล่ มน ้ี พยากรณ์ ถึงการเปล่ียนแปลงฝ่ายการเมือง คือการเสด็จมาครัง้แรกของพระเมส
สิยาห์ การสรา้งกรุงเยรูซาเล็มและพระวหิารขึ้นมาใหม่ และการเสด็จกลับมาครัง้ท่ีสองของพระเมสสิยาห์

 อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่ระยะเวลาของหนังสือเล่ มน ี้ คือ 73  ปี 

ดาเนียลถูกนําไปเป็นเชลยในบาบิ โลน 
1 ในปี ท่ี สามของรชักาลเยโฮยาคิมกษั ตร ิย์ของยูดาห์ เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ของบาบิโลนเสด็จมายงักรุง

เยรูซาเล็ม และทรงล้อมเมืองไว้ 2 และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบเยโฮยาคิมกษั ตร ิย์ของยูดาห ์ไว ้ในหตัถ์
ของพระองค์ ท่าน  พร ้อมทัง้เครือ่งใช้บางชิน้แหง่พระนิเวศของพระเจ้า และพระองค์ท่านก็นําของเหล่าน้ัน
มายงัแผ่นดินชนิาร ์มาย ังนิเวศแหง่พระของพระองค์ ท่าน และทรงบรรจุ เครือ่งใช ้ เหล่ าน้ันไวใ้นคลังของพระ
ของพระองค์ ท่าน 3  แล ว้กษั ตร ิยน้ั์ นก ท็รงบัญชาใหอ้ชัเปนัสหวัหน้าขั นที ของพระองค์ ท่าน  ให ้นําคนอสิราเอล
บางคน ทัง้เชื้อพระวงศ์และเชื้อสายของเจ้านาย 4 พวกหนุ่มๆท่ีปราศจากตําหนิ  มี  รู ปรา่งงามและเชีย่วชาญ
ในสรรพปัญญา กอปรด้วยความรูแ้ละเข้าใจในสรรพวทิยา กับสามารถท่ีจะรบัราชการในพระราชวงั และ
ทรงให้สอนวชิาและภาษาของคนเคลเดียให ้เขาทัง้หลาย 5  กษัตรยิ ์ทรงให้นําอาหารสูงซ่ึงกษั ตร ิย ์เสวย และ
เหล้าองุน่ซ่ึงพระองค์ท่านด่ืมให ้แก่ เขาเหล่าน้ันตามกําหนดทุกวนั ทรงใหเ้ขาทัง้หลายรบัการเล้ียงดู อยู ่สาม
ปี เม่ือครบกําหนดเวลาน้ันแล้วทรงให้เขารบัใช้ต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์6 ในบรรดาคนยูดาหน้ั์ นม ีดาเนี ยล ฮา
นันยาห์  มิ ชาเอล และอาซารยิาห์ 7 และท่านหวัหน้าขั นที จึงตัง้ชื่อให ้ใหม่ ดาเนียลน้ันให้เรยีกวา่เบลเทชสั
ซาร์ ฮานันยาหเ์รยีกวา่ชดัรคั  มิ ชาเอลเรยีกวา่เมชาค และอาซารยิาหเ์รยีกวา่เอเบดเนโก

ความตัง้ใจของดาเนี ยล 
8  แต่ ดาเนียลตัง้ใจไว้วา่จะไม่กระทําตัวให้เป็นมลทินด้วยอาหารสูงของกษั ตร ิย์ หร ือด ้วยเหล้าองุน่ซ่ึง

พระองค์ ด่ืม เพราะฉะน้ันเขาจึงขอหวัหน้าขั นที  ให ้ยอมเขาท่ี ไม่ กระทําตัวให้เป็นมลทิน 9 และพระเจ้าทรงให้
หวัหน้าขั นที ชอบและเวทนาดาเนี ยล 10 และหวัหน้าขั นที จึงกล่าวแก่ดาเนียลวา่ �ข้าเกรงวา่กษั ตร ิย ์เจ้ านาย
ของข้าผู้ทรงกําหนดอาหารและเครือ่งด่ืมของเจ้า ทอดพระเนตรเห ็นว ่า พวกเจ้ามี หน ้าซูบซีดกวา่บรรดา
คนหนุ่มๆอายุ รุน่ราวคราวเดียวกัน  เจ้ าก็จะกระทําให้ศีรษะของข้าเข้าสู่อนัตรายเพราะกษั ตร ิย�์ 11  แล ้วดา
เนียลจึงกล่าวแก่มหาดเล็กผู้ ท่ี หวัหน้าขั นที  กําหนดให ้ ดู แลดาเนี ยล ฮานันยาห์  มิ ชาเอล และอาซารยิาห์  วา่ 
12 �ขอท่านจงทดลองผู้ รบัใช ้ของท่านสักสิบวนั  ขอให ้เขานําผักมาให้เรากินและน้ํามาให้เราด่ืม 13  แล ้วให้
ท่านตรวจดู หน ้าตาของเราทัง้หลายเบื้องหน้าท่านและตรวจดู หน ้าตาของบรรดาอนชุนผู้รบัประทานอาหาร
สูงของกษั ตร ิย์ และเม่ือท่านเหน็อยา่งไรแล้วจงกระทําแก่ ผู้รบัใช ้ของท่านอยา่งน้ันเถิด� 14 เขาก็ยอมทํา
ตามคนเหล่าน้ันในเรือ่งน้ีและทดลองเขาอยู ่สิ บวนั 15 เม่ือครบสิบวนัแล้วหน้าตาของคนเหล่าน้ันดี กวา่ และ
เน้ือหนั งก ็อว้นท้วนสมบู รณ ์กวา่บรรดาอนชุนท่ีรบัประทานอาหารสูงของกษั ตร ิย์ 16 ดังน้ันมหาดเล็กจึง
นําอาหารสูงส่วนของเขาทัง้หลายและเหล้าองุน่ซ่ึงเขาทัง้หลายควรจะได้ด่ื มน ้ันไปเสีย และให้ผักแก่ เขา 
17 ฝ่ายอนชุนทัง้ส่ีคนน้ี พระเจ้าทรงประทานสรรพวทิยา และความชาํนาญในเรือ่งวชิาทัง้ปวงและปัญญา
และดาเนียลเข้าใจในนิ มิ ตและความฝันทุกประการ 18 พอสิน้กําหนดเวลาท่ี กษัตรยิ ์ทรงบัญชาให้นําเขา
ทัง้หลายเข้าเฝ้า หวัหน้าขั นที จึงนําเขาทัง้หลายเข้ามาเฝ้าเนบูคัดเนสซาร์ 19 และกษั ตร ิย ์ก็ ทรงสัมภาษณ์ 
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เขา ในบรรดาอนชุนเหล่าน้ันไม่พบสักคนหน่ึงท่ีเหมือนดาเนี ยล ฮานันยาห์  มิ ชาเอลและอาซารยิาห์ เพราะ
ฉะน้ันเขาจึงได้ รบัใช ้ต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์20 ในบรรดาเรือ่งราวอนัเก่ียวกับปัญญาและความเข้าใจ ซ่ึงกษั 
ตร ิย์ตรสัถามเขาทัง้หลาย ทรงเห ็นว ่าเขาทัง้หลายดีกวา่พวกโหร และพวกหมอดู ซ่ึงอยู่ในอาณาจักรทัง้สิน้
ของพระองค์ สิ บเท่า 21 และดาเนียลก็ ได้ รบัราชการเรือ่ยมาจนปีแรกแหง่รชักาลกษั ตร ิยไ์ซรสั

2
พระสุ บิ นของกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร์

1 ในปี ท่ี สองแหง่รชักาลเนบูคัดเนสซาร์ เนบูคัดเนสซารท์รงพระสุ บิน พระทัยของพระองค์ ก็ ทรงเป็นทุกข์
บรรทมไม่ หลับ 2  แล ้วกษั ตร ิย์จึงทรงบัญชาให ้มี หมายเรยีกพวกโหร พวกหมอดู พวกนักวทิยาคม และคน
เคลเดียเข้าทูลกษั ตร ิย ์ให ้ รู ้เรือ่งพระสุ บิน เขาทัง้หลายก็ เข ้ามาเฝ้ากษั ตร ิย์ 3 และกษั ตร ิยต์รสักับเขาวา่ �เรา
ได้ ฝัน และจิตใจของเราก็ เป็นทุกข์  อยากรู ้วา่ฝั นว ่ากระไร� 4  แล ้วคนเคลเดียจึงกราบทูลกษั ตร ิย์เป็นภาษา
อารมัวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ขอทรงพระเจรญิเป็นนิตย์ ขอทรงเล่าพระสุ บิ นให ้แก่ พวกผู้ รบัใช ้ของพระองค์
 แล ้วเหล่าข้าพระองค์จะได้ถวายคําแก้พระสุ บิน � 5  กษัตรยิ ์ทรงตอบคนเคลเดียวา่ �เราจําความฝันน้ันไม่ ได้  
แล้ว ถ้าเจ้าไม่ ให ้เรารูค้วามฝันพรอ้มทัง้คําแก้ ฝัน  เจ้ าจะถู กห ่ันเป็นชิน้ๆ และบ้านเรอืนของเจ้าจะต้องเป็นก
องขยะ 6  แต่ ถ้าเจ้าสําแดงความฝันและคําแก้ฝันให ้เรา  เจ้ าจะได้รบัของขวญั  รางวลั และเกียรติยศใหญ่ ยิง่ 
ฉะน้ันจงสําแดงความฝันและคําแก้ฝันให ้เรา � 7 เขาทัง้หลายกราบทูลคํารบสองวา่ �ขอกษั ตร ิยเ์ล่าพระสุ บิ 
นแก่พวกผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และเหล่าข้าพระองค์จะถวายคําแก้พระสุ บิน พระเจ้าข้า� 8  กษัตรยิ ์ทรงตอบ
วา่ �เรารู ้เป็นแน่  แล ้ วว ่า  เจ้ าพยายามจะถ่วงเวลาไว้ เพราะเจ้าเห ็นว ่าเราจําความฝันน้ันไม่ ได้  แล้ว 9  แต่ ถ้า
เจ้าไม่ ให ้เรารู ้ความฝัน  ก็  มี คําตัดสินเจ้าอยู่ข้อเดียว เพราะเจ้าทัง้หลายตกลงท่ีจะพูดเท็จและพูดทุ จร ิตต่อ
หน้าเรา จนจะมีอะไรเปล่ียนแปลงไป เพราะฉะน้ันเจ้าจงบอกความฝันให ้แก่  เรา  แล ้วเราจึงจะรู้วา่เจ้าจะ
ถวายคําแก้ความฝันให้เราได้� 10 คนเคลเดียจึงกราบทูลต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ วา่ � ไม่มี  บุ รุษคนใดในพิภพ
ท่ีจะสําแดงเรือ่งกษั ตร ิย ์ได้ เพราะฉะน้ันไม่ มี  กษัตรยิ ์ เจ้ านายหรอืผู้ปกครองคนใดไต่ถามสิง่เหล่าน้ีจากโหร
หรอืหมอดู หรอืคนเคลเดีย 11  สิ ่งซ่ึงกษั ตร ิย์ตรสัถามน้ันยากและไม่ มี  ผู้ ใดจะสําแดงแด่ กษัตรยิ ์ ได้ นอกจาก
พระ  ผู้ ซ่ึ งม ิ ได้  อยู ่กับมนษุย�์ 12 เพราะเรือ่งน้ี กษัตรยิ ์จึงทรงกริว้และเกรีย้วกราดนักและรบัสัง่ใหฆ่้าพวกนัก
ปราชญ์ทัง้หมดของบาบิโลนเสีย 13 เพราะฉะน้ันจึ งม ีพระราชกฤษฎีกาประกาศไปวา่ให้ฆ่านักปราชญ์เสีย
ทัง้หมด เขาจึงเท่ียวหาดาเนียลและพรรคพวกเพื่อจะฆ่าเสีย

พรรคพวกของดาเนียลอธษิฐานขอสติ ปัญญา 
14  แล ้วดาเนียลก็ตอบอารโีอคหวัหน้าราชองคร ักษ ์ ผู้  ท่ี ออกไปเท่ียวฆ่านักปราชญข์องบาบิ โลน ด้วยถ้อยคํา

แยบคายและปรชีาสามารถ 15 ท่านถามอารโีอคหวัหน้าวา่ �ไฉนพระราชกฤษฎีกาของกษั ตร ิย์จึงเรง่รอ้น
เล่า�  แล ว้อารโีอคก็เล่าเรือ่งใหด้าเนียลทราบ 16  แล ้วดาเนียลก็ เข ้าไปเฝ้าและกราบทูลกษั ตร ิย ์ขอให ้กําหนด
เวลาเพื่อท่านจะถวายคําแก้พระสุ บิ นแด่ กษัตรยิ ์17  แล ้วดาเนียลก็ กล ับไปเรอืนของท่าน และแจ้งเรือ่งให้
ฮานันยาห์  มิ ชาเอล และอาซารยิาห์สหายของท่านฟัง 18 และบอกเขาให้ขอพระกรุณาแหง่พระเจ้าแหง่ฟ้า
สวรรค์เรือ่งความลึ กล ั บน ้ีเพื่อดาเนียลและสหายของท่านจะไม่พินาศพรอ้มกับบรรดานักปราชญ์อื่นๆของ
บาบิ โลน 

พระเจ้าทรงสําแดงใหด้าเนียลทราบความหมายของพระสุ บิน 
19 ในนิ มิ ตกลางคืนทรงเผยความลึ กล ั บน ้ันแก่ดาเนี ยล  แล ้วดาเนียลก็ถวายสาธุการแด่พระเจ้าแหง่ฟ้า

สวรรค์ 20ดาเนียลกล่าววา่ � สาธุ การแด่พระนามของพระเจ้าเป็นนิตย ์สืบไป เพราะปัญญาและฤทธานภุาพ
เป็นของพระองค์ 21  พระองค์ ทรงเปล่ียนวาระและฤดู กาล  พระองค์ ทรงถอดกษั ตร ิย์และทรงตัง้กษั ตร ิย์ขึ้น
ใหม่  พระองค์ ทรงประทานปัญญาแก่ นักปราชญ์ และทรงประทานความรู ้แก่  ผู้  ท่ี  มี  ความเข้าใจ 22  พระองค์ 
ทรงเผยสิง่ท่ีลึกซ้ึงและล้ี ลับ  พระองค์ ทรงทราบสิง่ท่ี อยู ่ในความมืด และความสวา่งก็ อยู ่กับพระองค์ 23  โอ 
พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอโมทนาและสรรเสรญิพระองค์  ผู้ ทรงประทานปัญญา
และกําลังแก่ข้าพระองค์  สิ ่งน้ั นที ่พวกข้าพระองค์ทูลขอ  พระองค์  ก็ ทรงให้ข้าพระองค์ รู ้ แล้ว เพราะพระองค์ 
ได้ ทรงสําแดงเรือ่งของกษั ตร ิย ์ให ้ แจ ้งแก่พวกข้าพระองค์� 24  แล ้วดาเนียลก็ เข ้าไปหาอารโีอคผู้ซ่ึงกษั ตร ิ
ย ์แต่ งตัง้ให้ฆ่านักปราชญ์ แห ่งบาบิ โลน ท่านได้ เข ้าไปและกล่าวแก่อารโีอควา่ดังน้ี �ขออยา่ฆ่านักปราชญ์ 
แห ่งบาบิ โลน ขอโปรดนําตัวข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้ากษั ตร ิย์ และข้าพเจ้าจะถวายคําแก้ฝันแก่ กษัตรยิ ์� 25  แล ้
วอารโีอคก็ ร ีบนําตัวดาเนียลเข้าเฝ้ากษั ตร ิย์ และกราบทูลพระองค์ วา่ �ข้าพระองค์ ได้ พบชายคนหน่ึงในหมู่
พวกท่ี ถู กกวาดเป็นเชลยมาจากยูดาห์ ชายผู้ น้ี จะให ้กษัตรยิ ์ทรงรูคํ้าแก้พระสุ บิ นได้� 26  กษัตรยิ ์จึงตรสัแก่
ดาเนียลผู้ชื่อวา่เบลเทชสัซาร ์วา่ � เจ้ าสามารถท่ีจะให้เรารูถึ้งความฝั นที ่เราได้ฝันน้ันและคําแก้ ได้  หรอื �
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27 ดาเนียลกราบทูลต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ วา่ � ไม่มี  นักปราชญ์ หรอืหมอดู หรอืโหร หรอืหมอดู ฤกษ์ ยามสํา
แดงความลึ กล ับซ่ึงกษั ตร ิย ์ไต่ ถามแด่ พระองค์  ได้ 28  แต่  มี พระเจ้าองค์ หน ึ่งในฟ้าสวรรค์ ผู้ ทรงเผยความลึ กล ั 
บท ัง้หลาย และพระองค์ทรงให ้กษัตรยิ ์เนบูคัดเนสซาร ์รู ้ถึงสิง่ซ่ึงจะบังเกิดขึ้นในวาระภายหลัง พระสุ บิ นของ
พระองค์และนิ มิ ตท่ี ผุ ดขึ้นในพระเศียรของพระองค์บนพระแท่นน้ันเป็นดังน้ี พระเจ้าข้า 29  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์
ขณะเม่ือพระองค์บรรทมอยู่บนพระแท่น พระดํารใินเรือ่งซ่ึงจะบังเกิดมาภายหลังได้ ผุ ดขึ้น และพระองค์
น้ันผู้ทรงเผยความลึ กล ั บก ็ทรงให ้พระองค์  รู ้ถึงสิง่ท่ีจะบังเกิดมา 30 ฝ่ายข้าพระองค์ ซ่ึงทรงเผยความลึ กล ั 
บน ้ี แก่ ข้าพระองค์ น้ัน  มิใช ่เพราะข้าพระองค์ มี ปัญญามากกวา่ผู้ มี  ช ีวติทัง้หลาย  แต่ เพื่อกษั ตร ิย์จะทรงรูคํ้า
แก้พระสุ บิน และเพื่อพระองค์จะทรงรูพ้ระดํารใินพระทัยของพระองค์

ปฏิมากรในพระสุ บิ นของกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร์
31  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ พระองค์  ทอดพระเนตร และดู เถิด  มี ปฏิมากรขนาดใหญ่ ปฏิมากรน้ี ใหญ่ และสุกใส

ยิง่นัก  ตัง้อยู ่ต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ และรูปรา่งก็ น่ากลัว 32 เศียรของปฏิมากรน้ีเป็นทองคําเน้ื อด ีอก
และแขนเป็นเงนิ ท้องและโคนขาเป็นทองสัมฤทธิ์ 33 ขาเป็นเหล็ก  เท ้าเป็นเหล็กปนดิน 34 ขณะเม่ือพระองค์ 
ทอดพระเนตร  มี ห ินก ้อนหน่ึงถูกตัดออกมามิ ใช ่ ด้วยมือ กระทบปฏิมากรท่ี เท ้าอนัเป็นเหล็กปนดิน กระทําให้
แตกเป็นชิน้ๆ 35  แล ้วส่วนเหล็ก ส่วนดิน ส่วนทองสัมฤทธิ์ ส่วนเงนิและส่วนทองคํา  ก็ แตกเป็นชิน้ๆพรอ้ม
กัน กลายเป็นเหมือนแกลบจากลานนวดข้าวในฤดู รอ้น ลมก็พัดพาเอาไป จึงหารอ่งรอยไม่พบเสียเลย  แต่ 
ก้อนห ินที ่กระทบปฏิมากรน้ันกลายเป็นภู เขาใหญ่ จนเต็มพิ ภพ 36  น่ี เป็นพระสุ บิน พระเจ้าข้า  บัดน้ี  เหล่ าข้า
พระองค์ขอกราบทูลคําแก้พระสุ บิ นต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์

 กรุ งบาบโิลนของกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร์ คืออาณาจักรโลกแหง่แรก
37  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ กษัตรยิ ์จอมกษั ตร ิย ์ทัง้หลาย ซ่ึงพระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์ ได้ ทรงประทานราชอาณาจั 

กร  อานภุาพ  ฤทธิ ์เดชและสงา่ราศี 38 และได้ทรงมอบไว้ในหตัถ์ พระองค์  ท่าน ซ่ึ งบ ุตรทัง้หลายของมนษุย์
 สัตว ์ในทุ่งนาและนกในอากาศ  ไม่ วา่มันจะอาศัยอยู่  ณ  ท่ี ใดๆให ้แก่  พระองค์ กระทําให ้พระองค์ ปกครองมัน
ได้ ทัง้หมด เศียรทองคําน้ันคือพระองค์ เอง 

อาณาจักรโลกแหง่ท่ีสองและสาม คื อม ีเดียเปอร ์เซ ียและกรกี
39 ต่อจากพระองค์ไปจะมีราชอาณาจั กรด ้อยกวา่พระองค์ และย ังม รีาชอาณาจักรท่ี สาม เป็นทองสัมฤทธิ์

ซ่ึงจะปกครองอยูทั่ว่พิ ภพ 

อาณาจักรโลกแหง่ท่ี สี ่คือโรม
40 และจะมีราชอาณาจักรท่ี สี ่ แข ็งแรงดัง่เหล็ก เพราะเหล็กตี สิ ่งทัง้หลายให้หกัเป็นชิน้ๆและปราบสิง่

ทัง้ปวงลงได้ ราชอาณาจั กรน ้ันจะหกั และทุบสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ีดังเหล็กซ่ึงทุบให ้แหลก 41 ดัง่ท่ี พระองค์ 
ทอดพระเนตรเท้าและน้ิวเท้า  เท ้าเป็นดินชา่งหม้ อบ ้างเหล็ กบ ้าง จะเป็นราชอาณาจักรประสม  แต่ ความ
แข็งแกรง่ของเหล็กจะยงัอยู่ในน้ันบ้าง  ดังท่ี  พระองค์ ทอดพระเนตรเหล็กปนดินเหนียว 42 และน้ิวเท้าเป็น
เหล็กปนดินฉันใด ราชอาณาจั กรน ้ันจึงแข็งแรงบ้างเปราะบ้างฉันน้ัน 43  ดังท่ี  พระองค์ ทอดพระเนตรเหล็ก
ปนดินเหนียว ราชอาณาจักรจะปนกันด้วยเชื้อสายของมนษุย์  แต่ จะไม่ย ึดก ันแน่นไว ้ได้ อยา่งเดียวกั บท ่ี
เหล็กไม่ประสมเข้ากั บด ิน

หลังจากอาณาจักรโรมคืนมาใหม่ แล้ว อาณาจักรของพระครสิต์จะตัง้ขึ้น
44 และในสมัยของกษั ตร ิย ์เหล่าน้ัน พระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหน่ึง ซ่ึงไม่ มี วนั

ทําลายเสียได้ หรอืราชอาณาจั กรน ้ันจะไม่ตกไปแก่ ชนชาติ  อื่น ราชอาณาจั กรน ้ันจะกระทําให้บรรดาราช
อาณาจักรเหล่าน้ีแตกเป็นชิน้ๆถึงอวสาน และราชอาณาจั กรน ้ันจะตั ้งม ่ันอยู ่เป็นนิตย ์45  ดังท่ี  พระองค์ ทอด
พระเนตรก้อนหนิถูกตัดออกจากภูเขามิ ใช ่ ด้วยมือ และก้อนหนิน้ันได้กระทําให ้เหล็ก  ทองสัมฤทธิ ์ ดิน  เงนิ 
และทองคําแตกเป็นชิน้ๆ พระเจ้ายิง่ใหญ่ ได้ ทรงให ้กษัตรยิ ์ รู ้วา่อะไรจะบังเกิดมาภายหลังน้ี พระสุ บิ นน้ัน
เท่ียงแท้และคําแก้พระสุ บิ  นก ็ แน่นอน �

 กษัตรยิ ์พระราชทานยศชัน้สูงให ้แก่ ดาเนี ยล 
46  แล ้วกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร ์ก็ ทรงกราบลงและเคารพดาเนี ยล และมีพระบัญชาให้นําเครือ่งบูชาและ

เครือ่งหอมมาถวายดาเนี ยล 47  กษัตรยิ ์ตรสักับดาเนียลวา่ � แน่ นอนที เดียว พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้า
ของพระทัง้หลาย และทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของกษั ตร ิย ์ทัง้ปวง ทรงเป็นผู้เผยความลึ กล ับเพราะท่าน
สามารถท่ีจะเผยความลึ กล ั บน ้ี ได้ � 48 ฝ่ายกษั ตร ิย ์ก็ พระราชทานยศชัน้สูง และของพระราชทานยิง่ใหญ่
เป็ นอ ันมากแก่ดาเนี ยล และแต่งตัง้ให้เป็นผู้ครอบครองหมดเมืองบาบิ โลน และเป็นประธานใหญ่ของนัก
ปราชญ์ทัง้สิน้แหง่บาบิ โลน 49 ดาเนียลก็กราบทูลขอต่อกษั ตร ิย์และพระองค์ทรงตัง้ให้ชดัรคั เมชาคและเอ
เบดเนโกเป็นผูจั้ดราชการในเมืองบาบิ โลน  แต่ ดาเนียลยงัคงอยูใ่นราชสํานัก
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3
ปฏิมากรรูปใหญข่องกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร์

1  กษัตรยิ ์เนบูคัดเนสซาร ์ได้ สรา้งปฏิมากรรูปหน่ึ งด ้วยทองคํา สูงหกสิบศอก กวา้งหกศอก ทรงตัง้ไว้  ณ 
 ท่ี ราบดู รา ในเมืองบาบิ โลน 2  แล ้วกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซารร์บัสัง่ให้ประชุ มอ ุปราช ข้าหลวงภาค  ผู้ วา่ราชการ
เมือง  ผู้พิพากษา นายคลัง  มนตร ี ตุลาการ และบรรดาเจ้าหน้าท่ีทัง้หลายของหวัเมือง  ให ้ เข ้ามาในงานฉลอง
ปฏิมากรซ่ึงกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร ์ได้ ทรงตัง้ขึ้น 3  แล ้ วอ ุปราช ข้าหลวงภาค  ผู้ วา่ราชการเมือง  ผู้พิพากษา 
นายคลัง  มนตร ี ตุลาการ และบรรดาเจ้าหน้าท่ีทัง้หลายของหวัเมืองได้ เข ้ามาประชุมเพื่องานฉลองปฏิมากร
ซ่ึงกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร ์ได้ ทรงตัง้ขึ้น และเขาทัง้หลายก็ มาย ืนอยู ่หน ้าปฏิมากรซ่ึงกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร ์
ได้ ทรงตัง้ขึ้น 4 และโฆษกก็ประกาศเสียงดังวา่ � โอ บรรดาชนชาติ  ประชาชาติ ทัง้ปวงและภาษาทัง้หลาย  มี 
พระบัญชาแก่ท่านทัง้หลายวา่ 5 เม่ือท่านได้ยนิเสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก  ป่ี พิณเขาคู่ พิณส่ี สาย พิณ
ใหญ่  ป่ี  ถุง และเครือ่งดนตร ีทุกชนิด  ให ้ท่านทัง้หลายกราบลงนมัสการปฏิมากรทองคํา ซ่ึงกษั ตร ิยเ์นบูคัด
เนสซาร ์ได้ ทรงตัง้ไว้ 6  ผู้ ใดท่ี มิได้ กราบลงนมัสการก็ ให ้โยนผู้น้ันทั นที  เข ้าไปในเตาท่ีไฟลุกอยู�่ 7 เพราะฉะน้ัน
พอประชาชนได้ยนิเสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก  ป่ี พิณเขาคู่ พิณส่ี สาย พิณใหญแ่ละเครือ่งดนตร ีทุกชนิด 
บรรดาชนชาติ  ประชาชาติ ทัง้ปวงและภาษาทัง้หลาย  ก็ กราบลงนมัสการปฏิมากรทองคําซ่ึงกษั ตร ิยเ์นบูคัด
เนสซาร ์ได้ ทรงตัง้ไว้

คนยวิสามคนไม่ยอมกราบลงนมัสการปฏิมากรทองคํา
8  เพราะฉะน้ัน ในครัง้น้ันพวกเคลเดียบางคนมาเข้าเฝ้า และฟ้องพวกยวิด้วยใจคิดรา้ย 9 เขาทัง้หลาย

กราบทูลกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร ์วา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ขอทรงพระเจรญิเป็นนิตย์ 10  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์  
พระองค์ ทรงออกกฤษฎีกาแล้ วว ่า  ทุ กคนผู้ ได้ ยนิเสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก  ป่ี พิณเขาคู่ พิณส่ี สาย พิณ
ใหญ่  ป่ี  ถุง และเครือ่งดนตร ีทุกชนิด  ก็  ให ้กราบลงนมัสการปฏิมากรทองคํา 11 และผูใ้ดท่ี ไม่ กราบลงนมัสการ
ก็ ให ้โยนเข้าไปในเตาท่ีไฟลุกอยู่ 12  มี ยวิบางคนท่ี พระองค์  ได้  แต่ งตัง้ใหจั้ดราชการในเมืองบาบิ โลน คือชดัรคั
เมชาค และเอเบดเนโก  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์คนเหล่าน้ี ไม่ เชื่อฟังพระองค์ เขามิ ได้  ปฏิบัติ พระของพระองค์ หรอื
นมัสการปฏิมากรทองคําซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงตัง้ไว�้ 13  แล ้วเนบูคัดเนสซาร ์ก็ ทรงกริว้จัดและเดือดพล่าน  มี 
รบัสัง่ใหนํ้าตัวชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโกเข้ามา  แล ้วเขาก็นําคนเหล่าน้ี เข ้ามาเฝ้ากษั ตร ิย์ 14 เนบูคัดเนส
ซารท์รงกล่าวแก่เขาวา่ � โอ ชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโกเอย๋ เป็นความจรงิหรอืไม่ ท่ี  เจ้ ามิ ได้  ปรนนิบัติ พระ
ของเรา หรอืนมัสการปฏิมากรทองคําซ่ึงเราได้ตัง้ไว้ 15  บัดน้ี ถ้าเจ้าพรอ้มใจแล้ว พอเจ้าได้ยนิเสียงแตรทอง
เหลืองขนาดเล็ก  ป่ี พิณเขาคู่ พิณส่ี สาย พิณใหญ่  ป่ี  ถุง และเครือ่งดนตร ีทุกชนิด  เจ้ าจงกราบลงนมัสการ
ปฏิมากรซ่ึงเราได้สรา้งไว้  แต่ ถ้าเจ้าไม่ นมัสการ จะต้องโยนเจ้าทั นที  เข ้าไปในเตาท่ีไฟลุกอยู่ และผู้ใดเล่า
จะเป็นพระเจ้าท่ีจะชว่ยให ้เจ้ าพ้นจากมือของเราได้� 16 ชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโกกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ 
� โอ ข้าแต่เนบูคัดเนสซาร์ ข้าพระองค์ทัง้หลายไม่จําเป็นจะต้องตอบพระองค์ในเรือ่งน้ี 17 ถ้าพระเจ้าของ
พวกข้าพระองค์ ผู้ ซ่ึงพวกข้าพระองค์ ปรนนิบัติ สามารถชว่ยพวกข้าพระองค์ ให ้พ้นจากเตาท่ีไฟลุกอยู่  โอ ข้า
แต่ กษัตรยิ ์ พระองค์  ก็ จะทรงชว่ยพวกข้าพระองค์ ให ้พ้นพระหตัถ์ของพระองค์ 18  แต่ ถ้าไม่เป็นเชน่น้ัน  โอ ข้า
แต่ กษัตรยิ ์ขอพระองค์ทรงทราบวา่ พวกข้าพระองค์จะไม่ ปรนนิบัติ พระของพระองค์ หรอืนมัสการปฏิมากร
ทองคําซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงตัง้ขึ้น�

คนย ิวท ี่ สัตย ์ซ่ืออยูใ่นเตาไฟอยา่งปลอดภัย
19  แล ้วเนบูคัดเนสซารท์รงเกรีย้วกราดยิง่นัก  พระพักตร ์ของพระองค์ ก็  เปล ่ียนไปไม่พอพระทัยชดัรคั เม

ชาค และเอเบดเนโก  พระองค์ จึงรบัสัง่ใหทํ้าเตาไฟใหร้อ้นกวา่ท่ีเคยอกีเจ็ดเท่า 20 และพระองค์รบัสัง่ใหบ้าง
คนท่ี มี กําลังมากท่ีสุดในกองทัพมามัดชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโก และให้โยนเขาเข้าไปในเตาท่ีไฟลุก
อยู่ 21  แล ้วคนเหล่าน้ี ก็  ถู กมัดไว้ทัง้เส้ือ  กางเกง  หมวก และเครือ่งแต่งกายอื่นๆ และเขาก็ ถู กโยนเข้าไปใน
เตาท่ีไฟลุกอยู่ 22 ฉะน้ันเพราะวา่คํารบัสัง่ของกษั ตร ิย์น้ันเข้มงวดมากและเตาไฟก็รอ้นจัด เปลวไฟจึงได้ฆ่า
คนท่ีโยนชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโก 23 และชายทัง้สามน้ี คือชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโกก็ตกลงไป
กลางเตาไฟท่ี ลุ กอยูทั่ง้ย ังม ั ดอย ู่ 24 ขณะน้ันกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซารป์ระหลาดพระทัยทรงลุกขึ้นโดยฉับพลัน
 พระองค์ ตรสักับองคมนตรขีองพระองค์ วา่ �เรามัดสามคนโยนเข้าไปกลางไฟมิ ใช ่ หรอื � เขาทูลตอบกษั ตร ิ
ย ์วา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ จร ิงพระเจ้าข้า� 25  พระองค์ ตรสัตอบวา่ � ดู  เถิด เราเหน็ส่ีคนถูกปล่อย กําลังเดินอยู่
กลางไฟ และเขาทัง้หลายก็ ไม่เป็นอนัตราย  รู ปรา่งของคนท่ี สี ่น้ันคล้ายคลึ งก ับพระบุตรของพระเจ้า�

เนบูคัดเนสซารถ์วายเกียรติยศแด่ พระเจ้า 
26  แล ้วเนบูคัดเนสซารเ์สด็จมาใกล้ ประตู เตาท่ีไฟลุกอยู ่น้ัน ทรงกล่าววา่ �ชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโก

 ผู้รบัใช ้ของพระเจ้าสูงสุด จงออกมาเถิด จงมาท่ี น่ี �  แล ้วชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโกก็เดินออกมาจาก
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กลางไฟ 27 ฝ่ายอุปราช ข้าหลวงภาค  ผู้ วา่ราชการเมือง และองคมนตรขีองกษั ตร ิย ์ก็ หอ้มล้อมเข้ามา  เห ็ นว 
่าไฟไม่ มี อาํนาจอะไรเหนือรา่งกายของคนเหล่าน้ี ผมท่ีศีรษะของเขาก็ ไม่  งอ เส้ื อก ็ มิได้  เป็นอนัตราย  ไม่มี  กล 
ิน่ไฟท่ีตัวเขาทัง้หลายเลย 28 เนบูคัดเนสซารต์ร ัสว ่า � สาธุ การแด่พระเจ้าของชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโก
 ผู้  ได้ ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาชว่ยผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ให ้ พ้น  ผู้ วางใจในพระองค์ กระทําให้พระบัญชา
ของกษั ตร ิย์เหลวไป และยอมพลีรา่งกายของเขาเสียดีกวา่ท่ีจะปรนนิบั ติ และนมัสการพระอื่น นอกจาก
พระเจ้าของเขาเอง 29 เพราะฉะน้ันเราจึงออกกฤษฎี กาว ่า  ชนชาติ  ประชาชาติ หรอืภาษาใดๆท่ี กล ่าวมิ ดี  มิ 
รา้ยต่อพระเจ้าของชดัรคั เมชาค และเอเบดเนโก จะถู กห ่ันเป็นชิน้ๆ และบ้านเรอืนของเขาจะต้องเป็นกอง
ขยะ เพราะวา่ไม่ มี พระเจ้าอื่ นที ่จะสามารถชว่ยให้พ้นในทางน้ี ได้ � 30  แล ้วกษั ตร ิย ์ได้ ทรงเล่ือนยศให้ชดัรคั
เมชาค และเอเบดเนโกสูงขึ้ นอ ีกในเมืองบาบิ โลน 

4
เนบูคัดเนสซาร ์กล ่าวถึงความสัมพันธข์องพระองค์กับพระเจ้า

1  เรา  กษัตรยิ ์เนบูคัดเนสซาร์ ขอประกาศแก่บรรดาชนชาติ  ประชาชาติ  ทัง้ปวง และภาษาทัง้หลาย ซ่ึง
อาศัยอยู่บนพิภพทัง้สิ ้นว ่า  สันติ สุขจงมี แก่ ท่านทัง้หลายอยา่งทว ีคูณ 2 เราเหน็สมควรท่ีจะแสดงหมาย
สําคัญและการมหศัจรรย์ ซ่ึงพระเจ้า สูงสุดได้ทรงกระทําแก่ เรา 3 หมายสําคัญของพระองค์ ใหญ่ ยิง่ สัก
เท่าใด การมหศัจรรย์ของพระองค์กอปรด้วยฤทธานุภาพปานใด อาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักร
ถาวรเป็นนิตย์ และราชอาณาจักรของพระองค์น้ันดํารงอยู ่ทุ กชัว่อายุ

เนบูคัดเนสซารท์รงนิ มิ ตเหน็ต้นไม้ ใหญ่ 
4  ตัวเรา  คือ เนบูคัดเนสซาร ์อยู ่เป็นผาสุกในนิเวศของเรา และมีความเจรญิอยู่ในวงัของเรา 5 เราฝันเหน็

เรือ่งซ่ึงกระทําให้เรากลัว ขณะเม่ือเรานอนอยู่บนท่ีนอนความคิดและนิ มิ  ตอ ันผุดขึ้นในศีรษะของเราเป็น
เหตุ ให ้เราตกใจ 6 เราจึงออกกฤษฎีกาเรยีกนักปราชญ์ แห ่งบาบโิลนทัง้สิน้มาหาเราเพื่อให ้แก้ ความฝันให ้แก่  
เรา 7 พวกโหร พวกหมอดู และคนเคลเดีย และหมอดู ฤกษ์ ยามก็ เข ้ามาเฝ้า เราก็เล่าความฝันแก่ เขา  แต่ เขา
ทัง้หลายแก้ฝันใหเ้ราไม่ ได้ 8 ในท่ีสุดดาเนียลก็ เข ้ามาเฝ้าเรา เขามีชื่อวา่เบลเทชสัซาร์ ตามนามพระของเรา
เขามีวญิญาณของพระผู้ บรสุิทธิ ์เราก็เล่าความฝันให้เขาฟังวา่ 9 � โอ เบลเทชสัซาร์ หวัหน้าของพวกโหร
เพราะเราทราบวา่วญิญาณของพระผู้ บรสุิทธิ ์ อยู ่ในท่าน และไม่ มี ความล้ําลึกใดๆท่ีจะใหท่้านแก้ ยาก จงบอก
นิ มิ ตทัง้หลายในความฝั นที ่เราได้ เหน็ และตีความนิ มิ ตเหล่าน้ันให ้แก่  เรา 10 นิ มิ ตท่ี ผุ ดขึ้นในศีรษะของเรา
เม่ือนอนอยู่บนท่ี นอน  ดู  เถิด เราได้ เห ็นต้นไม้ท่ามกลางพิ ภพ มันสูงมาก 11  ต้นไม้ เติบโตและแข็งแรง ยอด
ของมันขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และประจั กษ ์ไปถึงท่ีสุดปลายพิ ภพ 12 ใบก็งดงามและผลก็ อุดม และจากต้นไม้ 
น้ัน  มี อาหารให ้แก่  ช ีวติทัง้ปวง  สัตว ์ป่าท่ีในทุ่งนาอาศัยอยู ่ใต้ รม่ของมัน และนกในอากาศก็อาศัยอยู ่ท่ี กิ ่งก 
้านของมัน และเน้ือหนังทัง้หลายก็เล้ียงตนอยู่ด้วยมัน 13 ในนิ มิ ตท่ี ผุ ดขึ้นในศีรษะของเราเม่ือเราอยู่บนท่ี 
นอน  ดู  เถิด เราได้ เห ็นผู้ พิทักษ์  องค์  บรสุิทธิ ์ลงมาจากฟ้าสวรรค์ 14 ท่านเปล่งเสียงและพูดดังน้ี วา่ �จงฟัน
ต้นไม้และตั ดก ่ิงทัง้หลายของมันออกเสีย สะบัดให้ใบของมั นร ่วงออกแล้วให้ผลของมันกระจายไป  ให ้ สัตว ์
ป่าหนีไปเสียจากใต้ ต้น และให้นกหนีไปเสียจากกิง่ของมัน 15  แต่ จงปล่อยให้ตอรากติ ดอย ู่ในดิน  มี ปลอก
เหล็กและทองสัมฤทธิส์วมไว้  ให ้ อยู ่ท่ามกลางหญ้าออ่นในทุ่งนา  ให ้เปียกน้ําค้างจากฟ้าสวรรค์  ให ้เขามีส่วน
อยู่กับสัตวป่์าในหญ้าท่ี พื้นดิน 16  ให ้ จิ ตใจของเขาเปล่ียนเสียจากจิตใจมนษุย์  แล ้วมอบใจสัตวป่์าให ้แก่  เขา 
และปล่อยให ้เป็นอยู ่อยา่งน้ันจนครบเจ็ดวาระ 17 คําพิพากษาน้ันเป็นคําสัง่ของผู้ พิทักษ์ คําตัดสินน้ันเป็นวา
ทะขององค์ บรสุิทธิ ์เพื่อผู้ มี  ช ีวติอยูจ่ะได้ทราบวา่ท่านผูสู้งสุดทรงปกครองอยูเ่หนือราชอาณาจักรของมนษุย์
และประทานราชอาณาจั กรน ้ันแก่ ผู้  ท่ี  พระองค์ จะประทาน และตัง้ผู้ ท่ี ด้อยท่ีสุดให ้อยู ่ เหนือ � 18 ความฝันน้ี
ตัวเราคือกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร ์ได้  เห ็นและ  โอ เบลเทชสัซาร์ ท่านจงกล่าวคําแก้ฝันเถิด เพราะพวกนัก
ปราชญ์ทัง้สิน้แหง่ราชอาณาจักรของเราไม่สามารถท่ีจะให้คําแก้ความฝันแก่ เรา  แต่ ท่านสามารถ เพราะ
วญิญาณของพระผู้ บรสุิทธิ ์ อยู ่ในตั วท ่าน�

อาณาจักรของเนบูคัดเนสซารจ์ะถูกตัดออก
19  แล ้วดาเนี ยล  ผู้  มี ชื่อวา่เบลเทชสัซาร์  ก็ งงงนัอยู่ชัว่โมงหน่ึง ความคิดของท่านก็กระทําให้ท่านตกใจ

 กษัตรยิ ์ตร ัสว ่า �เบลเทชสัซาร ์เอย๋ อยา่ให้ความฝันหรอืคําแก้ความฝันกระทําให้ท่านตกใจเลย� เบลเทชสั
ซารทู์ลตอบวา่ � เจ้ านายของข้าพระองค์  ขอให ้ความฝันน้ันเป็นเรือ่งของผู้ ท่ี  เกล ียดชงัพระองค์ เถิด และขอ
ให้คําแก้ความฝันน้ันตกแก่ ปฏิปักษ์ ของพระองค์ 20  ต้นไม้  ท่ี  พระองค์  ทอดพระเนตร ซ่ึงเติบโตขึ้นและแข็ง
แรง จนยอดขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์  ประจักษ์ ไปทัว่พิภพทัง้สิน้ 21 ใบของมั นก ็งดงามและผลก็ อุดม และจากต้น
น้ั นม ีอาหารให ้แก่  ช ีวติทัง้ปวง  สัตว ์ป่าในทุ่งนามาพึ่งรม่อยู ่ใต้  ต้น และนกในอากาศก็มาอาศัยอยู ่ท่ี  กิง่ 22  โอ 
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ข้าแต่ กษัตรยิ ์ น่ี คือพระองค์ เอง  ผู้ ทรงเจรญิและเข้มแข็ง  ความยิง่ใหญ่ ของพระองค์ ได้  เจรญิ และขึ้นไปถึง
ฟ้าสวรรค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ ก็ ไปถึงสุดปลายพิ ภพ 23 และท่ี กษัตรยิ ์ทอดพระเนตรผู้ พิทักษ์ คือ
องค์ บรสุิทธิ ์ลงมาจากฟ้าสวรรค์ และพูดวา่ �จงฟันต้นไม้และทําลายเสีย  แต่ จงปล่อยใหต้อรากติ ดอย ูใ่นดิน
 มี ปลอกเหล็กและทองสัมฤทธิส์วมไว้  ให ้ อยู ่ท่ามกลางหญ้าออ่นในทุ่งนา  ให ้เปียกน้ําค้างจากฟ้าสวรรค์  ให ้เขา
มีส่วนอยู่กับสัตว ์ป่า และปล่อยให ้อยู ่อยา่งน้ันจนครบเจ็ดวาระ� 24  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ ต่อไปน้ี เป็นคําแก้พระ
สุ บิน เป็นพระราชกฤษฎีกามาจากผู้ สูงสุด ซ่ึงมาถึงกษั ตร ิย ์เจ้ านายของข้าพระองค์ 25 วา่พระองค์จะทรง
ถูกขับไล่ไปเสียจากท่ามกลางมนษุย์ และพระองค์จะอยู่กับสัตว์ในทุ่งนา  พระองค์ จะต้องเสวยหญ้าอยา่ง
กับววั และจะให ้พระองค์ เปียกน้ําค้างจากฟ้าสวรรค์ จะเป็นอยู่อยา่งน้ันจนครบเจ็ดวาระ จนกวา่พระองค์
จะทราบวา่  ผู้ สูงสุดน้ันทรงปกครองราชอาณาจักรของมนษุย์ และพระองค์จะประทานราชอาณาจั กรน ้ัน
แก่ ผู้  ท่ี  พระองค์ ทรงปรารถนา 26 และท่ีทรงมีพระบัญชาให้เหลือตอรากต้นไม้น้ันไว ้ก็ หมายความวา่ ราช
อาณาจักรจะยงัเป็นของพระองค์  ตัง้แต่  พระองค์ ทรงทราบวา่สวรรค์ ปกครอง 27  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์เพราะ
ฉะน้ันขอทรงรบัคํากราบทูลของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงเลิกทําบาปเสียด้วยการกระทําความชอบธรรม
และเลิกทําความชัว่ชา้ด้วยสําแดงความกรุณาต่อคนจน เผื่อวา่ความผาสุกของพระองค์อาจจะยดืยาวไป
อกีได้�

 กษัตรยิ ์เนบูคัดเนสซาร ์ถู กพิพากษาเพราะเหตุ ความเยอ่หยิง่ 
28  สิ ่งเหล่าน้ีทัง้สิน้ได้บังเกิดขึ้นแก่ กษัตรยิ ์เนบูคัดเนสซาร์ 29 พอสิน้สิบสองเดือน  พระองค์ เสด็จดําเนิน

อยู่ในพระราชวงัแหง่ราชอาณาจักรบาบิ โลน 30 และกษั ตร ิยต์ร ัสว ่า � น่ี เป็นมหาบาบิโลนมิ ใช ่ หรอื ซ่ึงเรา
ได้สรา้งไวเ้พื่อวงศ์วานแห่งอาณาจั กรน ้ีด้วยอาํนาจใหญ่ยิง่ของเรา และเพื่อเป็นศั กด ์ิ ศร ีอนัสูงส่งของเรา�
31 เม่ือกษั ตร ิย์ตรสัยงัไม่ทันขาดพระวาทะ  ก็  มี เสียงตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ วา่ � โอ  กษัตรยิ ์เนบูคัดเนส
ซาร์ เราลัน่วาจาไว้กับเจ้าแล้ วว ่า ราชอาณาจักรได้พรากไปเสียจากเจ้าแล้ว 32 และเจ้าจะถูกขับไล่ไปจาก
ท่ามกลางมนษุย์ และเจ้าจะอยู่กับสัตว์ในทุ่งนา และเจ้าจะต้องกินหญ้าอยา่งกับววั จะเป็นอยู่อยา่งน้ันจน
ครบเจ็ดวาระ จนกวา่เจ้าจะเรยีนรู ้ได้  วา่  ผู้ สูงสุดปกครองอยู่เหนือราชอาณาจักรของมนษุย์ และประทาน
ราชอาณาจั กรน ้ันแก่ ผู้  ท่ี  พระองค์ ทรงปรารถนา� 33 ในทันใดน้ันเองพระวาทะก็สําเรจ็ในเรือ่งเนบูคัดเนส
ซาร์  พระองค์  ถู กขับไล่ไปจากท่ามกลางมนษุย์ และเสวยหญ้าอยา่งกับววั และพระกายก็เปียกน้ําค้างจาก
ฟ้าสวรรค์ จนพระเกศางอกยาวอยา่งกับขนนกอนิทรี และพระนขาก็เหมือนเล็บนก 34 เม่ือสิน้สุดวาระน้ัน
แล้ว ตัวเราเนบูคัดเนสซาร ์ก็ แหงนหน้าดูฟ้าสวรรค์และจิตปกติของเราคืนมา และเราก็ สาธุ การแด่ ผู้ สูงสุด
น้ัน และสรรเสรญิถวายเกียรติยศแด่ พระองค์  ผู้  ดํารงอยู ่ เป็นนิตย ์เพราะราชอาณาจักรของพระองค์เป็น
ราชอาณาจั กรน ิรนัดร์ และอาณาจักรของพระองค์ ดํารงอยู ่ ทุ กชั ่วอายุ 35 สําหรบัพระองค์ชาวพิภพทัง้สิน้
นับวา่ไม่ มีค่า ท่ามกลางกองทัพแหง่สวรรค์น้ันพระองค์ทรงกระทําตามชอบพระทัยพระองค์ และท่ามกลาง
ชาวพิภพด้วย และไม่ มี  ผู้ ใดยบัยัง้พระหตัถ์ของพระองค์ ได้ หรอืตรสัถามพระองค์ ได้  วา่ � พระองค์ ทรงกระทํา
สิง่ใด� 36 ในเวลาน้ันเอง  จิ ตปกติของเราก็ กล ับคืนมา ความสูงส่งและราชสงา่ราศี กล ับมาสู่เราอกี เพื่อ
สงา่ราศี แห ่งราชอาณาจักรของเรา  องคมนตร ีและข้าราชบรพิารของเรากลับมาหาเรา และเราก็รบัการ
สถาปนาไว้ในราชอาณาจักรของเรา ความใหญ่ยิง่กลับเพิม่พูนแก่เราขึ้ นอ ีก 37  บัดน้ี ตัวเราคือเนบูคัดเนส
ซาร์ ขอสรรเสรญิ ยกยอ่งและถวายพระเกียรติ แด่  พระมหากษัตรยิ ์ แห ่งสวรรค์ เพราะวา่พระราชกิจของ
พระองค์ ก็  ถูกต้อง และพระมรรคาของพระองค์ ก็  เท่ียงธรรม บรรดาผู้ดําเนินอยู่ในความเยอ่หยิง่  พระองค์  ก็ 
ทรงสามารถใหต่ํ้าลง

5
การเล้ียงใหญ่ของเบลชสัซาร์

1  กษัตรยิ ์เบลชสัซาร ์ได้ ทรงจัดการเล้ียงใหญ่ แก่  เจ้ านายหน่ึงพันคน และเสวยเหล้าองุน่ต่อหน้าคนหน่ึง
พันน้ัน 2 เม่ือเบลชสัซารท์รงลิม้รสเหล้าองุน่แล้ว จึ งม พีระบัญชาใหนํ้าภาชนะทองคําและเงนิซ่ึงเนบูคัดเนส
ซารร์าชบิดาได้ทรงกวาดมาจากพระวหิารในกรุงเยรูซาเล็ม ออกมาให ้กษัตรยิ ์และเจ้านายของพระองค์ ทัง้
พระสนมและนางหา้มจะได้ ใช ้ ใส่ เหล้าด่ืม 3 เขาทัง้หลายจึงนําภาชนะทองคําซ่ึงได้กวาดมาจากพระว ิหาร คือ
พระนิเวศของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม และกษั ตร ิย์และเจ้านายของพระองค์ ทัง้พระสนมและนางหา้มก็ 
ได้ ด่ืมจากภาชนะเหล่าน้ัน 4 เขาทัง้หลายด่ืมเหล้าองุน่และสรรเสรญิพระท่ีทําด้วยทองคํา  เงนิ  ทองสัมฤทธิ ์
 เหล็ก  ไม้ และหนิ

พระเจ้าทรงเขียนท่ีผนังของพระราชวงั
5 ในทันใดน้ัน น้ิวมือคนได้ปรากฏขึ้น และเขียนลงท่ีผนังของพระราชวงัของกษั ตร ิยต์รงข้ามกับคันประทีป

และกษั ตร ิย ์ก็ ทอดพระเนตรมือท่ี เข ียนน้ัน 6  แล ้วสี พระพักตร ์ของกษั ตร ิย ์ก็  เปล่ียนไป พระดํารขิองพระองค์
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กระทําให ้พระองค์ ตกพระทัย พระเพลาก็ ออ่นเปล้ีย พระชาน ุก็ กระทบกัน 7  กษัตรยิ ์รบัสัง่เสียงดัง  ให ้นํา
หมอดูและคนเคลเดีย และหมอดู ฤกษ์ ยามเข้ามาเฝ้า และกษั ตร ิย์ตรสักับพวกนักปราชญ์ กรุ งบาบิโลนวา่
� ผู้ ใดท่ีอา่นข้อเขียนน้ีและแปลความให้เราได้ เราจะให ้ผู้ น้ันสวมเส้ือสี ม่วง และสวมสรอ้ยคอทองคํา และ
เราจะตัง้ให้เป็ นอ ุปราชตรใีนราชอาณาจักรของเรา� 8  แล ้วพวกนักปราชญ์ของกษั ตร ิย ์ก็  เข ้ามาทัง้หมด  แต่ 
เขาทัง้หลายอา่นข้อเขียน หรอืแปลความหมายให ้กษัตรยิ ์ทรงทราบหาได้ ไม่ 9  แล ้วกษั ตร ิยเ์บลชสัซาร ์ก็ ตก
พระทัยมาก และสี พระพักตร ์ของพระองค์ ก็  เปล่ียนไป และเจ้านายทัง้หลายของพระองค์ ก็  สนเท่ห ์10 ด้วย
เหตุพระวาทะของกษั ตร ิย์และเจ้านายทัง้หลาย  พระราชนีิ  ก็ เสด็จเข้ามาในท้องพระโรงการเล้ียง และพระ
ราชนีิทรงมีพระเสาวนีย ์วา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ขอทรงพระเจรญิเป็นนิตย์ ขอพระองค์อยา่ได้ตกพระทัย หรอื
ให ้สี  พระพักตร ์ของพระองค์ เปล่ียนไป 11 ในราชอาณาจักรของพระองค์ มี ชายคนหน่ึง  มี วญิญาณของพระผู้ 
บรสุิทธิ ์ในตัว ในครัง้รชักาลของพระชนก  ความสวา่ง  ความเข้าใจ และปัญญา เหมือนปัญญาของพระ  ได้  มี 
ประจําอยู ่ท่ี ชายคนน้ี และกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซารพ์ระชนกของพระองค์ คือกษั ตร ิย์พระชนกของพระองค์
 ได้ ทรงแต่งตัง้ให้เขาเป็นประธานใหญ่ของพวกโหร  หมอดู คนเคลเดีย และหมอดู ฤกษ์  ยาม 12 เพราะวา่ดา
เนี ยล ซ่ึงกษั ตร ิย์ประทานนามวา่ เบลเทชสัซาร์  มี วญิญาณเลิศ  มีความรู ้และความเข้าใจท่ีจะแก้ ความฝัน 
 แก้  ปร ิศนาและแก้ปัญหาต่างๆ  บัดน้ี ทรงเรยีกดาเนียลให ้เข ้ามาเฝ้า  แล ้วเขาก็จะแปลความหมายถวาย
พระองค์� 13 เขาจึงนําดาเนียลเข้ามาเฝ้ากษั ตร ิย์  กษัตรยิ ์ตรสัถามดาเนียลวา่ �ท่านคือดาเนียลคนน้ันใน
พวกท่ี ถู กกวาดเป็นเชลยมาจากประเทศยูดาห์  ท่ี  กษัตรยิ ์เสด็จพ่อของเรานํามาจากยูดาห ์หรอื 14 เราได้ย ินว 
่าท่านมีวญิญาณของพระในตัว และท่านมี ความสวา่ง ความเข้าใจและปัญญาเลิศประจําตัว 15  บัดน้ี เราให้
พวกนักปราชญ์ พวกหมอดูมาเข้าเฝ้า  เพื่อให ้อา่นข้อความน้ี และแปลความหมายให ้เรา  แต่ เขาแปลความ
หมายของเรือ่งราวน้ี ไม่ได้ 16  แต่ เราได้ย ินว ่าท่านให้คําแปลและแก้ปัญหาได้  บัดน้ี ถ้าท่านอา่นข้อความและ
แปลความหมายให ้ได้ จะใหท่้านสวมเส้ือสี ม่วง และสวมสรอ้ยคอทองคํา และจะตัง้ท่านใหเ้ป็ นอ ุปราชตรใีน
ราชอาณาจั กร �

ดาเนียลกราบทูลพระวจนะของพระเจ้าถวายกษั ตร ิย์
17  แล ้วดาเนียลกราบทูลต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ วา่ �ขอทรงเก็บของพระราชทานไว้กับพระองค์ เถิด และ

ขอทรงพระราชทานรางวลัแก่ ผูอ้ื่น ฝ่ายข้าพระองค์จะขออา่นข้อเขียนถวายกษั ตร ิย์ และถวายคําแปลความ
หมายให ้พระองค์ ทรงทราบ 18  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์พระเจ้าสูงสุดได้ทรงประทานพระราชอาณาจั กร  ความยิง่
ใหญ่ และสงา่ราศี และเกียรติยศแด่เนบูคัดเนสซาร์ราชบิดาของพระองค์ 19 และเพราะความยิง่ใหญ่ซ่ึง
พระองค์ประทานแก่เนบูคัดเนสซาร์ บรรดาชนชาติ  ประชาชาติ  ทัง้ปวง และภาษาทัง้หลายจึงได้สัน่สะท้าน
และเกรงขามต่อพระพักตร์พระราชบิดา  พระองค์ จะทรงประหารผู้ใดก็ทรงประหารเสีย หรอืทรงให ้ผู้ ใด
ดํารงชวีติอยู ่ก็ ทรงให ้ดํารงชวีติ  พระองค์ จะทรงแต่งตัง้ผู้ใดก็ทรงแต่งตัง้  พระองค์ จะทรงกระทําให ้ผู้ ใด
ด้อยลงพระองค์ ก็ ทรงกระทํา 20  แต่ เม่ือพระทัยของพระบิดาผยองขึ้น ฝ่ายจิตวญิญาณของพระองค์ ก็  แข ็
งกระด้างไป จึงทรงประกอบกิ จด ้วยความเหอ่เหมิ พระเจ้าทรงถอดพระองค์จากราชบัลลั งก ์และทรงรบิ
สงา่ราศีของพระองค์ไปเสีย 21 พระเจ้าทรงขับไล่เนบูคัดเนสซารไ์ปจากบุตรทัง้หลายของมนษุย์ และทรง
กระทําใหพ้ระทัยของพระองค์ท่านเป็นเหมือนใจสัตว ์ป่า และทรงให ้อยู ่กับลาป่า ทรงใหห้ญ้าเสวยเหมือนววั
และพระกายของพระองค์ท่านก็เปียกน้ําค้างจากฟ้าสวรรค์ จนกวา่พระองค์ รู ้วา่พระเจ้าสูงสุดทรงปกครอง
ราชอาณาจักรของมนษุย์ และทรงแต่งตัง้ผู้ ท่ี  พระองค์ จะทรงปรารถนาให ้ปกครอง 22  โอ ข้าแต่เบลชสัซาร์
 พระองค์ เป็นราชโอรส  แม้  พระองค์ ทรงทราบเชน่น้ีทัง้สิน้แล้ วก ็ มิได้ ถ่อมพระทัย 23  แต่ ทรงยกองค์ พระองค์ 
ขึ้นสู้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแหง่สวรรค์ และทรงให้นําภาชนะแหง่พระนิเวศของพระองค์มาต่อพระพักตร ์
พระองค์  แล ้วพระองค์ พวกเจ้านายของพระองค์  พระสนม และนางหา้มของพระองค์ ก็ ด่ืมเหล้าองุน่จาก
ภาชนะเหล่าน้ัน และพระองค์ทรงสรรเสรญิพระท่ีทําด้วยเงนิ  ทองคํา  ทองสัมฤทธิ ์ เหล็ก  ไม้ และหนิ ซ่ึง
จะดูหรอืฟัง หรอืรูเ้รือ่งก็ ไม่ได้  แต่  พระองค์  มิได้ ถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้าซ่ึงลมปราณของพระองค์ อยู ่ใน
พระหตัถ์ของพระองค์ และทางทัง้สิน้ของพระองค์ ก็  ขึ้นอยู ่กับพระองค์ 24 จึ งม ีมือซ่ึงรบัใช้มาจากพระพักตร ์
ได้  จาร ึกข้อเขียนน้ีลงไว้ 25  ต่อไปน้ี เป็นข้อเขียนท่ี จาร ึกไว้  คือ เมเน เมเน เทเคล  และ ฟารสิน 26  ต่อไปน้ี 
เป็นคําไขเรือ่งราวน้ัน เมเน พระเจ้าได้ทรงคํานวณวาระแหง่ราชอาณาจักรของพระองค์ ไว ้ แล้ว และทรง
นําราชอาณาจั กรน ้ันมาถึงสิน้สุด 27 เทเคล  พระองค์  ได้  ถู กชัง่ในตราชู ทรงเห ็นว ่ายงัขาดอยู่ 28 เปเรส ราช
อาณาจักรของพระองค์ ถู กแบ่งออกให ้แก่ คนมีเดีย และคนเปอร ์เซ ีย� 29  แล ้วเบลชสัซาร ์ก็ ทรงบัญชาและ
เขาได้ ให ้ดาเนียลสวมเส้ือสี ม่วง และให้สวมสรอ้ยคอทองคํา และทรงให้ประกาศเก่ียวกับเรือ่งของท่านวา่
ท่านได้เป็ นอ ุปราชตรใีนราชอาณาจั กร 30 ในคื นว ันน้ันเอง เบลชสัซาร ์กษัตรยิ ์คนเคลเดี ยก ็ทรงถูกประหาร
31 และดารอิสัคนมีเดี ยก ็ทรงรบัราชอาณาจั กร  มี พระชนมายุหกสิบสองพรรษา
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6
ตําแหน่งของดาเนี ยล 

1 ดารอิสัพอพระทัยท่ีจะทรงแต่งตั ้งอ ปุราชหน่ึงรอ้ยยี ่สิ บคนขึ้นเหนือราชอาณาจั กร เพื่อจะใหป้กครองอยู่
ทัว่ราชอาณาจั กร 2 และทรงตัง้อภิ รฐัมนตร ีสามคนอยู ่เหนือ  มี ดาเนียลเป็นอภิ รฐัมนตร ีคนแรก  เพื่อให ้ อุ ปรา
ชรายงานติดต่อ เพื่อกษั ตร ิย์จะมิ ได้ ทรงขาดประโยชน์ 3  แล ้วดาเนียลคนน้ี ก็  มี ชื่อเสียงกวา่อภิ รฐัมนตร ีอื่นๆ
และอุปราช เพราะวญิญาณเลิศสถิ ตก ั บท ่าน และกษั ตร ิย ์ก็ ทรงหมายพระทัยจะทรงแต่งตัง้ท่านให้ครอบ
ครองเหนือราชอาณาจั กรน ้ันทัง้หมด 4  อภิ  รฐัมนตร ีและอุปราชทัง้หลายจึงหามูลเหตุฟ้องดาเนียลในเรือ่ง
เก่ียวกับราชอาณาจั กร  แต่  ก็  หาม ูลเหตุหรอืความผิดไม่ ได้ เพราะท่านเป็นคนสัตย ์ซ่ือ จะหาความพลัง้พลาด
หรอืความผิดในท่านมิ ได้  เลย 5 คนเหล่าน้ีจึงกล่าววา่ �เราจะหามูลเหตุฟ้องดาเนียลไม่ ได้  เลย นอกจาก
เราจะหาเรือ่งท่ี เก ่ียวกับพระราชบัญญั ติ  แห ่งพระเจ้าของเขา� 6  แล ้วอภิ รฐัมนตร ีและอุปราชเหล่าน้ี ได้ พา
กันเข้าเฝ้ากษั ตร ิย์ทูลวา่ �ข้าแต่ กษัตรยิ ์ดารอิสั ขอทรงพระเจรญิเป็นนิตย์ 7 บรรดาอภิ รฐัมนตร ี แห ่งราช
อาณาจั กร ทัง้ข้าหลวงภาค และอุปราช  มนตร ีและผู้วา่ราชการเมืองทัง้หลายทัง้สิน้ได้ตกลงกั นว ่า  กษัตรยิ ์
สมควรจะได้ทรงตรากฎหมายและออกพระราชกฤษฎี กาว ่า ในสามสิบวนัน้ีถ้าผู้ หน ่ึงผู้ใดทูลขอต่อพระเจ้า
หร ือมนษุย ์นอกเหนือพระองค์  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ ก็  ให ้โยนผู้น้ันลงในถ้ําสิงโตเสีย

พระราชกฤษฎีกาหา้มอธษิฐานต่อพระเจ้า
8  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์  บัดน้ี ขอพระองค์ออกพระราชกฤษฎี กา และลงพระนามในหนังสือสําคัญเพื่อจะ

เปล่ียนแปลงไม่ ได้ ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร ์เซ ีย ซ่ึงจะแก้ไขหาได้ ไม่ � 9 เพราะฉะน้ันกษั ตร ิย์
ดารอิสัจึงทรงลงพระนามในหนังสือสําคัญและพระราชกฤษฎี กา 

ดาเนียลอธษิฐานต่อพระเจ้าวนัละสามครัง้
10 เม่ือดาเนียลทราบวา่ลงพระนามในหนังสือสําคัญน้ันแล้ว ท่านก็ไปยงัเรอืนของท่าน  ท่ี  มี  หน ้าต่าง

หอ้งชัน้บนของท่านเปิดตรงไปยงักรุงเยรูซาเล็ม และท่านก็ คุ กเข่าลงวนัละสามครัง้ อธษิฐานและโมทนา
พระคุณต่อพระพักตรพ์ระเจ้าของท่าน  ดังท่ี ท่านได้เคยกระทํามาแต่ ก่อน 11  แล ้วคนเหล่าน้ี ก็ได้ พากันมา
และได้พบดาเนียลอธษิฐานและวงิวอนอยู่ต่อพระพักตรพ์ระเจ้าของท่าน 12  แล ้วเขาทัง้หลายก็ เข ้าไปใกล้
กราบทูลต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ เก ่ี ยวด ้วยพระราชกฤษฎีกาของกษั ตร ิย ์วา่ �ข้าแต่ กษัตรยิ ์ พระองค์  ได้ ทรง
ลงพระนามในพระราชกฤษฎีกาฉบับหน่ึ งม ิ ใช ่ หรอืวา่ ถ้าผู้ หน ่ึงผู้ใดทูลขอต่อพระเจ้าหร ือมนษุย ์นอกเหนือ
พระองค์ในสามสิบวนัน้ี  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ ก็  ให ้โยนผู้น้ันลงไปในถ้ําสิงโตเสีย�  กษัตรยิ ์ตรสัตอบวา่ �เรือ่ง
น้ันยงัคงอยู่ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร ์เซ ียซ่ึงจะแก้ไขหาได้ ไม่ � 13  แล ้วเขาจึงกราบทูลต่อ
พระพักตร ์กษัตรยิ ์ วา่ �ดาเนียลคนน้ันในพวกท่ี ถู กกวาดเป็นเชลยมาจากยูดาห์ หาได้เชื่อฟังพระองค์ ไม่  โอ 
ข้าแต่ กษัตรยิ ์และไม่เชื่อฟังพระราชกฤษฎีกาซ่ึงพระองค์ทรงลงพระนามไว้  แต่  ได้ ทูลขอวนัละสามครัง้�
14 เม่ือกษั ตร ิย์ทรงสดับถ้อยคําเหล่าน้ี แล้ว  ก็ ทรงโทมนัสยิง่นัก และทรงตัง้พระทัยหาทางชว่ยดาเนียลให ้
พ้น ทรงหาหนทางชว่ยดาเนียลให้รอดพ้นจนถึงเวลาดวงอาทิตย ์ตก 15  แล ้วคนเหล่าน้ั นก ็พากันมาเข้าเฝ้า
กษั ตร ิย์และกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ขอพระองค์พึงทราบวา่ กฎหมายของคนมีเดียและคน
เปอร ์เซียว ่า พระราชกฤษฎี กาก ็ ดี หรอืกฎหมายก็ ดี ซ่ึงกษั ตร ิยท์รงประทับตราแล้วยอ่มเปล่ียนแปลงไม่ ได้ �

ดาเนียลถูกทิง้ในถ้ําสิงโต
16  แล ้วกษั ตร ิย์จึงทรงบัญชา เขาก็นําดาเนียลมาทิง้ในถ้ําสิงโต  กษัตรยิ ์ตรสัแก่ดาเนียลวา่ �พระเจ้าของ

ท่าน  ผู้ ซ่ึงท่านปรนนิบั ติ  อยู ่ เนืองนิตย ์ น้ัน  พระองค์ จะทรงชว่ยท่านให ้รอดพ้น � 17  แล ้วเขานําศิ ลาก ้อนหน่ึง
มาปิดปากถ้ําไว้  กษัตรยิ ์ ก็ได้ ทรงประทับตราของพระองค์และตราของเจ้านายของพระองค์ เพื่อวา่จะไม่ มี  สิ 
่งใดอนัเก่ียวกับดาเนียลเปล่ียนแปลงไป

 กษัตรยิ ์ทรงเป็นทุกข์ในพระทัย ทรงบัญชาใหนํ้าดาเนียลออกมาจากถ้ํา
18  แล ้วกษั ตร ิย ์ก็ เสด็จกลับพระราชวงั ทรงอดพระกระยาหารตลอดคืนน้ัน  ไม่  ให ้นําเครือ่งดนตรีอนัใด

มาหน้าพระท่ี และบรรทมไม่ หลับ 19 พอเชา้ตรู่  กษัตรยิ ์ ก็  ลุ กขึ้ นร ีบเสด็จไปยงัถ้ําสิงโต 20 เม่ือพระองค์เสด็จ
มาใกล้ถ้ําน้ัน  พระองค์  ก็ ตรสัเรยีกดาเนียลด้วยเสียงโทมนัส  กษัตรยิ ์ตรสักับดาเนียลวา่ � โอ ดาเนี ยล  ผู้รบั
ใช ้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู ่พระเจ้าของท่านซ่ึงท่านปรนนิบั ติ  อยู ่ เนืองนิตย ์ น้ัน ทรงสามารถท่ีจะชว่ย
ท่านให้พ้นจากสิงโตได้ แล ้วหรอื� 21  แล ้วดาเนียลกราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ขอทรงพระเจรญิ
เป็นนิตย์ 22 พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงใช ้ทูตสวรรค์ ของพระองค์มาปิดปากสิงโตไว้ มั นม ิ ได้ ทําอนัตราย
แก่ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเห ็นว ่าข้าพระองค์ ไร ้ความผิดต่อพระพักตร ์พระองค์  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์
ข้าพระองค์ มิได้ กระทําผิดประการใดต่อพระพักตร ์พระองค์  ด้วย � 23 ฝ่ายกษั ตร ิย ์ก็ โสมนัสในพระทัยเป็น
ล้นพ้น และทรงบัญชาให้นําดาเนียลขึ้นมาจากถ้ํา เขาจึงเอาดาเนียลขึ้นมาจากถ้ํา  ไม่ ปรากฏวา่มีอนัตราย
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อยา่งไรบนตั วท ่านเลย เพราะท่านได้เชื่อในพระเจ้าของท่าน 24  แล ้วกษั ตร ิย์ทรงบัญชาให้นําคนเหล่าน้ั นที ่
ฟ้องดาเนียลมาโยนทิง้ในถ้ําสิงโต ทัง้ตัวเขา  บุ ตรทัง้หลายของเขา และภรรยาของเขาทัง้หลายด้วย และ
ก่อนท่ีเขาตกลงไปถึงพื้นถ้ํา  สิ งโตก็ ได้ ฟัดเขาอยูเ่สียแล้ว และหกักระดูกของเขาทัง้หลายเป็นชิน้ๆไป

ดารอิสัยกยอ่งพระเจ้าของดาเนี ยล 
25  แล ้วกษั ตร ิย์ดาริอสัทรงมีพระราชสารไปถึงบรรดาชนชาติ  ประชาชาติ  ทัง้ปวง และภาษาทัง้หลายท่ี

อาศัยอยูใ่นพิภพทัง้สิ ้นว ่า � สันติ สุขจงมี แก่ ท่านทัง้หลายอยา่งทว ีคูณ 26 เราออกกฤษฎี กาว ่า  ให ้คนทัง้หลาย
สัน่สะท้านและยาํเกรงต่อพระพักตรพ์ระเจ้าของดาเนียลในราชอาณาจักรของเราทัง้หมด เพราะพระองค์
ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู ่ทรงดํารงอยู ่เป็นนิตย ์อาณาจักรของพระองค์จะไม่ ถู กทําลาย และราช
อาณาจักรของพระองค์จะดํารงจนถึงท่ี สุด 27  พระองค์ ทรงชว่ยใหพ้้นและชว่ยให ้พ้นภัย  พระองค์ ทรงกระทํา
หมายสําคัญและการมหศัจรรยใ์นฟ้าสวรรค์และบนพื้นพิ ภพ  พระองค์ คือพระผู้ชว่ยดาเนียลใหพ้้นจากฤทธิ์
ของสิงโต� 28  ดังน้ัน ดาเนียลผู้ น้ี จึงได้เจรญิขึ้นในรชัสมัยของดารอิสั และในรชัสมัยของไซรสัคนเปอร ์เซ ีย

7
อาณาจักรโลกทัง้ส่ีซ่ึงได้ออกมาจากทะเลแหง่มนษุย์

1 ในปีต้นแหง่รชักาลเบลชสัซาร ์กษัตรยิ ์เมืองบาบิ โลน ดาเนียลมีความฝันและนิ มิ ตผุดขึ้นในศีรษะของ
ท่านเม่ือท่านนอนอยู่ในท่ีนอนของท่าน ท่านจึ งบ ันทึกความฝันน้ันไว้ และบรรยายเน้ือเรือ่งน้ัน 2 ดาเนียล
กล่าววา่ �ข้าพเจ้าได้ เห ็นในนิ มิ ตเวลากลางคืน และดู เถิด ลมทัง้ส่ีของฟ้าสวรรค์ ได้ ปลุกป่ันทะเลใหญ่ น้ัน 
3และสัตวม์หมึาส่ีตัวได้ขึ้นมาจากทะเล  แต่ ละตั วก ็ ต่างกัน 4 ตัวแรกเหมือนสิงโต  มี  ปี กนกอนิทรี เม่ือข้าพเจ้า
มองดู น้ัน ขนปี กก ็ ถู กถอนออกไป และมันถูกยกขึ้นจากแผ่นดิน และให้ยนืสองเท้าเหมือนคน และมอบใจ
ของมนษุย ์ให ้ แก่  มัน 5 และดู เถิด  มี  สัตว ์ อ ีกตัวหน่ึงเป็นตั วท ่ีสองเหมือนหมี มันขยบัตัวข้างหน่ึงขึ้น  มี กระดูก
ซ่ีโครงสามซ่ี อยู ่ในปากของมันระหวา่งซ่ี ฟัน  มี เสียงบอกมั นว ่า �จงลุกขึ้ นก ินเน้ือให้มากๆ� 6  ต่อจากน้ี ไป
ข้าพเจ้าก็ ได้  มองดู  ดู  เถิด  สัตว ์ อ ีกตัวหน่ึงเหมือนเสือดาว บนหลั งม ี ปี กนกส่ี ปีก  สัตว ์น้ั นม ีหวัส่ีหวัและมั นร ับ
ราชอาํนาจ 7  ต่อจากน้ี ไปข้าพเจ้าได้ เห ็นในนิ มิ ตกลางคืน และดู เถิด  สัตว ์ ท่ีส่ี มั นร ้ายกาจและเป็ นที ่น่ากลัว
และแข็งแรงยิง่นัก มั นม ีฟันเหล็กมห ึมา มั นก ินและหกัเป็นชิน้ๆ และกระทืบสิง่ท่ีเหลือน้ันเสีย มันต่างกับ
สัตวอ์ื่นทัง้หลายท่ี อยู ่ก่อนมัน มั นม เีขาสิบเขา 8 ข้าพเจ้าพิ เคราะห ์เรือ่งเขาเหล่าน้ัน  ดู  เถิด  มี  อ ีกเขาหน่ึงเล็กๆ
งอกขึ้นมาท่ามกลางเขาเหล่าน้ัน เขารุน่แรกสามเขาได้ ถู กถอนรากออกไปต่อหน้ามัน และดู เถิด ในเขาอนั
น้ี มี ตาเหมือนตามนษุย์  มี ปากพูดเรือ่งใหญ่ โต 9  ขณะท่ี ข้าพเจ้าดู อยู ่ มี หลายบัลลั งก ์ ถู  กล ้มลง และผู้ หน ่ึงผู้
เจรญิด้วยวยัวุฒิมาประทับ  ฉลองพระองค์ ขาวอยา่งห ิมะ พระเกศาท่ีพระเศียรของพระองค์เหมือนขนแกะ
บร ิสุทธ ์ิพระบัลลั งก ์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิง กงจักรของบัลลั งก ์น้ันเป็นไฟลุก 10 ธารไฟพุ่งออกและไหล
ออกมาต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ คนนับแสนๆปรนนิบั ติ  พระองค์ คนนับโกฏิๆเข้าเฝ้าพระองค์  ผู้ พิพากษา
ก็ขึ้นน่ั งบ ัลลั งก ์บรรดาหนังสื อก ็เปิดขึ้น 11 ข้าพเจ้าก็ จ้องดู เพราะเสียงพูดใหญ่โตของเขาเล็กน้ัน และเม่ือ
ข้าพเจ้าจ้องดู สัตว ์ตั วน ้ั นก ็ ถู กฆ่า และศพก็ ถู กทําลาย  มอบให ้เผาเสียด้วยไฟ 12 ส่วนเรือ่งสัตว ์ท่ี  เหลืออยู ่ 
น้ัน ราชอาํนาจของมั นก ็ ถู กนําไปเสีย  แต่  ช ีวติของมันน้ันยงัอยู่ต่อไปให้ถึงฤดู หน ่ึงและวาระหน่ึง 13 ข้าพเจ้า
เหน็ในนิ มิ ตกลางคืน และดู เถิด  มี ท่านผู้ หน ่ึงเหมือนบุตรมนษุย์มาพรอ้มกับบรรดาเมฆในท้องฟ้า และท่าน
มาหาผู้เจรญิด้วยวยัวุฒิ น้ัน เขานําท่านมาเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์ 14 ราชอาํนาจ สงา่ราศี กับราช
อาณาจั กร  ก็ได้  มอบให ้ แก่  ท่าน เพื่อบรรดาชนชาติ  ประชาชาติ ทัง้ปวงและภาษาทัง้หลายจะปรนนิบั ติ  ท่าน 
ราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจั กรน ิรนัดรซ่ึ์งจะไม่ สิ ้นสุดไป และอาณาจักรของท่านเป็นอาณาจักร
ซ่ึงจะไม่ ถู กทําลายเลย

นิ มิ ตของสัตวทั์ง้ส่ี
15 ส่วนข้าพเจ้า คือดาเนี ยล  จิ ตใจข้าพเจ้าก็ เป็นทุกข์ ในตัวข้าพเจ้า เพราะนิ มิ ตในศีรษะของข้าพเจ้าก็

กระทําให้ข้าพเจ้าตกใจ 16 ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ท่านผู้ หน ่ึงท่ียนือยู ่ท่ีน่ัน และไต่ถามความจรงิของเรือ่งราวน้ี
ท่านก็บอกข้าพเจ้า และให้ข้าพเจ้ารูค้วามหมายของเรือ่งเหล่าน้ี 17  สัตว ์มหมึาทัง้ส่ี คือ  กษัตรยิ ์ สี ่ องค์ ซ่ึงจะ
เกิดมาจากพิ ภพ 18  แต่ บรรดาว ิสุทธ ิชนแหง่องค์ ผู้ สูงสุดจะรบัราชอาณาจั กร และถือกรรมสิทธิร์าชอาณา
จั กรน ้ันสืบๆไปเป็นนิตย์ คือเป็นนิตย ์นิรนัดร ์19  แล ้วข้าพเจ้าก็อยากจะทราบถึงความจร ิงอ ันเก่ียวกับสัตว์
ตั วท ่ี สี ่น้ันซ่ึงผิดแปลกกับสัตวอ์ื่นๆทัง้สิน้ รา้ยกาจเหลือเกิน  มี ฟันเหล็กและเล็บตีนทองสัมฤทธิ์ ซ่ึ งก ินและ
หกัเป็นชิน้ๆและกระทืบสิง่ท่ีเหลือน้ันเสีย 20 และเก่ียวกับเขาสิบเขาซ่ึงอยู่บนหวัของมัน และเขาอกีเขาหน่ึง
ซ่ึงงอกขึ้นมาต่อหน้าเขารุน่แรกสามเขาท่ีหลุดไป เขาซ่ึ งม ีตาและมีปากซ่ึงพูดสิง่ใหญ่ โต และซ่ึ งด ูเหมือนจะ
ใหญ่โตกวา่เพื่อนเขาด้วยกัน 21 เม่ือข้าพเจ้ามองดู เขาน้ีทําสงครามกับว ิสุทธ ิชนและชนะ 22 จนถึงผู้เจรญิ
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ด้วยวยัวุฒิเสด็จมาถึงและทรงให ้มี การพิพากษาให ้แก่ว ิ สุทธ ิชนขององค์ ผู้ สูงสุดน้ัน และจนสมัยเม่ือว ิสุทธ ิ
ชนรบัราชอาณาจักรมาถึง 23 ท่านผู้น้ันกล่าวดังน้ี วา่ �เรือ่งสัตวตั์ วท ่ี สี ่จะมีราชอาณาจักรท่ี สี ่บนพิภพซ่ึงจะ
ผิ ดก ับราชอาณาจักรทัง้สิน้ และจะกินทัง้พิภพน้ีเสียและเหยยีบพิภพลง และหกัพิภพน้ันให้แตกออกเป็น
ชิน้ๆ 24 ส่วนเรือ่งเขาสิบเขาน้ันจากราชอาณาจั กรน ีจ้ะมี กษัตรยิ ์ สิ บพระองค์ เกิดขึ้น และมี กษัตรยิ ์ อ ีกองค์ หน 
ึ่งเกิดขึ้นภายหลัง ผิดแปลกกวา่กษั ตร ิย ์ท่ี  มี  มาก ่อน และจะโค่นกษั ตร ิย์เสียสามองค์ 25 ท่านจะพูดคํากล่าว
รา้ยองค์ ผู้  สูงสุด และจะใหว้ ิสุทธ ิชนขององค์ ผู้ สูงสุดน้ั นอ ิดหนาระอาใจ และจะคิดเปล่ียนแปลงบรรดาวาระ
และพระราชบัญญั ติ และเขาทัง้หลายจะถูกมอบไว้ในมือของท่าน ตลอดหน่ึงวาระ สองวาระ กับครึง่วาระ
26  แต่  ผู้ พิพากษาก็จะขึ้นน่ั งบ ัลลั งก ์และจะทรงนําเอาราชอาณาจักรของท่านไปเสีย เพื่อจะทรงเผาผลาญ
และทําลายเสียให ้สิน้สุด 27 และอาณาจักรกับราชอาณาจักรและความยิง่ใหญ่ แห ่งบรรดาอาณาจักรภาย
ใต้ สวรรค์  ทัง้สิน้ จะต้องถูกมอบไว ้แก่ ชุ มน ุมแหง่ว ิสุทธ ิชนขององค์ ผู้ สูงสุดน้ัน อาณาจักรของท่านจะเป็น
อาณาจั กรน ิรนัดร์ และราชอาณาจักรทัง้สิน้จะปรนนิบั ติ และเชื่อฟังท่าน� 28 เรือ่งราวก็ สิ ้นสุดลงเพียงน้ี
ส่วนข้าพเจ้าคือดาเนี ยล ความคิดของข้าพเจ้าก็ ทําให ้ข้าพเจ้าตกใจมาก และสี หน ้าของข้าพเจ้าก็ เปล่ียนไป 
 แต่ ข้าพเจ้าก็ เก ็บเรือ่งราวน้ี ไว ้ในใจ�

8
นิ มิ ตของดาเนียลเรือ่งแกะผู้ตัวหน่ึ งก ับแพะผู้ตัวหน่ึง

1 ในปี ท่ี สามแหง่รชักาลกษั ตร ิยเ์บลชสัซาร์  มีน ิ มิ ตปรากฏแก่ข้าพเจ้าดาเนี ยล หลังจากนิ มิ ตท่ีปรากฏแก่
ข้าพเจ้าครัง้แรกน้ัน 2 และข้าพเจ้าเหน็เป็นนิ มิ ต ต่อมาขณะท่ีข้าพเจ้าอยู ่ท่ี สุสาปราสาท ซ่ึงอยูใ่นแขวงเมือง
เอลาม และข้าพเจ้าก็ เห ็นเป็นนิ มิ ต และข้าพเจ้าอยูร่มิแม่น้ําอุลัย 3ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นเหน็ และดู เถิด แกะผู้
ตัวหน่ึงยนือยู ่ท่ี  ฝ่ังแม่น้ํา  มี เขาสองเขา เขาทัง้สองสูง  แต่ เขาหน่ึงสูงกวา่อกีเขาหน่ึง และเขาท่ีสูงน้ันงอกมา
ที หลัง 4 ข้าพเจ้าเหน็แกะผู้น้ันขวดิไปทางตะวนัตก และทางเหนือและทางใต้  ไม่มี  สัตว ์ตัวใดต้านทานมันได้
และไม่ มี ใครท่ีจะชว่ยใหพ้้นจากมือของมันได้ มันทําตามชอบใจของมันและก็พองตัวขึ้น 5 เม่ือข้าพเจ้ากําลัง
ตรกึตรองอยู่  ดู  เถิด  มี แพะผู้ตัวหน่ึงมาจากทิศตะวนัตก เหาะข้ามพื้นพิภพทัง้สิน้มา  ไม่ แตะต้องพื้นดินเลย
และแพะน้ั นม เีขาเด่นอยูใ่นระหวา่งตาของมันเขาหน่ึง 6 มันมาหาแกะผู้ ท่ี  มี เขาสองเขาซ่ึงข้าพเจ้าเหน็ยนือยู ่
ท่ี  ฝ่ังแม่น้ํา มั นว ิง่เข้าใส่แกะผู้ตั วน ้ันด้วยเต็มกําลังความโกรธของมัน 7 ข้าพเจ้าเห ็นม ันเข้ามาใกล้แกะผู้ มัน
โกรธและเข้าชนแกะผู้  ทําให ้เขาทัง้สองของมันหกัไป และแกะผู้ ก็  ไม่มี กําลังต้านทานมันได้ มันเหวีย่งแกะ
ผู้ลงท่ี ดิ นและเหยยีบเสีย และไม่ มี ใครชว่ยแกะผู้ ให ้พ้ นม ือของมันได้ 8  แล ้วแพะผู้ ก็ พองตัวขึ้นอยา่งยิง่  แต่ 
เม่ื อม ันแข็งแรง  เขาใหญ่ ของมั นก ็ หกั  มี เขาเด่ นอ ีกส่ีเขางอกขึ้นแทนท่ี หนัไปทางทิศลมทัง้ส่ีของฟ้าสวรรค์
9 และมีเขาเล็กๆเขาหน่ึงงอกออกมาจากเขาหน่ึงในพวกเขาเหล่าน้ี ซ่ึงงอกขึ้นใหญ่โตเหลือเกิน ตรงไปทาง
ใต้ ตรงไปทางตะวนัออก และตรงไปยงัแผ่นดิ นอ ั นร ุ่งโรจน์ น้ัน 10 มันงอกขึ้นใหญ่ โต  แม้ กระทัง่ถึงบรวิาร
แหง่ฟ้าสวรรค์ มันยงัเหวีย่งบรวิารกับดวงดาวลงมายงัพิภพเสียบ้าง  แล ้วเหยยีบยํ่าเสีย 11 มันพองตัวขึ้ นอ 
ีก  แม้ กระทัง่ถึงจอมของบร ิวาร และเครือ่งเผาบูชาประจําว ันก ็ ถู กชงิไปเสีย และสถานบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ 
ก็  ถู กเหวีย่งลง 12 และเพราะเหตุการละเมิด เขาได้รบัมอบบรวิารไว ้สู้ กับการเผาบูชาประจําวนั และความ
จร ิงก ็ ถู กเหวีย่งลงท่ี ดิน และเขาน้ั นก ็ ปฏิบัติ งานและเจรญิขึ้น 13  แล ้วข้าพเจ้าได้ย ินว ิ สุทธ ิชนผู้ หน ่ึงพู ดอย ู่
ว ิสุทธ ิชนอกีผู้ หน ึ่ งก ็ พู  ดก ับว ิสุทธ ิชนผู้ ท่ี  พู  ดอย ู่น้ั นว ่า �นิ มิ ตท่ี เก ่ียวข้องกับเครือ่งเผาบูชาประจําวนัน้ันจะอยู ่
อ ีกนานเท่าใด ทัง้เรือ่งการละเมิดท่ี ทําให ้ เก ิดการรกรา้งวา่งเปล่า เพื่อจะมอบทัง้สถานบร ิสุทธ ์ิและบรวิารให ้
ถู กเหยยีบยํ่าลงใต้ ฝ่าเท้า � 14 ท่านผู้น้ันตอบข้าพเจ้าวา่ � อยู ่นานสองพันสามรอ้ยวนั  แล ้วสถานบร ิสุทธ ์ิน้ัน
จะได้รบัการชาํระ�

คําแก้นิ มิ ตของดาเนี ยล 
15และอยูม่าเม่ือข้าพเจ้าดาเนียลได้ เห ็นนิ มิ  ตน ัน้แล้ว ข้าพเจ้าก็พยายามเข้าใจ และดู เถิด  มี เหมือนมนษุย์

ยนือยู ่หน ้าข้าพเจ้า 16 และข้าพเจ้าได้ยนิเสียงของชายผู้ หน ่ึงระหวา่งฝ่ังแม่น้ําอุลัย และเสียงน้ั นร ้องเรยีก
และกล่าววา่ �กาเบรยีลเอย๋ จงทําให้ชายผู้ น้ี  เข ้าใจในนิ มิ  ตน ้ันเถิด� 17 ดังน้ันท่านจึงมาใกล้ ท่ี  ท่ี ข้าพเจ้ายนื
อยู่ และเม่ือท่านมาแล้ว ข้าพเจ้าก็ตกใจซบหน้าลงถึ งด ิน  แต่ ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ � โอ  บุ ตรแหง่มนษุย ์
เอย๋ จงเข้าใจเถิดวา่ นิ มิ  ตน ้ันเป็นเรือ่งของกาลอวสาน� 18 เม่ือท่านกําลังพู ดอย ู่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็สลบ
หน้าติดดินอยู่  แต่ ท่านแตะต้องข้าพเจ้าใหข้้าพเจ้ายนืขึ้น 19 ท่านกล่าววา่ � ดู  เถิด ข้าพเจ้าจะทําใหท่้านทราบ
ถึงสิง่ซ่ึงจะเกิดขึ้นในตอนปลายแหง่พระพิโรธ เพราะมันเก่ียวข้องกับวาระกําหนดแหง่อวสาน 20 เรือ่งแกะ
ผู้ มี สองเขาท่ีท่านเหน็น้ันคือ  กษัตรยิ ์ของคนมีเดียและคนเปอร ์เซ ีย 21 และแพะผู้คือกษั ตร ิย์ของกรกี และ
เขาใหญ่ระหวา่งนัยน์ ตา คือกษั ตร ิย ์องค์  แรก 22 ส่วนเขาท่ี หกั และมี อ ีกส่ีเขางอกขึ้นแทนน้ัน คืออาณาจักร
ส่ีอาณาจักรจะเกิดขึ้นจากประชาชาติ น้ัน  แต่  ไม่มี อาํนาจเหนือเขาแรกน้ัน 23 และในตอนปลายแหง่รชัสมัย
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ของพวกเขา เม่ือผู้ละเมิดทัง้หลายได้กระทําเต็มขนาดแล้ว จะมี กษัตรยิ ์ องค์  หน ่ึงพระพักตร ์ดุรา้ย และมี
ความเข้าใจในเรือ่งปรศินาเกิดขึ้น 24 อาํนาจของท่านจะใหญ่โตมาก  แต่  มิใช ่โดยอาํนาจของท่านเอง และ
ท่านจะกระทําใหบ้ังเกิดความพินาศอยา่งน่ากลัว ท่านก็เจรญิขึ้นและปฏิบั ติ  งาน ท่านจะทําลายคนท่ี มี กําลัง
มากและประชาชนบร ิสุทธ ิ์ 25 ด้วยความฉลาดของท่าน ท่านจะกระทําใหก้ารล่อลวงแพรห่ลายขึ้นด้วยน้ํามือ
ของท่าน ท่านจะพองตัวของท่านในใจของท่านเอง ท่านจะทําลายคนมากหลายโดยความสงบ  แล ้วจะลุก
ขึ้นต่อสู้กับจอมเจ้านาย  แต่ ท่านจะต้องถู กห ักทําลาย  ไม่ใช ่ด้วยมือเลย 26 นิ มิ ตเรือ่งเวลาเยน็และเวลาเชา้
ซ่ึงบอกเล่าน้ันเป็นความจรงิ  แต่ จงปิดบังนิ มิ  ตน ้ันไว ้เถอะ เพราะเป็นเรือ่งของอกีหลายวนัข้างหน้า� 27 และ
ข้าพเจ้าดาเนียลก็ ออ่นเพลีย และนอนเจ็ บอย ูห่ลายวนั  แล ้วข้าพเจ้าก็ ลุ กขึ้นไปปฏิบั ติ ราชการของกษั ตร ิย ์ต่อ
ไป  แต่ ข้าพเจ้าก็งงงนัโดยนิ มิ  ตน ้ัน และไม่ เข ้าใจเรือ่งราวเลย

9
 คําพยากรณ์ ของดาเนียลเรือ่งการเป็นเชลยเจ็ดสิบปี

1 ในปีต้ นร ัชกาลดารอิสั โอรสกษั ตร ิยอ์าหสุเอรสั เชื้อสายคนมีเดีย  ผู้  ได้ เป็นกษั ตร ิยเ์หนื อด ินแดนเคลเดีย
2 ในปีแรกแหง่รชักาลของท่าน ข้าพเจ้าดาเนียลได้ เข ้าใจถึงจํานวนปีจากหนังสือ ซ่ึงพระวจนะของพระเย
โฮวาห ์ได้  มี มาถึงเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  วา่  พระองค์ จะทรงกระทําใหค้รบกําหนดเจ็ดสิบปีในการรกรา้งของกรุง
เยรูซาเล็ม

ดาเนียลอธษิฐานและสารภาพบาปของคนอสิราเอล
3  แล ้วข้าพเจ้าก็หนัหน้าไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า แสวงหาด้วยการอธษิฐานและการวงิวอน ทั ้งด ้ว

ยการอดอาหาร และนุ่งหม่ผ้ากระสอบและน่ังบนมูลเถ้า 4 ข้าพเจ้าได้อธษิฐานต่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
ข้าพเจ้าและสารภาพวา่ � โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ ใหญ่ ยิง่และท่ี น่าสะพรงึกลัว  ผู้ ทรงรกัษา
พันธสัญญาและความเมตตาต่อผู้ ท่ี รกัพระองค์และรกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ 5 ข้าพระองค์ทัง้หลาย
ได้กระทําบาป และได้กระทําความชัว่ชา้ และได้ประกอบความชัว่และการกบฏ หนัเสียจากข้ อบ ังคับและ
คําตัดสินของพระองค์ 6 ข้าพระองค์ มิได้ ฟังบรรดาผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของพระองค์  ผู้  กล ่าวในพระนามของ
พระองค์ต่อกษั ตร ิย์ของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ทัง้ต่อเจ้านาย บรรพบุรุษและประชาชนทัง้สิน้แหง่แผ่นดิน
7  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ความชอบธรรมเป็นของพระองค์  แต่ ความขายหน้าควรแก่พวกข้าพระองค์
ดังทุกวนัน้ี  ท่ี ควรแก่คนยูดาห์ ชาวกรุงเยรูซาเล็ม และอสิราเอลทัง้หมด ทัง้ผู้ ท่ีอยู ่ ใกล้ และอยู่ไกลออกไป
ในแผ่นดินทัง้หลายซ่ึงพระองค์ทรงขับไล่เขาไปน้ัน เพราะความละเมิดซ่ึงเขาได้กระทําต่อพระองค์ 8  โอ ข้า
แต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ความขายหน้าควรแก่พวกข้าพระองค์  แก่  กษัตรยิ ์ของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  เจ้านาย 
และบรรพบุรุษ เพราะข้าพระองค์ทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์ 9พระกรุณา และการอภัยโทษเป็นของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  ถึงแม้ ข้าพระองค์ทัง้หลายได้กบฏต่อพระองค์ 10 และ
มิ ได้ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ด้วยการดําเนินตามพระราชบัญญั ติ ของ
พระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงตัง้ไว้ต่อหน้าข้าพระองค์ ทัง้หลาย โดยบรรดาผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ 11  
เออ อสิราเอลทัง้ผองได้ละเมิดต่อพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ และได้หนัไปเสียไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของ
พระองค์ และการสาปแชง่และการปฏิ ญาณ ซ่ึงจารกึไว้ในพระราชบัญญั ติ ของโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเจ้า
จึงถูกเทลงเหนือข้าพระองค์ ทัง้หลาย เพราะวา่ข้าพระองค์ทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์ 12  พระองค์  ได้ 
ทรงยนืยนัถ้อยคําของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ ได้ ตรสักล่าวโทษข้าพระองค์ ทัง้หลาย และกล่าวโทษผู้ปกครอง
ซ่ึงปกครองข้าพระองค์ โดยนําให้ข้าพระองค์ เก ิดวบิั ติ  อยา่งใหญ่หลวง เพราะวา่ภายใต้ สวรรค์ ทัง้สิน้ไม่ มี  ท่ี 
ใดท่ี ได้ กระทําเหมือนท่ี ได้ กระทําแก่ เยรูซาเล็ม 13  ดังท่ี  ได้  จาร ึกไว้ในพระราชบัญญั ติ ของโมเสสแล้ว  วบิัติ 
ทัง้สิ ้นก ็ ได้ ตกอยู่เหนือข้าพระองค์ทัง้หลายแล้ว  แต่ ข้าพระองค์ทัง้หลายย ังม ิ ได้ อธษิฐานต่อพระพักตรพ์ระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย โดยหนัเสียจากความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ และเข้าใจความจรงิ
ของพระองค์ 14 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์ทรงเก็บความวบิั ติ  ไว ้ พร ้อมและได้ทรงนํามาเหนือข้าพระองค์ ทัง้
หลาย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้หลายทรงเป็นผู้ชอบธรรมในสรรพกิจ ซ่ึงพระองค์ ได้ 
ทรงกระทํา เพราะข้าพระองค์ทัง้หลายมิ ได้ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 15  แล ้วบัดน้ี  โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  ผู้ ทรงนําชนชาติของพระองค์ออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ด้วยพระหตัถ์
อนัทรงฤทธิ์ และได้ ทําให ้พระนามลือมาจนทุกวนัน้ี ข้าพระองค์ทัง้หลายได้กระทําบาป และข้าพระองค์ทัง้
หลายกระทําความชัว่ 16  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ตามความชอบธรรมทัง้สิน้ของพระองค์  ขอให ้ความ
กริว้และพระพิโรธของพระองค์หนักลับเสียจากเยรูซาเล็มนครของพระองค์  ภู เขาบร ิสุทธ ์ิของพระองค์
เพราะบาปของข้าพระองค์ ทัง้หลาย และความชัว่ชา้ของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้หลาย เยรูซาเล็มและ
ประชาชนของพระองค์จึงกลายเป็ นที ่เยาะเยย้ในหมู่คนทัง้สิ ้นที ่ อยู ่รอบข้าพระองค์ 17  ฉะน้ัน  โอ ข้าแต่
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พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  บัดน้ี ขอทรงสดับฟังคําอธษิฐานของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และคําวงิวอน
ของเขา และขอทรงให ้พระพักตร ์ของพระองค์ทอแสงเหนือสถานบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ซ่ึงรกรา้งน้ันเพื่อ
เหน็แก่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า 18  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย่พระกรรณสดับฟัง ขอทรงลืม
พระเนตรดูความรกรา้งของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ทัง้นครซ่ึงเรยีกขานกันตามพระนามของพระองค์ เพราะ
วา่ข้าพระองค์ทัง้หลายมิ ได้ ถวายคําวงิวอนต่อพระพักตร ์พระองค์ โดยอาศัยความชอบธรรมของข้าพระองค์ 
ทัง้หลาย  แต่ โดยอาศัยพระเมตตาอนัยิง่ใหญ่ของพระองค์ 19  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงฟัง  โอ ข้า
แต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงให ้อภัย  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงใส่พระทัยและทรงกระทํา ขออยา่
เน่ินชา้เลยพระเจ้าค่ะ เพื่อเหน็แก่พระนามของพระองค์  โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ เพราะวา่นครของ
พระองค์ และประชาชนของพระองค์ ก็  มี ชื่อตามพระนามของพระองค์�

 เจ ็ดสิบสัปดาห ์แห ่งปีกําหนดไวสํ้าหรบัชนชาติ อสิราเอล 
20  ขณะท่ี ข้าพเจ้ากําลังพูด กําลังอธษิฐานและสารภาพบาปของข้าพเจ้าและบาปของอสิราเอลประชาชน

ของข้าพเจ้า และเสนอคําวงิวอนของข้าพเจ้าต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า เพื่อภูเขาบร ิ
สุทธ ์ิ แห ่งพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู ่น้ัน 21  เออ ขณะเม่ือข้าพเจ้ากล่าวคําอธษิฐานอยู่ ชายชื่อกาเบร ียล ซ่ึง
ข้าพเจ้าได้ เห ็นในนิ มิ ตครัง้แรกน้ัน  ได้  บิ นอยา่งเรว็มาใกล้ ข้าพเจ้า แตะต้องข้าพเจ้าในเวลาถวายเครือ่ง
บูชาตอนเยน็ 22 ท่านได้ ให้ความรู ้และกล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ � โอ ดาเนี ยล ข้าพเจ้าออกมา  ณ  บัดน้ี เพื่อจะ
ให้ปัญญาและความเข้าใจแก่ ท่าน 23 ในตอนต้นแหง่คําวงิวอนของท่านก็ มี พระบัญชาออกไป ข้าพเจ้าจึง
มาบอกใหท่้านทราบเพราะท่านเป็นผู้ ท่ี ทรงรกัมาก เพราะฉะน้ันจงเข้าใจพระบัญชาน้ันและพิจารณานิ มิ  
ตน ้ัน 24  มี  เจ ็ดสิบสัปดาห์กําหนดไว้สําหรบัชนชาติของท่าน และนครบร ิสุทธ ์ิของท่าน  เพื่อให ้เสรจ็สิน้การ
ละเมิด  ให ้บาปจบสิน้ และให้ลบความชัว่ชา้เพื่อนําความชอบธรรมนิรนัดร ์เข้ามา เพื่อประทับตราทัง้นิ มิ ต
และคําพยากรณ์ ไว ้และเพื่อจะเจิมสถานบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด 25 เพราะฉะน้ันจงทราบและเข้าใจวา่  นับตัง้แต่ การท่ี
พระบัญชาน้ันออกไปให้สรา้งกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ จนถึงสมัยพระเมสสิยาห์  ผู้ เป็นประมุขก็เป็นเวลาเจ็ด
สัปดาห์และเป็นเวลาหกสิบสองสัปดาห์ และถนนจะถูกสรา้งขึ้นพรอ้มด้วยกําแพงเมือง  แต่ ในยุคลําบาก
26 หลังจากหกสิบสองสัปดาห ์แล้ว พระเมสสิยาห ์ก็ จะถูกตัดออก  แต่  มิใช ่เพื่อตั วท ่านเอง และประชาชน
ของประมุขผู้ หน ่ึงท่ีจะมาน้ันจะทําลายกรุงและสถานบร ิสุทธ ์ิ เสีย  ท่ี สุดปลายของมันจะมาถึ งด ้วยน้ําท่วม
และจนสงครามสิน้สุดลงก็ มี การรกรา้งกําหนดไว้ 27 ท่านจะยนืยนัพันธสัญญากับคนเป็ นอ ันมากอยู ่หน 
ึ่งสัปดาห์ และในระหวา่งกลางสัปดาห์น้ันท่านจะกระทําใหก้ารถวายสัตวบู ชา และเครือ่งบูชาอื่นๆหยุดไป
และเพราะเหตุ มี ความสะอดิสะเอยีนแพร่กระจายไปทัว่ ท่านจะกระทําให้มั นร ้างเปล่าจนสําเรจ็เสรจ็สิน้
และสิง่ท่ีกําหนดไวจ้ะถูกเทลงเหนือผู้ ท่ี รา้งเปล่าน้ัน�

10
ดาเนียลเหน็นิ มิ ตท่ีฝ่ังแม่น้ําใหญ่

1 ในปี ท่ี สามแหง่รชักาลไซรสักษั ตร ิย ์แห ่งประเทศเปอร ์เซ ีย  มี  อยู ่ สิ ่งหน่ึงทรงสําแดงแก่ดาเนี ยล  ผู้  ได้ ชื่อ
วา่เบลเทชสัซาร์ และสิง่น้ั นก ็ จรงิ  แต่ เวลาท่ีกําหนดไว ้ก็  อ ีกนาน ท่านเข้าใจสิง่น้ันและมีความเข้าใจในนิ มิ  ตน 
ัน้ 2 ในคราวน้ัน ข้าพเจ้าดาเนียลเป็นทุกข์ อยู ่สามสัปดาห์ 3 ข้าพเจ้าไม่ ได้ รบัประทานอาหารอรอ่ย เน้ือหรอื
น้ําองุ ่นก ็ มิได้  เข ้าปากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ ได้ ชโลมน้ํามันตัวเลยตลอดสามสัปดาห์ 4 เม่ือว ันที ่ ย ่ี สิ บส่ีเดือนต้น
ข้าพเจ้าอยู ่ท่ี ฝ่ังแม่น้ําใหญ่ คือแม่น้ําไทกรสิ 5 ข้าพเจ้าแหงนขึ้นมอง  ดู  เถิด  มี ชายคนหน่ึงสวมเส้ือผ้าป่าน
 มี ทองคําเน้ื อด ีเมืองอุฟาสคาดเอวไว้ 6 รา่งกายของท่านดัง่พลอยเขียว และหน้าของท่านก็เหมือนฟ้าแลบ
ดวงตาของท่านก็เหมือนกับคบเปลวเพลิง แขนและเท้าเป็นเงางามเหมือนกับทองสัมฤทธิ ์ขัด และเสียง
ถ้อยคําของท่านเหมือนเสียงมวลชน 7 และข้าพเจ้าดาเนียลเหน็นิ มิ  ตน ้ันแต่ ผู้เดียว  คนที ่ อยู ่กับข้าพเจ้ามิ ได้  
เห ็นนิ มิ  ตน ้ัน  แต่ เขาตัวสัน่มากจึงวิง่ไปซ่อนเสีย 8  แล ้วข้าพเจ้าอยู ่แต่ลําพัง และข้าพเจ้าได้ เห ็นนิ มิ ตใหญ่ยิง่
น้ี ข้าพเจ้าก็ สิ ้นเรีย่วสิน้แรง  หน ้าตาสุกใสของข้าพเจ้าก็ เปล ่ียนเป็นหน้าซีด ข้าพเจ้าหมดแรง 9  แล ้วข้าพเจ้า
จึงได้ยนิเสียงถ้อยคําของท่าน และเม่ือข้าพเจ้าได้ยนิเสียงถ้อยคําน้ัน ข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงสลบอยู่  หน ้าของ
ข้าพเจ้าฟุ บก ั บด ิน 10 และดู เถิด  มี มือมาแตะต้องข้าพเจ้า  พยุ งให้ข้าพเจ้ายนัตัวด้วยฝ่ามือและเข่า 11 ท่าน
กล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ � โอ ดาเนี ยล  บุ รุษผู้เป็ นที ่รกัอยา่งยิง่ จงเข้าใจถ้อยคําท่ีเราพู ดก ั บท ่าน และยนืตรง
เพราะบัดน้ีข้าพเจ้าได้ รบัใช ้ ให ้มาหาท่าน�  ขณะท่ี ท่านกล่าวคําน้ี แก่  ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ยนืสัน่สะท้านอยู่ 12  
แล ้ วท ่านพู ดก ับข้าพเจ้าวา่ �ดาเนียลเอย๋ อยา่กลัวเลย เพราะตัง้แต่วนัแรกท่ีท่านได้ตัง้ใจจะเข้าใจและถ่อม
ตัวลงต่อพระพักตรพ์ระเจ้าของท่านน้ัน พระเจ้าทรงฟังถ้อยคําของท่าน และข้าพเจ้ามาด้วยเรือ่งถ้อยคํา
ของท่าน 13  เจ้ าผู้ พิทักษ์ ราชอาณาจักรเปอร ์เซ ียได้ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ถึงยี ่สิ บเอด็วนั ข้าพเจ้าจึงยงัอยู ่ท่ี น่ั 
นก ับกษั ตร ิย์ทัง้หลายของเปอร ์เซ ีย  แต่  ดู  เถิด  มี คาเอลเจ้าผู้ พิทักษ์ ชัน้หวัหน้าผู้ หน ่ึงมาชว่ยข้าพเจ้า 14  บัดน้ี 
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ข้าพเจ้ามากระทําให้ท่านเข้าใจถึงสิง่ซ่ึงจะตกกับชนชาติของท่านในกาลภายหน้า เพราะนิ มิ  ตน ้ันย ังม ี ไว ้
สําหรบัวนัเวลาอกีเป็ นอ ันมาก� 15 เม่ือท่านได้ พู ดตามถ้อยคําเหล่าน้ีกับข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าก็ก้มหน้าสู่พื้น
ดินแล้ วก ็เป็นใบ้ ไป 16 และดู เถิด  มี ท่านผู้ หน ่ึงสัณฐานคล้ายบุตรทัง้หลายของมนษุย์มาแตะรมิฝีปากของ
ข้าพเจ้า  แล ้วข้าพเจ้าก็อา้ปากขึ้นพูด ข้าพเจ้ากล่าวกั บท ่านท่ียนือยูข่้างหน้าข้าพเจ้าวา่ � โอ นายเจ้าข้า ด้วย
เหตุนิ มิ  ตน ้ันความเจ็บปวดจึงเกิ ดก ับข้าพเจ้า  แล ้วข้าพเจ้าก็ หมดแรง 17  ผู้รบัใช ้ของเจ้านายของข้าพเจ้า
จะพู ดก ับเจ้านายของข้าพเจ้าได้ อยา่งไร เพราะบัดน้ี ไม่มี กําลังเหลืออยู่ในข้าพเจ้าเลย ลมหายใจพรากไป
จากข้าพเจ้าแล้ว� 18 ท่านผู้ มี  รู ปรา่งอยา่งมนษุย์น้ันได้แตะต้องข้าพเจ้าอกีครัง้หน่ึง และให้กําลังข้าพเจ้า
19 ท่านกล่าววา่ � โอ  บุ รุษผู้เป็ นที ่รกัอยา่งยิง่ อยา่กลัวเลย  สันติ ภาพจงมี แก่  ท่าน จงเข้มแข็ง  เออ จงเข้ม
แข็งเถิด� เม่ือท่านพู ดก ับข้าพเจ้าน้ัน ข้าพเจ้ามีกําลังขึ้นและกล่าววา่ �ขอเจ้านายของข้าพเจ้าจงพูดไปเถิด
เพราะท่านได้ ให ้กําลังข้าพเจ้าแล้ว� 20  แล ้ วท ่านจึงกล่าววา่ �ท่านทราบหรอืไม่วา่ข้าพเจ้ามาหาท่านทําไม
 แต่  บัดน้ี ข้าพเจ้าจะกลับไปต่อสู้กับเจ้าผู้ พิทักษ์  แห ่งเปอร ์เซ ีย และเม่ือข้าพเจ้าเสรจ็ธุระกับเขาแล้ว  ดู  เถิด 
 เจ้ าผู้ พิทักษ์  แห ่งกรกีจะมา 21  แต่ ข้าพเจ้าจะบอกท่านตามสิ่งซ่ึ งบ ันทึกไวใ้นหนังสือแหง่ความจรงิ  ไม่มี  ผู้ ใด
รว่มแรงกับข้าพเจ้าต่อสู้ เจ้ าเหล่าน้ี เลย นอกจากมีคาเอล  เจ้ าผู้ พิทักษ์ ของท่าน�

11
 ตัง้แต่  สม ัยของดารอิสัถึงสมัยปฏิ ปักษ์ ต่อพระครสิต์

1 �ส่วนตัวข้าพเจ้าน้ัน ในปีต้นแหง่รชักาลดาริอสั คนมีเดีย ข้าพเจ้าเป็นตัวตัง้ตัวตี ท่ี  ให ้กําลังกษั ตร ิย์
2 และบัดน้ี ข้าพเจ้าจะสําแดงความจรงิให ้แก่  ท่าน  ดู  เถิด จะมี กษัตรยิ ์ อ ีกสามองค์ขึ้นมาในเปอร ์เซ ีย และ
องค์ ท่ีส่ี จะรํา่รวยยิง่กวา่องค์อื่นทัง้หมดเป็ นอ ันมาก เม่ือท่านเข้มแข็ งด ้วยทรพัย์รํา่รวยของท่านแล้ว ท่านก็
จะปลุกป่ันให ้ทุ กคนต่อสู้กับราชอาณาจักรกรกี 3  แล ้วจะมี กษัตรยิ ์ ท่ี  มี  อาน ุภาพมากขึ้นมา ท่านจะปกครอง
ด้วยราชอาํนาจยิง่ใหญ่ และกระทําตามความพอใจของท่านเอง 4 และเม่ือท่านขึ้นมาแล้ว ราชอาณาจักร
ของท่านจะแตกและแบ่งแยกออกไปตามทางลมทัง้ส่ี แห ่งฟ้าสวรรค์  แต่ จะไม่ตกอยู่กับทายาทของท่าน
และจะไม่ มี ราชอาํนาจอยา่งท่ีท่านปกครองอยู่ เพราะวา่ราชอาณาจักรของท่านจะถูกถอนขึ้น ตกไปเป็นของ
ผู้อื่นนอกเหนือคนเหล่าน้ี 5  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่ใต้ จะเข้ มแข็ง  แต่  เจ้ านายของท่านองค์ หน ่ึงจะเข้มแข็ง
กวา่ท่านและมี อาํนาจ และราชอาํนาจของท่านจะเป็นราชอาํนาจมห ึมา 6 ต่อมาอกีหลายปีเขาจะกระทํา
พันธมิตรกัน และบุตรสาวแหง่กษั ตร ิยถิ์น่ใต้จะมาหากษั ตร ิย ์แห ่งถิน่เหนือเพื่อกระทําสันติ ภาพ  แต่ เธอก็ ไม่ 
กระทําให้กําลังแขนของเธอคงอยู ่ได้  กษัตรยิ ์และแขนของท่านจะไม่ ยัง่ยนื เธอจะถูกอายดัไว้ ทัง้ผู้ ท่ี นําเธอ
มา  ผู้  ท่ี  ให ้กําเนิดเธอ และผู้ ท่ี  ให ้กําลังแก่เธอในกาลน้ัน 7 จะมีกิง่จากรากของเธอขึ้นมาแทนท่ีของกษั ตร ิย์
ท่านจะยกมาต่อสู้กับกองทัพ และจะเข้าไปในป้อมของกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่เหนือ และจะรบกับเขาและจะชนะ
8 ท่านจะขนเอาบรรดาพระพรอ้มทัง้พวกเจ้านายของเขา และเครือ่งใช้วเิศษท่ีทําด้วยเงนิและทองคําไปย ั
งอ ียปิต์ และท่านจะคงอยู่นานกวา่กษั ตร ิย ์แห ่งถิน่เหนื ออ ีกหลายปี 9  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่ใต้ จะเข้ ามาในเข
ตกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่เหนือ  แต่ จะกลับไปสู่ แผ่ นดินของท่านเอง 10  แต่  บุ ตรชายทัง้หลายของท่านจะก่อสงคราม
และชุ มน ุมกําลังรบเป็ นอ ันมากไว้ และคนหน่ึงจะมาอยา่งแน่นอนและไหลท่วมและผ่านไป และจะกลับไป
ทําสงครามจนถึงป้อมปราการของท่าน 11  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่ใต้จะโกรธมาก จะยกออกมาต่อสู้กั บท ่าน
คือกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่เหนือ ท่านจะจัดกองทัพเป็ นอ ันมาก  แต่ พลมากมายน้ั นก ็จะถูกมอบไว้ในมือของท่าน
12 และเม่ือท่านนํากองทั พน ้ันไปแล้ว  จิ ตใจของท่านก็จะผยองขึ้น และท่านจะทําลายเสี ยอ ีกเป็นหม่ืนๆคน
 แต่ ท่านจะไม่รบักําลังเพิม่ขึ้นโดยสิง่น้ี 13 เพราะวา่กษั ตร ิย ์แห ่งถิน่เหนือจะกลับมาและจะจัดกองทัพเป็ นอ 
ันมากใหญ่โตกวา่ครั ้งก ่อน ต่อมาอกีหลายปีท่านจะยกกองทัพใหญ่มาพรอ้มกับทรพัย ์สมบัติ  มากมาย 14 ใน
กาลน้ัน หลายเหล่าจะยกขึ้นต่อสู้กับกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่ใต้ และบรรดานักปล้นแหง่ชนชาติของท่านเองก็จะยก
ตัวเองขึ้นเพื่อจะกระทําให้นิ มิ ตสําเรจ็  แต่ พวกเขาก็จะล้มเหลว 15  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่เหนือจะมาล้อมและ
ก่อเชงิเทิน และยดึเมืองท่ี มี ป้อมแข็งแรงได้ และกําลังกองทัพของถิน่ใต้จะสู้ ไม่ไหว  แม้ว ่ากองทัพท่ีคัดเลือก
แล้ วก ็ยงัสู้ ไม่ได้ เพราะไม่ มี กําลังท่ีจะยนืหย ัดอย ู่ ได้ 16  แต่  ผู้  ท่ี ยกมาต่อสู้กั บท ่าน จะกระทําตามความพอใจ
ของท่านเอง จึงไม่ มี  ผู้ ใดต่อสู้ท่านได้ และท่านจะยัง่ยนือยูใ่นแผ่นดิ นอ ั นร ุ่งโรจน์ ซ่ึงจะถูกทําลายโดยมือของ
ท่าน 17 ท่านจะมุ่งหน้ามาด้วยกําลังทัง้หมดแหง่ราชอาณาจั กร และท่านจะนําคนเท่ียงตรงไปด้วย  แล ้ วท ่าน
จะกระทําดังน้ี คือท่านจะยกธดิาของพวกผู้หญิงให ้กษัตรยิ ์ แห ่งถิน่ใต้ เพื่อให ้ทําลายเธอ  แต่ เธอจะไม่มัน่คง
และอาํนวยประโยชน์ แก่ ท่านแต่ประการใด 18 ภายหลังท่านจะมุ่งหน้าไปตามเกาะต่างๆและจะยดึได้ เป็น
อนัมาก  แต่  แม่ ทัพคนหน่ึงจะได้กําจัดความอหงัการของท่านน้ันเสีย ความจรงิเขาจะเอาความอหงัการน้ัน
มาสนองท่าน 19  แล ้ วท ่านจะหนัหน้ามุ่งตรงไปยงัป้อมปราการแหง่แผ่นดินของท่านเอง  แต่ ท่านก็จะสะดุด
และล้มลง หาตัวไม่พบอกีต่อไป 20  แล ว้จะมี ผู้  หน ึ่งขึ้นมาแทนท่ีของท่าน  ผู้  น้ี จะส่งเจ้าพนักงานเก็บส่วยใหไ้ป
ตลอดทัว่ราชอาณาจั กรอ ั นร ุ่งโรจน์  แต่  ไม่  ก่ี วนัเขาก็ประสบหายนะ  มิใช ่ด้วยความโกรธหรอืสงคราม
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อนัทิโอคัส  อ ีพิฟานีสจะทําใหพ้ระวหิารมลทินไป
21 จะมีคนน่าเกลียดคนหน่ึงตัง้ตัวขึ้นแทนท่ีโดยไม่ มี  ผู้ ใดมอบเกียรติ ศักดิ ์ แห ่งราชอาณาจักรให้ เขาจะยก

เข้ามาอยา่งสงบ  แล ้วชงิเอาราชอาณาจั กรน ้ันด้วยความสอพลอ 22 กองทัพจะถูกกวาดไปด้วยอาํนาจของ
น้ําท่วมต่อหน้าเขาและถูกทําลายเสีย และเจ้าแหง่พันธสัญญาจะถูกทําลายเสียด้วย 23  ตัง้แต่ เวลาท่ีกระทํา
พันธมิตรกับเขา เขาจะประกอบกิจล่อลวงอยู ่เสมอ เพราะเขาจะขึ้นมา และเขาจะเข้มแข็งขึ้นด้วยชนชาติ 
เล็กๆ 24 เขาจะยกมาอยา่งสงบในส่วนของประเทศท่ี อุ ดมท่ี สุด และเขาจะกระทําสิง่ท่ี ปู่ ทวดหรอืบรรพบุรุษ
ของเขาไม่ กระทํา เขาจะเอาทรพัย ์ท่ี ปล้นมา ของท่ีรบิมาได้ และทรพัย ์สมบัติ มาแจกกัน เขาจะออกอุบายต่อ
สู้กั บท ่ีกําบังเข้มแข็ง  แต่  ก็ ชัว่เวลาหน่ึงเท่าน้ัน 25 และเขาจะปลุกป่ันกําลังของเขา และความกล้าหาญของ
เขาด้วยกองทัพมหมึายกไปสู้กับกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่ใต้ และกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่ใต้จะทําสงครามด้วยกองทัพเข้ม
แข็งมห ึมาย ่ิงนัก  แต่ เขาก็ สู้  ไม่ได้ เพราะจะมีการปองรา้ยเขา 26  ถึงแม้ วา่ผู้ ท่ี รว่มรบัประทานอาหารสูงของ
เขาก็จะทําลายเขา กองทัพของเขาก็จะถูกกวาดไป  ท่ี  ถู กฆ่าฟันล้มตายเสี ยก ็ มาก 27 ส่วนกษั ตร ิย์สององค์ 
น้ัน  จิ ตใจของเขาต่างก็คิดปองรา้ย เขาจะพู ดม ุ สาร ่วมโต๊ะกัน  แต่  ก็  ไม่ได้ผล เพราะวาระสุดท้ายก็จะมาตาม
เวลากําหนด 28  แล ้วกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่เหนื อก ็จะกลับเข้าบ้านเข้าเมืองพรอ้มกับทรพัย ์สมบัติ  มากมาย  แต่  จิ ต
ใจก็ มุ ่งรา้ยต่อพันธสัญญาบร ิสุทธ ์ิและเขาจะปฏิบั ติ งานและกลับเข้าบ้านเข้าเมือง 29 พอถึงเวลากําหนด
เขาจะกลับมาท่ีถิน่ใต้  แต่  ครัง้น้ี  เหตุการณ์ จะไม่เป็นไปอยา่งครัง้แรกหรอืครัง้ต่อไป 30 เพราะวา่กองทัพเรอื
ของเมืองคิทธิมจะมาปะทะกับเขา เขาจึงจะกลัวและกลับไป และจะเกรีย้วกราดต่อพันธสัญญาบร ิสุทธ ์ิ
และลงมือปฏิบั ติ  งาน เขาจะหนักลับมารว่มพันธมิตรกับบรรดาผู้ ท่ี ทิง้พันธสัญญาบร ิสุทธ ์ิ31 และกองทัพ
จะยนืหย ัดอย ู่ฝ่ายเขา พวกเขาจะกระทําให้สถานบร ิสุทธ ์ิ แห ่งกองกําลังเป็นมลทิน และจะให้เลิกเครือ่งเผา
บูชาประจําวนัน้ันเสีย และเขาทัง้หลายจะตัง้สิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนซ่ึงกระทําให ้เก ิดการรกรา้งวา่งเปล่าขึ้น
32 เขาจะใช้ความสอพลอล่อลวงผู้ ท่ี ละเมิดพันธสัญญา  แต่ ประชาชนผู้ รู ้จักพระเจ้าของเขาทัง้หลายจะย ืนม 
ัน่และปฏิบั ติ  งาน 33 และในหมู่ประชาชนคนเหล่าน้ั นที ่ฉลาดจะกระทําให้คนเป็ นอ ันมากเข้าใจ  แม้ว ่าเขา
จะล้มลงด้วยดาบหร ือด ้วยเปลวไฟ ด้วยการเป็นเชลย ด้วยถูกปล้นหลายวนัเวลา 34 เม่ือพวกเขาล้มลงน้ัน
เขาจะได้รบัความชว่ยเหลือเล็กน้อย และจะมีคนมากด้วยกั นที ่รว่มเข้ากับความสอพลอ 35  คนที ่ฉลาดบาง
คนจะล้มลงเพื่อถลุงและชาํระเขาทัง้หลายให ้ขาวสะอาด จนกวา่จะถึงเวลาสุดท้าย เพราะวาระก็จะมาตาม
เวลากําหนด

 ปฏิปักษ์ ต่อพระครสิต์
36และกษั ตร ิยจ์ะกระทําตามความพอใจของเขา เขาจะยกตนขึ้นและพองตัวขึ้นเหนือพระทุกองค์ และจะ

พูดสิง่ท่ี น่ามหศัจรรย ์ กล ่าวต่อสู้พระเจ้าแหง่พระทัง้หลาย เขาจะเจรญิจนพระพิโรธจะครบถ้ วน เพราะสิง่ใด
ท่ีทรงกําหนดไวจ้ะสําเรจ็ 37 เขาจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขา หรอืเชื่อฟังผู้ ท่ี  ผู้ หญิงรกั เขาจะ
ไม่เชื่อพระองค์ใดเลย เพราะเขาจะพองตัวเองเหนือทุกสิง่ทุกอยา่ง 38  แต่ ในท่ีของเขา เขาจะถวายเกียรติ แก่ 
พระของป้อมปราการ  พระองค์  หน ่ึงท่ีบรรพบุรุษของเขาไม่ รูจั้ก เขาก็จะให ้เกียรติ ด้วยทองคําและเงนิ ด้วย
เพชรพลอยต่างๆ ด้วยของขวญัอ ันม ี ค่า 39 เขาจะกระทําเชน่น้ั นก ับพระต่างด้าวท่ีเขานับถือและพอกพูนสงา่
ราศี ให ้ในป้อมปราการส่วนใหญ่ เขาจะแต่งตัง้ให้พวกเขาปกครองคนเป็ นอ ันมาก และเขาจะแบ่งแผ่นดิน
ให้เป็นสิง่ตอบแทน 40 พอถึงเวลาวาระสุดท้ายกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่ใต้จะมาสู้กับเขา และกษั ตร ิย ์แห ่งถิน่เหนือ
จะพุ่งเข้าใส่ท่านอยา่งลมหมุน  พร ้อมด้วยรถรบและพลม้าและเรอืรบเป็ นอ ันมาก เขาจะเข้ามาในประเทศ
ต่างๆ  แล ้วไหลท่วมและผ่านไป 41 เขาจะเข้ามาในแผ่นดิ นที ่ รุง่โรจน์ และประเทศหลายแหง่จะถูกควํา่ไป  
แต่ คนเหล่าน้ีจะได้รบัการชว่ยให้พ้ นม ือของเขา คือเอโดมและโมอบั และส่วนใหญ่ของคนอมัโมน 42 เขา
จะย ืดม ือของเขาออกต่อประเทศต่างๆ และแผ่นดิ นอ ียปิต์ ก็ จะพ้นไปไม่ ได้ 43 เขาจะปกครองทรพัย ์สมบัติ  ท่ี 
เป็นทองและเงนิ และสิง่ประเสรฐิทัง้หลายของอยีปิต์ คนลิ บน ีและคนเอธิโอเปี ยก ็จะติดไปด้วย 44  แต่ ข่าว
จากทิศตะวนัออกและทิศเหนือจะกระทําให้เขาตกใจ และเขาจะยกออกไปด้วยความเคียดแค้นอยา่งยิง่  ท่ี 
จะทําลายและล้างผลาญคนเป็ นอ ันมากเสียให ้สิน้เชงิ 45 และเขาจะปลูกพลับพลาทัง้หลายแหง่ตําหนักของ
เขาระหวา่งทะเลในภูเขาบร ิสุทธ ิ์อ ันร ุ่งโรจน์  แม้ กระน้ันเขาก็ยงัพบจุดจบ และไม่ มี ใครชว่ยเขาเลย�

12
 ความทุกข์ เวทนาครัง้ใหญ่

1 �ในครัง้น้ัน  มี คาเอล  เจ้ าผู้ พิทักษ์  ยิง่ใหญ่  ผู้  คุ ้มกันชนชาติของท่านจะลุกขึ้น และจะมีเวลายากลําบาก
อยา่งไม่เคยมีมาตัง้แต่ครั ้งม ี ประชาชาติ จนถึงสมัยน้ัน  แต่ ในครัง้น้ันชนชาติของท่านจะรบัการชว่ยให ้พ้น 
คือทุกคนท่ี มี ชื่ อบ ันทึกไวใ้นหนังสือ

การเป็นขึ้นมาจากความตาย
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2และคนเป็ นอ ันมากในพวกท่ีหลับในผงคลี แห ่งแผ่นดินโลกจะต่ืนขึ้น บ้างก็ จะเข้ าสู่ ช ีว ิตน รินัดร์ บ้างก็ เข้า
สู่ ความอบัอายและความขายหน้านิรนัดร์ 3 และบรรดาคนท่ีฉลาดจะส่องแสงเหมือนแสงฟ้า และบรรดาผู้ 
ท่ี  ได้  ให ้คนเป็ นอ ันมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอยา่งดาวเป็นนิตย ์นิรนัดร ์

ดาเนียลจงปิดถ้อยคําเหล่าน้ีจนถึงวาระสุดท้าย
4  แต่ ตัวเจ้า  โอ ดาเนียลเอย๋ จงปิดถ้อยคําเหล่าน้ันไว้ และประทับตราหนังสือน้ันเสีย จนถึงวาระสุดท้าย

คนเป็ นอ ันมากจะวิง่ไปวิง่มา และความรูจ้ะทว ีขึ้น � 5  แล ้วข้าพเจ้าคือดาเนียลก็ มองดู และดู เถิด  มี  อ ีกสอง
คนยนือยู่ คนหน่ึงยนือยู ่ท่ี ฝ่ังแม่น้ําข้างน้ี  อ ีกคนหน่ึงยนือยู ่ท่ี ฝ่ังแม่น้ําข้างโน้น 6 และเขาก็ พู  ดก ับชายท่ีสวม
เส้ือผ้าป่าน  ผู้ ซ่ึงอยู่เหนือน้ําแหง่แม่น้ําน้ั นว ่า �ย ังอ ีกนานเท่าใดจึงจะถึงท่ีสุดปลายของสิง่มหศัจรรย ์เหล่า
น้ี � 7 ชายท่ีสวมเส้ือผ้าป่านผู้ซ่ึงอยู่เหนือน้ําทัง้หลายแหง่แม่น้ําน้ัน  ได้ ยกมือขวาและมือซ้ายของท่านสู่ฟ้า
สวรรค์ และข้าพเจ้าได้ยนิท่านปฏิญาณอา้งพระผู้ทรงพระชนม์ อยู ่ เป็นนิตย ์ วา่ ย ังอ ีกวาระหน่ึง สองวาระ
และครึง่วาระ และเม่ือการหมดอาํนาจของชนชาติ บรสุิทธิ ์ สิ ้นสุดลงแล้ว บรรดาสิง่เหล่าน้ี ก็ จะสําเรจ็ไปด้วย
8ข้าพเจ้าได้ยนิแต่ ไม่เข้าใจ  แล ้วข้าพเจ้าจึงพูดวา่ � โอ นายเจ้าข้า  สิ ่งเหล่าน้ีจะลงเอยอยา่งไร� 9  พระองค์ ตร ั
สว ่า �ดาเนียลเอย๋ ไปเถอะ เพราะวา่ถ้อยคําเหล่าน้ั นก ็ ถู กปิดไว ้แล ้วและถูกประทับตราไวจ้นถึงวาระสุดท้าย
10 คนเป็ นอ ันมากจะได้รบัการชาํระแล้วจะขาวสะอาด และจะถูกถลุง  แต่ คนชัว่จะยงักระทําการชัว่ และไม่ 
มี คนชัว่สักคนหน่ึงจะเข้าใจ  แต่ บรรดาคนท่ีฉลาดจะเข้าใจ 11 และตัง้แต่เวลาท่ี ให ้เลิกเครือ่งเผาบูชาประจํา
วนัเสียน้ัน และใหตั้ง้สิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนซ่ึงกระทําให ้เก ิดการรกรา้งวา่งเปล่าขึ้น จะเป็นเวลาหน่ึงพันสอง
รอ้ยเก้าสิบวนั 12 ความสุขจะมี แก่  ผู้ คอยอยู่ และมาถึงได้ หน ่ึงพันสามรอ้ยสามสิบหา้วนัน้ัน 13  แต่  เจ้ าจง
ไปจนวาระท่ีสุดเถิด และเจ้าจะได้หยุดพักสงบ และจะยนืขึ้นในส่วนท่ี กําหนดให ้ เจ้า เม่ือสิน้สุดวนัทัง้หลาย
น้ัน�
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
โฮเชยา

โฮเชยาอยู่ก่อนสมัยท่ีอสิราเอลหรอืยูดาห์เป็นเชลย เขาอยู่ในสมัยเดียวกั นก ับอาโมส อสิยาห์ และมีคาห ์
แห ่งยูดาห์ เยเรมีย์เป็นผู้ พยากรณ์  ท่ี  รอ้งไห ้ แห ่งยูดาห์ (อาณาจักรใต้�  ฉันใด โฮเชยาเป็นผู้ พยากรณ์  แห ่
งการพิพากษาในอสิราเอล (อาณาจักรเหนือ�  ฉันน้ัน ดังน้ันเขาพยากรณ์ก่อนสมัยของเยเรมีย์ เอเสเคี ยล 
และดาเนี ยล  หน ังสือโฮเชยาอยู่หลังหนังสือของทัง้สามคนน้ีเพราะวา่โฮเชยาเป็ นที ่เราเรยีกวา่ผู้ พยากรณ์  
น้อย เขาพยากรณ์ในสมัยเดียวกั นก ับ 2 พกษ  และ 2 พศด โฮเชยาพยากรณ์ในสมัยเดียวกั นก ั บท ่ี อสิราเอล 
(อาณาจักรเหนือ�  ถู กนําไปเป็นเชลยครัง้แรก (2 พกษ 14-17,  โดยเฉพาะ 17:4-6)

เล่ มน ้ี มี คําวา่กล่าวตักเตือนเรือ่งความบาปของชาวอสิราเอลพรอ้มด้วยคําพยากรณ์ถึงการกลับมา
รวบรวมของชนชาติของพระเจ้า

 อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่กิจการต่างๆท่ี กล ่าวถึงในหนังสือเล่ มน ้ี ได้  ใช ้เวลาประมาณ 60  ปี 

1 พระวจนะของพระเยโฮวาหซ่ึ์งมาถึงโฮเชยา  บุ ตรชายเบเออรี ในรชักาลอุสซียาห์ โยธาม อาหสัและเฮเซ
คียาห์  กษัตรยิ ์ทัง้หลายแหง่ยูดาห์ และในรชักาลเยโรโบอมั ราชโอรสของโยอาช  กษัตรยิ ์ อสิราเอล 

ภรรยาท่ีเป็นหญิงเจ้าชู้
2 เม่ือพระเยโฮวาห์ตรสัทางโฮเชยาเป็ นคร ้ังแรกน้ัน พระเยโฮวาห์ตรสักับโฮเชยาวา่ �ไปซี ไปรบัหญิง

เจ้าชูม้าเป็นภรรยา และเกิ ดล ูกชูกั้บนาง เพราะวา่แผ่นดินน้ี เล่นชู ้ อยา่งยิง่ โดยการละทิง้พระเยโฮวาห ์เสีย �
3 ดังน้ันท่านจึงไปรบันางโกเมอร ์บุ ตรสาวดิบลาอมิมาเป็นภรรยา และนางก็ มีครรภ์ กั บท ่านและคลอดบุตร
ชายคนหน่ึง 4 และพระเยโฮวาหต์รสักั บท ่านวา่ �จงเรยีกชื่อเขาวา่ ยสิเรเอล เพราะวา่อกีไม่ชา้เราจะลงโทษ
วงศ์วานของเยฮู เหตุ ด้วยเรือ่งโลหติของยสิเรเอล เราจะให้ราชอาณาจักรของวงศ์วานอสิราเอลสิน้สุดลง
เสียที 5 ต่อมาในวนัน้ันเราจะหกัธนขูองอสิราเอลในหุบเขายสิเรเอล�

โลรุหะมาห์ เปรยีบได้กับอสิราเอลท่ีพระเจ้าไม่ทรงเมตตา
6 ต่อมานางก็ ตัง้ครรภ์ ขึ้ นอ ีก และคลอดบุตรสาวคนหน่ึง และพระเจ้าตรสักั บท ่านวา่ �จงตัง้ชื่ อบ ุตรสาวน้ั 

นว ่า โลรุหะมาห์ เพราะเราจะไม่เมตตาวงศ์วานอสิราเอลอกีต่อไป  แต่ เราจะเอาเขาออกไปอยา่งสิน้เชงิ 7  แต่ 
เราจะเมตตาวงศ์วานยูดาห์ และเราจะชว่ยเขาให้รอดพ้นโดยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้หลาย เราจะ
ไม่ชว่ยเขาใหร้อดพ้นด้วยคันธนู หร ือด ้วยดาบ หร ือด ้วยสงคราม หร ือด ้วยเหล่าม้า หร ือด ้วยเหล่าพลม้า�

โลอมัมี หมายความวา่อสิราเอลมิ ใช ่ประชาชนของพระเจ้า
8 เม่ือนางใหโ้ลรุหะมาหห์ยา่นมแล้ว นางก็ ตัง้ครรภ์ คลอดบุตรชายคนหน่ึง 9 และพระเจ้าตร ัสว ่า �จงเรยีก

ชื่ อบ ุตรน้ั นว ่า โลอมัมี เพราะเจ้าทัง้หลายมิ ใช ่ประชาชนของเรา และเราก็ มิใช ่พระเจ้าของเจ้า�
อสิราเอลจะกลับคืนมาและรบัพระพร

10  แต่ จํานวนประชาชนอสิราเอลจะมากมายเหมือนเม็ดทรายในทะเล ซ่ึงจะตวงหรอืนับไม่ ถ้วน และต่อ
มาในสถานท่ีซ่ึงทรงกล่าวแก่เขาวา่ � เจ้ าทัง้หลายไม่ ใช ่ประชาชนของเรา�  ก็ จะกล่าวแก่เขาวา่ � เจ้ าทัง้
หลายเป็นบุตรชายของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู ่� 11 และวงศ์วานยูดาห์กับวงศ์วานอสิราเอลจะรวมเข้า
ด้วยกัน และเขาทัง้หลายจะตัง้ผู้ หน ่ึงให้เป็นประมุข และจะพากันขึ้นไปจากแผ่นดินน้ัน เพราะวนัของยสิเร
เอลจะสําคัญมาก

2
อสิราเอลเปรยีบกับภรรยาท่ี เล่นชู ้และถูกทิง้เสีย

1 �จงเรยีกน้องชายของเจ้าวา่ �อมัมี� จงเรยีกน้องสาวของเจ้าวา่ �รุหะมาห�์ 2 จงวา่กล่าวมารดาของ
เจ้า จงวา่กล่าวเถิด เพราะวา่นางไม่ ใช ่ภรรยาของเรา และเราไม่ ใช ่ สามี ของนาง ฉะน้ันให้เธอทิง้การเล่น
ชู้เสียจากสายตาของเธอ และทิง้การล่วงประเวณีเสียจากระหวา่งถันของนาง 3 เกรงวา่เราจะต้องเปล้ือง
ผ้าของนางจนเปลือยเปล่า กระทําให้นางเหมือนว ันที ่นางเกิดมา กระทําให้นางเหมือนถิน่ทุ รก ันดาร และ
กระทําให้นางเหมือนแผ่นดิ นที ่ แหง้แล้ง และสังหารนางเสียด้วยความกระหาย 4 เราจะไม่ มี ความสงสารต่ 
อบ ุตรทัง้หลายของนาง เพราะวา่เขาทัง้หลายเป็นลูกของการเล่นชู้ 5 เพราะวา่มารดาของเขาเล่นชู้ เธอผู้ ท่ี  
ให ้กําเนิดเขาทัง้หลายได้ ประพฤติ ความอบัอาย เพราะนางกล่าววา่ �ฉันจะตามคนรกัของฉันไป  ผู้ให ้อาหาร
และน้ําแก่ ฉัน เขาใหข้นแกะและป่านแก่ ฉัน ทัง้น้ํามันและของด่ืม� 6  เพราะเหตุน้ี  ดู  เถิด เราจะเอาหนามให้
สะทางของนางไว้ เราจะสรา้งกําแพงกัน้นางไวเ้พื่ อม ิ ให ้นางหาทางของนางพบ 7 นางจะไปตามบรรดาคนรกั
ของนาง  แต่  ก็ จะตามไม่ ทัน นางจะเท่ียวเสาะหาเขาทัง้หลาย  แต่ นางก็จะไม่พบเขา  แล ้วนางจะวา่ �ฉันจะไป
หาผัวคนแรกของฉัน เพราะแต่ก่อนน้ันฐานะฉันย ังด ีกวา่เดีย๋วน้ี� 8  แต่ นางหาทราบไม่วา่เราเป็นผู้ ให ้ ข้าว 
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น้ําองุน่ และน้ํามัน และได้ ให ้เงนิและทองมากมายแก่ นาง ซ่ึงเขาใช้สําหรบัพระบาอลั 9  เพราะฉะน้ัน เราจะ
กลับมาและจะเรยีกข้าวคืนตามกําหนดฤดู กาล และเรยีกน้ําองุน่คืนตามฤดู และเราจะเรยีกขนแกะและ
ป่านของเรา ซ่ึงใหเ้พื่อใชป้กปิดกายเปลือยเปล่าของนางน้ันคืนเสีย 10  คราวน้ี เราจะเผยความลามกของนาง
ท่ามกลางสายตาของคนรกัของนาง และไม่ มี ใครชว่ยใหน้างพ้ นม ือเราได้ 11 เราจะใหบ้รรดาความรา่เรงิของ
นางสิน้สุดลง ทัง้เทศกาลเล้ียง เทศกาลขึ้นหน่ึงค่ํา วนัสะบาโตและบรรดาเทศกาลตามกําหนดทัง้สิน้ของ
นาง 12 เราจะให้เถาองุน่และต้นมะเด่ือของนางรา้งเปล่าท่ีนางคุยวา่ � น่ี แหละเป็นสินจ้างของฉันซ่ึงคนรกั
ของฉันให ้ฉัน � เราจะทําให้กลายเป็นป่าและสัตว์ป่าทุ่งจะกินเสีย 13 เราจะทําโทษนางเน่ืองในวนัเทศกาล
เล้ียงพระบาอลั เม่ือนางเผาเครือ่งหอมบูชาพระเหล่าน้ัน  แล้วก็  แต่ งกายของนางด้วยแหวนและเพชรพลอย
ต่างๆ และติดตามบรรดาคนรกัของนางไป และลืมเราเสีย พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 

อสิราเอลจะกลับคืนมา
14  ดู  เถิด  เหตุน้ี เราจะเกล้ียกล่อมนาง พานางเข้าไปในถิน่ทุ รก ันดารและปลอบใจนาง 15 เราจะให้นางมี

สวนองุ ่นที ่ น่ัน กระทําให้หุบเขาอาโคร์เป็นประตู แห ่งความหวงั  แล ้วนางจะรอ้งเพลงท่ีน่ันอยา่งสมัยเม่ือ
นางยงัสาวอยู่ ดังในสมัยเม่ือนางขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ 16 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ในวนัน้ันเจ้าจะเรยีกเรา
วา่ � สามี ของฉัน�  เจ้ าจะไม่เรยีกเราวา่ �พระบาอลัของฉัน�  อกีต่อไป 17 เพราะวา่เราจะเอาชื่อพระบาอลั
ออกเสียจากปากของนาง นางจะไม่ระลึกถึงชื่อน้ี อกีต่อไป 18 ในครัง้น้ันเพื่อเขา เราจะกระทําพันธสัญญา
กับบรรดาสัตวป่์าทุ่ง บรรดานกในอากาศและบรรดาสัตวเ์ล้ือยคลานบนแผ่นดิน เราจะทําลายคันธนู ดาบ
และสงครามเสียจากแผ่นดิน และเราจะกระทําให้เขานอนลงอยา่งปลอดภัย 19 เราจะหมัน้เจ้าไว้สําหรบั
เราเป็นนิตย์  เออ เราจะหมัน้เจ้าไว้สําหรบัเราด้วยความชอบธรรม  ความยุติธรรม ความเมตตาและความ
กรุณา 20 เราจะหมัน้เจ้าไวสํ้าหรบัเราด้วยความสัตย ์ซ่ือ และเจ้าจะรูจั้กพระเยโฮวาห�์ 21 พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า �ต่อมาในวนัน้ันเราจะฟัง คือเราจะฟังฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์จะฟังพิ ภพ 22 และพิภพจะฟังข้าว น้ํา
องุน่และน้ํามัน  สิ ่งเหล่าน้ีจะฟังยสิเรเอล 23 เราจะหวา่นเขาไว้ในแผ่นดินสําหรบัเรา เราจะเมตตานางผู้ ท่ี  
มิได้ รบัความเมตตา และเราจะพู ดก ับคนเหล่าน้ั นที ่ มิได้ เป็นประชาชนของเราวา่ � เจ้ าเป็นประชาชนของ
เรา� และเขาจะกล่าววา่ � พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์� �

3
ความรกัของพระเจ้าจะทรงชว่ยอสิราเอลท่ีกําลังทําบาปอยู ่ให ้ กล ับคืนมา

1 และพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงไปอกีครัง้หน่ึง ไปสมานร ักก ับหญิงคนหน่ึง ซ่ึงเป็นคนรกัของ
ชู้และเป็นหญิงล่วงประเวณี เหมือนพระเยโฮวาห์ทรงรกัวงศ์วานอสิราเอลอยา่งน้ันแหละ  แม้ว ่าเขาจะ
หลงใหลไปตามพระอื่น และนิยมชมชอบกับขนมลู กอง ุ่นแหง้� 2 ดังน้ันแหละ ข้าพเจ้าจึงได้ซ้ือนางมาเป็น
เงนิสิบหา้เชเขลกับข้าวบาร ์เลย ์ หน ่ึงโฮเมอร ์ครึง่ 3 ข้าพเจ้าจึงพู ดก ับนางวา่ �เธอต้องรอฉันให้หลายวนั
หน่อย อยา่เล่นชู ้อกี อยา่ไปเป็นของชายอื่ นอ ีก ส่วนฉั นก ็จะไม่ เข ้าหาเธอด้วย� 4 เพราะวา่วงศ์วานอสิราเอล
จะคงอยู่อยา่งไม่ มี  กษัตรยิ ์และไม่ มี  เจ้ านายเป็นเวลานาน ทัง้จะไม่ มี การสักการบู ชา หรอืเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์หรอื
เอโฟด หรอืรูปพระ 5 ภายหลังวงศ์วานอสิราเอลจะกลับมา และแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา และ
แสวงดาวดิกษั ตร ิย์ของเขาทัง้หลาย และในกาลต่อไปเขาจะมีความยาํเกรงต่อพระเยโฮวาหแ์ละต่อความดี
ของพระองค์

4
ความบาปทัง้หลายของอสิราเอล

1  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ เพราะวา่พระเยโฮวาหท์รงมี คดี กับชาวแผ่นดิน
น้ัน เพราะวา่ในแผ่นดินน้ันไม่ มี  ความจรงิ  ความเมตตา หรอืความรูใ้นเรือ่งพระเจ้า 2  มี  แต่ การปฏิ ญาณ การ
มุสา การฆ่ากัน การโจรกรรมและการล่วงประเวณี เขาหาญหกัพันธะทัง้สิน้  มี  แต่ เลือดซ้อนเลื อด 3  เพราะ
ฉะน้ัน  แผ่ นดินจึงเป็นทุกข์ บรรดาคนท่ี อยู ่ในแผ่นดินน้ันจะออ่นระอาใจ ทัง้สัตวป่์าทุ่งและนกในอากาศด้วย
และปลาในทะเลจะถูกนําเอาไปเสียหมด 4  แต่ อยา่ให ้ผู้ ใดใส่ความหรอือยา่ให ้ผู้ ใดฟ้อง เพราะประชาชนของ
เจ้าก็เหมือนกับคนทัง้หลายท่ี ต่อสู้ กับปุโรหติ 5 ฉะน้ันเวลากลางวนัเจ้าจะสะดุด และผู้ พยากรณ์ จะสะดุ ดก ับ
เจ้าในเวลากลางคืน และเราจะทําลายมารดาของเจ้า

อสิราเอลปฏิเสธไม่รบัความรู้
6 ประชาชนของเราถูกทําลายเพราะขาดความรู้ เพราะเจ้าปฏิเสธไม่รบัความรู้ เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ ให ้รบั

เป็นปุโรหติของเรา เพราะเจ้าหลงลืมพระราชบัญญั ติ  แห ่งพระเจ้าของเจ้า เราก็จะลืมวงศ์วานของเจ้าเสีย
ด้วย 7 เขาทวีมากขึ้นเท่าใด เขาก็กระทําบาปต่อเรามากขึ้นเท่าน้ัน ฉะน้ันเราจะให้สงา่ราศีของเขากลาย
เป็นความอบัอาย 8 เขาเล้ียงชพีอยู่ด้วยบาปแหง่ประชาชนของเรา เขามุ่งท่ีจะอิ ่มด ้วยความชัว่ชา้ของคน
เหล่าน้ัน 9  ปุ โรหติเป็นอยา่งไร ประชาชนก็จะเป็นอยา่งน้ัน เราจะลงทัณฑ์เขาเน่ืองด้วยวธิีการของเขา เรา
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จะลงโทษเขาตามการกระทําของเขา 10 เขาจะรบัประทาน  แต่  ไม่รู ้จั กอ ่ิมหนํา เขาจะเล่นชู้  แต่  ไม่  เก ิดผลดก
เพราะวา่เขาได้ทอดทิง้การเอาใจใส่พระเยโฮวาห์ 11 การเล่นชู้ เหล้าองุน่และเหล้าองุน่ใหม่ ช ิงเอาจิตใจไป
เสีย

เอฟราอมิผูกพันอยูกั่บรูปเคารพ
12 ประชาชนของเราไปขอความเหน็จากสิง่ท่ีทําด้วยไม้ และไม้ ติ ้ วก ็ แจ ้งแก่เขาอยา่งเปิดเผย เพราะจิตใจ

ท่ีชอบเล่นชู้นําใหเ้ขาหลงไป และเขาทัง้หลายได้ละทิง้พระเจ้าของเขาเสียเพื่อไปเล่นชู้ 13 เขาถวายสัตวบูชา
อยู ่ท่ี ยอดภูเขาและทําสักการบูชาเผาอยู ่ท่ี  เนินเขา  ใต้ ต้นโอก๊ ต้นไค้และต้นเอ ็ลม ์เพราะวา่รม่ไม้ เหล่าน้ี เยน็
ดี เพราะฉะน้ันธดิาทัง้หลายของเจ้าจึงจะเล่นชู้และเจ้าสาวทัง้หลายจึงจะล่วงประเวณี 14 เม่ือธดิาทัง้หลาย
ของเจ้าเล่นชู้ เราก็ ไม่  ลงโทษ หรอืเม่ือเจ้าสาวของเจ้าล่วงประเวณี เราก็ ไม่  ลงทัณฑ์ เพราะผู้ชายเองก็หลง
ไปกับหญิงแพศยา และทําสักการบูชากับหญิงโสเภณี ดังน้ันชนชาติ ท่ี  ไม่มี ความเข้าใจจะมาถึงความพินาศ
15 อสิราเอลเอย๋ ถึงเจ้าจะเล่นชู ้ก็ อยา่ให ้ยู ดาห ์มีความผิด อยา่เข้าไปในเมืองกิลกาลหรอืขึ้นไปยงัเบธาเวน
และอยา่ปฏิญาณวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด � 16 เพราะวา่อสิราเอลน้ันเส่ือมถอยเหมือน
ววัสาวท่ีเส่ือมลง  บัดน้ี พระเยโฮวาห์จะทรงเล้ียงเขาดุจเล้ียงแกะในทุ่งกวา้ง 17 เอฟราอิมก็ผูกพันอยู่กับ
รูปเคารพแล้ว ปล่อยเขาแต่ ลําพัง 18 เครือ่งด่ืมของเขากลายเป็นน้ําเปรีย้ว เขาก็ปล่อยตัวไปเล่นชู ้เสมอ  ผู้ 
ครอบครองของเขาแสดงความร ักด ้วยความน่าละอาย ดังน้ันจงให้ 19  ลมพายุ เอาปี กห ่อเขาไว้ เขาจะอดสู
เพราะสัตวบูชาทัง้หลายของเขา

5
อสิราเอลไม่ กลับใจ 

1  โอ  ปุ โรหติทัง้หลาย จงฟังข้อน้ี  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ จงสดับ  โอ  ราชวงศ์  กษัตรยิ ์จงเงีย่หู ฟัง เพราะเจ้า
ทัง้หลายจะต้องถูกพิพากษา เพราะเจ้าเป็ นก ั บอย ู่ ท่ี เมืองมิสปาห์ และเป็นข่ายกางอยู ่ท่ี เมืองทาโบร์ 2 พวก
กบฏได้ฆ่าฟันให ้ลึก  แม้ว ่าเราได้ ตี สอนเขาเหล่าน้ี ทัง้หมด 3 เรารู ้จักเอฟราอมิ และอสิราเอลก็ มิได้ ปิดบัง
ไว้จากเรา  โอ เอฟราอมิเอย๋  เจ้ าเล่นชู้ อสิราเอลก็เป็นมลทิน 4 การกระทําของเขาไม่ ยอมให ้เขากลับไปยงั
พระเจ้าของเขา เพราะจิตใจท่ี เล่นชู ้ อยู ่ในตัวเขา เขาจึงไม่ รู ้จักพระเยโฮวาห์ 5 ความเยอ่หยิง่ของอสิราเอล
ก็ปรากฏเป็นพยานท่ี หน ้าเขาแล้ว อสิราเอลและเอฟราอมิจึงจะสะดุดเพราะความชัว่ชา้ของตน  ยู ดาห ์ก็ จะ
พลอยล้มควํา่ไปกับเขาทัง้หลายด้วย 6 เขาจะไปแสวงหาพระเยโฮวาห์ ด้วยนําเอาฝูงแพะแกะฝูงววัไป  แต่ 
เขาจะหาพระองค์ ไม่  พบ  พระองค์ ทรงจากเขาไปแล้ว 7 เขาได้ทรยศต่อพระเยโฮวาห์ เพราะเขาเกิ ดล ูกนอก
รตี  บัดน้ี วนัขึ้นค่ําจะผลาญเขาเสียพรอ้มกับไร่นาของเขา 8 จงเป่าแตรทองเหลืองขนาดเล็กท่ีในกิเบอาห์
จงเป่าแตรท่ีในรามาห์ จงรอ้งตะโกนท่ีเบธาเวน  โอ เบนยามินเอย๋  มี คนตามหาเจ้า 9 ในวนัแหง่การหา้ม
ปรามน้ันเอฟราอมิจะรกรา้ง เราได้ประกาศท่ามกลางตระกูลต่างๆของอสิราเอลให้ทราบถึงสิง่ท่ีจะเกิดขึ้น
อยา่งแน่ นอน 10  เจ้ านายของยูดาห ์ได้ กลายเป็นเหมือนคนท่ียา้ยหลักเขต ดังน้ันเราจะเทพระพิโรธของ
เราเหนือเขาให้เหมือนอยา่งเทน้ํา 11 เอฟราอมิถู กบ ีบบังคับ และถูกขยี้ด้วยการทําโทษ เพราะเขาได้ตัง้จิต
ตัง้ใจติดตามบัญญั ติ  น้ัน 12 เพราะฉะน้ันเราจะเป็นเหมือนตัวมอดต่อเอฟราอมิ และเป็นเหมือนสิง่ผุต่อวงศ์
วานยูดาห์ 13 เม่ือเอฟราอมิเหน็ความเจ็บป่วยของตน และยูดาห ์เห ็นบาดแผลของตน เอฟราอิมก็ไปหา
คนอสัซีเรยี และส่งคนไปหากษั ตร ิยเ์ยเรบ็  แต่ ท่านก็ ไม่ สามารถจะรกัษาเจ้าหรอืรกัษาบาดแผลของเจ้าได้
14 เพราะเราจะเป็นเหมือนสิงโตต่อเอฟราอมิ และเป็นเหมือนสิงโตหนุ่มต่อวงศ์วานของยูดาห์ เราคือเรา
น่ี แหละ จะฉีกแล้ วก ็ไปเสีย เราจะลากเอาไป และใครจะชว่ยก็ ไม่ได้ 15 เราจะกลับมายงัสถานท่ีของเราอกี
จนกวา่เขาจะยอมรบัความผิดของเขาและแสวงหาหน้าของเรา เม่ือเขารบัความทุกข์ รอ้น เขาจะแสวงหา
เราอยา่งขยนัขันแข็ง

6
บางคนในอนาคตจะแสวงหาพระเจ้า

1 �มาเถิด  ให ้เรากลับไปหาพระเยโฮวาห์ เพราะวา่พระองค์ทรงฉีก และจะทรงรกัษาเราให ้หาย  พระองค์ 
ทรงโบยตี และจะทรงพันบาดแผลให ้แก่  เรา 2  อ ีกสองวนัพระองค์จะทรงฟ้ืนฟูเราขึ้นใหม่ พอถึงว ันที ่สามจะ
ทรงยกเราขึ้น เพื่อเราจะดํารงชวีติอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ 3  แล ้วเราก็จะรูถ้้าเราพยายามรูจั้กพระ
เยโฮวาห์ การท่ี พระองค์ เสด็จออกก็เตรยีมไว ้ดุ จยามเชา้  พระองค์ จะเสด็จมาหาเราอยา่งหา่ฝน ดังฝนชุก
ปลายฤดูกับต้นฤดู ท่ี รดพื้นแผ่นดิน�

ความรกัของพระเจ้าท่ี อยู ่ ถาวร 
4  โอ เอฟราอมิเอย๋ เราจะทําอะไรกับเจ้าดี  โอ  ยู ดาห ์เอย๋ เราจะทําอะไรกับเจ้าหนอ  ความดี ของเจ้าเหมือน

เมฆในยามเชา้ เหมือนอยา่งน้ําค้างท่ีหายไปแต่ เชา้ตรู ่5  ฉะน้ี เราจึงให ้ผู้  พยากรณ์ แกะสลักเขา เราประหาร
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เขาเสียด้วยคําพูดจากปากของเรา การพิพากษาต่อเจ้าก็ออกไปอยา่งแสงสวา่ง 6 เพราะเราประสงค์ความ
เมตตาไม่ ประสงค์ เครือ่งสัตวบู ชา เราประสงค์ ความรู ้ในพระเจ้ายิง่กวา่เครือ่งเผาบู ชา 7  แต่ พวกเขาดัง่
มนษุย ์ได้ ละเมิดพันธสัญญา  ท่ี น่ันเขาทรยศต่อเรา 8 กิเลอาดเป็นเมืองของคนกระทําความชัว่ชา้ และเปรอะ
เป้ือนไปด้วยโลหติ 9 อยา่งกองโจรซุ่มคอยดักคนฉันใด พวกปุโรห ิตก ็ซุ่มคอยฉันน้ัน เขายนิยอมกระทํา
ฆาตกรรมตามทาง เขาทําการลามก 10 เราเหน็สิง่น่าสยดสยองในวงศ์วานอสิราเอล การเล่นชู้ของเอฟราอิ
มก็ อยู ่ ท่ีน่ัน อสิราเอลเป็นมลทิน 11  โอ  ยู ดาห ์เอย๋  เจ้ าก็เหมือนกันด้วยฤดู เก ่ียวก็กําหนดไว ้ให ้ เจ้ าแล้ว เม่ือ
เราจะใหป้ระชาชนของเรากลับสู่สภาพเดิมจากการเป็นเชลย

7
 คําพยากรณ์ เรือ่งการทําลายอสิราเอล

1 เม่ือเราจะรกัษาอสิราเอลให ้หาย ความชัว่ชา้ของเอฟราอมิก็เผยออก ทัง้การกระทําท่ีชัว่รา้ยของสะมาเร ี
ยก แ็ดงขึ้น เพราะวา่เขาทุ จรติ ขโมยก็หกัเข้ามาข้างใน และกองโจรก็ปล้นอยู ่ข้างนอก 2  แต่ เขามิ ได้ พิจารณา
ในใจวา่ เราจดจําการกระทําท่ีชั ่วท ้ังหมดของเขาได้  บัดน้ี การกระทําของเขาหอ้มล้อมเขาไว ้แล้ว การเหล่า
น้ันอยู่ต่อหน้าเรา 3 เขากระทําให ้กษัตรยิ ์ ชื่นชมยนิดี ด้วยความชัว่รา้ยของเขา กระทําให ้เจ้ านายพอใจด้วย
การมุสาของเขา 4 เขาเป็นคนล่วงประเวณี ทุกคน เขาเป็นเตาอบท่ีรอ้นซ่ึงชา่งทําขนมหยุดเรง่ให้รอ้นแล้ว
 ตัง้แต่ เขาจะต้องนวดแป้ง จนแป้งจะฟู ขึ้น 5 ในวนัฉลองกษั ตร ิยข์องเรา พวกเจ้านายทําให ้พระองค์ ป่วยด้วย
ขวดเหล้าองุน่  กษัตรยิ ์ทรงเหยยีดพระหตัถ์ออกพรอ้มกับคนขี้ เยาะเยย้ 6 ใจของเขาก็รอ้นด้วยการซุ่ มด ัก
ทํารา้ยเหมือนเตาอบ ตลอดคืนชา่งทําขนมของเขาก็หลั บอย ู่พอถึงรุง่เชา้ก็ พลุ ่งออกมาอยา่งกับเปลวเพลิง
7  ทุ กคนก็รอ้นอยา่งกับเตาอบ และเขมือบผู้ครอบครองทัง้หลายของเขา  กษัตรยิ ์ทัง้สิน้ของเขาก็ล้มลง  แต่  
ไม่มี ใครท่ามกลางพวกเขาท่ีรอ้งถึงเรา 8 เอฟราอมิเอาตัวเข้าปนกับชนชาติ ทัง้หลาย เอฟราอมิเป็นขนมป้ิง
ท่ี มิได้  พลิกกลับ 9 คนต่างด้าวก็กินแรงของเขา และเขาก็ ไม่รู ้ ตัว ผมของเขาก็หงอกประปรายแล้ว และเขา
ก็ ไม่รู ้ ตัว 10 ความเยอ่หยิง่ของอสิราเอลเป็นพยานท่ี หน ้าเขาแล้ว เขาก็ยงัไม่ กล ับไปหาพระเยโฮวาหพ์ระเจ้า
ของเขา เขามีเรือ่งทัง้หมดเชน่น้ี เขาก็ มิได้ แสวงหาพระองค์ 11 เอฟราอมิเป็นเหมือนนกเขาโง่เขลาและไร ้
ความคิด รอ้งเรยีกอยีปิต์ วิง่ไปหาอสัซีเรยี 12 เม่ือเขาไป เราจะกางข่ายของเราออกคลุมเขา เราจะดึงเขาลง
มาเหมือนดักนกในอากาศ เราจะลงโทษเขาตามท่ีชุ มน ุมชนได้ยนิแล้ว 13  วบิัติ  แก่  เขา เพราะเขาได้หลงเจิน่
ไปจากเรา ความพินาศจงมี แก่  เขา เพราะเขาได้ละเมิดต่อเรา  แม้ว ่าเราได้ ไถ่ เขาไว ้แล้ว เขาก็ยงัพู ดม สุาเรือ่ง
เรา 14 เขามิ ได้  รอ้งทุกข์ ต่อเราจากใจจรงิของเขาเม่ือเขาครํา่ครวญอยู่บนท่ีนอนของเขา เขาชุ มน ุมกันเพื่อ
ขอข้าวและขอน้ําองุน่ และเขากบฏต่อเรา 15  แม้ว ่าเราจะได้ฝึกและเพิม่กําลังแขนให ้เขา เขาก็ยงัคิดทํารา้ย
ต่อเรา 16 เขากลับไป  แต่  ไม่  กล ับไปหาพระองค์ ผู้  สูงสุด เขาเป็นคันธน ูท่ี  หลอกลวง  เจ้ านายของเขาจะล้มลง
ด้วยดาบเพราะลิ ้นที ่โทโสของเขา เรือ่งน้ีจะเป็นเรือ่งท่ี ให ้เขาเยย้หย ันก ันในแผ่นดิ นอ ียปิต์

8
 รู ปลูกววัทองคําของเยโรโบอมันําการพิพากษามาสู่ อสิราเอล 

1 จงจรดแตรไว ้ท่ี ปากของเจ้า เพราะวา่เขาจะมาดังนกอนิทรีเหนือพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ เพราะ
เขาได้ละเมิดพันธสัญญาของเรา และละเมิดราชบัญญั ติ ของเรา 2 อสิราเอลจะรอ้งทุกข์ต่อเราวา่ �ข้าแต่
พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ รู ้จักพระองค์� 3 อสิราเอลได้ทอดทิง้สิง่ท่ี ดี เสียแล้ว  ศัตรู จะไล่ ติ ดตาม
เขา 4 เขาทัง้หลายได้ แต่ งตัง้กษั ตร ิย์  แต่  ไม่ใช ่โดยเรา เขาทัง้หลายตัง้เจ้านาย  แต่ เราไม่ รู ้เรือ่งเลย พวกเขาได้
สรา้งรูปเคารพทัง้หลายด้วยเงนิและทองคําของเขา เพื่อพวกเขาจะถูกตัดขาดออกเสีย 5  โอ สะมาเรยีเอย๋
 รู ปลูกววัของเจ้าได้ทิง้เจ้าเสียแล้ว ความกริว้ของเราพลุ่งขึ้นต่อเขา  อ ีกนานสักเท่าใดหนอเขาจึงจะบร ิสุทธ ิ
์ กันได ้6 เพราะรูปหล่อน้ันได้มาจากอสิราเอล ชา่งเป็นผู้ทําขึ้น  รู  ปน ้ันจึ งม ิ ได้ เป็นพระเจ้า  รู ปลูกววัของสะ
มาเรยีจะต้องถูกทุบให้เป็นชิน้ๆ 7 เพราะวา่เขาหวา่นลม เขาจึงต้องเก่ียวลมหมุน ต้นข้าวไม่ มี  รวง จะไม่ เก 
ิดข้าวสําหรบัทําแป้ง ถึงจะเกิด คนต่างด้าวก็เอาไปกิน 8 อสิราเอลถูกกลืนไปหมดแล้ว  เดีย๋วน้ี  อยู ่ท่ามกลาง
ประชาชาติ ทัง้หลาย เป็นเหมือนภาชนะไร ้ความพึงพอใจ 9 เขาทัง้หลายขึ้นไปหาอสัซี เรยีด ังลาป่าท่ีท่องเท่ียว
อยู ่ลําพัง เอฟราอมิได้จ้างคนรกัมา 10  เออ  แม้ว ่าเขาจ้างประชาชาติอื่นมา  ไม่ ชา้เราจะต้อนเขาให ้รวมกัน เขา
จะเป็นทุกข์เล็กน้อยเรือ่งภาระของกษั ตร ิย์จอมเจ้านาย 11 เพราะเหตุเอฟราอมิได้ก่อสรา้งแท่นบูชาเพิม่ขึ้น
เพื่อบาป แท่นบูชาเหล่าน้ั นก ็ กล ับกลายเป็นแท่นเพื่อบาปให ้เขา 12 ถึงเราได้ เข ียนราชบัญญั ติ  ไว ้ ให ้สักหม่ืน
ข้อ เขาก็ถือวา่เป็นเพียงของแปลก 13 ส่วนเครือ่งสัตวบูชาท่ีถวายแก่เราน้ัน เขาถวายเน้ือและรบัประทาน
เน้ือน้ัน  แต่ พระเยโฮวาห ์มิได้ พอพระทัยในตัวเขา  บัดน้ี  พระองค์ จะทรงระลึกถึงความชัว่ชา้ของเขา และจะ
ทรงลงโทษเขาเพราะบาปของเขา เขาจะกลับไปย ังอ ียปิต์ 14 เพราะวา่อสิราเอลได้ลืมพระผู้สรา้งของตนเสีย
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แล้ว จึงสรา้งวหิารขึ้นหลายแหง่ และยูดาห ์ก็  ทว ีจํานวนเมืองท่ี มี กําแพงขึ้ นอ ีก  แต่ เราจะส่งไฟมายงัเมือง
เหล่าน้ีของเขา และไฟจะเผาผลาญปราสาทของเมืองเหล่าน้ี เสีย 

9
อสิราเอลจะมีมดลูกท่ี แท้  งบ ุตรและหวันมท่ี เหีย่วแหง้ 

1  โอ อสิราเอลเอย๋ อยา่เปรมปร ีดิ ์ ไป อยา่เปรมปร ีดิ ์อยา่งชนชาติทัง้หลายเลย เพราะเจ้าทัง้หลายเล่นชู้
นอกใจพระเจ้าของเจ้า  เจ้ าทัง้หลายร ักค ่าสินจ้างของหญิงแพศยาตามบรรดาลานนวดข้าว 2  แต่ ลานนวด
ข้าวและบ่อยํ่าองุน่จะไม่พอเล้ียงเขา และน้ําองุน่ใหม่ ก็ จะขาดไป 3 เขาทัง้หลายจะไม่ ได้ อาศัยอยู่ในแผ่นดิน
ของพระเยโฮวาห์  แต่ เอฟราอมิจะกลับไปย ังอ ียปิต์ เขาจะรบัประทานอาหารไม่สะอาดอยู ่ท่ี ในอสัซีเรยี 4 เขา
จะไม่ ทําพิธ ีเทน้ําองุน่ถวายพระเยโฮวาห์ เขาจะไม่กระทําให ้พระองค์ พอพระทัย เครือ่งสัตวบูชาของเขาจะ
เป็นเหมือนขนมปังสําหรบัไว ้ทุกข์  แก่  เขา  ผู้ ใดรบัประทานก็จะมี มลทิน เพราะวา่ขนมปังสําหรบัจิตวญิญาณ
ของเขาจะไม่ เข ้าไปในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 5  เจ้ าจะทําอะไรกันเม่ือถึงวนัเทศกาล และในวนัเทศกาล
ของพระเยโฮวาห์ 6  เพราะ  ดู  เถิด เขาหนีไปหมดแล้วเพราะเหตุ ความพินาศ  อยีปิต์ จะรวบรวมเขาไว้ เมือง
เมมฟิสจะฝังเขา ต้นตําแยจะยดึสิง่ประเสรฐิท่ีทําด้วยเงนิของเขาไว ้เสีย ต้นหนามจะงอกขึ้นในเต็นท์ของ
เขา 7 วนัลงโทษมาถึงแล้ว และว ันที ่จะทดแทนก็มาถึงแล้ว อสิราเอลจะรู ้เรือ่ง  ผู้  พยากรณ์ เป็นคนเขลาไป
แล้ว  ผู้  ท่ีอยู ่ฝ่ายจิตวญิญาณก็บ้าไปเน่ืองด้วยความชัว่ชา้ใหญย่ิง่ของเจ้า และความเกลียดชงัยิง่ใหญข่องเจ้า
8 ยามแหง่เอฟราอิมอยู่กับพระเจ้าของเรา  แต่  ผู้  พยากรณ์ เป็นเหมือนกับของพรานดักนกอยู่ตามทางของ
เขาทัว่ไปหมด และความเกลียดชงัอยูใ่นพระนิเวศแหง่พระเจ้าของเขา 9 เขาเส่ือมทรามลึกลงไปในความชัว่
อยา่งมากมายดังสมัยเมืองกิเบอาห์  พระองค์ จึงจะทรงระลึกถึงความชัว่ชา้ของเขา  พระองค์ จะทรงลงโทษ
เพราะบาปของเขา 10 เราพบอสิราเอลเหมือนพบผลองุน่อยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร เราพบบรรพบุรุษของเจ้าทัง้
หลายเหมือนพบผลมะเด่ือรุน่แรกท่ีต้นมะเด่ือเม่ือออกในฤดู แรก  แต่ เขาไปหาพระบาอลัเปโอร์ และถวาย
ตัวของเขาไว ้แด่  สิ ่ งอ ันน่าอดสู น้ัน และกลายเป็นสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนอยา่งสิง่ท่ีเขารกัน้ัน 11 สําหรบัเอฟ
ราอมิ สงา่ราศีของเขาก็จะบินไปเหมือนอยา่งนก  ไม่มี การคลอด  ไม่มี การมี ท้อง  ไม่มี การตัง้ครรภ์ 12  ถึงแม้ 
วา่เขาจะเล้ียงลูกไว ้ได้ จนโต เราก็จะพรากเขาไปเสียจนไม่เหลือสักคนเดียว  เออ  วบิัติ  แก่  เขา เม่ือเราพราก
จากเขาไป 13 เอฟราอ ิมน ้ัน  ดังท่ี เราเหน็เมืองไทระ  ก็ ปลูกไวใ้นสถานท่ี ถูกใจ  แต่ เอฟราอมิต้องนําลูกหลาน
ของตนไปมอบให ้ฆาตกร 14  โอ พระเยโฮวาห ์เจ้าข้า ขอประทานแก่ เขา  พระองค์ จะประทานอะไรแก่ เขา ขอ
ประทานมดลูกท่ี แท้  งบ ุตรและหวันมท่ี เห ่ียวแหง้แก่ เขาทัง้หลาย 15 ความชัว่ของเขาทุกอยา่งอยู่ในกิลกาล
เราได้ เกล ียดชงัเขา  ณ  ท่ีน่ัน เราจะขับเขาออกไปจากนิเวศของเรา เพราะความชัว่รา้ยแหง่การกระทําของ
เขา เราจะไม่รกัเขาอกีเลย  เจ้ านายทัง้สิน้ของเขาก็ ล้วนแต่ คนกบฏ 16 เอฟราอมิถูกทําลายเสียแล้ว รากของ
เขาก็ เห ่ียวแหง้ไป เขาทัง้หลายจะไม่ มี ผลอกี  เออ  แม้ว ่าเขาจะเกิ ดล ูกหลาน เราก็จะฆ่าผู้บังเกิดจากครรภ์ซ่ึง
เป็ นที ่รกัของเขาเสีย 17 พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเหวีย่งเขาทิง้ไป เพราะเขาทัง้หลายมิ ได้ เชื่อฟังพระองค์ เขา
จะเป็นคนพเนจรอยูท่่ามกลางประชาชาติ ทัง้หลาย 

10
การลงโทษอสิราเอล

1 อสิราเอลเป็นเถาองุ ่นที ่ เปล่าประโยชน์ ซ่ึงเกิดผลสําหรบัตัวเขาเอง  เก ิดผลมากขึ้นเท่าใด ยิง่สรา้งแท่น
บูชามากขึ้นเท่าน้ัน เม่ือประเทศของเขาเฟ่ืองฟูขึ้นเขาก็ยิง่ให้เสาศั กด ์ิ สิทธิ ์ของเขาเจรญิขึ้น 2  จิ ตใจของเขา
เทียมเท็จ  บัดน้ี เขาจึงต้องทนรบัโทษของความผิด  พระองค์ จะทรงพังแท่นบูชาของเขาลง และทําลายเสาศั 
กด ์ิ สิทธิ ์ของเขาเสีย 3  คราวน้ี เขาจะพูดเป็นแน่ วา่ �เราไม่ มี  กษัตรยิ ์เพราะเราไม่ยาํเกรงพระเยโฮวาห์ หาก
เรามี กษัตรยิ ์ท่านจะทําประโยชน์อะไรให ้แก่ เราบ้าง� 4 เขาพูดพล่อยๆ เขาทําพันธสัญญาด้วยคําปฏิญาณ
ลมๆแล้งๆ การพิพากษาจึงงอกงามขึ้นมาเหมือนดี หมี  อยู ่ในรอ่งรอยไถท่ีในทุ่งนา 5 ชาวสะมาเรยีจะหวาด
กลัวเพราะเหตุลูกว ัวท ่ีเบธาเวน  คนที ่น่ันจะไว ้ทุกข์ เพราะรู ปน ้ัน และปฏิมากรปุโรหติของท่ีน่ันซ่ึงเคยชื่นชม
ยนิดีกับรู ปน ้ั นก ็จะพิลาปรํา่ไห้ เพราะเหตุสงา่ราศี ท่ี หมดไปจากรู ปน ้ัน 6  เออ  รู ปเคารพน้ันเองก็จะต้องถูก
นําไปย ังอ ัสซีเรยี เป็นบรรณาการแก่ กษัตรยิ ์เยเรบ็ เอฟราอมิจะได้รบัความอปัยศ และอสิราเอลจะรูสึ้ กอ ับ
อายขายหน้าเหตุแผนการของเขา 7 สําหรบัสะมาเรยี  กษัตรยิ ์ของเขาจะมลายไปเหมือนฟองท่ีลอยอยู่บนผิ 
วน ้ํา 8  ปู  ชน ียสถานสูงของเมืองอาเวน อนัเป็นบาปของอสิราเอล จะต้องถูกทําลาย  ต้นไม้  ท่ี  มี หนามและผัก
ท่ี มี หนามจะงอกขึ้นบนแท่นบูชาของเขา เขาจะรอ้งบอกกับภูเขาวา่ �จงปกคลุมเราไว�้ และรอ้งบอกเนิน
เขาวา่ �จงล้ มท ับเราเถิด� 9  โอ อสิราเอลเอย๋  เจ้ าได้กระทําบาปตัง้แต่ สม ั ยก ิเบอาห์ เขายงัหย ัดอย ู่ อยา่งน้ัน 
สงครามในกิเบอาห ์ไม่ มาทันลูกหลานแหง่ความชัว่ชา้ 10 เราประสงค์จะลงโทษพวกเขา  ชนชาติ ทัง้หลายจะ
ประชุมกันสู้ เขา เม่ือเขามัดตัวเองไวใ้นรอยไถสองแถวของเขา 11 เอฟราอมิเป็ นว ัวสาวท่ี ได้ รบัการสอน มัน
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ชอบนวดข้าว เราจึงหวงคออนังามของมันไว้  แต่ เราจะเอาเอฟราอมิเข้าเทียมแอก  ยู ดาห ์ก็ ต้องไถ ยาโคบ
ต้องคราดสําหรบัตนเอง 12 จงหวา่นความชอบธรรมไว้สําหรบัตัว จงเก่ียวผลของความเมตตา  เจ้ าจงไถดิ 
นที ่รา้งอยู่ เพราะเป็นเวลาท่ีจะแสวงหาพระเยโฮวาห์ จนกระทัง่พระองค์จะเสด็จมาโปรยความชอบธรรม
ลงให ้แก่  เจ้า 13  เจ้ าทัง้หลายได้ไถความชัว่มา  แล ้วเจ้าทัง้หลายได้ เก ่ียวความชัว่ชา้  เจ้ าได้รบัประทานผล
ของการมุสา ด้วยเหตุวา่เจ้าวางใจในทางของเจ้าและในจํานวนพลรบของเจ้า 14  เหตุ ฉะน้ันเสียงสงคราม
จึงจะเกิดขึ้นท่ามกลางชนชาติของเจ้า ป้อมปราการทัง้สิน้ของเจ้าจะถูกทําลายอยา่งกับกษั ตร ิยช์ ัลม ันทํา
ลายเมืองเบธารเ์บลในวนัสงคราม พวกแม่ ถู กฟาดลงอยา่งยบัเยนิพรอ้มกั บลู กของนาง 15 เมืองเบธเอลจะ
กระทําแก่ เจ้ าเชน่น้ีแหละเพราะความชัว่รา้ยใหญย่ิง่ของเจ้า ในรุง่เชา้วนัหน่ึงกษั ตร ิยอ์สิราเอลจะถูกตัดขาด
เสียหมดสิน้

11
ความรกัของพระเจ้าสําหรบัชนชาติอสิราเอลผู้ ไม่มี  บิดา 

1 ครัง้เม่ื ออ ิสราเอลยงัเด็กอยู่ เราก็รกัเขา เราได้เรยีกบุตรชายของเราออกมาจากประเทศอยีปิต์ 2 พวก
เขายิง่เรยีกเขามากเท่าใด เขายิง่ออกไปหา่งจากพวกเขามากเท่าน้ัน เขาถวายสัตวบูชาแก่พระบาอลั และ
เผาเครือ่งหอมถวายแก่ รู ปเคารพสลักอยู ่เรือ่ยไป 3  แต่ เราน่ีแหละสอนเอฟราอมิให ้เดิน เราอุม้เขาทัง้หลาย
ไว้  แต่ เขาหาทราบไม่ วา่ เราเป็นผู้รกัษาเขาให ้หาย 4 เราจูงเขาด้วยสายแหง่มนษุยธรรมและด้วยปลอกแหง่
ความรกั เราเป็นผู้ถอดแอกท่ีขากรรไกรของเขาออก และเราก้มลงเล้ียงเขา 5 เขาจะไม่ กล ับไปยงัแผ่นดิ นอ 
ียปิต์  แต่ อสัซีเรยีจะเป็นกษั ตร ิยข์องเขา เพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมกลับมา 6ดาบจะรุกรานบรรดาหวัเมืองของ
เขา ทําลายกิง่ทัง้หลายของเขาเสียและกลื นก ินเขาเสีย เพราะแผนการของเขา 7ประชาชนของเราโน้มไปใน
ทางเหนิหา่งจากเรา  ถึงแม้ พวกเขาเรยีกเขาทัง้หลายใหม้าหาพระองค์ ผู้  สูงสุด  ไม่มี ใครยอมยกยอ่งพระองค์
8 เอฟราอมิเอย๋ เราจะปล่อยเจ้าได้ อยา่งไร อสิราเอลเอย๋ เราจะโยนเจ้าไปให ้ผู้ อื่นได้ อยา่งไร เราจะปล่อยเจ้า
ให้เหมือนเมืองอดัมาห ์ได้  อยา่งไร เรากระทําเจ้าให้เหมือนเมืองเศโบยมิได้ อยา่งไร  จิ ตใจของเราป่ันป่วนอยู ่
ภายใน ความเอน็ดูของเราก็ คุ  กรุ น่ขึ้น 9 เราจะไม่ลงอาชญาตามท่ีเรากริว้จัด เราจะไม่ กล ับไปทําลายเอฟราอ ิ
มอ ีก เพราะเราเป็นพระเจ้าไม่ ใช ่ มนษุย ์เราเป็นผู้ บรสุิทธิ ์ท่ามกลางพวกเจ้า เราจะไม่ เข ้าในเมือง 10 เขาทัง้
หลายจะติดตามพระเยโฮวาห ์ไป  ผู้ ซ่ึ งม ี สิ งหนาทดัง่ราชสีห์  เออ  พระองค์ จะทรงเปล่งพระสิงหนาท และบุตร
ทัง้หลายของพระองค์จะตัวสัน่สะท้านมาจากทิศตะวนัตก 11 เขาจะตัวสัน่สะท้านมาเหมือนวหิคจากอยีปิต์
และเหมือนนกเขาจากแผ่นดิ นอ ัสซีเรยี เราจะให้เขากลับไปบ้านของเขา พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 12 เอ
ฟราอมิได้กัน้ล้อมเราไวด้้วยความมุสา และวงศ์วานอสิราเอลล้อมเราด้วยเล่ห ์ลวง  แต่  ยู ดาหย์งัปกครองอยู่
กับพระเจ้าและสัตยซ่ื์ออยูกั่บพวกว ิสุทธ ิ ชน 

12
พระเจ้าทรงประสงค์ ให ้อสิราเอลกลับมาหาพระองค์

1 เอฟราอมิเล้ียงตนด้วยลม และตามหาลมตะวนัออกอยู่ วนัยงัค่ําเขาทวคีวามมุสาและการรกรา้ง เขาทํา
พันธสัญญากับอสัซีเรยีและขนเอาน้ํามันไปให ้อยีปิต์ 2 พระเยโฮวาหท์รงมี คดี กับยูดาหแ์ละจะลงโทษยาโคบ
ตามการประพฤติของเขา และจะทรงทดแทนเขาตามการกระทําของเขา 3 ในครรภ์ของมารดาเขายดึส้น
เท้าพี่ชายของเขา และโดยกําลังของเขาเอง เขาจึ งม ีอาํนาจกับพระเจ้า 4  เออ เขามีอาํนาจเหนือทูตสวรรค์
และมี ชยั เขารอ้งไห้และวงิวอนต่อพระองค์ เขาพบพระองค์ ท่ี เบธเอล และพระองค์ตรสัสนทนากับเราท่ี น่ัน 
5 คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่พลโยธา พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที ่ระลึกของเขา 6 � เหตุ ฉะน้ันเจ้าจงกลับมา
หาพระเจ้าของเจ้า ยดึความเมตตาและความยุ ติ ธรรมไว ้ให ้ มัน่ และรอคอยพระเจ้าของเจ้าอยู ่เสมอ � 7 เขา
เป็นพ่อค้า ในมือของเขามี ตราชู  ขี้ฉ้อ เขารกัท่ีจะบีบบังคับ 8 เอฟราอมิได้ กล่าววา่ � แท้  จร ิงข้าพเจ้าเป็นคน
มั ่งม ีข้าพเจ้าหาทรพัย์เพื่อตนเอง ในการกระทําทัง้หลายของข้าพเจ้า เขาจะไม่พบความชัว่ชา้ท่ีนับวา่เป็น
ความบาปได้� 9 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าตัง้แต่ครัง้แผ่นดิ นอ ียปิต์ เราจะกระทําให ้เจ้ าอาศัยอยู่
ในเต็นท์ อกี ดังในสมัยท่ี มี เทศกาลเล้ียงตามกําหนด 10 เราได้ พู ดทางบรรดาผู้ พยากรณ์  แล้ว เราให ้เก ิดนิ มิ 
ตมากขึ้น เราให้คําอุปมาโดยทางการรบัใช้ของผู้ พยากรณ์ 11  มี ความชัว่ชา้ในกิเลอาดหรอื  แน่ นอนเขาทัง้
หลายก็เป็ นอน ิจจัง เขาเอาววัผู้ถวายบูชาในกิลกาล  เออ แท่นบูชาของเขาก็จะเหมือนกองหนิอยู่บนรอย
ไถในท้องนา 12 ยาโคบหนีไปยงัแผ่นดินอารมั อสิราเอลได้ทํางานเพื่อจะได้ ภรรยา ท่านเล้ียงแกะเพื่อให ้ได้  
ภรรยา 13 พระเยโฮวาห์ทรงนําคนอสิราเอลขึ้นมาจากอยีปิต์โดยผู้ พยากรณ์ คนหน่ึง  พระองค์ ทรงรกัษาเขา
ไวโ้ดยผู้ พยากรณ์ คนหน่ึง 14 เอฟราอมิกระทําให ้พระองค์ ทรงพิโรธอยา่งขมขื่น ดังน้ันพระองค์ทรงปล่อยให้
เลือดของเขาติ ดอย ู่กับเขา และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสนองเขาด้วยความอปัยศซ่ึงเขาใหต้กกับพระองค์
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13
พระเจ้าทรงลงโทษอสิราเอล

1 เม่ือเอฟราอมิพูดด้วยตัวสัน่ เขาได้ยกยอ่งตัวเองในอสิราเอล  แต่ เม่ือเอฟราอมิได้กระทําผิดด้วยพระ
บาอลั เขาก็ ตาย 2  เดีย๋วน้ี เขายิง่ทําบาปมากขึ้น และสรา้งรูปหล่อไวสํ้าหรบัตัวเป็ นร ูปเคารพท่ีสรา้งด้วยเงนิ
ตามความคิดของเขาเอง เป็นงานของชา่งท่ีสรา้งขึ้นทัง้น้ัน เขากล่าววา่ �สําหรบัคนท่ีถวายสัตวบูชาแด่ สิ 
่งเหล่าน้ี จงให้เขาจุบรูปลูกววั� 3 เพราะฉะน้ันเขาจึงเหมือนหมอกในเวลาเชา้ หรอืเหมือนน้ําค้างท่ีหายไป
ตัง้แต่ เชา้ เหมือนแกลบท่ีลมหมุนพัดไปจากลานนวดข้าว หรอืเหมือนคว ันที ่ออกมาจากชอ่งลม 4 เราคือ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้า  ตัง้แต่ ครัง้แผ่นดิ นอ ียปิต์  เจ้ าทัง้หลายไม่ รู ้จักพระอื่นนอกจากเรา เพราะไม่ มี  
ผู้ ชว่ยอื่นใดนอกจากเรา 5 เราน่ีแหละท่ี คุ ้นเคยกับเจ้าท่ีในถิน่ทุ รก ันดาร ในแผ่นดิ นที ่กันดารน้ํา 6 เม่ือเขาได้
รบัประทานเต็มคราบแล้ว เขาก็ อิม่หนํา และจิตใจของเขาก็ผยองขึ้น เพราะฉะน้ันเขาจึงลืมเราเสีย 7 ดังน้ัน
เราจึงเป็นเหมือนสิงโตต่อเขา และเราจะซุ่มคอยอยู่ตามทางอยา่งเสือดาว 8 เราจะตะครุบเขาอยา่งกับแม่ 
หมี  ท่ี  ถู กพรากลูก เราจะฉีกอกของเขาและจะกินเขาเสียท่ีน่ันอยา่งสิงโต  สัตว ์ป่าทุ่งจะฉีกเขา

อสิราเอลได้ กล ับใจเสียใหม่
9  โอ อสิราเอลเอย๋  เจ้ าได้ทําลายตัวเอง  แต่ เราชว่ยเจ้าได้ 10 เราประสงค์เป็นกษั ตร ิย์ของเจ้า  กษัตรยิ ์อื่นๆ

ท่ีสามารถชว่ยเจ้าในเมืองทัง้หลายของเจ้าอยู ่ท่ีไหน และผู้ปกครองของเจ้าอยู ่ท่ีไหน คือพวกเหล่าน้ั นที ่ เจ้ 
าได้ กล ่าวเรือ่งเขาวา่ �ขอตัง้กษั ตร ิย์และเจ้านายไว ้ให ้ แก่  ข้าพเจ้า � 11 เพราะความกริว้ของเรา เราจึงให ้เจ้ 
ามี กษัตรยิ ์และเพราะความโกรธของเรา เราจึงเอากษั ตร ิย์น้ันไปเสีย 12 ความชัว่ชา้ของเอฟราอิมก็หอ่ไว้
บาปของเขาก็ เก ็บสะสมไว้ 13 การเจ็ บท ้องเตือนให้เขาคลอดก็มาถึงเขา  แต่ เขาเป็นบุตรชายท่ี เขลา ด้วยวา่
ถึงเวลาแล้วเขาก็ ไม่ ยอมคลอดออกมา 14 เราจะไถ่เขาให้พ้นอาํนาจแดนคนตาย เราจะไถ่เขาให้พ้นความ
ตาย  โอ มัจจุราชเอย๋ เราจะเป็นภัยพิบั ติ ทัง้หลายของเจ้า  โอ แดนคนตายเอย๋ เราจะเป็นความพินาศของ
เจ้า การกลับใจเสียใหม่จะถูกบดบังไว้พ้นสายตาของเรา 15  แม้ว ่าเขาจะงอกงามขึ้นท่ามกลางพี่ น้อง ลม
ตะวนัออก คือลมของพระเยโฮวาหจ์ะพัดมา ขึ้นมาจากถิน่ทุ รก ันดาร และตาน้ําของเขาจะแหง้ไป และน้ําพุ
ของเขาก็จะแหง้ผาก ลมน้ันจะรบิของมีค่าทัง้หมดเอาไปจากคลังของเขา 16 สะมาเรยีจะกลายเป็ นที ่ รกรา้ง 
เพราะเธอได้กบฏต่อพระเจ้าของเธอ เขาทัง้หลายจะล้มลงด้วยดาบ ทารกของเขาจะถูกจับโยนลงให้แหลก
เป็นชิน้ๆ และหญิ งม ี ครรภ์ จะถูกผ่าท้อง

14
การสารภาพและการกลับใจนําพระพรมา

1  โอ อสิราเอลเอย๋ จงกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  เจ้ าสะดุ ดก ็เพราะความชัว่ชา้ของเจ้า 2 จง
นําถ้อยคํามาด้วยและกลับมาหาพระเยโฮวาห์ จงทูลพระองค์ วา่ �ขอทรงโปรดยกความชัว่ชา้ทัง้หมด ขอ
ทรงพระกรุณารบัข้าพระองค์ ทัง้หลาย ข้าพระองค์จึงจะนําลูกววัแหง่รมิฝีปากของข้าพระองค์ทัง้หลายมา
ถวาย 3 อสัซูรจะไม่ชว่ยข้าพระองค์ ทัง้หลาย ข้าพระองค์ทัง้หมดจะไม่ ขี่ม้า ข้าพระองค์ทัง้หลายจะไม่ กล ่าว
ต่อไปวา่ �พระของเราทัง้หลาย�  แก่  สิ ่งท่ีมือของข้าพระองค์ ได้ สรา้งขึ้น เพราะวา่ในพระองค์ลูกกําพรา้พ่อ
พบพระกรุณาคุ ณ � 4 เราจะชว่ยรกัษาเขาใหห้ายจากการกลับสัตยข์องเขา เราจะรกัเขาทัง้หลายด้วยเต็มใจ
เพราะวา่ความกริว้ของเราหนัไปจากเขาแล้ว 5 เราจะเป็นเหมือนน้ําค้างแก่ อสิราเอล เขาจะเบิกบานอยา่ง
ดอกบัว เขาจะหยัง่รากเหมือนเลบานอน 6 กิ ่งก ้านของเขาจะขยายออก เขาจะงามเหมือนต้นมะกอกเทศ
และจะมี กล ่ินหอมเหมือนเลบานอน 7 เขาทัง้หลายท่ี อยู ่ ใต้ รม่เงาของเขาก็จะกลับมา เขาจะเจรญิขึ้นเหมือน
ข้าว จะออกดอกเหมือนเถาองุน่ และจะมี กล ่ินเหมือนน้ําองุน่แหง่เลบานอน 8 เอฟราอมิจะกล่าววา่ �เรา
ต้องเก่ียวข้องอะไรกับรูปเคารพต่อไป� เราเองได้ยนิเขาและคอยดู เขา เราเป็นเหมือนต้นสนสามใบเขียวสด
และผลของเจ้าก็ ได้ มาจากเรา 9  ผู้ ใดท่ี ฉลาด  ก็  ให ้ เข ้าใจสิง่เหล่าน้ี เถิด  ผู้ ใดท่ี ชา่งสังเกต  ก็  ให ้เขารู้ เพราะวา่
พระมรรคาของพระเยโฮวาห ์ก็  เท่ียงตรง  ผู้ ชอบธรรมทัง้หลายก็เดินในทางน้ี  แต่  ผู้ ทรยศก็สะดุ ดอย ู่ในทางน้ี
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
โยเอล

 ผู้  เข ียนหนังสือเล่ มน ้ี คือ โยเอล
 เก ่ียวกับโยเอลเองเรารู ้เพียงแต่ วา่เขาเป็นบุตรของเปธุเอล และเขาพยากรณ์ในยูดาห์ประมาณปี ก่อน 

 ค�ศ� 800 เขาพยากรณ์ในสมัยเดียวกั นก ับเอลี ชา ซ่ึงเป็ นก ่อนสมัยท่ีอสิราเอลเป็นเชลย และอาจจะเป็น
ในสมัยเดียวกั นก ับกษั ตร ิย์โยอาช เพราะเหตุวา่หนังสือ เล่ มน ้ี ไม่ได้ ออกชื่อของกษั ตร ิย์  ไม่ วา่เป็นภาคเหนือ
หรอืภาคใต้ ก็ตาม เขาอาจจะเขียนเล่ มน ้ีขึ้นในประเทศยูดาหใ์นตอนท่ีเยโฮดาห์ ( ผู้ เป็นปุโรหติ� ครอบครอง
แทนโยอาช ซ่ึงยงัเป็นเด็กอยู่ (2 พศด 24:1)

เขาเขียนถึงเรือ่งภัยพิบั ติ  แห ่งตัก๊แตนรว่มกับฝนแล้ง และได้เปรยีบเทียบเรือ่งน้ีกับการพิพากษาใน �วนั
แหง่พระเยโฮวาห�์ เขาเขียนถึงการบุ กรุ กแห ่งอ ิสราเอล  การฟ้ืนฟู ในวนัเพ็นเทคศเต จนถึงช ่วง � วนัสุดท้าย 
�  แห ่งพระคัมภีร ์ใหม่ (2:28-31; กจ 2:14-21) และอาณาจั กร 1000  ปี ของพระเยซู

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์ท่ี มาถึงโยเอล  บุ ตรชายของเปธุเอล วา่ดังน้ี วา่ 2 ท่านผู้เฒ่าทัง้หลาย ขอ
จงฟังเรือ่งน้ี ชาวแผ่นดินทัง้สิน้ ขอจงเงีย่หู ฟัง  สิ ่งเหล่าน้ีเคยเกิดมาในสมัยของท่าน หรอืเกิดมาในสมัย
บรรพบุรุษของท่านบ้างหรอื 3 จงบอกให้ลูกของท่านทราบ และให้ลูกบอกหลาน และให้หลานบอกเหลนอกี
ชัว่อายุ หน่ึง 

 ภัยพิบัติ  แห ่งการสาปแชง่ในยูดาห์
4  สิ ่งใดท่ีตัก๊แตนวยัเดิ นก ินเหลือ ตัก๊แตนวยับิ นก ็กินเสีย  สิ ่งใดท่ีตัก๊แตนวยับิ นก ินเหลือตัก๊แตนวยั

กระโดดก็กินเสีย  สิ ่งใดท่ีตัก๊แตนวยักระโดดกินเหลือตัก๊แตนวยัคลานก็กินเสีย 5  เจ้ าพวกขี้เมาเอย๋ จงต่ืน
ขึ้นและรอ้งไห ้เถิด นั กด ่ืมเหล้าองุน่ทุกคนเอย๋ จงโอดครวญเถิด เพราะวา่น้ําองุน่ใหม่ ถู กตัดขาดจากปาก
ของเจ้าทัง้หลายแล้ว 6 เพราะวา่ประชาชาติ หน ่ึงได้ขึ้นมาสู้กับแผ่นดินของข้าพเจ้า เขามีทัง้กําลังมากและ
มีจํานวนนับไม่ ถ้วน ฟันของมันเหมือนฟันสิงโต  เข ้ียวของมันเหมือนเขี้ยวสิงโตผู้ ยิง่ใหญ่ 7 มันได้ทําลายเถา
องุน่ของข้าพเจ้าเสีย และได้ปอกเปลือกต้นมะเด่ือของข้าพเจ้า มันลอกเปลือกออกและโยนทิง้เสีย กิ ่งก ้านก็ 
ดู  ขาวโพลน 8 จงโอดครวญอยา่งหญิงพรหมจารซ่ึีงคาดเอวด้วยผ้ากระสอบท่ี ไวทุ้กข์  ให ้ สามี ของเธอท่ี ได้ เม่ือ
วยัสาว 9 ธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาได้ ถู กตัดขาดเสียจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์  ปุ โรหติผู้ ปรนนิบัติ 
ของพระเยโฮวาห ์ก็  โศกเศรา้ 10  นาก ็ รา้ง พื้นดิ นก ็ เศรา้โศก เพราะข้าวถูกทําลายเสีย น้ําองุน่ใหม่ ก็  แห ้งไป
หมด น้ํามั นก ข็าดมือไป 11  โอ ชาวนาทัง้หลายเอย๋ จงอบัอายไปเถิด  โอ  ผู้  แต่ งเถาองุน่เอย๋ จงครํา่ครวญเน่ือง
ด้วยข้าวสาลีและข้าวบาร ์เลย ์เพราะผลของนาก็ ถู กทําลายไปหมด 12 เถาองุ ่นก ็ เหีย่ว ต้นมะเด่ื อก ็ แห ้งไป
ต้นทั บท ิม ต้ นอ ินทผลัม และต้นแอบเป้ิล  ต้นไม้ ในนาทัง้สิ ้นก ็ เห ่ียวไป เพราะความยนิดี ก็  เห ่ียวไปจากบุตร
ทัง้หลายของมนษุย์ 13 ท่านปุโรหติทัง้หลายเอย๋ จงคาดเอวและโอดครวญ ท่านผู้ ปรนนิบัติ  ท่ี  แท่นบูชา จง
ครํา่ครวญ ท่านผู้ ปรนนิบัติ พระเจ้าของข้าพเจ้า จงเข้าไปสวมผ้ากระสอบนอนค้างคืนสั กค ืนหน่ึง เพราะวา่
ธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาได้ขาดไปเสียจากพระนิเวศแหง่พระเจ้าของท่าน 14 จงเตรยีมตัวถืออดอาหาร
จงเรยีกประชุ มอ ันศั กด ์ิ สิทธิ ์จงรวบรวมบรรดาผู้ ใหญ่ และชาวแผ่นดินทัง้สิน้ไปยงัพระนิเวศของพระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าของท่าน และรอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์

ปัญหาต่างๆประกาศถึงความยากลําบากในอนาคตและวนัแหง่พระเยโฮวาห์
15 อนิจจาหนอวนัน้ัน เพราะวนัแหง่พระเยโฮวาห ์ใกล้  เข ้ามาแล้ว วนัน้ันจะมาเป็นการทําลายจากองค์ ผู้ 

ทรงมหทิธ ิฤทธิ ์16 อาหารถูกตัดออกจากเบื้องหน้าสายตาของพวกเราแล้ว  เออ ความปี ติ และความยนิดี ก็ 
ขาดไปจากพระนิเวศแหง่พระเจ้าของเราแล้ว  มิใช ่ หรอื 17 เมล็ดพื ชก ็เน่าอยู่ในดิน ฉางก็ รกรา้ง  ยุ ้ งก ็หกัพัง
ลง เพราะวา่ข้าวเหีย่วแหง้ไปเสียแล้ว 18  สัตว ์ทัง้หลายรอ้งครวญครางแล้วหนอ ฝูงว ัวก ็ งุนงง เพราะวา่ไม่ มี  
ทุ ่งหญ้าให ้มัน ฝูงแกะก็ออ่นระอาไป 19  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ้งทูลพระองค์ เพราะวา่ไฟได้
เผาผลาญทุ่งหญ้าแหง่ถิน่ทุ รก ันดาร และเปลวไฟได้ ไหม้  ต้นไม้ ในทุ่งนาเสียหมดแล้ว 20  ถึงแม้ วา่สัตวป่์าก็
รอ้งทูลพระองค์ ด้วย เพราะวา่น้ําในหว้ยแหง้ไป และไฟก็เผาผลาญทุ่งหญ้าแหง่ถิน่ทุ รก ันดาร

2
 คําพยากรณ์ เรือ่งกองทัพของชนชาติ ทัง้หลาย 

1 จงเป่าแตรท่ีในศิ โยน จงเปล่งเสียงปลุกบนภูเขาบร ิสุทธ ิข์องข้าพเจ้า  ให ้ชาวแผ่นดินทัง้สิน้ตัวสัน่ เพราะ
วนัแหง่พระเยโฮวาห์กําลังมาแล้ว  ใกล้  เข ้ามาแล้ว 2 เป็ นว ันแหง่ความมืดและความมืดครึม้ เป็ นว ั นที ่ มี 
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เมฆและความมืดทึบ  ดุ จแสงสวา่งยามเชา้ท่ี แผ่ ปกคลุมไปทัว่ภู เขาทัง้หลาย ประชาชนจํานวนมากและมี
กําลังยิง่  ตัง้แต่  สม ัยโบราณก็ ไม่ เคยมีเหมือนอยา่งน้ี และตัง้แต่ น้ี ไปก็จะไม่ มี  อ ีกตลอดปีทัง้หลายชัว่อายุ
3 ไฟเผาผลาญอยูข่้างหน้ามันทัง้หลาย และเปลวไฟไหม้ อยู ่ ข้างหลัง  แผ่ นดินน้ันเหมือนสวนเอเดนก่อนหน้า
มันทัง้หลาย  พอให ้หลั งม ันไปแล้ วก ็เป็นถิน่ทุ รก ันดารท่ี รกรา้ง  ไม่มี อะไรจะรอดพ้ นม ันเลย 4 รา่งของมัน
ทัง้หลายเหมือนรา่งของพวกม้า มันจะวิง่เหมือนกับม้าสงคราม 5 เหมือนอยา่งเสียงรถรบ มันจะเผ่นอยู่บน
ยอดเขา เหมือนเสียงแตกของเปลวไฟท่ี ไหม้ ตอข้าว เหมือนกองทั พอ ันเข้มแข็งแปรกระบวนเข้าสงคราม
6 เม่ือชนชาติทัง้หลายเหน็หน้ามั นก จ็ะกระสับกระส่าย ใบหน้าทุกคนก็จะซีดเซียว 7 มันทัง้หลายจะวิง่เหมือน
ทหาร และปีนกําแพงเหมือนนักรบ ต่างก็จะเดินไปตามทางของตัว มันจะไม่แตกแถวออกไป 8 มันทัง้หลาย
จะไม่รวนกันเลย ต่างก็จะเดินอยูใ่นทางของตน เม่ื อม ันตะลุยดาบ มั นก ็ ไม่ได้ รบับาดเจ็บ 9 มันจะกระโดดเข้า
ในเมือง มันจะวิง่อยู่บนกําแพงเมือง มันจะปีนเข้าไปในบ้านเรอืน มันจะเข้าไปทางหน้าต่างเหมือนกับโจร
10  แผ่ นดินโลกจะหวัน่ไหวต่อหน้ามัน ฟ้าสวรรค์จะสัน่สะเทือน  ดวงอาทิตย ์และดวงจันทรจ์ะมืดไป ดวงดาว
จะอบัแสง

กองทัพของพระเจ้าจะทําลายศั ตรู 
11 พระเยโฮวาหจ์ะทรงส่งพระสุรเสียงต่อหน้ากองทัพของพระองค์ เพราะค่ายของพระองค์ ใหญ่ โตยิง่นัก

 ผู้  ท่ี กระทําตามพระวจนะของพระองค์น้ั นม ีเดชานภุาพมาก เพราะวา่วนัแหง่พระเยโฮวาหเ์ป็ นว ันใหญ่โต
และน่ากลัวยิง่นัก  ผู้ ใดเล่าจะทนอยู ่ได้ 

คนอสิราเอลส่วนหน่ึงกลับใจเสียใหม่
12 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดังน้ัน  เจ้ าทัง้หลายจงกลับมาหาเราเสียเดีย๋วน้ีด้วยความเต็มใจ ด้วยการอด

อาหาร ด้วยการรอ้งไหแ้ละด้วยการโอดครวญ 13 จงฉีกใจของเจ้า  มิใช ่ฉีกเส้ือผ้าของเจ้า� จงหนักลับมาหา
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย เพราะวา่พระองค์ทรงกอปรด้วยพระคุณและทรงพระกรุณา ทรง
กริว้ชา้และบรบูิ รณ ์ด้วยความเมตตา และทรงกลับพระทัยไม่ ลงโทษ 14 ใครจะรู ้ได้  พระองค์ อาจจะทรงกลับ
และเปล่ียนพระทัย และทรงอาํนวยพระพรไว้ คือให ้มี ธญัญบูชาและเครือ่งด่ืมบูชาสําหรบัถวายแด่พระเย
โฮวาหพ์ระเจ้าของท่านแล้ว 15 จงเป่าแตรท่ีในศิ โยน จงเตรยีมตัวถืออดอาหาร จงเรยีกประชุ มอ ันศั กด ิ ์สิทธิ ์
16 จงรวบรวมบรรดาประชาชน จงชาํระชุ มน ุมชนให ้บรสุิทธิ ์จงประชุมบรรดาผู้ ใหญ่ จงรวบรวมเด็กๆ  แม้ว ่า
เด็กท่ีย ังก ินนม จงให ้เจ้ าบ่าวออกจากเรอืนหอ และเจ้าสาวออกจากหอ้งของตน 17  ให ้ ปุ โรหติ คือผู้ ปรนนิบัติ 
พระเยโฮวาห์ครํา่ครวญอยู่ระหวา่งเฉลียงและแท่นบู ชา  ให ้ทูลวา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเวทนา
ประชาชนของพระองค์ ขออยา่ทรงกระทําให้มรดกของพระองค์เป็ นที ่ประณามกัน  เพื่อให ้ ประชาชาติ ครอบ
ครองเหนือพวกเขา ควรหรอืท่ีเขาจะกล่าวท่ามกลางชนชาติทัง้หลายวา่ �พระเจ้าของเขาอยู ่ท่ีไหน � �

พระเจ้าสัญญาวา่จะทรงชว่ยอสิราเอลให ้พ้น 
18  แล ้วพระเยโฮวาหจ์ะทรงหวงแหนแผ่นดินของพระองค์ และทรงสงสารประชาชนของพระองค์ 19 พระ

เยโฮวาห์จะทรงตอบประชาชนของพระองค์ วา่ � ดู  เถิด เราจะส่งข้าว น้ําองุน่และน้ํามันให ้แก่  เจ้า  เจ้ าทัง้
หลายจะได้ อิม่หนําสําราญ เราจะไม่กระทําให ้เจ้ าเป็ นที เ่ขาประณามกันท่ามกลางประชาชาติต่อไปอกี 20  แต่ 
เราจะถอนกองทัพทางทิศเหนือไปให้หา่งไกลจากเจ้า และขับไล่มันเข้าไปในแผ่นดิ นที ่ แห ้งแล้งและรกรา้ง
กองหน้าของมันจะหนัไปทางทะเลด้านตะวนัออก และกองหลังของมันจะหนัไปทางทะเลท่ี อยู ่ไกลออกไป
 กล ่ินเหม็นคลุ้งของมันจะลอยขึ้นมา และกลิน่เหม็นเน่าของมันจะลอยขึ้นมา เพราะมันทําการใหญ่ หลาย
อยา่ง 21  โอ  แผ่ นดินเอย๋ อยา่กลัวเลย จงยนิดีและเปรมปร ีดิ ์ เถิด เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงทําการใหญ่โต
มาก 22  เจ้าท่ี เป็นสัตวป่์าเอย๋ อยา่กลัวเลย เพราะวา่ทุ่งหญ้าในถิน่ทุ รก ันดารน้ันเขียวสด  ต้นไม้  เกิดผล ต้น
มะเด่ือและเถาองุน่ออกผลอยา่งบรบูิ รณ ์23  บุ ตรทัง้หลายของศิโยนเอย๋ จงยนิดี เถิด จงเปรมปร ีดิ ์ในพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เพราะวา่พระองค์ทรงประทานฝนต้นฤดูอยา่งพอสมควร  พระองค์ จะทรงเทฝนลง
มาให ้เจ้า คือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูในเดือนแรก 24 ลานนวดข้าวจะมีข้าวอยู ่เต็ม จะมีน้ําองุน่และ
น้ํามันอยูเ่ต็ มล น้บ่อเก็บ 25 เราจะใหบ้รรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพเดิม คือท่ีตัก๊แตนวยับินได้กินเสีย  ท่ี ตัก๊แตน
วยักระโดด ตัก๊แตนวยัคลาน และตัก๊แตนวยัเดินได้ กิน คือกองทัพใหญ่ของเราท่ีเราส่งมาท่ามกลางเจ้าน้ัน
26  เจ้ าทัง้หลายจะรบัประทานอยา่งบรบูิ รณ แ์ละอิม่หนําและสรรเสรญิพระนามพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า
 ผู้ ทรงกระทําแก่ เจ้ าอยา่งมหศัจรรย์ ประชาชนของเราจะไม่ต้องขายหน้าอกี 27  เจ้ าจะรูว้า่เราอยู่ท่ามกลาง
อสิราเอล และเราน่ีแหละคือพระเยโฮวาหเ์ป็นพระเจ้าของเจ้าไม่ มี อื่นใดอกี ประชาชนของเราจะไม่ต้องขาย
หน้าอกี

ในวาระสุดท้ายพระเจ้าจะทรงเทพระวญิญาณของพระองค์เหนือเน้ือหนังทัง้ปวง
28 ต่อมาภายหลังจะเป็นอยา่งน้ี คือเราจะเทพระวญิญาณของเรามาเหนือเน้ือหนังทัง้ปวง  บุ ตรชายบุตร

สาวของเจ้าทัง้หลายจะพยากรณ์ คนชราของเจ้าจะฝันและคนหนุ่มของเจ้าจะเหน็นิ มิ ต 29 ในกาลครัง้น้ัน
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เราจะเทพระวญิญาณของเรามาเหนือกระทัง่คนใช้ชายหญิง 30 เราจะสําแดงลางมหศัจรรย์ในท้องฟ้าและ
บนดิน เป็นเลือดและไฟและเสาควนั 31  ดวงอาทิตย ์จะกลายเป็นความมืด  ดวงจันทร ์เป็นเลือดก่อนวนัใหญ่
ยิง่และน่าสยดสยองแหง่พระเยโฮวาห์จะมาถึง 32 และอยู่มาจะเป็นอยา่งน้ี คือผู้ใดท่ีจะรอ้งออกพระนาม
ของพระเยโฮวาห์จะรอดพ้น เพราะจะมีคนรอดพ้นในภูเขาศิโยนและในเยรูซาเล็มตามท่ีพระเยโฮวาห์ตรสั
ไว้ และในพวกคนท่ีรอดน้ันจะมีบรรดาบุคคลท่ีพระเยโฮวาหท์รงเรยีกด้วย�

3
อสิราเอลจะกลับสู่สภาพเดิม

1 � เพราะ  ดู  เถิด ในวนัเหล่าน้ันและในเวลาน้ัน เม่ือเราให ้ยู ดาหแ์ละเยรูซาเล็มกลับสู่สภาพเดิม

พระเจ้าจะทรงลงโทษบรรดาประชาชาติ ท่ี บีบบังคับอสิราเอล
2 เราจะรวบรวมบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน้ และนําเขาลงมาท่ีหุบเขาเยโฮชาฟัท และเราจะเข้า สู่การ

พิพากษากับเขาท่ีน่ันด้วยเรือ่งประชาชนของเรา คื ออ ิสราเอลมรดกของเรา เพราะวา่เขาได้กระจายชนชาติ
ของเราไปท่ามกลางประชาชาติ และได้ แบ ่งแผ่นดินของเรา 3 และได้จับสลากเอาประชาชนของเรา และให้
เด็กผู้ชายเป็นข้าของหญิงโสเภณี และขายเด็กผู้หญิงไปซ้ือเหล้าองุน่ และด่ืม 4  โอ ไทระและไซดอน และ
ประเทศฟีลิสเตียทุกแควน้เอย๋  เจ้ าจะเอาอะไรกับเรา  เจ้ าจะแก้แค้นเราหรอื ถ้าเจ้าสนองเราอยู่ เราจะตอบ
สนองการกระทําของเจ้าเหนือศีรษะของเจ้าอยา่งฉับพลันและอยา่งรวดเรว็ 5 เพราะเจ้าได้เอาเงนิของเรา
และทองคําของเราไป และเอาทรพัย ์สมบัติ มัง่คัง่ของเราไปยงับรรดาวหิารของเจ้า 6  เจ้ าได้ขายประชาชนยู
ดาหแ์ละเยรูซาเล็มให ้แก่ พวกกรกี ถอนเขาไปไกลจากแดนเมืองของเขา 7  ดู  เถิด เราจะกระตุ้นเขาจากสถาน
ท่ีซ่ึงเจ้าขายเขาไปน้ัน เราจะตอบสนองการกระทําของเจ้าบนศีรษะของเจ้าเอง 8 เราจะขายบุตรชายและ
บุตรสาวของเจ้าไว้ในมือของคนยูดาห์ และเขาทัง้หลายจะขายต่อไปยงัคนเสบา  แก่  ประชาชาติ  หน ่ึงท่ี อยู ่
หา่งไกลออกไป เพราะวา่พระเยโฮวาห์ลัน่พระวาจาแล้ว� 9 จงประกาศข้อความต่อไปน้ี ให ้นานาประชาชาติ
ทราบวา่ จงเตรยีมทําการรบ จงปลุกใจชายฉกรรจ์ ทัง้หลาย  ให ้พลรบทัง้สิน้เข้ามาใกล้  ให ้เขาขึ้นมาเถิด
10 จงตีผาลไถนาของเจ้าให้เป็นดาบ และตีขอลิดของเจ้าให้เป็นทวน  ให ้คนออ่นแอพูดวา่ �ฉันเป็นนักรบ�
11 บรรดาประชาชาติทัง้สิน้เอย๋ จงรวมกันอยู ่ล้อมรอบ จงรบีมาเถิด จงเรยีกประชุมกั นที ่ น่ัน  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขอทรงนํานักรบของพระองค์ ลงมา 12  ให ้บรรดาประชาชาติต่ืนตัวและขึ้นมายงัหุบเขาเยโฮชาฟัท
เพราะท่ีน่ันเราจะน่ังพิพากษาบรรดาประชาชาติทัง้สิ ้นที ่ อยู ่ ล้อมรอบ 13 จงเอาเคียวเก่ียวเถิด เพราะถึงฤดู 
เก ่ียวแล้ว  เข ้าไปซิ ยํ่าเลย เพราะบ่อยํ่าองุน่กําลังเต็ม บ่อเก็ บน ้ําองุน่ล้นแล้ว เพราะวา่ความชัว่ของเขาทัง้
หลายมากมายนัก 14  มวลชน มวลชนในหุบเขาแหง่การตัดสิน เพราะวนัแหง่พระเยโฮวาห ์ใกล้  เข ้ามาแล้ว
ในหุบเขาแหง่การตัดสิน 15  ดวงอาทิตย ์และดวงจันทรจ์ะมืดไป ดวงดาวจะอบัแสง 16 พระเยโฮวาห์จะทรง
เปล่งพระสิงหนาทจากศิ โยน ทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์จากเยรูซาเล็ม และฟ้าสวรรค์กับพิภพก็
จะหวัน่ไหว  แต่ พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความหวงัแหง่ประชาชนของพระองค์ เป็ นที ่กําบังเข้มแข็งของคน
อสิราเอล

การกลับสู่สภาพเดิมของอสิราเอล
17 �ดังน้ันเจ้าทัง้หลายจะได้ รู ้ วา่ เราคือพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า  ผู้ ประทับในศิ โยน  ภู เขาบร ิสุทธ ์ิของ

เรา  แล ้วเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองบร ิสุทธ ์ิจะไม่ มี คนต่างด้าวผ่านเมืองน้ันไปอกีเลย 18 และอยู่มาในวนัน้ันจะ
มีน้ําองุน่ใหม่หยดจากภู เขา และมีน้ํานมไหลมาจากเนินเขา และหว้ยทัง้สิน้ของยูดาห์จะมีน้ําไหล และน้ําพุ
จะมาจากพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และรดหุบเขาชิทธิม 19  อยีปิต์ จะกลายเป็ นที ่ รกรา้ง และเอโดมจะ
กลายเป็นถิน่ทุ รก ันดารรา้ง เพราะเหตุความรุนแรงท่ีกระทําต่อชนชาติ ยู ดาห์ เพราะวา่เขากระทําใหโ้ลหติท่ี
ปราศจากความผิดตกในแผ่นดินของเขา 20  แต่  ยู ดาหจ์ะมีคนอาศัยอยู ่เป็นนิตย ์และเยรูซาเล็มจะมี ผู้ อาศัย
อยู ่ทุ กชัว่อายุ 21 เราจะชาํระเลือดของเขาซ่ึงย ังม ิ ได้ รบัการชาํระ เพราะพระเยโฮวาหท์รงสถิตในศิ โยน �
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
อาโมส

 ผู้  เข ียนหนังสือเล่ มน ้ี คือ �อาโมสผู้ อยู ่ในหมู่ ผู้ เล้ียงแกะในเมืองเทโคอา� (1:1) อาโมส ( ปีก่อน ค . ส . 
776-763)  พยากรณ์ และเขียนก่อนผู้ พยากรณ์ โยเอลในอาณาจักรเหนือในสมัยกษั ตร ิยเ์ยโรโบอ ัมท ่ี2 เขา
อยู ่สม ัยเดียวกั นก ับโฮเชยา และอาจจะอยู ่สม ัยเดียวกั นก ับอสิยาห์ (1:1) เขาพยากรณ์วา่ประเทศซีเรยี ไทระ
อมัโมน โมอ ับก ับอสิราเอลจะถูกพิพากษาลงโทษ เขาพยากรณ์วา่ภัยพิบั ติ จะมาในสมัย �วนัแหง่พระเยโฮ
วาห�์  แล ้วหลังจากน้ันจะตัง้อาณาจั กร 1000  ปี ของพระเยซู

การพิพากษาประเทศต่างๆจะเกิดในทั นที และในอนาคต
1 ถ้อยคําของอาโมส  ผู้  อยู ่ในหมู่ ผู้ เล้ียงแกะในเมืองเทโคอา ซ่ึงท่านได้ เห ็นเก่ียวกับอสิราเอล ในรชักาล

อุสซียาห์  กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ และในรชักาลเยโรโบอมั ราชโอรสของโยอาช  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล ก่อน
แผ่นดินไหวสองปี 2 ท่านกล่าววา่ �พระเยโฮวาห์จะทรงเปล่งพระสิงหนาทจากศิ โยน และจะทรงเปล่งพระ
สุรเสียงของพระองค์จากเยรูซาเล็ม ลานหญ้าของผู้เล้ียงแกะจะโศกเศรา้ และยอดภูเขาคารเมลก็จะเหีย่ว
ไป� 3 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเหตุการละเมิดของดามัสกัส สามครัง้และส่ี ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับ
การลงทัณฑ์ เพราะวา่เขาทัง้หลายได้นวดกิเลอาดด้วยเล่ือนเหล็กสําหรบันวดข้าว 4  แต่ เราจะส่งไฟเข้า
มาในเรอืนของฮาซาเอล ซ่ึงจะเผาผลาญปราสาททัง้หลายของเบนฮาดัดเสีย 5 เราจะหกัดาลประตูเมือง
ดามัสกัส และตัดผู้ ท่ี อาศัยอยู่ออกเสียจากท่ีราบอาเวน และผู้น้ั นที ่ถือคทาจากวงศ์วานของเอเดน และ
ประชาชนซีเรยีจะต้องตกไปเป็นเชลยยงัเมืองคีร�์ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 6 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 
วา่ �เพราะเหตุการละเมิดของกาซา สามครัง้และส่ี ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขากวาด
ประชาชนทัง้หมดไปเป็นเชลย เพื่อจะมอบให ้แก่ เอโดม 7  แต่ เราจะส่งไฟมาบนกําแพงเมืองกาซา ซ่ึงจะ
เผาผลาญปราสาททัง้หลายของเมืองน้ันเสีย 8 เราจะตัดผู้ ท่ี อาศัยอยู่ออกเสียจากอชัโดด และผู้ ท่ี ถือคทา
ออกจากเมืองอชัเคโลน เราจะห ันม ือของเราต่อสู้เอโครน ชาวฟีลิสเตียท่ี เหลืออยู ่จะพินาศ�  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 9 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเหตุการละเมิดของเมืองไทระ สามครัง้และ
ส่ี ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขาได้มอบประชาชนทัง้หมดให ้แก่ เอโดม และไม่ ได้ ระลึกถึง
พันธสัญญาแหง่ภราดรภาพ 10  แต่ เราจะส่งไฟมาบนกําแพงเมืองไทระ ซ่ึงจะเผาผลาญปราสาททัง้หลาย
ของเมืองน้ันเสีย� 11 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเหตุการละเมิดของเมืองเอโดม สามครัง้และส่ี ครัง้ 
เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขาได้ ไล่ ตามน้องของเขาด้วยดาบ และสลัดความสงสารทิง้เสียสิน้
ความโกรธของเขาบัน่ทอนอยู ่ตลอดกาล และความพิโรธของเขาก็ มี  อยู ่ เป็นนิตย ์12  แต่ เราจะส่งไฟมาบน
เมืองเทมาน ซ่ึงจะเผาผลาญปราสาททัง้หลายของเมืองโบสราห�์ 13 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเหตุ
การละเมิดของคนอมัโมน สามครัง้และส่ี ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะวา่เขาได้ผ่าท้องหญิ งม ี 
ครรภ์ ในเมืองกิเลอาด เพื่อจะขยายอาณาเขตของตน 14  แต่ เราจะจุดไฟขึ้นในกําแพงเมืองรบับาห์ และไฟ
จะเผาผลาญปราสาททัง้หลายของเมืองน้ันเสีย  พร ้อมด้วยเสียงโห่รอ้งในวนัทําศึก  พร ้อมด้วยพายุอนัแรง
กล้าในว ันที ่ มี ลมหมุน 15  กษัตรยิ ์ของเขาทัง้หลายจะตกไปเป็นเชลย ทัง้ตั วท ่านและเจ้านายของท่านด้วย�
พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 

2
1 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเหตุการละเมิดของเมืองโมอบั สามครัง้และส่ี ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับ

การลงทัณฑ์ เพราะเขาได้เผากระดูกของกษั ตร ิย์เอโดมให้เป็นปูน 2  แต่ เราจะส่งไฟมาบนโมอบั และไฟน้ัน
จะเผาผลาญปราสาททัง้หลายของเครโิอทเสีย และโมอบัจะตายท่ามกลางเสียงสับสนอลหม่าน ท่ามกลาง
เสียงโห่รอ้งและเสียงแตร 3 เราจะตัดผู้ วนิ ิจฉัยออกเสียจากท่ามกลางเมืองน้ัน และจะประหารเจ้านายทัง้
หลายของเมืองน้ันเสียพรอ้มกับผู้ วนิิจฉัย � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 

การพิพากษาต่อโมอบั  ยู ดาหแ์ละอสิราเอล
4 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเหตุการละเมิดของยูดาห์ สามครัง้และส่ี ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับ

การลงทัณฑ์ เพราะวา่เขาปฏิเสธไม่รบัพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ และมิ ได้ รกัษาพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ และการมุสาของเขาได้พาให้เขาหลงเจิน่ไป ตามเยีย่งท่ี บิ ดาของเขาได้ดําเนินมาแล้ว 5  แต่ เราจะ
ส่งไฟมาบนยูดาห์ และไฟน้ันจะเผาผลาญปราสาททัง้หลายของเยรูซาเล็มเสีย� 6 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ 
�เพราะเหตุการละเมิดของอสิราเอล สามครัง้และส่ี ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขาได้ขาย
คนชอบธรรมเอาเงนิ และขายคนขัดสนเอารองเท้าคู่ เดียว 7 ซ่ึงกระหายหาฝุ่นละอองแหง่แผ่นดินโลกบน
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ศีรษะของคนจน และผลักคนท่ีถ่อมใจออกเสียจากหนทางของเขา  บุ ตรชายและบิดาของเขาเข้าหาหญิงคน
เดียวกัน เพื่อลบหลู่นามบร ิสุทธ ์ิของเรา 8 ตัวเขาเองนอนอยู่ข้างแท่นบูชาทุกแท่น  อยู ่บนเส้ือผ้าท่ีเขายดึมา
เป็นประกัน และในนิเวศแหง่พระของเขา เขาทัง้หลายด่ืมเหล้าองุน่สําหรบัผู้ ท่ี  ถู กปรบัโทษ 9 เรายงัได้ล้าง
ผลาญคนอาโมไรต์ตรงหน้าเขา ซ่ึงส่วนสูงของเขาเหมือนอยา่งความสูงของต้นสนสีดาร์ และเป็นผู้ ท่ี  แข ็ง
แรงอยา่งกับต้นโอก๊ เราทําลายผลข้างบนของเขาเสีย และทําลายรากข้างล่างของเขาเสีย 10 เรานําเจ้าขึ้น
มาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ และได้นําเจ้าถึงส่ี สิ บปีในถิน่ทุ รก ันดาร เพื่อจะได้ กรรมสิทธิ ์ ท่ี  ดิ นของคนอาโมไรต์
11 เราได้ตั ้งบ ุตรชายบางคนของเจ้าให้เป็นผู้ พยากรณ์ และได้ตัง้ชายหนุ่มบางคนของเจ้าให้เป็นพวกนาศีร์
 โอ คนอสิราเอลเอย๋  ไม่ เป็นความจร ิงด ังน้ี หรอื � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 12 � แต่  เจ้ าทัง้หลายได้กระทํา
ใหพ้วกนาศีรด่ื์มเหล้าองุน่ และบัญชาพวกผู้ พยากรณ์ สัง่วา่ � เจ้ าอยา่พยากรณ์ เลย � 13  ดู  เถิด  เจ้ ากดเราลง
เหมือนเกวยีนท่ีเต็ มด ้วยฟ่อนข้าวกดยดัลง 14 ฉะน้ันการหนีจะประลาตไปจากผู้ มี  ฝี  เท ้ารวดเรว็  คนที ่ แข ็ง
แรงจะไม่สามารถเสรมิกําลังของเขา  คนที ่ มี กําลังมากจะชว่ยชวีติของตนก็ ไม่ได้ 15  ผู้  ท่ี ถือคันธนจูะไม่ยนืยง
อยู ่ได้  ผู้  มี  ฝี  เท ้าเร ็วก ็ชว่ยตัวเองให้รอดพ้นไม่ ได้ หรอืผู้ ท่ี  ขี่ ม้าก็ชว่ยตัวเองให้รอดพ้นไม่ ได้  เหมือนกัน 16 และ
ผู้ ท่ี  มี ใจกล้าหาญท่ามกลางผู้ มี กําลังเข้มแข็งเหล่าน้ันจะหนีไปอยา่งเปลือยเปล่าในวนัน้ัน� พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี แหละ 

3
ความยากลําบากสําหร ับท ุกตระกูลของอสิราเอล

1  โอ คนอสิราเอลเอย๋ จงฟังพระวจนะน้ีซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสักล่าวโทษท่านทัง้หลาย คือกล่าวโทษหมด
ทัง้ครอบครวัซ่ึงเราได้นําออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ วา่ 2 �ในบรรดาครอบคร ัวท ้ังสิน้ในโลกน้ี  เจ้ าเท่าน้ั นที ่เรารู ้
จัก ดังน้ันเราจึงจะลงโทษเจ้าเพราะความชัว่ชา้ทัง้สิน้ของเจ้า 3 สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรอืนอกจากทัง้
สองจะได้ตกลงกันไว ้ก่อน 4  สิ งโตจะแผดเสียงดังอยู่ในป่าเม่ื อม ันไม่ มี  เหย ื่อหรอื ถ้าสิงโตหนุ่มจับสัตวอ์ะไร
ไม่ ได้  เลย มันจะรอ้งออกมาจากถ้ําของมันหรอื 5 ถ้าไม่ มี  เหย ื่อล่อไว้ นกจะลงมาติ ดก ับบนดินได้ หรอื ถ้าไม่ มี 
อะไรเข้าไปติ ดก ับ กับจะลัน่ขึ้นจากดินได้ หรอื 6 เขาจะเป่าแตรในเมือง และประชาชนไม่ตกใจกลัวอะไรหรอื
จะมีภัยตกอยู่ในเมืองหน่ึงเมืองใดหรอื นอกจากวา่พระเยโฮวาห์ทรงกระทําเอง 7  แท้  จร ิงองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าจะมิ ได้ ทรงกระทําอะไรเลย โดยมิ ได้ เปิดเผยความลึ กล ับให ้แก่  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ คือผู้ พยากรณ์ 
8  สิ งโตแผดเสียงรอ้งแล้ว  ผู้ ใดจะไม่ กล ัวบ้าง  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรสัแล้ว จะมี ผู้ ใดท่ีจะไม่ พยากรณ์  
หรอื � 9 จงประกาศในปราสาททัง้หลายท่ีอชัโดด และในปราสาททัง้หลายในแผ่นดิ นอ ียปิต์ และกล่าววา่
�จงประชุมกันบนภูเขาแหง่สะมาเรยี และพินิ จด ูความโกลาหลอนัยิง่ใหญ่มากมายและผู้ ท่ี  ถู กกดขี่ทัง้หลาย
ท่ามกลางเมืองน้ัน� 10 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เพราะเขาไม่ รู ้จักท่ีจะกระทําให ้ถูกต้อง คือผู้ ท่ี ส่ําสมความ
รุนแรงและการโจรกรรมไว้ในปราสาททัง้หลายของเขา� 11  เพราะฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตร ั
สด ังน้ี วา่ �จะมี ปฏิปักษ์  ผู้  หน ่ึงมาล้อมแผ่นดินไว้ และเขาจะบัน่ทอนขุมกําลังเสียจากเจ้า และปราสาททัง้
หลายของเจ้าจะถูกปล้น� 12 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � ผู้ เล้ียงแกะชงิเอาขาสองขาหรอืหู ช ้ินหน่ึงมาจาก
ปากสิงโตได้ ฉันใด คนอสิราเอลผู้ อยู ่ ท่ี  มุ มหน่ึงของเตียงในสะมาเรยี และบนท่ีนอนในดามัสกัสจะได้รบัการ
ชว่ยให้พ้นได้ ฉันน้ัน � 13  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระเจ้าจอมโยธาตร ัสว ่า �ฟังซิ และเป็นพยานกล่าว
โทษวงศ์วานของยาโคบเถิด 14 วา่ในว ันที ่เราทําโทษอสิราเอลเรือ่งการละเมิดของเขา เราจะทําโทษแท่น
บูชาทัง้หลายของเมืองเบธเอลด้วย เชงิงอนท่ีแท่นบู ชาน ัน้จะถูกตัดออกและตกลงท่ี ดิน 15 เราจะโจมตีเรอืน
พักฤดูหนาวพรอ้มกับเรอืนพักฤดู รอ้น และเรอืนท่ีทําด้วยงาชา้งจะพินาศ และเรอืนใหญ่ๆทัง้สิน้จะสูญสิน้
ไป� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 

4
พระเจ้าทรงปฏิเสธเครือ่งสัตวบู ชาต ่างๆท่ีแท่นบูชาเท็จของเมืองเบธเอล

1� แม่ ว ัวท ัง้หลายแหง่เมืองบาชานเอย๋ จงฟังคําน้ี เถิด คือผู้ ท่ีอยู ่ในภูเขาสะมาเรยี  ผู้  ท่ี บีบบังคับคนยากจน
และขยีค้นขัดสน  ผู้  ท่ี  กล ่าวแก่นายของตนวา่ �เอามาซิ คะ เราจะได้ด่ืมกัน� 2  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าทรง
ปฏิญาณไวด้้วยความบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ วา่  ดู  เถิด วนัทัง้หลายจะมาถึงเจ้า เขาจะเอาขอเก่ียวเจ้าไป จนถึง
คนท่ีสุดท้ายของเจ้า เขาก็จะเก่ียวไปด้วยเบ็ด 3 และเจ้าจะออกไปตามชอ่งกําแพง  แม่ ว ัวท ้ังหลายจะออกไป
ตามชอ่งตรงข้างหน้าตน และเจ้าจะทิ ้งม ันเข้าไปในวงัน้ัน� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 4 �จงมาท่ีเบธเอล
มาทําการละเมิด มาท่ีกิลกาลซิ มาทําการละเมิดให ้ทว ี มากขึ้น จงนําเครือ่งสัตวบูชาของเจ้ามาทุกเชา้ และ
นําสิบชกัหน่ึงของเจ้าหลังจากสามปี 5 จงเผาบูชาโมทนาด้วยใช ้สิ ่งท่ี มี  เชื้อ และประกาศการถวายบู ชาด ้วย
ใจสมัคร จงโฆษณา  โอ คนอสิราเอลเอย๋  เจ้ ารกัท่ีจะกระทําอยา่งน้ี น่ี  นะ �  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสด ัง
น้ี แหละ 
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พระเจ้าทรงใหอ้สิราเอลระลึกถึงการลงโทษในอดีต
6�ทัว่ไปทุกเมือง เราใหฟั้นของเจ้าสะอาด  สถานท่ี  ทุ กแหง่ของเจ้าก็ ขาดอาหาร  เจ้ าก็ยงัไม่ กล ับมาหาเรา�

พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 7 �เราได้ยบัยัง้ฝนไวเ้สียจากเจ้าด้วย เม่ื อก ่อนถึงฤดู เก ่ียวสามเดือน เราใหฝ้น
ตกในเมืองหน่ึง  อ ีกเมืองหน่ึงไม่ ให ้ ฝน นาแหง่หน่ึ งม ี ฝนตก และนาท่ี ไม่มี ฝนก็ เหีย่วแหง้ 8 ดังน้ันชาวเมือง
สองสามเมืองก็ดัน้ด้นไปหาอกีเมืองหน่ึงเพื่อจะหาน้ําด่ืม และไม่ รู ้จั กอ ่ิม  เจ้ าก็ยงัไม่ กล ับมาหาเรา� พระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 9 �เราโจมตี เจ้ าด้วยให้ข้าวม้านและขึ้นรา เม่ือบรรดาสวนของเจ้าและสวนองุน่ของ
เจ้า  พร ้อมต้นมะเด่ือและต้นมะกอกเทศของเจ้าผลิตผล ตัก๊แตนก็ มาก ิน  เจ้ าก็ยงัไม่ กล ับมาหาเรา� พระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 10 �เราให้โรคระบาดอยา่งท่ี เก ิดในอยีปิต์มาเกิดท่ามกลางเจ้า เราประหารคนหนุ่ม
ของเจ้าเสียด้วยดาบ ทัง้เอาม้าทัง้หลายของเจ้าไปเสีย และกระทําให้ความเน่าเหม็ นที ่ค่ายของเจ้าคลุ้งเข้า
จมูกเจ้า  เจ้ าก็ยงัไม่ กล ับมาหาเรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 11 �เราควํา่เจ้าเสียบ้าง อยา่งท่ีพระเจ้า
ควํา่เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์  เจ้ าเหมือนดุ้นฟื นที ่เขาหยบิออกมาจากกองไฟ  เจ้ าก็ยงัไม่ กล ับมาหา
เรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 12 � โอ อสิราเอลเอย๋ เพราะฉะน้ันเราจะต้องกระทํากับเจ้าดังน้ี เพราะ
เราจะต้องกระทําเชน่น้ี แก่  เจ้า  โอ อสิราเอลเอย๋ จงเตรยีมตัวเพื่อจะเผชญิพระเจ้าของเจ้า� 13 เพราะดู เถิด 
 พระองค์  ผู้ ป้ันภูเขาและสรา้งลม และทรงประกาศพระดํารขิองพระองค์ แก่  มนษุย ์ ผู้ ทรงกระทําให้รุง่สวา่ง
กลายเป็นความมืด และทรงดําเนินบนท่ีสูงของพิ ภพ พระนามของพระองค์ คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอม
โยธา

5
การครํา่ครวญเรือ่งวงศ์วานอสิราเอล

1  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ จงฟังถ้อยคําน้ี ซ่ึงเราครํา่ครวญถึงเจ้าวา่ 2 � พรหมจาร ีอสิราเอลล้มลงแล้ว
และเธอจะไม่ ลุ กขึ้ นอ ีก เธอถูกทิง้ไวบ้นแผ่นดินของเธอ  ไม่มี  ผู้ ใดพยุงเธอขึ้ นอ ีก� 3 เพราะวา่องค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ �เมืองท่ี มี คนออกไปพันหน่ึงจะเหลือกลับมาหน่ึงรอ้ยคน และซ่ึ งม ีออกไปหน่ึงรอ้ย
คนจะเหลือสิบคนแก่ วงศ์ วานของอสิราเอล� 4 เพราะพระเยโฮวาห์ตรสัแก่ วงศ์ วานอสิราเอลดังน้ี วา่ �จง
แสวงหาเรา และเจ้าจะดํารงชวีติอยู่ 5  แต่ อยา่แสวงหาเบธเอล และอยา่เข้าไปในกิลกาล หรอืข้ามไปยงัเบ
เออรเ์ชบา เพราะวา่กิลกาลจะต้องตกไปเป็นเชลยเป็นแน่ และเบธเอลก็จะสูญไป� 6 จงแสวงหาพระเยโฮ
วาห์และเจ้าจะดํารงชวีติอยู่ เกรงวา่พระองค์จะทรงพลุ่งออกมาอยา่งไฟในวงศ์วานโยเซฟ ไฟจะเผาผลาญ
และไม่ มี  ผู้ ใดดับให้เบธเอลได้ 7  เจ้ าทัง้หลายผู้ เปล ่ียนความยุ ติ ธรรมให้ขมอยา่งบอระเพ็ด และเหวีย่งความ
ชอบธรรมลงสู่ พื้นดิน 8 จงแสวงหาพระองค์ ผู้ ทรงสรา้งหมู่ดาวลูกไก่และหมู่ดาวไถ และเป็นผู้ทรงกลับเงา
มัจจุราชใหเ้ป็ นร ุ่งเชา้ และทรงกระทํากลางวนัใหมื้ดเป็นกลางคืน  ผู้ ทรงเรยีกน้ําทะเลมาและโปรยน้ําน้ันลง
บนพื้นพิ ภพ พระเยโฮวาหคื์อพระนามของพระองค์ 9  ผู้ ทรงกระทําให ้ผู้  ท่ี  ถู กปล้นแวบเข้าสู่ ผู้  แข็งแรง  ผู้  ท่ี  ถู ก
ปล้นจึงเข้าสู่ ป้อมปราการ 10 เขาทัง้หลายเกลียดผู้ ท่ี  กล ่าวเตือนท่ี ประตูเมือง และเขาทัง้หลายสะอดิสะเอยีน
ผู้ ท่ี  พู  ดอย ่างเท่ียงธรรม 11 เพราะวา่เจ้าทัง้หลายเหยยีบยํ่าคนยากจน และเอาส่วยข้าวสาลีไปเสียจากเขา  เจ้ 
าจึงสรา้งตึ กด ้วยศิลาสกัด  แต่  เจ้ าจะไม่ ได้  อยู ่ในตึกน้ัน  เจ้ าทําสวนองุ ่นที ่ รม่รืน่  แต่  เจ้ าจะไม่ ได้ ด่ื มน ํ้าองุน่จาก
สวนน้ัน 12 เพราะเรารูว้า่การละเมิดของเจ้ามี เท่าใด และบาปของเจ้ามากมายสักเท่าใด  เจ้ าทัง้หลายผู้ข่ม
ใจคนชอบธรรม  ผู้  รบัสินบน และขับไล่คนขัดสนออกไปเสียจากประตู เมือง 13  เพราะฉะน้ัน  คนที ่ มี ปัญญาจะ
น่ิงเสียในเวลาเชน่น้ัน เพราะเป็นเวลาชัว่รา้ย 14 จงแสวงหาความดี อยา่แสวงหาความชัว่ เพื่อเจ้าจะดํารง
ชวีติอยู ่ได้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาจึงจะทรงสถิ ตก ับเจ้าดังท่ี เจ้ ากล่าวแล้ วน ้ัน 15 จงเกลียดชงัความ
ชัว่ และรกัความดี และตัง้ความยุ ติ ธรรมไว ้ท่ี  ประตูเมือง ชะรอยพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาจะทรงพระ
กรุณาต่อวงศ์วานโยเซฟท่ี เหลืออยู ่ น้ัน 

วนัแหง่พระเยโฮวาห ์ในอนาคต 
16  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าจอมโยธา  องค์ พระผู้เป็นเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ �ตามถนนทุกสายจะมีการ

รํา่ไห้ และตามบรรดาถนนหลวงจะมีคนพูดวา่ �อนิจจาเอย๋ อนิจจาเอย๋� เขาจะรอ้งเรยีกชาวนาให ้ไว้ทุกข์ 
และให ้ผู้ ชาํนาญเพลงโศกรอ้งโอดครวญ 17 ในสวนองุน่ทัง้สิน้จะมีการรํา่ไห้ เพราะเราจะผ่านไปท่ามกลาง
เจ้า� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 18  วบิัติ  แก่  เจ้า  ผู้ ปรารถนาวนัแหง่พระเยโฮวาห์ วนัน้ันจะเป็นประโยชน์
อะไรแก่ เจ้ าเล่า วนัแหง่พระเยโฮวาห์เป็นความมืด  ไม่ใช ่เป็นความสวา่ง 19 อยา่งกับคนหนี สิ งโตไปปะหมี
หรอืเหมือนคนเข้าไปในเรอืนเอามือเท้าฝาผนังและงู ก็ กัดเอา 20 วนัแหง่พระเยโฮวาหจ์ะเป็นความมืด  ไม่ใช ่ 
ความสวา่ง เป็นความมืดคลุ้ม  ไม่มี ความแจ่มใสเลย

พระเจ้าทรงดูหมิ ่นว ันเทศกาลท่ี ไร ้ ความชอบธรรม 
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21 �เราเกลียดชงั เราดูหมิน่บรรดาวนัเทศกาลของเจ้า และจะไม่ดมกลิน่ในการประชุ มอ ันศั กด ์ิ สิทธิ ์ของ
เจ้าเลย 22  แม้ว ่าเจ้าถวายเครือ่งเผาบูชาและธญัญบูชาแก่ เรา เราจะไม่ยอมรบัสิง่เหล่าน้ัน และสันติบู ชาด 
้วยสัตวอ์ว้นพีของเจ้าน้ัน เราจะไม่ มองดู 23 จงนําเสียงเพลงของเจ้าไปเสียจากเรา เพราะเราจะไม่ฟังเสียง
พิณใหญ่ของเจ้า 24  แต่ จงให้ความยุ ติ ธรรมหลัง่ไหลลงอยา่งน้ํา และให้ความชอบธรรมเป็นอยา่งลําธารท่ี
ไหลอยู ่เป็นนิตย ์25  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋  เจ้ าได้นําเครือ่งบูชาและเครือ่งสัตวบูชาถวายแก่เราในถิน่ทุ รก 
ันดารถึงส่ี สิ บปี หรอื 26  เจ้ าทัง้หลายได้หามพลับพลาของพระโมเลคและพระช ีอนั  รู ปเคารพของเจ้า คือดาว
แหง่พระของเจ้า ซ่ึงเจ้าได้ทําไวสํ้าหรบัตัวเจ้าเอง 27  เพราะฉะน้ัน เราจะนําเจ้าใหไ้ปเป็นเชลย  ณ  ท่ี เลยเมือง
ดามัสกัสไป� พระเยโฮวาห์ ซ่ึงทรงพระนามวา่พระเจ้าจอมโยธา ตร ัสด ังน้ี แหละ 

6
การลงโทษชนชาติ อสิราเอล 

1 � วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี เอกเขนกอยูใ่นศิ โยน และวางใจอยูใ่นภูเขาสะมาเรยี คือผู้ มี ชื่อเสียงแหง่ประชาชาติชัน้เอก
ในบรรดาประชาชาติ ทัง้หลาย  ผู้ ซ่ึงวงศ์วานอสิราเอลมาหาน่ันน่ะ 2 จงไปยงัเมืองคาลเนห์ และดู เอาเถอะ 
จากท่ีน่ั นก ไ็ปยงัฮามัทเมืองใหญ่  แล ้วลงไปยงัเมืองกัทของชาวฟีลิสเตีย เมืองเหล่าน้ันดีกวา่อาณาจักรเหล่า
น้ี หรอื หรอือาณาเขตเมืองเหล่าน้ันใหญ่กวา่อาณาเขตเมืองของเจ้าหรอื 3  เจ้ าผู้ ท่ี อยากผลัดวนัสนองความ
รา้ยให้เน่ินไป  แต่  กล ับนําเอาบัลลั งก ์ แห ่งความทารุณให ้เข ้ามาใกล้ 4  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี นอนบนเตียงงาชา้ง และ
ผู้ซ่ึงเหยยีดตัวอยู่บนเก้าอี ้ยาว และกินลูกแกะท่ี ได้ มาจากฝูงแกะ และลูกววัจากท่ามกลางคอกววั 5 และ
รอ้งเพลงไรส้าระประสานเสียงพิณใหญ่ กระทําอยา่งดาวดิในการประดิษฐ์ เครือ่งดนตร ีขึ้นใหม่ 6  ผู้ใช ้ชาม
ใส่น้ําองุน่ด่ืม และชโลมตัวด้วยน้ํามันอยา่งดี  แต่  มิได้  เป็นทุกข์ โศกในเรือ่งความทุกขย์ากของโยเซฟ 7 เพราะ
ฉะน้ันบัดน้ีเขาจะต้องไปเป็นเชลยกับพวกแรกท่ีตกไปเป็นเชลย และเสียงองึคะนึงของพวกท่ีนอนเหยยีดตั 
วก ็หมดสิน้ไป� 8  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ทรงปฏิญาณต่อพระองค์เองวา่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอม
โยธาตร ัสว ่า �เราสะอดิสะเอยีนความล้ําเลิศของยาโคบ และเกลียดปราสาททัง้หลายของเขา เราจะมอบ
เมืองน้ันและบรรดาสิง่สารพัดท่ี อยู ่ในเมืองน้ันเสีย� 9 ต่อมาถ้าในเรอืนเดียวมีคนเหลืออยู ่สิ บคน เขาจะต้อง
ตายหมด 10 และเม่ือลุงของผู้ ใด คือผู้ ท่ี เผาเพื่อเขา จะยกศพขึ้นเพื่อจะนํากระดูกออกนอกเรอืน และจะ
กล่าวกับคนท่ี อยู ่ในหอ้งชัน้ในท่ีสุดของเรอืนน้ั นว ่า �ย ังม ีใครอยู่กับเจ้าหรอื� เขาจะตอบวา่ � ไม่มี � และเขา
จะกล่าววา่ � จุ ๊ จุ ๊อยา่ให้เราออกพระนามของพระเยโฮวาห�์ 11 เพราะดู เถิด พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแล้ว
 พระองค์ จะทรงฟาดเรอืนใหญ่ ให ้แตกเป็นชิน้ๆ และเรอืนเล็ กก ็จะแตกเป็นจุ ณ 12 ม้าจะวิง่บนศิลาหรอื  มี คน
หน่ึงคนใดใชว้วัไถท่ีน่ันหรอื  แต่  เจ้ าทัง้หลายได้ กล ับความยุ ติ ธรรมใหข้มอยา่งดี หมี และเปล่ียนผลของความ
ชอบธรรมให้ขมอยา่งบอระเพ็ด 13  เจ้ าทัง้หลายผู้เปรมปร ีดิ ์ อยู ่ในสิ ่งอ ันไร ้สาระ  ผู้ ซ่ึงกล่าววา่ �เราได้ยดึเขา
สัตว์มาเป็นของเราด้วยกําลังของเรามิ ใช ่ หรอื � 14 พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ � เพราะ  ดู  
เถิด  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ เราจะยกประชาชาติ หน ึ่งใหข้ึ้นต่อสู้ เจ้า และเขาจะบีบบังคับเจ้าตัง้แต่ทางเข้า
เมืองฮามัทถึงแม่น้ําแหง่ถิน่ทุ รก ันดาร�

7
พระเจ้าทรงบรรเทาการทําโทษ  แล ้วลงโทษต่อไป

1  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าดังน้ี วา่  ดู  เถิด  พระองค์ ทรงสรา้งตัก๊แตน เม่ือพืชรุน่
หลังเริม่งอกขึ้นมา และดู เถิด เป็นพืชรุน่หลังจากท่ี กษัตรยิ ์ ได้  เก ่ียวแล้ว 2 และต่อมาเม่ือตัก๊แตนกินหญ้า
ในแผ่นดินน้ันหมดแล้ว ข้าพเจ้าจึงวา่ � โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ขอทรงให ้อภัย ยาโคบจะตัง้
อยู ่ได้  อยา่งไร เพราะเขาเล็กนิดเดียว� 3  เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งน้ีพระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัย พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า �จะไม่เป็นไปอยา่งน้ี� 4  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าอยา่งน้ี วา่  ดู  เถิด  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเรยีกให ้มี  การสู้ ความด้วยไฟ และไฟได้เผาผลาญมหาสมุทรใหญ่ และกินส่วนหน่ึงเสีย
5 ข้าพเจ้าจึงทูลวา่ � โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ขอพระองค์ทรงยบัยัง้ไว้ ยาโคบจะตัง้อยู ่ได้  อยา่งไร 
เพราะเขาเล็กนิดเดียว� 6  เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งน้ีพระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัย  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า
�จะไม่เป็นไปอยา่งน้ันด้วย� 7  พระองค์ ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าวา่  ดู  เถิด  องค์ พระผู้เป็นเจ้าประทับยนือยู ่ท่ี 
ข้างกําแพงสรา้งด้วยใช้สายดิง่  มี สายดิง่อยู่ในพระหตัถ์ 8 และพระเยโฮวาหต์รสักับข้าพเจ้าวา่ �อาโมสเอย๋
 เจ้ าเหน็อะไร� และข้าพเจ้าทูลวา่ �สายดิง่เส้นหน่ึง พระเจ้าข้า�  แล ้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า � ดู  เถิด เรา
จะเอาสายดิง่จั บท ่ามกลางอสิราเอลประชาชนของเรา เราจะไม่ผ่านเขาไปอกี 9  สถานท่ี อนัสูงทัง้หลายขอ
งอสิอคัจะรกรา้งไป และสถานบร ิสุทธ ์ิทัง้หลายของอสิราเอลจะถูกทิง้ไว ้เสียเปล่า และเราจะลุกขึ้นต่อสู้ วงศ์ 
วานเยโรโบอ ัมด ้วยดาบ�
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อามาซิยาหสั์ง่ใหอ้าโมสออกจากเมืองเบธเอล
10  แล ้วอามาซิยาห ์ปุ โรหติแหง่เบธเอลส่งคนไปยงัเยโรโบอมักษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล ทูลวา่ �อาโมสได้คิด

กบฏต่อพระองค์ในท่ามกลางวงศ์วานอสิราเอล บรรดาถ้อยคําของเขาก็ หน ักแผ่นดิน 11 เพราะอาโมสได้ 
กล ่าวดังน้ี วา่ �เยโรโบอมัจะสิน้ชีว ิตด ้วยดาบ และอสิราเอลจะตกไปเป็นเชลยหา่งจากแผ่นดินของเขา� �
12 และอามาซิยาห ์พู  ดก ับอาโมสวา่ � โอ ท่านผู้ ทํานาย ไปเถิด จงหนีไปเสียท่ี แผ่ นดินยูดาห์ ไปรบัประทาน
อาหารท่ี น่ัน และพยากรณ์ ท่ี น่ันเถิด 13 อยา่มาพยากรณ์ ท่ี เบธเอลอกีเลย เพราะวา่น้ีเป็นสถานบร ิสุทธ ์ิขอ
งกษั ตร ิย์ และเป็นพระราชสํานักของกษั ตร ิย�์

อาโมสตอบผู้ ท่ี  กล ่าวหาท่าน
14 อาโมสจึงตอบอามาซิยาห ์วา่ �ข้าพเจ้าไม่ ใช ่ ผู้  พยากรณ์ หรอืลูกชายของผู้ พยากรณ์ ข้าพเจ้าเป็นคน

เล้ียงสัตว์ และเป็นคนเก็บผลมะเด่ือ 15 และพระเยโฮวาห์ทรงนําข้าพเจ้ามาจากการติดตามฝูงแพะแกะ
และพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �ไปซิ จงพยากรณ์ แก่ อสิราเอลประชาชนของเรา� 16 ฉะน้ันบัดน้ี จง
ฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ท่านกล่าววา่ �อยา่พยากรณ์ กล ่าวโทษอสิราเอล และอยา่เทศนากล่าวโทษ
วงศ์วานอสิอคั� 17  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาหจึ์งตร ัสด ังน้ี วา่ �ภรรยาของท่านจะเป็นหญิงโสเภณี ท่ี ในเมือง
 บุ ตรชายหญิงของท่านจะล้มลงตายด้วยดาบ และท่ี ดิ นของท่านเขาจะขึงเส้นแบ่งออก ตั วท ่านเองจะสิน้
ชวีติในแผ่นดิ นที ่ ไม่  สะอาด และอสิราเอลจะต้องตกไปเป็นเชลยหา่งจากแผ่นดินของตนเป็นแน่� �

8
 ผลไม้  ฤดู รอ้นท่ี เป่ือยเน่า 

1  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าดังน้ี วา่  ดู  เถิด  มี กระจาดผลไม้ ฤดู รอ้นกระจาดหน่ึง
2 และพระองค์ตร ัสว ่า �อาโมส  เจ้ าเหน็อะไร� และข้าพเจ้าทูลวา่ � ผลไม้  ฤดู รอ้นกระจาดหน่ึง พระเจ้าข้า�
 แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �วนัสิน้สุดมาถึ งอ ิสราเอลประชาชนของเราแล้ว เราจะไม่ผ่านเขาไป
อกีเลย� 3  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า �ในวนัน้ัน เสียงเพลงในพระวหิารจะเป็นเสียงรํา่ไห้ จะมีศพ
มากมายทุกแหง่ทิง้ไว ้เงยีบๆ �

พระเจ้าทรงคํานวณบาปทัง้หลายของอสิราเอล
4  โอ ท่านผู้ เหย ียบยํ่าคนขัดสน ท่านผู้ ทําลายคนยากจนแหง่แผ่นดิน จงฟังถ้อยคําน้ี 5 โดยกล่าววา่

�เม่ือไรหนอวนัขึ้นค่ําจะหมดไป เราจะได้ขายข้าวของเรา เม่ือไรหนอวนัสะบาโตจะพ้นไป เราจะได้เอาข้าว
สาลีออกขาย เราจะได้กระทําเอฟาห ์ให ้ยอ่มลง และกระทําเชเขลใหโ้ตขึ้น และหลอกค้าด้วยตาชัง่ขี้ ฉ้อ 6 เพื่อ
เราจะได้ซ้ือคนจนด้วยเงนิ และซ้ือคนขัดสนด้วยรองเท้าสานคู่ หน่ึง  เออ และขายกากข้าวสาลี� 7 โดยศั กด ์ิ 
ศร ีของยาโคบ พระเยโฮวาหท์รงปฏิญาณวา่ � แน่ นอนที เดียว เราจะไม่ลืมการกระทําของเขาสักอยา่งเดียว
เป็นนิตย์ 8  แผ่ นดินจะไม่หวัน่ไหวเพราะเรือ่งน้ี หรอื  ทุ กคนท่ีอาศัยอยู่ในแผ่นดินน้ันจะไม่ ไว้ทุกข์  หรอื และ
แผ่นดินน้ันทัง้หมดก็ เอ ่อขึ้นมาอยา่งแม่ น้ํา  ถู กซัดไปซัดมาและยุบลงอกี เหมือนแม่น้ําแห ่งอ ียปิต์ มิใช ่ หรอื 
� 9  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า �และต่อมาในวนัน้ันเราจะกระทําให ้ดวงอาทิตย ์ตกในเวลาเท่ียงวนั
กระทําใหโ้ลกมืดไปในกลางวนัแสกๆ 10 เราจะใหก้ารเล้ียงของเจ้าทัง้หลายกลับเป็นการไว ้ทุกข์ และใหเ้สียง
เพลงทัง้สิน้ของเจ้าเป็นคําครํา่ครวญ เราจะนําผ้ากระสอบมาท่ีเอวของคนทัง้หลาย และศีรษะทัว่ไปก็จะ
ล้าน และเราจะกระทําให้เป็นเหมือนการไว ้ทุกข์  ให ้ บุ ตรชายคนเดียวของเขา และวาระสุดท้ายก็จะให้เหมือ
นว ันที ่ ขมขื่น � 11  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า � ดู  เถิด วนัเวลาก็ มาถึง เม่ือเราจะส่งทุพภิกขภัยมาท่ี 
แผ่นดิน  ไม่ใช ่การอดอาหาร หรอืการกระหายน้ํา  แต่ จะอดฟังพระวจะของพระเยโฮวาห์ 12 เขาทัง้หลายจะ
ท่องเท่ียวจากทะเลน้ีไปทะเลโน้น และจากทิศเหนือไปทิศตะวนัออก เขาทัง้หลายจะวิง่ไปวิง่มาเพื่อแสวงหา
พระวจนะของพระเยโฮวาห์  แต่ เขาจะหาไม่ พบ 13 ในวนัน้ัน สาวพรหมจารสีวยๆและคนหนุ่มจะสลบไสล
เพราะความกระหาย 14 บรรดาผู้ ท่ี ปฏิญาณโดยความบาปแหง่สะมาเรยี และกล่าววา่ � โอ ดานเอย๋ พระ
ของท่านมี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด � และวา่ �พระมรรคาของเบเออรเ์ชบามี ช ีวติอยู ่แน่  ฉันใด � เขาเหล่าน้ีจะล้มลง
และจะไม่ ลุ กขึ้ นอ ีกเลย�

9
อสิราเอลจะถูกกระจัดกระจายไปทัว่โลก (พบญ 28:63-68)

1 ข้าพเจ้าเหน็องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับยนือยู่ข้างแท่นบู ชา และพระองค์ตร ัสว ่า �จงตี ท่ี หวัเสาเพื่อให ้
ธรณีประตู  หวัน่ไหว และจงหกัมันเสียให้เป็นชิน้ๆเหนือศีรษะของประชาชนทัง้หมด  คนที ่ยงัเหลืออยู่เราจะ
สังหารเสียด้วยดาบ จะไม่ มี  ผู้ ใดหนีไปได้ เลย จะไม่รอดพ้นไปได้สักคนเดียว 2  แม้ว ่าเขาจะขุดไปถึงนรก มือ
ของเราจะจับเขามาจากท่ี น่ัน ถ้าเขาจะปีนไปฟ้าสวรรค์ เราจะนําเขาลงมาจากท่ี น่ัน 3  แม้ว ่าเขาจะซ่อน
อยู ่ท่ี ยอดเขาคารเมล เราจะหาเขาท่ีน่ันแล้วจับเขามา  แม้ว ่าเขาจะไปซ่อนอยู ่ท่ี ก้นทะเลให้พ้นตาเรา เรา
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จะบัญชางู ท่ีน่ัน และมันจะกัดเขา 4  แม้ว ่าเขาจะตกไปเป็นเชลยต่อหน้าศั ตรู ของเขาทัง้หลาย เราจะบัญชา
ดาบท่ี น่ัน และดาบจะฆ่าเขาเสีย เราจะจ้องมองดูเขาอยู่เป็นการมองรา้ย  ไม่ใช ่มองดี� 5  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าจอมโยธา  พระองค์  ผู้ ทรงแตะต้องแผ่นดิน และแผ่นดิ นก ็ละลายไป และบรรดาท่ีอาศัยอยู่ใน
น้ั นก ็ ไว้ทุกข์ และแผ่นดินน้ันทัง้หมดก็ เอ ่อขึ้นมาอยา่งแม่ น้ํา และยุบลงอกีเหมือนแม่น้ําแห ่งอ ียปิต์ 6  ผู้ 
ทรงสรา้งหอ้งชัน้บนไว้ในสวรรค์ และตัง้ฟ้าครอบไว ้ท่ี  พื้นโลก  ผู้ ทรงเรยีกน้ําทะเลมาแล้วรดน้ําน้ันบนพื้น
โลก พระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ 7 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � โอ คนอสิราเอลเอย๋  แก่ เราเจ้าไม่เป็น
เหมือนคนเอธโิอเปียดอกหรอื เรามิ ได้ พาอสิราเอลขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ หรอื และพาคนฟีลิสเตียมาจาก
คัฟโทร์ และพาคนซีเรยีมาจากคีร ์หรอื 8  ดู  เถิด พระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจั บอย ู่ ท่ี ราชอาณา
จั กรอ ันบาปหนา และเราจะทําลายมันเสียจากพื้นโลก  เวน้แต่ เราจะไม่ทําลายวงศ์วานยาโคบให ้สิ ้นเสียที 
เดียว � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 9 � เพราะวา่  ดู  เถิด เราจะบัญชาและจะสัน่วงศ์วานอสิราเอลท่ามกลาง
ประชาชาติทัง้หลายอยา่งกับสัน่ตะแกรง  แต่  ไม่มี เม็ดใดสักเม็ดเดียวท่ีตกลงถึ งด ิน 10 คนบาปทัง้ปวงใน
ประชาชนของเราจะตายด้วยดาบ คือผู้ ท่ี  กล่าววา่ �ความชัว่จะตามไม่ทันและจะไม่พบเรา�

ราชาธปิไตยของดาวดิจะฟ้ืนดังเดิม
11 ในวนัน้ัน เราจะยกพลับพลาของดาวดิซ่ึงพังลงแล้ วน ัน้ตัง้ขึ้นใหม่ และซ่อมชอ่งชาํรุดต่างๆเสีย และจะ

ยกท่ีปร ักห ักพังขึ้น และจะสรา้งเสียใหม่อยา่งในสมัยโบราณกาล 12 เพื่อเขาจะได้ยดึกรรมสิทธิ ์คนที ่ เหลือ
อยู ่ของเอโดม และประชาชาติทัง้สิน้ซ่ึงเขาเรยีกด้วยนามของเรา� พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงกระทําเชน่น้ีตร ัสด ัง
น้ี แหละ 

ทัง้แผ่นดิ นอ ิสราเอลและคนอสิราเอลจะได้รบัพระพรในอาณาจั กร 1000  ปี 
13 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด วนัเวลาก็ มาถึง เม่ือคนท่ีไถจะทันคนท่ี เก่ียว และคนท่ียํ่าผลองุน่จะทันคน

ท่ีหวา่นเมล็ ดอง ุ่น จะมีน้ําองุน่หยดจากภู เขา เนินเขาทัง้สิน้จะละลายไป 14 เราจะใหอ้สิราเอลประชาชนของ
เรากลับสู่สภาพเดิม เขาจะสรา้งเมืองท่ีพังน้ันขึ้นใหม่และเข้าอาศัยอยู่ เขาจะปลูกสวนองุน่และด่ื มน ้ําองุน่
ของสวนน้ัน เขาจะทําสวนผลไม้และรบัประทานผลของมัน 15 เราจะปลูกเขาไวใ้นแผ่นดินของเขา เขาจะไม่ 
ถู กถอนออกไปจากแผ่นดินซ่ึงเราได้ มอบให ้ แก่ เขาอกีเลย� พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 
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โอบาดีห์

เราไม่ รู ้วา่โอบาดีหเ์ป็นผู้ ใด หรอืวา่เขาพยากรณ์ ท่ี ไหนหรอืเม่ือไร เราไม่ รู ้วา่บิดาของเขาชื่ออะไร  ชื่อ โอบา
ดีห์ หมายความวา่ � ผู้  นมัสการ �  หรอื � ผู้รบัใช ้ของพระเยโฮวาห�์ เขาอาจจะเป็นโอบาดีห ์ท่ี  กล ่าวถึงใน 1
พกษ 18:3; 1 พศด 9:16; 8:38; 27:19 เขาอาจจะอยู ่ท่ี ประเทศยูดาห์ (1:11)

เล่ มน ้ี มี  คําพยากรณ์  แห ่งการพิพากษาต่อประเทศเอโดม (1:6, 8, 19, 21)  เป้ าหมายของเล่ มน ้ีคือเพื่อ
แสดงวา่เอโดมจะต้องถูกพิพากษาเพราะเหตุเขาข่มเหงชาวกรุงเยรูซาเล็ม  น่ี อาจจะเกิดขึ้นในชว่งเวลาเดีย
วกั นก ับ 2 พกษ 8  และ 2 พศด 21 (ประมาณปี ก่อน  ค�ศ� 800)  หน ังสือเยเรมีย์ 49:7-22  มี  คําพยากรณ์ เช ่
นก ันต่อเอโดม

ความหายนะจะมาสู่เอโดม
1 นิ มิ ตของโอบาดีห์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรสัเก่ี ยวด ้วยเรือ่งเอโดมดังน้ี วา่ เราได้ยนิข่าวลือจากพระ

เยโฮวาห์ ทูตคนหน่ึงถูกส่งไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ให ้ พูดวา่ �จงลุกขึ้นเถิด  ให ้เราลุกไปทําสงคราม
กับเมืองเอโดม� 2  ดู  เถิด เราได้กระทําเจ้าให้เล็กท่ามกลางบรรดาประชาชาติ  ให ้ เจ้ าเป็ นที ่ ดู หมิน่อยา่งมาก
3 ความเหอ่เหมิแหง่ใจของเจ้าได้ล่อลวงเจ้าเอง  เจ้ าผู้ซ่ึงอาศัยอยูใ่นซอกหนิ  ท่ี อาศัยของเจ้าอยู ่สูง  เจ้ าราํพึง
อยู่ในใจวา่ � ผู้ ใดจะให้เราลงมายงัพื้นดิน� 4  แม้ว ่าเจ้าเหนิขึ้นไปสูงเหมือนนกอนิทรี  แม้ว ่ารงัของเจ้าอยู่ใน
หมู่ดวงดาวทัง้หลาย เราจะฉุดเจ้าลงมาจากท่ี น่ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 5 ถ้าขโมยเข้ามาหาเจ้า ถ้า
พวกปล้นเข้ามาในเวลากลางคืน ( เจ้ าจะถูกทําลายสักเท่าใด� เขาจะไม่ขโมยเพียงพอแก่ตัวของเขาเท่าน้ัน
หรอื ถ้าคนเก็บองุน่มาหาเจ้า เขาจะไม่ทิง้องุน่ตกค้างไวบ้้างหรอื 6 ข้าวของของเอซาวได้ ถู  กร ื้อค้นสักเท่าใด
หนอ  ทรพัย์สมบัติ ซ่ึงซ่อนไว ้ก็  ถู  กค ้นไปหมด 7 พันธมิตรทัง้สิน้ของเจ้าได้ขับเจ้าไปถึงพรมแดน สหมิตรของ
เจ้าได้ล่อลวงเจ้า เขากลับสู้ชนะเจ้าเสียแล้ว  มิ ตรท่ีกินข้าวหม้อเดียวกับเจ้าก็วางกั บด ักเจ้า เรือ่งน้ี ไม่มี ใคร
เข้าใจอะไรเสียเลย 8 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ในวนัน้ันเราจะไม่ทําลายคนฉลาดให ้สิ ้นไปจากเอโดม และทําลาย
ความเข้าใจเสียจากภูเขาเอซาวหรอื 9  โอ เทมานเอย๋ ชายผู้ มี กําลังทัง้หลายของเจ้าจะขยาด จนในท่ีสุดทุก
คนท่ีมาจากภูเขาเอซาวจะถูกตัดขาดเสียด้วยการสังหาร

ความบาปของเอโดมต่ ออ ิสราเอล
10  เหตุ เพราะความรุนแรงท่ีกระทําต่อยาโคบน้องชายของเจ้า ความอบัอายจะปกคลุมเจ้าไว้  เจ้ าจะต้อง

ถูกตัดขาดออกไปเป็นนิตย์ 11 ในว ันที ่ เจ้ ายนืเป็นปฏิ ปักษ์ ในว ันที ่คนต่างด้าวนํากําลังของเขาไปเป็นเชลย
และคนต่างชาติ เข ้ามาทางประตู เมือง เขาจับสลากเอากรุงเยรูซาเล็มกัน  เจ้ าก็เหมือนคนเหล่าน้ันคนหน่ึง
12  เจ้ าไม่ควรยนืยิม้อยู่ด้วยความพอใจในว ันที ่น้องชายของเจ้ารบัเคราะหใ์นวนัน้ัน  เจ้ าไม่ควรเปรมปร ีดิ ์ เย ้ย
ประชาชนยูดาห์ในว ันที ่เขาทัง้หลายถูกทําลาย  เจ้ าไม่ควรจะโอ้อวดในว ันที ่เขาตกทุกข์ ได้  ยาก 13  เจ้ าไม่ควร
เข้าประตูเมืองแหง่ประชาชนของเราในวนัแหง่หายนะของเขา  เออ  เจ้ าไม่ควรยนืยิม้อยู่ในเรือ่งภัยพิบั ติ ของ
เขาในวนัแหง่หายนะของเขา  เจ้ าไม่ควรจะเข้ารบิทรพัย ์สิ นของเขาไปในวนัแหง่หายนะของเขา 14  เจ้ าไม่ควร
จะยนืสกัดทางแยก เพื่อจะกําจัดพวกท่ี หลบหนี ของเขา  เจ้ าไม่ควรจะมอบพวกท่ี เหลืออยู ่ ให ้ แก่  ศัตรู ของเขา
ในว ันที ่เขาตกทุกข์ ได้  ยาก 

การรือ้ทําลายเอโดม เปรยีบได้กับวนัแหง่พระเยโฮวาห ์ในอนาคต 
15 เพราะวนัแหง่พระเยโฮวาห ์ใกล้  ประชาชาติ ทัง้สิน้เข้ามาแล้ว  เจ้ ากระทําแก่เขาอยา่งไร  ก็ จะมี ผู้ มากระ

ทําแก่ เจ้ าอยา่งน้ัน การตอบแทนของเจ้าจะกลับมาตกบนศีรษะของเจ้าเอง 16  เจ้ าด่ืมอยู่บนภูเขาบร ิสุทธ ิ
์ของเราฉันใด  ประชาชาติ ทัง้สิ ้นก ็จะด่ืมไม่หยุดฉันน้ัน  เออ เขาจะด่ืมแล้ วก ็โอนเอนไป เขาจะเป็นเหมือน
อยา่งท่ี ไม่ เคยเกิดมา

ในยุค 1000  ปี อสิราเอลจะได้ แผ่ นดินของเอโดมเป็นกรรมสิทธิ์
17  แต่ จะมีคนรอดพ้นในภูเขาศิ โยน และท่ีน้ันจะบร ิสุทธ ิ์ และวงศ์วานของยาโคบจะได้ถือกรรมสิทธิ ์ท่ี  ดิ  นอ 

ันเป็นกรรมสิทธิข์องเขา 18  วงศ์ วานของยาโคบจะเป็นไฟ  วงศ์ วานของโยเซฟจะเป็นเปลวไฟ และวงศ์วาน
ของเอซาวจะเป็นตอข้าว ไฟและเปลวไฟจะไหม้และเผาผลาญเสีย  วงศ์ วานของเอซาวจะไม่ มี ใครรอดได้ เลย 
เพราะวา่พระเยโฮวาห ์ได้ ลัน่พระวาจาแล้ว 19 คนเหล่าน้ั นที ่ อยู ่ในภาคใต้จะได้ ภู เขาเอซาวเป็นกรรมสิทธิ์
คนเหล่าน้ั นที ่ อยู ่ในท่ีราบจะได้ แผ่ นดินฟีลิสเตีย เขาจะได้ แผ่ นดินเอฟราอมิและแผ่นดินสะมาเรยีเป็น
กรรมสิทธิ์ และเบนยามินจะได้กิเลอาดเป็นกรรมสิทธิ์ 20 พลโยธาของอสิราเอลท่ีเป็นเชลยจะได้ ท่ี ซ่ึงเป็น
ของคนคานาอนัไกลไปจนถึงศาเรฟัทเป็นกรรมสิทธิ์ ส่วนพวกเชลยชาวเยรูซาเล็ มท ่ี อยู ่ในเสฟาราดจะได้หวั
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เมืองในภาคใต้เป็นกรรมสิทธิ์ 21 พวกผู้ชว่ยให้พ้นจะขึ้นไปท่ี ภู เขาศิโยนเพื่อปกครองภูเขาเอซาว และราช
อาณาจั กรน ัน้จะตกเป็นของพระเยโฮวาห์
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
โยนาห์

โยนาห ์เก ิดท่ีเมืองกัทเฮเฟอร ์แคว ้นกาลิลี ตระกูลเศบู ลุ น ในอาณาจักรเหนือ เขารบัใช้ในสมัยกษั ตร ิยเ์ย
โรโบอ ัมท ่ี2 (2 พกษ 14:23-25) โยนาหเ์ป็นบุตรอามิททัย (1:1; 2 พกษ 14:23-25)

 หน ังสือโยนาห ์ได้ รบัการดู ถู กจากผู้สงสัยและคนท่ี ไม่ เชื่อในพระเจ้ามากกวา่เล่ มอ ื่นๆในพระคัมภีร์  แต่ เล่ 
มน ้ี ได้ รบัการพิสู จน ์ วา่ เป็นความจรงิมากกวา่เล่ มอ ื่นๆในพระคัมภีร ์เดิม และประว ัติ  ศาสตร ์รบัรองวา่โยนาห์
คนน้ี มี  จรงิ 

 พระเยซู  ได้ อา้งถึงเรือ่งของโยนาห์วา่เป็นความจรงิในเม่ือพระองค์ทรงเปรยีบเทียบเรือ่งน้ีกับการถูกฝัง
ไว้ และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ เอง (มธ 12:39-41) เพราะเหตุวา่พระเยซู ได้ เชื่อวา่เรือ่งน้ี
เป็นความจรงิ คนใดๆท่ีปฏิเสธเรือ่งน้ี ก็ เป็นคนชัว่ พระเจ้าแหง่พระคัมภีร ์น้ี ทรงสามารถชว่ยโยนาห ์ให ้พ้น
จากปลาวาฬ และทรงสามารถชว่ยพระเยซู ให ้เป็นขึ้นมาจากความตายได้ เชน่กัน 

พระเจ้าทรงเรยีกโยนาห์
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงโยนาห ์บุ ตรชายของอามิททัยวา่ 2 �จงลุกขึ้นไปยงันีนะเวห์นครใหญ่

และรอ้งกล่าวโทษชาวเมืองน้ัน  เหตุ ความชัว่ของเขาทัง้หลายได้ขึ้นมาเบื้องหน้าเราแล้ว�

โยนาห ์ได้ กบฏและขึ้นเรอืหนี ไป  แล ้วเกิดพายุ ใหญ่ 
3  แต่ โยนาห ์ได้  ลุ กขึ้นหนีไปยงัเมืองทารชชิจากพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ ท่านได้ลงไปยงัเมืองยฟัฟา และ

พบกําป่ันลําหน่ึงกําลังไปเมืองทารชชิ ดังน้ันท่านจึงชาํระค่าโดยสาร และขึ้นเรอืเดินทางรว่มกับเขาทัง้
หลายไปยงัเมืองทารชชิให้พ้นจากพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 4  แต่ พระเยโฮวาห์ทรงขับกระแสลมใหญ่ขึ้น
เหนือทะเล จึงเกิดพายุ ใหญ่ ในทะเลน้ัน จนน่ากลัวกําป่ันจะอบัปาง 5  แล ้วบรรดาลูกเร ือก ็ กลัว ต่างก็รอ้งขอ
ต่อพระของตน และเขาโยนสินค้าในกําป่ันลงในทะเลเพื่อให้กําป่ันเบาขึ้น  แต่ โยนาห ์เข ้าไปข้างในเรอื นอน
ลงและหลับสนิท 6 นายเรอืจึงมาหาท่านและกล่าวแก่ท่านวา่ � โอ  เจ้ าคนขี้เซาเอย๋ อยา่งไรกันน่ี  ลุ กขึ้นซิ จง
รอ้งขอต่อพระเจ้าของเจ้า ชะรอยพระเจ้าน้ันจะทรงระลึกถึงพวกเราบ้าง เราจะได้ ไม่  พินาศ � 7 เขาทัง้หลาย
ก็ชกัชวนกั นว ่า �มาเถอะ  ให ้เราจับสลากกัน เพื่อเราจะทราบวา่ ใครเป็นต้นเหตุ แห ่งภัยซ่ึงเกิดขึ้นแก่เราน้ี�
ดังน้ันเขาก็ จับสลาก สลากน้ั นก ็ตกแก่โยนาห์ 8 เขาจึงพู ดก ั บท ่านวา่ �จงบอกเรามาเถิดวา่ ภัยซ่ึงเกิดขึ้นแก่
เราน้ี ใครเป็นต้นเหตุ  เจ้ าหากินทางไหน และเจ้ามาจากไหน ประเทศของเจ้าชื่ออะไร  เจ้ าเป็นคนชาติ ไหน 
� 9 และท่านจึงตอบเขาวา่ �ข้าพเจ้าเป็นคนฮบีรู และข้าพเจ้ายาํเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์
 ผู้ ทรงสรา้งทะเลและแผ่นดินแหง้� 10 คนทัง้ปวงก็ กล ัวยิง่นัก จึงถามท่านวา่ �ท่านกระทําอะไรเชน่น้ี หนอ 
� เพราะคนเหล่าน้ันทราบแล้ วว ่า ท่านหลบหนีจากพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เพราะท่านบอกแก่เขาเชน่น้ัน
11 เขาทัง้หลายจึงกล่าวแก่ท่านวา่ �เราควรจะทําอยา่งไรแก่ ท่าน เพื่อทะเลจะได้สงบลงเพื่อเรา� เพราะ
ทะเลยิง่กําเรบิมากขึ้นทุกที

ปลามหมึาตัวหน่ึงได้ กล ืนโยนาห ์เข้าไป 
12 ท่านจึงตอบเขาทัง้หลายวา่ �จงจับตัวข้าพเจ้าโยนลงไปในทะเลก็ แล้วกัน ทะเลก็จะสงบลงเพื่อท่าน

เพราะข้าพเจ้าทราบอยู ่วา่  ท่ี  พายุ  ใหญ่  เก ิดขึ้นแก่ท่านเชน่น้ี  ก็ เน่ืองจากตัวข้าพเจ้าเอง� 13 ถึงกระน้ั นก ็ ดี พวก
ลูกเร ือก ็ชว่ยกันตีกรรเชยีงอยา่งแข็งแรงเพื่อจะนําเรอืกลับเข้าฝ่ังแต่ ไม่ได้ เพราะวา่ทะเลยิง่กําเรบิมากขึ้น
ต้านเขาไว้ 14 เพราะฉะน้ันเขาจึงรอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทัง้หลาย
ขอวงิวอนต่อพระองค์ ขออยา่ให้พวกข้าพระองค์พินาศเพราะชวีติของชายผู้ น้ี  เลย ขออยา่ให้โทษของการ
ทําใหโ้ลหติท่ี ไร ้ความผิดตกมาเหนือข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะวา่พระองค์ ได้ ทรงกระทําสิง่ท่ี 
พระองค์ ทรงพอพระทัย� 15 เขาจึงจับโยนาห์ทิง้ลงไปในทะเล ความป่ันป่วนในทะเลก็สงบลง 16 คนเหล่าน้ั 
นก ็ยาํเกรงพระเยโฮวาห ์ยิง่นัก เขาทัง้หลายก็ถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาหแ์ละปฏิญาณตัวไว้ 17 และพระ
เยโฮวาหท์รงกําหนดใหป้ลามหมึาตัวหน่ึงกลืนโยนาห ์เข้าไป โยนาห ์ก็  อยู ่ในท้องปลาน้ันสามวนัสามคืน

2
โยนาหอ์ธษิฐานและได้รอดพ้นไป

1  แล ้วโยนาห ์ก็ อธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจากภายในท้องปลาน้ัน 2  วา่ �ในคราวท่ีข้า
พระองค์ ตกทุกข์ได้ยาก ข้าพระองค์ รอ้งทุกข์ ต่อพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงสดับข้าพระองค์ ข้าพระองค์
รอ้งทูลจากท้องของนรก และพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์ 3 เพราะพระองค์ทรงเหวีย่งข้าพระองค์ลง
ไปในท่ีลึกในท้องทะเล และน้ําก็ท่วมล้อมรอบข้าพระองค์ ไว ้บรรดาคล่ืนและระลอกของพระองค์ท่วมข้า
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พระองค์ แล้ว 4 ข้าพระองค์จึงทูลวา่ �ข้าพระองค์ ถู กเหวีย่งให้พ้นจากสายพระเนตรของพระองค์  แต่ ข้า
พระองค์จะเงยหน้าดูพระวหิารบร ิสุทธ ิข์องพระองค์ ได้  อกี � 5 น้ําก็ท่วมมิดข้าพระองค์ คือถึงจิตใจข้าพระองค์
 ท่ี ลึ กก ็ อยู ่รอบตัวข้าพระองค์ สาหรา่ยทะเลก็พันศีรษะข้าพระองค์ อยู ่6 ข้าพระองค์ลงไปยงัท่ีรากแหง่ภู เขา
ทัง้หลาย  แผ่ นดิ นก ับดาลประตูปิ ดก ้ันข้าพระองค์ ไว ้ เป็นนิตย ์ แต่ กระน้ั นก ็ ดี  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพระองค์  พระองค์ ยงัทรงนําชวีติของข้าพระองค์ขึ้นมาจากความเป่ือยเน่า 7 เม่ือจิตใจออ่นเพลียไป
ในตัวของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ระลึกถึงพระเยโฮวาห์ และคําอธษิฐานของข้าพระองค์มาถึงพระองค์  เข้า
สู่ พระวิหารบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ 8 บรรดาผู้ ท่ี แสดงความนับถือต่อพระเทียมเท็จ ยอ่มสละทิง้พระเมตตา
เสีย 9  แต่ ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาแด่ พระองค์  พร ้อมด้วยเสียงโมทนาพระคุ ณ ข้าพระองค์ปฏิญาณไว ้
อยา่งไร ข้าพระองค์จะทําตามคําปฏิญาณอยา่งน้ัน การท่ีชว่ยใหร้อดน้ันเป็นของพระเยโฮวาห�์ 10 และพระ
เยโฮวาหต์ร ัสส ัง่ปลาน้ัน มั นก ็สํารอกโยนาหอ์อกไวบ้นแผ่นดินแหง้

3
พระเจ้าทรงเรยีกโยนาห ์อกี โยนาหป์ระกาศและคนนีนะเวห ์กลับใจ 

1  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮวาหม์าถึงโยนาหเ์ป็นคํารบสองวา่ 2 �จงลุกขึ้นไปยงันีนะเวห์นครใหญ่ และ
ประกาศข่าวแก่เมืองน้ันตามท่ีเราบอกเจ้า� 3 ดังน้ันโยนาห์จึงลุกขึ้นไปยงันีนะเวห์ ตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ ฝ่ายนีนะเวหเ์ป็นนครใหญ่โตมากที เดียว ถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลาสามวนั 4 โยนาหตั์ง้ต้นเดิน
เข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดิ นว ันหน่ึง และท่านก็รอ้งประกาศวา่ � อ ีกส่ี สิ บวนั นีนะเวห์จะถูกควํา่� 5 ฝ่าย
ประชาชนนครนีนะเวห ์ได้ เชื่อพระเจ้า เขาประกาศให ้อดอาหาร และสวมผ้ากระสอบ  ตัง้แต่  ผู้ใหญ่  ท่ี สุดถึง
ผู้ น้อยท่ีสุด 6  กิตติศัพท์  น้ี ลือไปถึงกษั ตร ิย์นครนีนะเวห์  พระองค์ ทรงลุกขึ้นจากพระท่ี น่ัง ทรงเปล้ืองฉลอง
พระองค์ออกเสีย ทรงสวมผ้ากระสอบแทน และประทับบนกองขี้ เถ้า 7  พระองค์ ทรงออกพระราชกฤษฎี กา 
ประกาศไปทัว่นครนีนะเวห์ โดยอาํนาจกษั ตร ิย์และบรรดาขุนนางทัง้หลายวา่ �คนหรอืสัตว์  ไม่ วา่ฝูงสัตว ์
ใหญ่ หรอืฝูงสัตว ์เล็ก หา้มลิม้รสสิง่ใดๆ อยา่ใหกิ้นอาหาร อยา่ใหด่ื้ มน ํ้า 8  ให ้ทัง้คนและสัตวน์ุ่งหม่ผ้ากระสอบ
 ให ้ตัง้จิตตัง้ใจรอ้งทูลต่อพระเจ้า  เออ  ให ้ ทุ กคนหนักลับเสียจากการประพฤติ ชัว่ และเลิกการทารุณซ่ึ งม ือเขา
กระทํา 9 ใครจะรู ้ได้ พระเจ้าอาจจะทรงกลับและเปล่ียนพระทัย คลายจากพระพิโรธอ ันร ุนแรงเพื่อวา่เราจะ
มิ ได้  พินาศ � 10 เม่ือพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทําของเขาแล้ วว ่า เขากลับไม่ ประพฤติ ชัว่ต่อไป พระเจ้าก็
ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตามท่ี พระองค์ ตรสัไว้ และพระองค์ ก็  มิได้ ทรงลงโทษเขา

4
โยนาห ์โกรธ 

1  เหตุการณ์  น้ี  ไม่ เป็ นที ่พอใจโยนาห ์อยา่งยิง่ และท่านโกรธ 2 ท่านจึงอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ เม่ือข้าพระองค์ยงัอยูใ่นประเทศของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ พู ดแล้ วว ่า จะเป็นไปเชน่น้ี มิใช ่ 
หรอื  น่ี แหละเป็นเหตุ ให ้ข้าพระองค์ ได้  ร ีบหนีไปยงัเมืองทารชชิ เพราะข้าพระองค์ทราบวา่  พระองค์ ทรงเป็น
พระเจ้าผู้ทรงกอปรด้วยพระคุ ณ และทรงพระกรุณา ทรงกริว้ชา้ และบรบูิ รณ ์ด้วยความเมตตา และทรง
กลับพระทัยไม่ ลงโทษ 3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะฉะน้ันบัดน้ี ขอพระองค์ทรงเอาชวีติของข้าพระองค์ไป
เสีย เพราะวา่ข้าพระองค์ตายเสี ยก ็ ดี กวา่อยู�่

พระเจ้าทรงสอนและวา่กล่าวโยนาห์
4 และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �การท่ี เจ้ าโกรธเชน่น้ี ดี  อยู ่ หรอื � 5  แล ้วโยนาห ์ก็ ออกไปนอกนคร น่ังอยูท่างทิศ

ตะวนัออกของเมืองน้ัน และท่านทําเพิงไวเ้ป็ นที ่ท่านอาศัย ท่านน่ังอยู ่ใต้ รม่เพิงคอยดู เหตุการณ์ อนัจะเกิด
ขึ้ นก ับนครน้ัน 6 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงกําหนดให้ต้นละหุง่ต้นหน่ึงงอกขึ้นมาเหนือโยนาห์  ให ้เป็ นที ่
กําบังศีรษะของท่าน  เพื่อให ้บรรเทาความรอ้นรุม่กลุ้มใจในเรือ่งน้ี เพราะเหตุต้นละหุง่ต้นน้ีโยนาหจึ์ งม ี ความ
ยนิดี  ยิง่นัก 7  แต่ ในเวลาเชา้ว ันร ุ่งขึ้น พระเจ้าทรงกําหนดให้หนอนตัวหน่ึงมากั ดก ินต้นละหุง่ต้นน้ันจนมัน
เหีย่วไป 8 ต่อมาเม่ือดวงอาทิตยข์ึ้นแล้ว พระเจ้าทรงกําหนดใหล้มตะวนัออกท่ีรอ้นผากพัดมา และแสงแดด
ก็แผดลงบนศีรษะของโยนาห์จนท่านออ่นเพลียไป และท่านนึกปรารถนาในใจท่ีจะตายเสีย จึงทูลขอวา่ � 
ให ้ข้าพระองค์ตายเสี ยก ็ ดี กวา่อยู�่ 9  แต่ พระเจ้าตรสักับโยนาห ์วา่ � ท่ี  เจ้ าโกรธเพราะต้นละหุง่น้ันดี อยู ่ แล ้ว
หรอื� ท่านทูลวา่ � ท่ี ข้าพระองค์โกรธถึงอยากตายน้ี ดี  แล้ว พระเจ้าข้า� 10 และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � เจ้ า
สงสารต้นละหุง่น้ัน ซ่ึงเจ้ามิ ได้ ลงแรงปลูก หร ือม ิ ได้ กระทําให้มันเจรญิ มันงอกเจรญิขึ้นในคืนเดียว  แล้วก็ 
ตายไปในคืนเดี ยวด ุจกัน 11  ไม่ สมควรหรอืท่ีเราจะไว ้ช ีวติเมืองนีนะเวห์นครใหญ่ น้ัน ซ่ึ งม ีพลเมืองมากกวา่
หน่ึงแสนสองหม่ืนคน  ผู้  ไม่ ทราบวา่ข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้าย และมี สัตว ์เล้ียงเป็ นอ ันมากด้วย�
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
 มี คาห์

 มี คาหเ์ป็นชาวเมืองโมเรเชทแหง่ประเทศยูดาห์ (1:14) เราไม่ทราบเก่ียวกับครอบครวัหรอืประว ัติ ของเขา
 แต่ เราทราบวา่เขาเป็นชาวเมืองโมเรเชท (1:1; ยรม 26:18) ตามข้อท่ี 1 เราเห ็นว ่ามีคาห ์อยู ่ สม ัยเดียวกั 
นก ับอสิยาห์ (อสย 1:1) และเขาพยากรณ์ในรชัสมัยกษั ตร ิย์โยธาม อาหสั และเฮเซคียาห์  ใน 4:1-8  มี คาห ์
ได้  พยากรณ์ ถึงการรวบรวมและความรอดของอสิราเอลและถึงอาณาจั กร 1000  ปี ของพระเยซูด้วยคําอนั
ไพเราะมาก เขาได้ พยากรณ์ ถึงการท่ีอสิราเอลจะเป็นเชลย การบุ กรุ กแหง่กรุงเยรูซาเล็ม การบังเกิดของ
พระเยซู ท่ี  หมู่ บ้านเบธเลเฮม (5:2) และอาณาจั กร 1000  ปี ของพระเยซู ในมธ 10:35-36  พระเยซู  ได้ อา้ง
ข้อความจากหนังสื อม ีคาห์

 หน ังสือเล่ มน ้ี มี  อยู ่3  ภาค  แล้วแต่ ละภาคได้เริม่ต้นด้วยคําวา่ � จงฟัง �

พระเจ้าทรงมีเรือ่งกล่าวโทษแก่สะมาเรยีและยูดาห์
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์ท่ี มาถึ งม ีคาห์ชาวเมืองโมเรเชท ในรชักาลโยธาม อาหสั และเฮเซคียาห ์

กษัตรยิ ์ แห ่งประเทศยูดาห์ ซ่ึงท่านได้ เห ็นเก่ียวกับสะมาเรยีและเยรูซาเล็ม 2  ชนชาติ ทัง้หลายเอย๋  ทุ กคนจง
ฟัง  โอ พิภพเอย๋ และสารพัดท่ี อยู ่ในน้ัน  จงฟัง และให ้องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเป็นพยานกล่าวโทษท่าน
คือองค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระวหิารบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ 3  เพราะ  ดู  เถิด พระเยโฮวาห์เสด็จออกจากสถาน
ของพระองค์ และจะเสด็จลงมา ทรงเหยยีบยํ่าท่ีสูงของพิ ภพ 4  ภู เขาจะละลายไปภายใต้ พระองค์ และหุบเขา
จะถูกผ่าเหมือนขี้ผึ้งหน้าไฟ เหมือนน้ําท่ีเทลงมาตามท่ี ชนั 5  เหตุการณ์ ทัง้ปวงเหล่าน้ีบังเกิดขึ้นเพราะการ
ละเมิดของยาโคบ และเพราะความบาปของวงศ์วานอสิราเอล การละเมิดของยาโคบน้ันคืออะไร สะมาเร ี
ยม ิ ใช ่ หรอื  ปู  ชน ียสถานสูงแหง่ยูดาหคื์ออะไร เยรูซาเล็มมิ ใช ่ หรอื 6  เหตุ  ฉะน้ัน เราจะกระทําสะมาเรยีใหเ้ป็นก
องสิง่ปร ักห ักพังอยู่ในท่ี โล่ง เป็ นที ่สําหรบัทําสวนองุน่ เราจะเทก้อนห ินที ่ ใช ้สรา้งเมืองน้ันลงท่ี หุบเขา จะให ้
เห ็นรากฐานของเมือง 7  รู ปเคารพแกะสลักทัง้สิน้ของเมืองน้ันจะถูกทุบเป็นชิน้ๆ ค่าจ้างทัง้สิน้ของเมืองน้ัน
จะถูกเผาเสียด้วยไฟ และเราจะกระทําให ้รู ปเคารพทัง้สิน้ของเมืองน้ันถูกทิง้รา้ง เพราะเมืองน้ันรวบรวม
รูปเคารพเหล่าน้ี มาด ้วยค่าจ้างของหญิงแพศยา และมันจะกลับเป็นค่าจ้างของหญิงแพศยา 8  เพราะเหตุน้ี 
ข้าพเจ้าจึงรํา่ไห้และครํา่ครวญ ข้าพเจ้าจะเดินเท้าเปล่าและเปลือยกายไปไหนๆ ข้าพเจ้าจะส่งเสียงรํา่ไห ้ดุ  
จม ังกร และเสียงครวญครางดุจนกเค้าแมว 9 เพราะวา่รอยแผลของเมืองน้ั นร ักษาไม่ หาย และได้ลามมาถึง
ยูดาห์  ได้ มาถึงกระทัง่ประตูเมืองแหง่ประชาชนของเราคือถึงเยรูซาเล็ม 10 อยา่บอกเรือ่งน้ีในเมืองกัท อยา่
รอ้งไหไ้ปเลย จงเกลือกกลิง้ตัวอยูใ่นฝุ่นในวงศ์วานอฟัราห์ 11 ชาวเมืองชาฟีร ์เอย๋ จงผ่านไปตามทางของเจ้า
ด้วยตัวเปลือยเปล่าและอบัอาย ชาวเมืองศานันไม่ ได้ ออกมาในเม่ือเบธเอเซลรํา่ไห้ มันจะเอาสถานท่ีตัง้ของ
มันไปเสียจากเจ้า 12 เพราะวา่ชาวมาโรทคอยความดี อยู ่ด้วยความรอบคอบ  แต่  ภัยพิบัติ  ได้ ลงมาจากพระเย
โฮวาห์ถึงประตูเมืองเยรูซาเล็ม 13  โอ ชาวเมืองลาคีชเอย๋ จงเทียมม้าเข้ากับรถรบ เธอเริม่สรา้งบาปให ้แก่  บุ 
ตรสาวของศิ โยน เพราะได้พบการละเมิดของอสิราเอลในเจ้า 14  เพราะฉะน้ัน  เจ้ าจะต้องมอบของไวอ้าลัย
ให ้แก่ โมเรเชท-กัท บรรดาเรอืนของอคัซีบจะเป็นสิง่อสัตย ์แก่ บรรดากษั ตร ิย ์อสิราเอล 15  โอ ชาวเมืองมาเร
ชาห ์เอย๋ เราจะนําผู้รบัมรดกมาสู่ เจ้ าอกี ท่านจะมายงัอดุลลัมซ่ึงเป็นสงา่ราศีของอสิราเอล 16 จงกล้อนผม
และโกนหนวดโกนเคราเสีย เพื่อไว ้ทุกข์  ให ้ แก่ ลู กร ักท่ีพอใจของเจ้า จงทําตัวใหล้้านมากขึ้นเหมือนนกอนิทรี
เพราะเขาทัง้หลายได้จากเจ้าไปเป็นเชลย

2
ความโลภและพวกผู้ พยากรณ์  เท ็จนําความหายนะมาสู่ ยู ดาห์

1  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี เตรยีมความชัว่ชา้ และคิดกระทําความชัว่อยู่บนท่ีนอนของตน พอรุง่ขึ้นเชา้ก็ออกไปกระทํา
เพราะวา่การน้ันอยูใ่นอาํนาจมือของเขาท่ีจะกระทําได้ 2 เขาโลภท่ี ดิ นแล้ วก ็ ใช ้ความรุนแรงยดึเอาไป เขาโลภ
บ้านเรอืนและก็รบิไปเสีย เขาบีบบังคับคนและบ้านเรอืนของเขา และบีบคนกับมรดกของเขา 3 เพราะฉะน้ัน
พระเยโฮวาห์จึงตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เรากําลังเตรยีมภัยให้ตกกับครอบคร ัวน ้ีซ่ึงเจ้าจะหลบคอของเจ้าให้พ้น
ไปไม่ ได้ และเจ้าจะเดินอยา่งผึ่งผายไปไม่ ได้ เพราะเวลาน้ีเป็นการวบิั ติ 4 ในวนัน้ัน จะมี คนเล ่าคําอุปมาต่อสู้ 
เจ้า และจะรํา่ไหด้้วยการโอดครวญอยา่งขมขื่ นว ่า �พวกเราพินาศอยา่งสิน้เชงิแล้ว  พระองค์ ทรงเปล่ียนท่ี ดิ 
นกรรมสิทธิ ์แห ่งชนชาติของข้า  พระองค์ ทรงถอนไปจากข้าเสียแล้วหนอ  พระองค์ ทรงแบ่งไรน่าของพวกเรา
ให ้แก่ บรรดาคนท่ีจั บก ุมพวกเรา� 5  ดังน้ัน  เจ้ าจะไม่ มี ใครจับสลากแบ่งท่ี ดิ  นก ันในชุมชนแหง่พระเยโฮวาห์
6 เขากล่าวแก่ ผู้  ท่ี  พยากรณ์  วา่ �อยา่พยากรณ์ เลย � เขาจะไม่ พยากรณ์  แก่  พวกเขา เพื่อพวกเขาจะไม่ อบัอาย 
7  โอ พวกท่ี มี  ชื่อวา่  วงศ์ วานของยาโคบเอย๋ พระวญิญาณของพระเยโฮวาห์หมดความอดทนแล้วหรอื  สิ ่ง
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เหล่าน้ีเป็นการกระทําของพระองค์ หรอื ถ้อยคําของเราไม่กระทําให้บังเกิดผลดี แก่  ผู้  ท่ี ดําเนินในความเท่ียง
ธรรมหรอื 8 ในตอนหลังๆน้ีประชาชนของเราลุกขึ้นต่อสู้อยา่งกับเป็นศั ตรู  เจ้ ารบิเอาเส้ือคลุมกับเส้ือผ้าจาก
ผู้ ท่ี ผ่านไปโดยไว ้วางใจ ด้วยไม่นึกฝั นว ่าจะมี สงคราม 9  เจ้ าขับไล่พวกผู้หญิงในประชาชนของเราออกไป
จากเรอืนอนัผาสุกของเขาทัง้หลาย  เจ้ าได้เอาสงา่ราศีของเราไปเสียจากเด็กๆของเขาเป็นนิตย์ 10 จงลุกขึ้น
และจากไป เพราะท่ี น่ี  ไม่ใช ่ ท่ี พักของเจ้า เพราะความไม่สะอาดซ่ึงจะทําลายเจ้า ด้วยความพินาศอยา่งทุกข์ 
ระทม 11 หากคนใดจะเท่ียวไปโดยมีนิสัยหลอกลวงและมุ สาว ่า �เราจะพยากรณ์ ให ้ท่านฟังเรือ่งเหล้าองุน่
และเมรยั� เขาจะเป็นผู้ พยากรณ์ ของชนชาติ น้ี  ได้  ละ 

พระเจ้าจะทรงรวบรวมคนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่
12  โอ ยาโคบเอย๋ เราจะรวบรวมเจ้าทัง้หลายเป็นแน่ เราจะรวบรวมคนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่และจะตัง้เขา

ไวด้้วยกันเหมือนฝูงแพะแกะท่ี อยู ่ในเมืองโบสราห์ เหมือนฝูงสัตว ์ท่ีอยู ่ในคอก เขาจะทําเสียงดังเพราะเหตุ มี 
คนมากมาย 13  ผู้  ท่ี ทะลวงออกได้จะขึ้นไปก่อนเขาทัง้หลาย เขาทัง้หลายจะทะลวงออกไปและผ่านออกประตู 
เมือง เขาจะออกไปทางน้ี  กษัตรยิ ์ของเขาทัง้หลายจะเสด็จไปก่อน และพระเยโฮวาหจ์ะทรงนําหน้าเขา

3
 ยู ดาหจ์ะถูกนําไปเป็นเชลย เยรูซาเล็มจะถูกทําลาย

1และข้าพเจ้ากล่าววา่  โอ ท่านทัง้หลายผูเ้ป็นประมุขของยาโคบ คือบรรดาผู้ครอบครองวงศ์วานอสิราเอล
เอย๋  จงฟัง ท่านทัง้หลายต้องทราบความยุ ติ ธรรมไม่ ใช ่ หรอื 2 ท่านทัง้หลายผู้ เกล ียดชงัความดีและรกัความ
ชัว่  ผู้  ท่ี ฉีกหนังออกจากประชาชนของเรา และฉีกเน้ือออกจากกระดูกของเขาทัง้หลาย 3  ผู้  ท่ี กินเน้ือชนชาติ
ของเรา และถลกหนังออกจากตัวเขาทัง้หลาย และหกักระดูกของเขา และสับเขาเป็นชิน้ๆ เหมือนกับทํา
ไว ้ใส่  หม้อ และเหมือนเน้ือท่ี อยู ่ในหม้อขนาดใหญ่ 4  แล ้วเขาจะรอ้งทุกข์ต่อพระเยโฮวาห์  แต่  พระองค์ จะไม่
ทรงฟังเขา คราวน้ันพระองค์จะทรงซ่อนพระพักตรเ์สียจากเขาทัง้หลาย เพราะเขาได้ ประพฤติ อยา่งชัว่รา้ย
5 พระเยโฮวาห์ตรสัเก่ี ยวด ้วยเรือ่งผู้ พยากรณ์  ผู้  ท่ี นําชนชาติของข้าพเจ้าให้หลงไป  ผู้  ท่ี กัดด้วยฟันและรอ้ง
วา่ �จงเป็นสุขเถิด�  ผู้  ท่ี  ไม่ ยื่นอะไรใส่ปากของเขา  แต่ พวกเขาประกาศสงครามต่อเขา 6  เพราะฉะน้ัน จะ
เป็นกลางคืนแก่ เจ้ าปราศจากนิ มิ ต และความมืดทึบจะบังเกิดแก่ เจ้ าปราศจากการทํานาย สําหรบัพวกผู้ 
พยากรณ์  น้ี  ดวงอาทิตย ์จะตกไป และกลางว ันก ็จะมื ดอย ู่เหนือเขา 7  ผู้ ทํานายจะอบัอาย พวกโหรจะขาย
หน้า  เออ เขาทัง้หลายจะปิดรมิฝีปากด้วยกันหมด เพราะวา่ไม่ มี คําตอบมาจากพระเจ้า 8  แต่ สําหรบัข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเต็ มด ้วยฤทธิ ์เดช คื อด ้วยพระวญิญาณของพระเยโฮวาห์ และทัง้ความยุ ติ ธรรมกับกําลัง ท่ีจะ
ประกาศการละเมิดของยาโคบแก่เขาเอง และประกาศบาปของอสิราเอลแก่เขาเอง 9 ท่านทัง้หลายผู้เป็น
ประมุขแหง่วงศ์วานของยาโคบ คือผู้ครอบครองวงศ์วานอสิราเอล จงฟังข้อความน้ี คือท่านผู้ชงัความยุ ติ 
ธรรมและผู้แปรความเท่ียงตรงทัง้สิน้ให้ปรวนไป 10  ผู้ สรา้งศิโยนด้วยโลหติ และสรา้งเยรูซาเล็ มด ้วยความ
ชัว่ชา้ 11  ผู้ เป็นประมุขของเมืองน้ีตัดสินความด้วยเหน็แก่ สินบน  ปุ โรหติของเธอสัง่สอนด้วยเหน็แก่ สินจ้าง 
 ผู้  พยากรณ์ ของเธอทํานายด้วยเหน็แก่ เงนิ ถึงกระน้ันเขาทัง้หลายย ังอ ิงพระเยโฮวาห์และกล่าววา่ �พระเย
โฮวาหท์รงสถิตท่ามกลางเรามิ ใช ่ หรอื  ไม่มี ความชัว่อยา่งไรเกิดขึ้นแก่เราได้� 12  ด้วยเหตุน้ี  แหละ เพราะเจ้า
น่ี เอง ศิโยนจะต้องถูกไถเหมือนไถนา เยรูซาเล็มจะกลายเป็นกองสิง่ปร ักห ักพัง และภูเขาแหง่พระนิเวศจะ
เป็ นที ่สูงซ่ึ งม ี ต้นไม้ 

4
 อาณาจักร 1000  ปี  ในอนาคต 

1 ในยุคหลังจะเป็นดังน้ี คือภูเขาแหง่พระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงท่ีสุดในจําพวกภู 
เขาทัง้หลาย และจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนินเขา  ชนชาติ ทัง้หลายจะหลัง่ไหลเข้ามาหา 2 และประชาชา
ติเป็ นอ ันมากจะมากล่าววา่ �มาเถิด  ให ้เราขึ้นไปยงัภูเขาของพระเยโฮวาห์ ยงัพระนิเวศแหง่พระเจ้าของยา
โคบ เพื่อพระองค์จะทรงสอนวถีิของพระองค์ แก่  เรา และเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์� เพราะวา่
พระราชบัญญั ติ จะออกมาจากศิ โยน และพระวจนะของพระเยโฮวาหจ์ะออกมาจากเยรูซาเล็ม 3  พระองค์ จะ
ทรงวนิิจฉัยระหวา่งชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมาก และจะทรงตัดสินเพื่อบรรดาประชาชาติอนัแข็งแรงท่ี อยู ่
ไกลออกไป และเขาทัง้หลายจะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา และหอกของเขาให้เป็นขอลิด  ประชาชาติ จะ
ไม่ยกดาบต่อสู้กั นอ ีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร ์อกีต่อไป 4  แต่ ต่างก็จะน่ังอยู ่ใต้ ซุ้ มอง ุ่นและใต้ต้นมะเด่ือ
ของตน และจะไม่ มี ใครมากระทําให้เขาสะดุ้งกลัว เพราะพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ตร ัสอย 
่างน้ี แล้ว 5 ด้วยวา่บรรดาชนชาติทัง้หลายต่างก็ดําเนินในนามแหง่พระของตน  แต่ เราจะดําเนินในพระนาม
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเป็นนิตย์สืบๆไป 6 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ในคราวน้ันเราจะรวบรวมคนขาพิ 
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การ และจะรวบรวมบรรดาผู้ ท่ี  ถู กขับไล่ ไป และบรรดาผู้ ท่ี เราได้ ให ้ ทุกข์ใจ 7  คนที ่ขาพิการน้ันเราจะให้เป็น
คนท่ี เหลืออยู ่ คนที ่ ถู กทิง้ไปน้ันเราจะให้เป็นชนชาติ ท่ี  เข้มแข็ง และพระเยโฮวาห์จะทรงปกครองเหนือเขาท่ี 
ภู เขาศิโยนตัง้แต่ บัดน้ี เป็นต้นไปจนชั ่วก ัลปาวสาน 8  โอ หอคอยท่ีเฝ้าฝูงสัตว ์เอย๋  เจ้ าผู้เป็นป้อมปราการอนั
แข็งแกรง่สําหรบับุตรสาวแหง่ศิ โยน อาํนาจครอบครองดัง้เดิมจะมาสู่ เจ้า ราชอาณาจักรจะมาสู่ บุ ตรสาว
แหง่เยรูซาเล็ม

อสิราเอลจะต้องถูกนําไปเป็นเชลยในบาบิโลนก่อนกลับมายงัแผ่นดินของตน
9  เออ ทําไมเจ้ารอ้งไห ้เสียงดัง  ไม่มี  กษัตรยิ ์ปกครองเจ้าหรอื  ท่ี ปรกึษาของเจ้าพินาศเสียแล้วหรอื  เจ้ าจึง

เจ็บปวดรวดรา้วอยา่งกับหญิงจะคลอดบุตร 10  โอ  บุ ตรสาวศิโยนเอย๋ จงบิดตัวและโอดครวญไปเถิด อยา่ง
กับหญิงจะคลอดบุตร เพราะบัดน้ี เจ้ าจะต้องออกไปจากนครไปพักอยูต่ามไร ่นา  เจ้ าจะต้องไปยงับาบิ โลน  เจ้ 
าจะได้รบัการชว่ยให ้รอดพ้น  ณ  ท่ีน่ัน พระเยโฮวาหจ์ะทรงไถ่ เจ้า  ณ  ท่ี น่ันใหพ้้นจากมือศั ตรู ของเจ้า 11  บัดน้ี 
 ประชาชาติ มากหลายได้ชุ มน ุมต่อสู้ เจ้า  กล่าววา่ �จงให้มันหมดความศั กด ์ิ สิทธิ ์ ให ้ตาของเราเพ่ งด ูศิ โยน �
12  แต่ เขาทัง้หลายไม่ทราบถึงพระดํารขิองพระเยโฮวาห์ เขาทัง้หลายไม่ เข ้าใจในแผนการของพระองค์  ท่ี  
พระองค์ จะทรงรวบรวมเขาทัง้หลายเข้ามา ดังรวมฟ่อนข้าวไว ้ท่ี ลานนวดข้าว 13  โอ  บุ ตรสาวศิโยนเอย๋ จง
ลุกขึ้นและนวดเถิด เพราะวา่เราจะทําเขาของเจ้าให้เป็นเหล็ก และกีบเท้าของเจ้าให้เป็นทองสัมฤทธิ์ และ
เจ้าจะตี ชนชาติ ทัง้หลายเป็ นอ ันมากใหเ้ป็นชิน้ๆ และเราจะมอบสิง่ท่ี ได้ มาถวายแด่พระเยโฮวาห์ มอบสมบั ติ 
ของเขาทัง้หลายแด่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าแหง่พิภพจบสิน้

5
 คําพยากรณ์ เรือ่งการบังเกิดของพระเยซู ท่ี เบธเลเฮม

1  โอ  บุ ตรสาวแหง่กองทัพทหารเอย๋  บัดน้ี  เจ้ าจงรวมกันเป็นกองทัพ  ศัตรู มาล้อมเราทัง้หลายไว้ เขาจะเอา
ไม้ ตี  แก้ มของผู้ปกครองอสิราเอล 2 เบธเลเฮม เอฟราธาห ์เอย๋  แต่  เจ้ าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาคนยูดาห ์ท่ี 
นับเป็นพันๆ จากเจ้าจะมี ผู้  หน ึ่งออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ ท่ี จะปกครองในอสิราเอล ดัง้เดิมของท่านมาจากสมัย
เก่า จากสมัยโบราณกาล 3  ดังน้ัน  พระองค์ จะทรงมอบเขาไวจ้นถึงเวลาท่ีหญิงผู้ เจ ็บครรภ์จะคลอดบุตร  แล 
้วบรรดาพี่น้องท่ี เหลืออยู ่จะกลับมายงัคนอสิราเอล

 ยุ คอาณาจั กร 1000  ปี 
4 และพระองค์จะทรงย ืนม ่ัน ทรงเล้ียงดูด้วยพระกําลังแหง่พระเยโฮวาห์ ด้วยสงา่ราศี แห ่งพระนามพระ

เยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ และเขาทัง้หลายอยู ่ได้ เพราะบัดน้ี พระองค์ จะทรงเป็นใหญ่ตลอดจนถึงท่ีสุด
ท้ายปลายพิ ภพ 5  พระองค์  ผู้  น้ี จะเป็นสันติ สุข คือเม่ือชาวอสัซีเรยีจะยกเข้ามาในแผ่นดินของเราและเม่ือ
เขาจะเหยยีบยํ่าในปราสาททัง้หลายของเรา เราจะยกผู้เล้ียงแกะเจ็ดคนและเจ้านายแปดคนมาต่อต้านเขา
6 เขาทัง้หลายจะทําลายแผ่นดิ นอ ัสซี เรยีด ้วยดาบ และแผ่นดินนิมโรดในทางเข้า และพระองค์จะทรงชว่ย
เราให้พ้นจากชาวอสัซีเรยีเม่ือชาวอสัซีเรยียกเข้ามาในแผ่นดินของเรา และเหยยีบยํ่าภายในเขตแดนของ
เรา 7  แล ้วคนยาโคบท่ี เหลืออยู ่จะอยูท่่ามกลางชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมาก เหมือนน้ําค้างจากพระเยโฮวาห์
เหมือนหา่ฝนท่ีตกบนหญ้า ซ่ึงไม่ อยู ่คอยมนษุยห์รอืคอยบุตรทัง้หลายของมนษุย์ 8 และคนยาโคบท่ี เหลืออยู ่
จะอยู่ท่ามกลางประชาชาติ ในท่ามกลางชนชาติทัง้หลายเป็ นอ ันมาก ดังสิงโตอยู่ท่ามกลางสัตวเ์ดียรจัฉาน
ในป่า ดังสิงโตหนุ่มอยู่ท่ามกลางฝูงแพะแกะ ซ่ึงเม่ื อม ันผ่านไป มั นก ็ เหย ียบยํ่าลงและฉีกเสีย  ไม่มี ใครชว่ย
ให้พ้นได้ 9 มือของเจ้าจะถูกยกขึ้นเหนือคู่ อร ิของเจ้า และศั ตรู ทัง้สิน้ของเจ้าจะถูกตัดขาดไป 10 พระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า ต่อมาในวนัน้ันเราจะขจั ดม ้าของเจ้าให้หมดไปจากท่ามกลางเจ้า และจะทําลายรถรบของเจ้า
11 และเราจะขจัดเมืองให้หมดไปจากแผ่นดินของเจ้า และจะโค่ นที ่กําบังเข้มแข็งของเจ้าทัง้สิน้ 12 เราจะ
ขจัดวทิยาคมให้หมดไปจากมือของเจ้า  เจ้ าจะไม่ มี  หมอผี  อกีต่อไป 13 เราจะขจัดรูปเคารพสลักของเจ้าออก
เสียด้วย และทําลายเสาศั กด ์ิ สิทธิ ์จากท่ามกลางเจ้า  เจ้ าจะมิ ได้ กราบลงไหวผ้ลงานของมือของเจ้าอกีต่อไป
14 เราจะถอนเสารูปเคารพของเจ้าเสียจากท่ามกลางเจ้า และจะทําลายเมืองของเจ้าเสีย 15 เราจะแก้แค้น
เพราะความโกรธและความกริว้ต่อประชาชาติ  ดังท่ี  ไม่ เคยมีใครได้ยนิเลย

6
พระเจ้าทรงมี คดี กับอสิราเอล

1 จงฟังสิง่ท่ีพระเยโฮวาห ์ตรสั จงลุกขึ้น แถลงคดีของเจ้าต่อหน้าภู เขาทัง้หลาย จงให้เนินเขาฟังเสียง
ของเจ้า 2  โอ  ภู  เขาทัง้หลาย ทัง้รากฐานท่ีทนทานของพิภพเอย๋ จงฟังคดีของพระเยโฮวาห ์เถิด เพราะวา่
พระเยโฮวาห์ทรงมี คดี กับประชาชนของพระองค์ และพระองค์จะทรงสู้ความกับอสิราเอล 3 � โอ ประชาชน
ของเราเอย๋ เราได้กระทําอะไรแก่ เจ้า เราได้ ให ้ เจ้ าออ่นเพลียในกรณี ใด จงตอบมา 4 ด้วยวา่เราได้นําเจ้า
ขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ และไถ่ เจ้ ามาจากเรอืนทาส และเราใช ้ให ้ โมเสส อาโรน และมิเร ียม นําหน้าเจ้า
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ไป 5  โอ ประชาชนของเราเอย๋ จงระลึ กวา่ บาลาคกษั ตร ิย์โมอบัคิดอุบายประการใด และบาลาอมับุตรชาย
เบโอร ์ได้ ตอบเขาอยา่งไรจากชิทธิมถึ งก ิลกาล  มี อะไรเกิดขึ้น เพื่อเจ้าจะได้ทราบความชอบธรรมของพระ
เยโฮวาห�์ 6 �ข้าพเจ้าจะนําอะไรเข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาห์ และกราบไหวต่้อพระพักตรพ์ระเจ้าเบื้องสูง ควร
ข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยเครือ่งเผาบูชาหรอื ด้วยลูกววัอายุ หน ึ่งขวบหลายตัวหรอื 7 พระเยโฮวาหจ์ะทรง
พอพระทัยการถวายแกะเป็นพันๆตัว และธารน้ํามันหลายหม่ืนสายหรอื ควรท่ีข้าพเจ้าจะถวายบุตรหวัปี
ชาํระการละเมิดของข้าพเจ้าหรอื คือถวายผลแหง่กายของข้าพเจ้าชาํระบาปแหง่วญิญาณของข้าพเจ้า� 8  
โอ  มนษุย ์ เอย๋  พระองค์ ทรงสําแดงแก่ เจ้ าแล้ วว ่าอะไรดี และพระเยโฮวาห์ทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า
นอกจากให้กระทําความยุ ติ  ธรรม และรกัความเมตตา และดําเนินด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า
9 พระสุรเสียงพระเยโฮวาหป์ระกาศแก่นครน้ัน  คนที ่ มีสติ ปัญญาจะพิจารณาดูพระนามของพระองค์ จงฟัง
คทา และผู้ ท่ี ทรงตั ้งม ันไว ้เถิด 10 ย ังม ี ทรพัย์สมบัติ  แห ่งความชัว่รา้ยในเรอืนของคนชัว่ และเครือ่งตวงท่ี พร ่
องไปซ่ึงน่าสะอดิสะเอยีนน้ันอยู ่อ ีกหรอื 11 เราจะถือพวกท่ี มี ตาชัง่ท่ี ชัว่รา้ย และมีถุงเต็ มด ้วยลูกตุ้มขี้โกงวา่
 ไม่มี ความผิดได้ หรอื 12 บรรดาคนมั ่งม ีของเจ้าก็เต็มไปด้วยความทารุ ณ และชาวเมืองของเจ้าก็ พู  ดม ุสา
และลิน้ของเขาก็ล่อลวงอยู่ในปากของเขา 13 เพราะฉะน้ันเราจะกระทําให ้เจ้ าเจ็บป่วยด้วยการเฆ่ียนตี เจ้า 
ด้วยการกระทําให ้เจ้ ารกรา้งไปเพราะเหตุบาปของเจ้า 14  เจ้ าจะรบัประทาน  แต่ จะไม่ รู ้จั กอ ิม่ และส่วนภายใน
ของเจ้าก็จะมี แต่  ความหวิ  เจ้ าจะเก็บไว้  แต่  ก็  ไม่  สัง่สม อะไรท่ี เจ้ าสัง่สม เราก็จะให ้แก่  ดาบ 15  เจ้ าจะหวา่น
 แต่  เจ้ าจะไม่ ได้  เก่ียว  เจ้ าจะยํ่าบีบมะกอกเทศ  แต่ จะไม่ ได้ ชโลมตัวเองด้วยน้ํามัน  เจ้ าจะยํ่าองุน่  แต่ จะไม่ ได้ ด่ื 
มน ้ําองุน่ 16 เพราะได้ มี การถือรกัษากฎเกณฑ์ของอมรี และบรรดากิจการแหง่วงศ์วานของอาหบั และเจ้า
ได้ดําเนินตามคําแนะนําของคนพวกน้ี เพื่อเราจะกระทําให ้เจ้ าเป็ นที ่ รกรา้ง และชาวเมืองท่ีอาศัยอยู่ในน้ัน
จะเป็ นที ่ เยย้หยนั ฉะน้ันเจ้าจะต้องทนรบัการดุด่าวา่กล่าวจากชนชาติของเรา

7
1  วบิัติ  แก่  ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าเป็นเหมือนคนท่ีพบวา่เขาเก็บผลในฤดูรอ้นหมดแล้ว และเล็มผลจาก

เถาองุน่หมดแล้ว  ไม่มี พวงองุ ่นร ับประทาน  จิ ตใจข้าพเจ้าปรารถนาผลสุ กรุ ่นแรก 2  คนดี สูญหายไปจาก
โลก จะหาคนซ่ือตรงท่ามกลางมนษุย์สักคนก็ ไม่มี ต่างก็ซุ่มคอยจะเอาโลห ิตก ัน ต่างก็เอาตาข่ายดักพี่น้อง
ของตน 3 มือทัง้สองของเขาคอยจ้องแต่ สิ ่งท่ี ชัว่ เพื่อจะกระทําด้วยความขยนั  เจ้ านายและผู้พิพากษาขอ
สินบน และคนใหญ่คนโตก็ เอ ่ยถึงความปรารถนาชัว่แหง่จิตใจของเขา ต่างก็สานสิง่เหล่าน้ี เข้าด้วยกัน 4  
คนที ่ ดี  ท่ี สุดของเขาก็เหมือนหนามยอ่ย  คนที ่ซ่ือตรงท่ีสุดของเขาก็คมกวา่รัว้ต้นไม้ หนาม วนัแหง่ยามรกัษา
การณ์ของเจ้า และว ันที ่จะลงโทษเจ้า มาถึงแล้ว  บัดน้ี ความยุง่เหยงิของเขาก็ อยู ่ ใกล้  เต็มที 5 อยา่วางใจใน
สหาย อยา่มัน่ใจในคนนําทาง จงเฝ้าประตูปากของเจ้าอยา่เผยอะไรแก่เธอท่ี อยู ่ในออ้มอกของเจ้า 6 เพราะ
วา่ลูกชายดูหมิน่พ่อ และลูกสาวลุกขึ้นต่อสู้ แม่ ของเธอ  ลูกสะใภ้  ต่อสู้  แม่  สามี  ศัตรู ของใครๆก็คือคนท่ี อยู ่รว่ม
เรอืนของเขาเอง

 มี คาห ์กล ่าวถึงคนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่ในวาระสุดท้าย
7 เพราะฉะน้ันสําหรบัข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะมองดูพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะเฝ้าคอยพระเจ้าแหง่ความรอด

ของข้าพเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงฟังข้าพเจ้า 8  โอ  ศัตรู ของข้าพเจ้าเอย๋ อยา่เปรมปร ีดิ ์ เย ้ยข้าพเจ้า
เลย เม่ือข้าพเจ้าล้มลง ข้าพเจ้าจะลุกขึ้ นอ ีก เม่ือข้าพเจ้าน่ังอยู่ในความมืด พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความ
สวา่งแก่ ข้าพเจ้า 9 ข้าพเจ้าจะทนต่อพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ เพราะวา่ข้าพเจ้ากระทําบาปต่อพระองค์
ข้าพเจ้าจะทนจนกวา่พระองค์จะทรงแก้ คดี ของข้าพเจ้า และกระทําการตัดสินเพื่อข้าพเจ้า  พระองค์ จะทรง
นําข้าพเจ้าไปยงัความสวา่ง และข้าพเจ้าจะเหน็ความชอบธรรมของพระองค์ 10  แล ้วเธอซ่ึงเป็นศั ตรู ของ
ข้าพเจ้าจะเหน็ และความอบัอายจะทับถมเธอท่ี กล ่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ �พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้าอยู ่
ท่ีไหน � ตาของข้าพเจ้าจะเพ่ งด ูเธอให ้สาแก่ใจ  คราวน้ี เธอจะถูกยํ่าลงเหมือนเลนท่ีในถนน 11  วนัท่ี จะสรา้ง
กําแพงเมืองของเจ้า ในวนัน้ันคําบัญชาจะถูกปลดเปล้ืองไป 12 ในวนัน้ันเขาจะมาหาเจ้าคือมาจากอสัซีเรยี
และจากเมืองท่ี มี  ป้อมปราการ จากระหวา่งป้อมปราการกับแม่ น้ํา จากระหวา่งทะเลน้ีกับทะเลโน้น และ
จากระหวา่งภูเขาน้ีกับภูเขาโน้น 13 ถึงกระน้ันแผ่นดิ นก ็จะรกรา้งเพราะคนท่ีอาศัยในแผ่นดินน้ันเป็นเหตุ
เน่ืองด้วยผลแหง่การกระทําของเขา 14 ขอทรงเล้ียงดูประชาชนของพระองค์ด้วยคทาของพระองค์ คือฝูง
ประชาชนท่ีเป็นมรดกของพระองค์  ผู้ อาศัยโดดเด่ียวอยู่ในป่า ในท่ามกลางคารเมล ขอทรงให้เขาหากินอยู่
ในบาชานและกิเลอาดอย่างในโบราณกาล 15 ดังในสมัยเม่ือเจ้าออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เราจะสําแดงสิง่
มหศัจรรย ์แก่  เขา 16  ประชาชาติ ทัง้หลายจะแลเหน็และอบัอายด้วยอานภุาพทัง้สิน้ของเขาทัง้หลาย เขาทัง้
หลายจะเอามือปิดปากไวแ้ละหูของเขาจะหนวกไป 17 เขาทัง้หลายจะเลียผงคลีเหมือนอยา่งงู เขาจะเคล่ือน
ตัวออกจากรูของเขาดุจหนอนบนแผ่นดินโลก เขาจะตระหนกตกใจพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเรา เน่ืองด้วย
เจ้า เขาทัง้หลายจะกลัว 18 ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์  ผู้ ทรงยกโทษความชัว่ชา้ และทรงให้



 มี คาห์ 7:19 726  มี คาห์ 7:20

อภัยการละเมิดแก่ คนที ่ เหลืออยู ่อนัเป็นมรดกของพระองค์  พระองค์  มิได้ ทรงถือพระพิโรธเนืองนิตย์ เพราะ
วา่พระองค์ทรงพอพระทัยในความเมตตา 19  พระองค์ จะทรงหนักลับมาอกี  พระองค์ จะทรงเมตตาเราทัง้
หลาย  พระองค์ จะทรงเหยยีบความชัว่ชา้ของเราไว้  พระองค์ จะทรงเหวีย่งบาปทัง้หลายของเขาลงไปในท่ี
ลึกของทะเล 20  พระองค์ จะทรงสําแดงความจรงิให ้ประจักษ์  แก่ ยาโคบ และความเมตตาต่ ออ ับราฮมั  ดังท่ี  
พระองค์ ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของเราตัง้แต่ สม ัยโบราณกาล



นาฮูม 1:1 727 นาฮูม 2:5

 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือนาฮูม
 ผู้  พยากรณ์  น้ี  มี  ชื่อวา่ �นาฮูมชาวเมืองเอลโขช� (1:1)  ดู เหมือนวา่เขามาจากแควน้กาลิลี เราคิดวา่เมือง

แหง่หน่ึงในแควน้กาลิลี ได้ ปกปั กร ักษาชื่อของนาฮูมไว้ คือเมืองกับเรนาอูม ซ่ึงชื่อเมืองน้ีหมายความวา่ � หมู่ 
บ้านของนาฮูม� (ภาษาอบีรูเรยีกวา่ คาฟาร์ นาฮูม�

หวัเรือ่งของหนังสือเล่ มน ้ีคือการพยากรณ์ถึงการทําลายกรุงนีนะเวห์  ผู้  พยากรณ์  น้ี  ได้  เข ียนไว้ในปี ก่อน 
 ค�ศ� 713  ประมาณ 70  ปี หลังจากการประกาศของโยนาหซ่ึ์งได้นําชาวนีนะเวห ์ให ้ มี  การฟ้ืนฟู  ใหญ่  แต่ หลัง
จากสมัยของโยนาห์ ชาวเมืองน้ี ได้  กล ับไปทําความบาปและไหว ้รู ปเคารพอกี เพราะฉะน้ั นอ ีกประมาณ 100
 ปี หลังจากสมัยของนาฮูม เมืองน้ีจะต้องถูกทําลาย  คําพยากรณ์  น้ี  ได้ สําเรจ็เม่ือกษั ตร ิยน์าโปโพลาส์ ซาร ์และ
ไซอาซาร ์ร ีสได้ทําลายกรุงนีนะเวหป์ระมาณปี ก่อน  ค�ศ� 600

 คําพยากรณ์ ของนาฮูมเป็นบทกว ีท่ี ไพเราะมาก หวัเรือ่งก็ คือ �ภาระเก่ียวข้องกับนครนีนะเวห�์ คือการ
ทําลายของเมืองและอาณาจั กรน ้ีเพราะเหตุชาวอสัซีเรยีได้ข่มเหงพวกอสิราเอล

พระเจ้าผู้ บรสุิทธิ ์จะทรงลงโทษคนบาป
1 ภาระเก่ียวข้องกับนครนีนะเวห์  หน ังสือเรือ่งนิ มิ ตของนาฮูมชาวเมืองเอลโขช 2 พระเจ้าทรงเป็นพระเย

โฮวาห ์ผู้ ทรงหวงแหนและทรงแก้ แค้น พระเยโฮวาห์ทรงแก้แค้นและทรงมีพระพิโรธ พระเยโฮวาห์จะทรง
แก้แค้นศั ตรู ของพระองค์ และทรงเก็บความโกรธไว ้ให ้ปัจจามิตรของพระองค์ 3 พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ชา้
ทรงฤทธานุภาพใหญ่ ยิง่  พระองค์ จะไม่ทรงงดโทษคนชัว่เลย พระมรรคาของพระเยโฮวาห ์อยู ่ในลมหมุน
และพายุ และเมฆเป็นผงคลี แห ่งพระบาทของพระองค์ 4  พระองค์ ทรงหา้มทะเล ทรงกระทําใหมั้นแหง้ ทรง
ให ้แม่น ้ําทัง้หลายแหง้ไป บาชานและคารเมลก็ เหีย่ว และดอกไม้ของเลบานอนก็ เห ือดไป 5 ต่อเบื้องพระ
พักตร ์พระองค์  ภู เขาก็สัน่สะเทือนและเนินเขาก็ละลายไป  แผ่ นดิ นก ็เร ิศร ้างต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์  เออ 
ทัง้โลกและสิง่สารพัดท่ีอาศัยอยู่ในโลกด้วย 6 ใครจะต้านทานพระพิโรธของพระองค์ ได้ ใครจะทนต่อความ
รอ้นแรงแหง่ความกริว้ของพระองค์ ได้ พระพิโรธของพระองค์ พลุ ่งออกมาอยา่งกับไฟ โดยพระองค์ศิ ลาก ็ ถู 
กเหวีย่งลง 7 พระเยโฮวาห ์ประเสรฐิ ทรงเป็ นที ่กําบังเข้มแข็งในวนัยากลําบาก  พระองค์ ทรงรูจั้กผู้ ท่ี วางใจ
ในพระองค์ 8  แต่  พระองค์ จะทรงกระทําให ้สถานท่ี  แห ่งน้ันสิน้สุดลงด้วยน้ําท่วมท่ีไหลท่วมท้น และความมืด
จะไล่ตามศั ตรู ทัง้หลายของพระองค์ ไป 9  เจ้ าคิดอุบายอนัใดต่อพระเยโฮวาห์  พระองค์ จะทรงกระทําให ้สิ ้น
ไปอยา่งเด็ดขาด  ความทุกข์ ยากจะไม่ โผล่ ขึ้นเป็นคํารบสอง 10  แม้ว ่าเขาทัง้หลายเหมือนหนามไก่ไห ้ท่ี  เก ่ีย
วกันยุง่ และเมาตามขนาดท่ีเขาด่ืม เขาจะถูกเผาผลาญสิน้เหมือนตอข้าวท่ี แหง้ผาก 11 เคยมี ผู้  หน ึ่งมาจาก
พวกเจ้าท่ีคิดอุบายชัว่รา้ยต่อพระเยโฮวาห์ และแนะนําความชัว่ 12 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � แม้ พวกน้ัน
จะอยูอ่ยา่งสงบและมีจํานวนมากมายด้วย เขาก็จะถูกตัดขาดและสิน้ไปเม่ือเขาผ่านไป  แม้ว ่าเราให ้เจ้าทุกข์ 
ใจบ้าง  แต่ เราจะไม่ ให ้ เจ้าทุกข์ ใจอกีต่อไป 13  บัดน้ี เราจะหกัแอกของเขาเสียจากเจ้า และจะระเบิดเครือ่ง
จองจําของเจ้าให้สลายไป� 14 พระเยโฮวาหต์ร ัสบ ัญชาด้วยเรือ่งเจ้าวา่ �เขาจะไม่หวา่นชื่อของเจ้าให ้แพร ่
หลายอกีต่อไป เราจะขจัดรูปเคารพท่ีสลักและรูปเคารพท่ีหล่อออกเสียจากนิเวศแหง่พระของเจ้า เราจะขุด
หลุมศพให ้เจ้า เพราะเจ้าชั ่วน ัก�

พระพรสําหรบัยูดาห ์ในอนาคต 
15  ดู  เถิด  เท ้าของผู้นําข่าวดีมาท่ีบนภู เขา  ผู้ โฆษณาสันติ ภาพ  โอ  ยู ดาห ์เอย๋ จงรกัษาประเพณีการเล้ียง

ตามกําหนดของเจ้าไว้ จงทําตามคําปฏิญาณของเจ้าเถิด เพราะวา่คนชัว่จะไม่ผ่านเจ้าไปอกี เขาถูกขจัดเสีย
สิน้แล้ว

2
นครนีนะเวหจ์ะถูกทําลายด้วยสงคราม

1  ผู้  ท่ี ฟาดให้แหลกเป็นชิน้ๆได้ขึ้นมาต่อสู้กับเจ้าแล้ว จงเข้าประจําป้ อม จงเฝ้าทางไว้ จงคาดเอวไว้ จง
รวมกําลังไว ้ให ้ หมด 2 เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ความโออ่า่ตระการของยาโคบกลับสู่สภาพเดิม
อยา่งกับความโออ่า่ตระการของอสิราเอล เพราะวา่พวกปล้นได้ปล้นเอาไป และได้ทําลายกิ ่งก ้านของเขาให ้
พินาศ 3  โล่ ของทหารหาญน้ันสี แดง และทหารของเขาก็ แต่ งกายสี แดงเข้ม ในวนัเตรยีมพรอ้มรถรบก็จะ
แวบวาบดังคบเพลิง และไม้สนสามใบก็จะสัน่สะท้านอยา่งรุนแรง 4 รถรบหอ้ไปตามถนน มั นร ีบไปรบีมาท่ี
ลานเมือง ส่องแสงราวกับคบเพลิง และพุ่งไปอยา่งสายฟ้าแลบ 5 นายทหารถูกเร ียกตัว เขาก็สะดุดเม่ือเขา
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เดินไป เขาจะรบีตรงไปท่ี กําแพงเมือง  มี เพิ งก ันอาวุธตัง้ขึ้น 6  ประตู  ท่ี  แม่น ้ําจะเปิด  แล ้ วท ่ีพระราชว ังก ็จะ
มลายไป 7 ฮสัซาปจะถูกนําไปเป็นเชลย นางจะถูกนําขึ้นไป บรรดาสาวใช้จะนําหน้านางไปด้วยเสียงนกเขา
 ตี อกชกใจของตน 8  แต่  ตัง้แต่ เดิมมาแล้ วน ีนะเวห ์ก็ เหมือนสระน้ํา  แม้ กระน้ันพวกเขาจะหนี ออกมา เขาทัง้
หลายจะรอ้งวา่ � หยุด  หยุด �  แต่  ก็  ไม่มี ใครหนักลับ 9 ปล้นเอาเงนิซิ ปล้นเอาทองคํา  มี  ทรพัยส์มบัติ มากมาย
ไม่ รู ้ สิน้สุด  มี ของมีค่าทุกอยา่งเป็นทรพัย ์มัง่คัง่ 10  เรศิรา้ง ความเร ิศร ้าง และความพินาศ  จิ ตใจก็ละลาย
ไปและหวัเข่าก็ สัน่ บัน้เอวก็ปวดรา้วไปหมด ใบหน้าทุกคนซีดเซียว 11  ท่ี อาศัยของสิงโตอยู ่ท่ีไหน คือท่ีเล้ียง
อาหารของสิงโตหนุ่ม  ท่ี  ท่ี  สิ งโตคือสิงโตแก่เคยเดินเข้าไป  ท่ี  ท่ี ลูกของมันเคยอยู่  ไม่มี  ผู้ ใดทําใหมั้นกลัวได้ 12  
สิ งโตน้ันได้ฉีกอาหารใหลู้กของมันพอกิน และได้คาบคอเหยื่อมาให ้เหล่ าเมียของมัน มันสะสมเหยื่อเต็มถ้ํา
และสะสมเน้ือท่ีฉีกแล้วเต็มรงั 13 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า  ดู  เถิด เราต่อสู้ เจ้า เราจะเผารถรบของเจ้า
ให้เป็นควนั และดาบจะสังหารสิงโตหนุ่มของเจ้า เราจะตัดเหยื่อของเจ้าเสียจากโลก และจะไม่ มี ใครได้ยนิ
เสียงผู้ส่ือสารของเจ้าอกี

3
นครนีนะเวหจ์ะถูกลงโทษสมกับการกระทําของเธอ

1  วบิัติ  แก่ เมืองท่ีแปดเป้ือนไปด้วยโลหติ เต็ มด ้วยการมุสาและการโจรกรรม  เหย ื่อจะไม่จากไปเลย 2 เสียง
ขวบัของแส้ และเสียงกระหึ่มของล้อ ม้าควบ และรถรบหอ้ไป 3 พลม้าเข้าประจัญบานดาบแวววาวและหอก
วาววบั คนถูกฆ่าเป็ นก ่ายกอง ซากศพกองพะเนิน รา่งคนตายไม่ รู ้จักจบสิน้ เขาจะสะดุดรา่งน้ัน 4  ทัง้น้ี 
เพราะการแพศยาอยา่งมากนับไม่ถ้วนของหญิงแพศยาน้ันผู้ มีเสน่ห ์และเป็นจอมวทิยาคม นางได้ขาย
ประชาชาติ เสียด ้วยการแพศยาของนาง และขายบรรดาครอบครวัมนษุย์ด้วยวทิยาคมของนาง 5 พระเยโฮ
วาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า  ดู  เถิด เราต่อสู้ เจ้า และจะยกกระโปรงของเจ้าคลุมหน้าเจ้า เราจะใหบ้รรดาประชาชาติ 
มองดู ความเปลือยเปล่าของเจ้า และใหร้าชอาณาจักรทัง้หลายมองดูความอบัอายของเจ้า 6 เราจะโยนของ
โสโครกท่ีน่าสะอดิสะเอยีนใส่ เจ้า และกระทําให ้เจ้ าน่าขยะแขยง และจะปล่อยให ้เจ้ าถูกประจาน 7 ต่อมาทุก
คนท่ีแลเหน็เจ้าจะหดหนีไปจากเจ้าและกล่าววา่ �นีนะเวหเ์ป็นเมืองรา้งเสียแล้ว ใครเล่าจะสงสารเธอ� จะ
ไปหาใครท่ีไหนมาเล้าโลมเธอได้ เล่า 8  เจ้ าวเิศษกวา่เมืองโนซ่ึ งม ีพลเมืองมาก ซ่ึงตัง้อยูร่ะหวา่งแม่น้ําหรอื ซ่ึ 
งม ีน้ํารอบนคร  มี ทะเลเป็ นที ่ กําบัง  มี ทะเลเป็นกําแพงเมือง 9 เอธโิอเปียเป็นกําลังของเมืองน้ีทั ้งอ ียปิต์ และ
ก็ ไม่ จํากัดเสียด้วย  พู ตและลิ บน ีเป็นผู้ชว่ยเมืองน้ัน 10 ถึงกระน้ันเมืองน้ั นก ็ยงัถูกกวาดไป เธอตกไปเป็น
เชลย ลูกเล็กเด็กแดงของเธอก็ ถู กเหวีย่งลงแหลกเป็นชิน้ๆท่ีหวัถนนทุกสาย เขาจับสลากแบ่งผู้ มีเกียรติ 
ของเมืองน้ัน และคนใหญ่คนโตทัง้สิน้ของเมืองน้ั นก ็ ถู  กล ่ามโซ่ 11  เจ้ าจะมึนเมาไปด้วย  เจ้ าจะถูกซ่อนไว้
 เจ้ าจะแสวงหากําลังเพราะเหตุ ศัตรู 12 ป้อมปราการทัง้สิน้ของเจ้าจะเป็นเหมือนต้นมะเด่ือท่ี มี ผลมะเด่ือสุ 
กรุ ่นแรก ถ้าถูกเขยา่  ก็ จะรว่งลงไปในปากของผู้ กิน 13  ดู  เถิด คนของเจ้าซ่ึงอยูท่่ามกลางเจ้าก็เหมือนผู้ หญิง 
 ประตู เมืองแหง่แผ่นดินของเจ้าก็เปิดกวา้งให ้แก่  ศัตรู ของเจ้า ไฟได้ ไหม้ ดาลประตูของเจ้าหมดแล้ว 14  เจ้ า
จงชกัน้ําขึ้นไวสํ้าหรบัการถู กล ้อมน้ัน จงเสรมิป้อมปราการของเจ้า จงลงไปในบ่ อด ินเหนียว ยํ่าปูนสอให ้เข ้า
กันดี และเสรมิให้เตาเผาอฐิแข็งแกรง่ขึ้น 15 ไฟก็จะคลอกเจ้าท่ี น่ัน ดาบก็จะฟันเจ้า มันจะกินเจ้าเสียอยา่ง
ตัก๊แตนวยักระโดด จงเพิม่พวกเจ้าใหม้ากอยา่งตัก๊แตนวยักระโดด จงเพิม่ใหม้ากเหมือนตัก๊แตนวยับิน 16  
เจ้ าเพิม่พวกพ่อค้าให้มากกวา่ดวงดาวในท้องฟ้า ตัก๊แตนวยักระโดดน้ันลอกคราบแล้ วก ็ บิ นไปเสีย 17  เจ้ า
นายของเจ้าก็เหมือนตัก๊แตนวยับิน พวกสั สด ีของเจ้าก็เหมือนฝูงตัก๊แตนเกาะอยู ่ท่ี รัว้ต้นไม้ในวนัอากาศ
เยน็ พอดวงอาทิตย ์ขึ้น มั นก ็ บิ นไปหมด  ไม่มี ใครทราบวา่มันไปท่ี ไหน 18  โอ  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยีเอย๋  ผู้ เล้ียง
แกะของเจ้าหลับเสียแล้ว ขุนนางของเจ้าจะอาศัยในผงคลี  ชนชาติ ของเจ้ากระจัดกระจายอยู่บนภู เขา  ไม่มี  
ผู้ ใดรวบรวมเอามาได้ 19 แผลฟกชํ้าของเจ้าไม่ มี  บรรเทา บาดแผลของเจ้าก็ สาหสั  ทุ กคนผู้ ได้ ยนิข่าวของเจ้า
เขาก็ตบมือเยาะเจ้า  มี ใครเล่าท่ี ไม่ได้ รบัภั ยอ ั นร ้ายเนืองนิตยข์องเจ้า
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือฮาบากุก
เรารู ้ไม่ มากเก่ียวกับผู้ พยากรณ์ ฮาบากุก เราไม่ รู ้วา่เขาเกิดท่ี ไหน มาจากตระกูลอะไร หรอืพยากรณ์ ปี  ไหน 

ชื่อของเขาอยูใ่นเล่ มน ้ีสองครัง้ (1:1; 3:1)  ดู เหมือนวา่เขาพยากรณ์ ก่อนท่ี  กษัตรยิ ์เนบูคัดเนสซาร ์ได้  บุ  กรุ กก
รุงเยรูซาเล็มในปี ก่อน  ค�ศ� 605 เล่ มน ้ีสวนมากเป็นการวา่กล่าวต่อชนชาติ ยู ดาห์  แต่ บทสุดท้ายเป็นการ
อธษิฐานและเพลงสดุ ดี  ท่ี สวยงามมาก

ภาระของฮาบากุกเรือ่งความบาปของอสิราเอล
1ภาระท่ีฮาบากุกผู้ พยากรณ์  ได้  เห ็นมา 2  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะรอ้งทุกขน์านสักเท่าใด และ

พระองค์จะมิ ได้ ทรงฟังหรอื ข้าพระองค์จะรอ้งทูลต่อพระองค์เรือ่งความทารุ ณ และพระองค์ ก็ จะไม่ทรงชว่ย
ให ้รอด 3 ไฉนพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ เห ็นความชัว่ชา้ และให้มองเหน็ความยากลําบาก ทัง้การทําลาย
และความทารุณก็ อยู ่ตรงหน้าข้าพระองค์ การววิาทและการทุ่มเถียงกั นก ็ เกิดขึ้น 4  ดังน้ัน  พระราชบัญญัติ 
จึงหยอ่นยานและความยุ ติ ธรรมก็ มิได้ ปรากฏเสียเลย เพราะวา่คนชัว่ล้อมรอบคนชอบธรรมไว้ ความยุ 
ติ ธรรมจึงปรากฏอยา่งวปิลาส 5 จงมองทัว่ประชาชาติต่างๆและดู ให ้ ดี จงประหลาดและแปลกใจ ด้วยวา่
เราจะกระทําการในกาลสมัยของเจ้า ถึงจะบอก  เจ้ าก็จะไม่ เชื่อ 6 เพราะดู เถิด เรากําลังเรา้คนเคลเดีย  
ประชาชาติ  ท่ี ขมขื่นและรบีรอ้นน้ัน  ผู้  กร ีธาทัพไปทัว่แผ่นดิน เพื่อยดึเอาบ้านเรอืนท่ี มิใช ่ของตน 7 เขาเป็ นที ่
น่าครั ่นคร ้ามและสยดสยอง ความยุ ติ ธรรมและความโออ่า่ของเขาจะออกมาจากพวกเขาเอง 8 ม้าทัง้หลาย
ของเขาก็เรว็กวา่เสือดาว และดุรา้ยยิง่กวา่หมาป่ายามเยน็ พลม้าของเขาจะรุดหน้าเรือ่ยไปอยา่งผยอง  
เออ พลม้าของเขาจะมาจากถิ ่นที ่ ไกล มันจะบินไปอยา่งนกอนิทรคีอยกินเร ็วน ัก 9 เขาทัง้หลายจะพากันมา
เพื่อความทารุ ณ  หน ้าเขาทัง้หลายจะสะสมเหมือนกับลมจากทิศตะวนัออก เขาจะรวบรวมเชลยไวม้ากมาย
เหมือนทราย 10 เขาจะดูหมิน่บรรดากษั ตร ิย์ และเขาจะเหยยีดหยามเจ้านายทัง้หลาย เขาจะหวัเราะเยาะ
ป้อมปราการทุกแหง่ เพราะเขาจะพูนดินขึ้นและยดึป้อมน้ันเสีย 11  แล ้วใจของเขาก็จะเปล่ียนไป เขาจะผ่าน
ไปและกระทําผิด เขาจะใหอ้าํนาจของเขาน้ี แก่ พระของเขา

พระเจ้าผู้ บรสุิทธิ ์จะไม่ลงโทษความบาปหรอื
12  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของข้าพระองค์  องค์  ผู้บรสุิทธิ ์ของข้าพระองค์  พระองค์  มิได้ ดํารงมา

แต่ นิรนัดร ์ดอกหรอื ข้าพระองค์ทัง้หลายจะไม่ ตาย  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงสถาปนาเขาไวเ้พื่อ
แก่การพิพากษา  โอ พระเจ้าผู้ทรงเดชาน ุภาพ  พระองค์ ทรงตัง้เขาไว้เพื่อแก่การตี สอน 13 พระเนตรของ
พระองค์ บรสุิทธิ ์ เก ิ นที ่จะทอดพระเนตรการชัว่ จะทรงมองดูความชัว่ชา้ก็ ไม่ได้ ไฉนพระองค์ทอดพระเนตร
คนทรยศ และทรงเงยีบอยู่เม่ือคนชัว่กลืนคนท่ีชอบธรรมเกินกวา่ตัวเขาเสีย 14 เพราะวา่พระองค์ทรงให ้
มนษุย ์เป็นดังปลาในทะเล เป็นดังสิง่เล้ือยคลาน  ท่ี  ไม่มี  หวัหน้า 15 เขาจับคนทัง้หลายมาด้วยเบ็ด เขาลาก
คนมาด้วยแห เขารวบคนมาด้วยอวนของเขา เขาจึงเปรมปร ีดิ ์และเรงิโลด 16  เพราะฉะน้ัน เขาจึงถวาย
สัตวบูชาแก่แหของเขา และเผาเครือ่งหอมให ้แก่ อวนของเขา เพราะโดยสิง่เหล่าน้ี เขาจึงดํารงชพีอยู่อยา่ง
ฟุ่มเฟือย อาหารของเขาก็ สมบูรณ์ 17  แล ้วเขาจะเททิง้แหของเขา และฆ่าประชาชาติทัง้หลายอยา่งไม่ละเวน้
ตลอดไปเป็นนิตย ์หรอื 

2
พระเจ้าทรงตอบฮาบากุก

1 ข้าพเจ้าจะยนืเฝ้าดู อยู ่ข้าพเจ้าจะย ืนที ่ หอคอย และมองออกไปเพื่อจะฟั งด ู วา่  พระองค์ จะตรสัอะไรแก่ 
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะทูลตอบพระองค์อยา่งไรเม่ือข้าพเจ้าถูกตําหนิ 2 และพระเยโฮวาหต์รสัตอบข้าพเจ้า
วา่ �จงเขียนนิ มิ  ตน ้ันลงไป จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให ้กระจ่าง  เพื่อให ้ คนที ่วิ ่งอ ่านได้ คล่อง 3 เพราะวา่นิ มิ  
ตน ้ันยงัรอเวลาท่ีกําหนดไว้  แต่  ในท่ีสุด มั นก ็จะกล่าวออกมา มันไม่ มุสา ถ้าดูชา้ไป  ก็ จงคอยสักหน่อย มัน
จะบังเกิดขึ้นเป็นแน่ คงไม่ล่าชา้นัก 4  ดู  เถิด  ผู้  ท่ี  จิ ตใจผยองขึ้ นก ็ ไม่  เท่ียงธรรม  แต่ วา่คนชอบธรรมจะมี ช ี
วิตดํารงอยู่โดยความเชื่อ 5  ยิง่กวา่น้ัน เพราะเขาละเมิดโดยเหล้าองุน่ เขาจึงเป็นคนจองหอง เขาไม่ยอม
อยู ่บ้าน ความตะกละของเขากวา้งเหมือนอยา่งนรก อยา่งมัจจุราชไม่เคยรูจั้ กอ ่ิม เขากอบโกยประชาชาติ
ทัง้หลายมาเพื่อตัวเขาเอง  แล ้วรวบรวมชนชาติทัง้หลายเข้ามาเป็นคนของตน� 6  ประชาชาติ ทัง้สิน้เหล่าน้ี
จะไม่ยกคําอุปมากล่าวต่อเขาหรอื และยกสุภาษิตกล่าวเยาะเขาวา่ � วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี สะสมสิง่ท่ี มิใช ่ของตนไว้
จะทําอยา่งน้ี ได้ นานเท่าใดนะ และบรรทุกของท่ียดึเป็นประกันไว ้เต็มตัว 7  ลูกหน้ี ของเจ้าจะไม่ ลุ กขึ้นมาใน
ปัจจุบันทันด่วนหรอื และผู้ใดท่ีกระทําให ้เจ้ าตัวสัน่จะไม่ต่ืนขึ้นหรอื  แล ้วเจ้าก็จะถูกเขารบิบ้างละ 8 เพราะ
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วา่เจ้าได้ปล้นมาแล้วหลายประชาชาติ  ชนชาติ ทัง้หลายท่ี เหลืออยู ่น้ันจึงจะมาปล้นเจ้า เพราะเจ้าทําใหโ้ลหติ
มนษุย ์ตก และเพราะการทารุณต่อแผ่นดิน ต่อบรรดาหวัเมืองและต่อบรรดาผู้ ท่ีอยู ่ในเมืองน้ัน 9  วบิัติ  แก่  ผู้  
ท่ี  อยากได้ กําไรมาสู่เรอืนของตนด้วยความชัว่ เพื่อจะวางรงัของตัวให้สูงเด่นขึ้น  เพื่อให ้พ้นจากฤทธิอ์าํนาจ
ของความชัว่รา้ย 10  ท่ี  จร ิงเจ้าได้ออกอุบายหาความอบัอายมาสู่เรอืนของเจ้าโดยกําจัดชนชาติทัง้หลายเป็ 
นอ ันมากเสีย  เจ้ าได้ทําบาปต่อจิตใจของเจ้าแล้ว 11 เพราะวา่ศิลาจะตะโกนออกมาจากผนัง และขื่ อก ็จะ
ตอบสนองมาจากหมู่ ตัวไม้ ในเรอืน 12  วบิัติ  แก่  ผู้ สรา้งเมืองด้วยโลหติ และวางรากนครไว้ด้วยความชัว่ชา้
13  ดู  เถิด  ท่ี บรรดาชนชาติทํางานก็เพื่อแก่ ไฟ และท่ี ชนชาติ ทัง้หลายทําจนเหน็ดเหน่ือยก็เพื่อแก่การไร ้สาระ 
 มิได้ เป็นเชน่น้ีเพราะพระเยโฮวาหจ์อมโยธาดอกหรอื 14 เพราะวา่พิภพจะเต็มไปด้วยความรูใ้นเรือ่งสงา่ราศี
ของพระเยโฮวาหดั์งน้ําท่ีเต็มทะเล 15  วบิัติ  แก่  ผู้ น้ั นที ่ ให ้เพื่อนบ้านด่ืม  ท่ี ยื่นขวดไปใหเ้ขาและทําใหเ้ขาเมาไป
เพื่อจะเพ่ งด ูความเปลือยเปล่าของเพื่อนบ้าน 16  เจ้ าจะอิม่ไปด้วยความอบัอาย  ไม่ใช ่อิ ่มด ้วยสงา่ราศี  เจ้ า
ด่ืมเองซิ  แล ้วใหเ้หมือนผู้ชายท่ี มิได้  เข้าสุหนัต ถ้วยซ่ึงอยู่ในพระหตัถ์ขวาของพระเยโฮวาหจ์ะเวยีนมาถึงเจ้า
 แล ้วความอบัอายจะพ่นเหนือสงา่ราศีของเจ้า 17 เน่ืองด้วยความทารุณท่ี เจ้ ากระทําแก่เลบานอนจะท่วมเจ้า
ความพินาศของสัตว์เดียรจัฉานซ่ึงกระทําให้เขากลัว เพราะเจ้าทําให้โลหติมนษุย ์ตก และด้วยเหตุความ
รุนแรงต่อแผ่นดิน ต่อบรรดาหวัเมืองและต่อบรรดาผู้ ท่ีอยู ่ในเมืองน้ัน 18  รู ปแกะสลักให ้ประโยชน์ อะไรเล่า
 รู ปท่ีชา่งได้แกะสลักไว้  รู ปหล่ ออ ันเป็ นคร ูสอนความเท็จให ้ประโยชน์  อะไร  ท่ี ชา่งจะวางใจในสิง่ท่ีเขาสรา้งขึ้น
 ท่ี ชา่งจะสรา้งพระใบ้ 19  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี  กล ่าวแก่ สิ ่งท่ีทําด้วยไม้ วา่ �จงต่ืนเถิด�  แก่ หนิใบ้ วา่ �จงลุกขึ้นเถิด�
 สิ ่งน้ีสัง่สอนอะไรได้ หรอื  ดู  เถิด  สิ ่งน้ันกะไหล่ทองคําหรอืเงนิ  แต่  ไม่มี ลมหายใจในสิง่น้ันเลย 20  แต่ พระเยโฮ
วาหท์รงสถิตในพระวหิารบร ิสุทธ ิ์ของพระองค์ จงให ้สิ ้นทัง้พิภพอยูส่งบต่อพระพักตร ์พระองค์  เถิด �

3
คําอธษิฐานของฮาบากุก

1 คําอธษิฐานของฮาบากุกผู้ พยากรณ์ ตามทํานองชิกกาโยน 2  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ ได้ ย ิ
นก ิตติ ศัพท์ ของพระองค์  แล ้วข้าพระองค์ ยาํเกรง  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พอถึงกลางยุคขอทรงรือ้ฟ้ืนพระ
ราชกิจของพระองค์ขึ้นใหม่ พอถึงกลางยุคขอทรงแจ้งให้ทราบทั ่วก ัน เม่ือทรงกริว้ ขอทรงระลึกถึงความ
กรุณา 3 พระเจ้าเสด็จจากเทมาน  องค์  บรสุิทธิ ์เสด็จจากภูเขาปาราน เซลาห์ สงา่ราศีของพระองค์คลุ มท ่ัว
ฟ้าสวรรค์ และโลกก็เต็ มด ้วยคําสรรเสรญิพระองค์ 4 ความผ่องใสของพระองค์ดังแสงสวา่ง  มี เขาออกมา
จากพระหตัถ์ของพระองค์  พระองค์ ทรงกําบังฤทธานุภาพของพระองค์ เสียที ่ น่ัน 5 โรคระบาดเดินนําหน้า
พระองค์ ถ่านท่ี ไหม้  อยู ่มาชดิตามหลังพระบาทของพระองค์ 6  พระองค์ ประทับยนืและทรงวดัพิ ภพ  พระองค์ 
ทอดพระเนตรและทรงเขยา่ประชาชาติ  แล ้วภูเขานิรนัดรก์าลก็ กระจัดกระจาย และเนินเขาอนัอยู ่เนืองนิตย ์ 
ก็  ยุ บต่ําลง การเสด็จของพระองค์ ก็ เป็นดั งด ้ังเดิม 7 ข้าพเจ้าได้ เห ็นเต็นท์ของคนคูชนัอยู่ในสภาพทุกข์ ใจ 
และม่านแหง่แผ่นดิ นม ีเดียนหวัน่ไหว 8 ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงพระพิโรธต่อแม่น้ําหรอื  พระองค์ 
ทรงกริว้ต่อแม่น้ําหรอื หรอืวา่พระองค์ทรงโกรธทะเลเม่ือพระองค์เสด็จทรงม้า เม่ือทรงรถรบแหง่ความ
รอด 9  คันธน ูของพระองค์ ก็  ถู กเปิดออกจนเปลือยเปล่าที เดียว ตามคําสัตยป์ฏิญาณของเหล่าตระกูลคือพระ
ดํารสัของพระองค์ เซเลห์  พระองค์ ทรงแยกพิภพด้วยแม่น้ําทัง้หลาย 10 บรรดาภูเขาเหน็พระองค์ ก็  บิ ดเบี้ยว
ไป กระแสน้ําท่ี ดุ เดือดก็กวาดผ่านไป มหาสมุทรก็ ส่งเสียง มันยกมือของมันขึ้นเบื้องสูง 11  ดวงอาทิตย ์และ
ดวงจันทร์น่ิงเฉยอยู่ในท่ีของมัน เม่ือแสงแหง่ลูกธนูของพระองค์ พุ ่งผ่านไป เม่ือแสงแหง่หอกอนัวาววบั
ของพระองค์ พุ ่งไป 12  พระองค์ เสด็จไปเหนือพิภพด้วยความโกรธา  พระองค์ ทรงเหยยีบยํ่าประชาชาติด้วย
ความกริว้ 13  พระองค์ เสด็จออกไปเพื่อชว่ยประชาชนของพระองค์ ให ้ รอด เพื่อชว่ยผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงเจิมไว ้ให ้ 
รอด  พระองค์ ทรงทําใหศี้รษะแหง่เรอืนของคนชัว่ได้รบับาดเจ็บ โดยการเผยให ้เห ็นตัง้แต่รากฐานถึงชว่งคอ
เซลาห์ 14  พระองค์ ทรงแทงหวัหน้าหมู่บ้านของเขาด้วยหอกของพระองค์  ผู้ มาอยา่งลมหมุนเพื่อจะกระจาย
ข้าพเจ้าเสีย เขาจะเปรมปร ีดิ ์ดังวา่จะกินคนจนเสียเป็นความลับ 15  พระองค์ ทรงเหยยีบยํ่าทะเลด้วยม้า
ของพระองค์ คือน้ํามากหลายซ่ึงเดือดพลุ่ง 16 เม่ือข้าพเจ้าได้ยนิแล้ว ท้องของข้าพเจ้าก็ สะเทือน  พอได้ ยนิ
เสียง รมิฝีปากของข้าพเจ้าก็ สัน่ กระดูกของข้าพเจ้าก็ ผุพัง และข้าพเจ้าก็สะเทือนอยู่ในตัวข้าพเจ้า เพื่อ
ข้าพเจ้าจะพักอยู่ในวนัแหง่ความลําบาก เม่ือเขามาถึงประชาชน เขาจะบุ กรุ  กด ้วยกองทหารของตน 17  แม้ 
ต้นมะเด่ือจะไม่ มี ดอกบาน หรอืจะไม่ มี ผลในเถาองุน่ การตรากตราํกับต้นมะกอกเทศก็ สูญเปล่า  ทุ ่งนาจะมิ 
ได้  เก ิดอาหาร ฝูงสัตวจ์ะขาดไปจากคอก และจะไม่ มี ฝูงว ัวท ่ีในโรงนา 18 ถึงกระน้ันข้าพเจ้าจะรา่เรงิในพระ
เยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะเปรมปร ีดิ ์ในพระเจ้าแหง่ความรอดของข้าพเจ้า 19 พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าทรงเป็นกําลัง
ของข้าพเจ้า  พระองค์ จะทรงกระทําเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอยา่งตีนกวางตัวเมีย  พระองค์ จะทรงกระทําให้
ข้าพเจ้าเดินไปบนท่ีสูงทัง้หลายของข้าพเจ้า ถึงหวัหน้านั กร ้องใช ้เครือ่งสาย 
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
เศฟนัยาห์

 ผู้  เข ียนหนังสือเล่ มน ้ี คือ เศฟันยาห์  ท่ี  ได้ ประกาศในปีก่อนค .  ศ� 625 ในสมัยกษั ตร ิย์โยสียาห์และเยเรมีย์
(1:1; ยรม 1:1)  ผู้  พยากรณ์  น้ี  ได้ บอกเก่ียวกับเชื้อวงศ์ของตนถึงชัว่อายุ ท่ีส่ี เขาคือ �เศฟันยาห ์บุ ตรชายคู ช ี ผู้ 
เป็นบุตรชายเกดาลิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอามารยิาห์  ผู้ เป็นราชโอรสของเฮเซคียาห�์ และเขาพยากรณ์ �ใน
รชักาลโยสิยาหร์าชโอรสของอาโมน  กษัตรยิ ์ของยูดาห�์ (1:1)

เขากล่าววา่การทําลายของกรุงเยรูซาเล็มโดยกรุงบาบโิลนซ่ึงจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็น �วนัแหง่พระเยโฮ
วาห�์ อนัเล็ก ซ่ึงได้เปรยีบเทียบกับ �วนัขององค์ พระผู้เป็นเจ้า � อนัแท้ ซ่ึ งก ็คือการเสด็จกลับมาของพระ
เยซูและการสงครามท่ีอารมาเกดโดน

 ยู ดาหจ์ะถูกกวาดไปเป็นเชลยในอนาคต
1 พระวจนะของพระเยโฮวาหซ่ึ์งมาถึงเศฟันยาห ์บุ ตรชายคู ช ี ผู้ เป็นบุตรชายเกดาลิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอา

มารยิาห์  ผู้ เป็นราชโอรสของเฮเซคียาห์ ในรชักาลโยสิยาห์ราชโอรสของอาโมน  กษัตรยิ ์ของยูดาห์ 2 พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า �เราจะกวาดทุกสิง่ทุกอยา่งให ้เกล ้ียงจากพื้นแผ่นดิน� 3 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เราจะกวาด
มนษุย์และสัตวเ์ดียรจัฉานไปเสีย เราจะกวาดนกในอากาศไปเสียทัง้ปลาในทะเลด้วย เราจะกวาดล้างสิง่ท่ี 
ทําให ้สะดุดพรอ้มกับคนชัว่ เราจะขจัดมนษุยชาติออกจากพื้นแผ่นดิน 4 เราจะเหยยีดมือของเราออกต่อสู้ 
ยู ดาห์ และต่อชาวเยรูซาเล็ มท ้ังมวล เราจะขจัดกากเดนของพระบาอลัเสียจากสถานท่ี น้ี และกําจัดชื่อบร
รดาเคมารมิพรอ้มกับพวกปุโรหติเสีย 5 กําจัดคนเหล่าน้ั นที ่กราบลงบนดาดฟ้าหลังคาตึกเพื่อไหว้บรวิาร
แหง่ฟ้าสวรรค์ คนเหล่าน้ั นที ก่ราบลงปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์ และปฏิญาณต่อพระมิลโคม 6คนเหล่าน้ั นที ่
หนักลับจากการติดตามพระเยโฮวาห์  ผู้  มิได้ แสวงหาพระเยโฮวาหห์รอืทูลถามพระองค์� 7 จงน่ิงสงบอยู่ต่อ
เบื้องพระพักตร ์องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เพราะวา่วนัแหง่พระเยโฮวาห์มาใกล้ แล้ว พระเยโฮวาห์ทรงเตรี
ยมเครือ่งบู ชา และทรงกระทําแขกของพระองค์ ให ้ บรสุิทธิ ์8 และต่อมาในว ันที ่พระเยโฮวาห์ทรงฆ่าบู ชาน ้ัน
 พระองค์ ตร ัสว ่า �เราจะลงโทษบรรดาเจ้านายและโอรสของกษั ตร ิย์ และบรรดาผู้ ท่ี ตกแต่งตัวด้วยเครือ่ง
แต่งกายต่างด้าว 9 ในวนัน้ัน เราจะลงโทษทุกคนท่ีกระโดดข้ามธรณี ประตู คือผู้ ท่ี กระทําให้เรอืนของนาย
เต็มไปด้วยความทารุณและการคดโกง� 10 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �ต่อมาในวนัน้ัน จะได้ยนิเสียงรอ้งจาก
ประตู ปลา และเสียงรํา่ไห้จากแขวงสอง และเสียงโครมครามจากเนินเขา 11 ชาวตําบลมักเทชเอย๋ จงรํา่ไห ้
เถิด เพราะพ่อค้าทัง้ปวงก็ ถู กโค่นลงเสียแล้ว บรรดาผู้ ท่ี ค้าขายกับเง ินก ็ ถู กขจัดเสียแล้ว 12 ต่อมาคราวน้ัน
เราจะเอาตะเกียงส่องดู เยรูซาเล็ม และเราจะลงโทษคนท่ี ตกตะกอน  ผู้  ท่ี  กล ่าวในใจของตนวา่ �พระเยโฮ
วาหจ์ะไม่ทรงกระทําการดี และพระองค์ ก็ จะไม่ทรงกระทําการชัว่� 13ฉะน้ันทรพัย ์สิ ่งของของเขาจะถูกปล้น
และเรอืนของเขาจะรกรา้ง ถึงเขาจะสรา้งเรอืน เขาก็จะไม่ ได้  อยู ่ในเรอืนน้ัน ถึงเขาจะปลูกสวนองุน่ เขาจะ
ไม่ ได้ ด่ื มน ํ้าองุน่จากสวนน้ัน� 14 วนัสําคัญแหง่พระเยโฮวาห ์ใกล้  เข้ามา  ใกล้  เข ้ามาและเรง่มาก ทัง้เสียงของ
วนัแหง่พระเยโฮวาห์  ผู้ แกล้วกล้าจะรอ้งเสียงดังท่ี น่ัน 15 วนัน้ันเป็ นว ันแหง่พระพิโรธ เป็ นว ันแหง่ความทุกข์
ใจและความซึมเศรา้ เป็ นว ันแหง่การทิง้ให้เสียเปล่าและการทิง้ให ้รกรา้ง เป็ นว ันแหง่ความมืดและความอึ
มครมึ เป็ นว ันแหง่เมฆหมอกและความมืดทึบ 16 เป็ นว ั นที ่ มี เสียงแตรและวนัโห่รอ้งต่อเมืองทัง้หลายท่ี มี 
สันปราการและต่อป้อมสูง 17 เราจะนําทุกข์ภัยมาสู่ มนษุย ์เขาจะได้เดินไปเหมือนคนตาบอด เพราะเขาได้
กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ โลหติของเขาจะถูกเทออกเหมือนฝุ่น และเน้ือของเขาจะถูกเทออกเหมือนมูล
สัตว์ 18 เงนิหรอืทองคําของเขาก็ ดี จะไม่สามารถชว่ยเขาให้พ้นได้ในวนัแหง่พระพิโรธของพระเยโฮวาห์  แผ่ 
นดินทัง้สิน้จะถูกเผาผลาญในไฟแหง่ความหวงแหนของพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงกําจัดคนทัง้ปวงท่ี
อาศัยอยูใ่นแผ่นดินอยา่งรวดเรว็

2
 ทุ กคนท่ีใจถ่อมจงแสวงหาพระเยโฮวาห์

1  โอ  ประชาชาติ  ท่ี  ผู้ อื่นไม่ปรารถนาเอย๋ จงมาชุ มน ุมกัน  เออ มาชุ มน ุมกัน 2  ก่อนท่ี พระบัญชาสําเรจ็  ก่อน
ท่ี วนัน้ันผ่านไปดัง่แกลบท่ี ปลิว  ก่อนท่ี พระพิโรธอ ันร ้ายแรงแหง่พระเยโฮวาห์จะลงมาเหนือเจ้า  ก่อนท่ี วนั
แหง่พระพิโรธของพระเยโฮวาหจ์ะลงมาเหนือเจ้า 3  ทุ กคนท่ีใจถ่อมในแผ่นดินน้ี คือผู้ ท่ี กระทําตามคําตัดสิน
ของพระองค์ จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ จงแสวงหาความชอบธรรม แสวงหาความถ่อมใจ ชะรอยเจ้าจะได้
รบัการกําบังในวนัแหง่พระพิโรธของพระเยโฮวาห์
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 คําพยากรณ์ เรือ่งการพิพากษาต่อกาซา โมอบั อมัโมนและเอธโิอเปีย
4 เพราะวา่เมืองกาซาจะถูกทอดทิง้ และเมืองอชัเคโลนจะเป็ นที ่ รกรา้ง ชาวเมืองอชัโดดจะถูกขับไล่ใน

เวลาเท่ียงวนั และเมืองเอโครนจะถูกถอนรากถอนโคน 5  วบิัติ  แก่  เจ้า ชาวเมืองชายทะเล  เจ้ าผู้เป็นประชาชา
ติเคเรธี พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มี มากล่าวโทษเจ้า  โอ คานาอนั  แผ่ นดินของคนฟีลิสเตีย เราจะทําลาย
เจ้า จนไม่ มี ชาวเมืองเหลือ 6 ชายทะเลน้ันจะเป็ นที ่ อยู ่อาศัยและเป็นกระท่อมสําหรบัผู้เล้ียงแกะ และเป็น
คอกสําหรบัฝูงแพะแกะ 7 ชายทะเลน้ันจะเป็นกรรมสิทธิข์องวงศ์วานยูดาห ์ท่ี  เหลืออยู ่ น้ัน เขาจะหากิ นที ่ น่ัน 
ครัน้ถึงเวลาเยน็ เขาจะนอนลงท่ีในเหยา้เรอืนทัง้หลายของอชัเคโลน เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เขาจะเอาพระทัยใส่ เขา และให้เขากลับสู่สภาพเดิม 8 �เราได้ยนิคําด่าของโมอบั และคําครหาของคนอมั
โมนแล้ว ซ่ึงเขาด่าประชาชนของเรา และอวดอา้งเรือ่งเขตแดนของเขาทัง้หลาย� 9 พระเยโฮวาหจ์อมโยธา
พระเจ้าของอสิราเอลตร ัสว ่า � เหตุ  ฉะน้ี เรามี ช ีวิตอยู ่ฉันใด  แน่  ทีเดียว โมอบัจะกลายเป็นเหมือนเมืองโส
โดม และคนอมัโมนจะเหมือนเมืองโกโมราห์ คือเป็ นที ่ ขยายพันธุ ์ต้นตําแยและบ่อเกลือ และเป็ นที ่รกรา้ง
อยู ่เนืองนิตย ์ ชนชาติ ของเราส่วนท่ีเหลือจะปล้นเขา และชนชาติของเราท่ี เหลืออยู ่จะยดึเขาเป็นกรรมสิทธิ�์
10  น่ี จะเป็นผลตอบแทนความจองหองของเขา เพราะเขาด่าและโออ้วดต่อประชาชนของพระเยโฮวาห์จอม
โยธา 11 พระเยโฮวาห์จะทรงเป็ นที ่เกรงกลัวของเขาทัง้หลาย  พระองค์ จะทรงกระทําให้พระทัง้หลายของ
โลกผ่ายผอม และมนษุย์ทัง้ปวงจะนมัสการพระองค์ ต่างตามถิน่ฐานของตน รว่มทัง้เกาะแหง่ประชาชาติ 
ทัง้สิน้ 12 คนเอธโิอเปียเอย๋  เจ้ าด้วยเหมือนกัน จะต้องถูกประหารเสียด้วยดาบของเรา 13  แล ้วพระองค์
จะเหยยีดพระหตัถ์ของพระองค์ต่อแผ่นดินทางทิศเหนือ และทําลายอสัซีเรยี และจะกระทําให้เมืองนีนะ
เวหเ์ป็ นที ่ รกรา้ง เป็ นที ่ แห ้งแล้งเหมือนถิน่ทุ รก ันดาร 14 ฝูงสัตวทั์ง้หลายจะนอนอยู่ท่ามกลางท่ี น้ัน  สัตว ์ป่า
ในประชาชาติ ทัง้สิน้ ทัง้นกกระทุงและอ ีกาบ ้านจะอาศัยอยู ่ท่ี หวัเสาทัง้หลายของเมืองน้ัน เสียงของพวกมัน
จะรอ้งอยู ่ท่ี  หน้าต่าง ความรกรา้งจะอยู ่ท่ี  ธรณีประตู เพราะพระองค์จะทรงกระทําให้งานท่ีทําด้วยไม้สนสี
ดารเ์ปิดโล่งออก 15  น่ี เป็นเมืองท่ี สน ุกสนานท่ี อยู ่ ได้  อยา่งไร ้ กังวล เป็นเมืองท่ีคิดในใจของตนวา่ �ข้าน่ี แหละ 
และไม่ มี เมืองอื่นใดนอกเหนือจากข้าอกี� มันกลายเป็นเมืองรกรา้งเสียจรงิๆ เป็ นที ่อาศัยนอนของสัตว ์ป่า 
 ทุ กคนท่ีผ่านเมืองน้ีไปจะเยย้หยนัและส่ายมือของเขา

3
ความบาปของพวกผู้ พิพากษา  ผู้  พยากรณ์ และปุโรหติแหง่เยรูซาเล็ม

1  วบิัติ  แก่ เมืองน้ี ท่ี โสโครกและเป็นมลทิน เป็นเมืองท่ีบีบบังคับเขา 2 เธอไม่ยอมเชื่อฟังเสียงใดๆ และไม่
ยอมรบัการตีสอนใดๆ เธอไม่วางใจในพระเยโฮวาห์ และเธอไม่ เข ้ามาใกล้พระเจ้าของเธอ 3  เจ้ านายของเธอ
ก็เหมือนสิงโตท่ี คําราม  ผู้ พิพากษาของเธอก็เหมือนหมาป่ายามเยน็ ซ่ึงไม่แทะกระดูกจนกระทัง่ถึงรุง่เชา้ 4  
ผู้  พยากรณ์ ของเธอเป็นคนเบาปัญญา เป็นคนทรยศ พวกปุโรหติของเธอก็กระทําสถานบร ิสุทธ ์ิ ให ้ มัวหมอง 
เขาฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญั ติ 5พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงดํารงอยูใ่นเมืองน้ันชอบธรรม  พระองค์ จะมิ ได้ ทรงกระทํา
ความชัว่ชา้เลย  ทุ กเชา้พระองค์สําแดงคําตัดสินของพระองค์  พระองค์  มิได้ ทรงขาดเลย  แต่ คนอธรรมไม่ รู ้
จักอาย 6 �เราได้ขจัดประชาชาติทัง้หลายออกเสียแล้ว หอคอยของเขาก็ รกรา้ง เรากระทําใหถ้นนของเมือง
น้ันเสียไปเปล่าๆ  ไม่มี ใครผ่านไปมา หวัเมืองของเขาถูกทําลาย เพื่อจะไม่ มี  คน  ไม่มี ชาวเมืองอยู ่เลย 7 เรา
กล่าววา่ � แท้จรงิ เมืองน้ันจะยาํเกรงเรา เธอจะยอมรบัคําสัง่สอน� เพื่อท่ีอาศัยของเขาจะไม่ ถู กตัดออก
เราลงโทษเขาอยา่งไรก็ ตาม  แต่ เขาทัง้หลายยิง่กลับรอ้นใจท่ีจะใหก้ารกระทําของเขาเส่ือมทราม�

บรรดาศั ตรู ของเยรูซาเล็มจะถูกลงโทษ
8 พระเยโฮวาห์จึงตร ัสว ่า �เพราะฉะน้ันจงคอยเรา คอยว ันที ่เราลุกขึ้นเพื่อทําการปล้น เพราะการตกลง

ใจของเราก็คือจะรวมประชาชาติ  ให ้ราชอาณาจักรชุ มน ุมกัน เพื่อเทความกริว้ของเราบนเขาทัง้หลาย คือ
ความรอ้นแรงแหง่ความโกรธของเรา เพราะวา่พิภพทัง้สิน้จะถูกเผาผลาญในไฟแหง่ความหวงแหนของ
เรา 9 ในคราวน้ัน เราจะให้ประชาชนน้ันหนัไปใช้ภาษาบร ิสุทธ ์ิเพื่อวา่ทุกคนจะรอ้งทูลออกพระนามพระเย
โฮวาห์ และปรนนิบั ติ  พระองค์ เป็นใจเดียวกัน 10  บุ คคลท่ีทูลขอต่อเรา คื อบ ุตรสาวแหง่คนของเราท่ี ถู กกระ
จัดกระจายไป จะนําเอาเครือ่งบูชาของเรามาจากฟากข้างโน้นของแม่น้ําแหง่เอธโิอเปีย 11 ในวนัน้ัน  เจ้ า
จะไม่ ถู กกระทําให้อบัอายด้วยการกระทําทัง้สิน้ซ่ึงเจ้าได้ละเมิดต่อเรา เพราะในเวลาน้ันเราจะคัดผู้ โอ ้อวด
เหอ่เห ิมน ้ันออกเสียจากท่ามกลางเจ้า  เจ้ าจึงจะไม่เยอ่หยิง่จองหองเพราะเหตุ ภู เขาบร ิสุทธ ์ิของเราอกีต่อไป
12 เพราะเราจะเหลือแต่ คนที ่ ทุกข์ ยากและขัดสนไวใ้นท่ามกลางเจ้า เขาจะวางใจในพระนามแหง่พระเยโฮ
วาห์ 13 บรรดาคนท่ี เหลืออยู ่ในอสิราเอล เขาจะไม่กระทําความชัว่ชา้ และไม่ กล ่าวคํามุสา และในปากของ
เขาน้ันจะหาลิ ้นที ่ล่อลวงก็ ไม่มี เพราะเขาทัง้หลายจะเท่ียวหากินและนอนลง และไม่ มี  ผู้ ใดกระทําใหเ้ขากลัว
เกรง

อสิราเอลในสมัยราชอาณาจักรของพระครสิต์
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14  โอ  บุ ตรสาวแหง่ศิโยนเอย๋ จงรอ้งเพลงเสียงดัง  โอ อสิราเอลเอย๋ จงโหร่อ้งเถิด จงเปรมปร ีดิ แ์ละลิงโลด
ด้วยเต็มใจของเจ้าเถิด  โอ  บุ ตรสาวแหง่เยรูซาเล็ม 15 พระเยโฮวาหท์รงล้มเลิกการพิพากษาลงโทษเจ้าแล้ว
 พระองค์ ทรงขับไล่ ศัตรู ของเจ้าออกไปแล้ว  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอลคือพระเยโฮวาห์ทรงอยู่ท่ามกลางเจ้า  เจ้ 
าจะไม่พบความชัว่รา้ยอกีต่อไป 16 ในวนัน้ัน เขาจะพู ดก ับเยรูซาเล็มวา่ �อยา่กลัวเลย� และพู ดก ับศิโยน
วา่ �อยา่ให้มือของเจ้าออ่นเพลียไป� 17 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าซ่ึงอยู่ท่ามกลางเจ้าทรงมหทิธ ิฤทธิ ์
 พระองค์ จะทรงชว่ยให ้รอด  พระองค์ จะทรงเปรมปร ีดิ ์เพราะเจ้าด้วยความยนิดี  พระองค์ จะทรงพํานักใน
ความรกัของพระองค์  พระองค์ จะทรงเรงิโลดเพราะเจ้าด้วยรอ้งเพลงเสียงดัง 18 เราจะรวบรวมคนท่ีเศรา้
โศกให ้มาย ังประชุ มอ ันศั กด ์ิ สิทธิ ์คือคนในพวกเจ้าซ่ึงต้องทนต่อการเยาะเยย้ 19  ดู  เถิด ในคราวน้ันเราจะ
กวาดล้างผู้ ท่ี บีบบังคับเจ้าทุกคน เราจะชว่ยคนขาพิการให ้รอดพ้น และรวบรวมคนท่ีกระจัดกระจายไป และ
เราจะเปล่ียนความอบัอายของเขาใหเ้ป็นความน่าสรรเสรญิ และใหเ้ป็นเสียงลือไปทัว่โลก 20 ในคราวน้ันเรา
จะนําเจ้ากลับเข้ามา คือในคราวท่ีเรารวบรวมพวกเจ้าเข้าด้วยกัน  เออ เราจะกระทําให ้เจ้ ามีชื่อเสียงและเป็ 
นที ่สรรเสรญิในท่ามกลางบรรดาชนชาติทัง้หลายของโลก คือเม่ือเราให ้เจ้ ากลับสู่สภาพเดิมต่อหน้าต่อตา
เจ้า� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
ฮ ักก ัย

ฮ ักก ัยพยากรณ์หลังจากชาวอสิราเอลได้ กล ับมาจากบาบิโลนโดยเศรุบบาเบลเป็นผู้นําเอสราได้ พู ดถึง
ฮ ักก ัยใน 5:1  และ 6:14 จากข้อความเหล่าน้ีเราได้ เห ็ นว ่าการประกาศของเขาได้ เก ิดผลและพวกอสิราเอล
ได้สรา้งพระวหิารให ้เสรจ็ หวัเรือ่งของเล่ มน ้ี คือ การตกแต่งพระวหิารและการถวายทรพัย ์ท่ี ต้องใช้ในการ
ตกแต่งน้ัน เขาอยู ่สม ัยเดียวกั นก ับเศคารยิาหแ์ละมาลาคี (1:1)

 หน ังสือฮ ักก ั ยม ี อยู ่5  ภาค และแต่ละภาคเริม่ต้นด้วยคําวา่ �พระวจนะของพระเยโฮวาหม์าโดยทางฮ ักก 
ัย� (1:1; 1:3; 2:1; 2:10; 2:20)

1  ณ  วนัท่ี  หน่ึง เดือนท่ี หก  ปี  ท่ี สองแหง่รชักาลกษั ตร ิย์ดารอิสั พระวจนะของพระเยโฮวาหม์าโดยทางฮ ักก 
ัย  ผู้  พยากรณ์ ถึงเศรุบบาเบลบุตรชายเชอลัทิเอล  ผู้ วา่ราชการเมืองยูดาห์ และถึงโยชู วาบ ุตรชายเยโฮซาดัก
มหาปุโรหติ  วา่ 

คนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่ในเยรูซาเล็มจะถูกพระเจ้าลงโทษ
2 �พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ ประชาชนเหล่าน้ี กล่าววา่ เวลาน้ันยงัไม่ มาถึง คือเวลาท่ีจะสรา้ง

พระนิเวศของพระเยโฮวาห�์ 3  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮวาหจึ์งมาถึงโดยทางฮ ักก ัยผู้ พยากรณ์  วา่ 

ประชาชนเริม่สรา้งพระวหิารใหม่
4 � โอ  เจ้ าทัง้หลาย ถึงเวลาแล้วหรอืท่ีตัวเจ้าเองอาศัยอยู่ในบ้านท่ี มี  ไม้  บุ  แต่ ส่วนพระนิเวศน้ีทิง้ให ้พัง

ทลาย 5  เพราะฉะน้ัน  บัดน้ี พระเยโฮวาห์จอมโยธาจึงตร ัสว ่า จงพิจารณาดู วา่  เจ้ ามี ความเป็นอยู ่ อยา่งไร 6  
เจ้ าหวา่นมาก  แต่  เก ่ียวน้อย  เจ้ ารบัประทาน  แต่  ไม่ เคยอิม่  เจ้ าด่ืม  แต่  ก็  ไม่ เคยหายอยาก  เจ้ านุ่งหม่  แต่  ก็  
ไม่มี ใครอุน่  ผู้  ท่ี  ได้  ค่าจ้าง  ก็ได้ ค่าจ้างมาใส่ถุงท่ี มี  รู 7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ จงพิจารณาดู วา่  เจ้ 
ามี ความเป็นอยู ่ อยา่งไร 8 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า จงขึ้นไปท่ีเนินเขาและนําไม้มาสรา้งพระนิเวศ เราจะมีความ
พอใจในพระนิเวศน้ัน และเราจะได้รบัเกียรติ 9  เจ้ าทัง้หลายหวงัได้ มาก  แต่  ดู  เถิด  ก็ได้  น้อย และเม่ือเจ้านํา
ผลมาบ้านของเจ้า เราก็เป่ามันไปเสีย พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า ทําไมเป็นอยา่งน้ันเล่า  ก็ เพราะนิเวศ
ของเราพังทลายอยู่ ฝ่ายเจ้าต่างก็สาละวนอยู่กับเรือ่งบ้านของตน 10  เพราะฉะน้ัน ท้องฟ้าท่ี อยู ่เหนือเจ้าจึง
ยัง้น้ําค้างไว ้เสีย และโลกก็ยดึพืชผลของมันไว ้เสีย 11 และเราก็เรยีกความแหง้แล้งมาสู่ แผ่ นดินและเนิน
เขา  มาสู่  ข้าว น้ําองุน่ใหม่ และน้ํามัน  มาสู่  สิ ่งต่างๆซ่ึ งด ินอาํนวยผล  สู่  มนษุย ์และสัตว์ และมาสู่ผลงานทัง้สิน้
ซ่ึ งม อืกระทําไว�้ 12  แล ้วเศรุบบาเบล  บุ ตรชายเชอลัทิเอลและโยชูวา  บุ ตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหติ  พร อ้ม
กับประชาชนทัง้ปวงท่ี เหลืออยู ่ ได้ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเขาทัง้หลาย และถ้อยคํา
ของฮ ักก ัยผู้ พยากรณ์ เพราะวา่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเขาทัง้หลายได้ทรงใชท่้านมา และประชาชนก็เกรง
กลัวต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 13  แล ้วฮ ักก ัย ทูตของพระเยโฮวาห์ จึงกล่าวแก่ประชาชนตามกระแสรบัสัง่
ของพระเยโฮวาห ์วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราอยู่กับเจ้าทัง้หลาย� 14 และพระเยโฮวาห์ทรงเรา้ใจเศรุบบา
เบลบุตรชายเชอัลทิเอล  ผู้ วา่ราชการเมืองยูดาห์ และทรงเรา้ใจของโยชู วาบ ุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหติ
และเรา้ใจประชาชนทัง้ปวงท่ี เหลืออยู ่ น้ัน เขาทัง้หลายก็มาทํางานในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จอมโยธา
พระเจ้าของเขาทัง้หลาย 15  ณ  วนัท่ี  ย ี่ สิ บส่ีของเดือนท่ี หก ในปี ท่ี สองแหง่รชักาลกษั ตร ิยด์ารอิสั

2
พระสัญญาของพระเจ้าถึงพระวหิารยิง่ใหญ่ในสมัยท่ีพระครสิต์เสด็จกลับมา

1  ณ  วนัท่ี  ย ่ี สิบเอด็ เดือนท่ี เจ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาโดยทางฮ ักก ัยผู้ พยากรณ์  วา่ 2 �จงกล่าว
แก่เศรุบบาเบลบุตรชายเชอัลทิเอล  ผู้ วา่ราชการเมืองยูดาห์ และแก่โยชู วาบ ุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหติ
และแก่ประชาชนท่ี เหลืออยู ่ เถิด  วา่ 3 ใครบ้างท่ี เหลืออยู ่ท่ามกลางพวกท่านน้ี  ท่ี  เห ็นพระนิเวศน้ีครัง้เม่ื อม ี
สงา่ราศีเดิ มน ้ัน  บัดน้ี ท่านเหล่าน้ันเหน็เป็นอยา่งไร  มองดู  แล ้วเปรยีบกันไม่ ได้ เลยใช ่ไหม 4 พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า  โอ เศรุบบาเบลเอย๋  แม้ กระน้ั นก ็ ดี จงกล้าหาญเถิด  โอ โยชู วาบ ุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหติเอย๋
จงกล้าหาญเถิด ประชาชนทัง้สิน้แหง่แผ่นดินเอย๋ จงกล้าหาญเถิด พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ พระเยโฮ
วาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า จงทํางานเถิด เพราะเราอยูกั่บเจ้า 5 ตามถ้อยคําซ่ึงเราได้ทําเป็นพันธสัญญาไวกั้บเจ้า
เม่ือเจ้าทัง้หลายออกจากอยีปิต์ วญิญาณของเราอยู่ท่ามกลางเจ้า อยา่กลัวเลย 6 เพราะพระเยโฮวาห์จอม
โยธาตร ัสด ังน้ี วา่  อ ีกสักหน่อย เราจะเขยา่ท้องฟ้าและโลก ทะเลและแผ่นดินแหง้  อ ีกครัง้หน่ึง 7 เราจะเขยา่
ประชาชาติ ทัง้สิน้ เพื่อความปรารถนาของประชาชาติทัง้สิน้จะได้ เข้ามา เราจะบรรจุนิเวศน้ี ให ้เต็ มด ้วยสงา่
ราศี พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 8 เงนิเป็นของเรา และทองคําเป็นของเรา พระเยโฮวาห์จอม
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โยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 9 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า สงา่ราศีของพระนิเวศครัง้หลังน้ีจะยิง่กวา่ครัง้เดิ มน ัน้
พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า และเราจะให ้เก ิดความสมบู รณ ์ พู นสุขในสถานท่ี น้ี �

ทรงติเตียนประชาชนเพราะเขาละเลยในการเตรยีมพระว ิหาร 
10 เม่ือว ันที ่ ย ่ี สิ บส่ี เดือนท่ี เก้า ในปี ท่ี สองของรชักาลดารอิสั พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาโดยทางฮ ักก 

ัยผู้ พยากรณ์  วา่ 11 �พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ จงถามบรรดาปุโรหติเก่ียวกับราชบัญญั ติ เถิดวา่
12 �ถ้าผู้ใดยกชายเส้ือคลุมทําพกหอ่เน้ือบร ิสุทธ ิ์ ไป หากวา่ชายเส้ือตั วน ัน้ไปถูกขนมปังหรอืแกง หรอืน้ําองุน่
หรอืน้ํามัน หรอือาหารใดๆ  สิ ่งน้ันจะพลอยบร ิสุทธ ิไ์ปด้วยหรอืไม่� � พวกปุโรหติตอบวา่ � ไม่  บรสุิทธิ ์� 13  แล 
้วฮ ักก ัยจึงถามวา่ �ถ้าคนหน่ึงคนใดท่ีมลทินเพราะไปถูกศพมา  แล ้วมาถูกสิง่เหล่าน้ี เข้า  สิ ่งเหล่าน้ีจะมลทิน
ไปด้วยหรอืไม่�  ปุ โรหติตอบวา่ � สิ ่งเหล่าน้ีจะมลทินไปด้วย� 14 ฮ ักก ัยจึงตอบวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า
ต่อหน้าเรา  ชนชาติ  น้ี เป็นอยา่งน้ันและประชาชาติ น้ี  ก็ เป็นอยา่งน้ัน ผลงานทุกอยา่งท่ีมือของเขากระทําเป็น
อยา่งน้ันด้วย และสิง่ใดๆท่ีเขาถวายบูชาท่ี น่ัน  ก็ เป็นมลทิน 15  บัดน้ี จงพิจารณาเถิดวา่  ตัง้แต่  วนัน้ี เป็นต้นไป
จะเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้าง คื อก ่อนท่ีศิ ลาก ้อนหน่ึงจะวางซ้อนบนศิ ลาก ้อนหน่ึงท่ีในพระวหิารของพระเยโฮวาห์
16 ก่อนสิง่เหล่าน้ี เกิดขึ้น เม่ือผู้ใดมายงักองข้าวคิดวา่จะตวงได้ ย ่ี สิ บถัง  ก็  มี  แต่  สิ บถัง เม่ือผู้ หน ่ึงมาถึ งบ ่อเก็ 
บน ้ําองุน่เพื่อตักเอาหา้สิบถัง  ก็  มี  แต่  ย ่ี สิ บถัง 17 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราได้ โจมตี  เจ้ าและผลงานทัง้สิน้จาก
มือของเจ้าด้วยให้ข้าวม้าน และขึ้นรา และด้วยลูกเหบ็  แต่  เจ้ าทัง้หลายก็ยงัไม่หนัมาหาเรา 18 จงพิจารณา
ตัง้แต่ วนัน้ี  เป็นต้นไป คือว ันที ่ ย ่ี สิ บส่ี เดือนท่ี เก้า คือตัง้แต่ วนัท่ี วางรากฐานแหง่พระวหิารของพระเยโฮวาห์
จงพิจารณาดู 19 ย ังม ีข้าวตกค้างอยู่ในยุ ้งบ ้างหรอื เถาองุน่ ต้นมะเด่ือ และต้นทั บท ิมกับต้นมะกอกเทศยงั
ไม่ เก ิดผลหรอื  ตัง้แต่  วนัน้ี  เป็นต้นไป เราจะอาํนวยพรแก่ เจ้า �

เม่ือพระครสิต์เสด็จกลับมา พระเจ้าจะทรงทําลายอาณาจักรทัง้หลายแหง่โลก
20 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงฮ ักก ัยเป็ นคร ้ังท่ีสองเม่ือว ันที ่ ย ่ี สิ บส่ีของเดือนน้ั นว ่า 21 �จงพู ดก ับเศ

รุบบาเบลผู้วา่ราชการเมืองยูดาห ์วา่ เราจะเขยา่ท้องฟ้าและโลก 22 และเราจะควํา่พระท่ีน่ังของบรรดาราช
อาณาจั กร เราจะทําลายเรีย่วแรงของบรรดาราชอาณาจักรแหง่ประชาชาติ และจะควํา่รถรบกับผู้ ขับขี่ ม้า
และผู้ ขับขี่ จะต้องล้มลง คือทุกคนจะต้องล้มลงด้วยดาบแหง่พี่น้องของเขา 23 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว 
่า ในวนัน้ันเราจะรบัเจ้า  โอ เศรุบบาเบล  บุ ตรชายเชอัลทิเอล  ผู้รบัใช ้ของเราเอย๋ พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราจะ
กระทําเจ้าใหเ้ป็นดังแหวนตรา เพราะเราได้เลือกสรรเจ้าแล้ว พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ �
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
เศคาร ิยา 

 หน ังสือเล่ มน ้ี ได้ ชื่อจากผู้ เข ียนคือ เศคารยิาห์ ซ่ึงเป็นบุตรเบเรคิยาห์ ซ่ึงเป็นบุตรอดิโด (1:1) เขาอยู่ใน
เชื้อวงศ์ของปุโรหติ ตามหนังสือเอสรา 5:1  และ 6:14 เศคารยิาห ์ได้  รบัใช ้ พร ้อมกับฮ ักก ัยในการฟ้ืนฟู แห ่
งการสรา้งพระว ิหาร และเขาได้ พยากรณ์ ในปี ก่อน  ค�ศ� 520  และ 518 (1:1, 7; 7:1) ทัง้เขากับฮ ักก ัยได้
ประกาศถึงเรือ่งการนมัสการและความบาปทัง้หลายแหง่ชาติ อสิราเอล 

เครือ่งหมาย ต่างๆ ซ่ึง เศ คา ริยาห ์ได้  ใช ้ใน การ พยากรณ์ มี คํา อธิบาย ใน เล่ มอ ่ืนๆ ใน พระ คัมภีร์ เขา ได้ 
พยากรณ์ ถึงตอนท่ี พระเยซู ทรงลูกลาเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็ม (9:9) การท่ี พระเยซู ทรงเป็น � กิง่ �  แห ่ง
ราชวงศ์ของดาวดิ (อสย 11:1-5) และการปรากฏของพระเยซูต่อพวกยวิในตอนท่ีพวกย ิวน ้ันจะได้รบัความ
รอด เขาได้ พยากรณ์ ถึงรอยตะปูในพระหตัถ์ของพระเยซู การรวบรวมของอสิราเอล การท่ี ผู้ ทรยศต่อพระ
ครสิต์จะสู้รบกับกรุงเยรูซาเล็ม การท่ี พระเยซู จะทรงชว่ยกรุงเยรูซาเล็มใหพ้้นจากการสู้รบน้ัน และถึงอาณา
จั กร 1000  ปี ของพระเยซู

 ผู้  พยากรณ์ เศคารยิาหตั์กเตือนประชาชน
1 ในเดือนท่ี แปด  ปี  ท่ี สองแหง่รชักาลดารอิสั พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเศคารยิาห์  บุ ตรชายของ

เบเรคิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายของอดิโด  ผู้  พยากรณ์  วา่ 2 �พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ต่อบรรพบุรุษของเจ้าทัง้หลาย
เป็นอยา่งยิง่ 3  เพราะฉะน้ัน จงกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ จงกลับมาหา
เรา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ และเราจะกลับมาหาเจ้า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 
4 อยา่เป็นเหมือนบรรพบุรุษของเจ้า ซ่ึงบรรดาผู้ พยากรณ์ คนก่อนๆรอ้งบอกเขาวา่ �พระเยโฮวาหจ์อมโยธา
ตร ัสด ังน้ี วา่ จงหนักลับเสียจากทางชัว่ของเจ้า และจากการกระทําท่ีชัว่ของเจ้าเถิด� พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า
 แต่ เขาไม่ ได้ ยนิและมิ ได้ ฟังเรา 5 บรรพบุรุษของเจ้า เขาอยู ่ท่ีไหน พวกผู้ พยากรณ์  เล่า เขามี ช ีวติอยู ่เป็นนิตย ์ 
หรอื 6  แต่ ถ้อยคําของเราและกฎเกณฑ์ของเรา ซ่ึงเราได้บัญชาแก่ ผู้  พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของเราก็ ได้  ติ ดตาม
บรรพบุรุษของเจ้าทั นม ิ ใช ่ หรอื จนเขากลับใจแล้วกล่าววา่ �พระเยโฮวาหจ์อมโยธาทรงดํารวิา่จะทรงกระทํา
แก่เราประการใด ในเรือ่งทางและการกระทําของเรา  พระองค์ ทรงกระทําแก่เราอยา่งน้ัน� �

 ทูตสวรรค์ ของพระเจ้าขีม้่าสี แดง 
7 เม่ือว ันที ่ ย ่ี สิ บส่ี เดือนท่ี สิบเอด็ ซ่ึงเป็นเดือนเชบัท ในปี ท่ี สองแหง่รชักาลดารอิสั พระวจนะของพระเย

โฮวาห ์มาย ังเศคารยิาห์  บุ ตรชายของเบเรคิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายของอดิโด  ผู้  พยากรณ์  วา่ 8 � ณ กลางคื นว ัน
หน่ึง ข้าพเจ้าได้ มองดู และดู เถิด  มี ชายคนหน่ึงขี่ม้าสี แดง ยนือยู่ท่ามกลางต้นน้ํามันเขียวท่ีลานหุบเขา  ณ 
เบื้องหลังท่านผู้น้ั นม ีม้าสี แดง  สีแสด และสี ขาว 9  แล ้วข้าพเจ้าจึงถามวา่ � โอ นายเจ้าข้า  เหล่าน้ี คืออะไร�
 ทูตสวรรค์  ท่ี สนทนากับข้าพเจ้าบอกข้าพเจ้าวา่ �เราจะสําแดงให ้เจ้ าทราบวา่  เหล่าน้ี คืออะไร� 10  เหตุ ฉะน้ัน
ชายท่ียนือยู่ท่ามกลางต้นน้ํามันเขียวจึงบอกวา่ � เหล่าน้ี คือผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงใช ้ให ้ไปเท่ียวตรวจตรา
โลก� 11 และเขาเหล่าน้ันได้ตอบทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์  ผู้ ยนือยู่ท่ามกลางต้นน้ํามันเขียววา่ �เราได้
ตรวจตราโลกแล้ว  ดู  เถิด ทัง้โลกก็น่ิงสงบอยู�่

พระเจ้าทรงเมตตากรุงเยรูซาเล็มหลังจากการเป็นเชลยเจ็ดสิบปี แล้ว 
12  แล ้ วท ูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์กล่าววา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา  อ ีกนานเท่าใดพระองค์

จะไม่ทรงเมตตากรุงเยรูซาเล็ม และหวัเมืองแหง่ยูดาห์ ซ่ึงพระองค์ ก็ ทรงกริว้มาเจ็ดสิบปี แล้ว พระเจ้าข้า�
13 และพระเยโฮวาห์ทรงตอบทูตสวรรค์ ผู้  ท่ี สนทนากับข้าพเจ้า เป็นพระวาทะท่ีประเสรฐิและเล้าโลมใจ 14  
ทูตสวรรค์  ผู้  ท่ี สนทนาอยู่กับข้าพเจ้าจึงกล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ �จงรอ้งวา่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี 
วา่ เรามีความหวงแหนกรุงเยรูซาเล็ม คือกรุงศิโยนเป็ นที ่ ยิง่ 15 เราโกรธประชาชาติมากท่ี อยู ่อยา่งสบายๆ
เพราะเม่ือเราโกรธแต่ น้อย เขาก็ก่อภัยพิบั ติ  เกินขนาด 16 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์จึงตร ัสว ่า เรากลับมา
ยงักรุงเยรูซาเล็ มด ้วยความกรุณา พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า จะต้องสรา้งนิเวศของเราขึ้นไวใ้นน้ัน และ
ขึงเชอืกวดัไวเ้หนือกรุงเยรูซาเล็ม 17 จงรอ้งอ ีกวา่ พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ เมืองทัง้หลายของเรา
จะไพบูลย์ท่วมท้นไปด้วยความมัง่คั ่งอ ีก และพระเยโฮวาห์จะปลอบศิ โยน และเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็ มอ ีก
ครัง้หน่ึง� �

นิ มิ ตเรือ่งเขาส่ีเขากับชา่งไม้ สี ่ คน 
18 ข้าพเจ้าจึงเงยหน้าขึ้นแลเหน็  ดู  เถิด  มี เขาส่ี เขา 19 ข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ ท่ี สนทนาอยู่กับข้าพเจ้า

วา่ � เหล่า น้ี คืออะไร� ท่านจึงตอบข้าพเจ้าวา่ � เหล่า น้ี คือเขาท่ีขวดิยูดาห์ อสิราเอลและเยรูซาเล็ม  ให ้
กระจัดกระจายไป� 20  แล ้วพระเยโฮวาหจึ์งทรงสําแดงใหข้้าพเจ้าเหน็ชา่งไม้ สี ่ คน 21 และข้าพเจ้าจึงถามวา่
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�คนเหล่าน้ีมาทําอะไรกัน�  พระองค์ ทรงตอบวา่ �เขาเหล่าน้ีมาขวดิยูดาห ์ให ้กระจัดกระจายไป จนไม่ มี  ผู้ ใด
ยกศีรษะขึ้นได้ อกี และชา่งเหล่าน้ีมากระทําให้เขาหวาดกลัว เพื่อจะเหวีย่งลงซ่ึงเขาแหง่ประชาชาติ  ท่ี ยก
เขาของตนมาขวดิแผ่นดินยูดาหก์ระทําใหก้ระจัดกระจายไป�

2
การวดักรุงเยรูซาเล็มแหง่อนาคต

1 ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้ นอ ีกแลเหน็  ดู  เถิด ชายคนหน่ึ งม ีเชอืกว ัดอย ู่ในมือแน่ะ 2 ข้าพเจ้าจึงถามวา่ �ท่านจะ
ไปไหน� เขาจึงบอกข้าพเจ้าวา่ �จะไปวดัเยรูซาเล็ มด ู วา่ กวา้งเท่าใด ยาวเท่าใด� 3 และดู เถิด  ทูตสวรรค์  ท่ี  
ได้ สนทนากับข้าพเจ้าก็ก้าวออกไป และทูตสวรรค์ อ ีกองค์ หน ึ่ งก ็ก้าวออกไปพบกั บท ่าน

ในยุคอาณาจั กร 1000  ปี เยรูซาเล็มจะรบัพระพร
4 และบอกท่านวา่ �วิง่ซิ บอกชายหนุ่มคนน้ั นว ่า �จะมีคนมาอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มอยา่งกับเมืองท่ี ไม่มี 

กําแพงล้ อม เพราะวา่ประชาชนและสัตวเ์ล้ียงในน้ันจะมี มากมาย 5 เพราะวา่เราจะเป็นเหมือนกําแพงเพลิง
ล้อมเธอไว้ พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า และเราจะเป็นสงา่ราศีในเมืองน้ัน 6 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  เฮ ้  เฮ ้ จงหนี
ไปให้พ้นจากแผ่นดินเหนือ พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เพราะเราได้ แผ่ พวกเจ้าออกดังลมทัง้ส่ีทิศของท้องฟ้า 7  
โอ ศิโยนเอย๋  เจ้ าผู้ ท่ีอยู ่กับธดิาของบาบิ โลน จงหนี ไป 8 เม่ือสงา่ราศีมาแล้ว  พระองค์ ทรงใช้เราให้ไปยงั
ประชาชาติ ท่ี ปล้นเจ้า เพราะวา่ผู้ใดได้แตะต้องเจ้า  ก็ได้ แตะต้องแก้วพระเนตรของพระองค์ พระเยโฮวาห์
จอมโยธาจึงตร ัสด ังน้ี วา่ 9  เพราะ  ดู  เถิด เราจะสั ่นม ือของเราเหนือเขา และเขาจะเป็นของถูกปล้นให ้แก่  คน
รบัใช ้ของเขาเอง�  แล ้วเจ้าจะได้ทราบวา่พระเยโฮวาห์จอมโยธาใช้ข้าพเจ้ามา 10  โอ  บุ ตรสาวแหง่ศิโยน
เอย๋ จงรอ้งเพลงและรา่เรงิเถิด เพราะดู เถิด เรามาและจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทัง้หลาย พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 
แหละ 11 และประชาชาติเป็ นอ ันมากจะสมทบกันเข้าเป็นฝ่ายพระเยโฮวาห์ในวนัน้ัน และจะเป็นประชาชน
ของเรา และเราจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทัง้หลาย และเจ้าจะทราบวา่พระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ ใช ้ข้าพเจ้ามายงั
เจ้า 12 และพระเยโฮวาห์จะทรงรบัยูดาห์เป็นมรดก เป็นส่วนของพระองค์ในแผ่นดินบร ิสุทธ ์ิและจะเลือก
สรรกรุงเยรูซาเล็ มอ ีกครัง้หน่ึง� 13  โอ บรรดาเน้ือหนังเอย๋ จงน่ิงสงบอยู่ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ เพราะ
วา่พระองค์ทรงต่ืนและเสด็จจากท่ีประทับอนับร ิสุทธ ิ์ของพระองค์ แล้ว 

3
โยชูวาสวมเครือ่งแต่งกายแหง่ความชอบธรรม

1  แล ้ วท ่านได้แสดงให้ข้าพเจ้าเหน็โยชูวามหาปุโรหติ ซ่ึงยนือยู ่หน ้าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ และ
ซาตานยนือยู่ข้างขวามือของท่าน จะขัดขวางท่าน 2 และพระเยโฮวาห์ตรสักับซาตานวา่ � โอ  ซาตาน พระ
เยโฮวาห์ตรสัหา้มเจ้าเถอะ พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มทรงหา้มเจ้าเถิด  น่ี  ไม่ใช ่ ดุ ้นฟื นที ่
ฉวยออกมาจากไฟดอกหรอื� 3 ฝ่ายโยชู วาน ้ันสวมเครือ่งแต่งกายสกปรก ยนือยู ่หน ้าทูตสวรรค์ 4 และทูต
สวรรค์จึงบอกผู้ ท่ี ยนือยู่ข้างหน้าท่านวา่ �จงเปล้ืองเครือ่งแต่งกายท่ีสกปรกจากท่านเสีย� และทูตสวรรค์ 
พู  ดก ั บท ่านวา่ � ดู  เถิด เราได้เอาความชัว่ชา้ออกไปเสียจากเจ้าแล้ว และเราจะประดับตัวเจ้าด้วยเส้ือผ้า
อนัสะอาด� 5 และข้าพเจ้าวา่ �จงให้เขาทัง้หลายเอาผ้ามาลาสะอาดมาโพกศีรษะของท่าน� เขาจึงเอาผ้า
มาลาสะอาดมาโพกศีรษะของท่าน และสวมเครือ่งแต่งกายให ้ท่าน และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์ก็ ยนื
อยู่ 6 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์จึงกล่าวแก่โยชู วาว ่า 7 �พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ ถ้าเจ้า
ดําเนินในหนทางของเรา และรกัษาคํากําชบัของเรา  เจ้ าจะได้ปกครองนิเวศของเรา และดูแลบรเิวณของ
เรา และเราจะให ้เจ้ ามี สิทธ ิ ท่ี  จะเข้ าไปท่ามกลางผู้ เหล่ าน้ั นที ่ยนือยู ่ท่ีน่ี 

โยชูวาเปรยีบได้กับพระครสิต์ ผู้ ทรงเป็นพระอ ังก ูร
8  โอ โยชูวามหาปุโรหติ จงฟังเถิด  เจ้ าและสหายของเจ้าผู้ ท่ี น่ังอยูข่้างหน้าเจ้า เพราะคนเหล่าน้ีเป็นหมาย

สําคัญ  ดู  เถิด เราจะนําผู้ รบัใช ้ของเรามา  คือ พระอ ังก ูร 9  เพราะวา่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า  จงดู ศิลา
ซ่ึงเราตัง้ไว ้หน ้าโยชูวา เป็นศิ ลาก ้อนเดียวท่ี มี  เจ ็ดตา  ดู  เถิด เราจะสลักบนศิ ลาน ัน้ และเราจะเปล้ืองความชัว่
ชา้ของแผ่นดินน้ีออกไปเสียในวนัเดียว 10 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า ในวนัน้ันเจ้าทุกคนจะเชญิเพื่อน
บ้านของเจ้าใหม้าใต้เถาองุน่และใต้ต้นมะเด่ือ�

4
คันประทีปทําด้วยทองคํากับต้นมะกอกเทศสองต้น

1 และทูตสวรรค์ ท่ี สนทนากับข้าพเจ้ามาอกี และปลุกข้าพเจ้าเหมือนคนท่ีเพิง่ต่ืนจากการนอนของเขา
2 และท่านถามข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าเหน็อะไร� ข้าพเจ้าตอบวา่ � ดู  เถิด ข้าพเจ้าเหน็เชงิเทียนทําด้วยทองคํา
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ล้วนอนัหน่ึง  มี ชามอยู ่ท่ี  ยอด และมีตะเกียงอยู่บนน้ันเจ็ดดวง และมีท่อเจ็ดท่อนําไปยงัตะเกียงซ่ึงอยู่บน
ยอดน้ันดวงละท่อ 3 และมีต้นมะกอกเทศสองต้นอยู ่ข้างๆ  อยู ่ข้างขวาชามน้ันต้นหน่ึง  อยู ่ข้างซ้ายต้นหน่ึง�
4 และข้าพเจ้าถามทูตสวรรค์ ผู้  ท่ี สนทนากับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ านายเจ้าข้า  น่ี คืออะไร� 5  ทูตสวรรค์  ท่ี สนทนากับ
ข้าพเจ้าตอบข้าพเจ้าวา่ � น่ี คืออะไร  เจ้ าไม่ทราบหรอื� ข้าพเจ้าตอบวา่ � เจ้ านายเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่ ทราบ �
6  แล ้ วท ่านจึงตอบข้าพเจ้าวา่ � น่ี เป็นพระวจนะของพระเยโฮวาห ์ท่ี  ให ้ ไว ้กับเศรุบบาเบลวา่  มิใช ่ด้วยกําลัง
 มิใช ่ด้วยฤทธาน ุภาพ  แต่ ด้วยวญิญาณของเรา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 7  โอ  ภู  เขาใหญ่  เจ้ า
เป็นอะไรเล่า ต่อหน้าเศรุบบาเบลเจ้าจะเป็ นที ่ ราบ และท่านจะนําศิ ลาก ้อนท่ี อยู ่ยอดออกมาท่ามกลางการโห่
รอ้งวา่ �งามจรงิพระว ิหาร งามจรงิ� �

เศรุบบาเบลจะสรา้งพระวหิารให ้สําเรจ็ 
8 ยิง่กวา่น้ันพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้ากล่าววา่ 9 �มือของเศรุบบาเบลได้วางรากฐานของ

พระนิเวศน้ี และมือของเขาจะสรา้งให ้สําเรจ็  แล ้วเจ้าจะทราบวา่ พระเยโฮวาหจ์อมโยธาได้ ใช ้ข้าพเจ้ามาหา
เจ้าทัง้หลาย 10 เพราะวา่ผู้ใดท่ี ดู หมิ ่นว ันแหง่การเล็กน้อย เพราะเขาจะเปรมปร ีดิ ์และจะได้ เห ็นสายดิง่ท่ี อยู ่
ในมือของเศรุบบาเบลพรอ้มกับสิง่ทัง้เจ็ดน้ี ซ่ึงคือบรรดาพระเนตรของพระเยโฮวาหซ่ึ์งมองอยูทั่ว่พิ ภพ �

พยานสองคน ( วว 11)
11  แล ้วข้าพเจ้าจึงถามท่านวา่ �ต้นมะกอกเทศสองต้ นที ่ อยู ่ข้างขวาและข้างซ้ายของเชงิเทียนน้ันคือ

อะไร� 12และข้าพเจ้าถามท่านเป็ นคร ัง้ท่ีสองวา่ �กิง่ทัง้สองของต้นมะกอกเทศ ซ่ึงอยูข่้างท่อทองคําทัง้สอง
ซ่ึงเทน้ํามันออกน้ันคืออะไร� 13 ท่านพู ดก ับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าไม่ทราบหรอื  เหล่าน้ี คืออะไร� ข้าพเจ้าตอบวา่
� เจ้ านายเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่ ทราบ � 14  แล ้ วท ่านจึงกล่าววา่ �ทัง้สองน้ีคือผู้ ท่ี  ได้ รบัการเจิม เป็นผู้ยนือยู่ข้าง
องค์พระผู้เป็นเจ้าแหง่พิภพทัง้สิน้�

5
 หน ังสื อม ้วนหน่ึงท่ีเหาะอยู่ เป็นคําสาปแชง่

1 ข้าพเจ้าหนักลับและเงยหน้าขึ้ นอ ี กก ็ แลเหน็  ดู  เถิด  หน ังสื อม ้วนหน่ึงเหาะอยู ่น่ัน 2 ท่านจึงถามข้าพเจ้า
วา่ � เจ้ าเหน็อะไร� ข้าพเจ้าตอบวา่ �ข้าพเจ้าแลเหน็หนังสื อม ้วนหน่ึงเหาะอยู่ มันยาวยี ่สิ บศอก และกวา้ง
สิบศอก� 3  แล ้ วท ่านจึงบอกข้าพเจ้าวา่ � น่ี แหละเป็นคําสาปท่ี แผ่ ออกไปทัว่พื้นแผ่นดินทัง้สิน้  ผู้  ท่ี ทําการ
โจรกรรมทุกคนจะต้องถูกขจัดออก  ตัง้แต่  น้ี ไปตามความในหนังสื อม ้วนน้ัน และทุกคนท่ีปฏิญาณจะต้อง
ถูกขจัดออกตัง้แต่ น้ี ไปตามท่ีกําหนดไว้ 4 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า เราส่งคําสาปน้ันออกไป และคําน้ัน
จะเข้าไปในเรอืนของโจร และในเรอืนของคนท่ีปฏิญาณเท็จโดยออกนามของเรา และคําน้ีจะค้างคืนอยู่ใน
เรอืน ผลาญเรอืนน้ันเสียทัง้ตัวไม้และศิ ลา �

เอฟาห ์ท่ี ออกไป
5  ทูตสวรรค์  ผู้  ท่ี สนทนากับข้าพเจ้าได้ออกมาพู ดก ับข้าพเจ้าวา่ �จงเงยหน้าขึ้นดู วา่  สิ ่งท่ีออกไปน้ันคือ

อะไร� 6 ข้าพเจ้าจึงวา่ �น่ันคืออะไร� ท่านจึงตอบวา่ � น่ี คือเอฟาห ์ท่ี ออกไป� และท่านจึงวา่ � น่ี คือสิง่
คล้ายคลึงในแผ่นดินทัง้สิน้� 7  และ  ดู  เถิด ตะกัว่หน่ึงตะลันต์ ก็  ถู กยกขึ้น และมี ผู้ หญิงคนหน่ึงน่ังอยู่ในเอ
ฟาห ์น้ัน 8 และเขากล่าววา่ � น่ี คือความชัว่� และท่านก็ ผล ักนางน้ันเข้าไปในเอฟาห์  แล้วก็  ผล ั กล ูกน้ําหนัก
ท่ีทําด้วยตะกั ่วน ้ันปิดปากมันไว้ 9  แล ้วข้าพเจ้าก็เงยหน้าขึ้นแลเหน็  ดู  เถิด  มี  ผู้ หญิงสองคนออกมาน่ัน  มี ลม
อยู่ในปีกของนาง นางมี ปี กเหมือนปีกของนกกระสาดํา และนางก็ยกเอฟาห์ขึ้นระหวา่งโลกและฟ้าสวรรค์
10  แล ้วข้าพเจ้าจึงพู ดก ั บท ูตสวรรค์ ผู้  ท่ี สนทนากับข้าพเจ้าวา่ �นางเหล่าน้ันจะนําเอฟาห์ไปท่ี ไหน � 11 ท่าน
ตอบข้าพเจ้าวา่ �ไปยงัแผ่นดินชินารไ์ปสรา้งเรอืนไว ้ให ้เอฟาห์ เม่ือเตรยีมอยา่งน้ีเสรจ็แล้ว นางเหล่าน้ันจะ
วางเอฟาห ์ไว ้บนฐานของมัน�

6
รถรบส่ี คัน 

1 และข้าพเจ้าได้ หนักลับ เงยหน้าขึ้ นอ ีกแลเหน็  ดู  เถิด  มี รถรบส่ีคันออกมาระหวา่งภูเขาสองลูก  ภู เขา
เหล่าน้ันเป็นภูเขาทองสัมฤทธิ์ 2 รถรบคันแรกเทียมม้าแดง รถรบคั นที ่สองม้าดํา 3 รถรบคั นที ่สามม้าขาว
รถรบคั นที ่ สี ่ม้าด่างสี เทา 4  แล ้วข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ ผู้  ท่ี สนทนากับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ านายเจ้าข้า  เหล่า
น้ี คืออะไร� 5 และทูตสวรรค์น้ันตอบข้าพเจ้าวา่ � เหล่าน้ี เป็ นว ิญญาณส่ีดวงแหง่ฟ้าสวรรค์ ซ่ึงออกมาหลัง
จากท่ี ได้ ยนือยู่ต่อพระพักตรข์ององค์พระผู้เป็นเจ้าแหง่พิภพทัง้สิน้แล้ว 6 ม้าดําตรงไปยงัประเทศเหนือ ตัว
ขาวติดตามม้าดําไป และตัวสีด่างตรงไปยงัประเทศใต้� 7 และตัวสีเทาออกไป พวกมั นก ็รอ้นใจท่ีจะออกไป
และตรวจตราพื้นพิ ภพ และท่านกล่าววา่ �ไปซิ ไปตรวจตราพิ ภพ � ดังน้ั นม ้าเหล่าน้ันจึงตรวจตราพิ ภพ 8  
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แล ้ วท ่านจึงรอ้งบอกข้าพเจ้าวา่ � ดู  เถิด ม้าเหล่าน้ี ท่ี ไปยงัประเทศเหนือน้ันได้กระทําให ้จิ ตวญิญาณของเรา
สงบน่ิงในประเทศเหนือน้ัน�

การสวมมงกุฎบนศีรษะของโยชูวา เปรยีบได้กับพระครสิต์  ผู้ เป็นมหาปุโรหติและกษั ตร ิย์
9 และพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 10 �จงนําเอาเฮลดัย โทบียาห์ และเยดายาห์ไปเสีย

จากบรรดาเชลย  ผู้ ซ่ึงกลับจากบาบิ โลน ในวนัเดียวกันน้ันไปยงัเรอืนของโยสิยาห์  บุ ตรชายเศฟันยาห์ 11 จง
เอาเงนิและทองคําทําเป็นมงกุฎหลายมงกุฎ และสวมบนศีรษะของโยชู วาบ ุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหติ
12 และกล่าวแก่เขาวา่ �พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด ชายผู้ ท่ี  มี ชื่อวา่พระอ ังก ูร เพราะท่านจะ
ไพบูลยใ์นสถานท่ีของท่าน และจะสรา้งพระวหิารของพระเยโฮวาห์ 13 ท่านผู้ น้ี แหละจะเป็นผูส้รา้งพระวหิาร
ของพระเยโฮวาห์ และจะรบัเกียรติ ศักดิ ์และจะประทับและปกครองอยู่บนราชบัลลั งก ์ของท่าน และท่าน
จะเป็นปุโรหติอยู่บนราชบัลลั งก ์ของท่าน และการหาร ือก ันอยา่งสันติจะมี อยู ่ระหวา่งท่านทัง้สอง� 14 และ
มงกุฎเหล่าน้ันจะอยูใ่นพระวหิารของพระเยโฮวาห์  เพื่อให ้เป็ นที ่ระลึกถึงเฮเลม โทบียาห์ เยดายาห์ และเฮน็
 บุ ตรชายของเศฟันยาห์ 15 บรรดาผู้ ท่ีอยู ่หา่งไกลจะมาชว่ยสรา้งพระวหิารของพระเยโฮวาห์ และท่านทัง้
หลายจะทราบวา่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงใช้ข้าพเจ้ามายงัท่าน ถ้าท่านทัง้หลายจะเชื่อฟังพระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านอยา่งเครง่ครดั  สิ ่งน้ีจะเป็นไปดังกล่าวน้ัน�

7
ทรงติเตียนการอดอาหารท่ี ไม่จรงิใจ 

1 ต่อมาในปี ท่ีส่ี ของรชักาลกษั ตร ิย์ดารอิสั พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเศคารยิาห์  ณ  วนัท่ี  สี ่เดือน
ท่ี เก้า ซ่ึงเป็นเดือนคิสลิว 2 เม่ือพวกเขาได้ ใช ้ ให ้ชาเรเซอรแ์ละเรเกมเมเลค  พร ้อมกับพรรคพวกของเขา ไป
ยงัพระนิเวศของพระเจ้า ทูลขอจําเพาะพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 3 และรอ้งขอต่อบรรดาปุโรหติท่ีพระนิเวศ
แหง่พระเยโฮวาห์จอมโยธา และต่อผู้ พยากรณ์  วา่ �ควรท่ีข้าพเจ้าจะไว ้ทุกข์ และปลีกตัวออกในเดือนท่ี หา้ 
อยา่งท่ีข้าพเจ้าได้กระทํามาแล้วเป็นหลายปีน้ันหรอืไม่� 4  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์จอมโยธามายงั
ข้าพเจ้าวา่ 5 �จงกล่าวแก่ประชาชนทัง้สิน้แหง่แผ่นดินและแก่บรรดาปุโรหติวา่ เม่ือเจ้าทัง้หลายอดอาหาร
และไว ้ทุกข์ ในเดือนท่ีหา้และในเดือนท่ี เจ็ด ตัง้เจ็ดสิบปี น้ัน  เจ้ าได้อดอาหารเพื่อเราคือเราเองหรอื 6 และ
เม่ือเจ้ารบัประทานและเม่ือเจ้าด่ืม  เจ้ าก็รบัประทานเพื่อตัวเจ้าเอง และด่ืมเพื่อตัวเจ้าเองมิ ใช ่ หรอื 7 ในเม่ือ
เยรูซาเล็มมีคนอยู่และมัง่คัง่  มี หวัเมืองล้อมรอบ  ภาคใต้ และแดนท่ีราบก็ มี คนอยู่  เจ้ าควรจะฟังพระวจนะ
ซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงประกาศโดยผู้ พยากรณ์ รุ ่นก ่อนๆ  มิใช ่ หรอื �

จงแสวงหาพระเจ้า ความชอบธรรมและความปรานี
8 และพระวจนะของพระเยโฮวาหม์าถึงเศคารยิาห ์วา่ 9 �พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ จงพิพากษา

ตามความจรงิ  ทุ กคนจงแสดงความเมตตากรุณาและความสงสารต่อพีน้่องของตน 10 อยา่บีบบังคับหญิ งม 
่าย ลูกกําพรา้พ่อ คนต่างด้าวหรอืคนยากจน และอยา่คิดอุบายชัว่ในใจต่อพี่น้องของตน� 11  แต่ เขาปฏิเสธ
ไม่ยอมฟังและหนับ่าด้ือเข้าใส่ และอุดหูของเขาเสียเพื่อเขาจะไม่ ได้ยนิ 12  เออ เขาได้กระทําใจของเขา
เหมือนก้อนหนิแข็ง เกรงวา่เขาจะได้ยนิพระราชบัญญั ติ และพระวจนะ ซ่ึงพระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ทรงส่ง
ไปทางผู้ พยากรณ์ รุ ่นก ่อนโดยพระวญิญาณของพระองค์  เหตุ ฉะน้ันพระพิโรธอนัยิง่ใหญจึ่งได้มาจากพระเย
โฮวาห์จอมโยธา 13 ดังน้ันต่อมาพระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า �เม่ือเรารอ้งเร ียก เขาไม่ฟังฉันใด เม่ือเขา
รอ้งทูล เราก็ ไม่ ฟังฉันน้ัน 14 และเราก็ ให ้เขากระจัดกระจายไปด้วยลมหมุนท่ามกลางประชาชาติทัง้สิน้ซ่ึง
เขาไม่ รูจั้ก ดังน้ันแผ่นดินจึงรกรา้งอยูเ่บื้องหลังเขา  ไม่มี ใครผ่านไปหรอืกลับเข้าไป เพราะเขาได้ปล่อยให ้แผ่ 
นดิ นที ่น่าพึงพอใจน้ันรกรา้งไปเสียแล้ว�

8
บรรดาพระสัญญาของพระเจ้าต่ ออ ิสราเอลไม่ เปล่ียนแปลง 

1 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์จอมโยธามายงัข้าพเจ้าอ ีกวา่ 2 �พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ 
เราหวงแหนศิโยนด้วยความหวงแหนอนัยิง่ใหญ่ และเราหวงแหนเธอด้วยความกริว้มาก 3 พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี วา่ เรากลับไปยงัศิ โยน และจะอยู่ท่ามกลางเยรูซาเล็ม และเขาจะเรยีกเยรูซาเล็มวา่เมืองแหง่ความ
จรงิ และเรยีกภูเขาของพระเยโฮวาห์จอมโยธาวา่ภูเขาบร ิสุทธ ์ิ4 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ ชาย
ชราและหญิงชราจะอาศัยอยู่ตามถนนในกรุงเยรูซาเล็ มอ ีก ต่างก็ มี  ไม้  เท ้าอยู่ในมือเพราะอายุมากที เดียว 
5 และถนนทัง้หลายในเมืองน้ั นก ็จะเต็มไปด้วยเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงวิง่เล่นอยู ่ทัว่ไป 6 พระเยโฮวาหจ์อม
โยธาตร ัสด ังน้ี วา่ ถ้าเรือ่งน้ีเป็นเรือ่งประหลาดในสายตาของประชาชนท่ี เหลืออยู ่ในสมัยน้ี แล้ว พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาตร ัสว ่า  ก็ น่าจะประหลาดในสายตาของเราด้วยมิ ใช ่ หรอื 7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี 
วา่  ดู  เถิด เราจะชว่ยประชาชนของเราใหร้อดพ้นจากประเทศตะวนัออกและจากประเทศตะวนัตก 8 และเรา
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จะพาเขาทัง้หลายให้มาอาศัยอยู่ท่ามกลางเยรูซาเล็ม และเขาทัง้หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะ
เป็นพระเจ้าของเขาทัง้หลาย ด้วยความจรงิและความชอบธรรม

ประชาชนจงเชื่อฟังถ้อยคําของพวกผู้ พยากรณ์ 
9 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า จงให้มือของเจ้าทัง้หลายแข็งแรง คือเจ้าทัง้หลายผู้ ได้ ยนิถ้อยคําเหล่า

น้ีในกาลน้ีซ่ึงมาจากปากผู้ พยากรณ์  ทัง้หลาย ซ่ึงอยู่ในว ันที ่ ได้ วางรากฐานพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จอม
โยธา เพื่อวา่จะได้ก่อสรา้งพระวหิารน้ันขึ้น 10 เพราะวา่ก่อนสมัยน้ันไม่ มี ค่าจ้างให ้แก่ คนหรอืให ้แก่  สัตว ์ทัง้
ผู้ ท่ี  เข ้าออกก็ ไม่มี  สันติ ภาพเพราะเหตุ ภัยพิบัติ  น้ัน เพราะเราปล่อยให้คนทัง้หลายต่อสู้กับเพื่อนบ้านของ
ตน 11 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า  แต่  บัดน้ี เราจะไม่กระทําต่อประชาชนท่ี เหลืออยู ่ น้ี อยา่งกับสมั ยก ่อน
12 เพราะวา่เมล็ดพืชจะเกิดเจรญิงอกงาม เถาองุน่จะมีลูกและแผ่นดินจะให ้ผล และท้องฟ้าจะให ้น้ําค้าง 
และเราจะกระทําใหป้ระชาชนท่ี เหลืออยู ่ น้ี ถือกรรมสิทธิ ์สิ ่งเหล่าน้ี ทัง้หมด 13  โอ  วงศ์ วานยูดาหแ์ละวงศ์วาน
อสิราเอลเอย๋  เจ้ าเคยเป็ นที ่สาปแชง่ท่ามกลางประชาชาติทัง้หลายให้เขาแชง่ฉันใด ต่อมาเราจะชว่ยเจ้าให้
รอดพ้นและเจ้าจะได้เป็นแหล่งพระพรฉันน้ัน อยา่กลัวเลย  แต่ จงให้มือของเจ้าแข็งแรงเถิด 14 เพราะพระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ เม่ือบรรพบุรุษของเจ้ายัว่เยา้ให้เราโกรธน้ัน เราก็ตัง้ใจวา่จะลงโทษเจ้า เรา
มิ ได้ หยอ่นความตัง้ใจลง พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 15 ดังน้ันในวนัเหล่าน้ีเราตัง้ใจอ ีกวา่ เราจะ
กระทําดีต่อเยรูซาเล็มและต่อวงศ์วานยูดาห์ อยา่กลัวเลย 16  ต่อไปน้ี เป็นสิง่ท่ี เจ้ าทัง้หลายพึงกระทํา จงต่าง
คนต่างพูดความจร ิงก ับเพื่อนบ้าน จงใหก้ารพิพากษาท่ี ประตู เมืองของเจ้าเป็นตามความจรงิและกระทํา
เพื่อสันติ 17 อยา่คิดอุบายชัว่ในใจต่อเพื่อนบ้าน อยา่รกัคําปฏิญาณเท็จ  สิ ่งทัง้ปวงเหล่าน้ีเราเกลียดชงั�
พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 18 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์จอมโยธามายงัข้าพเจ้าวา่ 19 �พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ การอดอาหารในเดือนท่ี สี ่การอดอาหารในเดือนท่ีหา้และการอดอาหารในเดือน
ท่ี เจ็ด และการอดอาหารในเดือนท่ี สิบ จะเป็ นที ่ ให ้ความบันเทิงและความรา่เรงิ และเป็นการเล้ียงท่ี ให ้ชื่นชม
แก่ วงศ์ วานยูดาห์  เหตุ ฉะน้ันเจ้าจงรกัความจรงิและสันติ ภาพ 

เยรูซาเล็มจะเป็นเมืองหลวงของทัง้โลก
20 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่  ชนชาติ ทัง้หลายยงัจะมา คือประชาชนท่ียงัอาศัยอยู่ในหวัเมือง

อนัมากมาย 21 ชาวเมืองหน่ึงจะไปหาชาวเมืองอกีเมืองหน่ึง  กล่าววา่ � ให ้เราไปกันทั นที ไปทูลขอจําเพาะ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ และแสวงหาพระเยโฮวาหจ์อมโยธา ข้าพเจ้าก็จะไปด้วย� 22  เออ  ชนชาติ ทัง้หลาย
เป็ นอ ันมาก และบรรดาประชาชาติ ท่ี  เข ้มแข็งจะมาแสวงหาพระเยโฮวาห์จอมโยธาในเยรูซาเล็ม และทูล
ขอจําเพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 23 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ ต่อมาในสมัยน้ันสิบคนจาก
ประชาชาติ ทุ กๆภาษาจะยดึชายเส้ือคลุมของยวิคนหน่ึงไว ้แล ้วกล่าววา่ � ขอให ้เราไปกั บท ่านเถิด เพราะเรา
ได้ย ินว ่าพระเจ้าทรงสถิ ตก ั บท ่าน� �

9
คําตรสัของพระเจ้าเรือ่งประเทศต่างๆท่ี อยู ่ ล้อมรอบ 

1 ภาระแหง่พระวจนะของพระเยโฮวาห ์ท่ี  มี ในหดัราก และเมืองดามัสกัสจะเป็ นที ่พักสงบสําหร ับท ่ี น่ัน 
เม่ือตาของมนษุย์จะแสวงหาพระเยโฮวาห์  แม้ กระทั ่งอ ิสราเอลทุกตระกู ลด ้วย 2 เมืองฮามัทซ่ึ งม ีเขตแดน
ติ ดก ั นก ็รวมอยู ่ด้วย ไทระกับไซดอน  แม้ จะเป็นเมืองฉลาดก็ ตาม 3 ไทระได้สรา้งป้อมปราการให ้แก่  ตนเอง 
และสะสมเงนิไวเ้ป็นกองอยา่งกองฝุ่น และทองคําเน้ื อด ีอยา่งโคลนตามถนน 4  ดู  เถิด  องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงปลดเอาข้าวของของเมืองน้ีไปเสีย และเหวีย่งอาํนาจของเมืองน้ีลงไปในทะเล และเมืองน้ีจะถูกไฟเผา
ผลาญเสีย 5 เมืองอชัเคโลนจะเหน็และกลัว เมืองกาซาจะเหน็ และมีความเศรา้โศกอยา่งยิง่ เมืองเอโครน
ด้วยเหมือนกัน เพราะความหวงัของเมืองน้ีจะเป็ นที ่ น่าละอาย  กษัตรยิ ์จะพินาศจากเมืองกาซา เมืองอชัเค
โลนจะไม่ มี คนอาศัยอยู่ 6 ลูกนอกกฎหมายจะมาอยู่ในเมืองอชัโดด เราจะตัดความหยิง่ผยองของคนฟีลิ
สเตียออกเสีย 7 เราจะเอาเลือดของเขาออกไปจากปากของเขา และเอาสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนออกไปจาก
ระหวา่งซ่ีฟันของเขาเสีย  แต่  คนที ่ เหลืออยู ่คือเขาเองจะอยู่เพื่อพระเจ้าของเรา จะเป็นเหมือนผู้ครอบครอง
คนหน่ึงในยูดาห์ และเอโครนจะเหมือนคนเยบุส 8 และเราจะตัง้ค่ายรอบนิเวศของเราเป็นกองยาม เพื่อจะ
มิ ให ้ ผู้ ใดเดินทัพไปมาได้ จะไม่ มี  ผู้ บีบบังคับผ่านพวกเขาไปอกี เพราะบัดน้ีเราเห ็นก ับตาของเราเอง

 คําพยากรณ์ เรือ่งการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอยา่งผู้ มี ชยัของพระครสิต์
9  โอ ธดิาแหง่ศิโยนเอย๋ จงรา่เรงิอยา่งยิง่เถิด  โอ  บุ ตรสาวแหง่เยรูซาเล็มเอย๋ จงโห ่รอ้ง  ดู  เถิด  กษัตรยิ ์

ของเธอเสด็จมาหาเธอ ทรงความชอบธรรมและความรอด  พระองค์ ทรงออ่นสุภาพและทรงลา ทรงลูกลา
10 เราจะขจัดรถรบเสียจากเอฟราอมิ และม้าเสียจากเยรูซาเล็ม  ธน ูสงครามจะถูกขจัดเสียด้วย และท่านจะ
บัญชาสันติ ให ้ มี  แก่  ประชาชาติ  ทัง้หลาย อาณาจักรของท่านจะมีจากทะเลน้ีไปถึงทะเลโน้น และจากแม่น้ํา
น้ันไปถึงสุดปลายพิ ภพ 11 ส่วนเจ้าเล่า เพราะโลหติแหง่พันธสัญญาของเราซ่ึ งม ีต่อเจ้า เราจะปลดปล่อย
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เชลยในพวกเจ้าให้เป็ นอ ิสระจากบ่อแหง้น้ัน 12 นักโทษท่ี มี ความหวงัเอย๋ จงกลับไปยงัท่ีกําบังเข้มแข็งของ
เจ้า คือวนัน้ีเองเราประกาศวา่ เราจะคืนแก่ เจ้ าสองเท่า 13 เพราะเราได้ดัดยูดาห์เหมือนโค้งคันธนู เราได้
กระทําเอฟราอมิให้เป็นลูกธนู  โอ ศิโยนเอย๋ เราปลุกเรา้บุตรชายทัง้หลายของเจ้าให ้ต่อสู้ กับบุตรชายทัง้
หลายของเจ้านะ  โอ  กร ีกเอย๋ และแกวง่เจ้าอยา่งดาบของนักรบ 14  แล ้วพระเยโฮวาหจ์ะทรงปรากฏเหนือเขา
ทัง้หลาย และลูกธนขูองพระองค์จะออกไปเหมือนฟ้าแลบ  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงเป่าแตร และจะ
เสด็จไปในลมหมุนทิศใต้ 15 พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะพิทั กษ ์รกัษาเขาทัง้หลายไว้ และเขาทัง้หลายจะล้าง
ผลาญและเหยยีบลงด้วยนักยงิสลิงลง และจะด่ืมและทําเสียงอกึทึกเพราะเหตุ เหล้าองุน่ และจะอิม่เหมือน
ชาม เปียกเหมือนมุมแท่นบู ชา 16 ในวนัน้ัน พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเขาจะทรงชว่ยเขาให ้รอด เพราะเขาทัง้
หลายเป็นประชาชนของพระองค์ดังฝูงแกะ เขาทัง้หลายจะเป็นเหมือนกับเพชรพลอยท่ี อยู ่ในมงกุฎ คือถูก
ยกขึ้นเหมือนธงในแผ่นดินของพระองค์ 17 ด้วยวา่ความดีของพระองค์มากมายเพียงใด และความงดงาม
ของพระองค์ ยิง่ใหญ่  แค่  ไหน เมล็ดข้าวจะกระทําใหค้นหนุ่มรืน่เรงิ และน้ําองุน่ใหม่จะทําใหห้ญิงสาวชื่นบาน

10
ในอนาคตยูดาหกั์บอสิราเอลจะฟ้ืนดังเดิม

1 จงขอฝนจากพระเยโฮวาหใ์นฤดูฝนชุกปลายฤดู ดังน้ันพระเยโฮวาหจ์ะทรงป้ันเมฆพายุ จะทรงประทาน
หา่ฝนแก่ มนษุย ์และผักในทุ่งนาแก่ ทุกคน 2 เพราะวา่รูปเคารพประจําบ้านพูดไม่ ได้เรือ่ง และพวกโหรก็ เห 
็นสิง่หลอกลวง และเล่าความฝันเท็จ และให้คําเล้าโลมท่ี เปล่าประโยชน์ เพราะฉะน้ันประชาชนจึงหลงไป
อยา่งฝูงสัตว์ เขาทุกข์ใจเพราะขาดเมษบาล 3 �เราโกรธเมษบาลอยา่งรุนแรง และเราลงโทษบรรดาแพะ
ผู้ เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาเอาพระทัยใส่ฝูงสัตวข์องพระองค์คือวงศ์วานยูดาห์ และทรงกระทําเขาให้
เป็นเหมือนม้าศึกฮกึเหมิในสงคราม 4 ศิ ลาม ุมเอกออกมาจากเขา หมุดขึงเต็นท์ออกมาจากเขา  คันธน ูรบ
ศึกออกมาจากเขา และผู้บีบบังคั บท ุกคนออกมาจากเขาด้วยกัน 5 เขาจะเป็นอยา่งชายฉกรรจ์ในสงคราม
 เหย ียบยํ่าศั ตรู ไปในโคลนตามถนน เขาจะต่อสู้เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับเขา เขาจะกระทําให ้ผู้  ท่ีอยู ่
บนหลั งม ้ายุง่เหยงิ 6 เราจะหนนุกําลังวงศ์วานของยูดาห์ และเราจะชว่ยวงศ์วานของโยเซฟให ้รอด เราจะนํา
เขากลับมาอกีเพื่อใหเ้ขาได้อาศัยอยูเ่พราะเราสงสารเขา และเขาจะเป็นเหมือนวา่เรามิ ได้ ทอดทิง้เขา เพราะ
เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา เราจะฟังเขา 7  แล ้วคนเอฟราอมิจะเป็นเหมือนชายฉกรรจ์ และจิตใจ
ของเขาทัง้หลายจะเปรมปร ีดิ ์เหมือนได้ด่ื มน ํ้าองุน่  เออ ลูกหลานของเขาจะได้ เห ็นและเปรมปร ีดิ ์และจิตใจ
ของเขาจะยนิดีเหลือล้นในพระเยโฮวาห์ 8 เราจะผิวปากเรยีกเขาและรวบรวมเขาเข้ามา เพราะเราได้ ไถ่ เขา
ไว ้แล้ว และเขาจะมีมากมายเหมือนกาลก่อน

อสิราเอลถูกกระจัดกระจายแล้วกลับคืนมา
9  แม้ เราจะหวา่นเขาไปท่ามกลางชนชาติ ทัง้หลาย  แต่ เขาจะระลึกถึงเราในประเทศท่ีหา่งไกลน้ัน เขาจะ

ดํารงชีวิตอยู่กั บลู กหลานของเขาและกลับมา 10 เราจะนําเขากลับจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ และรวบรวมเขามา
จากอสัซีเรยี และเราจะนําเขามายงัแผ่นดิ นก ิเลอาดและเลบานอนจนจะไม่ มี  ท่ี  ให ้เขาอยู่ 11  พระองค์ จะ
เสด็จผ่านข้ามทะเลแหง่ความระทม และจะทรงทุบคล่ืนทะเล และท่ีลึกทัง้สิน้ของแม่น้ําจะแหง้ไป ความ
เหอ่เหมิของอสัซีเรยีจะตกต่ํา และคทาของอยีปิต์จะพรากไปเสีย 12 เราจะกระทําใหเ้ขาทัง้หลายเข้มแข็งใน
พระเยโฮวาห์ และเขาจะดําเนินในพระนามของพระองค์� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 

11
การปฏิเสธพระเมสสิยาห์

1  โอ เลบานอนเอย๋ จงเปิดบรรดาประตูของเจ้า เพื่อไฟจะได้เผาผลาญไม้สนสีดารข์องเจ้าเสีย 2 ต้นสน
สามใบเอย๋ จงรํา่ไห ้เถิด เพราะไม้สนสีดารล้์มเสียแล้ว เพราะบรรดาไม้ ท่ี สงา่งามพินาศลงไปแล้ว  โอ ต้นโอก๊
เมืองบาชานเอย๋ จงรํา่ไห ้เถิด เพราะป่าทึบถูกโค่นเสียแล้ว 3 ฟังซิ เสียงรํา่ไห้ของเมษบาล เพราะสงา่ราศี
ของเขาทัง้หลายก็ ถู กทําลายไปแล้ว ฟังซิ เสียงสิงโตหนุ่มคําราม เพราะวา่ความภู มิ ใจแหง่แม่น้ําจอรแ์ดน
ก็รา้งเปล่า 4 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ �จงเล้ียงฝูงแพะแกะท่ีต้องถูกฆ่า 5 บรรดาผู้ ท่ี 
ซ้ื อม ันไปก็ฆ่ามันเสีย และไม่ต้องมี โทษ และบรรดาคนท่ีขายมันกล่าววา่ � สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์ เพราะ
ข้าพเจ้ามั ่งม ี แล้ว � และเมษบาลของมันทัง้หลายไม่สงสารมันเลย 6 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เพราะเราจะไม่
สงสารชาวแผ่นดินน้ี อกีต่อไป  ดู  เถิด เราก็จะกระทําใหเ้ขาต่างคนตกเข้าไปในมือของเพื่อนบ้านของเขา และ
ต่างก็ตกไปในหตัถ์ของกษั ตร ิย์ของเขา และท่านจะบีบแผ่นดินให ้แหลก และเราจะไม่ชว่ยเหลือคนหน่ึงคน
ใดใหพ้้ นม ือของท่านทัง้หลายเลย�

 พระเยซู จะถูกขายด้วยเงนิสามสิบเหรยีญ
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7  ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงจะได้ เล้ียงดู ฝูงแพะแกะท่ี ถู กฆ่า คือตัวเจ้าเอง  โอ พวกท่ีน่าสงสารแหง่ฝูงแกะเอย๋
ข้าพเจ้าจึงเอาไม้ เท ้าสองอนั อนัหน่ึงให ้ชื่อวา่  พระคุณ  อ ี กอ ันหน่ึงข้าพเจ้าให ้ชื่อวา่  สหภาพ และข้าพเจ้าก็ 
เล้ียงดู ฝูงแกะ 8 ในเดือนเดียวข้าพเจ้าตัดเมษบาลสามคนน้ันออกเสีย  แต่  จิ ตใจข้าพเจ้าเกลียดชงัแกะเหล่า
น้ัน และจิตใจแกะก็ เกล ียดชงัข้าพเจ้าด้วย 9 ข้าพเจ้าจึงวา่ �ข้าจะไม่ เล้ียงดู  เจ้า อะไรจะต้องตายก็ ให ้ตายไป
อะไรท่ีจะต้องถูกตัดออกก็ ให ้ ถู กตัดออกไปเสีย และใหบ้รรดาท่ี เหลืออยู ่น้ั นก ินเน้ือซ่ึ งก ันและกัน� 10ข้าพเจ้า
ก็เอาไม้ เท ้าท่ี ชื่อ  พระคุณ น้ันมาหกั เพื่อล้มเลิกพันธสัญญาซ่ึงข้าพเจ้าได้ทําไวกั้บชนชาติทัง้หลายเสีย 11 จึง
เป็ นอ ันล้มเลิกในวนัน้ัน และพวกท่ีน่าสงสารแหง่ฝูงแกะ  ผู้ ซ่ึงคอยดูข้าพเจ้าอยู ่ก็  รู ้ วา่ น่ันเป็นพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ 12  แล ้วข้าพเจ้าจึงพู ดก ับเขาวา่ �ถ้าท่านเหน็ควรก็ขอค่าจ้างแก่ เรา ถ้าไม่ เห ็นควรก็ ไม่ต้อง �
 แล ้วเขาก็ชัง่เงนิสามสิบเหรยีญออกให ้แก่ ข้าพเจ้าเป็นค่าจ้าง 13  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จง
โยนเงนิน้ันให ้แก่ ชา่งป้ันหม้อ� คือเง ินก ้อนงามท่ีเขาจ่ายให ้ข้าพเจ้า ดังน้ันข้าพเจ้าจึงเอาเงนิสามสิบเหรยีญ
โยนให ้แก่ ชา่งป้ันหม้อในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 14  แล ้วข้าพเจ้าก็หกัไม้ เท ้าอ ันที ่สองท่ี ชื่อ  สหภาพ น้ัน
เสีย ล้มเลิกภราดรภาพระหวา่งยูดาห์และอสิราเอล 15  แล ้วพระเยโฮวาห์จึงตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงหยบิ
เครือ่งใช้ของเมษบาลโง่เขลาขึ้นมาอกีครัง้หน่ึง 16 เพราะดู เถิด เราจะตัง้เมษบาลผู้ หน ่ึงในแผ่นดินน้ี  ผู้  ไม่ 
แวะไปหาตั วท ่ี ถู กตัดออกไป หรอืแสวงหาตั วท ่ียงัหนุ่ม หรอืรกัษาตั วท ่ีหกัเสียแล้ว หรอืเล้ียงดูตั วท ่ี เป็นปกติ 
 แต่ กินเน้ือของแกะอว้นทุกตัว ฉี กก ินจนกระทัง่ถึ งก ีบของมัน 17  วบิัติ  แก่ เมษบาลผู้ ไร ้ค่าของเรา  ผู้  ท่ี ทอดทิง้
ฝูงแพะแกะเสีย  ขอให ้ดาบฟันแขนของเขาและฟันตาขวาของเขาเถิด  ขอให ้แขนของเขาลีบไปเสีย และให้
ตาขวาของเขาบอดที เดียว �

12
 ยุ คแหง่ความทุกข์เวทนาครัง้ใหญ่ พรรคพวกของสัตวร์า้ยล้อมกรุงเยรูซาเล็มไว้

1 ภาระแหง่พระวจนะของพระเยโฮวาห ์เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งอสิราเอล พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงขึงท้องฟ้าออก และ
วางรากพิ ภพ และป้ันจิตวญิญาณให ้มี  อยู ่ในมนษุย์ ตร ัสว ่า 2 � ดู  เถิด เราจะทํากรุงเยรูซาเล็มให้เป็นถ้วย
แหง่การสัน่สะเทือนสําหรบับรรดาชนชาติทัง้หลายท่ี อยู ่ ล้อมรอบ เม่ือพวกเขาจะล้อมทัง้ยูดาห์และกรุง
เยรูซาเล็มไว้ 3 ในวนัน้ัน เราจะกระทําใหเ้ยรูซาเล็มเป็นศิลาหนักแก่บรรดาชนชาติ ทัง้หลาย  ผู้  ท่ี พยายามยก
หนิน้ันขึ้นจะกระทําใหตั้วเองถู กห ัน่เป็นชิน้ๆ  ถึงแม้ วา่ประชาชาติทัง้สิน้ในพิภพจะสมทบกันสู้ เยรูซาเล็ม 

 พระเยซู  ครสิต์ จะทรงป้องกันกรุงเยรูซาเล็ม และทําลายบรรดากองทัพท่ีล้อมกรุงไว้
4 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ในวนัน้ัน เราจะให้ม้าทุกตั วว ุ่นวาย และกระทําให้คนขี่ บ้าคลัง่  แต่ เราจะลืมตาดู 

วงศ์ วานยูดาห์ และเราจะกระทําใหม้้าทุกตัวของชนชาติทัง้หลายตาบอดไป 5  แล ้วหวัหน้าคนยูดาหจ์ะราํพึง
ในใจวา่ �ชาวเยรูซาเล็มจะเป็นกําลังของเรา เน่ืองจากพระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าของเขา� 6 ในวนัน้ัน
เราจะกระทําให้หวัหน้าคนยูดาห์ทัง้หลายเหมือนหม้อรอ้นแดงอยู่ท่ามกลางกองฟืน เหมือนคบเพลิงสวา่ง
อยูท่่ามกลางฟ่อนข้าว และเขาจะเผาผลาญบรรดาชนชาติทัง้หลายท่ี อยู ่ล้อมรอบไปทางขวาและไปทางซ้าย
เสีย ฝ่ายเยรูซาเล็มจะมีคนอาศัยอยู่ในท่ีเดิ มน ้ันเอง คือเยรูซาเล็ม 7 และพระเยโฮวาห์จะประทานชยัชนะ
แก่ เต็นท์ ของยูดาห ์ก่อน เพื่อวา่สงา่ราศี แห ่งราชวงศ์ ดาวดิ และสงา่ราศี แห ่งชาวเยรูซาเล็มจะไม่ ได้ เป็ นที 
่ยกยอ่งเหนือกวา่ของยูดาห์ 8 ในวนัน้ันพระเยโฮวาห์จะทรงป้องกันชาวเยรูซาเล็มไว้ เพื่อวา่คนท่ีออ่นแอ
ท่ามกลางเขาในวนัน้ันจะเป็นเหมือนดาวดิ และราชวงศ์ของดาวดิจะเป็นเหมือนพระเจ้า เหมือนทูตสวรรค์
ของพระเยโฮวาห์นําหน้าเขาทัง้หลาย 9 ต่อมาในวนัน้ัน เราจะแสวงหาท่ีจะทําลายประชาชาติทัง้สิน้ซ่ึงเข้า
มาต่อสู้ เยรูซาเล็ม 

อสิราเอลจะเหน็พระผู้ชว่ยให ้รอด 
10 และเราจะเทวญิญาณแหง่พระคุณและการวงิวอนบนราชวงศ์ ดาว ิดและชาวเยรูซาเล็ม เขาทัง้หลาย

จะมองดูเราผู้ ซ่ึงเขาเองได้ แทง เขาจึงจะไว ้ทุกข์ เพื่อท่านเหมือนคนไว ้ทุกข์ เพื่ อบ ุตรชายคนเดียวของตน
และจะรอ้งไหอ้ยา่งขมขื่นเพื่อท่าน เหมือนอยา่งคนรอ้งไหอ้ยา่งขมขื่นเพื่ อบ ุตรหวัปีของตน 11 ในวนัน้ัน การ
ไว ้ทุกข์ ในเยรูซาเล็มจะใหญโ่ตอยา่งการไว ้ทุกข์ เพื่อฮาดัดรมิโมน  ณ  ท่ี ราบเมกิดโด 12  แผ่ นดินจะไว ้ทุกข์ ตาม
ครอบครวัแต่ละครอบครวั ครอบครวัราชวงศ์ ดาว ิดต่างหากและบรรดาภรรยาของท่านต่างหาก ครอบครวั
ของวงศ์วานนาธนัต่างหาก และบรรดาภรรยาของเขาต่างหาก 13 ครอบครวัของวงศ์วานเลว ีต่างหาก และ
ภรรยาของเขาต่างหาก ครอบครวัชเิมอ ีต่างหาก และภรรยาของเขาต่างหาก 14 และครอบคร ัวท ี่ เหลืออยู ่ ทัง้
สิน้  แต่ ละครอบครวัต่างหาก และภรรยาของเขาต่างหาก�

13
คนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่จะกลับมาหาพระครสิต์และรบัความรอด
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1�ในวนัน้ัน จะมี น้ําพุ  พลุ ่งขึ้นสําหรบัราชวงศ์ของดาวดิและชาวเยรูซาเล็ม เพื่อจะชาํระเขาใหพ้้นจากบาป
และความไม่ สะอาด 

การไหว ้รู ปเคารพถูกกําจัด คนถ่อมตัวพยายามเป็ นที ่พอพระทัยพระเจ้า
2 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า ต่อมาในวนัน้ัน เราจะขจัดชื่อของรูปเคารพเสียจากแผ่นดิน เพื่อวา่เขา

จะระลึกถึ งอ ีกไม่ ได้  เลย และเราจะไล่ ผู้  พยากรณ์ และวญิญาณท่ี ไม่ สะอาดไปเสียจากแผ่นดินด้วย 3 ต่อมา
เม่ื อม ี ผู้ ใดมาพยากรณ์ อกี  บิ ดามารดาผู้ ให ้เขาบังเกิดมาน้ันจะพู ดก ับเขาวา่ � เจ้ าอยา่มี ช ีวิตอยู ่เลย เพราะ
เจ้าพู ดม ุสาในพระนามของพระเยโฮวาห�์ เม่ือเขาพยากรณ์  บิ ดามารดาผู้ ให ้เขาเกิดมาจะแทงเขาให ้ทะลุ 
4 ต่อมาในวนัน้ัน  ผู้  พยากรณ์  ทุ กคนจะมีความละอายเพราะนิ มิ ตของเขาเม่ือพยากรณ์ เขาจะไม่สวมผ้ามีขน
เพื่อล่อลวงอกีต่อไป 5  แต่ เขาจะกล่าววา่ �ข้าพเจ้าไม่ ใช ่ ผู้  พยากรณ์ ข้าพเจ้าเป็นชาวนา เพราะวา่มีคนสอน
ข้าพเจ้าให ้เล้ียงสัตว ์ ตัง้แต่ ข้าพเจ้ายงัหนุ่มๆ�

พระผู้ชว่ยใหร้อดทรงใหอ้สิราเอลดูแผลของพระองค์
6 และถ้าผู้ใดจะถามเขาวา่ �ทําไมท่านมีแผลในมือทัง้สอง� เขาจะตอบวา่ �ข้าพเจ้าได้แผลน้ันในเรอืน

ของพวกเพื่อนของข้าพเจ้า� � 7 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า � โอ ดาบเอย๋ จงต่ืนขึ้นต่อสู้เมษบาลของเรา
จงต่อสู้ ผู้  ท่ี  สน ิทกับเรา จงตีเมษบาล และฝูงแกะน้ันจะกระจัดกระจายไป เราจะกลับมือของเราต่อสู้กับตัว
เล็กตั วน ้อย

อสิราเอลจะถูกพิพากษาและชาํระให ้สะอาด พวกกบฏจะถูกกวาดทิง้ไป (อสค 20:33-38)
8 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ต่อมาทั ่วท ้ังแผ่นดินจะต้องขจัดเสียให้พินาศสองในสาม และเหลือไว ้หน ่ึงในสาม

9 เราจะเอาหน่ึงในสามน้ี ใส่ ในไฟและถลุงเขาเหมือนถลุงเงนิ และลองดูเขาเหมือนทดลองทองคํา เขาจะรอ้ง
ทูลออกนามของเราและเราจะฟังเขา เราจะกล่าววา่ �เขาทัง้หลายเป็นชนชาติของเรา� และเขาจะกล่าววา่
�พระเยโฮวาหคื์อพระเจ้าของข้าพเจ้า� �

14
สงครามอนับร ิสุทธ ์ิของพระครสิต์  ปฏิปักษ์ ต่อพระครสิต์และกองทัพของเขาจะถูกทําลาย ( วว 19:11-

21)
1  ดู  เถิด วนัแหง่พระเยโฮวาห์มาใกล้ แล้ว เม่ือทรพัย ์สิ  นที ่เขารบิไปจากเจ้าน้ัน เขาจะแบ่ งก ันท่ามกลาง

เจ้า 2 เพราะเราจะรวบรวมประชาชาติทัง้สิน้ให้ทําศึ กก ับเยรูซาเล็ม เมืองน้ันจะถูกยดึ บ้านเรอืนจะถูกปล้น
สะดมและผู้หญิงจะถูกข่มขืน พลเมืองครึง่หน่ึงจะตกไปเป็นเชลย ประชาชนส่วนท่ี เหลืออยู ่จะไม่ ถู กตัดออก
เสียจากเมือง 3  แล ้วพระเยโฮวาห์จะเสด็จออกไปต่อสู้กับประชาชาติ เหล่าน้ัน เหมือนเม่ือพระองค์ทรงต่อสู้
ในวนัสงคราม

 พระเยซู  ครสิต์ จะยนือยู ่ท่ี  ภู เขามะกอกเทศ (กจ 1:10-11)
4 ในวนัน้ันพระบาทของพระองค์จะยนือยู ่ท่ี  ภู เขามะกอกเทศ ซ่ึงอยู ่หน ้าเมืองเยรูซาเล็ มด ้านตะวนัออก

และภูเขามะกอกเทศน้ันจะแยกออกตรงกลางจากทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก โดยมีหุบเขากวา้งมากคัน่
อยู่  ภู เขาครึง่หน่ึงจึงจะถอยไปทางเหนือ และอกีครึง่หน่ึงจะถอยไปทางใต้ 5 และท่านทัง้หลายจะหนีไปยงั
หุบเขาแหง่บรรดาภู เขา เพราะวา่หุบเขาแหง่บรรดาภูเขาจะมาจดอาซาลและท่านทัง้หลายจะต้องหนี ไป 
อยา่งท่ี หนี จากแผ่นดินไหวสมั ยอ ุสซียาห ์กษัตรยิ ์ประเทศยูดาห์  แล ้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าจะ
เสด็จมา และพวกว ิสุทธ ิชนทัง้สิน้จะมากับพระองค์ 6 ต่อมาในวนัน้ันแสงสวา่งจะไม่ แจ ่มใสหรอืจะไม่ มืดมัว 
7  แต่ จะเป็ นว ันหน่ึงท่ีพระเยโฮวาหท์รงทราบแล้ว  ไม่ใช ่วนัหรอืคืน  แต่ ต่อมาเวลาเยน็จะมี แสงสวา่ง 

 แม่น ํ้าสายใหม่ไหลจากเยรูซาเล็มไปถึงทะเลเกลือและทะเลเมดิเตอเรเนียน (อสค 47:1-12)
8 ในวนัน้ันน้ําแหง่ชวีติจะไหลออกจากเยรูซาเล็ม  คร ่ึงหน่ึงจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวนัออก และครึง่หน่ึง

จะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวนัตก ในฤดูรอ้นก็จะไหลเรือ่ยไปดังในฤดู หนาว 

 พระเยซู  ครสิต์ จะทรงเป็นพระมหากษั ตร ิยเ์หนือพิภพทัง้สิน้
9 และพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นกษั ตร ิย์ เหนือพิภพทัง้สิน้ ในวนัน้ันพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นเอก และ

พระนามของพระองค์ ก็ เป็นเอก 10  แผ่ นดินทัง้สิน้จะกลายเป็ นที ่ราบจากเกบาถึงรมิโมนใต้ เยรูซาเล็ม  แต่ 
เยรูซาเล็มจะดํารงสูงเด่นอยู่ในท่ีตัง้ของเมืองน้ัน จากประตูเบนยามินถึงสถานท่ี ท่ี เป็นประตู เก่า ถึงประตู 
มุ มและจากหอคอยฮานันเอล ถึ งบ ่อยํ่าองุน่ของกษั ตร ิย์ 11 และจะมี ผู้ คนอาศัยอยู่ เพราะไม่ มี การทําลาย
เสียสิ ้นอ ีกแล้ว  แต่ เยรูซาเล็มจะอาศัยอยู ่ได้  อยา่งปลอดภัย 12  ต่อไปน้ี เป็นภัยพิบั ติ ซ่ึงพระเยโฮวาหจ์ะทรงใช ้
โจมตี บรรดาชนชาติทัง้หลายท่ีทําสงครามกับเยรูซาเล็ม คือเน้ือของเขาจะเน่าไปเม่ือเขายงัยนือยู ่ได้ ตาของ
เขาจะเน่าคาเบ้าตา และลิน้ของเขาจะเน่าคาปาก 13 ต่อมาในวนัน้ันการสับสนอลหม่านอยา่งใหญ่โตจาก
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พระเยโฮวาหจ์ะอยูท่่ามกลางเขาทัง้หลาย เพราะฉะน้ันคนหน่ึงจะจั บก ุมเพื่อนบ้านของตน และเขาจะยกมือ
ขึ้นต่อสู้ กันและกัน 14  แม้ว ่ายูดาห ์ก็ จะต่อสู้ กันท่ี  เยรูซาเล็ม  ทรพัยส์มบัติ ของประชาชาติทัง้สิ ้นที ่ อยู ่ล้อมรอบ
จะถูกเก็บ  มี  ทองคํา  เงนิ และเส้ือผ้ามากมาย 15 และภัยพิบั ติ อยา่งหน่ึงท่ีเหมือนภัยพิบั ติ  อยา่งน้ี จะบังเกิด
แก่ ม้า  ล่อ  อูฐ  ลา และไม่วา่สัตว ์ชน ิดใดซ่ึ งม ี อยู ่ในเต็นท์ เหล่าน้ัน 

ทัง้โลกจะอยู ่ใต้ การปกครองของพระครสิต์
16 และอยู่มาบรรดาคนท่ี เหลืออยู ่ในประชาชาติทัง้ปวงซ่ึงยกขึ้นมาสู้รบกับเยรูซาเล็ม จะขึ้นไปนมัสการ

กษั ตร ิย ์ปีแล้วปีเล่า คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา และจะถือเทศกาลอยู ่เพิง 17 ถ้าครอบครวัใดในพื้นพิภพไม่
ขึ้นไปยงัเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการกษั ตร ิย์ คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา ฝนก็จะไม่ตกเหนือเขาเหล่าน้ัน 18 และ
ถ้าครอบครวัแห ่งอ ียปิต์ ซ่ึงขาดฝนแล้ว  ไม่ ขึ้นไปปรากฏตั วท ่ี น่ัน  ก็ จะบังเกิดภัยพิบั ติด ้วย ซ่ึงพระเยโฮ
วาห์ทรงใช ้โจมตี  ประชาชาติ อื่นๆซ่ึงไม่ขึ้นไปถือเทศกาลอยู ่เพิง 19  ท่ี  กล ่าวน้ีจะเป็นการลงทัณฑ์ อยีปิต์ และ
เป็นการลงทัณฑ์ ประชาชาติ  ทัง้สิน้ ซ่ึงไม่ขึ้นไปถือเทศกาลอยู ่เพิง 20 และในวนัน้ันลูกพรวนท่ีผูกม้าจะมีคํา
จาร ึกวา่ � บรสุิทธิ ์ แด่ พระเยโฮวาห�์ และหม้อซ่ึงอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะเป็นเหมือนชามซ่ึงอยู ่
หน ้าแท่นบู ชา 21  เออ และหม้อทุ กล ูกในเยรูซาเล็มและยูดาห์จะเป็นของบร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเยโฮวาห์จอมโยธา
เพื่อวา่ทุกคนท่ีมาถวายสัตวบูชาจะเอาหม้อไปบ้าง และจะต้มเน้ือในหม้อเหล่าน้ัน ในวนัน้ันจะไม่ มี คนคานา
อนัในพระนิเวศของพระเยโฮวาหจ์อมโยธาอกีต่อไป
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
มาลาคี

มาลาคีเป็นศาสดาพยากรณ์คนสุดท้ายในพระคัมภีร ์เดิม  ชื่อวา่ มาลาคี หมายความวา่ � ผู้ ส่งข่าวของ
เรา� มาลาคี ซ่ึงเป็นศาสดาพยากรณ์ เข ียนคนสุดท้าย  ได้  เข ียนในสมัยเดียวกั นก ับเอสราและเนหะมีย์  หน 
ังสือมาลาคี ได้  เข ียนไว้หลังจากอสิราเอลเป็นเชลยในบาบิโลนเชน่เดียวกับหนังสือฮ ักก ัยและหนังสือเศคา
รยิาห์ หลังจากหนังสือมาลาคี ได้  เข ียนไว้น้ันไม่ มี พระวจนะของพระเจ้าไปถึ งอ ิสราเอลเป็นเวลา 400  ปี คือ
จนถึงสมัยของพระเยซู มาลาคี ได้ เตือนเก่ียวกับความบาปของพวกปุโรหติ ความบาปภายในครอบครวั และ
ความบาปของคนท่ีขโมยจากพระเจ้าโดยไม่ ถวาย 10 % ของรายได้และเงนิถวายอื่นๆ และมาลาคี ได้  กล ่าว
ถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู  และ �วนัแหง่พระเยโฮวาห�์

เวลาและกิจการต่างๆในประว ัติ ของอสิราเอลตัง้แต่เวลาท่ีเขากลับมาจากบาบิโลนจนถึงสมัยของมาลาคี
 ปีก ่อนค .  ศ�  กิจการ 536 ตามคําสัง่ของไซรสั ชาวอสิราเอล 50000 คนกลับไปโดยเศรุบบาเบลเป็นผู้ นํา 

(อสร 1-2)
534  ได้ วางรากแหง่พระวหิารใหม่ (อสร 3)  แต่  ได้  ถู  กบ ังคับใหห้ยุดสรา้งพระว ิหาร 520 การประกาศของฮ ั

กก ัยและเศคารยิาห์  ได้ สรา้งพระวหิารต่อ (อสร 5; ฮกก 1:5)
516 การสรา้งพระวหิารเสรจ็ (อสร 6:15)  เพียงแต่ 20  ปี  ตัง้แต่ ชาวอสิราเอล 50000 คนกลับไป 457 ชาว

อสิราเอลอกี 1800 คนกลับไป โดยเอสราเป็นผู้ นํา ( ไม่ได้ นับพวกภรรยา ลูกๆและคนใช�้ (อสร 7)
445 ตามคําสัง่ของกษั ตร ิยเ์นหะมีย ์ได้  กล ับไปยงักรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะสรา้งกําแพงเมืองอกี (นหม 2) 430

เนหะมีย ์ได้  กล ับไปยงักรุงเยรูซาเล็ มอ ีก  หลังจากท่ี ไปเยีย่มกษั ตร ิยอ์ารทาเซอร ์ซีส (นหม 13:6-7)
มาลาคี ได้  พยากรณ์ หลังจากเวลาน้ี (รายการน้ี จาก Explore the Book,  โดย  เจ  ซิ ดโล แบกซ์เตอร�์ เล่ 

มท ่ี4  หน้า 259-260)

พระเจ้าทรงรกัและเลือกอสิราเอลเหนือเอโดม
1 ภาระแหง่พระวจนะของพระเยโฮวาห ์ท่ี  มีต ่ ออ ิสราเอลโดยมาลาคี 2 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เราได้รกัเจ้า

ทัง้หลาย�  แต่ ท่านทัง้หลายพูดวา่ � พระองค์  ได้ ทรงรกัข้าพระองค์สถานใด� พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เอซาว
เป็นพี่ชายของยาโคบมิ ใช ่ หรอื เราก็ยงัรกัยาโคบ 3  แต่ เราได้ เกล ียดเอซาว เราได้กระทําให ้เท ือกเขาและ
มรดกของเขารา้งเปล่าสําหรบัมังกรแหง่ถิน่ทุ รก ันดาร� 4 เม่ือเอโดมกล่าววา่ �เราถู กบ ่ันทอนเสียแล้ว  แต่ 
เราจะกลับมาสรา้งท่ีปร ักห ักพังขึ้นใหม่� พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ �เขาทัง้หลายจะสรา้งขึ้น  แต่ 
เราจะรือ้ลงเสีย และผู้คนจะเรยีกเขาเหล่าน้ี วา่ �เป็นเขตแดนแหง่ความชัว่รา้ย�  และ �เป็นชนชาติ ท่ี พระ
เยโฮวาหท์รงกริว้อยู ่เป็นนิตย ์� � 5 ตาของเจ้าเองจะเหน็สิง่น้ีและเจ้าจะกล่าววา่ �พระเยโฮวาห ์น้ี จะใหญย่ิง่
นักแม้กระทัง่นอกเขตแดนของอสิราเอล�

พระเยโฮวาหท์รงติเตียนพวกปุโรหติ
6 � บุ ตรชายก็ยอ่มให ้เกียรติ  แก่  บิ ดาของเขา  คนใช ้ ก็ ยอ่มให ้เกียรติ นายของเขา  แล ้วถ้าเราเป็นพระบิดา

 เกียรติ ของเราอยู ่ท่ีไหน และถ้าเราเป็นนาย ความยาํเกรงเรามี อยู ่ ท่ีไหน  น่ี แหละพระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรสัแก่ท่านนะ  โอ บรรดาปุโรหติ  ผู้ดู หมิน่นามของเรา ท่านก็ วา่ �ข้าพระองค์ทัง้หลายดูหมิน่พระนามของ
พระองค์สถานใด� 7  ก็ โดยนําอาหารมลทินมาถวายบนแท่นของเราอยา่งไรล่ะ  แล ้ วท ่านวา่ �ข้าพระองค์ทัง้
หลายกระทําให ้พระองค์ เป็นมลทินสถานใด�  ก็ โดยคิดวา่ � โต ๊ะของพระเยโฮวาห์น้ันเป็ นที ่ ดูหมิน่ � อยา่งไร
ล่ะ 8 เม่ือเจ้านําสัตวต์าบอดมาเป็นสัตวบู ชา กระทําเชน่น้ันไม่ชัว่หรอื และเม่ือเจ้าถวายสัตว ์ท่ี พิการหรอืป่วย
กระทําเชน่น้ันไม่ชัว่หรอื พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า จงนําของอยา่งน้ันไปกํานัลเจ้าเมืองของเจ้าดู เขา
จะพอใจเจ้าหรอื จะแสดงความชอบพอต่อเจ้าไหม 9 ลองออ้นวอนขอความชอบต่อพระเจ้า เพื่อพระองค์จะ
ทรงพระกรุณาต่อพวกเราดู ซี ด้วยของถวายดังกล่าวมาน้ีจากมือของเจ้า  พระองค์ จะทรงชอบพอเจ้าสักคน
หน่ึงหรอื พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 10 อยากให ้มี สักคนหน่ึงในพวกเจ้าซ่ึงจะปิดประตู เสีย เพื่อ
วา่เจ้าจะไม่ก่อไฟบนแท่นบูชาของเราเสียเปล่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า เราไม่พอใจเจ้า และเราจะ
ไม่รบัเครือ่งบูชาจากมือของเจ้า 11 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า  ตัง้แต่  ท่ี  ดวงอาทิตย ์ขึ้นถึงท่ี ดวงอาทิตย ์
ตกนามของเราจะใหญ่ยิง่ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้หลาย และเขาถวายเครือ่งหอมและของถวายท่ี บรสุิทธิ ์ 
แด่ นามของเราทุกท่ี ทุกแหง่ เพราะวา่นามของเราน้ันจะใหญย่ิง่ท่ามกลางประชาชาติ 12  แต่ เม่ือเจ้ากล่าววา่
� โต ๊ะของพระเยโฮวาห์เป็นมลทิน� และวา่ �ผลของโต๊ะน้ันคืออาหารท่ีถวายน้ันน่าดู ถูก �  เจ้ าก็ ได้ กระทํา
ให้นามน้ันเป็นมลทินไปแล้ว 13 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า  เจ้ ากล่าววา่ � ดู  เถิด  อยา่งน้ี น่าออ่นระอาใจ
จรงิ�  แล ้วเจ้าก็ทําฮดึฮ ัดก ับเรา  เจ้ านําเอาสิง่ท่ี ได้  แย ่งมา หรอืสิง่ท่ีพิการหรอืป่วย ของเหล่าน้ีแหละเจ้านํามา
เป็นของบู ชา พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราจะรบัของน้ันจากมือของเจ้าได้ หรอื 14 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า
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คนใดท่ี มี  สัตว ์ ตัวผู้  อยู ่ในฝูง และได้ปฏิญาณไว้ และยงัเอาสัตวพ์ิการไปถวายแด่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า คําสาป
แชง่จงตกอยู่กับคนโกงน้ันเถิด เพราะเราเป็นพระมหากษั ตร ิย์ และนามของเราเป็ นที ่ กล ัวเกรงท่ามกลาง
ประชาชาติ ทัง้หลาย �

2
ทรงติเตียนความไม่ สัตย ์ซ่ือของอสิราเอล

1 � โอ  ปุ โรหติทัง้หลาย  บัดน้ี คําบัญชาน้ี มี  อยู ่เพื่อเจ้าทัง้หลาย 2 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า ถ้าเจ้าไม่ ฟัง 
และถ้าเจ้าไม่จําใส่ ไว ้ในใจท่ีจะถวายสงา่ราศี แด่ นามของเรา เราจะส่งคําแชง่มาเหนือเจ้า และเราจะสาป
แชง่ผลพระพรซ่ึงมาถึงเจ้า เราได้สาปแชง่คําอวยพรของเจ้าแล้วนะ เพราะเจ้ามิ ได้ จําใส่ใจไว้ 3  ดู  เถิด เรา
จะกระทําให้เชื้อสายของเจ้าเส่ือมไป และจะละเลงมูลสัตว ์ใส่  หน ้าเจ้า คื อม ูลสัตว์ของเทศกาลตามกําหนด
ของเจ้า และเราจะไล่ เจ้ าออกไปเสียจากหน้าเราอยา่งน้ันแหละ 4 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า  เจ้ าจึงจะ
ทราบวา่ เราส่งคําบัญชาน้ีมาให ้เจ้า เพื่อวา่พันธสัญญาของเราซ่ึงทําไว้กับเลวีจะคงอยู่ 5 พันธสัญญาของ
เราซ่ึ งม ี ไว ้กับเขาน้ันเป็นพันธสัญญาเรือ่งชวีติและสันติ ภาพ เราได้ ให ้ สิ ่งเหล่าน้ี แก่ เขาเพื่อเขาจะได้ ยาํเกรง 
และเขาได้ยาํเกรงเรา และเกรงขามนามของเรา 6 ในปากของเขามีราชบัญญั ติ  แห ่งความจรงิ จะหาความ
ชัว่ชา้ท่ีรมิฝีปากของเขาไม่ ได้  เลย เขาดําเนิ นก ับเราด้วยสันติและความเท่ียงตรง และเขาได้หนัหลายคนให้
พ้นจากความชัว่ชา้ 7 เพราะวา่รมิฝีปากของปุโรหติควรเป็นยามความรู้ และมนษุยค์วรแสวงหาราชบัญญั ติ 
จากปากของเขา เพราะวา่เขาเป็นทูตของพระเยโฮวาห์จอมโยธา 8  แต่  เจ้ าเองได้หนัไปเสียจากทางน้ัน  เจ้ า
เป็นเหตุ ให ้หลายคนสะดุดเพราะเหตุราชบัญญั ติ พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า  เจ้ าได้กระทําใหพ้ันธสัญญา
ของเลวเีส่ือมไป 9 ดังน้ันเราจึงกระทําให ้เจ้ าเป็ นที ่ ดู หมิน่และเหยยีดหยามต่อหน้าประชาชนทัง้ปวง  ให ้สมกั 
บท ่ี เจ้ ามิ ได้ รกัษาบรรดาวถีิทางของเรา  แต่  ได้ แสดงอคติในการสอนราชบัญญั ติ �

เราทุกคนมีพระเจ้าองค์ เดียว 
10 เราทุกคนมิ ได้  มี  บิ ดาคนเดียวหรอกหรอื พระเจ้าองค์เดียวได้ทรงสรา้งเรามิ ใช ่ หรอื  แล ้วทําไมเราทุกคน

จึงปฏิบั ติ ต่อพี่น้องของตนด้วยการทรยศ โดยการลบหลู่พันธสัญญาของบรรพบุรุษของเรา

พระเจ้าทรงลงโทษความไม่ สัตย ์ซ่ือต่อครอบคร ัวท ี่หยา่รา้งและการทรยศ
11  ยู ดาห ์ก็  ประพฤติ อยา่งทรยศ การอนัน่าสะอดิสะเอยีนเขาก็ทํากันในอสิราเอลและในเยรูซาเล็ม เพราะ

วา่ยูดาห ์ได้  ลบหลู่  ความบรสุิทธิ ์ของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ทรงรกั และได้ไปแต่งงานกับบุตรสาวของพระ
ต่างด้าว 12 พระเยโฮวาห์จะทรงขจัดชายคนใดๆท่ีกระทําเชน่น้ี ทัง้ผู้สอนและนักศึกษา เสียจากเต็นท์ของ
ยาโคบ  ถึงแม้ วา่เขาจะนําเครือ่งบูชาถวายแด่พระเยโฮวาหจ์อมโยธาก็ตามเถิด 13 และเจ้าได้กระทําอยา่งน้ี 
อกีด้วย คือเจ้าเอาน้ําตารดทัว่แท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ด้วยเหตุ เจ้ าได้ รอ้งไห ้ ครํา่ครวญ เพราะพระองค์ 
ไม่ สนพระทัยหรอืรบัเครือ่งบู ชาด ้วยชอบพระทัยจากมือของเจ้าอกีแล้ว 14  เจ้ าถามวา่ � เหตุ ใดพระองค์จึง
ไม่ รบั � เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพยานระหวา่งเจ้ากับภรรยาคนท่ี เจ้ าได้เม่ือหนุ่ มน ้ัน  แม้ว ่านางเป็น
คู่เคียงของเจ้าและเป็นภรรยาของเจ้าตามพันธสัญญา  เจ้ าก็ทรยศต่อนาง 15  พระองค์ ทรงทําให้เขาทัง้สอง
เป็ นอ ันเดียวกั นม ิ ใช ่ หรอื  แต่ เขาย ังม ีลมปราณแหง่ชวีติอยู่ และทําไมเป็ นอ ันเดียวกัน เพราะพระองค์ทรง
ประสงค์เชื้อสายท่ีตามทางของพระเจ้า ดังน้ันจงเอาใจใส่ต่อจิตวญิญาณของเจ้าให ้ดี อยา่ให ้ผู้ ใดทรยศต่อ
ภรรยาคนท่ี ได้ เม่ือหนุ่ มน ้ัน 16 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลตร ัสว ่า �เราเกลียดชงัการหยา่รา้ง
เพราะคนหน่ึงปกปิดความทารุณด้วยเส้ือผ้าของตน พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ เพราะฉะน้ันจง
เอาใจใส่ต่อจิตวญิญาณของเจ้าให ้ดี อยา่เป็นคนทรยศ�

การขาดความเคารพทําใหพ้ระเจ้าออ่นระอาพระทัย
17  เจ้ าได้กระทําให้พระเยโฮวาห์ออ่นระอาพระทัยด้วยคําพูดของเจ้า  เจ้ ายงัจะกล่าววา่ �เราทัง้หลาย

กระทําให ้พระองค์ ออ่นพระทัยสถานใดหรอื�  ก็ เม่ือเจ้ากล่าววา่ � ทุ กคนท่ีกระทําความชั ่วก ็เป็นคนดีในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงปี ติ  ยนิดี ในคนเหล่าน้ัน� หรอืโดยถามวา่ �พระเจ้าแหง่การ
พิพากษาอยู ่ท่ีไหน �

3
 คําพยากรณ์ ถึงการรบัใชข้องยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมาและการเสด็จมาครัง้แรกของพระครสิต์

1 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า � ดู  เถิด เราจะส่งทูตของเราไป และผู้น้ันจะตระเตรยีมหนทางไวข้้างหน้า
เรา และองค์ พระผู้เป็นเจ้า  ผู้ ซ่ึงเจ้าแสวงหาน้ัน จะเสด็จมายงัพระวหิารของพระองค์ อยา่งกระทันหนั ทูต
แหง่พันธสัญญา  ผู้ ซ่ึงเจ้าพอใจน้ัน  ดู  เถิด ท่านจะเสด็จมา 2  แต่ ใครจะทนอยู ่ได้ ในว ันที ่ท่านมา และใครจะย ื
นม ่ันอยู ่ได้ เม่ือท่านปรากฏตัว เพราะวา่ท่านเป็นประดุจไฟถลุงแร่ และประดุจสบู่ของชา่งซักฟอก 3 ท่านจะ
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น่ังลงอยา่งชา่งหลอมและชา่งถลุงเงนิ และท่านจะชาํระลูกหลานของเลว ีให ้ บรสุิทธิ ์และถลุงเขาอยา่งถลุง
ทองคําและถลุงเงนิ เพื่อเขาจะได้นําเครือ่งบูชาอนัชอบธรรมถวายแด่พระเยโฮวาห์ 4  แล ้วเครือ่งบูชาของยู
ดาห์และเยรูซาเล็มจะเป็ นที ่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ ดังสมั ยก ่อน และดังในปี ท่ี ล่วงแล้วมา 5 พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตร ัสว ่า  แล ้วเราจะมาใกล้ เจ้ าเพื่อการพิพากษา เราจะเป็นพยานท่ีรวดเร ็วท ่ี กล ่าวโทษนักวทิยาคม
พวกผิดประเวณี  ผู้  ท่ี ปฏิญาณเท็จ  ผู้  ท่ี บีบบังคั บลู กจ้างในเรือ่งค่าจ้าง และแม่ม่ายและลูกกําพรา้พ่อ  ผู้  ท่ี  ผล 
ักไสหนัเหคนต่างด้าวจากสิทธขิองเขา และผู้ ท่ี  ไม่ ยาํเกรงเรา 6  เพราะวา่ เราคือพระเยโฮวาห ์ไม่มี  ผันแปร  บุ 
ตรชายยาโคบเอย๋  เจ้ าทัง้หลายจึงไม่ ถู กเผาผลาญหมด

การปล้นพระเจ้าในเรือ่งสิบชกัหน่ึงและเครือ่งบู ชา 
7  เจ้ าได้หนัเหไปเสียจากกฎของเราและมิ ได้ รกัษาไว ้ตัง้แต่ ครัง้สมัยบรรพบุรุษของเจ้า พระเยโฮวาห์

จอมโยธาตร ัสว ่า  เจ้ าจงกลับมาหาเรา และเราจะกลับมาหาเจ้าทัง้หลาย  แต่  เจ้ ากล่าววา่ �เราทัง้หลาย
จะกลับมาสถานใด� 8 คนจะปล้นพระเจ้าหรอื  แต่  เจ้ าทัง้หลายได้ปล้นเรา  แต่  เจ้ ากล่าววา่ �เราทัง้หลาย
ปล้นพระเจ้าอยา่งไร�  ก็ ปล้นในเรือ่งสิบชกัหน่ึงและเครือ่งบู ชาน ่ันซี 9  เจ้ าทัง้หลายต้องถูกสาปแช ่งด ้วยคํา
สาปแชง่ เพราะเจ้าทัง้หลายทัง้ชาติปล้นเรา 10 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า จงนําสิบชกัหน่ึงเต็มขนาด
มาไว้ในคลัง เพื่อวา่จะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลองดูเราในเรือ่งน้ี ดู  ที  หรอืวา่ เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้า
สวรรค์ ให ้ เจ้า และเทพรอยา่งล้นไหลมาให ้เจ้ าหรอืไม่ 11 เราจะขนาบตั วท ่ีทําลายให ้แก่  เจ้า เพื่อวา่มันจะไม่
ทําลายผลแหง่พื้นดินของเจ้า และผลองุน่ในไรน่าของเจ้าจะไม่ รว่ง พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 
12 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า  แล ้วประชาชาติทัง้สิน้จะเรยีกเจ้าวา่  ผู้  ท่ี  ได้ รบัพระพร ด้วยวา่เจ้าจะเป็น
แผ่นดิ นที ่น่าพึงใจ 13 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ถ้อยคําของเจ้าน้ันใส่รา้ยเรา  เจ้ ายงักล่าววา่ �เราทัง้หลายได้ กล 
่าวใส่รา้ยพระองค์สถานใด� 14  เจ้ าได้ กล่าววา่ � ท่ี จะปรนนิบั ติ พระเจ้าก็ เปล่าประโยชน์  ท่ี เราจะรกัษากฎ
ของพระองค์ หรอืดําเนินอยา่งคนไว ้ทุกข์ ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์จอมโยธาน้ันจะได้ ผลประโยชน์ อนัใด
15  บัดน้ี เราถือวา่คนอวดดีเป็นคนได้รบัพร  เออ  คนที ่ประกอบความชัว่  ใช ่วา่จะมัง่คัง่เท่าน้ัน  แต่ เม่ือเขาได้
ทดลองพระเจ้าแล้ วก ็พ้นไปได้� �

 หน ังสื อม ้วนหน่ึงสําหรบับันทึกความจําหน้าพระพักตร์
16  แล ้วคนเหล่าน้ั นที ่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์จึงพู ดก ันและกัน พระเยโฮวาห์ทรงฟังและทรงได้ ยนิ และมี 

หน ังสื อม ้วนหน่ึงสําหรบับันทึกความจําหน้าพระพักตร์  ได้ บันทึกชื่อผู้ ท่ี เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ และท่ีตรกึ
ตรองในพระนามของพระองค์ ไว ้17 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า �เขาทัง้หลายจะเป็นคนของเรา เป็น
เพชรพลอยของเราในว ันที ่เราจะประกอบกิจ และเราจะไว ้ช ีวติคนเหล่าน้ี ดังชายท่ี ไว ้ ช ีว ิตบ ุตรชายของเขา
ผู้ ปรนนิบัติ  เขา 18  แล ้วเจ้าจะกลับมาและสังเกตเหน็ความแตกต่างระหวา่งคนชอบธรรมกับคนชัว่ ระหวา่ง
คนท่ี ปรนนิบัติ พระเจ้ากับคนท่ี ไม่  ปรนนิบัติ  พระองค์ �

4
วนัแหง่พระเยโฮวาห์

1 พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า � ดู  เถิด วนัน้ันจะมาถึง คือว ันที ่จะเผาไหม้เหมือนเตาอบ เม่ือคนท่ี อวดดี  
ทัง้สิน้  เออ และคนท่ีประกอบความชั ่วท ้ังหมดจะเป็นเหมือนตอข้าว  วนัท่ี จะมาน้ันจะไหม้เขาหมด จนไม่ มี 
รากหร ือก ิง่เหลืออยู ่เลย 

 ดวงอาทิตย ์ แห ่งความชอบธรรม
2  แต่  ดวงอาทิตย ์ แห ่งความชอบธรรมซ่ึ งม ี ปี  กร ักษาโรคภัยได้จะขึ้นมาสําหรบัคนเหล่าน้ั นที ่ยาํเกรงนาม

ของเรา  เจ้ าจะกระโดดโลดเต้นออกไปเหมือนลูกววัออกไปจากคอก 3 และเจ้าจะเหยยีบยํ่าคนชัว่ เพราะ
วา่เขาจะเป็นเหมือนขี้เถ้าท่ี ใต้ ฝ่าเท้าของเจ้าในวนัน้ันเม่ือเราประกอบกิจ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี 
แหละ 4 จงจดจําราชบัญญั ติ ของโมเสสผู้ รบัใช ้ของเรา ทัง้กฎเกณฑ์และคําตัดสินซ่ึงเราได้บัญชาเขาไว ้ท่ี  ภู 
เขาโฮเรบสําหรบัอสิราเอลทัง้สิน้

เอลียาหจ์ะมาอ ีกก ่อนวนัแหง่พระเยโฮวาห์ (มธ 17:10-13;  ลก 1:17;  วว 11:3-6)
5  ดู  เถิด เราจะส่งเอลียาห ์ผู้  พยากรณ์  มาย ังเจ้าก่อนวนัแหง่พระเยโฮวาห์ คือว ันที ่ ใหญ่ ยิง่และน่าสะพรงึ

กลัวมาถึง 6 และท่านผู้น้ันจะกระทําให ้จิ ตใจของพ่อหนัไปหาลูก และจิตใจของลู กห ันไปหาพ่อ หาไม่ เราจะ
มาโจมตี แผ่ นดินน้ันด้วยคําสาปแชง่�
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
มัทธวิ

เป็ นที ่เชื่ อก ันโดยทัว่ไปวา่ �มัทธวิคนเก็บภาษี� เป็นผู้ เข ียนข่าวประเสรฐิเล่ มน ้ีมาระโก และลู กา  ได้ เรยีก
ท่านวา่  เลว ีมาระโกได้เรยีกบิดาของท่านวา่ อลัเฟอสั คนเก็บภาษีคือผู้ ท่ี  เก ็บรวบรวมเงนิภาษี ซ่ึงโดยปกติ 
แล ้วจะทําการขูดร ีดอย ่างไม่ เป็นธรรม มักจะเป็นคนรํา่รวยและเป็ นที ่ เกล ียดชงัของพวกยวิตลอดมา และ
แม้ภายหลังการสิน้พระชนม์ และการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระครสิต์ แล้ว ท่านผู้ น้ี  ก็ ยงัคงเรยีกตัวของท่าน
เองวา่ �มัทธวิคนเก็บภาษี�

 หน ังสือของมัทธวิมีชื่อเรือ่งวา่ �ข่าวประเสรฐิของพระเยซู ครสิต์ เรยีบเรยีงโดยท่านมัทธวิ�  หน ังสือทุก
เล่มในพระคัมภีรเ์ป็นพระวจนะของพระเจ้า  แต่  หน ังสือส่ีเล่มแรกของพระคัมภีร ์ใหม่ ซ่ึงบอกเราให้ทราบ
เก่ียวกับชวีติ การสิน้พระชนม์ และการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเยซู ครสิต์  น้ัน เราเรยีกชื่อเฉพาะวา่ �ข่าว
ประเสรฐิของพระเยซู� ข่าวประเสรฐิโดยมัทธวิเล่ มน ี้เองได้แสดงให ้เห ็ นว ่าพระเยซูเป็นกษั ตร ิย์

 ท่ี วา่มัทธวิและลูกาได้ลอกเลียนแบบจากมาระโกน้ันเป็นความคิดท่ี ไม่มี มูลความจรงิ และเป็ นว ิธีของ
ผู้ ท่ี  ไม่ เชื่อในพระเจ้าโดยพยายามใช ้เหตุ ผลวา่ ข่าวประเสรฐิทัง้สามเล่มแรกน้ี มี ข้อความท่ีคล้ายคลึ งก ัน
พวกเขาจึงไม่ยอมรบัวา่เป็นข้อความท่ี ได้ รบัการทรงดลใจมาจากพระเจ้า  แต่ ถึงอยา่งไรก็ตามไม่เคยมีหลัก
ฐานวา่ข่าวประเสรฐิทัง้สามเล่ มน ้ีเป็นคําพูดและความคิดของมนษุย์ หรอืได้ลอกเลียนแบบมาจากต้นฉบับ
ใดๆ และในหนังสื อม ัทธวิบทท่ี 4  ข้อ 4  พระเยซู ทรงตรสัไว ้วา่ �พระวจนะทุกคําออกมาจากพระโอษฐ์ของ
พระเจ้า�

ข่าวประเสรฐิของพระเยซู ครสิต์ เรยีบเรยีงโดยมัทธวิเล่ มน ้ีน้ันได้รบัการเขียนขึ้ นก ่อนหน้าการทําลายรา้ง
กรุงเยรูซาเล็ม อาจจะเป็นราวๆ  ปี  ค�ศ� 37 และเป็ นที ่ยอมร ับก ันโดยทัว่ไปวา่เป็นหนังสือข่าวประเสรฐิเล่ม
แรกซ่ึงเขียนขึ้นเพื่อชาวยวิเป็นหลักใหญ่ คําอุปมาและคําสอนบางส่วนมุ่งเล็งถึงชาวยวิและผู้นําของพวก
เขา  หน ังสือเล่ มน ้ี ได้ รวบรวมลําดับวงศ์ ของ � พระเยซู  ครสิต์  ผู้ ทรงเป็นบุตรของดาวดิ  ผู้ ทรงเป็นบุตรของ
อบัราฮมั� และได้ยกยอ่งพระเยซูวา่เป็น � กษัตรยิ ์ของชนชาติ ยวิ � (2:2) และลําดับวงศ์ของพระองค์ ก็  ทําให ้ 
พระองค์  มี  สิทธ ิอยา่งกษั ตร ิยใ์นฐานะท่ีทรงเป็นบุตรท่ีโยเซฟเล้ียงดู มา (1:16)

ในระหวา่งหนังสือข่าวประเสรฐิด้วยกันแล้ว  หน ังสื อม ัทธวิได้ ให ้รายงานอยา่งละเอยีดท่ีสุดเก่ียวกับการ
เทศนาบนภูเขาและการสนทนาธรรมบนภูเขามะกอกเทศ

ลําดับพงศ์ของพระเยซู ครสิต์ ตัง้ต้นจากอบัราฮมั
1  หน ังสือลําดับพงศ์ พันธุ ์ของพระเยซู ครสิต์  ผู้ ทรงเป็นบุตรของดาวดิ  ผู้ ทรงเป็นบุตรของอบัราฮมั 2 อบัรา

ฮมัให้กําเนิดบุตรชื่ ออ ิสอคั อสิอคัให้กําเนิดบุตรชื่อยาโคบ ยาโคบให้กําเนิดบุตรชื่อยูดาห์และพี่น้องของเขา
3  ยู ดาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อเปเรศกับเศ-ราห ์เก ิดจากนางทามาร์ เปเรศให้กําเนิดบุตรชื่อเฮสโรน เฮสโรนให้
กําเนิดบุตรชื่อราม 4 รามให้กําเนิดบุตรชื่ ออ ัมมีนาดับ อมัมีนาดับให้กําเนิดบุตรชื่อนาโชน นาโชนให้กําเนิด
บุตรชื่อสัลโมน 5 สัลโมนให้กําเนิดบุตรชื่อโบอาสเกิดจากนางราหบั โบอาสให้กําเนิดบุตรชื่อโอเบดเกิดจาก
นางรูธ โอเบดให้กําเนิดบุตรชื่อเจสซี 6 เจสซี ให ้กําเนิดบุตรชื่อดาวดิผู้เป็นกษั ตร ิย์  ดาว ิดผู้เป็นกษั ตร ิย ์ให ้
กําเนิดบุตรชื่อซาโลมอน  เก ิดจากนางซ่ึงแต่ก่อนเป็นภรรยาของอุ ร ียาห์ 7 ซาโลมอนใหกํ้าเนิดบุตรชื่อเรโหโบ
อมั เรโหโบอมัใหกํ้าเนิดบุตรชื่ออาบยีาห์  อาบ ยีาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ออาสา 8 อาสาใหกํ้าเนิดบุตรชื่อเยโฮชาฟัท
เยโฮชาฟัทให้กําเนิดบุตรชื่อเยโฮรมั เยโฮรมัให้กําเนิดบุตรชื่ ออ ุสซียาห์ 9  อุ สซียาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อโยธาม
โยธามให้กําเนิดบุตรชื่ออาหสั อาหสัให้กําเนิดบุตรชื่อเฮเซคียาห์ 10 เฮเซคียาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อมนัสเสห์
 มน ัสเสห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ออาโมน อาโมนให้กําเนิดบุตรชื่อโยสิยาห์ 11 โยสิยาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อเยโคนิยาห์
กับพวกพี่น้องของเขา  เก ิดเม่ือคราวพวกเขาต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยงักรุงบาบิ โลน 12 หลังจากพวกเขา
ต้องถูกกวาดไปยงักรุงบาบิโลนแล้ว เยโคนิยาห ์ก็  ให ้กําเนิดบุตรชื่อเซลาทิเอล เซลาทิเอลให้กําเนิดบุตรชื่อ
เศรุบบาเบล 13 เศรุบบาเบลใหกํ้าเนิดบุตรชื่ออาบอูีด  อาบ อูีดใหกํ้าเนิดบุตรชื่อเอลีอาคิม เอลีอาคิมใหกํ้าเนิด
บุตรชื่ออาซอร์ 14 อาซอร ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อศาโดก ศาโดกใหกํ้าเนิดบุตรชื่ออาคิม อาคิมใหกํ้าเนิดบุตรชื่อเอลี
อูด 15 เอลีอูดใหกํ้าเนิดบุตรชื่อเอเลอาซาร์ เอเลอาซาร ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ อม ัทธาน มัทธานใหกํ้าเนิดบุตรชื่อยา
โคบ 16 ยาโคบให้กําเนิดบุตรชื่อโยเซฟ  สามี ของนางมารยี์  พระเยซู  ท่ี เรยีกวา่พระครสิต์ ก็ ทรงบังเกิดมาจาก
นางมารยี์ 17  ดังน้ัน  ตัง้แต่ อบัราฮมัลงมาจนถึงดาวดิจึงเป็นสิบส่ี ชัว่คน และนับตัง้แต่ ดาว ิดลงมาจนถึงต้อง
ถูกกวาดไปเป็นเชลยยงักรุงบาบิโลนเป็นเวลาสิบส่ี ชัว่คน และนับตัง้แต่ต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยงักรุงบา
บโิลนจนถึงพระครสิต์เป็นสิบส่ี ชัว่คน 

การตัง้ครรภ์และการกําเนิดจากหญิงพรหมจารี
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18 เรือ่งพระกําเนิดของพระเยซู ครสิต์ เป็นดังน้ี คือมารยี ์ผู้ เป็นมารดาของพระเยซู น้ัน เดิมโยเซฟได้ สู่ ขอ
หมั ้นก ันไว ้แล้ว  ก่อนท่ี จะได้ อยู ่กินด้วยกั นก ็ปรากฏวา่  มาร ีย ์มีครรภ์  แล ้วด้วยเดชพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ19  
แต่ โยเซฟสามีของเธอเป็นคนชอบธรรม  ไม่ พอใจท่ีจะแพรง่พรายความเป็นไปของเธอ หมายจะถอนหมัน้
เสี ยล ับๆ 20  แต่ เม่ือโยเซฟยงัคิดในเรือ่งน้ี อยู ่ ดู  เถิด  มี  ทูตสวรรค์ ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า มาปรากฏแก่โยเซฟ
ในความฝั นว ่า �โยเซฟ  บุ ตรดาวดิ อยา่กลั วท ่ีจะรบัมารยี์มาเป็นภรรยาของเจ้าเลย เพราะวา่ผู้ซ่ึงปฏิ สนธ ิ
ในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ21 เธอจะประสู ติ  บุตรชาย  แล ้วเจ้าจะเรยีกนามของท่าน
วา่  เยซู เพราะวา่ท่านจะโปรดชว่ยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาทัง้หลาย� 22  ทัง้น้ี  เก ิด
ขึ้นเพื่อจะให้สําเรจ็ตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซ่ึงตรสัไวโ้ดยศาสดาพยากรณ์ วา่ 23 � ดู  เถิด หญิง
พรหมจารคีนหน่ึงจะตัง้ครรภ์ และจะคลอดบุตรชายคนหน่ึง และเขาจะเรยีกนามของท่านวา่ อมิมานูเอล
ซ่ึงแปลวา่ พระเจ้าทรงอยู่กับเรา� 24 ครัน้โยเซฟต่ืนขึ้ นก ็กระทําตามคําซ่ึงทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
สัง่เขาน้ัน คือได้รบัมารยี์มาเป็นภรรยา 25  แต่  มิได้  สมสู่ กับเธอจนประสู ติ  บุ ตรชายหวัปี แล้ว และโยเซฟเรยีก
นามของบุตรน้ั นว ่า  เยซู 

2
 นักปราชญ์ จากทิศตะวนัออก

1 ครัน้พระเยซู ได้ ทรงบังเกิดท่ีบ้านเบธเลเฮมแควน้ยูเดียในรชักาลของกษั ตร ิย์เฮโรด  ดู  เถิด  มี พวกนัก
ปราชญ์จากทิศตะวนัออกมายงักรุงเยรูซาเล็ม 2 ถามวา่ � กุ มารท่ีบังเกิดมาเป็นกษั ตร ิย์ของชนชาติย ิวน ้ันอ
ยู ่ท่ีไหน เราได้ เห ็นดาวของท่านปรากฏขึ้นในทิศตะวนัออก เราจึงมาหวงัจะนมัสการท่าน� 3 ครัน้กษั ตร ิย์เฮ
โรดได้ยนิดังน้ันแล้ว ท่านก็วุน่วายพระทัย ทัง้ชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุน่วายใจไปกั บท ่านด้วย 4  แล ้ วท 
่านให้ประชุมบรรดาปุโรหติใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ของประชาชน ตรสัถามเขาวา่ พระครสิต์น้ันจะบังเกิด
แหง่ใด 5 เขาทูลท่านวา่ � ท่ี บ้านเบธเลเฮมแควน้ยูเดีย เพราะวา่ศาสดาพยากรณ์ ได้  เข ียนไว ้ดังน้ี  วา่ 6 �บ้าน
เบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดีย จะเป็นบ้านเล็กน้อยท่ีสุดท่ามกลางบรรดาผู้ครองของยูเดี ยก ็ หามิได้ เพราะวา่
เจ้านายคนหน่ึงจะออกมาจากท่าน  ผู้ ซ่ึงจะปกครองอสิราเอลชนชาติของเรา� � 7  แล ้วเฮโรดจึงเชญิพวก
นักปราชญ์ เข ้ามาเป็นการลับ สอบถามเขาอยา่งถ้วนถ่ีถึงเวลาท่ีดาวน้ันได้ปรากฏขึ้น 8 และท่านได้ ให ้พวก
นักปราชญ์ไปย ังบ ้านเบธเลเฮมสัง่วา่ �จงไปค้นหากุมารน้ันอยา่งถ่ีถ้วนกันเถิด เม่ือพบแล้วจงกลับมาแจ้ง
แก่ เรา เพื่อเราจะได้ไปนมัสการท่านด้วย� 9 ครัน้พวกเขาได้ฟังกษั ตร ิย ์แล้ว เขาก็ ได้ ลาไป และดู เถิด ดาว
ซ่ึงเขาได้ เห ็นในทิศตะวนัออกน้ั นก ็ ได้ นําหน้าเขาไป จนมาหยุ ดอย ู่เหนือสถานท่ี ท่ี  กุ มารอยู ่น้ัน 10 เม่ือพวก
นักปราชญ์ ได้  เห ็นดาวน้ันแล้ว เขาก็ มี  ความชื่นชมยนิดี  ยิง่นัก 11 ครัน้พวกเขาเข้าไปในเรอืนก็พบกุมารกับ
นางมารยี ์มารดา จึงกราบถวายนมัสการกุมารน้ัน  แล ้วเปิดหบีหยบิทรพัยข์องเขาออกมาถวายแก่ กุ มารเป็น
เครือ่งบรรณาการ  คือ  ทองคํา  กํายาน และมดยอบ 12 และพวกนักปราชญ์ ได้ ยนิคําเตือนจากพระเจ้าใน
ความฝัน  มิ  ให ้ กล ับไปเฝ้าเฮโรด เขาจึงกลับไปย ังบ ้านเมืองของตนทางอื่น

เขาพาพระกุมารเยซูไปท่ีประเทศอยีปิต์
13 ครัน้เขาไปแล้ว  ดู  เถิด  ทูตสวรรค์ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอก

วา่ �จงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนีไปประเทศอยีปิต์ และคอยอยู ่ท่ี น่ันจนกวา่เราจะบอกเจ้า เพราะวา่เฮ
โรดจะแสวงหากุมารเพื่อจะประหารชวีติเสีย� 14 ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาไปยงั
ประเทศอยีปิต์ 15 และได้ อยู ่ ท่ี น่ันจนเฮโรดสิน้พระชนม์  ทัง้น้ี  เก ิดขึ้นเพื่อจะให้สําเรจ็ตามพระวจนะขององค์
พระผู้เป็นเจ้าซ่ึงได้ตรสัไวโ้ดยศาสดาพยากรณ์ วา่ �เราได้เรยีกบุตรชายของเราออกมาจากประเทศอยีปิต์�

 กษัตรยิ ์เฮโรดมีบัญชาใหฆ่้าทารกแห ่งบ ้านเบธเลเฮม
16 ครัน้เฮโรดเห ็นว ่าพวกนักปราชญ์หลอกท่าน  ก็  กร ้ิวโกรธยิง่นัก จึงใช้คนไปฆ่าเด็กทัง้หมดในบ้านเบธเล

เฮมและท่ี ใกล้ เคียงทัง้สิน้  ตัง้แต่  อายุ สองขวบลงมา ซ่ึงพอดีกับเวลาท่ีท่านได้ถามพวกนักปราชญ์อยา่งถ้วน
ถ่ี น้ัน 17 ครัง้น้ั นก ็สําเรจ็ตามพระวจนะท่ีตรสัโดยเยเรมีย ์ศาสดาพยากรณ์  วา่ 18 � ได้ ยนิเสียงในหมู่บ้านรา
มาห์ เป็นเสียงโอดครวญและรอ้งไห้และรํา่ไห ้เป็นอนัมาก คือนางราเชลรอ้งไห้เพราะบุตรทัง้หลายของตน
นางไม่รบัฟังคําเล้าโลม เพราะวา่บุตรทัง้หลายน้ันไม่ มี  แล้ว �

การกลับไปยงัเมืองนาซาเรธ็ ( ลก 2:39-40)
19 ครัน้เฮโรดสิน้พระชนม์ แล้ว  ดู  เถิด  ทูตสวรรค์  องค์  หน ึ่งขององค์ พระผู้เป็นเจ้า มาปรากฏในความฝันแก่

โยเซฟท่ีประเทศอยีปิต์ 20 สัง่วา่ �จงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายงัแผ่นดิ นอ ิสราเอล เพราะคนเหล่าน้ั นที ่
แสวงหาชวีติของกุมารน้ันตายแล้ว� 21 โยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายงัแผ่นดิ นอ ิสราเอล 22  แต่ 
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เม่ือได้ย ินว ่า อารเคลาอสัครอบครองแควน้ยูเดียแทนเฮโรดผู้เป็นบิดา จะไปท่ีน่ั นก ็ กลัว และเม่ือได้ทราบ
การเตือนจากพระเจ้าในความฝัน จึงเล่ียงไปยงับรเิวณแควน้กาลิลี 23 ไปอาศัยในเมืองหน่ึงชื่อนาซาเรธ็
เพื่อจะสําเรจ็ตามพระวจนะซ่ึงตรสัโดยพวกศาสดาพยากรณ์ วา่ �เขาจะเรยีกท่านวา่ชาวนาซาเรธ็�

3
ยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมาประกาศหลักคําสอน (มก 1:3-6;  ลก 3:2-17; ยน 1:6-8, 19-28)

1 คราวน้ันยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา มาประกาศในถิน่ทุ รก ันดารแควน้ยูเดีย 2  กล่าววา่ �ท่านทัง้หลายจง
กลับใจเสียใหม่ เพราะวา่อาณาจักรแหง่สวรรค์มาใกล้ แล้ว � 3 ยอหน์ผู้ น้ี แหละซ่ึงตรสัถึงโดยอสิยาห ์ศาสดา
พยากรณ์  วา่ �เสียงผู้รอ้งในถิน่ทุ รก ันดารวา่ ท่านจงเตรยีมมรรคาขององค์ พระผู้เป็นเจ้า จงกระทําหนทาง
ของพระองค์ ให ้ตรงไป� 4 เส้ือผ้าของยอหน์ผู้ น้ี ทําด้วยขนอูฐ และท่านใช ้หน ังสัตวค์าดเอว อาหารของท่าน
คือตัก๊แตนและน้ําผึ้งป่า 5 ขณะน้ันชาวกรุงเยรูซาเล็ม และคนทัว่แควน้ยูเดีย และคนทัว่บรเิวณรอบแม่น้ํา
จอร ์แดน  ก็ ออกไปหายอหน์ 6 สารภาพความผิดบาปของตน และได้รบับัพติศมาจากท่านในแม่น้ําจอร ์แดน 
7 ครัน้ยอหน์เหน็พวกฟาร ิสี และพวกสะดู สี พากันมาเป็ นอ ันมากเพื่อจะรบับัพติศมา ท่านจึงกล่าวแก่เขาวา่
� โอ  เจ้ าชาติ งู  รา้ย ใครได้เตือนเจ้าให ้หนี จากพระอาชญาซ่ึงจะมาถึงน้ัน 8  เหตุ ฉะน้ันจงพิสู จน ์การกลับใจ
ของเจ้าด้วยผลท่ี เกิดขึ้น 9 อยา่นึกเหมาเอาในใจวา่ เรามีอบัราฮมัเป็นบิดา เพราะเราบอกเจ้าทัง้หลายวา่
พระเจ้าทรงฤทธิส์ามารถจะให ้บุ ตรเกิดขึ้นแก่อบัราฮมัจากก้อนหนิเหล่าน้ี ได้ 10  บัดน้ี ขวานวางไว ้ท่ี โคนต้นไม้ 
แล้ว ดังน้ันทุกต้ นที ่ ไม่  เก ิดผลดีจะต้องตัดแล้วโยนทิง้ในกองไฟ 11 เราให ้เจ้ าทัง้หลายรบับัพติศมาด้วยน้ํา
แสดงวา่กลับใจใหม่ ก็  จรงิ  แต่  พระองค์  ผู้ จะมาภายหลังเรา ทรงมี อทิธฤิทธิ ์ยิง่กวา่เราอกี ซ่ึงเราไม่ คู่ ควรแม้
จะถือฉลองพระบาทของพระองค์  พระองค์ จะทรงให ้เจ้ าทัง้หลายรบับัพติศมาด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิแ์ละ
ด้วยไฟ 12 พระหตัถ์ของพระองค์ ถือพล ่ัวพรอ้มแล้ว และจะทรงชาํระลานข้าวของพระองค์ ให ้ ทัว่  พระองค์ จะ
ทรงเก็บข้าวของพระองค์ ไว ้ในยุง้ฉาง  แต่  พระองค์ จะทรงเผาแกลบด้วยไฟท่ี ไม่รู ้ ดับ �

 พระเยซู ทรงรบับัพติศมาจากยอหน์ (มก 1:9-11;  ลก 3:21-22; ยน 1:31-34)
13  แล ้วพระเยซูเสด็จจากแควน้กาลิลีมาหายอห ์นที ่ แม่น ้ําจอร ์แดน เพื่อจะรบับัพติศมาจากท่าน 14  แต่ 

ยอห์นทูลหา้มพระองค์ วา่ �ข้าพระองค์ต้องการจะรบับัพติศมาจากพระองค์ ควรหรอืท่ี พระองค์ จะเสด็จ
มาหาข้าพระองค์� 15 และพระเยซูตรสัตอบยอห ์นว ่า � บัดน้ี จงยอมเถิด เพราะสมควรท่ีเราท้ังหลายจะ
กระทําตามส่ิงชอบธรรมทุกประการ�  แล ้ วท ่านก็ยอมทําตามพระองค์ 16 และพระเยซูเม่ือพระองค์ทรงรบั
บัพติศมาแล้ว ในทันใดน้ั นก ็เสด็จขึ้นจากน้ํา และดู เถิด ท้องฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ ได้ ทอดพระเนตร
เหน็พระวญิญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกเขาและสถิตอยู่บนพระองค์ 17 และดู เถิด  มี พระสุรเสียง
ตรสัจากฟ้าสวรรค์ วา่ �ท่านผู้ น้ี เป็นบุตรท่ีรกัของเรา เราชอบใจท่านมาก�

4
พญามารทดลองพระเยซู (มก 1:12-13;  ลก 4:1-13)

1 ครัง้น้ันพระวญิญาณทรงนําพระเยซู เข ้าไปในถิน่ทุ รก ันดาร เพื่อพญามารจะได้มาทดลอง 2 และเม่ือ
พระองค์ทรงอดพระกระยาหารส่ี สิ บวนัส่ี สิ บคืนแล้ว ภายหลังพระองค์ ก็ ทรงอยากพระกระยาหาร 3 เม่ือ
ผู้ทดลองมาหาพระองค์ มั นก ็ทูลวา่ �ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงสั ่งก ้อนหนิเหล่าน้ี ให ้กลายเป็น
พระกระยาหาร� 4 ฝ่ายพระองค์ตรสัตอบวา่ � มี พระคัมภีร ์เข ียนไว ้วา่ � มนษุย ์จะบํารุงชีว ิตด ้วยอาหารส่ิง
เดียวหามิ ได้  แต่ บํารุ งด ้วยพระวจนะทุกคําซ่ึงออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า� � 5  แล ้วพญามารก็
นําพระองค์ขึ้นไปยงันครบร ิสุทธ ์ิและให ้พระองค์ ประทั บท ่ียอดหลังคาพระว ิหาร 6  แล ้ วท ูลพระองค์ วา่ �ถ้า
ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงโจนลงไปเถิด เพราะพระคัมภีร ์มี  เข ียนไว ้วา่ � พระองค์ จะรบัสัง่ให ้เหล่ าทูต
สวรรค์ของพระองค์ในเรือ่งท่าน และเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ เกรงวา่ในเวลาหน่ึงเวลา
ใดเท้าของท่านจะกระแทกหนิ� � 7  พระเยซู จึงตรสัตอบมั นว ่า �พระคัมภีร ์มี  เข ียนไว ้อ ี กวา่ �อยา่ทดลอง
องค์พระผูเ้ป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน� � 8  อ ีกครัง้หน่ึงพญามารได้นําพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาอนัสูงยิง่
นัก และได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลก ทัง้ความรุง่เรอืงของราชอาณาจักรเหล่าน้ันให ้พระองค์  ทอด
พระเนตร 9  แล ้วได้ทูลพระองค์ วา่ �ถ้าท่านจะกราบลงนมัสการเรา เราจะให ้สิ ่งทัง้ปวงเหล่าน้ี แก่  ท่าน �
10  พระเยซู จึงตรสัตอบมั นว ่า �อา้ยซาตาน จงไปเสียให ้พ้น เพราะพระคัมภีร ์มี  เข ียนไว ้วา่ �จงนมัสการ
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิบั ติ  พระองค์  แต่ผู้เดียว � � 11  แล ้วพญามารจึงละ
พระองค์ ไป และดู เถิด  มี  เหล่ าทูตสวรรค์มาปรนนิบั ติ  พระองค์ 

 พระเยซู ทรงเริม่การประกาศท่ามกลางประชาชน (มก 1:14-15;  ลก 4:14-15)
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12 ครัน้พระเยซูทรงได้ย ินว ่ายอหน์ถูกขังไว ้อยู ่ในเรอืนจํา  พระองค์  ก็ เสด็จไปยงัแควน้กาลิลี 13 เม่ือเสด็จ
ออกจากเมืองนาซาเรธ็แล้ว  พระองค์  ก็ มาประทั บท ่ีเมืองคาเปอรนาอุม ซ่ึงอยู่รมิทะเลท่ีเขตแดนเศบู ลุ น
และนัฟทาลี 14 เพื่อจะสําเรจ็ตามพระวจนะซ่ึงตรสัไวโ้ดยอสิยาห ์ศาสดาพยากรณ์  วา่ 15 � แคว ้นเศบู ลุ นและ
แควน้นัฟทาลีทางข้างทะเลฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น คือกาลิลี แห ่งบรรดาประชาชาติ 16 ประชาชนผู้น่ัง
อยูใ่นความมืดได้ เห ็นความสวา่งยิง่ใหญ่ และผู้ ท่ี น่ังอยูใ่นแดนและเงาแหง่ความตาย  ก็  มี ความสวา่งขึ้นส่อง
ถึงเขาแล้ว� 17  ตัง้แต่ น้ันมาพระเยซู ได้ ทรงตัง้ต้นประกาศวา่ �จงกลับใจเสียใหม่ เพราะวา่อาณาจักรแหง่
สวรรค์มาใกล้ แล้ว �

ทรงเรยีกเปโตรกับอนัดรูว์ (มก 1:16-20;  ลก 5:2-11)
18  ขณะท่ี  พระเยซู ทรงดําเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลี  ก็ ทอดพระเนตรเหน็พี่น้องสองคน คือซีโมนท่ีเรยีก

วา่เปโตร กับอนัดรูวน้์องชายของเขา กําลังทอดอวนอยู ่ท่ี  ทะเล เพราะเขาเป็นชาวประมง 19  พระองค์ ตรสักับ
เขาวา่ �จงตามเรามาเถิด และเราจะต้ังท่านให้เป็นผู้หาคนด่ังหาปลา� 20 เขาทัง้สองได้ละอวนตามพระ
องค์ไปทั นที 

ทรงเรยีกยากอบกับยอหน์
21 ครัน้พระองค์เสด็จต่อไป  ก็ ทอดพระเนตรเหน็พี่น้องอกีสองคน คือยากอบบุตรชายเศเบดีกับยอหน์

น้องชายของเขา กําลังชุนอวนอยู่ในเร ือก ับเศเบดี บิ ดาของเขา  พระองค์  ได้ ทรงเรยีกเขา 22 ในทันใดน้ันเขา
ทัง้สองก็ละเรอืและลาบิดาของเขาตามพระองค์ ไป 

 พระเยซู ทรงประกาศในแควน้กาลิลี
23  พระเยซู  ได้ เสด็จไปทัว่แควน้กาลิลี ทรงสัง่สอนในธรรมศาลาของเขา ทรงประกาศข่าวประเสรฐิแห่

งอาณาจั กรน ้ัน และทรงรกัษาโรคภัยไข้ เจ ็ บท ุกอยา่งของชาวเมืองให ้หาย 24  กิตติศัพท์ ของพระองค์ ก็ เล่ือง
ลือไปทัว่ประเทศซีเรยี เขาจึงพาบรรดาคนป่วยเป็นโรคต่างๆ  คนที ่ ทนทุกข์  เวทนา คนผี เข้า  คนบ้า และคนเป็ 
นอ ัมพาตมาหาพระองค์  พระองค์  ก็ ทรงรกัษาเขาให ้หาย 25 และมีคนหมู่ ใหญ่ มาจากแควน้กาลิลี และแควน้
ทศบุ ร ีและกรุงเยรูซาเล็ม และแควน้ยูเดีย และแม่น้ําจอรแ์ดนฟากข้างโน้น  ติ ดตามพระองค์ ไป 

5
การเทศนาสัง่สอนบนภูเขาเรือ่งความสุ ขน ิรนัดร์ ( ลก 6:20-49)

1 ครัน้ทอดพระเนตรเหน็คนมากดังน้ัน  พระองค์  ก็ เสด็จขึ้นไปบนภู เขา และเม่ือประทับแล้ว  เหล่ าสาวก
ของพระองค์มาเฝ้าพระองค์ 2 และพระองค์ทรงเอย่พระโอษฐ์ตรสัสอนเขาวา่ 3 � บุ คคลผู้ใดรูสึ้กบกพรอ่ง
ฝ่ายจิตวญิญาณ  ผู้ น้ันเป็นสุข เพราะอาณาจักรแหง่สวรรค์เป็นของเขา 4  บุ คคลผู้ใดโศกเศรา้  ผู้ น้ัน
เป็นสุข เพราะวา่เขาจะได้รบัการทรงปลอบประโลม 5  บุ คคลผู้ใดมีใจออ่นโยน  ผู้ น้ันเป็นสุข เพราะวา่
เขาจะได้รบัแผ่นดินโลกเป็นมรดก 6  บุ คคลผู้ใดหวิกระหายความชอบธรรม  ผู้ น้ันเป็นสุขเพราะวา่เขา
จะได้อิ่มบรบูิ รณ ์ 7  บุ คคลผู้ใดมีใจกรุณา  ผู้ น้ันเป็นสุข เพราะวา่เขาจะได้รบัพระกรุณา 8  บุ คคลผู้ใด
มีใจบร ิสุทธ ์ิ  ผู้ น้ันเป็นสุข เพราะวา่เขาจะได้ เห ็นพระเจ้า 9  บุ คคลผู้ใดสรา้งสันติ  ผู้ น้ันเป็นสุข เพราะ
วา่จะได้เรยีกเขาวา่เป็นบุตรของพระเจ้า 10  บุ คคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุ ความชอบธรรม  ผู้ น้ัน
เป็นสุข เพราะวา่อาณาจักรแหง่สวรรค์เป็นของเขา 11 เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาวา่รา้ยท่าน
ท้ังหลายเป็นความเทจ็เพราะเรา ท่านก ็เป็นสุข 12 จงชื่นชมยนิดีอยา่งเหลือล้น เพราะวา่บําเหน็จของ
ท่านมี บรบูิรณ์ ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงศาสดาพยากรณ์ท้ังหลายท่ี อยู ่ก่อนท่านเหมือนกัน

ครสิเตียนคือความสวา่งและเกลือแหง่แผ่นดินโลก (มก 4:21-23;  ลก 8:16-18)
13 ท่านท้ังหลายเป็นเกลือแหง่โลก  แต่ ถ้าเกลือน้ันหมดรสเคม็ไปแล้ว จะทําให ้กล ับเค ็มอ ีกอยา่งไรได้

 แต่ น้ันไปก ็ไม่  เป็นประโยชน์  อะไร  มี  แต่ จะท้ิงเสียสําหรบัคนเหยยีบยํ่า 14 ท่านท้ังหลายเป็นความสวา่ง
ของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว ้ไม่ได้ 15  ไม่มี  ผู้ ใดจุดเทียนแล้วนําไปวางไว้ในถัง  แต่ ยอ่มต้ังไว้
บนเชงิเทียน จะได้ส่องสวา่งแก่ ทุ กคนท่ี อยู ่ในเรอืนน้ัน 16 จงให้ความสวา่งของท่านส่องไปต่อหน้าคน
ท้ังปวงอยา่งน้ัน เพื่อวา่เขาได้ เห ็นความดี ท่ี ท่านทํา และจะได้สรรเสรญิพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ใน
สวรรค์

 ทุ กจุดทุกตั วอ ักษรจะต้องสําเรจ็
17 อยา่คิดวา่เรามาเพื่อจะทําลายพระราชบัญญั ติ หรอืคําของศาสดาพยากรณ์ เสีย เรามิ ได้ มาเพื่อจะ

ทําลาย  แต่ มาเพื่อจะให ้สําเรจ็ 18 เพราะเราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ ถึงฟ้าและดินจะล่วงไป
 แม้ อกัษรหน่ึงหรอืจุดๆหน่ึ งก ็จะไม่สูญไปจากพระราชบัญญั ติ จนกวา่จะสําเรจ็ท้ังส้ิน 19  เหตุ  ฉะน้ัน  ผู้ ใด
ได้ ทําให ้ข้อเลก็น้อยสักข้อหน่ึงในพระบัญญั ติ  น้ี เบาลง ท้ังสอนคนอื่นใหทํ้าอยา่งน้ันด้วย  ผู้ น้ันจะได้ ชื่อวา่ 
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เป็นผู้น้อยท่ีสุดในอาณาจักรแหง่สวรรค์  แต่  ผู้ ใดท่ี ประพฤติ และสอนตามพระบัญญั ติ  ผู้ น้ันจะได้ ชื่อวา่ 
 เป็นใหญ่ ในอาณาจักรแหง่สวรรค์ 20 เพราะเราบอกท่านท้ังหลายวา่ ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยิ่ง
กวา่ความชอบธรรมของพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาร ิสี ท่านจะไม่ มี วนัได้ เข ้าในอาณาจักรแหง่สวรรค์

พระครสิต์ทรงอธบิายถึงคําสอนในพระคัมภีร ์เดิม 
21 ท่านท้ังหลายได้ย ินว ่ามีคํากล่าวในครัง้โบราณวา่ �อยา่ฆา่คน� ถ้าผู้ใดฆา่คน  ผู้ น้ันจะต้องถูก

พิพากษาลงโทษ 22 ฝ่ายเราบอกท่านท้ังหลายวา่  ผู้ ใดโกรธพี่น้องของตนโดยไม่ มี  เหตุ  ผู้ น้ันจะต้องถูก
พิพากษาลงโทษ ถ้าผู้ใดจะพู ดก ับพี่น้องวา่ �อา้ยบ้า�  ผู้ น้ันต้องถูกนําไปท่ีศาลสูงให้พิพากษาลงโทษ
และผู้ใดจะวา่ �อา้ยโง�่  ผู้ น้ันจะมีโทษถึงไฟนรก 23  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าท่านนําเครือ่งบูชามาถึงแท่นบูชา
แล้ว และระลึกขึ้นได้ วา่  พี่ น้องมี เหตุ ขัดเคืองข้อหน่ึงข้อใดกั บท ่าน 24 จงวางเครือ่งบูชาไว ้ท่ี  หน ้าแท่นบู 
ชา  กล ับไปคืนดีกับพี่น้องผู้น้ันเสี ยก ่อน  แล ้วจึงค่อยมาถวายเครือ่งบูชาของท่าน 25 จงปรองดองกับคู่
ความโดยเรว็ขณะท่ีพากันไป  เกล ือกวา่ในเวลาหน่ึงเวลาใดคู่ความน้ันจะมอบท่านไวกั้บผู้ พิพากษา  แล 
้วผู้พิพากษาจะมอบท่านไวกั้บผู้ คุม และท่านจะต้องถูกขังไวใ้นเรอืนจํา 26 เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่
ท่านจะออกจากท่ีน่ันไม่ ได้ กวา่ท่านจะได้ ใชห้น้ี จนครบ 27 ท่านท้ังหลายได้ย ินว ่ามีคํากล่าวในครัง้โบราณ
วา่ �อยา่ล่วงประเวณีผัวเมียเขา� 28 ฝ่ายเราบอกท่านท้ังหลายวา่  ผู้ ใดมองผูห้ญิงเพื่อให ้เก ิดใจกําหนัด
ในหญิงน้ัน  ผู้ น้ันได้ ล่วงประเวณี ในใจกับหญิงน้ันแล้ว 29 ถ้าตาข้างขวาของท่านทําให้ท่านหลงผิด จง
ควกัออกและโยนมันท้ิงเสียจากท่าน เพราะวา่จะเป็นประโยชน์ แก่ ท่านมากกวา่ท่ีจะเสียอวยัวะไปอยา่ง
หน่ึง  แต่ ท้ังตัวของท่านไม่ต้องถูกท้ิงลงในนรก 30 และถ้ามือข้างขวาของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตัด
ออกและโยนมันท้ิงเสียจากท่าน เพราะวา่จะเป็นประโยชน์ แก่ ท่านมากกวา่ท่ีจะเสียอวยัวะไปอยา่งหน่ึง
 แต่ ท้ังตัวของท่านไม่ต้องถูกท้ิงลงในนรก

พระบัญญั ติ  ใหม่  เก ่ียวกับการหยา่รา้ง (มธ 19:9; มก 10:2-10)
31 ย ังม ีคํากล่าวไว ้วา่ � ผู้ ใดจะหยา่ภรรยา  ก ็ ให ้เขาทําหนังสือหยา่ให ้แก่ ภรรยาน้ัน� 32 ฝ่ายเราบอก

ท่านท้ังหลายวา่  ผู้ ใดจะหยา่ภรรยา เพราะเหตุอื่นนอกจากการเล่นชู้  ก ็ เท่ ากับวา่ผู้น้ันทําให้หญิงน้ันล่วง
ประเวณี และถ้าผูใ้ดจะรบัหญิงซ่ึงหยา่แล้วเชน่น้ันมาเป็นภรรยา  ผู้ น้ั นก ็ ล่วงประเวณี  ด้วย 33  อ ีกประการ
หน่ึง ท่านท้ังหลายได้ย ินว ่ามีคํากล่าวในครัง้โบราณวา่ �อยา่เสียคําสัตย ์ปฏิญาณ  แต่ จงปฏิบั ติ ตามคํา
สัตยป์ฏิญาณของท่านต่อองค์ พระผู้เป็นเจ้า � 34 ฝ่ายเราบอกท่านท้ังหลายวา่ อยา่ปฏิญาณเลย จะอา้ง
ถึงสวรรค์ กดี็ เพราะสวรรค์เป็นบัลลั งก ข์องพระเจ้า 35 หรอืจะอา้งถึงแผ่นดินโลกก ็ดี เพราะแผ่นดินโลก
เป็ นที ่รองพระบาทของพระองค์ หรอืจะอา้งถึงกรุงเยรูซาเลม็ก ็ดี เพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของ
พระมหากษั ตร ิย์ 36 อยา่ปฏิญาณโดยอา้งถึงศีรษะของตน เพราะท่านจะกระทําให้ผมขาวหรอืดําไปสัก
เส้นหน่ึ งก ็ ไม่ได้ 37  จร ิ งก ็จงวา่จรงิ  ไม่  ก ็วา่ไม่  พู ดแต่ เพียงน้ี  ก ็ พอ คําพูดเกินน้ีไปมาจากความชัว่

จงรกัศั ตรู 
38 ท่านท้ังหลายเคยได้ยนิคําซึ่งกล่าวไว ้วา่ �ตาแทนตาและฟนัแทนฟนั� 39 ฝ่ายเราบอกท่านวา่ อยา่

ต่อสู้ คนชัว่ ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน  ก ็จงหนัแก้ มอ ีกข้างหน่ึงให้เขาด้วย 40 ถ้าผู้ใดอยากจะฟ้อง
ศาลเพื่อจะรบิเอาเส้ือของท่าน  ก ็จงให้เส้ือคลุมแก่เขาด้วย 41 ถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไปหน่ึ งก ิ
โลเมตร  ก ็ ให ้เลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร 42 ถ้าเขาจะขอส่ิงใดจากท่านก็จงให้ อยา่เมินหน้าจากผู้ ท่ี 
อยากขอยมืจากท่าน 43 ท่านท้ังหลายเคยได้ยนิคําซึ่งกล่าวไว ้วา่ �จงรกัเพื่อนบ้าน และเกลียดชงัศั ตรู 
� 44 ฝ่ายเราบอกท่านวา่ จงรกัศั ตรู ของท่าน จงอวยพรแก่ ผู้  ท่ี สาปแชง่ท่าน จงทําดี แก่  ผู้  ท่ี  เกล ียดชงั
ท่าน และจงอธษิฐานเพื่อผู้ ท่ี  ปฏิบัติ ต่อท่านอยา่งเหยยีดหยามและข่มเหงท่าน 45 จงทําดังน้ีเพื่อท่าน
ท้ังหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เพราะวา่พระองค์ทรงให ้ดวงอาทิตย ์ของ
พระองค์ขึ้นส่องสวา่งแก่ คนดี และคนชัว่ และใหฝ้นตกแก่คนชอบธรรมและแก่คนอธรรม 46  แม้ว ่าท่าน
รกัผู้ ท่ี รกัท่าน ท่านจะได้บําเหน็จอะไร ถึงพวกเกบ็ภาษี ก ็กระทําอยา่งน้ั นม ิ ใช ่ หรอื 47 ถ้าท่านทักทายแต่ 
พี่ น้องของตนฝ่ายเดียว ท่านได้กระทําอะไรเป็นพิเศษยิ่งกวา่คนท้ังปวงเล่า ถึงพวกเกบ็ภาษี ก ็กระทํา
อยา่งน้ั นม ิ ใช ่ หรอื 48  เหตุ  ฉะน้ี ท่านท้ังหลายจงเป็นคนดี รอบคอบ เหมือนอยา่งพระบิดาของท่านผู้ทรง
สถิตในสวรรค์เป็นผู้ ดี  รอบคอบ �

6
คนหน้าซ่ือใจคดเสแสรง้วา่เป็นผู้เครง่ศาสนา (มธ 6:16-18)

1 �จงระวงัให ้ดี ท่านอยา่ทําทานต่อหน้ามนษุย์เพื่อจะให้เขาเหน็  มิ ฉะน้ันท่านจะไม่ ได้ รบับําเหน็จจาก
พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ 2  เหตุ  ฉะน้ัน เม่ือท่านทําทาน อยา่เป่าแตรข้างหน้าท่านเหมือน
คนหน้าซื่อใจคดกระทําในธรรมศาลาและตามถนน เพื่อจะได้รบัการสรรเสรญิจากมนษุย์ เราบอกความ
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จรงิแก่ท่านวา่ เขาได้รบับําเหน็จของเขาแล้ว 3 ฝ่ายท่านท้ังหลายเมื่อทําทาน อยา่ให้มือซ้ายรูก้ารซ่ึ งม 
ือขวากระทําน้ัน 4 เพื่อทานของท่านจะเป็นการลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเหน็ในท่ี ล้ีลับ 
 พระองค์ เองจะทรงโปรดประทานบําเหน็จแก่ท่านอยา่งเปิดเผย 5 เม่ือท่านท้ังหลายอธษิฐาน อยา่เป็น
เหมือนคนหน้าซ่ือใจคด เพราะเขาชอบยนือธษิฐานในธรรมศาลาและท่ี มุมถนน เพื่อจะให้คนท้ังปวง
ได้ เหน็ เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ เขาได้รบับําเหน็จของเขาแล้ว 6 ฝ่ายท่านเมื่ออธษิฐานจงเข้าใน
หอ้งชัน้ใน และเม่ือปิดประตู แล้ว จงอธษิฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในท่ี ล้ีลับ และพระบิดาของ
ท่านผู้ทอดพระเนตรเหน็ในท่ี ล้ี ลับจะทรงโปรดประทานบําเหน็จแก่ท่านอยา่งเปิดเผย 7  แต่ เม่ือท่าน
อธษิฐาน อยา่ใช้คําซํ้าซากไร ้ประโยชน์ เหมือนคนต่างชาติ เพราะเขาคิดวา่พูดมากหลายคํา พระจึงจะ
ทรงโปรดฟงั

แบบอยา่งของการอธษิฐาน ( ลก 11:1-4)
8  เหตุ ฉะน้ันท่านอยา่เป็นเหมือนเขาเลย เพราะวา่ส่ิงไรซ่ึงท่านต้องการ พระบิดาของท่านทรงทราบ

ก่อนท่ีท่านทูลขอแล้ว 9  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านท้ังหลายจงอธษิฐานตามอยา่งน้ี วา่ ข้าแต่พระบิดาของข้า
พระองค์ ท้ังหลาย  ผู้ ทรงสถิตในสวรรค์  ขอให ้พระนามของพระองค์เป็ นที ่เคารพสักการะ 10  ขอให ้
อาณาจักรของพระองค์มาต้ังอยู่  ขอให ้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอยา่งไร  ก ็ ให ้เป็น
ไปอยา่งน้ันในแผ่นดินโลก 11 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวนัแก่ข้าพระองค์ท้ังหลายในกาลวนัน้ี
12 และขอทรงโปรดยกหน้ีของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกหน้ี ผู้  ท่ี  เป็นหน้ี ข้าพระองค์ น้ัน 13 และ
ขออยา่นําข้าพระองค์ เข ้าไปในการทดลอง  แต่ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากความชัว่รา้ย  เหตุ วา่
อาณาจักรและฤทธิ์เดชและสงา่ราศีเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน 14 เพราะวา่ถ้าท่านยก
การละเมิดของเพื่อนมนษุย์ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกโทษให้ท่านด้วย 15  
แต่ ถ้าท่านไม่ยกการละเมิดของเพื่อนมนษุย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่าน
เหมือนกัน

การถืออดอาหารจากใจจรงิ
16 ยิ่งกวา่น้ันเมื่อท่านถืออดอาหาร อยา่ทําหน้าเศรา้หมองเหมือนคนหน้าซ่ือใจคด ด้วยเขาแสรง้ทํา

หน้าให ้ผิดปกติ เพื่อจะใหค้นเห ็นว ่าเขาถืออดอาหาร เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ เขาได้รบับําเหน็จของ
เขาแล้ว 17 ฝ่ายท่านเม่ือถืออดอาหาร จงชโลมทาศีรษะและล้างหน้า 18 เพื่อท่านจะไม่ปรากฏแก่คน
อื่ นว ่าถืออดอาหาร  แต่  ให ้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในท่ี ล้ีลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอด
พระเนตรเหน็ในท่ี ล้ีลับ จะทรงโปรดประทานบําเหน็จแก่ท่านอยา่งเปิดเผย

จงสะสมทรพัย ์สมบัติ  ไว ้บนสวรรค์
19 อยา่สะสมทรพัย ์สมบัติ  ไว ้สําหรบัตัวในโลก  ท่ี ตัวมอดและสนิมอาจทําลายเสียได้ และท่ีขโมยอาจ

ขุดชอ่งลักเอาไปได้ 20  แต่ จงสะสมทรพัย ์สมบัติ  ไว ้สําหรบัตัวในสวรรค์  ท่ี ตัวมอดและสนิมทําลายเสียไม่ 
ได้ และท่ี ไม่มี ขโมยขุดชอ่งลักเอาไปได้ 21 เพราะวา่ทรพัย ์สมบัติ ของท่านอยู ่ท่ีไหน ใจของท่านก็จะอยู ่
ท่ี น่ันด้วย 22 ตาเป็นประทีปของรา่งกาย  เหตุ ฉะน้ันถ้าตาของท่านดี ท้ังตั วก ็จะเตม็ไปด้วยความสวา่ง
23  แต่ ถ้าตาของท่านชัว่ ท้ังตัวของท่านก็จะเตม็ไปด้วยความมืด  เหตุ ฉะน้ันถ้าความสวา่งซ่ึงอยู่ในตั วท 
่านมืดไป ความมืดน้ันจะหนาทึบสักเพียงใด 24  ไม่มี  ผู้ ใดปรนนิบั ติ นายสองนายได้ เพราะเขาจะชงันาย
ข้างหน่ึงและจะรกันายอกีข้างหน่ึง หรอืเขาจะนับถือนายฝ่ายหน่ึงและจะดูหม่ินนายอกีฝ่ายหน่ึง ท่าน
จะปรนนิบั ติ พระเจ้าและเงนิทองพรอ้มกันไม่ ได้ 

จงแสวงหาทางของพระเจ้าก่อน
25  เหตุ  ฉะน้ัน เราบอกท่านท้ังหลายวา่ อยา่กระวนกระวายถึงชวีติของตนวา่ จะเอาอะไรกิน หรอืจะ

เอาอะไรด่ืม และอยา่กระวนกระวายถึงรา่งกายของตนวา่ จะเอาอะไรนุ่งหม่  ช ีวติสําคัญยิ่งกวา่อาหาร
มิ ใช ่ หรอื และรา่งกายสําคัญยิ่งกวา่เครือ่งนุ่งหม่มิ ใช ่ หรอื 26  จงดู นกในอากาศ มั นม ิ ได้  หวา่น  มิได้  เก่ียว 
 มิได้ สะสมไว้ในยุง้ฉาง  แต่ พระบิดาของท่านท้ังหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเล้ียงนกไว้ ท่านท้ังหลาย
มิประเสรฐิกวา่นกหรอื 27  มี ใครในพวกท่าน โดยความกระวนกระวาย อาจต่อความสูงให้ยาวออกไป
อกีสักศอกหน่ึงได้ หรอื 28 ท่านกระวนกระวายถึงเครือ่งนุ่งหม่ทําไม จงพิจารณาดอกไม้ ท่ี  ทุ ่งนาวา่ มัน
งอกงามเจรญิขึ้นได้ อยา่งไร มันไม่ ทํางาน มันไม่ปั่ นด้าย 29 และเราบอกท่านท้ังหลายวา่ ซาโลมอนเมื่อ
บรบูิ รณ ์ด้วยสงา่ราศีของท่าน  ก ็ มิได้ ทรงเครือ่งงามเท่าดอกไม้ น้ี ดอกหน่ึง 30  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าพระเจ้าทรง
ตกแต่งหญ้าท่ี ทุ ่งนาอยา่งน้ัน ซึ่งเป็นอยู ่วนัน้ี และรุง่ขึ้นต้องท้ิงในเตาไฟ  โอ  ผู้  มี ความเชื่อน้อย  พระองค์ 
จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกวา่น้ันหรอื 31  เหตุ  ฉะน้ัน อยา่กระวนกระวายวา่ เราจะเอาอะไรกิน หรอื
จะเอาอะไรด่ืม หรอืจะเอาอะไรนุ่งหม่ 32 (เพราะวา่พวกต่างชาติแสวงหาส่ิงของท้ังปวงน้ี�  แต่ วา่พระ
บิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้ วว ่า ท่านต้องการส่ิงท้ังปวงเหล่าน้ี 33  แต่ ท่านท้ังหลาย
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จงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ ก่อน  แล ้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติ 
มสิ ่งท้ังปวงเหล่าน้ี ให ้ แก่  ท่าน 34  เหตุ  ฉะน้ัน อยา่กระวนกระวายถึงพรุง่น้ี เพราะวา่พรุง่น้ี ก ็จะมีการกระ
วนกระวายสําหรบัพรุง่น้ี เอง  แต่ ละว ันก ็ มี  ทุกข์ พออยู ่แล้ว �

7
อยา่กล่าวโทษผู้ อื่น 

1 �อยา่กล่าวโทษเขา เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกกล่าวโทษ 2 เพราะวา่ท่านท้ังหลายจะกล่าวโทษเขา
อยา่งไร ท่านจะต้องถูกกล่าวโทษอยา่งน้ัน และท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอนัใด ท่านจะได้รบัตวง
ด้วยทะนานอนัน้ัน 3  เหตุ ไฉนท่านมองดูผงท่ี อยู ่ในตาพี่น้องของท่าน  แต่  ไม่ ยอมพิจารณาไม้ท้ังท่อนท่ี 
อยู ่ในตาของท่านเอง 4 หรอืเหตุไฉนท่านจะกล่าวแก่ พี่ น้องของท่านวา่ � ให ้เราเขี่ยผงออกจากตาของ
ท่าน�  แต่  ดู  เถิด  ไม้ ท้ังท่อนก ็อยู ่ในตาของท่านเอง 5 ท่านคนหน้าซ่ือใจคด จงชกัไม้ท้ังท่อนออกจากตา
ของท่านก่อน  แล ้ วท ่านจะเหน็ได้ ถนัด จึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้ 6 อยา่ให ้สิ ่งซึ่งบร ิสุทธ ์ิ 
แก่  สุนัข และอยา่โยนไข่ มุ กของท่านให ้แก่  สุกร  เกล ือกวา่มันจะเหยยีบยํ่าเสีย และจะหนักลับมากัดตั วท 
่านด้วย

พระสัญญาอนัน่าอศัจรรย ์แก่  ผู้  อธษิฐาน ( ลก 11:5-13)
7 จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให ้แก่  ท่าน 8 เพราะวา่ทุกคนท่ี ขอก ็ ได้รบั  คนที ่

แสวงหาก ็พบ และคนท่ีเคาะก็จะเปิดให ้เขา 9 ในพวกท่านมีใครบ้างท่ีจะเอาก้อนหนิให ้บุตร เม่ือเขาขอ
ขนมปัง 10 หรอืให ้งู เม่ื อบ ุตรขอปลา 11  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าท่านท้ังหลายเองผู้เป็นคนชัว่ ยงัรูจั้กให ้ของดี  แก่  
บุ ตรของตน ยิ่งกวา่น้ันสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดี แก่  ผู้  ท่ี ขอจาก
พระองค์

กฎทองคํา
12  เหตุ  ฉะน้ัน  สิ ่งสารพัดซึ่งท่านปรารถนาให ้มนษุย ์ทําแก่ ท่าน จงกระทําอยา่งน้ันแก่เขาเหมือนกัน

เพราะวา่น่ีคือพระราชบัญญั ติ และคําของศาสดาพยากรณ์

คนแสวงหาความรอดมี น้อย คนจํานวนมากจึงหลงไป
13 จงเข้าไปทางประตู แคบ เพราะวา่ประตู ใหญ่ และทางกวา้งน้ันนําไปถึงความพินาศ และคนท่ี เข ้าไป

ทางน้ั นม ี มาก 14 เพราะวา่ประตูซ่ึงนําไปถึงชวี ิตน ั้ นก ็คับและทางก ็แคบ  ผู้  ท่ี หาพบก ็มีน ้อย

เรารูจั้กผู้ พยากรณ์  เท ็จได้โดยคําสอนของเขา
15 จงระวงัผู้ พยากรณ์  เท ็จท่ีมาหาท่านนุ่งห ่มด ุจแกะ  แต่ ภายในเขารา้ยกาจดุจสุนัขป่า 16 ท่านจะรูจั้ก

เขาได้ด้วยผลของเขา  มนษุย ์ เก ็บผลองุน่จากต้นไม้หนามหรอื หรอืวา่เกบ็ผลมะเด่ือจากต้นผักหนาม
17 ดังน้ันแหละต้นไม้ ดี  ทุ กต้นยอ่มให ้แต่  ผลดี  ต้นไม้ เลวก็ยอ่มให้ผลเลว 18  ต้นไม้  ดี จะเกิดผลเลวไม่ ได้ 
หรอืต้นไม้เลวจะเกิดผลดี ก ็ ไม่ได้ 19  ต้นไม้  ทุ กต้นซ่ึงไม่ เก ิดผลดียอ่มต้องถูกฟนัลงและท้ิงเสียในไฟ 20  
เหตุ  ฉะน้ัน ท่านจะรูจั้กเขาได้เพราะผลของเขา

 ผู้ เครง่ศาสนาหลายคนหลงหายไป
21  มิใช ่ ทุ กคนท่ีรอ้งแก่เราวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์  เจ้าข้า � จะได้ เข ้าในอาณาจักรแหง่สวรรค์

 แต่  ผู้  ท่ี  ปฏิบัติ ตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ 22 เม่ือถึงวนัน้ันจะมีคน
เป็ นอ ันมากรอ้งแก่เราวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์  เจ้าข้า ข้าพระองค์ ได้  พยากรณ์ ในพระนามของ
พระองค์ และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และได้กระทําการมหศัจรรยเ์ป็ นอ ันมากในพระนาม
ของพระองค์ มิใช ่ หรอื � 23 เม่ือน้ันเราจะแจ้งแก่เขาวา่ �เราไม่เคยรูจั้กเจ้าเลย  เจ้ าผู้กระทําความชัว่ชา้
จงไปเสียใหพ้้นจากเรา�

รากฐานสองชนิด ( ลก 6:47-49)
24  เหตุ ฉะน้ันผู้ใดท่ี ได้ ยนิคําเหล่าน้ีของเราและประพฤติ ตาม เขาก็เปรยีบเสมือนผู้ ท่ี  มีสติ ปัญญาส

รา้งเรอืนของตนไว้บนศิ ลา 25 ฝนก็ตกและน้ําก็ไหลท่วม ลมก็พัดปะทะเรอืนน้ัน  แต่ เรอืนมิ ได้ พังลง
เพราะวา่รากต้ังอยู่บนศิ ลา 26  แต่  ผู้  ท่ี  ได้ ยนิคําเหล่าน้ีของเราและไม่ ประพฤติตาม เขาก็เปรยีบเสมือน
ผู้ ท่ี  โง ่เขลาสรา้งเรอืนของตนไว้บนทราย 27 ฝนก็ตกและน้ําก็ไหลท่วม ลมก็พัดปะทะเรอืนน้ัน เรอืนน้ั 
นก ็พังทลายลง และการซ่ึงพังทลายน้ั นก ็ ใหญ่  ยิ่งนัก � 28 ต่อมาครัน้พระเยซูตรสัถ้อยคําเหล่าน้ีเสรจ็แล้ว
ประชาชนก็ อศัจรรย ์ใจด้วยคําสัง่สอนของพระองค์ 29 เพราะวา่พระองค์ ได้ ทรงสัง่สอนเขาด้วยสิทธ ิอาํนาจ 
 ไม่ เหมือนพวกธรรมาจารย์
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8
คนโรคเรือ้นหายป่วย

1 เม่ือพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาแล้ว คนเป็ นอ ันมากได้ ติ ดตามพระองค์ ไป 2  ดู  เถิด  มี คนโรคเรือ้น
มานมัสการพระองค์ แล ้ วท ูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  เพียงแต่  พระองค์ จะโปรด  ก็ จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์
สะอาดได้� 3  พระเยซู ทรงยื่นพระหตัถ์ ถู กต้องเขา  แล ้วตร ัสว ่า �เราพอใจแล้ว จงสะอาดเถิด� ในทันใดน้ัน
โรคเรือ้นของเขาก็ หาย 4 ฝ่ายพระเยซูตร ัสส ่ังเขาวา่ �อยา่บอกเล่าให ้ผู้ ใดฟงัเลย  แต่ จงไปสําแดงตัวแก่ ปุ 
โรหติ และถวายเครือ่งถวายตามซ่ึงโมเสสได้ส่ังไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนท้ังหลาย�

 ผู้รบัใช ้ของนายรอ้ยหายป่วย ( ลก 7:1-10)
5 เม่ือพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม  มี นายรอ้ยคนหน่ึงมาออ้นวอนพระองค์ 6 ทูลวา่ � พระองค์  

เจ้าข้า  ผู้รบัใช ้ของข้าพระองค์เป็ นอ ัมพาตอยู ่ท่ี  บ้าน  ทนทุกข์ เวทนามาก� 7  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �เรา
จะไปรกัษาเขาให ้หาย � 8 นายรอ้ยผู้น้ันทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ข้าพระองค์ ไม่ สมควรท่ีจะรบัเสด็จพระองค์ 
เข ้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ ขอพระองค์ตรสัเท่าน้ัน  ผู้รบัใช ้ของข้าพระองค์ ก็ จะหายโรค 9 เพราะเหตุวา่ข้า
พระองค์เป็นคนอยู ่ใต้  วนิ ัยทหาร  แต่  ก็ ย ังม ีทหารอยู ่ใต้ บังคับบัญชาข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะบอกแก่คนน้ี 
วา่ � ไป � เขาก็ ไป บอกแก่คนน้ั นว ่า � มา � เขาก็ มา บอกผู้ รบัใช ้ของข้าพระองค์ วา่ �จงทําสิง่น้ี� เขาก็ ทํา �
10 ครัน้พระเยซูทรงได้ยนิดังน้ั นก ็ประหลาดพระทัยนัก ตรสักับบรรดาคนท่ีตามพระองค์ วา่ �เราบอกความ
จรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ เราไมเ่คยพบความเชื่อท่ีไหนมากเท่าน้ี แม้ ในอสิราเอล 11 เราบอกท่านท้ังหลาย
วา่ คนเป็ นอ ันมากจะมาจากทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก จะมาเอนกายลงกั นก ับอบัราฮมัและอสิอคั
และยาโคบในอาณาจักรแหง่สวรรค์ 12  แต่ บรรดาลูกของอาณาจักรจะต้องถูกขับไล่ไสส่งออกไปในท่ี
มืดภายนอก  ท่ี น่ันจะมเีสียงรอ้งไห ้ขบเขี้ยวเค้ียวฟนั � 13  แล ้วพระเยซูจึงตรสักับนายรอ้ยวา่ �ไปเถิด ท่าน
ได้เชื่ออยา่งไร  ก ็ ให ้เป็นแก่ท่านอยา่งน้ัน� และในเวลาน้ันเอง  ผู้รบัใช ้ของเขาก็หายเป็นปกติ

 แม่ ยายของเปโตรหายป่วย (มก 1:29-34;  ลก 4:38-41)
14 ครัน้พระเยซูเสด็จเข้าไปในเรอืนของเปโตร  พระองค์  ก็ ทอดพระเนตรเหน็แม่ยายของเปโตรนอนป่วย

จับไข้ อยู ่15  พระองค์ ทรงถูกต้องมือนาง  ไข้ น้ั นก ็ หาย นางจึงลุกขึ้นปรนนิบั ติ  เขาทัง้หลาย 16 พอค่ําลง เขาพา
คนเป็ นอ ันมากท่ี มี  ผี  เข ้าสิงมาหาพระองค์  พระองค์  ก็ ทรงขับผีออกด้วยพระดํารสัของพระองค์ และบรรดา
คนเจ็บป่วยน้ัน  พระองค์  ก็ได้ ทรงรกัษาให ้หาย 17  ทัง้น้ี เพื่อจะให้สําเรจ็ตามพระวจนะโดยอสิยาห ์ศาสดา
พยากรณ์  ท่ีวา่ �ท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทัง้หลาย และหอบโรคของเราไป� 18 ครัน้พระเยซูทอด
พระเนตรเหน็ประชาชนเป็ นอ ันมากมาล้อมพระองค์ ไว ้ พระองค์ จึงตร ัสส ัง่ใหข้้ามฟากไป

ทรงลองใจผู้ ติ ดตามพระองค์ ( ลก 9:57-62)
19 ขณะน้ั นม ีธรรมาจารย์คนหน่ึงมาหาพระองค์ทูลวา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ท่านไปทางไหน ข้าพเจ้าจะตาม

ท่านไปทางน้ัน� 20  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �สุนัขจ้ิงจอกย ังม ี โพรง และนกในอากาศย ังม ี รงั  แต่  บุ ตรม
นษุย ์ไม่มี  ท่ี  ท่ี จะวางศีรษะ� 21  อ ีกคนหน่ึงในพวกสาวกของพระองค์ทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า ขอทรง
โปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบิดาข้าพระองค์ ก่อน � 22  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �จงตามเรามาเถิด ปล่อย
ใหค้นตายฝงัคนตายของเขาเองเถิด�

 พายุ สงบลงด้วยพระดํารสัของพระเยซู (มก 4:36-41;  ลก 8:22-25)
23 เม่ือพระองค์เสด็จลงเรอื พวกสาวกของพระองค์ ก็ ตามพระองค์ ไป 24  ดู  เถิด  เก ิดพายุ ใหญ่ ในทะเลจน

คล่ืนซัดท่วมเรอื  แต่  พระองค์ บรรทมหลั บอย ู่ 25 และพวกสาวกของพระองค์ ได้ มาปลุกพระองค์ ทูลวา่ � 
พระองค์  เจ้าข้า ขอโปรดชว่ยพวกเราเถิด เรากําลังจะพินาศอยู ่แล้ว � 26  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ � เหตุ ไฉน
เจ้าจึงหวาดกลัว  โอ  เจ้ าผู้ มี ความเชื่อน้อย�  แล ้วพระองค์ทรงลุกขึ้นหา้มลมและทะเล คล่ืนลมก็สงบเงยีบ
ทัว่ไป 27 คนเหล่าน้ั นก ็ อศัจรรย ์ใจพู ดก ั นว ่า �ท่านผู้ น้ี เป็นคนอยา่งไรหนอ จนชัน้ลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน�

คนถูกผี สิ งท่ีแดนเกอรก์าซี (มก 5:1-21;  ลก 8:26-40)
28 ครัน้พระองค์ทรงข้ามฟากไปถึงแดนกาดาราแล้ว  มี คนสองคนท่ี มี  ผี  สิ งได้ออกจากอุโมงค์ฝังศพมา

พบพระองค์ พวกเขาดุรา้ยนัก จนไม่ มี  ผู้ ใดอาจผ่านไปทางน้ันได้ 29  ดู  เถิด เขารอ้งตะโกนวา่ � พระเยซู  ผู้ เป็น
พระบุตรของพระเจ้า เราเก่ียวข้องอะไรกั บท ่านเล่า ท่านมาท่ี น่ี เพื่อจะทรมานพวกเราก่อนเวลาหรอื� 30 ไกล
จากท่ีน่ั นม ีสุกรฝูงใหญ่กําลังหากินอยู่ 31  ผี  เหล่ าน้ันได้ออ้นวอนพระองค์ วา่ �ถ้าท่านขับพวกเราออก  ก็  ขอให ้ 
เข ้าอยู่ในฝูงสุ กรน ้ันเถิด� 32  พระองค์ จึงตรสัแก่ ผี  เหล่ าน้ั นว ่า �ไปเถอะ�  ผี  เหล่ าน้ั นก ็ออกไปเข้าสิงอยู่ใน
ฝูงสุ กร  ดู  เถิด สุกรทัง้ฝูงน้ั นก ็วิง่กระโดดจากหน้าผาชนัลงไปในทะเล และจมน้ําตายจนสิน้ 33 ฝ่ายคนเล้ียง
สุกรก็ หนี  เข ้าไปในนคร เล่าบรรดาเหตุ การณ์ ซ่ึงเป็นไปน้ัน กับเหตุ ท่ี  เก ิดขึ้นแก่ คนที ่ มี  ผี  เข ้าสิงอยู ่น้ัน 34  ดู  เถิด 
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คนทัง้นครพากันออกมาพบพระเยซู เม่ือพบพระองค์ แล้ว เขาจึ งอ ้อนวอนขอให ้พระองค์ ไปเสียจากเขตแดน
ของเขา

9
 พระเยซู ทรงรกัษาคนอมัพาต (มก 2:3-12;  ลก 5:18-26)

1 และพระองค์ ก็ เสด็จลงเรอืข้ามฟากไปยงัเมืองของพระองค์ 2  ดู  เถิด เขาหามคนอมัพาตคนหน่ึงซ่ึงนอน
อยูบ่นท่ีนอนมาหาพระองค์ เม่ือพระเยซูทอดพระเนตรเหน็ความเชื่อของเขาทัง้หลาย จึงตรสักับคนอมัพาต
วา่ �ลูกเอย๋ จงชื่นใจเถิด บาปของเจ้าได้รบัการอภัยแล้ว� 3  ดู  เถิด พวกธรรมาจารย์บางคนคิดในใจวา่
�คนน้ี พู ดหมิน่ประมาท� 4 ฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตร ัสว ่า � เหตุ ไฉนท่านท้ังหลายคิด
ชัว่อยู่ในใจเล่า 5  ท่ี จะวา่ �บาปของเจ้าได้รบัการอภัยแล้ว� หรอืจะวา่ �จงลุกขึ้นเดินไปเถิด�  น้ัน ข้าง
ไหนจะงา่ยกวา่กัน 6  แต่ เพื่อท่านท้ังหลายจะได้ รู ้ วา่  บุ ตรมนษุย ์มี  สิทธ ิอาํนาจในโลกท่ีจะโปรดยกความ
ผิดบาปได้� ( พระองค์ จึงตร ัสส ่ังคนอมัพาตวา่� �จงลุกขึ้นยกท่ีนอนกลับไปบ้านเถิด� 7 เขาจึงลุกขึ้นไป
บ้านของตน 8 เม่ือประชาชนเป็ นอ ันมากเหน็ดังน้ัน เขาก็ อศัจรรย ์ ใจ  แล ้วพากันสรรเสรญิพระเจ้า  ผู้  ได้ ทรง
ประทานสิทธอิาํนาจเชน่น้ันแก่ มนษุย ์

ทรงเรยีกมัทธวิคนเก็บภาษี (มก 2:14-20;  ลก 5:27-35)
9 ครัน้พระเยซูเสด็จเลยท่ีน่ันไป  ก็ ทอดพระเนตรเหน็ชายคนหน่ึงชื่ อม ัทธ ิวน ่ังอยู ่ท่ี ด่านเก็บภาษี จึงตรสั

กับเขาวา่ �จงตามเรามาเถิด� เขาก็ ลุ กขึ้นตามพระองค์ ไป 10 ต่อมาเม่ือพระเยซูเอนพระกายลงเสวยอยู่
ในเรอืน  ดู  เถิด  มี คนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาเอนกายลงรว่มสําร ับก ับพระองค์และกับพวก
สาวกของพระองค์ 11 เม่ือพวกฟาร ิสี  เห ็นแล้ว  ก็  กล ่าวแก่พวกสาวกของพระองค์ วา่ �ทําไมอาจารยข์องท่าน
จึงรบัประทานอาหารรว่มกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่า� 12 เม่ือพระเยซูทรงได้ยนิเชน่น้ันจึงตรสักับพวก
เขาวา่ �คนปกติ ไม่ ต้องการหมอ  แต่ คนเจบ็ป่วยต้องการหมอ 13 ท่านท้ังหลายจงไปเรยีนรูค้วามหมาย
ของข้อความท่ี วา่ �เราประสงค์ ความเมตตา  ไม่  ประสงค์ เครือ่งสัตวบู ชา � ด้วยวา่เรามิ ได้ มาเพื่อจะเรยีก
คนชอบธรรม  แต่ มาเรยีกคนบาปให ้กล ับใจเสียใหม่� 14  แล ้วพวกสาวกของยอห์นมาหาพระองค์ทูลวา่
� เหตุ ไฉนพวกข้าพระองค์และพวกฟาร ิสี ถืออดอาหารบ่อยๆ  แต่ พวกสาวกของพระองค์ ไม่ ถืออดอาหาร�
15  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �สหายของเจ้าบ่าวเป็นทุกข์โศกเศรา้เมื่อเจ้าบ่าวยงัอยู่กับเขาได้ หรอื  แต่ วนั
น้ันจะมาถึงเม่ือเจ้าบ่าวจะต้องจากเขาไป เม่ือน้ันเขาจะถืออดอาหาร

คําอุปมาเก่ียวกับเส้ือผ้าและถุงหนัง (มก 2:21-22;  ลก 5:36-39)
16  ไม่มี  ผู้ ใดเอาท่อนผ้าทอใหมม่าปะเส้ือเก่า เพราะวา่ผ้าท่ีปะเข้าน้ัน เม่ือหดจะทําใหเ้ส้ือเก่าขาดกวา้ง

ออกไปอกี 17 และไม่ มี  ผู้ ใดเอาน้ําองุน่ใหม่มาใส่ในถุงหนังเก่า ถ้าทําอยา่งน้ันถุงหนังจะขาด น้ําองุน่จะ
รัว่ ท้ังถุงหนั งก ็จะเสียไปด้วย  แต่ เขายอ่มเอาน้ําองุน่ใหม่ ใส่ ในถุงหนังใหม่  แล ้ วท ้ังสองอยา่งก ็อยูดี่ ด้วย
กันได้�

หญิงเป็นโรคตกเลือดหายป่วย ลูกสาวของไยรสัฟ้ืนขึ้นจากความตาย (มก 5:22-43;  ลก 8:41-56)
18 เม่ือพระองค์กําลังตรสัคําเหล่าน้ี แก่ เขาน้ัน  ดู  เถิด  มี ขุนนางคนหน่ึงมานมัสการพระองค์ แล ้ วท ูลวา่

�ลูกสาวของข้าพระองค์พึ่งตาย ขอพระองค์เสด็จไปวางพระหตัถ์ของพระองค์บนตัวเขา  แล ้วเขาจะฟ้ืนขึ้ 
นอ ีก� 19 ฝ่ายพระเยซูจึงทรงลุกขึ้นเสด็จตามเขาไป และพวกสาวกของพระองค์ ก็ ตามไปด้วย 20  ดู  เถิด  มี  
ผู้ หญิงคนหน่ึงเป็นโรคตกเลือดได้ สิ บสองปีมาแล้วแอบมาข้างหลัง  ถู กต้องชายฉลองพระองค์ 21 เพราะ
นางคิดในใจวา่ �ถ้าเราได้แตะต้องฉลองพระองค์ เท่าน้ัน เราก็จะหายโรค� 22 ฝ่ายพระเยซูทรงเหลียวหลัง
ทอดพระเนตรเหน็นางจึงตร ัสว ่า �ลูกสาวเอย๋ จงชื่นใจเถิด ความเชื่อของเจ้าทําให ้เจ้ าหายเป็นปกติ�  
นับตัง้แต่ เวลาน้ัน  ผู้ หญิงน้ั นก ็หายป่วยเป็นปกติ 23 ครัน้พระเยซูเสด็จเข้าไปในเรอืนของขุนนางน้ัน ทอด
พระเนตรเหน็พวกเป่าป่ีและคนเป็ นอ ันมากชุ ลม ุ นก ันอยู่ 24  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �จงถอยออกไปเถิด
ด้วยวา่เดก็หญิงคนน้ียงัไม่ ตาย เป็นแต่นอนหลั บอย ู่� เขาก็พากันหวัเราะเยาะพระองค์ 25  แต่ เม่ือทรงขับ
ฝูงคนออกไปแล้ว  พระองค์  ได้ เสด็จเข้าไปจับมือเด็กหญิง และเด็กหญิงน้ั นก ็ ลุกขึ้น 26  แล ้ วก ิตติ ศัพท์  น้ี  ก็ ลือ
ไปทัว่แควน้น้ัน

ชายตาบอดสองคนกลับมองเหน็ได้ อกี 
27 ครัน้พระเยซูเสด็จไปจากท่ี น่ัน  ก็  มี ชายตาบอดสองคนตามพระองค์ มาร ้องวา่ � บุ ตรดาวดิเจ้าข้า ขอ

เมตตาข้าพระองค์ทัง้หลายเถิด� 28 และเม่ือพระองค์เสด็จเข้าไปในเรอืน ชายตาบอดทัง้สองก็ เข ้ามาหา
พระองค์  พระเยซู ตรสัถามเขาวา่ � เจ้ าเชื่อหรอืวา่ เราสามารถจะกระทําการน้ี ได้ � เขาทูลพระองค์ วา่ � 
เชื่อ พระเจ้าข้า� 29  แล ้วพระองค์ทรงถูกต้องตาของพวกเขาตร ัสว ่า � ให ้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิด�
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30  แล ้วตาของพวกเขาก็ กล ับเหน็ดี  พระเยซู  ได้ ทรงกําชบัเขาอยา่งแข็งขั นว ่า �จงระวงัอยา่ให ้ผู้ ใดรู ้เลย �
31  แต่ เม่ือเขาไปจากท่ีน่ันแล้ว  ก็  เผยแพร ่ กิตติศัพท์ ของพระองค์ทัว่แควน้น้ัน 32 ขณะเม่ือพระเยซูและเหล่า
สาวกกําลังเสด็จออกไปจากท่ี น่ัน  ดู  เถิด  มี  ผู้ พาคนใบ้คนหน่ึงท่ี มี  ผี  สิ งอยู่มาหาพระองค์ 33 เม่ือทรงขับผีออก
แล้วคนใบ้น้ั นก ็ พู ดได้  หมู่ คนก็ อศัจรรย ์ใจพู ดก ั นว ่า � ไม่ เคยเหน็การกระทําเชน่น้ีในอสิราเอลเลย� 34  แต่ 
พวกฟาร ิสี  กล่าววา่ �คนน้ีขับผอีอกด้วยฤทธิข์องนายผี�

คนทําการย ังม ีน้อยในภารกิ จน ี้ (มก 6:5-6;  ลก 10:1-3)
35  พระเยซู  ได้ เสด็จดําเนินไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบ ทรงสัง่สอนในธรรมศาลาของเขา ประกาศ

ข่าวประเสรฐิแห่งอาณาจั กรน ้ัน ทรงรกัษาโรคและความป่วยไข้ ทุ กอยา่งของพลเมืองให ้หาย 36 และเม่ือ
พระองค์ทอดพระเนตรเหน็ประชาชนก็ทรงสงสารเขา ด้วยเขาอดิโรยกระจัดกระจายไปดุจฝูงแกะไม่ มี  ผู้  
เล้ียง 37  แล ้วพระองค์ตรสักับพวกสาวกของพระองค์ วา่ �การเกบ็เก่ียวน้ันเป็นการใหญ่ นักหนา  แต่ คน
งานยงัน้อยอยู่ 38  เหตุ  ฉะน้ัน พวกท่านจงออ้นวอนพระองค์ ผู้ ทรงเป็นเจ้าของการเกบ็เก่ียวน้ัน  ให ้ส่งคน
งานมาในการเกบ็เก่ียวของพระองค์�

10
ชื่ ออ ัครสาวกสิบสองคนกับงานท่ีทรงมอบให้ (มก 6:1-13;  ลก 9:1-6)

1 เม่ือพระองค์ทรงเรยีกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาแล้ว  พระองค์  ก็ ประทานอาํนาจให้ เขาขับผี
โสโครกออกได้ และใหร้กัษาโรคและความเจ็บไข้ ทุ กอยา่งใหห้ายได้ 2 อคัรสาวกสิบสองคนน้ั นม ีชื่ อด ังน้ี คน
แรกชื่อซีโมนท่ีเรยีกวา่เปโตร กับอนัดรูวน้์องชายของเขา ยากอบบุตรชายเศเบดี กับยอหน์น้องชายของเขา
3  ฟี ลิปและบารโธโลมิว โธมัสและมัทธวิคนเก็บภาษี ยากอบบุตรชายอลัเฟอสั และเลบเบอ ัสผ ู้ ท่ี  มี ชื่ ออ ีกวา่
ธดัเดอสั 4  ซี โมนชาวคานาอนัและยูดาสอสิคารโิอทผู้ ท่ี  ได้ ทรยศพระองค์ น้ัน 5  สิ บสองคนน้ี พระเยซู ทรงใช ้
ให ้ออกไปและสัง่เขาวา่ �อยา่ไปทางท่ีไปสู่พวกต่างชาติ และอยา่เข้าไปในเมืองของชาวสะมาเรยี 6  แต่ 
วา่จงไปหาแกะหลงของวงศ์วานอสิราเอลดี กวา่ 7 จงไปพลางประกาศพลางวา่ �อาณาจักรแหง่สวรรค์
มาใกล้ แล้ว � 8 จงรกัษาคนเจบ็ป่วยให ้หาย คนโรคเรือ้นให้หายสะอาด คนตายแล้วให ้ฟ้ืน และจงขับผี 
ให ้ ออก ท่านท้ังหลายได้รบัเปล่าๆ  ก ็จงให ้เปล่าๆ 9 อยา่หาเหรยีญทองคํา หรอืเงนิ หรอืทองแดงไวใ้นไถ้
ของท่าน 10 หรอืยา่มใชต้ามทาง หรอืเส้ือคลุมสองตัว หรอืรองเท้า หรอืไม้ เท้า เพราะวา่ผูทํ้างานสมควร
จะได้อาหารกิน 11 เม่ือท่านมาถึงนครใดหรอืเมืองใด จงสื บด ูวา่ใครเป็นคนเหมาะสมในท่ี น้ัน  แล ้วจงไป
อาศั ยก ับผู้น้ันจนกวา่จะจากไป 12 ขณะเมื่อท่านขึ้นเรอืน จงให้พรแก่ครวัเรอืนน้ัน 13 ถ้าครวัเรอืนน้ัน
สมควรรบัพร  ก ็ ให ้ สันติ สุขของท่านอยู่กับเรอืนน้ัน  แต่ ถ้าครวัเรอืนน้ันไม่สมควรรบัพร  ก ็ ให ้ สันติ สุ ขน ้ันก
ลับคืนมาสู่ ท่าน 14 ถ้าผู้ใดไม่ต้อนร ับท ่านท้ังหลายและไม่ฟงัคําของท่าน เม่ือจะออกจากเรอืนน้ันเมือง
น้ัน จงสะบัดผงคลี ท่ี  ติ ดเท้าของท่านออกเสีย 15 เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ในวนัพิพากษาน้ัน โทษ
ของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ จะเบากวา่โทษของเมืองน้ัน 16  ดู  เถิด เราใช้พวกท่านไปดุจแกะอยู่
ท่ามกลางฝูงสุนัขป่า  เหตุ ฉะน้ันท่านจงฉลาดเหมือนงู และไม่ มี ภัยเหมือนนกเขา 17  แต่ จงระวงัผู้คนไว ้
ให ้ ดี เพราะพวกเขาจะมอบท่านท้ังหลายไวกั้บศาล และจะเฆีย่นท่านในธรรมศาลาของเขา 18 และท่าน
จะถูกนําตัวไปอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองและกษั ตร ิย์เพราะเหน็แก่ เรา เพื่อท่านจะได้เป็นพยานต่อเขาและต่อ
คนต่างชาติ 19  แต่ เมื่อเขามอบท่านไว ้น้ัน อยา่เป็ นก ังวลวา่จะพูดอะไรหรอือยา่งไร เพราะเมื่อถึงเวลา
คําท่ีท่านจะพูดน้ันจะทรงประทานแก่ท่านในเวลาน้ัน 20 เพราะวา่ผู้ ท่ี  พู  ดม ิ ใช ่ตั วท ่านเอง  แต่ เป็นพระ
วญิญาณแหง่พระบิดาของท่าน  ผู้ ตรสัทางท่าน 21  แม้ว ่าพี่ ก ็จะมอบน้องให้ถึงความตาย พ่อจะมอบลูก
และลู กก จ็ะทรยศต่อพ่อแม่ ให ้ถึงแก่ ความตาย 22 ท่านจะถูกคนท้ังปวงเกลียดชงัเพราะเหน็แก่นามของ
เรา  แต่  ผู้ ใดท่ีทนได้ ถึงท่ีสุด  ผู้ น้ันจะรอด 23  แต่ เม่ือเขาข่มเหงท่านในเมืองน้ี จงหนีไปย ังอ ีกเมืองหน่ึง
เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่  ก่อนท่ี ท่านจะไปท่ัวเมืองต่างๆในอสิราเอล  บุ ตรมนษุยจ์ะเสดจ็มา

ปัญหาของสาวก
24  ศิษย ์ ไม่  ใหญ่ กวา่ครู และทาสไม่ ใหญ่ กวา่นายของตน 25 ซึ่งศิษยจ์ะได้เป็นเสมอครูของตน และทาส

เสมอนายของตนก็พออยู ่แล้ว ถ้าเขาได้เรยีกเจ้าบ้านวา่เบเอลเซบูล เขาจะเรยีกลู กบ ้านของเขามากยิ่ง
กวา่น้ันสักเท่าใด 26  เหตุ ฉะน้ันอยา่กลัวเขา เพราะวา่ไม่ มี  สิ ่งใดปิดบังไว ้ท่ี จะไม่ต้องเปิดเผย หรอืการลั 
บท ่ีจะไม่เผยให ้ประจักษ์ 27 ซึ่งเรากล่าวแก่พวกท่านในท่ี มืด ท่านจงกล่าวในท่ี สวา่ง และซึ่งท่านได้ยนิ
กระซิ บท ่ี หู ท่านจงประกาศจากดาดฟ้าหลังคาบ้าน 28 อยา่กลัวผู้ ท่ี ฆา่ได้ แต่  กาย  แต่  ไม่มี อาํนาจท่ีจะฆา่
จิตวญิญาณ  แต่ จงกลัวพระองค์ ผู้ ทรงฤทธิ ์ท่ี จะใหท้ั้งจิตวญิญาณท้ังกายพินาศในนรกได้ 29 นกกระจอก
สองตัวเขาขายบาทหน่ึ งม ิ ใช ่ หรอื  แต่ ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเหน็ชอบ นกน้ันแม้สักตัวเดียวจะตก
ลงถึ งด ิ นก ็ ไม่ได้ 30 ถึงผมของท่านท้ังหลายก็ทรงนับไว ้แล ้ วท ุกเส้น 31  เหตุ ฉะน้ันอยา่กลัวเลย ท่านท้ัง
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หลายก ็มี ค่ากวา่นกกระจอกหลายตัว 32  เหตุ ดังน้ันผู้ใดจะรบัเราต่อหน้ามนษุย์ เราจะรบัผู้น้ันต่อพระ
พักตรพ์ระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ด้วย 33  แต่  ผู้ ใดจะปฏิเสธเราต่อหน้ามนษุย์ เราจะปฏิเสธผู้
น้ันต่อพระพักตรพ์ระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ด้วย 

พระครสิต์ทรงอยูเ่หนื อบ ิดาหรอืมารดา
34 อยา่คิดวา่เรามาเพื่อจะนําสันติภาพมาสู่ โลก เรามิ ได้ นําสันติภาพมาให้  แต่ เรานําดาบมา 35 ด้วย

วา่เรามาเพื่อจะให้ลูกชายหมางใจกับบิดาของตน และลูกสาวหมางใจกับมารดาและลูกสะใภ้หมางใจ
กับแม่ สามี 36 และผู้ ท่ีอยู ่รว่มเรอืนเดียวกัน  ก ็จะเป็นศั ตรู  ต่อกัน 37  ผู้ ใดท่ีร ักบ ิดามารดายิ่งกวา่รกัเราก ็
ไม่ สมกับเรา และผู้ใดร ักบ ุตรชายหญิงยิ่งกวา่รกัเรา  ผู้ น้ั นก ็ ไม่ สมกับเรา 38 และผู้ใดท่ี ไม่ รบัเอากางเขน
ของตนตามเราไป  ผู้ น้ั นก ็ ไม่ สมกับเรา 39  ผู้  ท่ี จะเอาชวีติของตนรอดจะกลับเสียชวีติ  แต่  ผู้  ท่ี  สู้ เสียชวีติ
ของตนเพราะเหน็แก่เราก็จะได้ ช ีวิตรอด 40  ผู้  ท่ี ร ับท ่านท้ังหลายก็รบัเรา และผู้ ท่ี รบัเราก็รบัพระองค์ 
ท่ี ทรงใช้เรามา 41  ผู้  ท่ี รบัศาสดาพยากรณ์เพราะนามแหง่ศาสดาพยากรณ์ น้ัน  ก ็จะได้บําเหน็จอยา่งท่ี 
ศาสดาพยากรณ์ พึงได้ รบั และผู้ ท่ี รบัผู้ชอบธรรมเพราะนามแหง่ผู้ชอบธรรมน้ัน  ก ็จะได้บําเหน็จอยา่งท่ี 
ผู้ ชอบธรรมพึงได้ รบั 42 และผู้ใดจะเอาน้ําเยน็สักถ้วยหน่ึงให ้คนเล ก็น้อยเหล่าน้ีคนใดคนหน่ึ งด ื่ม เพราะ
นามแหง่ศิษยข์องเราเราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ คนน้ันจะขาดบําเหน็จก ็หามิได้ �

11
1 ต่อมาเม่ือพระเยซูตร ัสส ่ังสาวกสิบสองคนของพระองค์เสรจ็แล้ว  พระองค์  ได้ เสด็จจากท่ีน่ันไปเพื่อจะ

สัง่สอนและประกาศในเมืองต่างๆของเขา

 พระเยซู ทรงยกยอ่งยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา ( ลก 7:19-29)
2 ฝ่ายยอหน์เม่ือติ ดอย ู่ในเรอืนจําได้ยนิถึ งก ิจการของพระครสิต์ จึงได้ ใช ้สาวกสองคนของท่านไป 3 ทูล

ถามพระองค์ วา่ �ท่านเป็นผู้ ท่ี จะมาน้ันหรอื หรอืเราจะต้องคอยหาผู้ อื่น � 4 ฝ่ายพระเยซูตรสัตอบพวกเขาวา่
�จงไปแจ้งแก่ยอห ์นอ ีกครัง้ถึงส่ิงท่ีท่านได้ยนิและได้ เหน็ 5 คือวา่คนตาบอดก็หายบอด คนงอ่ยเดินได้
คนโรคเรือ้นหายสะอาด คนหูหนวกได้ยนิได้ คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสรฐิก็ประกาศแก่คน
อนาถา 6  บุ คคลผู้ใดไม่สะดุดเพราะเรา  ผู้ น้ันเป็นสุข� 7 ครัน้สาวกเหล่าน้ันไปแล้ว  พระเยซู เริม่ตรสักับ
คนหมู่น้ันถึงยอห ์นว ่า �ท่านท้ังหลายได้ออกไปในถ่ินทุ รก ันดารเพื่ อด ู อะไร  ดู ต้ นอ ้อไหวโดยถูกลมพัดหรอื
8  แต่ ท่านท้ังหลายออกไปดู อะไร  ดู คนนุ่งหม่ผ้าเน้ื ออ ่อนน่ิมหรอื  ดู  เถิด คนนุ่งหม่ผ้าเน้ือน่ิมก ็อยู ่ในพระ
นิเวศของกษั ตร ิย์ 9  แต่ ท่านท้ังหลายออกไปดู อะไร  ดู  ศาสดาพยากรณ์  หรอื  แน่  ที เดียวและเราบอกท่าน
วา่ ท่านน้ันเป็นยิ่งกวา่ศาสดาพยากรณ์เสี ยอ ีก 10 คือผู้น้ันเองท่ีพระคัมภีร ์ได้  เข ียนถึงวา่ � ดู  เถิด เราใช้
ทูตของเราไปข้างหน้าท่าน  ผู้ น้ันจะเตรยีมทางของท่านไว้ข้างหน้าท่าน� 11 เราบอกความจรงิแก่ท่าน
ท้ังหลายวา่ ในบรรดาคนซ่ึงเกิดจากผู้หญิงมาน้ัน  ไม่มี  ผู้ ใดใหญ่กวา่ยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา  แต่ วา่ผู้ ท่ี 
ต่ําต้อยท่ีสุดในอาณาจักรแหง่สวรรค์ ก ็ยงัใหญ่กวา่ยอหน์เสี ยอ ีก 12 และต้ังแต่ สม ัยยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศ
มาถึงทุกวนัน้ี อาณาจักรแหง่สวรรค์ ก ็เป็นส่ิงท่ีคนได้แสวงหาด้วยใจรอ้นรน และผู้ ท่ี ใจรอ้นรนก็เป็นผู้ ท่ี  
ช ิงเอาได้ 13 เพราะคําของศาสดาพยากรณ์ท้ังหลายและพระราชบัญญั ติ  ได้  พยากรณ์ มาจนถึงยอหน์น้ี
14 ถ้าท่านท้ังหลายจะยอมรบัในเรือ่งน้ี  ก ็ยอหน์น้ีแหละเป็นเอลียาห์ซึ่งจะมาน้ัน 15 ใครมี หู จงฟงัเถิด
16 เราจะเปรยีบคนยุ คน ้ีเหมือนกับอะไรดี เปรยีบเหมือนเดก็น่ังท่ีกลางตลาดรอ้งแก่ เพื่อน 17  กล่าววา่ 
�พวกฉันได้ เป่าป่ี  ให ้พวกเธอ และเธอมิ ได้  เต้นราํ พวกฉันได้พิลาปรํ่าไห ้แก่ พวกเธอ และพวกเธอมิ ได้  
ครํ่าครวญ � 18 ด้วยวา่ยอห์นมาก ็ไม่ได้ กินหร ือด ื่ม และเขาวา่ � มี  ผี  เข ้าสิงอยู�่ 19 ฝ่ายบุตรมนษุย์มาท้ั 
งก ินและด่ืม เขาก ็วา่ � ดู  เถิด  น่ี เป็นคนกินเติบและด่ื มน ํ้าองุน่มาก เป็ นม ิตรสหายกับคนเกบ็ภาษีและคน
บาป�  แต่ พระปัญญากป็รากฏวา่ชอบธรรมแล้วโดยผลแหง่พระปัญญาน้ัน�

การพิพากษาสําหรบัผู้ ท่ี  ไม่เชื่อ 
20  แล ้วพระองค์ ก็ ทรงตัง้ต้นติเตียนเมืองต่างๆท่ี พระองค์  ได้ ทรงกระทําการอทิธ ิฤทธิ ์เป็นส่วนมาก เพราะ

เขามิ ได้  กล ับใจเสียใหม่ 21 � วบิัติ  แก่  เจ้า เมืองโคราซิน  วบิัติ  แก่  เจ้า เมืองเบธไซอดิา เพราะถ้าการอทิธ ิ
ฤทธิ ์ซ่ึงได้กระทําท่ามกลางเจ้าได้กระทําในเมืองไทระและเมืองไซดอน คนในเมืองท้ังสองจะได้นุ่งหม่
ผ้ากระสอบ น่ังบนขี้ เถ้า  กล ับใจเสียใหม่ นานมาแล้ว 22  แต่ เราบอกเจ้าวา่ ในวนัพิพากษา โทษเมืองไทระ
และเมืองไซดอนจะเบากวา่โทษของเจ้า 23 และฝ่ายเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม ซึ่งถูกยกขึ้นเทียมฟ้าแล้ว
 เจ้ าจะต้องลงไปถึงนรกต่างหาก ด้วยวา่การอทิธ ิฤทธิ ์ซึ่งได้กระทําในท่ามกลางเจ้าน้ัน ถ้าได้กระทําใน
เมืองโสโดม เมืองน้ันจะได้ ต้ังอยู ่จนทุกวนัน้ี 24  แต่ เราบอกเจ้าวา่ ในวนัพิพากษา โทษเมืองโสโดมจะเบา
กวา่โทษของเจ้า� 25 ขณะน้ันพระเยซูทูลตอบวา่ � โอ ข้าแต่พระบิดา  ผู้ เป็นเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์และแผ่น
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ดิน ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์  ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงปิดบังส่ิงเหล่าน้ี ไว ้จากผู้ มี ปัญญาและผู้ ฉลาด 
และได้สําแดงให ้ผู้ น้อยรู้ 26 ข้าแต่พระบิดา  ท่ี เป็นอยา่งน้ั นก ็เพราะเป็ นที ่ชอบพระทัยในสายพระเนตร
ของพระองค์ 27 พระบิดาของเราได้ทรงมอบส่ิงสารพัดให ้แก่  เรา และไม่ มี ใครรูจั้กพระบุตรนอกจากพระ
บิดา และไม่ มี ใครรูจั้กพระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ใดก ็ตามท่ี พระบุตรประสงค์จะสําแดงให ้รู ้

การเชื้อเชญิท่ี ยิง่ใหญ่ 
28บรรดาผู้ทํางานเหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะใหท่้านท้ังหลายหายเหน่ือย

เป็นสุข 29 จงเอาแอกของเราแบกไว้  แล ้วเรยีนจากเรา เพราะวา่เรามีใจออ่นสุภาพและถ่อมลง และ
ท่านท้ังหลายจะพบท่ีสงบสุขในใจของตน 30 ด้วยวา่แอกของเรากแ็บกงา่ย และภาระของเราก ็เบา �

12
พระครสิต์เป็นเจ้าเป็นใหญเ่หนือวนัสะบาโต (มก 2:23-28;  ลก 6:1-5)

1 ในคราวน้ันพระเยซูเสด็จไปในนาในวนัสะบาโต และพวกสาวกของพระองค์หวิจึงเริม่เด็ดรวงข้าวมากิน
2  แต่ เม่ือพวกฟาร ิสี  เห ็นเข้า เขาจึงทูลพระองค์ วา่ � ดู  เถิด สาวกของท่านทําการซ่ึงพระราชบัญญั ติ หา้มไว้
ในวนัสะบาโต� 3  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �พวกท่านยงัไม่ ได้ อา่นหรอื ซึ่งดาวดิได้กระทําเม่ือท่านและ
พรรคพวกหวิ 4 ท่านได้ เข ้าไปในพระนิเวศของพระเจ้า รบัประทานขนมปังหน้าพระพักตร์ ซ่ึงพระราช
บัญญั ติ หา้มไว ้ไม่  ให ้ท่านและพรรคพวกรบัประทาน ควรแต่ ปุ โรหติพวกเดียว 5 ท่านท้ังหลายไม่ ได้ อา่น
ในพระราชบัญญั ติ  หรอื  ท่ีวา่ ในวนัสะบาโตพวกปุโรหติในพระวิหารดูหมิ่ นว ันสะบาโตแต่ ไม่มี  ความผิด 
6  แต่ เราบอกท่านท้ังหลายวา่  ท่ีน่ี  มี  ผู้  หน ึ่งเป็นใหญก่วา่พระวหิารอกี 7  แต่ ถ้าท่านท้ังหลายได้ เข ้าใจความ
หมายของข้อท่ี วา่ �เราประสงค์ ความเมตตา  ไม่  ประสงค์ เครือ่งสัตวบู ชา � ท่านกค็งจะไม่ กล ่าวโทษคนท่ี 
ไม่มี  ความผิด 8 เพราะวา่บุตรมนษุยเ์ป็นเจ้าเป็นใหญเ่หนือวนัสะบาโต�

ทรงรกัษาชายมือลีบ (มก 3:1-6;  ลก 6:6-11)
9  แล ้วเม่ือพระองค์ ได้ เสด็จไปจากท่ี น่ัน  พระองค์  ก็  เข ้าไปในธรรมศาลาของเขา 10  ดู  เถิด  มี ชายคนหน่ึ งม 

ือข้างหน่ึงลีบ คนทัง้หลายถามพระองค์ วา่ �การรกัษาโรคในวนัสะบาโตน้ันพระราชบัญญั ติ หา้มไว ้หรอืไม่ 
� เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ ได้ 11  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �ถ้าผู้ใดในพวกท่านมีแกะตัวเดียวและ
แกะตั วน ้ันตกบ่อในวนัสะบาโต  ผู้ น้ันจะไม่ ฉุ ดลากแกะตั วน ้ันขึ้นหรอื 12  มนษุย ์คนหน่ึงยอ่มประเสรฐิ
ยิ่งกวา่แกะมากเท่าใด  เหตุ ฉะน้ันจึงถูกต้องตามพระราชบัญญั ติ  ให ้ทําการดี ได้ ในวนัสะบาโต� 13  แล ้ว
พระองค์ ก็ ตรสักับชายคนน้ั นว ่า �จงเหยยีดมือออกเถิด� เขาก็ เหย ียดออก และมือน้ั นก ็หายเป็นปกติเห
มือนมื ออ ีกข้างหน่ึง 14 ฝ่ายพวกฟาร ิสี  ก็ ออกไปปรกึษากันถึงพระองค์ วา่ จะทําอยา่งไรจึงจะฆ่าพระองค์ ได้ 

ฝูงชนท่ี ติ ดตามมาได้รบัการรกัษาให ้หาย 
15  แต่ เม่ือพระเยซูทรงทราบ  พระองค์ จึงได้เสด็จออกไปจากท่ี น่ัน และคนเป็ นอ ันมากก็ตามพระองค์ ไป 

 พระองค์  ก็ ทรงรกัษาเขาให้หายโรคสิน้ทุกคน 16  แล ้วพระองค์ทรงกําชบัหา้มเขามิ ให ้ แพร ่งพรายวา่พระองค์
คือผู้ ใด 17  ทัง้น้ี เพื่อคําท่ี ได้  กล ่าวไว ้แล ้วโดยอสิยาห ์ศาสดาพยากรณ์ จะสําเรจ็ ซ่ึงวา่ 18 � ดู  เถิด  ผู้รบัใช ้ของ
เราซ่ึงเราได้เลือกสรรไว้  ท่ี รกัของเรา  ผู้ ซ่ึงจิตใจเราโปรดปราน เราจะเอาวญิญาณของเราสวมท่านไว้ ท่าน
จะประกาศการพิพากษาแก่พวกต่างชาติ 19 ท่านจะไม่ ทะเลาะววิาท และไม่รอ้งเสียงดัง  ไม่มี ใครได้ยนิเสียง
ของท่านตามถนน 20  ไม้ ออ้ชํ้าแล้ วท ่านจะไม่ หกั  ไส้ ตะเกียงเป็นควนัแล้ วท ่านจะไม่ ดับ กวา่ท่านจะทําให้การ
พิพากษามี ชยัชนะ 21 และพวกต่างชาติจะวางใจในนามของท่าน�

ชายมี ผี  สิ งได้รบัการรกัษา พวกฟาร ิสี  กล ่าวหาวา่เป็นโดยฤทธิอ์าํนาจของเบเอลเซบูล (มก 3:23-30;  ลก 
11:14-23)

22 ขณะน้ันเขาพาคนหน่ึ งม ี ผี  เข ้าสิงอยู่ ทัง้ตาบอดและเป็นใบ้มาหาพระองค์  พระองค์ ทรงรกัษาให ้หาย 
คนตาบอดและใบ้น้ันจึงพูดจึงเหน็ได้ 23 และคนทัง้ปวงก็ อศัจรรย ์ใจถามกั นว ่า �คนน้ีเป็นบุตรของดาว ิดม ิ 
ใช ่ หรอื � 24  แต่ พวกฟาร ิสี เม่ือได้ยนิดังน้ั นก ็ พู  ดก ั นว ่า � ผู้  น้ี ขับผีออกได้ ก็ เพราะใช้อาํนาจเบเอลเซบูลผู้เป็น
นายผี น้ัน � 25 ฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรสักับเขาวา่ �ราชอาณาจักรใดๆซ่ึงแตกแยก
กันเองก็จะรกรา้งไป เมืองใดๆหรอืครวัเรอืนใดๆซึ่งแตกแยกกันเองจะต้ังอยู ่ไม่ได้ 26 และถ้าซาตาน
ขับซาตานออกมั นก ็แตกแยกกันในตัวมันเอง  แล ้วอาณาจักรของมันจะต้ังอยู่อยา่งไรได้ 27 และถ้า
เราขับผีออกโดยเบเอลเซบูล พวกพ้องของท่านท้ังหลายขับมันออกโดยอาํนาจของใครเล่า  เหตุ ฉะน้ัน
พวกพ้องของท่านเองจะเป็นผู้ตัดสินกล่าวโทษพวกท่าน 28  แต่ ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวญิญาณของ
พระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้ว 29 หรอืใครจะเข้าไปในเรอืนของคนท่ี มี กําลังมากและ
ปล้นเอาทรพัย์ของเขาอยา่งไรได้  เวน้แต่ จะจับคนท่ี มี กําลังมากน้ั นม ัดไวเ้สี ยก ่อน  แล ้วจึงจะปล้นทรพัย์
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ในเรอืนน้ันได้ 30  ผู้  ท่ี  ไม่อยู ่ฝ่ายเราก ็เป็นปฏิปักษ์ ต่อเรา และผู้ ท่ี  ไม่ รวบรวมไว้กับเราก็เป็นผู้กระทําให้
กระจัดกระจายไป

ความบาปซ่ึงทรงอภัยให ้ไม่ได้ (มก 3:29-30)
31  เพราะฉะน้ัน เราบอกท่านท้ังหลายวา่ ความผิดบาปและคําหมิ่นประมาททุกอยา่งจะโปรดยกให ้

มนษุย ์ ได้  เวน้แต่ คําหม่ินประมาทพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิจะทรงโปรดยกให ้มนษุย ์ ไม่ได้ 32  ผู้ ใดจะกล่าว
รา้ยบุตรมนษุย์จะโปรดยกให ้ผู้ น้ันได้  แต่  ผู้ ใดจะกล่าวรา้ยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิจะทรงโปรดยกให ้ผู้ น้ัน
ไม่ ได้ ท้ังโลกน้ี โลกหน้า 

คําพูดท่ีชัว่รา้ยแสดงให ้เห ็นถึงจิตใจท่ี ชัว่รา้ย ( ลก 6:43-45)
33 จงกระทําให ้ต้นไม้  ดี และผลของต้นไมน้ั้นดี หรอืกระทําให ้ต้นไม้ เลวและผลของต้นไมน้ั้นเลว เพราะ

เราจะรูจั้กต้นไมด้้วยผลของมัน 34  โอ  ชาติ  งู  รา้ย  เจ้ าเป็นคนชัว่แล้วจะพูดความดี ได้  อยา่งไร ด้วยวา่ปาก
ยอ่มพูดจากส่ิงท่ีเตม็อยูใ่นใจ 35  คนดี  ก ็เอาของดีมาจากคลั งด ี แห ่งใจน้ัน คนชั ่วก ็เอาของชัว่มาจากคลัง
ชัว่ 36 ฝ่ายเราบอกเจ้าท้ังหลายวา่ คําท่ี ไม่ เป็นสาระทุกคําซ่ึงมนษุย ์พู ดน้ัน  มนษุย ์จะต้องใหก้ารสําหรบั
ถ้อยคําเหล่าน้ันในวนัพิพากษา 37  เหตุ  วา่ท่ี  เจ้ าจะพ้นโทษได้ หรอืจะต้องถูกปรบัโทษน้ัน  ก ็เพราะวาจา
ของเจ้า�

โยนาหคื์อตัวอยา่งการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระครสิต์ ( ลก 11:29-44)
38 คราวน้ั นม ีบางคนในพวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี ทูลวา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าอยากจะเหน็

หมายสําคัญจากท่าน� 39  พระองค์ จึงตรสัตอบเขาวา่ �คนชาติชัว่และเล่นชูแ้สวงหาหมายสําคัญ และจะ
ไม่ทรงโปรดให้หมายสําคัญแก่ เขา เวน้ไว ้แต่ หมายสําคัญของโยนาห ์ศาสดาพยากรณ์ 40  ด้วยวา่ �โย
นาห ์ได้  อยู ่ในท้องปลาวาฬสามวนัสามคืน�  ฉันใด  บุ ตรมนษุยจ์ะอยูใ่นท้องแผ่นดินสามวนัสามคืนฉันน้ัน
41 ชนชาวนีนะเวห์จะลุกขึ้นในวนัพิพากษาพรอ้มกับคนยุ คน ้ีและจะกล่าวโทษเขา ด้วยวา่ชาวนีนะเวห ์
ได้  กล ับใจเสียใหม่เพราะคําประกาศของโยนาห์ และดู เถิด  ผู้  เป็นใหญ่ กวา่โยนาห ์อยู ่ ท่ีน่ี 42 นางกษั ตร ิย์
ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นในวนัพิพากษาพรอ้มกับคนยุ คน ้ีและจะกล่าวโทษเขา ด้วยวา่พระนางน้ันได้มาจาก
ท่ีสุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟงัสติปัญญาของซาโลมอน และดู เถิด  ผู้  เป็นใหญ่ กวา่ซาโลมอนก ็อยู ่ ท่ีน่ี 

บัน้ปลายของผู้ ท่ี งมงายหวงัพึ่งความดีของตนเอง ( ลก 11:24-26)
43 เม่ือผีโสโครกออกมาจากผู้ใดแล้ว มั นก ็ท่องเท่ียวไปในท่ี กันดาร เพื่อแสวงหาท่ีหยุดพักแต่ ไม่ พบ

เลย 44  แล ้วมั นก ็ กล่าววา่ �ข้าจะกลับไปยงัเรอืนของข้าท่ีข้าได้ออกมาน้ัน� และเม่ื อม ันมาถึ งก ็ เห ็นเรอืน
น้ั นว ่าง กวาดและตกแต่งไว ้แล้ว 45 มันจึงไปรบัเอาผีอื่ นอ ีกเจด็ผีรา้ยกวา่มันเอง  แล้วก ็ เข ้าไปอาศัยท่ี 
น่ัน และในท่ีสุดคนน้ั นก ็ตกท่ีน่ังรา้ยกวา่ตอนแรก คนชาติชั ่วน ้ี ก ็จะเป็นอยา่งน้ัน�

 ผู้  ประพฤติ ตามพระประสงค์ของพระเจ้าก็เปรยีบเหมือนญาติ พี่ น้องของพระครสิต์ (มก 3:31-35;  ลก 
8:19-21)

46  ขณะท่ี  พระองค์ ยงัตรสักับประชาชนอยู ่น้ัน  ดู  เถิด มารดาและพวกน้องชายของพระองค์พากันมายนือยู่
ภายนอกประสงค์จะสนทนากับพระองค์ 47  แล ้วมีคนหน่ึงทูลพระองค์ วา่ � ดู  เถิด มารดาและพวกน้องชาย
ของพระองค์ยนือยู่ข้างนอกประสงค์จะสนทนากับพระองค์� 48  แต่  พระองค์ ตรสัตอบผู้ ท่ี ทูลพระองค์น้ั นว ่า
�ใครเป็นมารดาของเรา ใครเป็นพี่น้องของเรา� 49  พระองค์ ทรงเหยยีดพระหตัถ์ไปทางพวกสาวกของ
พระองค์ และตร ัสว ่า � ดู  เถิด  น่ี เป็นมารดาและพี่น้องของเรา 50 ด้วยวา่ผู้ใดจะกระทําตามพระทัยพระ
บิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์  ผู้ น้ันแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา�

13
คําอุปมาเก่ียวกับผูห้วา่นพืช (มก 4:1-20;  ลก 8:4-15)

1 ในวนั น้ันเองพระเยซู ได้ เสด็จจากเรอืนไปประทั บท ่ี ชายทะเล 2  มี คนพากันมาหาพระองค์มากนัก  
พระองค์ จึงเสด็จลงไปประทับในเรอื และบรรดาคนเหล่าน้ั นก ็ยนือยู่บนฝ่ัง 3  แล ้วพระองค์ ก็ ตรสักับเขา
หลายประการเป็นคําอุปมาวา่ � ดู  เถิด  มี  ผู้ หวา่นคนหน่ึงออกไปหวา่นพืช 4 และเมื่อเขาหวา่น เมลด็พื ชก ็
ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก ็มาก ินเสีย 5 บ้างก็ตกในท่ีซ่ึ งม ีพื้นหนิ  มี เน้ื อด ินแต่ น้อย จึงงอกขึ้นโดยเรว็
เพราะดินไม่ ลึก 6  แต่ เมื่อแดดจัดแดดก ็แผดเผา เพราะรากไม่ มี จึงเหีย่วไป 7 บ้างก็ตกกลางต้นหนาม
ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสีย 8 บ้างก็ตกท่ี ดิ นดี  แล ้วเกิดผล รอ้ยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่า
บ้าง 9 ใครมี หู จงฟงัเถิด� 10 ฝ่ายพวกสาวกจึงมาทูลพระองค์ วา่ � เหตุ ไฉนพระองค์ตรสักับเขาเป็นคํา
อุปมา� 11  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ �เพราะวา่ข้อความลึ กล ับของอาณาจักรแหง่สวรรค์ทรงโปรดให้ท่าน
ท้ังหลายรู ้ได้  แต่ คนเหล่าน้ันไม่โปรดให ้รู ้ 12 ด้วยวา่ผู้ใดมี อยู ่ แล้ว จะเพิ่มเติมให้คนน้ั นม ี เหลือเฟือ  แต่  
ผู้ ใดท่ี ไม่มี  น้ัน  แม้ว ่าซ่ึงเขามี อยู ่จะต้องเอาไปจากเขา 13  เหตุ  ฉะน้ัน เราจึงกล่าวแก่เขาเป็นคําอุปมา
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เพราะวา่ถึงเขาเห ็นก ็เหมือนไม่ เหน็ ถึงได้ย ินก ็เหมือนไม่ ได้ ยนิและไม่ เข้าใจ 14  คําพยากรณ์ ของอสิยาห ์
ก ็สําเรจ็ในคนเหล่าน้ั นที ่ วา่ �พวกเจ้าจะได้ย ินก ็ จรงิ  แต่ จะไม่ เข้าใจ จะดู ก ็ จรงิ  แต่ จะไม่ รบัรู ้ 15 เพราะวา่
ชนชาติ น้ี กลายเป็นคนมีใจเฉ่ือยชา  หูก ็ ตึง และตาเขาเขาก ็ปิด เกรงวา่ในเวลาใดเขาจะเหน็ด้วยตาของ
เขา และได้ยนิด้วยหูของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และจะหนักลับมา และเราจะได้รกัษาเขาให ้
หาย � 16  แต่ ตาของท่านท้ังหลายกเ็ป็นสุขเพราะได้ เหน็ และหูของท่านกเ็ป็นสุขเพราะได้ ยนิ 17 เราบอก
ความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่  ศาสดาพยากรณ์ และผู้ชอบธรรมเป็ นอ ันมากได้ปรารถนาจะเหน็ซึ่งท่าน
ท้ังหลายเหน็อยู ่น้ี  แต่ เขามิเคยได้ เหน็ และอยากจะได้ยนิซึ่งท่านท้ังหลายได้ ยนิ  แต่ เขาก ็มิ เคยได้ ยนิ 
18  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านท้ังหลายจงฟงัคําอุปมาวา่ด้วยผู้หวา่นพื ชน ั้น 19 เม่ือผู้ใดได้ยนิพระวจนะแหง่อาณาจั 
กรน ้ันแต่ ไม่เข้าใจ มารรา้ยก็มาฉวยเอาพืชซึ่งหวา่นในใจเขาน้ันไปเสีย น่ันแหละได้ แก่  ผู้ ซ่ึงรบัเมลด็รมิ
หนทาง 20 และผู้ ท่ี รบัเมลด็ซ่ึงตกในท่ี ดิ นซึ่ งม ีพื้นหนิน้ัน  ได้แก่  บุ คคลท่ี ได้ ยนิพระวจนะ  แล้วก ็ร ับท ั นที 
ด้วยความปร ีดี 21  แต่  ไม่มี รากในตัวเองจึงทนอยู ่ชัว่คราว และเม่ือเกิดการยากลําบากหรอืการข่มเหง
ต่างๆเพราะพระวจนะน้ัน ต่อมาเขาก็เลิกเสีย 22  ผู้  ท่ี รบัเมลด็ซึ่งตกกลางหนามน้ัน  ได้แก่  บุ คคลท่ี ได้ 
ฟงัพระวจนะ  แล ้วความกังวลตามธรรมดาโลก และการล่อลวงแหง่ทรพัย ์สมบัติ  ก ็รดัพระวจนะน้ันเสีย
และเขาจึงไม่ เกิดผล 23 ส่วนผู้ ท่ี รบัเมลด็ซึ่งตกในดินดี น้ัน  ได้แก่  บุ คคลท่ี ได้ ยนิพระวจนะและเข้าใจ คน
น้ั นก ็ เก ิดผลรอ้ยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง�

คําอุปมาเก่ียวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน
24  พระองค์ ตรสัคําอุปมาอกีข้อหน่ึงให้เขาทัง้หลายฟังวา่ �อาณาจักรแหง่สวรรค์เปรยีบเหมือนชายคน

หน่ึงได้หวา่นพืชดีในนาของตน 25  แต่ เม่ือคนท้ังหลายนอนหลั บอย ู่ ศัตรู ของคนน้ันมาหวา่นข้าวละมาน
ปนกับข้าวสาลีน้ันไว้  แล้วก ็หลบไป 26 ครัน้ต้นข้าวน้ันงอกขึ้นออกรวงแล้ว ข้าวละมานก็ปรากฏขึ้นด้วย
27 พวกผู้ รบัใช ้ แห ่งเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายวา่ �นายเจ้าข้า ท่านได้หวา่นพืชดีในนาของท่านมิ ใช ่ หรอื 
 แต่  มี ข้าวละมานมาจากไหน� 28  นายก ต็อบพวกเขาวา่ � น้ี เป็นการกระทําของศั ตรู � พวกผู้ รบัใช ้จึงถาม
นายวา่ �ท่านปรารถนาจะใหพ้วกเราไปถอนและเกบ็ข้าวละมานหรอื� 29  แต่ นายตอบวา่ �อยา่เลย  เกล ื
อกวา่เม่ือกําลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวสาลี ด้วย 30  ให ้ท้ังสองจําเรญิไปด้วยกันจนถึงฤดู เก่ียว และ
ในเวลาเก่ียวน้ันเราจะส่ังผู้ เก ่ียววา่ �จงเกบ็ข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสีย  แต่  ข้าวสาลี น้ันจง
เกบ็ไวใ้นยุง้ฉางของเรา� � �

คําอุปมาเก่ียวกับเมล็ ดม ั สตาร ์ด (มก 4:30, 32)
31  พระองค์ ยงัตรสัคําอุปมาอกีข้อหน่ึงให้เขาฟังวา่ �อาณาจักรแหง่สวรรค์เปรยีบเหมือนเมลด็พันธุผ์ัก

กาดเมลด็หน่ึง ซ่ึงชายคนหน่ึงเอาไปเพาะลงในไรข่องตน 32 เมลด็น้ั นที ่ จร ิ งก ็เลก็กวา่เมลด็ท้ังปวง  แต่ 
เมื่องอกขึ้นแล้ วก ็ ใหญ่  ท่ี สุดท่ามกลางผักท้ังหลาย และจําเรญิเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทํารงัอาศัย
อยูต่ามก่ิ งก ้านของต้นน้ันได้�

คําอุปมาเก่ียวกับเชื้อ ( ลก 13:20-21)
33  พระองค์ ยงัตรสัคําอุปมาใหเ้ขาฟั งอ ีกข้อหน่ึงวา่ �อาณาจักรแหง่สวรรค์เปรยีบเหมือนเชื้อ ซ่ึงผู้หญิง

คนหน่ึงเอามาเจือลงในแป้งสามถัง จนแป้งน้ันฟูขึ้นท้ังหมด� 34 ข้อความเหล่าน้ี ทัง้สิน้  พระเยซู ตรสักับ
หมู่ชนเป็นคําอุปมา และนอกจากคําอุปมา  พระองค์  มิได้ ตรสักับเขาเลย 35  ทัง้น้ี เพื่อจะให้สําเรจ็ตามพระ
วจนะท่ีตรสัโดยศาสดาพยากรณ์ วา่ �เราจะอา้ปากกล่าวคําอุปมา เราจะกล่าวข้อความซ่ึงปิดซ่อนไว ้ตัง้แต่ 
เดิมสรา้งโลก�

ทรงอธบิายคําอุปมาเก่ียวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน
36  แล ้วพระเยซูจึงทรงให้ฝูงชนเหล่าน้ันจากไปและเสด็จเข้าไปในเรอืน พวกสาวกของพระองค์ ก็ มาเฝ้า

พระองค์ทูลวา่ �ขอพระองค์ทรงโปรดอธบิายให้พวกข้าพระองค์ เข ้าใจคําอุปมาท่ีวา่ด้วยข้าวละมานในนา
น้ัน� 37  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ � ผู้ หวา่นเมลด็พืชดีน้ันได้ แก่  บุ ตรมนษุย์ 38  นาน ้ันได้ แก่  โลก ส่วนเมลด็
พืชดี ได้แก่ ลูกหลานแห่งอาณาจั กร  แต่ ข้าวละมานได้ แก่ ลูกหลานของมารรา้ย 39  ศัตรู  ผู้ หวา่นข้าว
ละมานได้ แก่ พญามาร  ฤดู  เก ่ียวได้ แก่ การส้ินสุดของโลกน้ี และผู้ เก ่ียวน้ันได้ แก่ พวกทูตสวรรค์ 40  เหตุ  
ฉะน้ัน เขาเกบ็ข้าวละมานเผาไฟเสียอยา่งไร ในการส้ินสุดของโลกน้ี ก ็จะเป็นอยา่งน้ัน 41  บุ ตรมนษุย์จะ
ใช้พวกทูตสวรรค์ของท่านออกไปเกบ็กวาดทุกส่ิงท่ี ทําให ้ หลงผิด และบรรดาผู้ ท่ี ทําความชัว่ชา้ไปจาก
อาณาจักรของท่าน 42และจะท้ิงลงในเตาไฟอนัลุกโพลง  ท่ี น่ันจะมี การรอ้งไห ้ ขบเขี้ยวเค้ียวฟนั 43คราว
น้ันผู้ชอบธรรมจะส่องแสงอยูใ่นอาณาจักรพระบิดาของเขาดุจดวงอาทิตย์ ใครมี หู จงฟงัเถิด

คําอุปมาเก่ียวกับขุมทรพัย ์ท่ี ซ่อนไว้
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44  อ ีกประการหน่ึง อาณาจักรแหง่สวรรค์เปรยีบเหมือนขุมทรพัย์ซ่อนไวใ้นทุ่งนา เม่ื อม ี ผู้ ใดพบแล้ วก ็ 
กล ับซ่อนเสี ยอ ีก และเพราะความปร ีดี จึงไปขายสรรพส่ิงซึ่งเขามี อยู ่ แล ้วไปซ้ือทุ่งนาน้ัน

คําอุปมาเก่ียวกับไข่ มุ กราคามาก
45  อ ีกประการหน่ึง อาณาจักรแหง่สวรรค์เปรยีบเหมือนพ่อค้าท่ีไปหาไข่ มุ กอยา่งดี 46 ซึ่งเมื่อได้พบไข่ 

มุ กเมด็หน่ึ งม ีค่ามาก  ก ็ไปขายส่ิงสารพัดซ่ึงเขามี อยู ่ไปซ้ือไข่ มุ กน้ัน

คําอุปมาเก่ียวกับอวนจับปลา
47  อ ีกประการหน่ึง อาณาจักรแหง่สวรรค์เปรยีบเหมือนอวนท่ีลากอยู่ในทะเล  ติ ดปลารวมทุกชนิด

48 ซ่ึงเม่ือเตม็แล้วเขากล็ากขึ้นฝั่ งน่ังเลือกเอาแต่ ท่ี  ดี  ใส่ ในภาชนะ  แต่  ท่ี  ไม่ดี น้ั นก ็ท้ิงเสีย 49 ในการส้ินสุด
ของโลกก็จะเป็นอยา่งน้ันแหละ พวกทูตสวรรค์จะออกมาแยกคนชัว่ออกจากคนชอบธรรม 50  แล ้วจะ
ท้ิงลงในเตาไฟอนัลุกโพลง  ท่ี น่ันจะมี การรอ้งไห ้ ขบเขี้ยวเค้ียวฟนั � 51  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �ข้อความ
เหล่าน้ีท่านท้ังหลายเข้าใจแล้วหรอื� เขาทูลตอบพระองค์ วา่ � เข้าใจ พระเจ้าข้า� 52 ฝ่ายพระองค์ตรสั
กับเขาวา่ �เพราะฉะน้ันพวกธรรมาจารย ์ทุ กคนท่ี ได้ รบัการส่ังสอนถึงอาณาจักรแหง่สวรรค์ แล้ว  ก ็เป็น
เหมือนเจ้าของบ้านท่ีเอาท้ังของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน�

 พระเยซู ทรงถูกปฏิเสธท่ีเมืองนาซาเรธ็
53 ต่อมาเม่ือพระเยซู ได้ ตรสัคําอุปมาเหล่าน้ีเสรจ็แล้ว  พระองค์  ก็ เสด็จไปจากท่ี น่ัน 54 เม่ือพระองค์เสด็จ

มาถึ งบ ้านเมืองของพระองค์ แล้ว  พระองค์  ก็ สัง่สอนในธรรมศาลาของเขา จนคนทัง้หลายประหลาดใจแล้ว
พู ดก ั นว ่า �คนน้ี มีสติ ปัญญาและการอทิธ ิฤทธิ ์ อยา่งน้ี มาจากไหน 55 คนน้ีเป็นลูกชา่งไม้ มิใช ่ หรอื มารดาของ
เขาชื่อมารยี ์มิใช ่ หรอื และน้องชายของเขาชื่อยากอบ โยเสส  ซี  โมน และยูดาสมิ ใช ่ หรอื 56 และน้องสาวทัง้
หลายของเขาก็ อยู ่กับเรามิ ใช ่ หรอื เขาได้ สิ ่งทัง้ปวงเหล่าน้ีมาจากไหน� 57 เขาทัง้หลายจึงหมางใจในพระองค์
ฝ่ายพระเยซูตรสักับเขาวา่ � ศาสดาพยากรณ์ จะไม่ขาดความนับถือ  เวน้แต่ ในบ้านเมืองของตน และใน
ครวัเรอืนของตน� 58  พระองค์ จึ งม ิ ได้ ทรงกระทําการอทิธ ิฤทธิ ์มากท่ี น่ัน เพราะเขาไม่ มี  ความเชื่อ 
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ยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมาถูกตัดศีรษะ (มก 6:14-29;  ลก 9:7-9)

1 ครัง้น้ันเฮโรดเจ้าเมืองได้ย ินก ิตติ ศัพท์ ของพระเยซู 2 จึงกล่าวแก่พวกคนใช้ของท่านวา่ � ผู้  น้ี แหละเป็น
ยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา ท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว  เหตุ ฉะน้ันท่านจึงกระทําการอทิธ ิฤทธิ ์ ได้ �
3 ด้วยวา่เฮโรดได้จับยอห ์นม ัดแล้วขังคุกไว้ เพราะเหน็แก่นางเฮโรเดียสภรรยาของฟีลิ ปน ้องชายของตน
4 เพราะยอหน์เคยทูลท่านวา่ �ท่านผิดพระราชบัญญั ติ  ท่ี รบันางมาเป็นภรรยา� 5 ถึงเฮโรดอยากจะฆ่ายอห ์
นก ็ กล ัวประชาชน ด้วยวา่เขาทัง้หลายนับถือยอห ์นว ่าเป็นศาสดาพยากรณ์ 6  แต่ เม่ือวนัฉลองวนักําเนิดของ
เฮโรดมาถึง  บุ ตรสาวนางเฮโรเดียสก็เต้นราํต่อหน้าเขาทัง้หลาย  ทําให ้เฮโรดชอบใจ 7 เฮโรดจึงสัญญาโดย
ปฏิญาณวา่ เธอจะขอสิง่ใดๆ  ก็ จะให ้สิ ่งน้ัน 8  บุ ตรสาวก็ทูลตามท่ีมารดาได้สัง่ไว ้แล ้ วว ่า �ขอศีรษะยอหน์ผู้ 
ให ้รบับัพติศมาใส่ถาดมาใหห้ม่อมฉั นที ่ น่ี เพคะ� 9 ฝ่ายกษั ตร ิยเ์ฮโรดก็ เศรา้ใจ  แต่ เพราะเหตุ ท่ี  ได้ ปฏิญาณไว้
และเพราะเหน็แก่พวกท่ีเอนกายลงรบัประทานด้วยกั นก ั บท ่าน จึงออกคําสั ่งอน ุญาตให้ 10  แล้วก็  ใช ้คนไป
ตัดศีรษะยอหน์ในคุก 11 เขาจึงเอาศีรษะของยอหน์ใส่ถาดมาให้หญิงสาวน้ัน หญิงสาวน้ั นก ็เอาไปให ้มารดา 
12 ฝ่ายพวกสาวกของยอห ์นก ็ มาร ับเอาศพไปฝังไว้  แล้วก็ มาทูลพระเยซู ให ้ทรงทราบ

ทรงเล้ียงอาหารฝูงชนหา้พันคน (มก 6:30-44;  ลก 9:10-17; ยน 6:1-14)
13 เม่ือพระเยซูทรงได้ยนิแล้ว  พระองค์ จึงลงเรอืเสด็จไปจากท่ี น่ัน ไปยงัท่ี เปล ่ียวแต่ลําพังพระองค์ เม่ือ

ประชาชนทัง้ปวงได้ ยนิ เขาก็ออกจากเมืองต่างๆเดินตามพระองค์ ไป 14 ครัน้พระเยซูเสด็จขึ้นจากเรอืแล้ว  ก็ 
ทอดพระเนตรเหน็ประชาชนหมู่ ใหญ่  พระองค์ ทรงสงสารเขา จึงได้ทรงรกัษาคนป่วยของเขาให ้หาย 15 ครัน้
เวลาเยน็แล้วพวกสาวกของพระองค์มาทูลพระองค์ วา่ � ท่ีน่ี กันดารอาหารนัก และบัดน้ี ก็ เยน็ลงมากแล้ว
ขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเสียเถิด เพื่อเขาจะได้ไปซ้ืออาหารตามหมู่บ้านสําหรบัตนเอง� 16 ฝ่ายพระ
เยซูตรสักับพวกสาวกวา่ �เขาไม่จําเป็นต้องไปจากท่ี น่ี พวกท่านจงเล้ียงเขาเถิด� 17 พวกสาวกจึงทูล
พระองค์ วา่ � ท่ีน่ี พวกข้าพระองค์ มี  แต่ ขนมปังเพียงหา้ก้อนกับปลาสองตัวเท่าน้ัน� 18  พระองค์ จึงตร ัสว ่า
�เอาอาหารน้ันมาใหเ้ราท่ี น่ี  เถิด � 19  แล ้วพระองค์ทรงสัง่ใหค้นเหล่าน้ันน่ังลงท่ี หญ้า เม่ือทรงรบัขนมปังหา้
ก้อนกับปลาสองตั วน ้ันแล้ว  ก็ ทรงแหงนพระพักตร ์ดู ฟ้าสวรรค์ ทรงขอบพระคุ ณ และหกัขนมปังส่งให ้เหล่ า
สาวก  เหล่ าสาวกก็แจกใหค้นทัง้ปวง 20 เขาได้กิ นอ ิ ่มท ุกคน ส่วนเศษอาหารท่ียงัเหลือน้ัน เขาเก็บไว ้ได้ ถึงสิบ
สองกระบุงเต็ม 21 ฝ่ายคนท่ี ได้ รบัประทานอาหารน้ั นม ี ผู้ ชายประมาณหา้พันคน  มิได้ นับผู้หญิงและเด็ก
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 พระเยซู ทรงเสด็จดําเนินบนน้ํา (มก 6:45-56; ยน 6:15-21)
22 ในทันใดน้ันพระเยซู ได้ ตรสัให ้เหล่ าสาวกของพระองค์ลงเรอืข้ามฟากไปก่อน ส่วนพระองค์ทรงรอส่ง

ประชาชนกลับบ้าน 23 และเม่ือใหป้ระชาชนเหล่าน้ันไปหมดแล้ว  พระองค์ เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลําพังเพื่อ
จะอธษิฐาน เม่ือถึงเวลาค่ํา  พระองค์ ยงัทรงอยู ่ท่ี น่ันแต่ ผู้เดียว 24  แต่ ขณะน้ันเรอือยูก่ลางทะเลแล้ว และถูก
คล่ืนโคลงเพราะทวนลมอยู่ 25 ครัน้เวลาสามยามเศษ  พระเยซู จึงทรงดําเนินบนน้ําทะเลไปยงัเหล่าสาวก
26 เม่ือเหล่าสาวกเหน็พระองค์ทรงดําเนินมาบนทะเล เขาก็ตกใจนัก  พู  ดก ั นว ่า �เป็นผี� เขาจึงรอ้งองึไป
เพราะความกลัว 27 ในทันใดน้ันพระเยซูตรสักับเขาวา่ �จงชื่นใจเถิด คือเราเอง อยา่กลัวเลย�

เปโตรสงสัยและจมลง
28 ฝ่ายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า ถ้าเป็นพระองค์ แน่  แล้ว ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์

เดินบนน้ําไปหาพระองค์� 29  พระองค์ ตร ัสว ่า �มาเถิด� เม่ือเปโตรลงจากเรอืแล้ว เขาก็เดินบนน้ําไปหา
พระเยซู 30  แต่ เม่ือเขาเหน็ลมพัดแรงก็ กลัว และเม่ือกําลังจะจมก็รอ้งวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ชว่ยข้าพระองค์ 
ด้วย � 31 ในทันใดน้ันพระเยซูทรงเอื้อมพระหตัถ์จับเขาไว้  แล ้วตรสักับเขาวา่ � โอ คนมีความเชื่อน้อย  เจ้ า
สงสัยทําไม� 32 เม่ือพระองค์กับเปโตรขึ้นเรอืแล้ว ลมก็สงบลง 33 เขาทัง้หลายท่ี อยู ่ในเรอืจึงมานมัสการ
พระองค์ทูลวา่ � พระองค์ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจรงิแล้ว� 34ครัน้พวกเขาข้ามฟากไปแล้ว  ก็ มาถึงแข
วงเยนเนซาเรท 35 เม่ือคนในสถานท่ีน้ั นร ู้จักพระองค์ แล้วก็  ใช ้คนไปบอกกล่าวทัว่แควน้น้ัน ต่างก็พาบรรดา
คนเจ็บป่วยมาเฝ้าพระองค์ 36 เขาทูลออ้นวอนขอพระองค์โปรดให้เขาได้แตะต้องแต่ชายฉลองพระองค์ 
เท่าน้ัน และผูใ้ดได้แตะต้องแล้ วก ็หายป่วยบรบูิ รณ ์ ดี  ทุกคน 
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ทรงต่อวา่พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาร ิสี (มก 7:1-23)

1  ครัง้ น้ัน พวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี ซ่ึงมาจากกรุงเยรูซาเล็ม มาทูลถามพระเยซู วา่ 2 �ทําไม
พวกสาวกของท่านจึงละเมิดประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ด้วยวา่เขามิ ได้ ล้างมือเม่ือเขารบัประทาน
อาหาร� 3  แต่  พระองค์  ได้ ตรสัตอบเขาวา่ � เหตุ ไฉนพวกท่านจึงละเมิดพระบัญญั ติ ของพระเจ้าด้วย
ประเพณีของพวกท่านด้วยเล่า 4 เพราะวา่พระเจ้าได้ทรงบัญญั ติ  ไว ้ วา่ �จงให ้เกียรติ  แก่  บิ ดามารดาของ
ตน�  และ � ผู้ ใดด่าแช ่งบ ิดามารดาของตน  ผู้ น้ันต้องถูกปรบัโทษถึงตาย� 5  แต่ พวกท่านกลับสอนวา่
� ผู้ ใดจะกล่าวแก่ บิ ดามารดาวา่ � สิ ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์ แก่  ท่าน  สิ ่งน้ันเป็นของถวาย
แล้ว� 6  ผู้ น้ันจึงไมต้่องให ้เกียรติ  บิ ดามารดาของตน� อยา่งน้ันแหละท่านท้ังหลายทําใหพ้ระบัญญั ติ ของ
พระเจ้าเป็นหมันไปเพราะเหน็แก่ ประเพณี ของพวกท่าน 7 ท่านคนหน้าซื่อใจคด อสิยาห ์ได้  พยากรณ์ ถึง
พวกท่านถูกแล้ วว ่า 8 �ประชาชนน้ี เข ้ามาใกล้เราด้วยปากของเขา และให ้เกียรติ เราด้วยรมิฝีปากของ
เขา  แต่ ใจของเขาหา่งไกลจากเรา 9 เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ มิได้ ด้วยเอาบทบัญญั ติ ของมนษุย์
มาอวดอา้งวา่ เป็นพระดํารสัสอน� � 10  แล ้วพระองค์ทรงเรยีกประชาชนและตรสักับเขาวา่ �จงฟงัและ
เข้าใจเถิด 11  มิใช ่ สิ ่งซ่ึงเข้าไปในปากจะทําให ้มนษุย ์เป็นมลทิน  แต่  สิ ่งซึ่งออกมาจากปากน้ันแหละทําให ้
มนษุย ์เป็นมลทิน� 12 ขณะน้ันพวกสาวกมาทูลพระองค์ วา่ � พระองค์ ทรงทราบแล้วหรอืวา่ เม่ือพวกฟา
ร ิสี  ได้ ยนิคําตร ัสน ้ัน เขาแค้นเคืองใจนัก� 13  พระองค์ จึงตรสัตอบวา่ � ต้นไม้ ใดๆทุกต้นซึ่งพระบิดาของ
เราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ มิได้ ทรงปลูกไว้จะต้องถอนเสีย 14 ชา่งเขาเถิด เขาเป็นผู้นําตาบอดนําทางคน
ตาบอด ถ้าคนตาบอดนําทางคนตาบอด ท้ังสองจะตกลงไปในบ่อ� 15 ฝ่ายเปโตรทูลพระองค์ วา่ �ขอทรง
โปรดอธบิายคําอุปมาน้ี ให ้พวกข้าพระองค์ทราบเถิด� 16 ฝ่ายพระเยซูตรสัตอบวา่ �ท่านท้ังหลายยงัไม่ เข ้า
ใจด้วยหรอื 17 ท่านยงัไม่ เข ้าใจหรอืวา่  สิ ่งใดๆซ่ึงเข้าไปในปากก็ลงไปในท้อง  แล้วก ็ถ่ายออกลงส้วมไป
18  แต่  สิ ่งท่ีออกจากปากก็ออกมาจากใจ  สิ ่งน้ันแหละทําให ้มนษุย ์เป็นมลทิน 19 ความคิดชัว่รา้ย การ
ฆาตกรรม การผิดผัวผิดเมีย การล่วงประเวณี การลักขโมย การเป็นพยานเทจ็ การพูดหม่ินประมาท  ก ็
ออกมาจากใจ 20  สิ ่งเหล่าน้ีแหละท่ี ทําให ้ มนษุย ์เป็นมลทิน  แต่ ซ่ึงจะรบัประทานอาหารโดยไม่ล้างมื อก 
่อน  ไม่  ทําให ้ มนษุย ์เป็นมลทิน�

ลูกสาวของหญิงชาติคานาอนัได้รบัการรกัษาให ้หาย (มก 7:24-30)
21  แล ้วพระเยซูเสด็จไปจากท่ีน่ันเข้าไปในเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน 22  ดู  เถิด  มี หญิงชาวคา

นาอนัคนหน่ึงมาจากเขตแดนน้ั นร ้องทูลพระองค์ วา่ � โอ  พระองค์  ผู้ ทรงเป็นบุตรดาวดิเจ้าข้า ขอทรงโปรด
เมตตาข้าพระองค์ เถิด ลูกสาวของข้าพระองค์ มี  ผี  สิ งอยู ่เป็นทุกข์ ลําบากยิง่นัก� 23 ฝ่ายพระองค์ ไม่ ทรงตอบ
เขาสักคําเดียว และพวกสาวกของพระองค์มาออ้นวอนพระองค์ ทูลวา่ � ไล่ เธอไปเสียเถิด เพราะเธอรอ้ง
ตามเรามา� 24  พระองค์ ตรสัตอบวา่ �เรามิ ได้  รบัใช ้มาหาผู้ ใด  เวน้แต่ แกะหลงของวงศ์วานอสิราเอล�
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25 ฝ่ายหญิงน้ั นก ม็านมัสการพระองค์ทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ขอทรงโปรดชว่ยข้าพระองค์ เถิด � 26  พระองค์ 
จึงตรสัตอบวา่ �ซ่ึงจะเอาอาหารของลูกโยนให ้แก่ สุนัขก ็ไม่  ควร � 27  ผู้ หญิงน้ันทูลวา่ � จร ิงพระองค์ เจ้าข้า 
 แต่ สุนั ขน ้ันยอ่มกินเดนท่ีตกจากโต๊ะนายของมัน� 28  แล ้วพระเยซูตรสัตอบเขาวา่ � โอ หญิงเอย๋ ความเชื่อ
ของเจ้าก ็มาก  ให ้เป็นไปตามความปรารถนาของเจ้าเถิด� และลูกสาวของเขาก็หายเป็นปกติ ตัง้แต่  ขณะ
น้ัน 

ทรงรกัษาฝูงชนใหห้ายจากโรค (มก 7:31-37)
29  พระเยซู จึงเสด็จจากท่ีน่ันมายงัทะเลกาลิลี  แล ้วเสด็จขึ้นไปบนภูเขาทรงประทั บท ่ี น่ัน 30 และประชาชน

เป็ นอ ันมากมาเฝ้าพระองค์ พาคนงอ่ย  คนตาบอด คนใบ้  คนพิการ และคนเจ็บอื่นๆหลายคนมาวางแทบ
พระบาทของพระเยซู  แล ้วพระองค์ทรงรกัษาเขาให ้หาย 31คนเหล่าน้ันจึ งอ ัศจรรยใ์จนักเม่ือเหน็คนใบ้ พู ดได้
คนพิการหายเป็นปกติ คนงอ่ยเดินได้ คนตาบอดกลับเหน็  แล ้วเขาก็สรรเสรญิพระเจ้าของชนชาติ อสิราเอล 

ทรงเล้ียงอาหารคนส่ี พัน (มก 8:1-9)
32 ฝ่ายพระเยซูทรงเรยีกพวกสาวกของพระองค์มาตร ัสว ่า �เราสงสารคนเหล่าน้ี เพราะเขาค้างอยู่กับ

เราได้สามวนัแล้ว และไม่ มี อาหารจะกิน เราไม่อยากให้เขาไปเม่ือยงัอดอาหารอยู่  กล ั วว ่าเขาจะหวิโหย
ส้ินแรงลงตามทาง� 33 พวกสาวกทูลพระองค์ วา่ �ในถิน่ทุ รก ันดารน้ี เราจะหาอาหารท่ีไหนพอเล้ียงคนเป็ 
นอ ันมากน้ี ให ้อิม่ได้� 34  พระเยซู จึงตรสัถามเขาวา่ �ท่านมีขนมปั งก ่ี ก้อน � เขาทูลวา่ � มี  เจ ็ ดก ้อนกับปลา
เล็กๆสองสามตัว� 35  พระองค์ จึงสัง่ประชาชนใหน่ั้งลงท่ี พื้นดิน 36  แล ้วพระองค์ทรงรบัขนมปังเจ็ ดก ้อนและ
ปลาเหล่าน้ันมาขอบพระคุ ณ  แล ้วจึงทรงหกัส่งให ้เหล่ าสาวกของพระองค์  เหล่ าสาวกก็แจกให ้ประชาชน 
37 และคนทัง้ปวงได้รบัประทานอิ ่มท ุกคน อาหารท่ีเหลือน้ัน เขาเก็บได้ เจ ็ดกระบุงเต็ม 38  ผู้  ท่ี  ได้ รบัประทาน
อาหารน้ั นม ี ผู้ ชายส่ีพันคน  มิได้ นับผู้หญิงและเด็ก 39  พระองค์ ตร ัสส ่ังให้ประชาชนไปแล้ว  ก็ เสด็จลงเรอืมา
ถึงเขตเมืองมักดาลา

16
พวกฟาร ิสี  หน ้าซ่ือใจคดรอ้งขอหมายสําคัญ (มก 8:10-12)

1 พวกฟาร ิสี กับพวกสะดู สี  ได้ มาทดลองพระองค์โดยขอรอ้งให ้พระองค์ สําแดงหมายสําคัญจากฟ้าสวรรค์ 
ให ้เขาเหน็ 2  พระองค์ จึงตรสัตอบเขาวา่ �พอตกเยน็ท่านท้ังหลายพูดวา่ �รุง่ขึ้นอากาศจะโปร ่งด ีเพราะ
ฟ้าสี แดง � 3 ในเวลาเชา้ท่านพูดวา่ � วนัน้ี จะเกิดพายุฝนเพราะฟ้าแดงและมัว�  โอ คนหน้าซ่ือใจคด
ท้องฟ้าน้ันท่านท้ังหลายยงัอาจสังเกตรูแ้ละเข้าใจได้  แต่ หมายสําคัญแหง่กาลน้ีท่านกลับไม่ เข้าใจ 4 คน
ชาติชัว่และเล่นชูแ้สวงหาหมายสําคัญ และจะไมโ่ปรดใหห้มายสําคัญแก่ เขา เวน้ไว ้แต่ หมายสําคัญของ
โยนาห ์ศาสดาพยากรณ์  เท่าน้ัน �  แล ้วพระองค์ ก็ เสด็จไปจากเขา 5 ฝ่ายพวกสาวกของพระองค์ เม่ือข้าม
ฟากน้ันได้ลืมเอาขนมปังไปด้วย

เชื้อเป็นสัญญลักษณ์แสดงถึงคําสอนท่ี ผิด (มก 8:13-21)
6  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �จงสังเกตและระวงัเชื้อแหง่พวกฟาร ิสี และพวกสะดู สี  ให ้ ดี � 7  เหล่ าสาวกจึง

ปรกึษากั นว ่า �เพราะเหตุ ท่ี เรามิ ได้ เอาขนมปังมา� 8 ฝ่ายพระเยซูทรงทราบจึงตรสักับเขาวา่ � โอ  ผู้  มี ความ
เชื่อน้อย  เหตุ ไฉนพวกท่านจึงปรกึษากันและกันถึงเรือ่งไม่ ได้ เอาขนมปังมา 9 ท่านยงัไม่ เข ้าใจและจําไม่ 
ได้  หรอื เรือ่งขนมปังหา้ก้อนกับคนหา้พันคนน้ัน ท่านเก ็บท ่ีเหลือได้ ก่ี  กระบุง 10 หรอืขนมปังเจ ็ดก ้อนกับ
คนส่ีพันคนน้ัน ท่านเก ็บท ่ีเหลือได้ ก่ี  กระบุง 11 เป็นไฉนพวกท่านถึงไม่ เข ้าใจวา่ เรามิ ได้  พู  ดก ั บท ่านด้วย
เรือ่งขนมปัง  แต่  ได้ วา่ให้ท่านระวงัเชื้อแหง่พวกฟาร ิสี และพวกสะดู สี  ให ้ ดี � 12  แล ้วพวกสาวกก็ เข ้าใจวา่
 พระองค์  มิได้ ตร ัสส ัง่เขาใหร้ะวงัเชื้อขนมปัง  แต่  ให ้ระวงัคําสอนของพวกฟาร ิสี และพวกสะดู สี 

การยอมรบัอนัยิง่ใหญข่องเปโตร
13 ครัน้พระเยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซาร ียาฟ ีลิปปี  พระองค์ จึงตรสัถามพวกสาวกของพระองค์ วา่ 

�คนท้ังหลายพู ดก ั นว ่าเราซึ่งเป็นบุตรมนษุย์คือผู้ ใด � 14 เขาจึงทูลตอบวา่ �บางคนวา่เป็นยอหน์ผู้ ให ้รบั
บัพติศมา  แต่ บางคนวา่เป็นเอลียาห์ และคนอื่ นว ่าเป็นเยเรมีย์ หรอืเป็นคนหน่ึงในพวกศาสดาพยากรณ์�
15  พระองค์ ตรสัถามเขาวา่ � แล ้วพวกท่านเล่าวา่เราเป็นผู้ ใด � 16  ซี โมนเปโตรทูลตอบวา่ � พระองค์ ทรง
เป็นพระครสิต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู ่�

พระครสิต์เป็นรากฐานแหง่ครสิตจั กร 
17  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ � ซี โมนบุตรโยนาเอย๋ ท่านก ็เป็นสุข เพราะวา่เน้ือหนังและโลห ิตม ิ ได้  แจ ้ง

ความน้ี แก่  ท่าน  แต่ พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให ้ทราบ 18 ฝ่ายเราบอกท่านด้วยวา่
ท่านคือเปโตร และบนศิ ลาน ้ีเราจะสรา้งครสิตจักรของเราไว้ และประตู แห ่งนรกจะมีชยัต่อครสิตจั กรน 
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ั้ นก ็ หามิได้ 19 เราจะมอบลู กก ุญแจของอาณาจักรแหง่สวรรค์ ให ้ ไว ้ แก่ ท่านท่าน จะผูกมัดส่ิงใดในโลก
 สิ ่งน้ั นก ็จะถูกมัดในสวรรค์ และท่านจะปล่อยส่ิงใดในโลก  สิ ่งน้ันจะถูกปล่อยในสวรรค์� 20  แล ้วพระองค์
ทรงกําชบัหา้มเหล่าสาวกของพระองค์  มิ  ให ้บอกผู้ใดวา่  พระองค์ ทรงเป็นพระเยซูพระครสิต์ ผู้  น้ัน 

 พระเยซู ทรงพยากรณ์ถึงการตรงึบนไม้กางเขนและการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระองค์ (มก 8:31-38;  
ลก 9:22-27)

21  ตัง้แต่ เวลาน้ันมา  พระเยซู ทรงเริม่เผยแก่ เหล่ าสาวกของพระองค์ วา่  พระองค์ จะต้องเสด็จไปกรุง
เยรูซาเล็ม และจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ ใหญ่ และพวกปุโรหติใหญ่และพวกธรรมา
จารย์ จนต้องถูกประหารเสีย  แต่ ในว ันที ส่ามจะทรงถูกชุบใหเ้ป็นขึ้นมาใหม่ 22 ฝ่ายเปโตรเอามือจับพระองค์
เริ ่มท ูลท้วงพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  ให ้ เหตุการณ์ น้ันอยู่หา่งไกลจากพระองค์ เถิด อยา่ให้เป็นอยา่ง
น้ันแก่ พระองค์  เลย � 23  พระองค์ จึงหนัพระพักตร์ตรสักับเปโตรวา่ �อา้ยซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา
 เจ้ าเป็นเครือ่งกีดขวางเรา เพราะเจ้ามิ ได้ คิดตามพระดําริของพระเจ้า  แต่ ตามความคิดของมนษุย�์
24 ขณะน้ันพระเยซูจึงตรสักับเหล่าสาวกของพระองค์ วา่ �ถ้าผู้ใดใครต่ามเรามา  ให ้ ผู้ น้ันเอาชนะตัวเอง
และรบักางเขนของตนแบกและตามเรามา 25 เพราะวา่ผู้ใดใคร่จะเอาชวีติของตนรอด  ผู้ น้ันจะเสีย
ชวีติ  แต่  ผู้ ใดจะเสียชวีติของตนเพราะเหน็แก่ เรา  ผู้ น้ันจะได้ ช ีวิตรอด 26 เพราะถ้าผู้ใดจะได้ สิ ่งของส้ิน
ท้ังโลก  แต่ ต้องสูญเสียจิตวญิญาณของตน  ผู้ น้ันจะได้ ประโยชน์  อะไร หรอืผู้น้ันจะนําอะไรไปแลกเอา
จิตวญิญาณของตนกลับคืนมา 27  เหตุ วา่บุตรมนษุย์จะเสดจ็มาด้วยสงา่ราศี แห ่งพระบิดา และพรอ้ม
ด้วยเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ เม่ือน้ันพระองค์จะประทานบําเหน็จแก่ ทุ กคนตามการกระทําของ
ตน 28 เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ ในพวกท่านท่ียนือยู ่ท่ีน่ี  มี บางคนท่ียงัจะไม่ รู ้รสความตาย
จนกวา่จะได้ เห ็นบุตรมนษุยเ์สดจ็มาในราชอาณาจักรของท่าน�

17
การจําแลงพระกายของพระครสิต์

1 ครัน้ล่วงไปได้หกวนัแล้ว  พระเยซู ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอหน์น้องชายของยากอบ ขึ้นภูเขาสูง
แต่ ลําพัง 2  แล ้วพระกายของพระองค์ ก็  เปล ่ียนไปต่อหน้าเขา  พระพักตร ์ของพระองค์ ก็ ทอแสงเหมือนแสง
อาทิตย์  ฉลองพระองค์  ก็ ขาวผ่องดุจแสงสวา่ง 3  ดู  เถิด โมเสสและเอลียาห ์ก็ มาปรากฏแก่พวกสาวกเหล่า
น้ัน กําลังเฝ้าสนทนากับพระองค์ 4 ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซู วา่ � พระองค์  เจ้าข้า ซ่ึงพวกข้าพระองค์ อยู ่ ท่ีน่ี  ก็ดี 
ถ้าพระองค์ต้องพระประสงค์ พวกข้าพระองค์จะทําพลับพลาสามหลังท่ี น่ี สําหรบัพระองค์หลังหน่ึง สําหรบั
โมเสสหลังหน่ึง สําหรบัเอลียาหห์ลังหน่ึง� 5 เปโตรทูลยงัไม่ทันขาดคํา  ดู  เถิด  ก็ บังเกิ ดม เีมฆสุกใสมาปกคลุม
เขาไว้  แล ้วดู เถิด  มี พระสุรเสียงออกมาจากเมฆน้ั นว ่า �ท่านผู้ น้ี เป็นบุตรท่ีรกัของเรา เราชอบใจท่านผู้ น้ี  มาก 
จงฟังท่านเถิด� 6 ฝ่ายพวกสาวกเม่ือได้ย ินก ็ซบหน้ากราบลงกลัวยิง่นัก 7  พระเยซู จึงเสด็จมาถูกต้องเขา
แล้วตร ัสว ่า �จงลุกขึ้นเถิด อยา่กลัวเลย� 8 เม่ือเขาเงยหน้าดู ก็  ไม่  เห ็นผู้ ใด  เห ็นแต่ พระเยซู  องค์  เดียว 9  
ขณะท่ี ลงมาจากภู เขา  พระเยซู ตรสักําชบัเหล่าสาวกวา่ �นิ มิ ตซึ่งพวกท่านได้ เห ็นน้ัน อยา่บอกเล่าแก่ ผู้ ใด
จนกวา่บุตรมนษุย์จะฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย� 10  เหล่ าสาวกก็ทูลถามพระองค์ วา่ � เหตุ ไฉนพวกธรรมา
จารย์จึงวา่ เอลียาห์จะต้องมาก่อน� 11  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �เอลียาห์ต้องมาก่อนจรงิ และทําให ้สิ ่ง
ท้ังปวงคืนสู่สภาพเดิม 12  แต่ เราบอกแก่ท่านท้ังหลายวา่ เอลียาห์น้ันได้มาแล้ว และเขาหารูจั้กท่านไม่
 แต่ เขาใครทํ่าแก่ท่านอยา่งไร เขาก ็ได้ กระทําแล้ว ส่วนบุตรมนษุย์จะต้องทนทุกข์จากเขาเชน่เดียวกัน�
13  แล ้วเหล่าสาวกจึงเข้าใจวา่พระองค์ ได้ ตรสัแก่เขาเล็งถึงยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา

อคัรสาวกเก้าคนขาดฤทธิอ์าํนาจท่ีจะรกัษา (มก 9:14-29;  ลก 9:37-43)
14 ครัน้พระเยซูกับเหล่าสาวกมาถึงฝูงชนแล้ว  มี ชายคนหน่ึงมาหาพระองค์ คุ กเข่าลงต่อพระองค์ และ

ทูลวา่ 15 � พระองค์  เจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาแก่ บุ ตรชายของข้าพระองค์ ด้วยวา่เขาเป็นคนบ้า  มี  ความทุกข์ 
เวทนามาก เพราะเคยตกไฟตกน้ําบ่อยๆ 16 ข้าพระองค์ ได้ พาเขามาหาพวกสาวกของพระองค์  แต่ พวกสาวก
น้ั นร ักษาเขาให้หายไม่ ได้ � 17  พระเยซู ตรสัตอบวา่ � โอ คนในยุคท่ีขาดความเชื่อและมี ทิฐิ  ชัว่ เราจะต้องอ
ยูกั่ บท ่านท้ังหลายนานเท่าใด เราจะต้องอดทนเพราะท่านไปถึงไหน จงพาเดก็น้ันมาหาเราท่ี น่ี  เถิด � 18  
พระเยซู จึงตรสัสําทับผี น้ัน มั นก ็ออกจากเขา เด็ กก ็หายเป็นปกติ ตัง้แต่ เวลาน้ันเอง 19 ภายหลังเหล่าสาวก
มาหาพระเยซูเป็นส่วนตั วท ูลถามวา่ � เหตุ ไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีน้ันออกไม่ ได้ � 20  พระเยซู ตรสัตอบเขา
วา่ �เพราะเหตุพวกท่านไม่ มี  ความเชื่อ ด้วยเราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ ถ้าท่านมีความเชื่อ
เท่าเมลด็พันธุ์ผักกาดเมลด็หน่ึง ท่านจะส่ังภูเขาน้ี วา่ �จงเล่ือนจากท่ี น่ี ไปท่ี โน่น � มั นก ็จะเล่ือน และไม่ 
มี  สิ ่งใดท่ี เป็นไปไม่ได้ สําหร ับท ่านเลย 21  แต่  ผี  ชน ิดน้ีจะไม่ยอมออก เวน้ไวโ้ดยการอธษิฐานและการอด
อาหาร�
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 พระเยซู ทรงพยากรณ์ อ ีกครัง้ ถึงการทรยศพระองค์ การสิน้พระชนม์และการฟ้ืนคืนพระชนม์ (มก
9:30-32;  ลก 9:43-45)

22 ครัน้พระองค์กับเหล่าสาวกอาศัยอยู่ในแควน้กาลิลี  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ � บุ ตรมนษุย์จะต้องถูก
ทรยศให ้อยู ่ในเงื้อมมือของคนท้ังหลาย 23 และเขาท้ังหลายจะประหารชวีติท่านเสีย ในว ันที ่สามท่านจะ
กลับฟ้ืนขึ้นมาใหม่� พวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์ ยิง่นัก 

การอศัจรรยเ์รือ่งเงนิค่าบํารุงพระว ิหาร 
24 เม่ือพระองค์กับเหล่าสาวกมาถึงเมืองคาเปอรนาอุมแล้ว พวกคนเก็บค่าบํารุงพระวหิารมาหาเปโต

รถามวา่ � อาจารย ์ของท่านไม่เสียค่าบํารุงพระวหิารหรอื� 25 เปโตรตอบวา่ � เสีย � เม่ือเปโตรเข้าไปในเรอืน
 พระเยซู ทรงกันเขาไว้  แล ้วตร ัสว ่า � ซี โมนเอย๋ ท่านคิดเหน็อยา่งไร  กษัตรยิ ์ของแผ่นดินโลกเคยเกบ็ส่วย
และภาษีจากผู้ ใด จากโอรสของพระองค์เองหรอืจากผู้ อื่น � 26 เปโตรทูลตอบพระองค์ วา่ � เก ็บจากผู้ อื่น �
 พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �ถ้าเชน่น้ันโอรสก ็ไม่ ต้องเสีย 27  แต่ เพื่ อม ิ ให ้เราท้ังหลายทําให้เขาสะดุด ท่าน
จงไปตกเบด็ท่ี ทะเล เม่ือได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก ็ให ้เปิดปากมัน  แล ้วจะพบเงนิแผ่นหน่ึง จงเอาเงนิน้ันไป
จ่ายให ้แก่ เขาสําหรบัเรากั บท ่านเถิด�

18
 พระเยซู ทรงอธบิายถึงผู้ เป็นใหญ่  ท่ีสุด (มก 9:33-37;  ลก 9:46-48)

1 ในเวลาน้ันเหล่าสาวกมาเฝ้าพระเยซูทูลวา่ �ใครเป็นใหญ่ ท่ี สุดในอาณาจักรแหง่สวรรค์� 2  พระเยซู จึง
ทรงเรยีกเด็กเล็กๆคนหน่ึงมาให ้อยู ่ท่ามกลางเขา 3  แล ้วตร ัสว ่า �เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ ถ้า
พวกท่านไม่ กล ับใจเป็นเหมือนเดก็เลก็ๆ ท่านจะเข้าในอาณาจักรแหง่สวรรค์ ไม่ได้  เลย 4  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้า
ผู้ใดจะถ่อมจิตใจลงเหมือนเดก็เลก็คนน้ี  ผู้ น้ันจะเป็นใหญ่ ท่ี สุดในอาณาจักรแหง่สวรรค์ 5 ถ้าผู้ใดจะรบั
เดก็เลก็เชน่น้ีคนหน่ึงในนามของเรา  ผู้ น้ั นก ็รบัเรา 6  แต่  ผู้ ใดจะทําผู้เลก็น้อยเหล่าน้ีคนหน่ึงท่ีเชื่อในเรา
ให ้หลงผิด ถ้าเอาหนิโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้น้ันถ่วงเสียท่ีทะเลลึ กก ็ ดีกวา่ 7  วบิัติ  แก่ โลกน้ีด้วยเหตุ ให ้ หลง
ผิด ถึงจําเป็นต้องมี เหตุ  ให ้ หลงผิด  แต่  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี  ก่อเหตุ  ให ้ เก ิดความหลงผิดน้ัน 8  ด้วยเหตุน้ี ถ้ามือหรอื
เท้าของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตัดออกและโยนมันท้ิงเสียจากท่าน ซึ่งท่านจะเข้าสู่ ช ีว ิตด ้วยมือและ
เท้าด้วนย ังด ีกวา่มีสองมือสองเท้า และต้องถูกท้ิงในไฟซ่ึงไหม้ อยู ่ เป็นนิตย ์ 9 ถ้าตาของท่านทําให้ท่าน
หลงผิด จงควกัออกและโยนมันท้ิงเสียจากท่าน ซึ่งท่านจะเข้าสู่ ช ีว ิตด ้วยตาข้างเดียวย ังด ีกวา่มีสองตา
และต้องถูกท้ิงไปในไฟนรก 10 จงระวงัให ้ดี อยา่ดูหมิ่นผู้เลก็น้อยเหล่าน้ีสักคนหน่ึง ด้วยเรากล่าวแก่
ท่านท้ังหลายวา่ บนสวรรค์ ทูตสวรรค์ ประจําของเขาเฝ้าอยู่เสมอต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรง
สถิตในสวรรค์

คําอุปมาเก่ียวกับแกะท่ีหลงหาย ( ลก 15:1-7)
11 เพราะวา่บุตรมนษุย ์ได้ เสดจ็มาเพื่อชว่ยผู้ซ่ึงหลงหายไปน้ันให ้รอด 12 ท่านท้ังหลายคิดเหน็อยา่งไร

ถ้าผู้ หน ึ่ งม ีแกะอยู่รอ้ยตัว และตัวหน่ึงหลงหายไปจากฝูง  ผู้ น้ันจะไม่ละแกะเก้าสิบเก้าตัวไว ้แล ้วขึ้นไป
บนภูเขาเท่ียวหาตั วท ่ีหายน้ันหรอื 13 เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ถ้าเขาพบแกะตั วน ้ัน เขาจะชื่นชม
ยนิดียิ่งกวา่ท่ี มี แกะเก้าสิบเก้าตั วท ่ี มิได้ หลงหายน้ัน 14 อยา่งน้ันแหละ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์  ไม่ ทรงปรารถนาให ้ผู้ เลก็น้อยเหล่าน้ีสักคนหน่ึงพินาศไปเลย

 การปฏิบัติ ต่อพีน้่องท่ีทําผิดต่อท่าน
15 หากวา่พี่น้องของท่านผู้ หน ่ึงทําการละเมิดต่อท่าน จงไปแจ้งความผิดบาปน้ันแก่เขาสองต่อสอง

เท่าน้ัน ถ้าเขาฟงัท่าน ท่านจะได้ พี่ น้องคืนมา 16  แต่ ถ้าเขาไม่ฟงัท่าน จงนําคนหน่ึงหรอืสองคนไปด้วย
 ให ้เป็นพยานสองสามปาก เพื่อทุกคําจะเป็นหลักฐานได้ 17 ถ้าเขาไม่ฟงัคนเหล่าน้ัน จงไปแจ้งความต่อ
ครสิตจั กร  แต่ ถ้าเขายงัไม่ฟงัครสิตจั กรอ ี กก ็ ให ้ถือเสียวา่ เขาเป็นเหมือนคนต่างชาติและคนเกบ็ภาษี
18 เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่  สิ ่งใดซ่ึงท่านจะผูกมัดในโลก  ก ็จะถูกผูกมัดในสวรรค์ และส่ิง
ซึ่งท่านจะปล่อยในโลกกจ็ะถูกปล่อยในสวรรค์

พระสัญญาสําหรบัการอธษิฐานรว่มกัน
19 เรากล่าวแก่ท่านท้ังหลายอ ีกวา่ ถ้าในพวกท่านท่ี อยู ่ในโลกสองคนจะรว่มใจกันขอส่ิงหน่ึงส่ิงใด พระ

บิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ก ็จะทรงกระทําให้ 20 ด้วยวา่มีสองสามคนประชุมกั นที ไ่หนๆในนามของ
เรา เราจะอยูท่่ามกลางเขาท่ี น่ัน �

จงยกโทษถ้าท่านอยากได้รบัการยกโทษ (มก 11:25;  ลก 17:3-4)
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21 ขณะน้ันเปโตรมาทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า หากพี่ น้องของข้าพระองค์จะกระทําผิด ต่อข้า
พระองค์ เรือ่ยไป ข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสั กก ่ี ครัง้ ถึงเจ็ดครัง้หรอื� 22  พระเยซู ตรสัตอบเขา
วา่ �เรามิ ได้ วา่เพียงเจด็ครัง้เท่าน้ัน  แต่  เจ ็ดสิบครัง้คูณด้วยเจด็ 23  เหตุ  ฉะน้ัน อาณาจักรแหง่สวรรค์
เปรยีบเหมือนกษั ตร ิย ์องค์  หน ึ่งทรงประสงค์จะคิดบัญชีกับผู้ รบัใช ้ของท่าน 24 เม่ือต้ังต้นทําการน้ัน เขา
พาคนหน่ึงซึ่งเป็นหน้ี หน ่ึงหมื่นตะลันต์มาเฝ้า 25  เจ้ านายของเขาจึงส่ังให้ขายตั วก ั บท ้ังภรรยาและลูก
และบรรดาส่ิงของท่ีเขามี อยู ่น้ันเอามาใช ้หน้ี เพราะเขาไม่ มี เงนิจะใช ้หน้ี 26  ผู้รบัใช ้ ลูกหน้ี  ผู้ น้ันจึงกราบ
ลงนมัสการท่านวา่ �ข้าแต่ ท่าน ขอโปรดอดทนต่อข้าพเจ้าเถิด  แล ้วข้าพเจ้าจะใช ้หน้ี  ท้ังส้ิน � 27  เจ้ า
นายของผู้ รบัใช ้ ผู้ น้ั นม ีพระทัยเมตตา โปรดยกหน้ีปล่อยตัวเขาไป 28  แต่  ผู้รบัใช ้ ผู้ น้ันออกไปพบคนหน่ึง
เป็นเพื่อนผู้ รบัใช ้ ด้วยกัน ซ่ึงเป็นหน้ีเขาอยู ่หน ่ึงรอ้ยเดนาร ิอนั จึงจับคนน้ันบีบคอวา่ �จงใช ้หน้ี  ให ้ ข้า �
29 เพื่อนผู้ รบัใช ้ ผู้ น้ันได้กราบลงแทบเท้าออ้นวอนวา่ �ขอโปรดอดทนต่อข้าพเจ้าเถิด  แล ้วข้าพเจ้าจะใช ้
หน้ี  ท้ังส้ิน � 30  แต่ เขาไม่ ยอม จึงนําผู้ รบัใช ้ ลูกหน้ี น้ันไปขังคุกไว้ จนกวา่จะใช้เงนิน้ัน 31 ฝ่ายพวกเพื่อน
ผู้ รบัใช ้เม่ือเหน็เหตุ การณ์  เชน่น้ัน  ก ็พากันสลดใจยิ่งนัก จึงนําเหตุ การณ์ ท้ังปวงไปกราบทูลเจ้านายของ
พวกตน 32  แล ้วเจ้านายของเขาจึงทรงเรยีกผู้ รบัใช ้น้ันมาส่ังวา่ � โอ  เจ้ าผู้ รบัใช ้ ชัว่ เราได้โปรดยกหน้ี 
ให ้ เจ้ าหมด เพราะเจ้าได้ออ้นวอนเรา 33  เจ้ าควรจะเมตตาเพื่อนผู้ รบัใช ้ ด้วยกัน เหมือนเราได้เมตตา
เจ้ามิ ใช ่ หรอื � 34  แล ้วเจ้านายของเขาก ็กร ้ิวจึงมอบผู้น้ันไว ้แก่  เจ้าหน้าท่ี  ให ้ ทรมาน จนกวา่จะใช ้หน้ี  หมด 
35 พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงกระทําแก่ท่านทุกคนอยา่งน้ัน ถ้าหากวา่ท่านแต่ละคนไม่
ยกโทษการละเมิดให ้แก่  พี่ น้องของท่านด้วยใจกวา้งขวาง�

19
 พระเยซู ทรงเสด็จจากแควน้กาลิลี เข้าสู่  แคว ้นยูเดีย

1 ต่อมาเม่ือพระเยซูตรสัถ้อยคําเหล่าน้ีเสรจ็แล้ว  พระองค์  ได้ เสด็จจากแควน้กาลิลี  เข ้าไปในเขตแดน
แควน้ยูเดียฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น 2 ฝูงชนเป็ นอ ันมากได้ตามพระองค์ ไป  แล ้วพระองค์ทรงรกัษาโรค
ของเขาใหห้ายท่ี น่ัน 

 พระเยซู ทรงชีแ้จงถึงเรือ่งการหยา่รา้ง (มธ 5:31-32; มก 10:1-12;  ลก 16:18)
3 พวกฟาร ิสี มาทดลองพระองค์ทูลถามวา่ � ผู้ ชายจะหยา่ภรรยาของตนเพราะเหตุใดๆก็ ตาม เป็นการถูก

ต้องตามพระราชบัญญั ติ  หรอืไม่ � 4  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ �พวกท่านไม่ ได้ อา่นหรอืวา่ พระผู้ทรงสรา้ง
มนษุย ์แต่เดิม � ได้ ทรงสรา้งพวกเขาให้เป็นชายและหญิง� 5 และตร ัสว ่า � เพราะเหตุน้ี  ผู้ ชายจะจาก
บิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาท้ังสองจะเป็นเน้ื ออ ันเดียวกัน� 6 เขาจึงไม่เป็น
สองต่อไป  แต่ เป็นเน้ื ออ ันเดียวกัน  เหตุ ฉะน้ันซ่ึงพระเจ้าได้ทรงผูกพั นก ันแล้ว อยา่ให ้มนษุย ์ ทําให ้พราก
จากกันเลย� 7 เขาจึงทูลถามพระองค์ วา่ �ถ้าอยา่งน้ันทําไมโมเสสได้สัง่ให้ทําหนังสือหยา่ให ้ภรรยา  แล้ว
ก็ หยา่ได้� 8  พระองค์ ตรสัแก่เขาวา่ �โมเสสได้ ยอมให ้ท่านท้ังหลายหยา่ภรรยาของตน เพราะใจท่านท้ัง
หลายแขง็กระด้าง  แต่ เม่ือเดิมมิ ได้ เป็นอยา่งน้ัน 9 ฝ่ายเราบอกท่านท้ังหลายวา่  ผู้ ใดหยา่ภรรยาของตน
เพราะเหตุ ต่างๆ  เวน้แต่  เป็นชู ้กับชายอื่นแล้วไปมีภรรยาใหม่ ก ็ ผิดประเวณี และผู้ใดรบัหญิงท่ีหยา่แล้ วน ้ั
นมาเป็นภรรยาก ็ผิดประเวณี  ด้วย � 10 พวกสาวกของพระองค์ทูลพระองค์ วา่ �ถ้ากรณีของฝ่ายชายต้อง
เป็นเชน่น้ั นก ับภรรยาของเขา การสมรสก็ ไม่ดี  เลย � 11  พระองค์ ทรงตอบเขาวา่ � มิใช ่ ทุ กคนจะรบัประพฤติ
ตามข้อน้ี ได้  เวน้แต่  ผู้  ท่ี ทรงให ้ประพฤติ  ได้ 12 ด้วยวา่ผู้ ท่ี เป็นขั นที  ต้ังแต่ กําเนิดจากครรภ์มารดาก ็มี  ผู้  ท่ี  
มนษุย ์กระทําให้เป็นขั นที  ก ็ มี  ผู้  ท่ี กระทําตัวเองให้เป็นขั นที เพราะเหน็แก่อาณาจักรแหง่สวรรค์ ก ็ มี ใคร
ถือได้ ก ็ ให ้ถือเอาเถิด�

 พระเยซู ทรงอวยพระพรแก่เด็กๆ (มก 10:13-16;  ลก 18:15-17)
13 ขณะน้ันเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์ เพื่อจะให ้พระองค์ ทรงวางพระหตัถ์และอธษิฐาน  แต่  เหล่ า

สาวกก็หา้มปรามไว้ 14 ฝ่ายพระเยซูตร ัสว ่า �จงยอมให้เดก็เลก็ๆเข้ามาหาเรา อยา่หา้มเขาเลย เพราะวา่
อาณาจักรแหง่สวรรค์ยอ่มเป็นของคนเชน่เดก็เหล่าน้ัน� 15 เม่ือพระองค์ทรงวางพระหตัถ์บนเด็กเหล่า
น้ันแล้ว  ก็ เสด็จไปจากท่ี น่ัน 

เรือ่งเศรษฐี หนุ่ม (มก 10:17-30;  ลก 10:25-30)
16  ดู  เถิด  มี คนหน่ึงมาทูลพระองค์ วา่ �ท่านอาจารย ์ผู้  ประเสรฐิ ข้าพเจ้าจะต้องทําดีประการใดจึงจะได้ ช ี

ว ิตน ิรนัดร�์ 17  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ �ท่านเรยีกเราวา่ประเสรฐิทําไมเล่า  ไม่มี  ผู้ ใดประเสรฐินอกจาก
พระองค์เดียวคือพระเจ้า  แต่ ถ้าท่านปรารถนาจะเข้าในชวีติ  ก ็ ให ้ถือรกัษาพระบัญญั ติ  ไว ้� 18 คนน้ันทูล
ถามพระองค์ วา่ �คือพระบัญญั ติ ข้อใดบ้าง�  พระเยซู ตร ัสว ่า �อยา่กระทําการฆาตกรรม อยา่ล่วงประเวณี
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ผัวเมียเขา อยา่ลักทรพัย์ อยา่เป็นพยานเทจ็ 19 จงให ้เกียรติ  แก่  บิ ดามารดาของตน และจงรกัเพื่อนบ้าน
เหมือนรกัตนเอง� 20 คนหนุ่ มน ้ันทูลพระองค์ วา่ �ข้อเหล่าน้ีข้าพเจ้าได้ถือรกัษาไว ้ทุ กประการตัง้แต่เป็น
เด็กหนุ่มมา ข้าพเจ้ายงัขาดอะไรอ ีกบ ้าง� 21  พระเยซู ตรสัแก่เขาวา่ �ถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ ท่ี ทําจนครบถ้ 
วน จงไปขายบรรดาส่ิงของซึ่งท่านมี อยู ่แจกจ่ายให้คนอนาถา  แล ้ วท ่านจะมี ทรพัย์สมบัติ ในสวรรค์  แล ้ว
จงตามเรามา� 22 เม่ือคนหนุ่มได้ยนิถ้อยคําน้ันเขาก็ออกไปเป็นทุกข์ เพราะเขามี ทรพัย ์ สิ ่งของเป็ นอ ันมาก
23  พระเยซู ตรสักับเหล่าสาวกของพระองค์ วา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่  คนมั่งมี  จะเข้ าใน
อาณาจักรแหง่สวรรค์ ก ็ ยาก 24 เราบอกท่านท้ังหลายอ ีกวา่ ตั วอ ูฐจะลอดรู เข ็มก็งา่ยกวา่คนม่ั งม ี จะเข้ า
ในอาณาจักรของพระเจ้า� 25 เม่ือพวกสาวกของพระองค์ ได้ ย ินก ็ประหลาดใจมาก จึงทูลวา่ �ถ้าอยา่งน้ัน
ใครจะรอดได้� 26  พระเยซู ทอดพระเนตรดูพวกสาวกและตรสักับเขาวา่ �ฝ่ายมนษุย์ยอ่มเป็นไปไม่ ได้  แต่ 
พระเจ้าทรงกระทําให ้เป็นไปได้  ทุกส่ิง �

บรรดาอคัรสาวกจะพิพากษาอสิราเอลสิบสองตระกูล
27  แล ้วเปโตรทูลพระองค์ วา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์ทัง้หลายได้สละสิง่สารพัด และได้ ติ ดตามพระองค์ มา 

พวกข้าพระองค์จึงจะได้อะไรบ้าง� 28  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ ใน
โลกใหม่คราวเม่ื อบ ุตรมนษุย์จะน่ังบนพระท่ีน่ังแหง่สงา่ราศีของพระองค์ น้ัน พวกท่านท่ี ได้  ติ ดตามเรา
มาจะได้น่ังบนบัลลั งก ์ สิ บสองท่ี พิพากษาชนอสิราเอลสิบสองตระกูล 29  ทุ กคนท่ี ได้ สละบ้านหรอืพี่น้อง
ชายหญิงหร ือบ ดิามารดาหรอืภรรยาหร ือบ ุตรหรอืท่ี ดิน เพราะเหน็แก่นามของเรา  ผู้ น้ันจะได้ผลรอ้ยเท่า
และจะได้ ช ีว ิตน ิรนัดรเ์ป็นมรดก 30  แต่  มี หลายคนท่ีเป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้าย และท่ีเป็น
คนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น�

20
คําอุปมาเก่ียวกับคนงานในสวนองุน่

1 �ด้วยวา่อาณาจักรแหง่สวรรค์เปรยีบเหมือนเจ้าของบ้านคนหน่ึงออกไปจ้างคนทํางานในสวนองุน่
ของตนแต่เวลาเชา้ตรู่ 2 ครัน้ตกลงกั บลู กจ้างวนัละเดนาริอนัแล้ว จึงใช ้ให ้ไปทํางานในสวนองุน่ของ
เขา 3 พอเวลาประมาณสามโมงเชา้  เจ้ าของบ้านก็ออกไปอกี  เห ็นคนอื่นยนือยู ่เปล ่าๆกลางตลาด 4 จึง
พู ดก ับเขาวา่ �ท่านท้ังหลายจงไปทํางานในสวนองุน่ด้วยเถิด เราจะใหค่้าจ้างแก่พวกท่านตามสมควร�
 แล ้วเขาก็พากันไป 5 พอเวลาเท่ียงวนัและเวลาบ่ายสามโมง  เจ้ าของบ้านก็ออกไปอกี ทําเหมือนก่อน
6 ประมาณบ่ายหา้โมงก็ออกไปอกีครัง้หน่ึง พบอกีพวกหน่ึงยนือยู ่เปล ่าๆจึงพู ดก ับเขาวา่ �พวกท่านยนื
อยู ่ท่ีน่ี  เปล ่าๆตลอดวนัทําไม� 7 พวกเขาตอบเจ้าของบ้านวา่ �เพราะไม่ มี ใครจ้างพวกข้าพเจ้า�  เจ้ า
ของบ้านบอกพวกเขาวา่ �ท่านท้ังหลายจงไปทํางานในสวนองุน่ด้วยเถิด และท่านจะได้รบัค่าจ้างตาม
สมควร� 8 ครัน้ถึงเวลาพลบค่ําเจ้าของสวนองุน่จึงส่ังเจ้าพนักงานวา่ �จงเรยีกคนทํางานมาและใหค่้า
จ้างแก่ เขา  ต้ังแต่ คนมาทํางานสุดท้าย จนถึงคนท่ีมาแรก� 9  คนที ่มาทํางานเวลาประมาณบ่ายหา้โมง
น้ัน  ได้ ค่าจ้างคนละหน่ึงเดนาร ิอนั 10 ส่วนคนท่ีมาทีแรกนึกวา่เขาคงจะได้มากกวา่น้ัน  แต่  กไ็ด้ คนละ
หน่ึงเดนารอินัเหมือนกัน 11 เมื่อเขารบัเงนิไปแล้ วก ็บ่นต่อวา่เจ้าของบ้าน 12  วา่ �พวกท่ีมาสุดท้ายได้
ทํางานชัว่โมงเดียว และท่านได้ ให ้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากั นก ับพวกเราท่ีทํางานตรากตราํกลางแดดตลอด
วนั� 13 ฝ่ายเจ้าของบ้านก็ตอบแก่คนหน่ึงในพวกน้ั นว ่า �สหายเอย๋ เรามิ ได้ โกงท่านเลย ท่านได้ตกลง
กับเราแล้ วว ันละหน่ึงเดนารอิ ันม ิ ใช ่ หรอื 14 รบัค่าจ้างของท่านไปเถิด เราพอใจจะให ้คนที ่มาทํางานหลัง
ท่ีสุดน้ันเท่ากั นก ั บท ่าน 15 เราปรารถนาจะทําอะไรกับส่ิงท่ีเป็นของเราเองน้ันไม่ ถู กต้องตามพระราช
บัญญั ติ  หรอื ทําไมท่านอจิฉาตารอ้นเมื่อเหน็เราใจดี� 16 อยา่งน้ันแหละคนท่ีเป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็น
คนต้น และคนท่ีเป็นคนต้นจะกลับเป็นคนสุดท้าย ด้วยวา่ผู้ ท่ี  ได้ รบัเชญิก ็มาก  แต่  ผู้  ท่ี ทรงเลือกก ็น้อย �

 พระเยซู ทรงพยากรณ์ อ ีกครัง้ ถึงการทรยศพระองค์ การสิน้พระชนม์และการฟ้ืนคืนพระชนม์ (มธ
12:38-42; 16:21-28; 17:22-23; มก 10:32-34;  ลก 18:31-34)

17 เม่ือพระเยซูจะเสด็จขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม ขณะอยู่ตามหนทางได้พาเหล่าสาวกสิบสองคนไปแต่ 
ลําพัง และตรสักับเขาวา่ 18 � ดู  เถิด เราท้ังหลายจะขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเลม็ และบุตรมนษุยจ์ะถูกทรยศให ้
อยู ่กับพวกปุโรหติใหญ่และพวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่าน้ันจะปรบัโทษท่านถึงตาย 19 และจะมอบ
ท่านไวกั้บคนต่างชาติ ให ้เยาะเยย้เฆีย่นตี และให้ตรงึไว ้ท่ี  กางเขน และว ันที ่สามท่านจึงจะกลับฟ้ืนขึ้นมา
ใหม่�

มารดาคนหน่ึงทูลขอความยิง่ใหญ่ ให ้ แก่  บุ ตรชายของนาง (มก 10:35-45)
20 ขณะน้ันมารดาของบุตรแหง่เศเบดีพาบุตรชายทัง้สองมาเฝ้าพระองค์  นม ัสการทูลขอสิง่หน่ึงจาก

พระองค์ 21  พระองค์ จึงทรงถามนางน้ั นว ่า �ท่านปรารถนาอะไร� นางทูลพระองค์ วา่ �ขอทรงโปรดอนญุาต
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ให ้บุ ตรชายของข้าพระองค์สองคนน้ีน่ังในราชอาณาจักรของพระองค์ เบื้องขวาพระหตัถ์คนหน่ึง เบื้องซ้าย
คนหน่ึง� 22  แต่  พระเยซู ตรสัตอบวา่ � ท่ี ท่านขอน้ันท่านไม่ เข้าใจ ถ้วยซ่ึงเราจะด่ื มน ้ันท่านจะด่ืมได้ หรอื 
และบัพติศมาน้ันซ่ึงเราจะรบั ท่านจะรบัได้ หรอื � เขาทูลพระองค์ วา่ �พวกข้าพระองค์ ทําได้ � 23  พระองค์ 
ตรสักับเขาวา่ �ท่านจะด่ืมจากถ้วยของเรา และรบับัพติศมาด้วยบัพติศมาท่ีเราจะร ับก ็ จรงิ  แต่ ซ่ึงจะน่ัง
ข้างขวาและข้างซ้ายของเราน้ัน  ไม่ใช ่ พน ักงานของเราท่ีจะมอบให้  แต่ พระบิดาของเราได้ทรงเตรยีมไว้
สําหรบัผู้ ใด  ก ็จะให ้แก่  ผู้  น้ัน � 24 เม่ือสาวกสิบคนน้ันได้ยนิแล้ว พวกเขาก็ มี ความขุ่นเคืองพี่น้องสองคนน้ัน
25  พระเยซู ทรงเรยีกเขาทัง้หลายมาตร ัสว ่า �ท่านท้ังหลายรู ้อยู ่ วา่  ผู้ ครองของคนต่างชาติยอ่มเป็นเจ้า
เหนือเขา และผู้ ใหญ่ ท้ังหลายก ็ใช ้อาํนาจบังคับ 26  แต่ ในพวกท่านหาเป็นอยา่งน้ันไม่ ถ้าผู้ใดใครจ่ะได้ 
เป็นใหญ่ ในพวกท่าน  ผู้ น้ันจะต้องเป็นผู้ ปรนนิบัติ ท่านท้ังหลาย 27 ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้นใน
พวกท่าน  ผู้ น้ันจะต้องเป็นผู้ รบัใช ้ของพวกท่าน 28 อยา่งท่ี บุ ตรมนษุย ์มิได้ มาเพื่อรบัการปรนนิบั ติ  แต่ มา
เพื่อจะปรนนิบั ติ และประทานชวีติของท่านใหเ้ป็นค่าไถ่สําหรบัคนเป็ นอ ันมาก�

ชายตาบอดสองคนมองเหน็ได้ อกี (มก 10:46-52;  ลก 18:35-43)
29 เม่ือพระองค์กับเหล่าสาวกออกไปจากเมืองเยร ีโค ฝูงชนเป็ นอ ันมากก็ตามพระองค์ ไป 30 และดู เถิด  

มี ชายตาบอดสองคนน่ังอยู่รมิหนทาง เม่ือเขาได้ย ินว ่าพระเยซูเสด็จผ่านมา จึงรอ้งวา่ � โอ  พระองค์  ผู้ เป็น
บุตรดาวดิเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ เถิด � 31 ฝ่ายประชาชนก็หา้มเขาให้น่ิงเสีย  แต่ เขายิง่รอ้งขึ้ 
นอ ี กวา่ � โอ  พระองค์  ผู้ เป็นบุตรดาวดิเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ เถิด � 32  พระเยซู จึงหยุดประทับ
ยนือยู่ เรยีกเขามา และตร ัสว ่า �ท่านท้ังสองใคร่จะให้เราทําอะไรเพื่อท่าน� 33 พวกเขาทูลพระองค์ วา่ 
� พระองค์  เจ้าข้า  ขอให ้ตาของข้าพระองค์ มองเหน็ � 34  พระเยซู จึ งม ีพระทัยเมตตา  ก็ ทรงถูกต้องตาเขา ใน
ทันใดน้ันตาของเขาก็ เห ็นได้และเขาทัง้สองได้ ติ ดตามพระองค์ ไป 

21
 พระเยซู ทรงเสด็จเข้าสู่ กรุ งเยรูซาเล็มอยา่งผู้ มี  ชยัชนะ (ศคย 9:9; มก 11:1-10;  ลก 19:29-38; ยน

12:12-19)
1 ครัน้พระองค์กับพวกสาวกมาใกล้ กรุ งเยรูซาเล็ม ถึงหมู่บ้านเบธฟายี เชงิภูเขามะกอกเทศ  แล ้วพระเยซู

ทรงใชส้าวกสองคน 2 ตร ัสส ัง่เขาวา่ �จงเข้าไปในหมู่บ้านท่ี อยู ่ตรงหน้าท่าน  ทันที ท่านจะพบแมล่าตัวหน่ึง
ผูกอยู่กั บลู กของมัน จงแก้จูงมาให ้เรา 3 ถ้ามี ผู้ ใดวา่อะไรแก่ท่านท่านจงวา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าต้อง
พระประสงค์�  แล ้วเขาจะปล่อยให้มาทั นที � 4  เหตุการณ์ ทัง้ปวงน้ี เก ิดขึ้นเพื่อจะให้พระวจนะท่ีตรสัโดย
ศาสดาพยากรณ์สําเรจ็ซ่ึงวา่ 5 �จงบอกธดิาแหง่ศิโยนวา่  ดู  เถิด  กษัตรยิ ์ของเธอเสด็จมาหาเธอ โดยพระทั 
ยอ ่อนสุ ภาพ ทรงแม่ ลาก ั บลู กของมัน� 6 สาวกทัง้สองคนน้ั นก ็ไปทําตามพระเยซูตร ัสส ่ังเขาไว้ 7 จึงจูงแม่ 
ลาก ั บลู กของมันมา และเอาเส้ือผ้าของตนปูบนหลัง  แล ้วเขาให ้พระองค์ ทรงลาน้ัน 8 ฝูงชนเป็ นอ ันมากได้
เอาเส้ือผ้าของตนปูตามถนนหนทาง คนอื่นๆก็ตั ดก ่ิงไม้มาปูตามถนน 9 ฝ่ายฝูงชนซ่ึงเดินไปข้างหน้ากับผู้ ท่ี 
ตามมาข้างหลั งก ็ พร อ้มกันโหร่อ้งวา่ �โฮซันนาแก่ราชโอรสของดาวดิ � ขอให ้ พระองค์  ผู้ เสด็จมาในพระนาม
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจรญิ โฮซันนา� ในท่ี สูงสุด � 10 เม่ือพระองค์เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็ม
แล้ว ประชาชนทั ่วท ้ังกรุ งก ็พากันแตกต่ืนถามวา่ �ท่านผู้ น้ี เป็นผู้ ใด � 11 ฝูงชนก็ตอบวา่ � น่ี คือเยซู ศาสดา
พยากรณ์ ซ่ึงมาจากนาซาเรธ็แควน้กาลิลี�

 พระเยซู ทรงชาํระล้างพระวหิารเป็ นคร ัง้ท่ี สอง (มก 11:15-18;  ลก 19:45-47)
12  พระเยซู จึงเสด็จเข้าไปในพระวหิารของพระเจ้า ทรงขับไล่บรรดาผู้ซ้ือขายในพระวหิารน้ัน และควํา่โต๊ะ

ผู้รบัแลกเงนิ กั บท ัง้ควํา่ท่ีน่ังผูข้ายนกเขาเสีย 13 และตรสักับเขาวา่ � มี พระวจนะเขียนไว ้วา่ �นิเวศของเรา
เขาจะเรยีกวา่เป็นนิเวศอธษิฐาน�  แต่  เจ้ าท้ังหลายมากระทําให ้เป็น �ถ้ําของพวกโจร� � 14 คนตาบอด
และคนงอ่ยพากันมาเฝ้าพระองค์ในพระว ิหาร  พระองค์  ได้ ทรงรกัษาเขาให ้หาย 15  แต่ เม่ือพวกปุโรหติใหญ่
กับพวกธรรมาจารย ์ได้  เห ็นการมหศัจรรย ์ท่ี  พระองค์ ทรงกระทํา ทัง้ได้ยนิหมู่เด็ กร ้องในพระวหิารวา่ �โฮซัน
นาแก่ราชโอรสของดาวดิ� เขาทัง้หลายก็พากันแค้นเคือง 16 และจึงทูลพระองค์ วา่ �ท่านไม่ ได้ ยนิคําท่ีเขา
รอ้งหรอื�  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ � ได้ ยนิแล้ว พวกท่านยงัไม่เคยอา่นหรอืวา่ �จากปากของเด ็กอ ่อน
และเดก็ท่ีย ังด ูดนม ท่านก ็ได้ รบัคําสรรเสรญิอนัจรงิแท้� � 17  พระองค์  ได้ ทรงละจากเขาและเสด็จออก
จากกรุงไปประทั บอย ู่ ท่ี  หมู่ บ้านเบธานี

มะเด่ือถูกสาปก็ เห ี่ยวแหง้ไป (มก 11:12-14, 20-24)
18 ครัน้ เวลาเชา้ขณะท่ี พระองค์ เสด็จกลับไปยงักรุ งอ ีก  พระองค์  ก็ ทรงหวิพระกระยาหาร 19 และเม่ือ

พระองค์ทรงทอดพระเนตรเหน็ต้นมะเด่ือต้นหน่ึงอยูร่มิทาง  พระองค์  ก็ ทรงดําเนินเข้าไปใกล้  เห ็นต้นมะเด่ือ
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น้ันไม่ มี ผลมี แต่ ใบเท่าน้ัน จึงตรสักับต้นมะเด่ือน้ั นว ่า � เจ้ าจงอยา่มีผลอกีต่อไป� ทันใดน้ันต้นมะเด่ื อก ็ 
เห ่ียวแหง้ไป 20 ครัน้เหล่าสาวกได้ เห ็ นก ็ ประหลาดใจ  แล ้ วว ่า �เป็นอยา่งไรหนอต้นมะเด่ือจึงเหีย่วแหง้ไปใน
ทันใด� 21 ฝ่ายพระเยซูตรสัตอบเขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ ถ้าท่านมีความเชื่อและมิ 
ได้  สงสัย ท่านจะกระทําได้เช ่นที ่เราได้กระทําแก่ต้นมะเด่ือน้ี ยิ่งกวา่น้ัน  ถึงแม้ ท่านจะส่ังภูเขาน้ี วา่ �จง
ถอยไปลงทะเล� ก ็จะสําเรจ็ได้ 22  สิ ่งสารพัดซ่ึงท่านอธษิฐานขอด้วยความเชื่อ ท่านจะได้�

 พระเยซู กับสิทธอิาํนาจของพระองค์ (มก 11:27-33;  ลก 20:1-8)
23 เม่ือพระองค์เสด็จเข้าไปในพระวหิารในเวลาท่ีทรงสัง่สอนอยู่ พวกปุโรหติใหญ่และพวกผู้ ใหญ่ ของ

ประชาชนมาหาพระองค์ทูลถามวา่ �ท่านมี สิทธ ิอนัใดจึงได้ทําเชน่น้ี ใครให ้สิทธ ิ น้ี  แก่  ท่าน � 24  พระเยซู ตรสั
ตอบเขาวา่ �เราจะถามท่านท้ังหลายสักข้อหน่ึ งด ้วย ซ่ึงถ้าท่านบอกเราได้ เราจะบอกท่านเหมือนกั นว ่า
เรากระทําการน้ีโดยสิทธอินัใด 25 คื อบ ัพติศมาของยอหน์น้ันมาจากไหน มาจากสวรรค์หรอืจากมนษุย�์
เขาได้ปรกึษากั นว ่า �ถ้าเราจะวา่ �มาจากสวรรค์� ท่านจะถามเราวา่ � เหตุ ไฉนท่านจึงไม่เชื่อยอหน์เล่า�
26  แต่ ถ้าเราจะวา่ �มาจากมนษุย�์ เราก็ กล ัวประชาชน เพราะประชาชนทัง้ปวงถือวา่ยอหน์เป็นศาสดา
พยากรณ์� 27 เขาจึงทูลตอบพระเยซู วา่ �พวกข้าพเจ้าไม่ ทราบ �  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �เราจะไม่บอก
ท่านท้ังหลายเหมือนกั นว ่า เรากระทําการน้ีโดยสิทธอินัใด

คําอุปมาเก่ียวกับบุตรชายสองคน
28  แต่ ท่านท้ังหลายคิดเหน็อยา่งไร ชายผู้ หน ่ึ งม ี บุ ตรชายสองคน  บิ ดาไปหาบุตรคนแรกวา่ �ลูกเอย๋

 วนัน้ี จงไปทํางานในสวนองุน่ของพ่อเถิด� 29  บุ ตรคนน้ันตอบวา่ �ข้าพเจ้าไม่ ไป �  แต่ ภายหลังกลับใจ
แล้วไปทํา 30  บิ ดาจึงไปหาบุตรคนท่ีสองพูดเชน่เดียวกัน  บุ ตรน้ันตอบวา่ �ข้าพเจ้าไปขอรบั�  แต่  ไม่  ไป 
31  บุ ตรสองคนน้ีคนไหนเป็นผู้ทําตามความประสงค์ของบิดาเล่า� เขาทูลตอบพระองค์ วา่ �คื อบ ุตรคน
แรก�  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ พวกเกบ็ภาษีและหญิงโสเภณี ก ็ เข 
้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านท้ังหลาย 32 ด้วยยอหน์ได้มาหาพวกท่านด้วยทางแหง่ความชอบ
ธรรม ท่านหาเชื่อยอหน์ไม่  แต่ พวกเกบ็ภาษีและพวกหญิงโสเภณี ได้ เชื่อยอหน์ ฝ่ายท่านท้ังหลายถึงแม้ 
ได้  เห ็นแล้ว ภายหลั งก ็ มิได้  กล ับใจเชื่อยอหน์

คําอุปมาเก่ียวกับผูเ้ชา่สวนท่ี ไม่  ซ่ือสัตย ์(อสย 5:1-7; มก 12:1-9;  ลก 20:9-19)
33 จงฟงัคําอุปมาอกีเรือ่งหน่ึงวา่ ย ังม ี เจ้ าของบ้านผู้ หน ึ่งได้ทําสวนองุน่  แล ้วล้ อมร ้ัวต้นไม้ ไว ้ รอบ เขา

ได้สกัดบ่อยํ่าองุน่ในสวน และสรา้งหอเฝ้า  ให ้พวกชาวสวนเชา่แล้ วก ็ไปเมืองไกล 34 ครัน้ฤดู เก ็บผล
องุน่ใกล้ เข้ามา เขาจึงใช้พวกผู้ รบัใช ้ไปหาคนเชา่สวน เพื่อจะรบัผลองุน่ 35 และคนเชา่สวนน้ันจับพวก
ผู้ รบัใช ้ของเขา  เฆีย่นตี เสียคนหน่ึง ฆา่เสียคนหน่ึง เอาหนิขวา้งเสียให้ตายคนหน่ึง 36  อ ีกครัง้หน่ึงเขา
ก ็ใช ้ ผู้รบัใช ้คนอื่นๆไปมากกวา่ครั ้งก ่อน  แต่ พวกเชา่สวนก ็ได้ ทําแก่เขาอยา่งน้ั นอ ีก 37 ครัง้สุดท้ายเขา
จึงใช ้บุ ตรชายของเขาไปหา  พูดวา่ �พวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเรา� 38  แต่ เมื่อบรรดาคนเชา่
สวนเหน็บุตรชายเจ้าของบ้านก ็พู  ดก ั นว ่า �คนน้ีแหละเป็นทายาท มาเถิด  ให ้เราฆา่เขา  แล ้วให้เรายดึ
มรดกของเขาเสีย� 39 เขาจึงพากันจับบุตรน้ัน  ผล ักออกไปนอกสวนองุน่แล้วฆา่เสีย 40  เหตุ  ฉะน้ัน เม่ือ
เจ้าของสวนองุน่มา เขาจะทําอะไรแก่คนเชา่สวนเหล่าน้ัน� 41 เขาทัง้หลายทูลตอบพระองค์ วา่ �เขาจะ
ทําลายล้างคนชัว่เหล่าน้ันอยา่งแสนสาหสั และจะให้สวนองุน่น้ันแก่คนเชา่อื่นๆท่ีจะแบ่งผลโดยถูกต้อง
ตามฤดูกาลแก่เขาต่อไป� 42  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �ท่านท้ังหลายยงัไม่เคยอา่นในพระคัมภีรห์รอืซึ่งวา่
�ศิลาซึ่งชา่งก่อได้ปฏิเสธเสีย  ได้  กล ับกลายเป็นศิ ลาม ุมเอกแล้ว การน้ีเป็นมาจากองค์ พระผู้เป็นเจ้า 
เป็นการมหศัจรรย ์ประจักษ์  แก่ ตาเรา� 43  เหตุ ฉะน้ันเราบอกท่านวา่ อาณาจักรของพระเจ้าจะถูกเอาไป
เสียจากท่าน และยกให ้แก่  ชนชาติ  หน ึ่งซ่ึงจะกระทําให ้เก ิดผลสมกับอาณาจั กรน ้ัน 44  ผู้ ใดล้ มท ับศิ ลาน ้ี
 ผู้ น้ันจะต้องแตกหกัไป  แต่ ศิ ลาน ้ีจะตกทับผู้ ใด  ก ็จะบดขยี ้ผู้ น้ันจนแหลกเป็นผุยผง� 45 ครัน้พวกปุโรหติ
ใหญ่กับพวกฟาร ิสี  ได้ ยนิคําอุปมาของพระองค์ พวกเขาก็ หยัง่รู ้วา่พระองค์ตรสัเล็งถึงพวกเขา 46  แต่ เม่ือ
พวกเขาอยากจะจับพระองค์ เขาก็ กล ัวประชาชน เพราะประชาชนนับถือพระองค์วา่เป็นศาสดาพยากรณ์

22
คําอุปมาเก่ียวกั บพิธ ี อภิเษกสมรส ( ลก 14:16-24)

1  พระเยซู ตรสัแก่เขาเป็นคําอุปมาอ ีกวา่ 2 �อาณาจักรแหง่สวรรค์เปรยีบเหมือนกษั ตร ิย ์องค์  หน่ึง ซึ่ง
ได้จัดพิธ ีอภิ เษกสมรสสําหรบัราชโอรสของท่าน 3  แล ้วใช้พวกผู้ รบัใช ้ไปตามผู้ ท่ี  ได้ รบัเชญิมาในงาน
อภิเษกสมรสน้ัน  แต่ เขาไม่ ใคร ่จะมา 4 ท่านยงัใช้พวกผู้ รบัใช ้อื่นไปอกี รบัส่ังวา่ � ให ้บอกผู้รบัเชญิน้ั นว 
่า  ดู  เถิด เราได้จัดการเล้ียงไว ้แล้ว ววัและสัตว์ขุนแล้วของเราก็ฆา่ไว ้เสรจ็  สิ ่งสารพั ดก ็เตรยีมไว ้พรอ้ม 
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จงมาในพิธ ีอภิ เษกสมรสน้ี เถิด � 5  แต่ เขาก็เพิกเฉยและไปเสีย คนหน่ึงไปไรน่าของตน  อ ีกคนหน่ึ งก ็ไป
ทําการค้าขาย 6 ฝ่ายพวกนอกน้ั นก ็จับพวกผู้ รบัใช ้ของท่าน ทําการอปัยศต่างๆแล้วฆา่เสีย 7  แต่ ครัน้
กษั ตร ิย ์องค์ น้ันได้ยนิแล้ว ท่านก็ทรงพระพิโรธ จึงรบัส่ังให้ยกกองทหารไป ปราบปรามฆาตกรเหล่าน้ัน
และเผาเมืองเขาเสีย 8  แล ้ วท ่านจึงรบัส่ังแก่พวกผู้ รบัใช ้ของท่านวา่ �งานสมรสก ็พร อ้มอยู่  แต่  ผู้  ท่ี  ได้ รบั
เชญิน้ันไม่สมกับงาน 9  เหตุ  ฉะน้ัน จงออกไปตามทางหลวง พบคนมากเท่าใดก ็ให ้เชญิมาในพิธ ีอภิ เษก
สมรสน้ี� 10  ผู้รบัใช ้ เหล่ าน้ันจึงออกไปเชญิคนท้ังปวงตามทางหลวงแล้วแต่จะพบ  ให ้มาท้ั งด ีและชัว่จน
งานสมรสน้ันเต ็มด ้วยแขก 11  แต่ เม่ือกษั ตร ิย ์องค์ น้ันเสดจ็ทอดพระเนตรแขก  ก ็ เห ็นผู้ หน ึ่ งม ิ ได้ สวมเส้ือ
สําหรบังานสมรส 12 ท่านจึงรบัส่ังถามเขาวา่ �สหายเอย๋  เหตุ ไฉนท่านจึงมาท่ี น่ี โดยไม่สวมเส้ือสําหรบั
งานสมรส�  ผู้ น้ั นก ็น่ิงอยู ่พูดไม่ออก 13  กษัตรยิ ์จึงรบัส่ังแก่พวกผู้ รบัใช ้ วา่ �จงมั ดม ื อม ัดเท้าคนน้ีเอาไป
ท้ิงเสียท่ีมืดภายนอก  ท่ี น่ันจะมี การรอ้งไห ้และขบเขี้ยวเค้ียวฟนั� 14 ด้วยผู้ ท่ี  ได้ รบัเชญิก ็มาก  แต่  ผู้  ท่ี ทรง
เลือกก ็น้อย �

 พระเยซู ทรงตอบคําถามของพวกเฮโรดเก่ียวกับการเสียภาษี (มก 12:13-17;  ลก 20:20-26)
15 ขณะน้ันพวกฟาร ิสี ไปปรกึษากั นว ่า พวกเขาจะจับผิดในถ้อยคําของพระองค์ ได้  อยา่งไร 16 พวกเขาจึงใช้

พวกสาวกของตนกับพวกเฮโรดให้ไปทูลพระองค์ วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้หลายทราบอยู่วา่ท่านเป็น
คนซ่ื อสัตย ์และสัง่สอนทางของพระเจ้าด้วยความสัตย ์จรงิ โดยมิ ได้ เอาใจผู้ ใด เพราะท่านมิ ได้  เหน็แก่  หน ้าผู้ 
ใด 17  เหตุ  ฉะน้ัน ขอโปรดบอกใหพ้วกข้าพเจ้าทราบวา่ ท่านคิดเหน็อยา่งไร การท่ีจะส่งส่วยให ้แก่  ซี  ซาร ์ น้ัน  ถู 
กต้องตามพระราชบัญญั ติ  หรอืไม่ � 18  แต่  พระเยซู ทรงล่วงรูถึ้งความชัว่รา้ยของเขาจึงตร ัสว ่า �พวกหน้าซ่ือ
ใจคด  เจ้ าทดลองเราทําไม 19 จงเอาเง ินที จ่ะเสียส่วยน้ันมาใหเ้ราดู ก่อน � เขาจึงเอาเงนิตราเหรยีญหน่ึง
ถวายพระองค์ 20  พระองค์ ตรสัถามเขาวา่ � รู ปและคําจารกึน้ีเป็นของใคร� 21 เขาทูลพระองค์ วา่ �ของซี 
ซาร ์�  แล ้วพระองค์ตรสักับเขาวา่ � เหตุ ฉะน้ันของของซี ซาร ์จงถวายแก่ ซี  ซาร ์และของของพระเจ้าจง
ถวายแด่ พระเจ้า � 22 ครัน้เขาได้ยนิคําตรสัตอบของพระองค์น้ันแล้ว เขาก็ ประหลาดใจ จึงละพระองค์ ไว ้
และพากันกลับไป

 พระเยซู ทรงตอบคําถามของพวกสะดู สี  เก ่ียวกับการฟ้ืนจากความตาย (มก 12:18-27;  ลก 20:27-38)
23 ในวนัน้ั นม ีพวกสะดู สี มาหาพระองค์ พวกน้ีเป็นผู้ ท่ี  กล่าววา่ การฟ้ืนขึ้นมาจากความตายไม่ มี เขาจึงทูล

ถามพระองค์ 24 � อาจารย ์ เจ้าข้า โมเสสสัง่วา่ �ถ้าผู้ใดตายยงัไม่ มี  บุตร  ก็  ให ้น้องชายรบัพี่ สะใภ้ สืบเชื้อสาย
ของพี่ชายไว�้ 25 ในพวกเรามี พี่ น้องผู้ชายเจ็ดคน  พี่  หวัปี  มี ภรรยาแล้ วก ็ตายเม่ือยงัไม่ มี  บุตร  ก็ ละภรรยาไว ้
ให ้ แก่น ้องชาย 26 ฝ่ายคนท่ีสองท่ีสามก็ เชน่เดียวกัน จนถึงคนท่ี เจ็ด 27 ในท่ีสุดหญิงน้ั นก ต็ายด้วย 28  เหตุ ฉะ
น้ันในว ันที ่จะฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย หญิงน้ันจะเป็นภรรยาของผู้ใดในเจ็ดคนน้ัน ด้วยนางได้เป็นภรรยา
ของชายทัง้เจ็ดคนแล้ว� 29  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �พวกท่านผิดแล้ว เพราะท่านไม่ รู ้พระคัมภีร์หรอื
ฤทธิ์เดชของพระเจ้า 30 ด้วยวา่เมื่ อมนษุย ์ฟ้ืนขึ้นมาจากความตายน้ัน จะไม่ มี การสมรสหรอืยกให้เป็น
สามีภรรยากั นอ ีก  แต่ จะเป็นเหมือนพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าในสวรรค์ 31  แต่ เรือ่งคนตายกลับฟ้ืน
น้ัน ท่านท้ังหลายยงัไม่ ได้ อา่นหรอื ซึ่งพระเจ้าได้ตรสัไวกั้บพวกท่านวา่ 32 �เราเป็นพระเจ้าของอบัราฮมั
เป็นพระเจ้าของอิสอคั และเป็นพระเจ้าของยาโคบ� พระเจ้ามิ ได้ เป็นพระเจ้าของคนตาย  แต่ ทรงเป็น
พระเจ้าของคนเป็น� 33 ประชาชนทัง้ปวงเม่ือได้ย ินก ็ประหลาดใจด้วยคําสัง่สอนของพระองค์

พระบัญญั ติ ข้อใหญ่ ท่ีสุด (มก 12:28-34;  ลก 10:25-28)
34  แต่ พวกฟาร ิสี เม่ือได้ย ินว ่าพระองค์ทรงกระทําให้พวกสะดู สี น่ิ งอ ้ันอยู่ จึงประชุมกัน 35  มีน ักกฎหมาย

ผู้ หน ่ึงในพวกเขาทดลองพระองค์โดยถามพระองค์ วา่ 36 � อาจารย ์ เจ้าข้า ในพระราชบัญญั ติ  น้ัน พระบัญญั 
ติ ข้อใดสําคัญท่ี สุด � 37  พระเยซู ทรงตอบเขาวา่ � �จงรกัองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า ด้วย
สุดจิตสุดใจของเจ้า และด้วยส้ินสุดความคิดของเจ้า� 38  น่ี แหละเป็นพระบัญญั ติ ข้อต้นและข้อใหญ่
39 ข้อท่ีสองก ็เหมือนกัน  คือ �จงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง� 40  พระราชบัญญัติ และคําพยากรณ์ท้ัง
ส้ิ นก ็ ขึ้นอยู ่กับพระบัญญั ติ สองข้อน้ี�

คําถามเก่ียวกับบุตรของดาวดิ (มก 12:35-37;  ลก 20:41-44)
41 เม่ือพวกฟาร ิสี ยงัประชุมกันอยู ่ท่ีน่ัน  พระเยซู ทรงถามพวกเขา 42 �พวกท่านคิ ดอย ่างไรด้วยเรือ่งพระ

ครสิต์  พระองค์ ทรงเป็นบุตรของผู้ ใด � เขาตอบพระองค์ วา่ �เป็นบุตรของดาวดิ� 43  พระองค์ ตรสัถาม
เขาวา่ �ถ้าอยา่งน้ันเป็นไฉนดาวดิโดยเดชพระวญิญาณจึงได้เรยีกพระองค์ วา่  องค์  พระผู้เป็นเจ้า และ
รบัส่ังวา่ 44 � องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าตรสักับองค์พระผูเ้ป็นเจ้าของข้าพเจ้าวา่ จงน่ังท่ีขวามือของเรา จนกวา่
เราจะกระทําให ้ศัตรู ของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน� 45 ถ้าดาวดิเรยีกพระองค์วา่องค์ พระผูเ้ป็นเจ้า 
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 พระองค์ จะเป็นบุตรของดาว ิดอย ่างไรได้� 46  ไม่มี  ผู้  หน ึ่งผู้ใดอาจตอบพระองค์สักคําหน่ึง  ตัง้แต่ วนัน้ันมา
 ไม่มี ใครกล้าซักถามพระองค์ ต่อไป 

23
พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาร ิสี หลงตัวเองวา่เป็นคนชอบธรรม (มก 12:38-40;  ลก 20:45-47)

1 ครัง้น้ันพระเยซูตรสักับฝูงชนและพวกสาวกของพระองค์ 2  วา่ �พวกธรรมาจารย์กับพวกฟาร ิสี น่ังบน
ท่ีน่ังของโมเสส 3  เหตุ ฉะน้ันทุกส่ิงซึ่งเขาส่ังสอนพวกท่าน จงถือประพฤติ ตาม  เวน้แต่ การกระทําของ
เขา อยา่ได้ทําตามเลย เพราะเขาเป็นแต่ ผู้  ส่ังสอน  แต่ เขาเองหาทําตามไม่ 4 ด้วยเขาเอาภาระหนักและ
แบกยากวางบนบ่ามนษุย์ ส่วนเขาเองแม้ แต่ น้ิวเดียวก ็ไม่ จับต้องเลย 5 การกระทําของเขาทุกอยา่ง
เป็นการอวดใหค้นเหน็เท่าน้ัน เขาใช ้กล ักพระบัญญั ติ อยา่งใหญ่ สวมเส้ือท่ี มี  พู่ หอ้ยอนัยาว 6 เขาชอบท่ีอ ั
นม ี เกียรติ ในการเล้ียงและท่ีน่ังตําแหน่งสูงในธรรมศาลา 7 กับชอบรบัการคํานั บท ีก่ลางตลาด และชอบ
ให้คนเรยีกเขาวา่ �รบับี รบับี� 8 ท่านท้ังหลายอยา่ให้ใครเรยีกท่านวา่ �รบับี� ด้วยท่านมีพระอาจารย ์
แต่  ผู้ เดียวคือพระครสิต์ และท่านท้ังหลายเป็นพี่น้องกันท้ังหมด 9 และอยา่เรยีกผู้ใดในโลกวา่เป็นบิดา
เพราะท่านมีพระบิดาแต่ ผู้เดียว คือผู้ ท่ี ทรงสถิตในสวรรค์ 10 อยา่ให ้ผู้ ใดเรยีกท่านวา่ � นาย � ด้วยวา่
นายของท่านมี แต่  ผู้ เดียวคือพระครสิต์ 11  ผู้ ใดท่ี เป็นใหญ่  ท่ี สุดในพวกท่าน  ผู้ น้ันจะเป็นผู้ รบัใช ้ของท่าน
ท้ังหลาย 12  ผู้ ใดจะยกตัวขึ้น  ผู้ น้ันจะต้องถูกเหยยีดลง  ผู้ ใดถ่อมตัวลง  ผู้ น้ันจะได้รบัการยกขึ้น

 วบิัติ  แก่ พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาร ิสี (มก 12:38-40;  ลก 20:47)
13  วบิัติ  แก่  เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี คนหน้าซ่ือใจคด ด้วยวา่พวกเจ้าปิดประตูอาณาจักร

แหง่สวรรค์ ไว ้จากมนษุย์ เพราะพวกเจ้าเองไม่ยอมเข้าไป และเม่ือคนอื่นจะเข้าไป พวกเจ้ากข็ัดขวางไว้
14  วบิัติ  แก่  เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี คนหน้าซื่อใจคด ด้วยพวกเจ้ารบิเอาเรอืนของหญิ งม 
่าย และแสรง้อธษิฐานเสียยดืยาว เพราะฉะน้ันพวกเจ้าจะได้รบัพระอาชญามากยิ่งขึ้น 15  วบิัติ  แก่  เจ้า 
พวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี คนหน้าซื่อใจคด ด้วยพวกเจ้าเท่ียวไปตามทางทะเลและทางบกท่ัวไป
เพื่อจะได้ แม้แต่ คนเดียวเข้าจารตี เมื่อได้ แล ้วเจ้าก ็ทําให ้เขากลายเป็นลูกแหง่นรกยิ่งกวา่ตัวเจ้าเองถึง
สองเท่า 16  วบิัติ  แก่  เจ้า คนนําทางตาบอด  เจ้ ากล่าววา่ � ผู้ ใดจะปฏิญาณอา้งพระว ิหาร คําปฏิญาณน้ัน
ไม่ ผูกมัด  แต่  ผู้ ใดจะปฏิญาณอา้งทองคําของพระว ิหาร  ผู้ น้ันจะต้องกระทําตามคําปฏิ ญาณ � 17 คน
โฉดเขลาตาบอด  สิ ่งไหนจะสําคัญกวา่ ทองคําหรอืพระวหิารซึ่งกระทําให้ทองคําน้ันศั กด ์ิ สิทธิ ์ 18 และ
วา่ � ผู้ ใดจะปฏิญาณอา้งแท่นบู ชา คําปฏิญาณน้ันไม่ ผูกมัด  แต่  ผู้ ใดจะปฏิญาณอา้งเครือ่งต้ังถวายบน
แท่นบู ชาน ้ัน  ผู้ น้ันต้องกระทําตามคําปฏิ ญาณ � 19 คนโฉดเขลาตาบอด  สิ ่งใดจะสําคัญกวา่ เครือ่งต้ัง
ถวายหรอืแท่นบูชาท่ีกระทําใหเ้ครือ่งต้ังถวายน้ันศั กด ิ์ สิทธิ ์ 20  เหตุ  ฉะน้ี  ผู้ ใดจะปฏิญาณอา้งแท่นบู ชา  ก ็
ปฏิญาณอา้งแท่นบูชาและส่ิงสารพัดซึ่งอยูบ่นแท่นบู ชาน ั้น 21  ผู้ ใดจะปฏิญาณอา้งพระว ิหาร  ก ็ปฏิญาณ
อา้งพระวหิารและอา้งพระองค์ ผู้ ทรงสถิตในพระวหิารน้ัน 22  ผู้ ใดจะปฏิญาณอา้งสวรรค์  ก ็ปฏิญาณอา้ง
พระท่ีน่ังของพระเจ้าและอา้งพระองค์ ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ังน้ัน 23  วบิัติ  แก่  เจ้า พวกธรรมาจารย์และ
พวกฟาร ิสี คนหน้าซื่อใจคด ด้วยพวกเจ้าถวายสิบชกัหน่ึงของสะระแหน่  ย ่ีหรา่และขมิ้น ส่วนข้อสําคัญ
แหง่พระราชบัญญั ติ คือการพิพากษา ความเมตตาและความเชื่อน้ันได้ละเวน้เสีย  สิ ่งเหล่าน้ันพวกเจ้า
ควรได้กระทําอยู ่แล้ว  แต่  สิ ่ งอ ื่นน้ันไม่ควรละเวน้ด้วย 24 คนนําทางตาบอด  เจ้ ากรองลูกน้ําออก  แต่  กล 
ืนตั วอ ูฐเข้าไป 25  วบิัติ  แก่  เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี คนหน้าซ่ือใจคด ด้วยเจ้าขัดชาํระถ้วย
ชามแต่ ภายนอก ส่วนภายในถ้วยชามน้ันเต ็มด ้วยโจรกรรมและการมัวเมากิเลส 26 พวกฟาร ิสี  ตาบอด 
จงชาํระส่ิงท่ี อยู ่ภายในถ้วยชามเสี ยก ่อน เพื่อข้างนอกจะได้สะอาดด้วย 27  วบิัติ  แก่  เจ้า พวกธรรมาจารย์
และพวกฟาร ิสี คนหน้าซื่อใจคด เพราะวา่เจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝงัศพซึ่งฉาบด้วยปูนขาว ข้างนอกดูงด
งามจรงิๆ  แต่ ข้างในเตม็ไปด้วยกระดูกคนตายและการโสโครกสารพัด 28  เจ้ าท้ังหลายก็เป็นอยา่งน้ัน
แหละ ภายนอกน้ันปรากฏแก่ มนษุย ์วา่เป็นคนชอบธรรม  แต่ ภายในเตม็ไปด้วยความหน้าซ่ือใจคดและ
ความชัว่ชา้ 29  วบิัติ  แก่  เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี คนหน้าซื่อใจคด เพราะพวกเจ้าก่อสรา้ง
อุโมงค์ฝงัศพของพวกศาสดาพยากรณ์ และตกแต่ งอ ุโมงค์ฝงัศพของผู้ชอบธรรมให ้งดงาม 30  แล ้วก
ล่าววา่ �ถ้าเราได้ อยู ่ในสมัยบรรพบุรุษของเราน้ัน เราจะมีส่วนกับเขาในการทําโลหติของพวกศาสดา
พยากรณ์ ให ้ตกก ็หามิได้ � 31 อยา่งน้ันเจ้าท้ังหลายก็เป็นพยานปรกัปราํตนเองวา่  เจ้ าเป็นบุตรของผู้ ท่ี  
ได้ ฆา่ศาสดาพยากรณ์ เหล่าน้ัน 32  เจ้ าท้ังหลายจงกระทําตามท่ีบรรพบุรุษได้กระทําน้ันให้ครบถ้วนเถิด
33  เจ้ าพวกงู  เจ้ าชาติ งู  รา้ย  เจ้ าจะพ้นการลงโทษในนรกอยา่งไรได้ 34  เหตุ  ฉะน้ัน  ดู  เถิด เราใชพ้วกศาสดา
พยากรณ์ พวกนักปราชญ์ และพวกธรรมาจารย์ต่างๆไปหาพวกเจ้า  เจ้ าก็ฆา่เสียบ้าง ตรงึเสียท่ีกางเขน
บ้าง  เฆีย่นตี ในธรรมศาลาของเจ้าบ้าง ข่มเหงไล่ออกจากเมืองน้ีไปเมืองโน้นบ้าง 35 ดังน้ันบรรดาโลห ิ
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ตอ ันชอบธรรมซึ่งตกท่ี แผ่ นดินโลก  ต้ังแต่ โลหติของอาแบลผู้ชอบธรรมจนถึงโลหติของเศคาริยาห ์บุ 
ตรชายบารคัยา  ท่ี พวกเจ้าได้ฆา่เสียในระหวา่งพระวหิารกับแท่นบู ชาน ้ัน ยอ่มตกบนพวกเจ้าท้ังหลาย
36 เราบอกความจรงิแก่ เจ้ าท้ังหลายวา่ บรรดาส่ิงเหล่าน้ีจะตกกับคนสมัยน้ี

 พระเยซู ทรงผิดหวงัต่อกรุงเยรูซาเล็ม ( ลก 13:34-35)
37  โอ เยรูซาเลม็ๆ  ท่ี  ได้ ฆา่บรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอาหนิขวา้งผู้ ท่ี  ได้  รบัใช ้มาหาเจ้าถึงตาย เรา

ใครจ่ะรวบรวมลูกของเจ้าไว ้เนืองๆ เหมือนแม่ ไก่ กกลูกอยู ่ใต้  ปี กของมัน  แต่  เจ้ าไมย่อมเลยหนอ 38  ดู  เถิด 
�บ้านเมืองของเจ้าจะถูกละท้ิงให้รกรา้งแก่ เจ้า � 39 ด้วยเราวา่แก่ เจ้ าท้ังหลายวา่  เจ้ าจะไม่ เห ็นเราอกี
จนกวา่เจ้าจะกล่าววา่ � ขอให ้ พระองค์  ผู้ เสดจ็มาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจรญิ� �

24
การพยากรณ์ถึงการทําลายพระว ิหาร (มก 13:1-13;  ลก 21:5-19)

1 ฝ่ายพระเยซูทรงออกจากพระว ิหาร  แล ้วพวกสาวกของพระองค์มาชี ้ตึ กทัง้หลายของพระวหิารให ้
พระองค์  ทอดพระเนตร 2  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ � สิ ่งสารพัดเหล่าน้ีพวกท่านเหน็แล้วมิ ใช ่ หรอื เราบอก
ความจรงิแก่ท่านวา่ ศิลาท่ีซ้อนทั บก ันอยู ่ท่ีน่ี ซึ่งจะไม่ ถู กทําลายลงก ็หามิได้ � 3 เม่ือพระองค์ประทับบน
ภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ส่วนตัวกราบทูลวา่ �ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทัง้หลายทราบ
วา่  เหตุการณ์  เหล่าน้ี จะบังเกิดขึ้นเม่ือไร  สิ ่งไรเป็นหมายสําคัญวา่พระองค์จะเสด็จมา และวาระสุดท้ายของ
โลกน้ี� 4  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �ระวงัให ้ดี อยา่ให ้ผู้ ใดล่อลวงท่านให ้หลง 5 ด้วยวา่จะมีหลายคนมา
ต่างอา้งนามของเรา  กล่าววา่ �เราเป็นพระครสิต์� เขาจะล่อลวงคนเป็ นอ ันมากให้หลงไป 6 ท่านท้ัง
หลายจะได้ยนิถึงเรือ่งสงครามและข่าวลือเรือ่งสงคราม คอยระวงัอยา่ต่ืนตระหนกเลย ด้วยวา่บรรดา
ส่ิงเหล่าน้ีจําต้องบังเกิดขึ้น  แต่  ท่ี สุดปลายยงัไม่ มาถึง 7 เพราะประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ ประชาชาติ ราช
อาณาจักรต่อสู้ ราชอาณาจักร ท้ังจะเกิ ดก ันดารอาหารและโรคระบาดอยา่งรา้ยแรงและแผ่นดินไหวใน
ท่ี ต่างๆ 8  เหตุการณ์ ท้ังปวงน้ีเป็นขั้นแรกแหง่ความทุกข์ ลําบาก 9 ในเวลาน้ันเขาจะมอบท่านท้ังหลาย
ไว ้ให ้ ทนทุกข์ ลําบากและจะฆา่ท่านเสีย และประชาชาติต่างๆจะเกลียดชงัพวกท่านเพราะนามของเรา
10 คราวน้ันคนเป็ นอ ันมากจะถดถอยไปและทรยศกันและกัน ท้ังจะเกลียดชงัซ่ึ งก ันและกัน 11 จะมี 
ผู้  พยากรณ์  เท ็จหลายคนเกิดขึ้นและล่อลวงคนเป็ นอ ันมากให้หลงไป 12 ความรกัของคนเป็ นอ ันมาก
จะเยอืกเยน็ลง เพราะความชัว่ชา้จะแผ่ขยายออกไป 13  แต่  ผู้  ท่ี ทนได้ จนถึงท่ีสุด  ผู้ น้ันจะรอด 14 ข่าว
ประเสรฐิเรือ่งอาณาจั กรน ีจ้ะประกาศไปท่ัวโลกใหเ้ป็นคําพยานแก่บรรดาประชาชาติ  แล ้ วท ีสุ่ดปลายจะ
มาถึง

 ความทุกข์ เวทนาใหญ่ ยิง่ (มก 13:14-23)
15  เหตุ  ฉะน้ัน เมื่อท่านท้ังหลายเหน็ส่ิงท่ีน่าสะอดิสะเอยีนซึ่งกระทําให ้เก ิดการรกรา้งวา่งเปล่า  ท่ี ดา

เนียลศาสดาพยากรณ์ ได้  กล ่าวถึงน้ัน  ต้ังอยู ่ในสถานบร ิสุทธ ์ิ� ( ผู้ ใดก็ ตามท่ี  ได้ อา่นก็ ให ้ ผู้ น้ันเข้าใจเอา
เถิด� 16 �เวลาน้ันให ้ผู้  ท่ีอยู ่ในแควน้ยูเดียหนีไปยงัภู เขาท้ังหลาย 17  ผู้  ท่ีอยู ่บนดาดฟ้าหลังคาบ้าน อยา่
ให้ลงมาเกบ็ข้าวของใดๆออกจากบ้านของตน 18  ผู้  ท่ีอยู ่ตามทุ่งนา อยา่ให ้กล ับไปเอาเส้ือผ้าของตน 19  
แต่ ในวนัเหล่าน้ัน  วบิัติ จะเกิดขึ้นแก่หญิงท่ี มีครรภ์ หรอืหญิงท่ี มี ลู กอ ่อนกินนมอยู่ 20 จงอธษิฐานขอ
เพื่อการท่ีท่านต้องหนีน้ันจะไมต่กในฤดูหนาวหรอืในวนัสะบาโต 21 ด้วยวา่ในคราวน้ันจะเกิดความทุกข์
ลําบากใหญ่ ยิ่ง อยา่งท่ี ไม่ เคยมี ต้ังแต่ เริม่โลกมาจนถึงเวลาน้ี และจะไม่ มีต ่อไปอกีเลย 22 และถ้ามิ ได้ 
ทรงให้วนัเหล่าน้ันยน่ส้ันเข้า จะไม่ มี เน้ือหนังใดๆรอดได้ เลย  แต่ เพราะทรงเหน็แก่ ผู้  ท่ี เลือกสรรไว้ จึง
ทรงให้วนัเหล่าน้ันยน่ส้ันเข้า 23 ในเวลาน้ันถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านวา่ � ดู  เถิด พระครสิต์ อยู ่ ท่ีน่ี �  หรอื 
� อยู ่ ท่ีโน่น � อยา่ได้เชื่อเลย 24 ด้วยวา่จะมีพระครสิต์ เท ียมเทจ็และผู้ พยากรณ์  เท ียมเทจ็เกิดขึ้นหลาย
คน และจะทําหมายสําคัญอนัใหญแ่ละการมหศัจรรย์ ถ้าเป็นไปได้จะล่อลวงแม้ ผู้  ท่ี ทรงเลือกสรรให ้หลง 
25  ดู  เถิด เราได้บอกท่านท้ังหลายไวก่้อนแล้ว 26  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าใครจะบอกท่านท้ังหลายวา่ � ดู  เถิด ท่าน
ผู้น้ันอยูใ่นถ่ินทุ รก ันดาร�  ก ็จงอยา่ออกไป หรอืจะวา่ � ดู  เถิด  อยู ่ ท่ี หอ้งลับ�  ก ็จงอยา่เชื่อ

 บุ ตรมนษุยจ์ะเสด็จกลับมาพรอ้มด้วยสงา่ราศี (มก 13:24-27;  ลก 21:25-36)
27 ด้วยวา่ฟ้าแลบมาจากทิศตะวนัออกส่องไปจนถึงทิศตะวนัตกฉันใด การเสดจ็มาของบุตรมนษุย ์

ก ็จะเป็นฉันน้ัน 28 ด้วยวา่ซากศพอยู ่ท่ีไหน ฝูงนกอนิทร ีก ็จะตอมกันอยู ่ท่ีน่ัน 29  แต่ พอส้ินความทุกข์
ลําบากแหง่วนัเหล่าน้ันแล้ว � ดวงอาทิตย ์จะมืดไปและดวงจันทรจ์ะไม่ ส่องแสง ดวงดาวท้ังปวงจะตก
จากฟ้า และบรรดาส่ิงท่ี มี อาํนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป� 30 เม่ือน้ันหมายสําคัญแห ่งบ ุตรม
นษุย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า � มนษุย ์ ทุ กตระกูลท่ัวโลกจะไว ้ทุกข์ �  แล ้วเขาจะเหน็ � บุ ตรมนษุย์เสดจ็
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มาบนเมฆในท้องฟ้า�  พร ้อมด้วยฤทธานุภาพและสงา่ราศี เป็นอนัมาก 31  พระองค์ จะทรงใช ้เหล่ าทูต
สวรรค์ของพระองค์ มาด ้วยเสียงแตรอนัดังยิ่งนัก  ให ้รวบรวมคนท้ังปวงท่ี พระองค์ ทรงเลือกสรรไว ้แล ้ว
จากลมท้ังส่ีทิศน้ัน  ต้ังแต่  ท่ี สุดฟ้าข้างน้ีจนถึงท่ีสุดฟ้าข้างโน้น

จากความทุกข์เวทนาถึงการเสวยสุขพันปีของพระองค์ (มก 13:28-29;  ลก 21:29-31)
32  บัดน้ี จงเรยีนคําอุปมาเรือ่งต้นมะเด่ือ เมื่ อก ิ่ งก ้านย ังอ ่อนและแตกใบแล้ว ท่านก ็รู ้วา่ฤดูรอ้นใกล้จะ

ถึงแล้ว 33 เชน่น้ันแหละ เมื่อท่านท้ังหลายเหน็ส่ิงท้ังปวงน้ี  ก ็ ให ้ รู ้วา่เหตุ การณ์ น้ันมาใกล้จะถึงประตู แล้ว 
34 เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ คนชัว่อายุ น้ี จะไม่ล่วงลับไปจนกวา่ส่ิงท้ังปวงน้ีจะสําเรจ็ 35 ฟ้า
และดินจะล่วงไป  แต่ คําของเราจะสูญหายไปหามิ ได้  เลย 

จงเฝ้ารอการเสด็จกลับมาอยา่งไม่คาดหมายของพระครสิต์ (มก 13:32-37;  ลก 21:34-36)
36  แต่  วนัน้ัน โมงน้ัน  ไม่มี ใครรู้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์ในสวรรค์ ก ็ ไม่รู ้ รู ้ แต่ พระบิดาของเราองค์ เดียว 

37 ด้วยสมัยของโนอาห์เป็นอยา่งไร เม่ื อบ ุตรมนษุย์เสดจ็มาก็จะเป็นอยา่งน้ันด้วย 38 เพราะวา่เม่ื อก ่อ
นวนัน้ําท่วมน้ัน คนท้ังหลายได้กินและด่ืมกัน ทําการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากัน จนถึงว ันที ่โน
อาห ์เข ้าในนาวา 39 และน้ําท่วมได้มากวาดเอาพวกเขาไปส้ิน โดยไม่ทั นร ู้ตัวฉันใด เม่ื อบ ุตรมนษุย์เสดจ็
มาก็จะเป็นฉันน้ันด้วย 40 เมื่อน้ันสองคนจะอยู ่ท่ี  ทุ่งนา จะทรงรบัคนหน่ึง ทรงละคนหน่ึง 41 หญิงสอง
คนโม่ แป ้งอยู ่ท่ี โรงโม่ จะทรงรบัคนหน่ึง ทรงละคนหน่ึง 42  เหตุ ฉะน้ันจงเฝ้าระวงัอยู่ เพราะท่านไม่ รู ้
วา่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะเสดจ็มาเวลาใด 43 จงจําไว ้อยา่งน้ี เถิดวา่ ถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู ้ได้ วา่
ขโมยจะมายามใด เขาก็จะเฝ้าระวงั และไม่ ยอมให ้ทะลวงเรอืนของเขาได้ 44  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านท้ังหลาย
จงเตรยีมพรอ้มไว ้เชน่กัน เพราะในโมงท่ีท่านไม่คิดไม่ฝนัน้ันบุตรมนษุยจ์ะเสดจ็มา

 ผู้รบัใช ้ ท่ี  ไม่  สัตยซ่ื์อ 
45 ใครเป็นผู้ รบัใช ้ สัตย ์ซื่อและฉลาด  ท่ี นายได้ต้ังไว้เหนือพวกผู้ รบัใช ้สําหรบัแจกอาหารตามเวลา

46 เม่ือนายมาพบเขากระทําอยู ่อยา่งน้ัน  ผู้รบัใช ้ ผู้ น้ั นก ็จะเป็นสุข 47 เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลาย
วา่ นายจะต้ังเขาไว ้ให ้ ดู แลบรรดาข้าวของของท่านทุกอยา่ง 48  แต่ ถ้าผู้ รบัใช ้ชั ่วน ้ันจะคิดในใจวา่ �นาย
ของข้าคงมาชา้� 49  แล ้วจะต้ังต้นโบยตีเพื่อนผู้ รบัใช ้และกินด่ืมอยู่กับพวกขี้ เมา 50 นายของผู้ รบัใช ้ ผู้ 
น้ันจะมาในว ันที ่เขาไม่ คิด ในโมงท่ีเขาไม่ รู ้ 51 และจะทําโทษเขาถึงสาหสั ท้ังจะขับไล่ ให ้เขาไปเข้าส่วน
กับพวกคนหน้าซ่ือใจคด ซึ่งท่ีน่ันจะมี แต่  การรอ้งไห ้ ขบเขี้ยวเค้ียวฟนั �

25
คําอุปมาเก่ียวกับสาวพรหมจาร ีสิ บคน

1 �เม่ือถึงวนัน้ัน อาณาจักรแหง่สวรรค์จะเปรยีบเหมือนหญิงพรหมจาร ีสิ บคนถือตะเกียงของตนออก
ไปรบัเจ้าบ่าว 2 ในพวกเธอเป็นคนท่ี มี ปัญญาหา้คน และเป็นคนโง่หา้คน 3 พวกท่ี โง ่น้ันเอาตะเกียง
ของตนไป  แต่ หาได้เอาน้ํามันไปด้วยไม่ 4  แต่  คนที ่ มี ปัญญาน้ันได้เอาน้ํามันใส่ภาชนะไปกับตะเกียงของ
ตนด้วย 5 เม่ือเจ้าบ่าวยงัชา้อยู่ พวกเธอทุกคนก็พากันงว่งเหงาและหลับไป 6 ครัน้เวลาเท่ียงคื นก ็ มี 
เสียงรอ้งมาวา่ � ดู  เถิด  เจ้ าบ่าวมาแล้ว จงออกมาร ับท ่านเถิด� 7 บรรดาหญิงพรหมจาร ีเหล่ าน้ั นก ็ ลุ ก
ขึ้นตกแต่งตะเกียงของตน 8 พวกท่ี โง ่น้ั นก ็ พู  ดก ับพวกท่ี มี ปัญญาวา่ �ขอแบ่งน้ํามันของท่านให้เราบ้าง
เพราะตะเกียงของเราดั บอย ู่� 9 พวกท่ี มี ปัญญาจึงตอบวา่ �ทําอยา่งน้ันไม่ ได้ เกรงวา่น้ํามันจะไม่พอ
สําหรบัเราและเจ้า จงไปหาคนขาย ซื้อสําหรบัตัวเองจะดี กวา่ � 10 เม่ือพวกเธอกําลังไปซ้ือน้ันเจ้าบ่าว
ก ็มาถึง  ผู้  ท่ี  พร ้อมอยู ่แล้วก ็ ได้  เข ้าไปกั บท ่านในพิธีสมรสน้ัน  แล ้วประตู ก ็ ปิด 11 ภายหลังหญิงพรหมจาร ี
อ ีกพวกหน่ึ งก ็ มาร ้องวา่ �ท่านเจ้าข้าๆ ขอเปิดให้ข้าพเจ้าท้ังหลายด้วย� 12 ฝ่ายท่านตอบวา่ �เราบอก
ความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ เราไม่ รู ้จักท่าน� 13  เหตุ ฉะน้ันจงเฝ้าระวงัอยู่ เพราะท่านท้ังหลายไม่ รู ้
กําหนดวนัหรอืโมงท่ี บุ ตรมนษุยจ์ะเสดจ็มา

คําอุปมาเก่ียวกับเงนิตะลันต์
14 อาณาจักรแหง่สวรรค์ยงัเปรยีบเหมือนชายผู้ หน ึ่งจะออกเดินทางไปยงัเมืองไกล จึงเรยีกพวกผู้ รบั

ใช ้ของตนมา และฝากทรพัย ์สมบัติ ของเขาไว้ 15 คนหน่ึงท่านใหห้า้ตะลันต์ คนหน่ึงสองตะลันต์ และอกี
คนหน่ึงตะลันต์ เดียว ตามความสามารถของแต่ละคน  แล ้ วท ่านกอ็อกเดินทางทั นที 16  คนที ่ ได้ รบัหา้ตะ
ลันต์น้ั นก เ็อาเงนิน้ันไปค้าขาย  ได้ กําไรมาอ ีกห ้าตะลันต์ 17  คนที ่ ได้ รบัสองตะลันต์น้ั นก ็ ได้ กําไรอกีสองตะ
ลันต์ เหมือนกัน 18  แต่  คนที ่ ได้ รบัตะลันต์เดียวได้ขุดหลุมซ่อนเงนิของนายไว้ 19 ครัน้อยู่มาชา้นาน นาย
จึงมาคิดบัญชกัีบผู้ รบัใช ้ เหล่าน้ัน 20  คนที ่ ได้ รบัหา้ตะลันต์ ก ็เอาเงนิกําไรอ ีกห ้าตะลันต์มาชีแ้จงวา่ �นาย
เจ้าข้า ท่านได้มอบเงนิหา้ตะลันต์ ไว ้กับข้าพเจ้า  ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้กําไรมาอ ีกห ้าตะลันต์� 21 นายจึงตอบ
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เขาวา่ � ดี  แล้ว  เจ้ าเป็นผู้ รบัใช ้ ดี และสัตย ์ซื่อ  เจ้ าสัตย์ซื่อในของเลก็น้อย เราจะต้ังเจ้าให ้ดู แลของมาก
 เจ้ าจงปร ีดี รว่มสุขกับนายของเจ้าเถิด� 22  คนที ่ ได้ รบัสองตะลันต์มาชีแ้จงด้วยวา่ �นายเจ้าข้า ท่านได้
มอบเงนิสองตะลันต์ ไว ้กับข้าพเจ้า  ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้กําไรมาอกีสองตะลันต์� 23 นายจึงตอบเขาวา่ � ดี  
แล้ว  เจ้ าเป็นผู้ รบัใช ้ ดี และสัตย ์ซ่ือ  เจ้ าสัตย์ซ่ือในของเลก็น้อย เราจะต้ังเจ้าให ้ดู แลของมาก  เจ้ าจงปร ีดี 
รว่มสุขกับนายของเจ้าเถิด� 24 ฝ่ายคนท่ี ได้ รบัตะลันต์เดียวมาชีแ้จงวา่ �นายเจ้าข้า ข้าพเจ้ารูจั้กท่าน
วา่ท่านเป็นคนใจแขง็  เก ่ียวผลท่ีท่านมิ ได้  หวา่น  เก ็บส่ําสมท่ีท่านมิ ได้  โปรย 25 ข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงนิตะ
ลันต์ของท่านไปซ่อนไว ้ใต้ดิน  ดู  เถิด  น่ี แหละเงนิของท่าน� 26 นายจึงตอบเขาวา่ � เจ้ าผู้ รบัใช ้ชัว่ชา้และ
เกียจครา้น  เจ้ าก ็รูอ้ยู ่วา่เราเก่ียวท่ีเรามิ ได้  หวา่น  เก ็บส่ําสมท่ีเรามิ ได้  โปรย 27  เหตุ  ฉะน้ัน  เจ้ าควรเอาเงนิ
ของเราไปฝากไว ้ท่ี  ธนาคาร เม่ือเรามาจะได้รบัเงนิของเราท้ังดอกเบี้ยด้วย 28  เพราะฉะน้ัน จงเอาเงนิ
ตะลันต์เดียวน้ันจากเขาไปให ้คนที ่ มี  สิ บตะลันต์ 29 ด้วยวา่ทุกคนท่ี มี  อยู ่ แล้ว จะเพิ่มเติมให ้แก่  ผู้ น้ันจนมี 
เหลือเฟือ  แต่  ผู้  ท่ี  ไม่มี  แม้ว ่าซึ่งเขามี อยู ่ ก ็จะต้องเอาไปจากเขา 30 จงเอาเจ้าผู้ รบัใช ้ ท่ี  ไรป้ระโยชน์  น้ี ไปท้ิง
เสียท่ีมืดภายนอก ซ่ึงท่ีน่ันจะมี การรอ้งไห ้ ขบเขี้ยวเค้ียวฟนั �

การพิพากษาบรรดาชนชาติ ต่างๆ 
31 เมื่ อบ ุตรมนษุย์จะเสดจ็มาในสงา่ราศีของพระองค์ พร ้อมกับเหล่าทูตสวรรค์อนับร ิสุทธ ์ิ ท้ังปวง เมื่อ

น้ันพระองค์จะประทับบนพระท่ีน่ั งอ ั นร ุ่งเรอืงของพระองค์ 32 บรรดาประชาชาติต่างๆจะประชุมพรอ้ม
กันต่อพระพักตร ์พระองค์ และพระองค์จะทรงแยกมนษุย์ท้ังหลายโดยแยกพวกหน่ึงออกจากอกีพวก
หน่ึง เหมือนอยา่งผู้เล้ียงแกะแยกแกะออกจากแพะ 33 และพระองค์จะทรงจัดฝูงแกะให ้อยู ่เบื้องขวา
พระหตัถ์ของพระองค์  แต่ ฝูงแพะน้ันจะทรงจัดให ้อยู ่เบื้องซ้าย 34  ขณะน้ัน  พระมหากษัตรยิ ์จะตรสัแก่
บรรดาผู้ ท่ีอยู ่เบื้องขวาพระหตัถ์ของพระองค์ วา่ �ท่านท้ังหลายท่ี ได้ รบัพระพรจากพระบิดาของเรา จง
มารบัเอาราชอาณาจักรซึ่งได้ตระเตรยีมไวสํ้าหร ับท ่านท้ังหลายต้ังแต่แรกสรา้งโลกเป็นมรดก 35 เพราะ
วา่เมื่อเราหวิ ท่านท้ังหลายก ็ได้ จัดหาให้เรากิน เรากระหายน้ํา ท่านก ็ให ้เราด่ืม เราเป็นแขกแปลกหน้า
ท่านก ็ได้ ต้อนรบัเราไว้ 36 เราเปลือยกาย ท่านก ็ได้  ให ้เส้ือผ้าเรานุ่งหม่ เมื่อเราเจบ็ป่วย ท่านก ็ได้ มาเยีย่ม
เรา เมื่อเราต้องจําอยู่ในคุก ท่านก ็ได้ มาเยีย่มเรา� 37 เวลาน้ันบรรดาผู้ชอบธรรมจะกราบทูลพระองค์ 
วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  ท่ี ข้าพระองค์ เห น็พระองค์ทรงหวิ และได้จัดมาถวายแด่ พระองค์  แต่  เม่ือไร หรอืทรง
กระหายน้ํา และได้ถวายให ้พระองค์ ด่ืมแต่ เมื่อไร 38  ท่ี ข้าพระองค์ ได้  เห ็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลก
หน้า และได้ต้อนรบัพระองค์ ไว ้ แต่  เมื่อไร หรอืเปลือยพระกาย และได้สวมฉลองพระองค์ ให ้ แต่  เม่ือไร 39  
ท่ี ข้าพระองค์ เห ็นพระองค์ประชวรหรอืต้องจําอยู่ในคุก และได้มาเฝ้าพระองค์น้ันแต่ เม่ือไร � 40  แล ้ว
พระมหากษั ตร ิย์จะตรสัตอบเขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ ซ่ึงท่านได้กระทําแก่คนใด
คนหน่ึงในพวกพีน้่องของเราน้ี ถึงแม้ จะต่ําต้อยเพียงไร  ก ็เหมือนได้กระทําแก่เราด้วย� 41  แล ้วพระองค์
จะตรสักับบรรดาผู้ ท่ีอยู ่เบื้องซ้ายพระหตัถ์ ด้วยวา่ �ท่านท้ังหลาย  ผู้ ต้องสาปแชง่ จงถอยไปจากเรา
เข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้ อยู ่ เป็นนิตย ์ซึ่งเตรยีมไว้สําหรบัพญามารและสมุนของมันน้ัน 42 เพราะวา่เมื่อ
เราหวิ ท่านก ็มิได้  ให ้เรากิน เรากระหายน้ํา ท่านก ็มิได้  ให ้เราด่ืม 43 เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก ็ไม่ได้ 
ต้อนรบัเราไว้ เราเปลือยกาย ท่านก ็ไม่ได้  ให ้เส้ือผ้าเรานุ่งหม่ เราเจบ็ป่วยและต้องจําอยู่ในคุก ท่านไม่ ได้ 
เยีย่มเรา� 44 เขาท้ังหลายจะทูลพระองค์ ด้วยวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  ท่ี ข้าพระองค์ ได้  เห ็นพระองค์ทรงหวิ
หรอืทรงกระหายน้ํา หรอืทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรอืเปลือยพระกาย หรอืประชวร หรอืต้องจําอยู่ในคุก
และข้าพระองค์ มิได้  ปรนนิบัติ  พระองค์ น้ันแต่ เม่ือไร � 45 เมื่อน้ันพระองค์จะตรสัตอบเขาวา่ �เราบอก
ความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ ซึ่งท่านมิ ได้ กระทําแก่ ผู้ ต่ําต้อยท่ีสุดสักคนหน่ึงในพวกน้ี  ก ็เหมือนท่านมิ 
ได้ กระทําแก่ เรา � 46 และพวกเหล่าน้ีจะต้องออกไปรบัโทษอยู ่เป็นนิตย ์ แต่  ผู้ ชอบธรรมจะเข้าสู่ ช ีว ิตน รินั
ดร�์

26
พวกปุโรหติใหญ่และพวกผู้ ใหญ่ วางแผนจะฆ่าพระเยซู (มก 14:1-2;  ลก 22:1-2)

1 ต่อมาเม่ือพระเยซูตรสัถ้อยคําเหล่าน้ีเสรจ็แล้ว  พระองค์ จึงรบัสัง่แก่พวกสาวกของพระองค์ วา่ 2 �ท่าน
ท้ังหลายรู ้อยู ่วา่อกีสองวนัจะถึงเทศกาลปัสกา และบุตรมนษุย์จะต้องถูกทรยศให ้ถู กตรงึท่ี กางเขน �
3 ครัง้น้ันพวกปุโรหติใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ ใหญ่ ของประชาชนได้ประชุมกั นที ่ คฤหาสน์ ของมหา
ปุโรหติ  ผู้ ซ่ึงเรยีกขานกั นว ่า คายาฟาส 4 ปรกึษากันเพื่อจะจับพระเยซูด้วยอุบายเอาไปฆ่าเสีย 5  แต่ พวกเขา
พูดวา่ �ในวนัเทศกาลเล้ียงอยา่พึ่งทําเลย  กล ั วว ่าประชาชนจะเกิดการวุน่วาย�

 มาร ียช์าวบ้านเบธานีชโลมพระเยซูต่อหน้าคนทัง้หลาย (มก 14:3-9; ยน 12:1-8)
6 ในคราวท่ี พระเยซู ทรงประทั บอย ู่ หมู่ บ้านเบธานีในเรอืนของซีโมนคนโรคเรือ้น 7 ขณะเม่ือพระองค์ทรง

เอนพระกายลงเสวยอยู่  มี หญิงผู้ หน ึ่งถือผอบน้ํามันหอมราคาแพงมากมาเฝ้าพระองค์  แล ้วเทน้ํามันน้ันบน
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พระเศียรของพระองค์ 8 พวกสาวกของพระองค์เม่ือเห ็นก ็ ไม่พอใจ จึงวา่ � เหตุ ใดจึงทําให้ของน้ี เสียเปล่า 
9 ด้วยน้ํามันน้ีถ้าขายก็ ได้ เงนิมาก  แล ้วจะแจกให้คนจนก็ ได้ � 10 เม่ือพระเยซูทรงทราบจึงตรสัแก่เขาวา่
�กวนใจหญิงน้ี ทําไม เธอได้กระทําการดี แก่  เรา 11 ด้วยวา่คนยากจนมี อยู ่กั บท ่านเสมอ  แต่ เราไม่ อยู ่กั 
บท ่านเสมอไป 12 ซึ่งหญิงน้ี ได้ เทน้ํามันหอมบนกายเรา เธอกระทําเพื่อการศพของเรา 13 เราบอกความ
จรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่  ท่ี ไหนๆท่ัวโลกซึ่งข่าวประเสรฐิน้ีจะประกาศไป การซ่ึงหญิงน้ี ได้ กระทําจะเล่ือง
ลือไปเป็ นที ่ระลึกถึงเขาท่ีน่ันด้วย�

 ยู ดาสตกลงท่ีจะทรยศพระองค์ (มก 14:10-11;  ลก 22:3-6)
14 ครัง้น้ันคนหน่ึงในพวกสาวกสิบสองคนชื่อ  ยู ดาสอสิคารโิอท  ได้ ไปหาพวกปุโรหติใหญ่ 15 ถามวา่ �ถ้า

ข้าพเจ้าจะมอบพระองค์ ไว ้ แก่  ท่าน ท่านทัง้หลายจะใหอ้ะไรข้าพเจ้า� ฝ่ายเขาก็สัญญาจะใหเ้หรยีญเงนิแก่ ยู 
ดาสสามสิบเหรยีญ 16  ตัง้แต่ เวลาน้ันมายูดาสก็คอยหาชอ่งท่ีจะทรยศพระองค์

การจัดเตรยีมเบื้องต้นสําหรบัเทศกาลปัสกา (มก 14:12-16;  ลก 22:7-13)
17 ในวนัต้นเทศกาลกินขนมปังไร ้เชื้อ พวกสาวกมาทูลถามพระเยซู วา่ � พระองค์ ทรงปรารถนาจะให้ข้า

พระองค์ทัง้หลายจัดเตรยีมปัสกาให ้พระองค์ เสวยท่ี ไหน � 18  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �จงเข้าไปหาผู้ หน ึ่งในกรุง
น้ัน บอกเขาวา่ �พระอาจารย ์วา่ เวลาของเรามาใกล้ แล้ว เราจะถือปัสกาท่ีบ้านของท่านพรอ้มกับพวก
สาวกของเรา� � 19 ฝ่ายสาวกเหล่าน้ั นก ็กระทําตามท่ี พระเยซู ทรงรบัสัง่  แล ้วได้จัดเตรยีมปัสกาไว ้พรอ้ม 

อาหารม้ือแรกก่อนเทศกาลปัสกา (มก 14:17-21;  ลก 22:14-23; ยน 13:2-30)
20 ครัน้ถึงเวลาพลบค่ํา  พระองค์ เอนพระกายลงรว่มสําร ับก ับสาวกสิบสองคน 21 เม่ือรบัประทานกันอยู ่

พระองค์ จึงตร ัสว ่า �เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ คนหน่ึงในพวกท่านจะทรยศเรา� 22 ฝ่าย
พวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์ นัก ต่างคนต่างเริ ่มท ูลถามพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า คือข้าพระองค์ หรอื � 23  
พระองค์ ตรสัตอบวา่ � ผู้  ท่ี เอาอาหารจ้ิมในชามเดียวกั นก ับเรา  ผู้ น้ันแหละท่ีจะทรยศเรา 24  บุ ตรมนษุย์
จะเสดจ็ไปตามท่ี ได้  เข ียนไวว้า่ด้วยพระองค์ น้ัน  แต่  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี ทรยศบุตรมนษุย์ ถ้าคนน้ั นม ิ ได้ บังเกิดมา
กจ็ะเป็นการดีต่อคนน้ันเอง� 25  ยู ดาสท่ี ได้ ทรยศพระองค์ทูลถามวา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า คือข้าพระองค์ หรอื �
 พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ �ท่านพูดเองแล้ วน ่ี�

การตัง้พิธศีีลระลึก (มก 14:22-25;  ลก 22:17-20; 1 คร 11:23-25)
26 ระหวา่งอาหารม้ือน้ัน  พระเยซู ทรงหยบิขนมปังมา และเม่ือขอบพระคุณแล้ว ทรงหกัส่งให ้แก่  เหล่ าสา

วกตร ัสว ่า �จงร ับก ินเถิด  น่ี เป็นกายของเรา� 27  แล ้วพระองค์จึงทรงหยบิถ้วยมาขอบพระคุณและส่งให ้
เขา ตร ัสว ่า �จงรบัไปด่ื มท ุกคนเถิด 28 ด้วยวา่น่ีเป็นโลหติของเราอนัเป็นโลหติแหง่พันธสัญญาใหม่ ซึ่ง
ต้องหล่ังออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็ นอ ันมาก 29 เราบอกท่านท้ังหลายวา่ เราจะไม่ด่ื มน ้ําผลแหง่เถา
องุน่ต่อไปอกีจนวนัน้ันมาถึง คือว ันที ่เราจะด่ืมกันใหม่กับพวกท่านในอาณาจักรแหง่พระบิดาของเรา�

ทรงพยากรณ์วา่เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มก 14:26-31;  ลก 22:31-34; ยน 13:36-38)
30 เม่ือพวกเขารอ้งเพลงสรรเสรญิแล้ว เขาก็พากันออกไปยงัภูเขามะกอกเทศ 31 ครัง้น้ันพระเยซูตรสักับ

เหล่าสาวกวา่ �ในคื นว ันน้ีท่านทุกคนจะสะดุดเพราะเรา ด้วยมีคําเขียนไว ้วา่ �เราจะตี ผู้ เล้ียงแกะ และ
แกะฝูงน้ันจะกระจัดกระจายไป� 32  แต่ เมื่อเราฟ้ืนขึ้นมาแล้ว เราจะไปยงัแควน้กาลิ ลีก ่อนหน้าท่าน�
33 ฝ่ายเปโตรทูลตอบพระองค์ วา่ � แม้ คนทัง้ปวงจะสะดุดเพราะพระองค์ ข้าพระองค์จะสะดุ ดก ็ หามิได้  เลย �
34  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ในคืนน้ีก่อนไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้�
35 เปโตรทูลพระองค์ วา่ � ถึงแม้ ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ ข้าพระองค์ ก็ จะไม่ปฏิเสธพระองค์ เลย �
 เหล่ าสาวกก็ทูลเชน่น้ันเหมือนกันทุกคน

 พระเยซู ในสวนเกทเสมนี ใกล้ วนัสิน้พระชนม์ (มก 14:32-42;  ลก 22:39-46; ยน 18:1)
36  แล ้วพระเยซูทรงพาสาวกมายงัท่ี แหง่หน ึ่งเรยีกวา่ เกทเสมนี  แล ้วตรสักับสาวกวา่ �จงน่ังอยู ่ท่ีน่ี ขณะ

เมื่อเราจะไปอธษิฐานท่ี โน่น � 37  พระองค์  ก็ พาเปโตรกับบุตรชายทัง้สองของเศเบดีไปด้วย  พระองค์ ทรง
เริม่โศกเศรา้และหนักพระทัยยิง่นัก 38  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �ใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้า
อยูกั่บเราท่ี น่ี  เถิด �

พระเจ้าทรงตอบคําอธษิฐานของพระเยซูในสวนเกทเสมนี (มก 14:35-41;  ลก 22:41-44; ฮบ 5:7)
39  แล ้วพระองค์เสด็จดําเนินไปอกีหน่อยหน่ึง  ก็ ซบพระพักตร์ลงถึ งด ิน อธษิฐานวา่ � โอ พระบิดาของ

ข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ ขอให ้ถ้วยน้ีเล่ือนพ้นไปจากข้าพระองค์ เถิด  แต่  อยา่งไรก็ดี อยา่ให้เป็นตามใจ
ปรารถนาของข้าพระองค์  แต่  ให ้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์� 40  พระองค์ จึงเสด็จกลับมายงัสาวก
เหล่าน้ัน  เห ็นเขานอนหลั บอย ู่และตรสักับเปโตรวา่ �เป็นอยา่งไรนะ ท่านท้ังหลายจะคอยเฝ้าอยู่กับเรา
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สักชัว่เวลาหน่ึงไม่ ได้  หรอื 41 จงเฝ้าระวงัและอธษิฐาน เพื่อท่านจะไม่ เข ้าในการทดลอง  จิ ตใจพรอ้มแล้ 
วก ็ จรงิ  แต่ เน้ือหนังย ังอ ่อนกําลัง� 42  พระองค์ จึงเสด็จไปอธษิฐานครัง้ท่ีสองอ ีกวา่ � โอ ข้าแต่พระบิดา
ของข้าพระองค์ ถ้าถ้วยน้ีเล่ือนพ้นไปจากข้าพระองค์ ไม่ได้ และข้าพระองค์จําต้องด่ืมแล้ว  ก ็ ให ้เป็นไป
ตามน้ําพระทัยของพระองค์� 43 ครัน้พระองค์เสด็จกลับมาก็ทรงพบสาวกนอนหลับอกี เพราะเขาลืมตา
ไม่ ขึ้น 44  พระองค์ จึงทรงละพวกเขาไว้ เสด็จไปอธษิฐานครัง้ท่ีสามด้วยถ้อยคําเชน่เดิ มอ ีก 45  แล ้วพระองค์
เสด็จมายงัพวกสาวกของพระองค์ ตร ัสว ่า � เดีย๋วน้ี จงนอนต่อไปให้หายเหน่ือยเถิด  ดู  เถิด เวลามาใกล้ 
แล้ว และบุตรมนษุย์จะต้องถูกทรยศให้ตกอยู่ในมือของคนบาป 46  ลุ กขึ้นไปกันเถิด  ดู  เถิด  ผู้  ท่ี จะทรยศ
เรามาใกล้ แล้ว �

การทรยศและการจั บก ุมพระเยซู (มก 14:43-50;  ลก 22:47-53; ยน 18:3-11)
47  พระองค์ ตรสัยงัไม่ทันขาดคํา  ดู  เถิด  ยู ดาส คนหน่ึงในเหล่าสาวกสิบสองคนน้ัน  ได้  เข้ามา และมีประชา

ชนเป็ นอ ันมากถือดาบ ถือไม้ ตะบอง มาจากพวกปุโรหติใหญ่และพวกผู้ ใหญ่  แห ่งประชาชน 48  ผู้  ท่ี จะทรยศ
พระองค์น้ันได้ ให ้ อาณัติ สัญญาณแก่เขาวา่ �เราจะจุบผู้ ใด  ก็ เป็นผู้ น้ันแหละ จงจั บก ุมเขาไว ้ให ้ แน่ นหนา
เถิด� 49  ขณะน้ัน  ยู ดาสตรงมาหาพระเยซูทูลวา่ � สวสัดี พระอาจารย�์  แล ้วจุบพระองค์ 50  พระเยซู ตรสักับ
เขาวา่ �สหายเอย๋ มาท่ี น่ี  ทําไม � คนเหล่าน้ั นก ็ เข ้ามาจับพระเยซูและคุมไป 51  ดู  เถิด  มี คนหน่ึงท่ี อยู ่กับพระ
เยซู ยื่ นม ือชกัดาบออก ฟันหู ผู้รบัใช ้คนหน่ึงของมหาปุโรหติขาด 52  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �จงเอาดาบ
ของท่านใส่ฝกัเสีย ด้วยวา่บรรดาผูถื้อดาบจะพินาศเพราะดาบ 53 ท่านคิดวา่เราจะอธษิฐานขอพระบิดา
ของเรา และในบัดเดีย๋วน้ันพระองค์จะทรงประทานทูตสวรรค์ แก่ เรากวา่สิบสองกองไม่ ได้  หรอื 54  แต่ 
ถ้าเป็นเชน่น้ันพระคัมภีร ์ท่ีวา่ จําจะต้องเป็นอยา่งน้ี จะสําเรจ็ได้ อยา่งไร � 55 ขณะน้ันพระเยซูตรสักับหมู่
ชนวา่ �ท่านท้ังหลายเหน็เราเป็นโจรหรอืจึงถือดาบ ถือตะบองออกมาจับเรา เราได้น่ั งก ั บท ่านท้ังหลาย
ส่ังสอนในพระวหิารทุกวนั ท่านก็หาได้จับเราไม่ 56  แต่  เหตุการณ์ ท้ังส้ิ นที ่ ได้ บังเกิดขึ้นน้ี  ก ็เพื่อจะสําเรจ็
ตามพระคัมภีร ์ท่ี พวกศาสดาพยากรณ์ ได้  เข ียนไว�้  แล ้วสาวกทัง้หมดก็ ได้ ละทิง้พระองค์ ไว ้และพากันหนี 
ไป 

 พระเยซู ทรงอยูต่่อหน้าคายาฟาสและสภา (มก 14:53-65; ยน 18:12, 19-24)
57  ผู้  ท่ี จับพระเยซู ได้ พาพระองค์ไปยงัคายาฟาสมหาปุโรหติ  ท่ี ซ่ึงพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ ใหญ่  ได้ 

ประชุมกันอยู่ 58  แต่ เปโตรได้ ติ ดตามพระองค์ไปหา่งๆจนถึงคฤหาสน์ของมหาปุโรหติ  แล ้วเข้าไปน่ังข้างใน
กับคนใช้ เพื่อจะดูวา่เรือ่งจะจบลงอยา่งไร 59 พวกปุโรหติใหญ่ พวกผู้ ใหญ่ กับบรรดาสมาชกิสภาได้หาพยาน
เท็จมาเบิกปรกัปราํพระเยซู เพื่อจะประหารพระองค์ เสีย 60  แต่ หาหลักฐานไม่ ได้  เออ  ถึงแม้  มี พยานเท็จ
หลายคนมาให ้การก ห็าหลักฐานไม่ ได้ ในท่ีสุ ดก ็ มี พยานเท็จสองคนมา 61  กล่าววา่ �คนน้ี ได้  วา่ �เราสามารถ
จะทําลายพระวหิารของพระเจ้า และจะสรา้งขึ้นใหม่ในสามวนั� � 62 มหาปุโรหติจึงลุกขึ้นถามพระองค์ วา่ 
�ท่านจะไม่ตอบอะไรหรอื คนเหล่าน้ีเป็นพยานปรกัปราํท่านด้วยเรือ่งอะไร� 63  แต่  พระเยซู ทรงน่ิงอยู่ มหา
ปุโรหติจึงกล่าวแก่ พระองค์  วา่ �เราสัง่ใหท่้านปฏิญาณโดยอา้งพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู ่ ให ้บอกเราวา่ ท่าน
เป็นพระครสิต์พระบุตรของพระเจ้าหรอืไม่� 64  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �ท่านวา่ถูกแล้ว และยิ่งกวา่น้ั นอ ีก
เราบอกท่านท้ังหลายวา่ ในเวลาเบื้องหน้าน้ัน ท่านท้ังหลายจะได้ เห ็นบุตรมนษุย์น่ังข้างขวาพระหตัถ์
ของผู้ทรงฤทธาน ุภาพ และเสดจ็มาบนเมฆแหง่ฟ้าสวรรค์� 65 ขณะน้ันมหาปุโรหติจึงฉีกเส้ือของตน  แล ้ 
วว ่า �เขาได้ พู ดหมิน่ประมาทแล้ว เราต้องการพยานอะไรอกีเล่า  ดู  เถิด  บัดน้ี ท่านทัง้หลายก็ ได้ ยนิเขาพูด
หมิน่ประมาทแล้ว 66 ท่านทัง้หลายคิดเหน็อยา่งไร� คนทัง้ปวงก็ตอบวา่ �เขามีความผิดถึงตาย� 67  แล ้ว
เขาถ่ มน ้ําลายรดพระพักตร ์พระองค์ และตี พระองค์ และคนอื่นเอาฝ่ามือตบพระองค์ 68  แล ้ วว ่า � เจ้ าพระ
ครสิต์ จงพยากรณ์ ให ้เรารูว้า่ใครตบเจ้า� 69 ขณะน้ันเปโตรน่ังอยู่ภายนอกบรเิวณคฤหาสน์ น้ัน  มี  สาวใช ้คน
หน่ึงมาพู ดก ับเขาวา่ � เจ้ าได้ อยู ่กับเยซูชาวกาลิลี ด้วย � 70  แต่ เปโตรได้ปฏิเสธต่อหน้าคนทัง้ปวงวา่ � ท่ี  เจ้ า
วา่น้ันข้าไม่ รูเ้รือ่ง � 71 เม่ือเปโตรได้ออกไปท่ี ระเบียง  สาวใช ้ อ ีกคนหน่ึงแลเหน็จึงบอกคนทัง้ปวงท่ี อยู ่ ท่ี น่ั นว 
่า �คนน้ี ได้  อยู ่กับเยซูชาวนาซาเรธ็ด้วย� 72 เปโตรจึงปฏิเสธอกี ด้วยคําปฏิญาณวา่ �ข้าไม่ รู ้จักคนน้ัน� 73  
อกีสักครู ่ หน ่ึงคนทัง้หลายท่ียนือยู ่ใกล้ ๆ น้ั นก ็มาวา่แก่เปโตรวา่ � เจ้ าเป็นคนหน่ึงในพวกน้ันแน่ แล้ว ด้วยวา่
สําเนียงของเจ้าก็ส่อตัวเจ้าเอง� 74  แล ้วเปโตรก็เริม่สบถและสาบานวา่ �ข้าไม่ รู ้จักคนน้ัน� ในทันใดน้ันไก่ ก็  
ขัน 75 เปโตรจึงระลึกถึงคําของพระเยซู ท่ี ตรสัแก่เขาวา่ �ก่อนไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้�  แล ้วเป
โตรก็ออกไปข้างนอกรอ้งไหอ้ยา่งขมขื่นยิง่นัก

27
สภามอบพระเยซู ไว ้ แก่  ปี ลาต



มัทธวิ 27:1 778 มัทธวิ 27:40

1 ครั ้นร ุ่งเชา้ บรรดาพวกปุโรหติใหญ่และพวกผู้ ใหญ่  แห ่งประชาชนปรกึษากันด้วยเรือ่งพระเยซู เพื่อจะ
ประหารพระองค์ เสีย 2 เขาจึ งม ัดพระองค์พาไปมอบไว ้แก่ ปอนทิอสัปีลาตเจ้าเมือง

การสํานึกผิดและความตายของยูดาส (กจ 1:16-19)
3  เม่ือย ูดาสผู้ทรยศพระองค์ เห ็ นว ่าพระองค์ต้องปรบัโทษก็ กลับใจ นําเงนิสามสิบเหรยีญน้ันมาคืนให ้แก่ 

พวกปุโรหติใหญ่และพวกผู้ ใหญ่ 4  กล่าววา่ �ข้าพเจ้าได้ทําบาปท่ี ได้ ทรยศโลห ิตอ ันบร ิสุทธ ์ิ� คนเหล่าน้ันจึง
วา่ �การน้ันเป็นธุระอะไรของเรา  เจ้ าต้องรบัธุระเอาเอง� 5  ยู ดาสจึงทิง้เงนิน้ันไวใ้นพระวหิารและจากไป  แล 
้วเขาก็ออกไปผูกคอตาย 6 พวกปุโรหติใหญ่จึงเก็บเอาเงนิน้ันมาแล้ วว ่า �เป็นการผิดพระราชบัญญั ติ  ท่ี จะ
เก็บเงนิน้ันไวใ้นคลังพระว ิหาร เพราะเป็นค่าโลหติ� 7 เขาก็ปรกึษากันและได้เอาเงนิน้ันไปซ้ือทุ่งชา่งหม้อไว้
สําหรบัเป็ นที ่ฝังศพคนต่างบ้านต่างเมือง 8  เหตุ  ฉะน้ัน  ทุ ่งน้ันจึงเรยีกวา่  ทุ ่งโลหติ จนถึงทุกวนัน้ี 9 ครัง้น้ั นก ็
สําเรจ็ตามพระวจนะโดยเยเรมีย ์ศาสดาพยากรณ์ ซ่ึงวา่ �และพวกเขาก็รบัเงนิสามสิบเหรยีญ ซ่ึงเป็นราคา
ของผู้ ท่ี เขาตีราคาไว ้น้ัน � คือท่ีคนอสิราเอลบางคนตีราคาไว้ 10 � แล ้วไปซ้ือทุ่งชา่งหม้อ  ตามท่ี  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้า�

 พระเยซู ทรงอยูต่่อหน้าปีลาต
11 เม่ือพระเยซูทรงยนือยู่ต่อหน้าเจ้าเมือง  เจ้ าเมืองจึงถามพระองค์ วา่ �ท่านเป็นกษั ตร ิย์ของพวกยวิ

หรอื�  พระเยซู ตรสักั บท ่านวา่ � ก ็ท่านวา่แล้ วน ่ี� 12  แต่ เม่ือพวกปุโรหติใหญ่และพวกผู้ ใหญ่  ได้ ฟ้องกล่าว
โทษพระองค์  พระองค์  มิได้ ทรงตอบประการใด 13  ปี ลาตจึงกล่าวแก่ พระองค์  วา่ �ซ่ึงเขาได้ กล ่าวความ
ปรกัปราํท่านเป็นหลายประการน้ี ท่านไม่ ได้ ยนิหรอื� 14  แต่  พระองค์  ก็  มิได้ ตรสัตอบท่านสักคําเดียว  เจ้ า
เมืองจึ งอ ัศจรรยใ์จยิง่นัก

พวกยวิใหป้ล่อยบารบับัสและตัดสินให ้พระเยซู  ถู กประหารชวีติ
15 ในเทศกาลเล้ียงน้ัน  เจ้ าเมืองเคยปล่อยนักโทษคนหน่ึงให ้แก่  หมู่ ชนตามใจชอบ 16 คราวน้ันพวกเขามี

นักโทษสําคัญคนหน่ึงชื่อบารบับัส 17  เหตุ ฉะน้ันเม่ือคนทัง้ปวงชุ มน ุมกันแล้ว  ปี ลาตได้ถามเขาวา่ � เจ้ าทัง้
หลายปรารถนาให้ข้าพเจ้าปล่อยผู้ใดแก่ เจ้า บารบับัสหรอืพระเยซู ท่ี เรยีกวา่ พระครสิต์� 18 เพราะท่านรู ้อยู ่ 
แล ้ วว ่าเขาได้มอบพระองค์ ไว ้ด้วยความอจิฉา 19 ขณะเม่ือปีลาตน่ั งบ ัลลั งก ์พิพากษาอยู ่น้ัน ภรรยาของท่าน
ได้ ใช ้คนมาเรยีนท่านวา่ �ท่านอยา่พัวพั นก ับเรือ่งของคนชอบธรรมน้ันเลย ด้วยวา่วนัน้ี ดิ ฉันทุกข์ใจหลาย
ประการกับความฝันเก่ียวกั บท ่านผู้ น้ัน � 20 ฝ่ายพวกปุโรหติใหญ่และพวกผู้ ใหญ่  ก็  ยุ ยงหมู่ชนขอใหป้ล่อยบา
รบับัส และให้ประหารพระเยซู เสีย 21  เจ้ าเมืองจึงถามเขาวา่ �ในสองคนน้ี เจ้ าจะให้เราปล่อยคนไหนให ้แก่  
เจ้า � เขาตอบวา่ �บารบับัส� 22  ปี ลาตจึงถามพวกเขาวา่ � ถ้าอยา่งน้ัน เราจะทําอยา่งไรแก่ พระเยซู  ท่ี เรยีก
วา่ พระครสิต์� เขาพากั นร อ้งแก่ท่านวา่ � ให ้ตรงึเขาเสียท่ีกางเขนเถิด� 23  เจ้ าเมืองถามวา่ �ตรงึทําไม เขา
ได้ทําผิดประการใด�  แต่ เขาทัง้หลายยิง่รอ้งวา่ � ให ้ตรงึเขาเสียท่ีกางเขนเถิด� 24 เม่ือปีลาตเห ็นว ่าไม่ ได้ 
การมี แต่ จะเกิดวุน่วายขึ้น ท่านก็เอาน้ําล้างมือต่อหน้าหมู่ ชน  แล ้ วว ่า �เราไม่ มี ผิดด้วยเรือ่งโลหติของคน
ชอบธรรมคนน้ี  เจ้ ารบัธุระเอาเองเถิด� 25 บรรดาหมู่ชนเรยีนวา่ � ให ้โลหติของเขาตกอยู ่แก่ เราทั ้งบ ุตรของ
เราเถิด� 26 ท่านจึงปล่อยบารบับัสให ้เขา และเม่ือท่านได้โบยตี พระเยซู  แล้ว ท่านก็มอบพระองค์ ให ้ ถู กตรงึท่ี 
กางเขน 

 พระเยซู ทรงถูกเยาะเยย้และถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:17-23)
27 พวกทหารของเจ้าเมืองจึงพาพระเยซูไปไวใ้นศาลาปร ีโทเร ี ยม  แล้วก็ รวมทหารทัง้กองล้อมพระองค์ ไว ้

28 และพวกเขาเปล้ืองฉลองพระองค์ ออก เอาเส้ือสีแดงเข้มมาสวมพระองค์ 29 เม่ือพวกเขาเอาหนามสาน
เป็นมงกุฎ เขาก็สวมพระเศียรของพระองค์  แล ้วเอาไม้ออ้ใหถื้อไวใ้นพระหตัถ์เบื้องขวาของพระองค์ และเขา
ได้ คุ กเข่าลงต่อพระพักตร ์พระองค์ เยาะเยย้พระองค์ วา่ � กษัตรยิ ์ของพวกยวิเจ้าข้า ขอทรงพระเจรญิ� 30  
แล ้วเขาก็ถ่ มน ํ้าลายรดพระองค์ และเอาไม้ ออ้น ้ันตีพระเศียรพระองค์ 31 เม่ือพวกเขาเยาะเยย้พระองค์ แล้ว 
เขาถอดเส้ือน้ันออก  แล ้วเอาฉลองพระองค์สวมให้ และนําพระองค์ออกไปเพื่อจะตรงึเสียท่ี กางเขน 32  ขณะ
ท่ี พวกเขาออกไปน้ัน เขาได้พบชาวไซรนีคนหน่ึงชื่อซี โมน เขาจึงเกณฑ์คนน้ันใหแ้บกกางเขนของพระองค์ ไป 

การตรงึท่ี กางเขน (มก 15:24-32;  ลก 23:27-43; ยน 19:16-27)
33 เม่ือพวกเขามาถึงสถานท่ี แหง่หน ่ึงซ่ึงเรยีกวา่กลโกธา แปลวา่  สถานท่ี  กะโหลกศีรษะ 34 เขาเอาน้ํา

องุน่เปรีย้วระคนกับของขมมาถวายพระองค์ เม่ือพระองค์ทรงชมิก็ ไม่  เสวย 35 ครัน้ตรงึพระองค์ ท่ี กางเขน
แล้ว เขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับสลากแบ่งปั นก ันเพื่อจะสําเรจ็ตามพระวจนะโดยศาสดาพยากรณ์ซ่ึงวา่
�เส้ือผ้าของข้าพระองค์ เขาแบ่งปั นก ัน ส่วนเส้ือของข้าพระองค์ น้ัน เขาก็จับสลากกัน� 36  แล ้วพวกเขาก็น่ัง
เฝ้าพระองค์ อยู ่ ท่ีน่ัน 37 และได้เอาถ้อยคําข้อหาท่ีลงโทษพระองค์ไปติดไวเ้หนือพระเศียร ซ่ึ งอ ่านวา่ � ผู้  น้ี คือ
เยซู กษัตรยิ ์ของชนชาติ ยวิ � 38 คราวน้ั นม ีโจรสองคนถูกตรงึไว ้พร ้อมกับพระองค์ ข้างขวาพระหตัถ์คนหน่ึง
ข้างซ้ายอกีคนหน่ึง 39 ฝ่ายคนทัง้หลายท่ีเดินผ่านไปมาน้ั นก ็ด่าทอพระองค์ สัน่ศีรษะของเขา 40  กล่าววา่ � 
เจ้ าผู้จะทําลายพระวหิารและสรา้งขึ้นในสามวนัน่ะ จงชว่ยตัวเองให ้รอด ถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้า จงลง
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มาจากกางเขนเถิด� 41 พวกปุโรหติใหญ่กับพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ ใหญ่  ก็ เยาะเยย้พระองค์เช ่นก ั นว ่า
42 �เขาชว่ยคนอื่นให้รอดได้  แต่ ชว่ยตัวเองให้รอดไม่ ได้ ถ้าเขาเป็นกษั ตร ิย์ของชาติ อสิราเอล  ให ้เขาลงมา
จากกางเขนเดีย๋วน้ี เถิด และเราจะเชื่อเขา 43 เขาไวใ้จในพระเจ้า ถ้าพระองค์พอพระทัยในเขาก็ ให ้ พระองค์ 
ทรงชว่ยเขาให้รอดเดีย๋วน้ี เถิด ด้วยเขาได้ กล่าววา่ �เราเป็นพระบุตรของพระเจ้า� � 44 ถึงโจรท่ี ถู กตรงึไว้
กับพระองค์ ก็ ยงักล่าวคําหยาบชา้ต่อพระองค์ เหมือนกัน 

 เก ิดความมืดตัง้แต่ เท ่ียงจนถึ งบ ่ายสามโมง  พระเยซู ทรงสิน้พระชนม์ (มก 15:33-41;  ลก 23:44-49;
ยน 19:30-37)

45  แล้วก็ บังเกิดความมืดทั ่วท ัง้แผ่นดิน  ตัง้แต่ เวลาเท่ียงวนั จนถึ งบ ่ายสามโมง 46 ครัน้ประมาณบ่ายสาม
โมงพระเยซูทรงรอ้งเสียงดังวา่ �เอลี เอลี ลามาสะบักธานี� แปลวา่ �พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้า
ของข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ทรงทอดท้ิงข้าพระองค์ เสีย � 47 บางคนในพวกท่ียนือยู ่ท่ีน่ัน เม่ือได้ย ินก ็ พูด
วา่ �คนน้ีเรยีกเอลียาห�์ 48 ในทันใดน้ัน คนหน่ึงในพวกเขาวิง่ไปเอาฟองน้ําชุ บน ํ้าองุน่เปรีย้วเสียบปลายไม้ 
ออ้ ส่งให ้พระองค์  เสวย 49  แต่ คนอื่ นร ้องวา่ �อยา่เพิง่  ให ้เราคอยดู ซิว ่าเอลียาหจ์ะมาชว่ยเขาใหร้อดหรอืไม่�
50 ฝ่ายพระเยซู เม่ือพระองค์รอ้งเสียงดั งอ ีกครัง้หน่ึง  ก็ ทรงปล่อยพระวญิญาณจิตออกไป

ม่านกัน้สถานท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ี สุดในพระวหิารขาดออกจากกัน (ฮบ 9:3-8; 10:19-20)
51 และดู เถิด ม่านในพระวหิารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตัง้แต่บนตลอดล่าง  แผ่ นดิ นก ็ ไหว ศิ ลาก ็แตกออก

จากกัน 52  อุโมงค์ ฝังศพก็เปิดออก ศพของพวกว ิสุทธ ิชนหลายคนท่ีล่วงหลับไปแล้วได้เป็นขึ้นมา 53 ภาย
หลังท่ี พระองค์ ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว เขาทัง้หลายก็ออกจากอุโมงค์พากันเข้าไปในนครบร ิสุทธ ์ิปรากฏแก่คน
เป็ นอ ันมาก 54  บัดน้ี เม่ือนายรอ้ยและทหารท่ีเฝ้าพระเยซู อยู ่ด้วยกันได้ เห ็นแผ่นดินไหวและเหตุ การณ์  เหล่ 
าน้ันซ่ึ งบ ังเกิดขึ้น  ก็ พากั นคร ่ั นคร ้ามยิง่นัก จึงพู ดก ั นว ่า � แท้  จร ิงท่านผู้ น้ี เป็นพระบุตรของพระเจ้า� 55  ท่ี น่ั 
นม ีหญิงหลายคนท่ี ได้  ติ ดตามพระเยซูจากแควน้กาลิลีเพื่อปรนนิบั ติ  พระองค์  มองดู  อยู ่ แต่ไกล 56 ในพวกน้ั 
นม ี มาร ียช์าวมักดาลา  มาร ียม์ารดาของยากอบและโยเสส และมารดาของบุตรเศเบดี

โยเซฟชาวบ้านอารมิาเธยีนําพระศพของพระเยซูไปฝัง (มก 15:42-47;  ลก 23:50-56; ยน 19:38-42)
57 ครัน้ถึงเวลาพลบค่ํา  มี  เศรษฐี คนหน่ึงมาจากบ้านอาริมาเธยีชื่อโยเซฟ เป็นสาวกของพระเยซู ด้วย 

58 เขาได้ เข ้าไปหาปีลาตขอพระศพพระเยซู  ปี ลาตจึงสัง่ให้มอบพระศพน้ันให้ 59 เม่ือโยเซฟได้รบัพระศพมา
แล้ว เขาก็เอาผ้าป่านท่ีสะอาดพันหุม้พระศพไว้ 60  แล ้วเชญิพระศพไปประดิษฐานไว ้ท่ี  อุโมงค์  ใหม่ ของตน
ซ่ึงเขาได้สกัดไวใ้นศิ ลา เขาก็ กล ้ิงหนิใหญ่ปิดปากอุโมงค์ ไว ้ แล้วก็  จากไป 61 ฝ่ายมารยี์ชาวมักดาลากับมารยี ์
อ ีกคนหน่ึงน้ัน  ก็ น่ังอยู ่ท่ี น่ันตรงหน้าอุโมงค์

พวกทหารยามเฝ้ารกัษาอุโมงค์ฝังศพท่ีประทับตราไว้
62 วนัต่อมา คือวนัถัดจากวนัตระเตร ียม พวกปุโรหติใหญ่และพวกฟาร ิสี พากันไปหาปีลาต 63 เรยีนวา่ � 

เจ้ าคุณขอรบั ข้าพเจ้าทัง้หลายจําได้ วา่ คนล่อลวงผู้ น้ัน เม่ือเขาย ังม ี ช ีวติอยู ่ได้  พูดวา่ �ล่วงไปสามวนัแล้ว
เราจะเป็นขึ้นมาใหม่� 64  เหตุ  ฉะน้ัน ขอได้ มี บัญชาสัง่เฝ้าอุโมงค์ ให ้ แข ็งแรงจนถึงว ันที ่ สาม  เกล อืกวา่สาวก
ของเขาจะมาในตอนกลางคืน และลักเอาศพไป  แล ้วจะประกาศแก่ประชาชนวา่ เขาเป็นขึ้นมาจากความ
ตายแล้ว และการหลอกลวงครัง้น้ีจะรา้ยแรงยิง่กวา่ครั ้งก ่อนอกี� 65  ปี ลาตจึงบอกเขาวา่ �พวกท่านจงเอา
ยามไปเถิด จงไปเฝ้าให ้แข ็งแรงเท่าท่ีท่านจะทําได้� 66 เขาจึงไปทําอุโมงค์ ให ้ มัน่คง ประทับตราไว ้ท่ี  หนิ และ
วางยามประจําอยู่

28
การฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเยซู ครสิต์ (มก 16:1-4;  ลก 24:1-49; ยน 20:1-23)

1 ภายหลังวนัสะบาโต เวลาใกล้รุง่เชา้วนัต้นสัปดาห์  มาร ีย์ชาวมักดาลากับมารยี ์อ ีกคนหน่ึงมาดู อุโมงค์ 
2  ดู  เถิด  ได้  เก ิดแผ่นดินไหวใหญ่ ยิง่นัก เพราะทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ลงมาจากสวรรค์  กล ้ิ งก 
้อนหนิน้ันออกจากปากอุโมงค์  แล้วก็ น่ังอยู่บนหนิน้ัน 3 ใบหน้าของทู ตน ้ันเหมือนแสงฟ้าแลบ เส้ือของทู ตน ้ั 
นก ็ขาวเหมือนห ิมะ 4 พวกยามท่ีเฝ้าอยู ่กล ั วท ูตองค์น้ันจนตัวสัน่ และเป็นเหมือนคนตาย 5  ทูตสวรรค์ น้ัน
จึงกล่าวแก่หญิงน้ั นว ่า �อยา่กลัวเลย เพราะเรารู ้อยู ่วา่ท่านทัง้หลายมาหาพระเยซูซ่ึงถูกตรงึท่ี กางเขน 6  
พระองค์ หาได้ประทั บอย ู่ ท่ีน่ี  ไม่ เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามท่ี พระองค์  ได้ ตรสัไว ้น้ัน  มาด ู ท่ี ซ่ึงองค์
พระผูเ้ป็นเจ้าได้บรรทมอยู ่น้ัน 7  แล ้วจงรบีไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดวา่  พระองค์ ทรงเป็นขึ้นมาจาก
ความตายแล้ว และดู เถิด  พระองค์ เสด็จไปยงัแควน้กาลิ ลีก ่อนท่านทัง้หลาย ท่านทัง้หลายจะเหน็พระองค์ 
ท่ีน่ัน  ดู  เถิด เราได้บอกท่านแล้ว� 8 หญิงเหล่าน้ั นก ็ไปจากอุโมงค์ โดยเรว็ ทัง้กลั วท ้ังยนิดี เป็นอนัมาก วิง่นํา
ความไปบอกพวกสาวกของพระองค์ 9  ขณะท่ี หญิงเหล่าน้ันไปบอกสาวกของพระองค์  ดู  เถิด  พระเยซู  ได้ เสด็จ
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พบเขาและตร ัสว ่า �จงจําเรญิเถิด� หญิงเหล่าน้ั นก ็มากอดพระบาทของพระองค์ และนมัสการพระองค์
10  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �อยา่กลัวเลย จงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้ไปยงัแควน้กาลิลี และพวก
เขาจะได้พบเราท่ี น่ัน �

คํารายงานของพวกทหารยาม
11  ขณะท่ี พวกผู้หญิงกําลังไปอยู ่น้ัน  ดู  เถิด  มี บางคนในพวกท่ีเฝ้ายามได้ เข ้าไปในเมือง เล่าเหตุ การณ์ 

ทัง้ปวงท่ีบังเกิดขึ้นน้ันให้พวกปุโรหติใหญ่ ฟัง 12 เม่ือพวกปุโรหติใหญ่ประชุมปรกึษากั นก ับพวกผู้ ใหญ่  แล้ว 
 ก็ แจกเงนิเป็ นอ ันมากให ้แก่ พวกทหาร 13 สัง่วา่ �พวกเจ้าจงพูดวา่ �พวกสาวกของเขามาลักเอาศพไปใน
เวลากลางคืนเม่ือเรานอนหลั บอย ู่� 14 ถ้าความน้ีทราบถึงหู เจ้าเมือง เราจะพูดแก้ไขให้พวกเจ้าพ้นโทษ�
15 พวกทหารจึงยอมรบัเงนิ และทําตามท่ี ถู กสอนมา และความน้ี ก็ เล่ืองลือไปในบรรดาพวกยวิจนทุกวนัน้ี

พระบัญชาอนัยิง่ใหญ่ของพระเยซู ครสิต์ 
16  แล ้วสาวกสิบเอด็คนน้ั นก ็ ได้ ไปยงัแควน้กาลิลี ถึงภูเขาท่ี พระเยซู  ได้ ทรงกําหนดไว้ 17 และเม่ือเขาเหน็

พระองค์จึงกราบลงนมัสการพระองค์  แต่ บางคนยงัสงสัยอยู่ 18  พระเยซู จึงเสด็จเข้ามาใกล้  แล ้วตรสักับ
เขาวา่ �ฤทธานภุาพท้ังส้ินในสวรรค์ กดี็ ในแผ่นดินโลกก ็ดี ทรงมอบไว ้แก่ เราแล้ว 19  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านท้ัง
หลายจงออกไปส่ังสอนชนทุกชาติ  ให ้รบับัพติศมาในพระนามแหง่พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณ
บร ิสุทธ ์ิ 20 สอนเขาให้ถือรกัษาส่ิงสารพัดซ่ึงเราได้ส่ังพวกท่านไว้  ดู  เถิด เราจะอยู่กั บท ่านท้ังหลายเสมอ
ไป จนกวา่จะส้ินโลกเอเมน�
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
มาระโก

 ผู้  เข ียนหนังสือเล่ มน ้ี คือ มาระโก ซ่ึงเชื่อวา่เป็น �ลูกชายของน้องสาวบารนาบัส� (คส 4:10) มาระโก
ได้เดินทางไปประกาศเท่ียวแรกท่ีเมืองอนัทิโอกพรอ้มกับอคัรสาวกเปาโลกับบารนาบัส และได้ละท่านทัง้
สองไว ้ท่ี เมืองเปอร ์กา ซ่ึงเปาโลไม่ เหน็ด้วย เปาโลจึงไม่ ยอมให ้มาระโกไปพรอ้มกั บท ่านอกี (กจ 13:5, 13;
15:37-39)  แต่ ภายหลังมาระโกได้หนัมารบัใช้พระเจ้าอกีและอยู่กับเปโตรในกรุงบาบิโลนในปี ค�ศ� 60 (1
ปต 5:13) หลังจากน้ั นอ ีกประมาณ 4  หรอื 5  ปี มาระโกได้ อยู ่กับเปาโลในกรุงโรม (คส 4:10; ฟม 1:24)  แต่ 
เปโตรไม่ ได้  อยู ่ ท่ี  กรุ งโรม

หลายคนท่ี ไม่ เชื่อในพระคัมภีร ์พู ดวา่หนังสือมาระโกได้ ถู กเขียนขึ้นเป็นเล่มแรก ก่อนเล่ มอ ่ืนในส่ีเล่ มท ่ี 
เรยีกกันวา่ �ข่าวประเสรฐิของพระเยซู� และเขาอา้งวา่หนังสือมาระโกน้ี ได้  ถู  กค ัดลอกมาจากอกีเล่มหน่ึง
ท่ีเขาเรยีกวา่ � เล่ม Q� (ซ่ึงไม่ มี ใครเคยได้ พบ � เล่ม Q�  น้ี )  ท่ี  ได้ มาจากคําบอกเล่าต่ อก ันมา คือจากเรือ่ง
ราวต่างๆท่ีอคัรสาวกเปโตรเล่าให้มาระโกฟัง และเขาอา้งวา่หนังสื อม ัทธวิและหนังสือลูกาได้รบัการลอก
เลียนแบบมาจากหนังสือมาระโก  แต่ ความคิดเหล่าน้ีเป็นความคิดท่ี ไรส้าระ เพราะวา่หนังสือมาระโกน้ี และ
พระคัมภีร ์ทัง้หมด �ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า� (มธ 4:4)  และ � ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้า� (2
ทธ 3:16)  ทุ กคนท่ี เข ียนส่วนหน่ึงของพระคัมภีรร์วมทัง้มาระโกน้ัน  ได้  เขียน � สิ ่งท่ีตาไม่ เหน็  หู  ไม่ได้  ยนิ และ
ไม่เคยได้ เข ้าไปในใจมนษุย�์ (1 คร 2:9) เพราะวา่ทุกข้อท่ี ได้  เข ียนไวน้ั้ นก ็ เข ียนโดยได้รบัการดลใจจากพระ
วญิญาณของพระเจ้า มาระโกเขียนถึงสิง่ท่ีท่านเหน็ด้วยตาของท่านเอง  ไม่ใช ่ สิ ่งท่ีเปโตรได้เล่าให้ท่านฟัง
คําท่ีน่าสังเกตในหนังสือมาระโกก็ คือ �ในทันใดน้ัน�

ข่าวประเสรฐิของพระเยซู ครสิต์ เรยีบเรยีงโดยมาระโกน้ันทําใหเ้ราเหน็พระลักษณะของพระเยซูในสภาพ
ของผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์

การเทศนาสัง่สอนของยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา (มธ 3:1-11;  ลก 3:1-16; ยน 1:6-8, 19-28)
1 ข่าวประเสรฐิของพระเยซู ครสิต์ พระบุตรของพระเจ้าเริม่ต้นตรงน้ี 2  ตามท่ี  ได้  เข ียนไวใ้นคําของศาสดา

พยากรณ์ วา่ � ดู  เถิด เราใชทู้ตของเราไปข้างหน้าท่าน  ผู้ น้ันจะเตรยีมมรรคาของท่านไวข้้างหน้าท่าน 3 เสียง
ผู้รอ้งในถิน่ทุ รก ันดารวา่ �จงเตรยีมมรรคาแหง่องค์ พระผู้เป็นเจ้า จงกระทําหนทางของพระองค์ ให ้ตรง
ไป� � 4 ยอหน์ให้เขารบับัพติศมาในถิน่ทุ รก ันดาร และประกาศเรือ่งบัพติศมาอนัสําแดงการกลับใจใหม่
เพื่อการยกโทษความผิดบาป 5 คนทัว่แควน้ยูเดี ยก ับชาวกรุงเยรูซาเล็มได้พากันออกไปหายอหน์ สารภาพ
ความผิดบาปของตน และได้รบับัพติศมาจากท่านในแม่น้ําจอร ์แดน 6 ยอหน์แต่งกายด้วยผ้าขนอูฐ และ
ใช ้หน ังสัตว์คาดเอว รบัประทานตัก๊แตนและน้ําผึ้งป่า 7 ท่านประกาศวา่ �ภายหลังเราจะมี พระองค์  ผู้  หน ่ึง
เสด็จมาทรงเป็นใหญ่กวา่เราอกี ซ่ึงเราไม่ คู่ ควรแม้จะน้อมตัวลงแก้สายฉลองพระบาทให ้พระองค์ 8  จร ิงๆ
แล้วเราให ้เจ้ าทัง้หลายรบับัพติศมาด้วยน้ํา  แต่  พระองค์ น้ันจะให ้เจ้ าทัง้หลายรบับัพติศมาด้วยพระวญิญาณ
บร ิสุทธ ิ์�

 พระเยซู ทรงรบับัพติศมาจากยอหน์ (มธ 3:13-17;  ลก 3:21-22)
9 ต่อมาในคราวน้ันพระเยซูเสด็จมาจากเมืองนาซาเรธ็แควน้กาลิลี และได้ทรงรบับัพติศมาจากยอหน์ใน

แม่น้ําจอร ์แดน 10 พอพระองค์เสด็จขึ้นมาจากน้ํา ในทันใดน้ั นก ็ทอดพระเนตรเหน็ท้องฟ้าแหวกออก และ
พระวญิญาณดุจนกเขาเสด็จลงมาบนพระองค์ 11  แล ้วมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ วา่ �ท่านเป็นบุตร
ท่ีรกัของเรา เราชอบใจในท่านมาก�

พญามารทดลองพระเยซู (มธ 4:1-11;  ลก 4:1-13)
12 ในทันใดน้ัน พระวญิญาณจึงเรง่เรา้พระองค์ ให ้เสด็จเข้าไปในถิน่ทุ รก ันดาร 13 และซาตานได้ทดลอง

พระองค์ อยู ่ในถิน่ทุ รก ันดารน้ันถึงส่ี สิ บวนั  พระองค์ ทรงอยู่ในท่ีของสัตว ์ป่า และมีพวกทูตสวรรค์มาปรนนิบั 
ติ  พระองค์ 

 พระเยซู ทรงเริม่เทศนาสัง่สอนในแควน้กาลิลี (มธ 4:12-13;  ลก 4:14)
14 ครัน้ยอหน์ ถูกขัง ไว้ในคุกแล้ว  พระเยซู  ได้ เสด็จมายงัแควน้กาลิ ลี ทรงประกาศข่าวประเสรฐิแหง่

อาณาจักรของพระเจ้า 15 และตร ัสว ่า �เวลากําหนดมาถึงแล้ว และอาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้ แล้ว 
ท่านท้ังหลายจงกลับใจเสียใหม่ และเชื่อข่าวประเสรฐิเถิด�

ทรงเรยีกซี โมน อนัดรูว์ ยากอบ และยอหน์ (มธ 4:18-32;  ลก 5:10-11; ยน 1:35-42)
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16  ขณะท่ี  พระองค์ เสด็จไปตามชายทะเลกาลิลี  พระองค์  ก็ ทรงทอดพระเนตรเหน็ซีโมนและอนัดรูว์น้อง
ชายของซี โมน กําลังทอดอวนอยู ่ท่ี  ทะเล ด้วยวา่เขาเป็นชาวประมง 17  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �ท่านจงตาม
เรามาเถิด และเราจะต้ังท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลา� 18 เขาก็ละอวนตามพระองค์ไปทั นที 19 ครัน้
พระองค์ทรงดําเนินต่อไปอกีหน่อยหน่ึง  พระองค์  ก็ ทอดพระเนตรเหน็ยากอบบุตรชายเศเบดีกับยอหน์น้อง
ชายของเขา กําลังชุนอวนอยูใ่นเรอื 20 ในทันใดน้ันพระองค์ ได้ ทรงเรยีกเขา เขาจึงละเศเบดี บิ ดาของเขาไว ้ท่ี  
เรอืก ั บลู กจ้าง และได้ตามพระองค์ ไป 

 พระเยซู ทรงขับผีในเมืองคาเปอรนาอุม ( ลก 4:31-37)
21  พระองค์ กับ พวก ของ พระองค์ จึง เข้าไป ใน เมือง คา เป อร นา อุม และ พอ ถึง วนั สะ บา โต พระองค์ ได้ 

เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาเทศนาสัง่สอน 22 เขาทัง้หลายก็ อศัจรรย ์ใจด้วยคําสัง่สอนของพระองค์ เพราะ
วา่พระองค์ ได้ ทรงสัง่สอนเขาด้วยสิทธ ิอาํนาจ หาเหมือนพวกธรรมาจารย ์ไม่ 23  มี ชายคนหน่ึงในธรรมศาลา
ของเขามี ผี โสโครกเข้าสิง มันได้รอ้งออกมา 24  วา่ � พระเยซู ชาวนาซาเรธ็ ปล่อยเราไว้ เราเก่ียวข้องอะไรกั 
บท ่านเล่า ท่านมาเพื่อจะทําลายเราหรอื เรารูว้า่ท่านเป็นผู้ ใด ท่านคือองค์ บรสุิทธิ ์ของพระเจ้า� 25  พระเยซู 
จึงตรสัหา้มมั นว ่า � เจ้ าจงน่ิงเสีย ออกมาจากเขาซิ� 26 และเม่ือผีโสโครกทําใหค้นน้ันชกัและรอ้งเสียงดัง
แล้ว มั นก ็ออกมาจากเขา 27 คนทัง้ปวงก็ประหลาดใจนักจึงถามกั นว ่า �การน้ีเป็นอยา่งไรหนอ  น่ี เป็นคําสัง่
สอนใหม่ อะไร ท่านสัง่ผโีสโครกด้วยสิทธอิาํนาจและมั นก เ็ชื่อฟังท่าน� 28  ในขณะน้ัน  กิตติศัพท์ ของพระองค์ 
ได้ เล่ืองลือไปทัว่แวน่แควน้บ้านเมืองท่ี อยู ่รอบแขวงกาลิลี

 พระเยซู ทรงรกัษาแม่ยายของซีโมนเปโตร (มธ 8:14-15;  ลก 4:38-39)
29 พอออกมาจากธรรมศาลา  พระองค์ กับพวกของพระองค์จึงเข้าไปในเรอืนของซีโมนและอนัดรูว์  พร ้

อมกับยากอบและยอหน์ 30  แม่ ยายของซีโมนนอนป่วยจับไข้ อยู ่ในทันใดน้ันเขาจึงมาทูลพระองค์ ให ้ทราบ
ด้วยเรือ่งของนาง 31  แล ้วพระองค์ ก็ เสด็จไปจับมือนางพยุงขึ้นและทันใดน้ันไข้ ก็  หาย นางจึงปรนนิบั ติ  เขาทัง้
หลาย 

 พระเยซู ทรงรกัษาคนเป็ นอ ันมากเวลาเยน็ (มธ 8:16-17;  ลก 4:40-41)
32 เวลาเย ็นว ันน้ั นคร ้ันตะวนัตกแล้ว คนทัง้หลายพาบรรดาคนเจ็บป่วย และคนท่ี มี  ผีสิง มาหาพระองค์

33 และคนทัง้เมืองก็แตกต่ืนมาออกันอยู ่ท่ี  ประตู 34  พระองค์ จึงทรงรกัษาคนเป็นโรคต่างๆให้หายหลายคน
และได้ทรงขับผอีอกเสียหลายผี  แต่  ผี  เหล่ าน้ันพระองค์ทรงหา้มมิ ให ้ พูด เพราะวา่มั นร ู้จักพระองค์

 พระเยซู ทรงอธษิฐานและออกไปประกาศ ( ลก 4:42-44)
35 ครัน้เวลาเชา้มืดพระองค์ ได้ ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยงัท่ี เปล่ียว และทรงอธษิฐานท่ี น่ัน 36 ฝ่ายซีโมน

และคนทัง้หลายท่ี อยู ่ด้วยก็ตามหาพระองค์ 37 เม่ือพวกเขาพบพระองค์ แล้ว เขาจึงทูลพระองค์ วา่ �คนทัง้
ปวงแสวงหาพระองค์� 38  พระองค์ ตรสัแก่เขาวา่ � ให ้เราท้ังหลายไปในบ้านเมืองใกล้ เคียง เพื่อเราจะได้
ประกาศท่ีน่ันด้วย  ท่ี เรามากเ็พื่อการน้ันเอง� 39  พระองค์  ได้ ประกาศในธรรมศาลาของเขาทัว่แควน้กาลิลี
และได้ขับผีออกเสียหลายผี

 พระเยซู ทรงรกัษาคนเป็นโรคเรือ้นให ้หาย (มธ 8:2-4;  ลก 5:12-14)
40 และมีคนโรคเรือ้นคนหน่ึงมาหาพระองค์  คุ กเข่าลงต่อพระองค์ และทูลวงิวอนพระองค์ วา่ � เพียงแต่  

พระองค์ จะโปรด  พระองค์  ก็ จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์สะอาดได้� 41  พระเยซู ทรงสงสารเขาจึงทรงยื่น
พระหตัถ์ ถู กต้องคนน้ัน ตรสัแก่เขาวา่ �เราพอใจแล้ว  เจ้ าจงสะอาดเถิด� 42 พอพระองค์ตรสัแล้ว ใน
ทันใดน้ันโรคเรือ้นก็ หาย และคนน้ั นก ็ สะอาด 43 ก่อนใหเ้ขาไป  พระองค์ จึงกําชบัผู้ น้ัน 44 ตรสัแก่เขาวา่ � เจ้ า
อยา่บอกเล่าอะไรให ้ผู้ ใดฟงัเลย  แต่ จงไปสําแดงตัวแก่ ปุ โรหติ และถวายเครือ่งบูชาสําหรบัคนท่ีหายโรค
เรือ้นแล้ว ตามซ่ึงโมเสสได้ส่ังไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนท้ังหลาย� 45  แต่ คนน้ันเม่ือออกไปแล้ วก ็ตัง้ต้น
ป่าวรอ้งมากมายให้เล่ืองลือไป จนพระเยซูจะเสด็จเข้าไปในเมืองอยา่งเปิดเผยต่อไปไม่ ได้  แต่ ต้องประทับ
ภายนอกในท่ี เปล่ียว และมีคนทุกแหง่ทุกตําบลมาหาพระองค์

2
คนอมัพาตได้รบัความรอดแล้วได้รบัการรกัษาจนหาย (มธ 9:1-8;  ลก 5:18-26)

1 ครัน้ล่วงไปหลายวนั  พระองค์  ได้ เสด็จไปในเมืองคาเปอรนาอุ มอ ีก และคนทัง้หลายได้ย ินว ่า  พระองค์ 
ประทั บท ่ี บ้าน 2 และในเวลาน้ันคนเป็ นอ ันมากมาชุ มน ุมกันจนไม่ มี  ท่ี จะรบั  จะเข้ าใกล้ ประตู  ก็  ไม่ได้  พระองค์ 
จึงเทศนาพระวจนะน้ันใหเ้ขาฟัง 3  แล ้วมีคนนําคนอมัพาตคนหน่ึงมาหาพระองค์  มี  สี ค่นหาม 4 เม่ือเขาเข้าไป
ให้ถึงพระองค์ ไม่ได้ เพราะคนมาก เขาจึงรือ้ดาดฟ้าหลังคาตรงท่ี พระองค์ ประทั บน ้ัน และเม่ือรือ้เป็นชอ่ง
แล้ว เขาก็หยอ่นแคร ่ท่ี คนอมัพาตนอนอยู ่ลงมา 5 เม่ือพระเยซูทอดพระเนตรเหน็ความเชื่อของเขาทัง้หลาย
 พระองค์ จึงตรสักับคนอมัพาตวา่ �ลูกเอย๋ บาปของเจ้าได้รบัการอภัยแล้ว� 6  แต่  มี พวกธรรมาจารย์บาง
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คนน่ังอยู ่ท่ีน่ัน และเขาคิดในใจวา่ 7 �ทําไมคนน้ี พู ดหมิน่ประมาทเชน่น้ัน ใครจะยกความผิดบาปได้ เวน้แต่ 
พระเจ้าเท่าน้ัน� 8 และในทันใดน้ันเม่ือพระเยซูทรงทราบในพระทัยวา่เขาคิดในใจอยา่งน้ัน  พระองค์ จึงตรสั
แก่เขาวา่ � เหตุ ไฉนท่านท้ังหลายจึงคิดในใจอยา่งน้ี เล่า 9  ท่ี จะวา่กับคนอมัพาตวา่ �บาปของเจ้าได้รบั
การอภัยแล้ว� หรอืจะวา่ �จงลุกขึ้นยกแครเ่ดินไปเถิด�  น้ัน ข้างไหนจะงา่ยกวา่กัน 10  แต่ เพื่อท่านท้ัง
หลายจะได้ รู ้ วา่  บุ ตรมนษุย ์มี  สิทธ ิอาํนาจในโลกท่ีจะโปรดยกความผิดบาปได้� ( พระองค์ จึงตร ัสส ่ังคน
อมัพาตวา่� 11 �เราส่ังเจ้าวา่ จงลุกขึ้นยกแครไ่ปบ้านของเจ้าเถิด� 12 ทันใดน้ันคนอมัพาตได้ ลุ กขึ้นแล้ 
วก ็ยกแครเ่ดินออกไปต่อหน้าคนทัง้ปวง คนทัง้ปวงก็ประหลาดใจนัก จึงสรรเสรญิพระเจ้าวา่ �เราไม่เคย
เหน็การเชน่น้ี เลย �

ทรงเรยีกเลวี คนเก็บภาษี (มธ 9:9-13;  ลก 5:27-32)
13 ฝ่ายพระองค์ ได้ เสด็จไปตามชายทะเลอกี ประชาชนก็มาหาพระองค์ และพระองค์ ได้ ตร ัสส ่ังสอนเขา

14 เม่ือพระองค์กําลังเสด็จไปน้ัน  พระองค์  ก็ ทอดพระเนตรเหน็เลว ีบุ ตรชายอลัเฟอ ัสน ัง่อยู ่ท่ี ด่านเก็บภาษี จึง
ตรสัแก่เขาวา่ �จงตามเรามาเถิด� เขาก็ ลุ กขึ้นตามพระองค์ ไป 15 ต่อมาเม่ือพระเยซูเอนพระกายลงเสวย
อยู่ในเรอืนของเลวี  มี พวกคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนเอนกายลงรว่มสําร ับก ับพระเยซูและพวกสาวก
ของพระองค์ เพราะมีคนติดตามพระองค์ไปมาก 16 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี เม่ือเหน็พระองค์
ทรงเสวยพระกระยาหารกับพวกคนเก็บภาษีและคนบาป จึงถามสาวกของพระองค์ วา่ � เหตุ ไฉนพระองค์
จึ งก ินและด่ืมรว่มกับพวกคนเก็บภาษีและคนบาปเล่า� 17 ครัน้พระเยซูทรงได้ยนิดังน้ัน  พระองค์ จึงตรสั
แก่เขาวา่ �คนปกติ ไม่ ต้องการหมอ  แต่ คนเจบ็ต้องการหมอ เรามิ ได้ มาเพื่อจะเรยีกคนชอบธรรม  แต่ มา
เรยีกคนบาปให ้กล ับใจเสียใหม่� 18  มี พวกศิษย์ของยอหน์และของพวกฟาร ิสี กําลังถืออดอาหาร พวกเขา
จึงมาทูลถามพระองค์ วา่ � เหตุ ไฉนพวกสาวกของยอหน์และของพวกฟาร ิสี ถืออดอาหาร  แต่ พวกสาวกของ
พระองค์ ไม่  ถือ � 19  พระเยซู จึงตรสัแก่เขาวา่ �ท่านจะใหส้หายของเจ้าบ่าวถืออดอาหารเม่ือเจ้าบ่าวยงัอยู่
กับเขากระน้ันหรอื  เจ้ าบ่าวอยู่ด้วยนานเท่าใด สหายก็ถืออดอาหารไม่ ได้ นานเท่าน้ัน 20  แต่ วนัน้ันจะมา
ถึงเม่ือเจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไป ในวนัน้ันสหายจะถืออดอาหาร

คําอุปมาเก่ียวกับผ้าและถุงหนัง (มธ 9:16-17;  ลก 5:36-39)
21  ไม่มี  ผู้ ใดเอาท่อนผ้าทอใหมม่าปะเส้ือเก่า ถ้าทําอยา่งน้ัน ท่อนผ้าทอใหม่ ท่ี ปะเข้าน้ันเมื่อหดจะทําให้

เส้ือเก่าขาดกวา้งออกไปอกี 22 และไม่ มี  ผู้ ใดเอาน้ําองุน่ใหม่มาใส่ ไว ้ในถุงหนังเก่า ถ้าทําอยา่งน้ันน้ําองุน่
ใหม่จะทําให้ถุงเก่าน้ันขาดไป น้ําองุน่น้ันจะไหลออก ถุงหนั งก ็จะเสียไป  แต่ น้ําองุน่ใหม่น้ันต้องใส่ ไว ้ใน
ถุงหนังใหม่�

 พระเยซู เป็นเจ้าเป็นใหญเ่หนือวนัสะบาโต (มธ 12:1-8;  ลก 6:1-5)
23 ต่อมาในวนัสะบาโตวนัหน่ึงพระองค์กําลังเสด็จไปในนาข้าว และเม่ือพวกสาวกของพระองค์กําลัง

เดินไปก็เริม่เด็ดรวงข้าวไป 24 ฝ่ายพวกฟาร ิสี จึงถามพระองค์ วา่ � ดู  เถิด ทําไมพวกเขาจึงทําการซ่ึงพระ
ราชบัญญั ติ หา้มไว้ในวนัสะบาโต� 25  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �พวกท่านยงัไม่เคยอา่นหรอืซ่ึงดาวดิได้
กระทําเม่ือท่านขาดอาหารและอดอยาก ท้ังท่านและพรรคพวกด้วย 26 คือคราวเม่ืออาบียาธาร์เป็น
มหาปุโรหติ ท่านได้ เข ้าไปในพระนิเวศของพระเจ้า และรบัประทานขนมปังหน้าพระพักตร์ ซ่ึงพระราช
บัญญั ติ หา้มไม่ ให ้ใครรบัประทาน  เวน้แต่ พวกปุโรหติเท่าน้ัน และซ้ํายงัส่งให ้คนที ่ มาก ั บท ่านรบัประทาน
ด้วย� 27  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ �วนัสะบาโตน้ันทรงต้ังไว้เพื่ อมนษุย ์ มิใช ่ทรงสรา้งมนษุย ์ไว ้สําหรบั
วนัสะบาโต 28  เหตุ ฉะน้ันบุตรมนษุยเ์ป็นเจ้าเป็นใหญเ่หนือวนัสะบาโตด้วย�

3
ทรงรกัษาชายมือลีบในวนัสะบาโต (มธ 12:10-14;  ลก 6:6-11)

1  แล ้วพระองค์ ได้ เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาอกี และท่ีน่ั นม ชีายคนหน่ึ งม ือข้างหน่ึงลีบ 2 คนเหล่าน้ันคอยดู 
พระองค์  วา่  พระองค์ จะรกัษาโรคใหค้นน้ันในวนัสะบาโตหรอืไม่ เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ ได้ 3  พระองค์ 
ตรสัแก่คนมือลีบวา่ � มาย นืข้างหน้าเถอะ� 4  พระองค์ จึงตรสัแก่คนทัง้หลายวา่ �ในวนัสะบาโตให ้ถู กต้อง
ตามพระราชบัญญั ติ ควรจะทําการดีหรอืทําการชัว่ จะชว่ยชีว ิตด ีหรอืจะสังหารชีว ิตด ี� ฝ่ายคนทัง้ปวงก็
น่ิงอยู่ 5  พระองค์  มี พระทัยเป็นทุกข์เพราะใจเขาแข็งกระด้างนัก และได้ทอดพระเนตรดูรอบด้วยพระพิโรธ
และพระองค์ตรสักับชายคนน้ั นว ่า �จงเหยยีดมือออกเถิด� เขาก็ เหย ียดออก และมือของเขาก็หายเป็น
ปกติเหมือนกับมื ออ ีกข้างหน่ึง

ฝูงชนก็ ติ ดตามไปและคนเป็ นอ ันมากได้รบัการรกัษาให ้หาย (มธ 12:15-16;  ลก 6:17-19)
6 พวกฟาร ิสี จึงออกไป และในทันใดน้ันได้ปรกึษากับพรรคพวกของเฮโรดถึงพระองค์ วา่ พวกเขาจะทํา

อยา่งไรจึงจะฆ่าพระองค์ ได้ 7 ฝ่ายพระเยซูกับพวกสาวกของพระองค์จึงออกจากท่ีน่ันไปยงัทะเล และฝูงชน
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เป็ นอ ันมากจากแควน้กาลิลี ได้ ตามพระองค์ ไป ทัง้จากแควน้ยูเดีย 8 จากกรุงเยรูซาเล็ม และจากเมืองเอ
โดม และจากฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น และจากแควน้เมืองไทระและไซดอน ฝูงชนเป็ นอ ันมาก เม่ือเขา
ได้ยนิถึงสิง่ยิง่ใหญ่ ท่ี  พระองค์ ทรงกระทําน้ั นก ็มาหาพระองค์ 9  พระองค์ จึงตร ัสส ่ังพวกสาวกของพระองค์ ให ้
เอาเรอืเล็กมาคอยรบัพระองค์ เพื่ อม ิ ให ้ประชาชนเบียดเสียดพระองค์ 10 ด้วยวา่พระองค์ ได้ ทรงรกัษาคนเป็ 
นอ ันมากให้หายโรค จนบรรดาผู้ ท่ี  มี โรคต่างๆเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อจะได้ ถู กต้องพระองค์ 11 และพวก
ผีโสโครกเม่ือได้ เห ็นพระองค์ ก็ได้ หมอบลงกราบพระองค์  แล ้วรอ้งองึวา่ � พระองค์ ทรงเป็นพระบุตรของ
พระเจ้า� 12 ฝ่ายพระองค์จึงทรงกําชบัหา้มมั นม ิ ให ้ แพร ่งพรายวา่พระองค์คือผู้ ใด 

ทรงตั ้งอ ัครสาวกสิบสองคน (มธ 10:1-4;  ลก 6:12-16)
13  แล ้วพระองค์เสด็จขึ้นภู เขา และพอพระทัยจะเรยีกผู้ ใด  พระองค์  ก็ ทรงเรยีกผู้ น้ัน  แล ้วเขาได้มาหา

พระองค์ 14  พระองค์ จึงทรงตัง้สาวกสิบสองคนไว ้ให ้พวกเขาอยู่กับพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงใช้เขาไป
ประกาศ 15 และให ้มี อาํนาจรกัษาโรคต่างๆและขับผีออกได้ 16 และซีโมนน้ัน  พระองค์ ทรงประทานชื่ ออ ี
กวา่เปโตร 17 และยากอบบุตรชายเศเบดีกับยอหน์น้องชายของยากอบ ทัง้สองคนน้ี พระองค์ ทรงประทาน
ชื่ ออ ี กวา่ โบอาเนอเย แปลวา่ ลูกฟ้ารอ้ง 18 อนัดรูว์  ฟี  ลิป บารโธโลมิว มัทธวิ  โธมัส ยากอบบุตรชายอลัเฟ
อสั ธดัเดอสั  ซี โมนชาวคานาอนั 19 และยูดาสอสิคารโิอทท่ี ได้ ทรยศพระองค์ น้ัน  พระองค์ และพวกสาวกจึง
เข้าไปในเรอืน 20 และฝูงชนก็มาประชุมกั นอ ีก จนพระองค์และพวกสาวกจะรบัประทานอาหารไม่ ได้ 21 เม่ือ
ญาติ มิ ตรของพระองค์ ได้ ยนิเหตุ การณ์  น้ัน เขาก็ออกไปเพื่อจะจับพระองค์ ไว ้ด้วยเขาวา่ � พระองค์ วกิลจรติ
แล้ว�

ความผิดบาปท่ีทรงอภัยให ้ไม่ได้ (มธ 12:24-29;  ลก 11:14-20)
22 พวกธรรมาจารย์ซ่ึงได้ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มได้ กล่าววา่ � ผู้  น้ี  มี เบเอลเซบูลสิง�  และ � ท่ี เขาขับ

ผีออกได้ ก็ เพราะใช้อาํนาจนายผี น้ัน � 23 ฝ่ายพระองค์จึงเรยีกคนเหล่าน้ันมาตรสัแก่เขาเป็นคําอุปมาวา่
�ซาตานจะขับซาตานให้ออกอยา่งไรได้ 24 ถ้าราชอาณาจักรใดๆเกิดแตกแยกกันแล้ว ราชอาณาจั กรน 
ั้นจะต้ังอยู ่ไม่ได้ 25 ถ้าครวัเรอืนใดๆเกิดแตกแยกกัน ครวัเรอืนน้ันจะต้ังอยู ่ไม่ได้ 26 และถ้าซาตานจะ
ต่อสู้กับตนเอง และแตกแยกกัน มั นก ็ ต้ังอยู ่ ไม่ได้  มี  แต่ จะส้ินสูญไป 27  ไม่มี  ผู้ ใดอาจเข้าไปในเรอืนของ
คนท่ี มี กําลังมากและปล้นทรพัย์ของเขาได้  เวน้แต่ จะจับคนท่ี มี กําลังมากน้ั นม ัดไว้เสี ยก ่อน  แล ้วจึง
จะปล้นทรพัย์ในเรอืนน้ันได้ 28 เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ ความผิดบาปทุกอยา่งและคํา
หมิ่นประมาทท่ีเขากล่าวน้ัน จะทรงโปรดยกให ้บุ ตรท้ังหลายของมนษุย ์ได้ 29  แต่  ผู้ ใดจะกล่าวคําหมิ่น
ประมาทต่อพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิจะไม่ ได้ รบัการอภัยโทษเลย  แต่  ผู้ น้ันยอ่มได้รบัโทษจากการพิพากษา
เป็นนิตย�์ 30  ท่ี ตร ัสอย ่างน้ั นก ็เพราะเขาทัง้หลายกล่าววา่ � พระองค์  มี  ผี โสโครกเข้าสิง�

 ผู้  ท่ี เชื่อเป็นเหมือนมารดาและพีน้่องของพระเยซู (มธ 12:46-50;  ลก 8:19-21)
31 เวลาน้ันมารดาและพวกน้องชายของพระองค์ มาย ืนอยู ่ข้างนอก  แล ้วใช้คนเข้าไปทูลเรยีกพระองค์

32 และประชาชนก็น่ังอยู่รอบพระองค์ เขาจึงทูลพระองค์ วา่ � ดู  เถิด มารดาและพวกน้องชายของพระองค์
มาหาพระองค์คอยอยู ่ข้างนอก � 33  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ �ใครเป็นมารดาของเรา และใครเป็นพี่น้อง
ของเรา� 34  พระองค์ ทอดพระเนตรคนท่ีน่ังล้อมรอบพระองค์น้ันแล้วตร ัสว ่า � ดู  เถิด  น่ี เป็นมารดาและพี่
น้องของเรา 35  ผู้ ใดจะกระทําตามพระทัยพระเจ้า  ผู้ น้ันแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา�

4
คําอุปมาเก่ียวกับผูห้วา่นพืช (มธ 13:1-23;  ลก 8:4-15)

1  แล ้วพระองค์ทรงตัง้ต้นสัง่สอนท่ีฝ่ังทะเลอกี ฝูงชนเป็ นอ ันมากพากันมาหาพระองค์  เหตุ ฉะน้ันพระองค์
จึงได้เสด็จลงไปประทับในเรอืท่ี ทะเล และฝูงชนอยู่บนฝ่ังชายทะเล 2  พระองค์ จึงตร ัสส ่ังสอนเขาหลาย
ประการเป็นคําอุปมา และในการสอนน้ันพระองค์ตรสัแก่เขาวา่ 3 � จงฟงั  ดู  เถิด  มี  ผู้ หวา่นคนหน่ึงออกไป
หวา่นพืช 4 และต่อมาเมื่อเขาหวา่น เมลด็พื ชก ต็กตามหนทางบ้าง  แล ว้นกในอากาศก ็มาก ินเสีย 5 บ้าง
กต็กท่ีซ่ึ งม ีพื้นหนิ  มี เน้ื อด ินแต่ น้อย จึงงอกขึ้นโดยเรว็เพราะดินไม่ ลึก 6  แต่ เม่ือแดดจัด แดดก ็แผดเผา 
และเพราะรากไม่ มี จึงเหีย่วไป 7 บ้างก็ตกกลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสีย จึงไม่ เกิดผล 
8 บ้างก็ตกท่ี ดิ นดี  แล ้วงอกงามจําเรญิขึ้น  เก ิดผลสามสิบเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง รอ้ยเท่าบ้าง� 9  แล 
้วพระองค์ตรสัแก่เขาวา่ �ใครมี หู จงฟงัเถิด� 10 เม่ือพระองค์ อยู ่ ตามลําพัง  คนที ่ อยู ่รอบพระองค์ พร ้อม
กับสาวกสิบสองคน  ได้ ทูลถามพระองค์ถึงคําอุปมาน้ัน 11  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ �ข้อความลึ กล ับแหง่
อาณาจักรของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านท้ังหลายรู ้ได้  แต่ ฝ่ายคนนอกน้ันบรรดาข้อความเหล่าน้ีจะแจ้ง
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ให้เป็นคําอุปมาทุกอยา่ง 12 เพื่อวา่เขาจะดู แล ้วดู เล่า  แต่  มองไม่เหน็ และฟงัแล้วฟงัเล่า  แต่  ไม่เข้าใจ 
 เกล ือกวา่ในเวลาหน่ึงเวลาใดเขาจะกลับใจเสียใหม่ และความผิดบาปของเขาจะได้ยกโทษเสีย�

 พระเยซู ทรงอธบิายถึงคําอุปมาน้ัน (มธ 13:18-23;  ลก 8:11-15)
13  พระองค์ ตรสักับเขาวา่ �คําอุปมาน้ันพวกท่านยงัไม่ เข ้าใจหรอื ถ้ากระน้ันท่านท้ังหลายจะเข้าใจคํา

อุปมาท้ังปวงอยา่งไรได้ 14  ผู้ หวา่นน้ั นก ็ ได้ หวา่นพระวจนะ 15 ซึ่งตกรมิหนทางน้ันได้ แก่ พระวจนะท่ี
หวา่นแล้ว และเม่ื อบ ุคคลใดได้ ฟงั ในทันใดน้ันซาตานก็มาชงิเอาพระวจนะซึ่งหวา่นในใจเขาน้ันไปเสีย
16 และซึ่งตกท่ีซ่ึ งม ีพื้นหนิ  มี เน้ื อด ินแต่น้อยน้ั นก ็ ทํานองเดียวกัน  ได้แก่  บุ คคลท่ี ได้ ยนิพระวจนะ และกร็ ั
บท ั นที ด้วยความปร ีดี 17  แต่  ไม่มี รากในตัวจึงทนอยู ่ได้  ชัว่คราว ภายหลังเมื่อเกิดการยากลําบากและ
การข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะน้ัน  ก ็เลิกเสียในทั นที  ทันใด 18 และพืชซึ่งหวา่นกลางหนามน้ันได้ แก่  บุ 
คคลท่ี ได้ ฟงัพระวจนะ 19  แล ้วความกังวลตามธรรมดาโลก และความลุ่มหลงในทรพัย ์สมบัติ และความ
โลภในส่ิ งอ ื่นๆได้ เข ้ามาและปกคลุมพระวจนะน้ัน จึงไม่ เกิดผล 20 ส่วนพืชซึ่งหวา่นตกในดินดี น้ัน  ได้แก่  
บุ คคลท่ี ได้ ยนิพระวจนะน้ัน และรบัไว้ จึงเกิดผลสามสิบเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง รอ้ยเท่าบ้าง�

 เท ียนท่ี จุ ดแล้วต้องตัง้ไว ้ให ้ ส่องแสง (มธ 5:15-16;  ลก 8:16; 11:33)
21  แล ้วพระองค์ตรสัแก่เขาวา่ �เขาเอาเทียนมาสําหรบัต้ังไว ้ใต้  ถัง  ใต้ เตียงนอนหรอื และมิ ใช ่สําหรบั

ต้ังไว้บนเชงิเทียนหรอื 22 เพราะวา่ไม่ มี  สิ ่งใดท่ีซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้ง และไม่ มี  สิ ่งใดท่ีปิดบังไว้ ซ่ึง
จะไม่ต้องแพรง่พราย 23 ถ้าใครมี หู  ฟงัได้ จงฟงัเถิด� 24  พระองค์ ตรสัแก่เขาวา่ �จงเอาใจจดจ่อต่อส่ิง
ท่ีท่านฟงัให ้ดี ท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอนัใด จะตวงให้ท่านด้วยทะนานอนัน้ัน ท้ังจะเพิ่มเติมให ้อ ี
กแก่ ผู้  ท่ี ฟงัแล้ว 25 ด้วยวา่ผู้ใดมี อยู ่ แล ้วจะเพิ่มเติมให ้ผู้ น้ั นอ ีก  แต่  ผู้ ใดไม่ มี  แม้ว ่าซ่ึงเขามี อยู ่น้ันจะเอา
ไปเสียจากเขา�

อาณาจักรท่ีเติบโตขึ้นอยา่งต่อเน่ือง
26  พระองค์ ตร ัสว ่า �อาณาจักรของพระเจ้าเปรยีบเหมือนชายคนหน่ึงหวา่นพืชลงในดิน 27  แล ้วกลาง

คื นก น็อนหลับและกลางว ันก ็ ต่ืนขึ้น ฝ่ายพื ชน ั้นจะงอกจําเรญิขึ้นอยา่งไรเขาก ็ไม่รู ้ 28 เพราะแผ่นดินเอง
ทําใหพ้ืชงอกจําเรญิขึ้นเป็นลําต้ นก ่อน ภายหลั งก ็ ออกรวง  แล้วก ็ มี เมลด็ข้าวเตม็รวง 29 ครัน้สุกแล้วเขา
กไ็ปเก่ียวเก ็บท ี เดียว เพราะวา่ถึงฤดู เก ่ียวแล้ว�

คําอุปมาเก่ียวกับเมล็ ดม ั สตาร ์ด (มธ 13:31-32;  ลก 13:18-19)
30 และพระองค์ตร ัสว ่า �อาณาจักรของพระเจ้าจะเปรยีบเหมือนส่ิงใด หรอืจะสําแดงด้วยคําเปรยีบ

อยา่งไร 31  ก ็เปรยีบเหมือนเมลด็พันธุ์ผักกาดเมลด็หน่ึง เวลาเพาะลงในดินน้ั นก ็เลก็กวา่เมลด็ท้ังปวง
ท่ั วท ้ังแผ่นดิน 32  แต่ เม่ือเพาะแล้วจึงงอกขึ้นจําเรญิใหญ่โตกวา่ผักท้ังปวง และแตกก่ิ งก ้านใหญ่ พอให ้
นกในอากาศมาอาศัยอยู่ในร ่มน ้ันได้� 33  พระองค์  ได้ ตร ัสส ่ังสอนพระวจนะให ้แก่ เขาเป็นคําอุปมาอยา่ง
น้ันเป็นหลายประการ  ตามท่ี เขาจะสามารถฟังได้ 34 และนอกจากคําอุปมา  พระองค์  มิได้ ตรสัแก่เขาเลย  แต่ 
เม่ือพวกเขาอยู ่ตามลําพัง  พระองค์ จึงทรงอธบิายสิง่สารพัดน้ันแก่ เหล่ าสาวก

 พายุ  ใหญ่ ในทะเลกาลิลีสงบลง (มธ 8:23-27;  ลก 8:22-25)
35 เย ็นว ันน้ันพระองค์ ได้ ตรสัแก่เขาทัง้หลายวา่ � ให ้พวกเราข้ามไปฝั่ งฟากข้างโน้นเถิด� 36 เม่ือลาป

ระชาชนแล้ว เขาจึงเชญิพระองค์เสด็จไปในเรอืท่ี พระองค์ ประทั บอย ู่ น้ัน และมีเร ืออ ่ืนเล็กๆหลายลําไปกับ
พระองค์ ด้วย 37 และพายุ ใหญ่  ได้ บังเกิดขึ้น และคล่ื นก ็ซัดเข้าไปในเรอืจนเรอืเต็มอยู ่แล้ว 38 ฝ่ายพระองค์
บรรทมหนนุหมอนหลั บอย ู่ ท่ี  ท้ายเรอื  เหล่ าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลวา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้หลาย
กําลังจะพินาศอยู ่แล้ว ท่านไม่ทรงเป็นหว่งบ้างหรอื� 39  พระองค์ จึงทรงต่ืนขึ้นหา้มลมและตรสัแก่ทะเลวา่
�จงสงบเงยีบซิ�  แล ้วลมก็หยุ ดม คีวามสงบเงยีบทัว่ไป 40  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ �ทําไมท่านกลัวอยา่ง
น้ี ท่านยงัไม่ มี ความเชื่อหรอื� 41 ฝ่ายเขาก็เกรงกลั วน ักหนาและพู ดก ันและกั นว ่า �ท่านน้ีเป็นผู้ใดหนอ
จนชัน้ลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน�

5
ทรงขับผอีอกจากผู้ชายท่ีเมืองกาดารา (มธ 8:28-34;  ลก 8:26-37)

1 ฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกก็ข้ามทะเลไปยงัเมืองชาวกาดารา 2 พอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรอื ทันใดน้ั 
นม ีชายคนหน่ึงออกจากอุโมงค์ฝังศพมี ผี โสโครกสิงได้มาพบพระองค์ 3 คนน้ันอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ ฝังศพ 
และไม่ มี  ผู้ ใดจะผูกมัดตัวเขาได้  แม้ จะล่ามด้วยโซ่ตรวนก็ ไม่อยู ่4 เพราะวา่ได้ ล่ามโซ่  ใส่ ตรวนหลายหนแล้ว
เขาก็หกัโซ่และฟาดตรวนเสีย  ไม่มี  ผู้ ใดมีแรงพอท่ีจะทําให้เขาสงบได้ 5 เขาคลัง่รอ้งองึอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพ
และท่ี ภู เขาทัง้กลางวนักลางคืนเสมอ และเอาหนิเชอืดเน้ือของตัว 6ครัน้เขาเหน็พระเยซู แต่ไกล เขาก็วิง่เข้า



มาระโก 5:7 786 มาระโก 6:2

มานมัสการพระองค์ 7  แล ้วรอ้งเสียงดังวา่ �ข้าแต่ พระเยซู พระบุตรของพระเจ้าสูงสุด ข้าพระองค์ เก ่ียวข้อ
งอะไรกั บท ่านเล่า ข้าพระองค์ ขอให ้ พระองค์ ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้าวา่ จะไม่ทรมานข้าพระองค์�
8  ท่ี  พู ดเชน่น้ี เพราะพระองค์ ได้ ตรสัแก่มั นว ่า �อา้ยผี โสโครก จงออกมาจากคนน้ันเถิด� 9  แล ้วพระองค์
ตรสัถามมั นว ่า � เจ้ าชื่ออะไร� มันตอบวา่ �ชื่อกอง เพราะวา่พวกข้าพระองค์หลายตนด้วยกัน� 10 มันจึ งอ 
้อนวอนพระองค์เป็ นอ ันมากมิ ให ้ ขับไล่ มันออกจากแดนเมืองน้ัน 11  มี สุกรฝูงใหญ่กําลังหากินอยู ่ท่ี  ไหล่ เขา
ตําบลน้ัน 12  ผี  เหล่ าน้ั นก ็ออ้นวอนพระองค์ วา่ �ขอโปรดให้ข้าพระองค์ทัง้หลายเข้าในสุกรเหล่าน้ี เถิด � 13  
พระเยซู  ก็ ทรงอนุญาตทั นที  แล ้วผีโสโครกน้ันจึงออกไปเข้าสิงอยู่ในสุ กร สุกรทัง้ฝูง (ประมาณสองพันตัว�
 ก็ วิง่กระโดดจากหน้าผาชนัลงไปในทะเลสําลักน้ําตาย 14 ฝ่ายคนเล้ียงสุ กรน ้ันต่างคนต่างหนีไปเล่าเรือ่งทัง้
ในนครและบ้านนอก  แล ้วคนทัง้ปวงก็ออกมาดู เหตุการณ์  ท่ี  เก ิดขึ้นน้ัน 15 เม่ือเขามาถึงพระเยซู  ก็  เห ็นคนท่ี 
ผี ทัง้กองได้ สิ งน้ันนุ่งหม่ผ้าน่ังอยู ่มีสติ  อารมณ์ดี เขาจึงเกรงกลั วน ัก 16  แล ้วคนท่ี ได้  เห ็ นก ็เล่าเหตุ การณ์ ซ่ึ งบ 
ังเกิดแก่ คนที ่ ผี  สิ งน้ัน และซ่ึ งบ ังเกิดแก่ฝูงสุกรให้เขาฟัง 17 คนทัง้หลายจึงเริม่พากั นอ ้อนวอนพระองค์ ให ้
เสด็จไปเสียจากเขตแดนเมืองของเขา 18 เม่ือพระองค์กําลังเสด็จลงเรอื  คนที ่ ผี  ได้  สิ งแต่ก่อนน้ันได้ออ้นวอน
ขอติดตามพระองค์ ไป 19  พระเยซู  ไม่ ทรงอนญุาต  แต่ ตรสัแก่เขาวา่ �จงไปหาพวกพ้องของเจ้าท่ี บ้าน  แล ้ว
บอกเขาถึงเรือ่งเหตุ การณ์  ใหญ่ ซ่ึงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทําแก่ เจ้า และได้ทรงพระเมตตาแก่ เจ้ า
แล้ว� 20 ฝ่ายคนน้ั นก ็ทูลลา  แล ้วเริม่ประกาศในแควน้ทศบุ ร ีถึงเหตุ การณ์  ใหญ่  ท่ี  พระเยซู  ได้ ทรงกระทําแก่ 
เขา และคนทัง้ปวงก็ประหลาดใจนัก

หญิงผู้ ถู กต้องชายฉลองพระองค์และหายโรค ลูกสาวของไยรสัเป็นขึ้นมาจากความตาย (มธ 9:18-26;
 ลก 8:41-56)

21 ครัน้พระเยซูเสด็จลงเรอืข้ามฟากกลับไปแล้ว  มี คนเป็ นอ ันมากมาหาพระองค์ และพระองค์ยงัประทั 
บท ี่ ฝ่ังทะเล 22  ดู  เถิด  มี นายธรรมศาลาคนหน่ึงชื่อไยรสัเดินมา และเม่ือเขาเหน็พระองค์ ก็ กราบลงท่ีพระบาท
ของพระองค์ 23  แล ้ วท ูลออ้นวอนพระองค์เป็ นอ ันมากวา่ �ลูกสาวเล็กๆของข้าพระองค์ป่วยเกือบจะตาย
แล้ว ขอเชญิพระองค์ไปวางพระหตัถ์บนเขา เพื่อเขาจะได้หายโรคและไม่ ตาย � 24 ฝ่ายพระเยซู ได้ เสด็จไป
กับคนน้ัน  มี คนเป็ นอ ันมากตามพระองค์ ไป และเบียดเสียดพระองค์ 25  มี  ผู้ หญิงคนหน่ึงเป็นโรคตกเลือดได้ 
สิ บสองปีมาแล้ว 26  ได้  ทนทุกข์ ลําบากมากเพราะมีหมอหลายคนมารกัษา และได้เสียทรพัย์จนหมดสิน้ โร
คน้ั นก ็ มิได้ บรรเทาแต่ยิง่กําเรบิขึ้น 27 ครัน้ผู้หญิงน้ันได้ยนิถึงเรือ่งพระเยซู เธอก็เดินปะปนกับประชาชนท่ี
เบียดเสียดข้างหลังพระองค์ และได้ ถู กต้องฉลองพระองค์ 28 เพราะเธอคิดวา่ �ถ้าเราได้แตะต้องแต่ ฉลอง
พระองค์ เราก็จะหายโรค� 29 ในทันใดน้ันเลือดท่ีตกก็หยุดแหง้ไป และผู้หญิงน้ั นร ู้สึกตั วว ่าโรคหายแล้ว
30 บัดเดีย๋วน้ัน  พระเยซู ทรงรูสึ้กวา่ฤทธิซ่์านออกจากพระองค์ แล้ว จึงเหลียวหลังในขณะท่ีฝูงชนเบียดเสียด
กันน้ันตร ัสว ่า �ใครถูกต้องเส้ือของเรา� 31 ฝ่ายเหล่าสาวกก็ทูลพระองค์ วา่ � พระองค์ ทอดพระเนตรเหน็
แล้ วว ่า ประชาชนกําลังเบียดเสียดพระองค์ และพระองค์ยงัจะทรงถามอกีหรอืวา่ �ใครถูกต้องเรา� � 32  
แล ้วพระองค์ทอดพระเนตรดู รอบ  ประสงค์ จะเหน็ผู้หญิงท่ี ได้ กระทําสิง่น้ัน 33 ฝ่ายผู้หญิงน้ั นก ็ กล ัวจนตัวสัน่
เพราะรูเ้รือ่งท่ีเป็นแก่ตั วน ้ัน จึงมากราบลงทูลแก่ พระองค์ ตามจรงิทัง้สิน้ 34  พระองค์ จึงตรสัแก่ ผู้ หญิงน้ั นว 
่า �ลูกสาวเอย๋  ท่ี  เจ้ าหายโรคน้ั นก ็เพราะเจ้าเชื่อ จงไปเป็นสุขและหายโรคน้ี เถิด � 35 เม่ือพระองค์ตรสั
ยงัไม่ทันขาดคํา  มี บางคนได้มาจากบ้านนายธรรมศาลาบอกวา่ �ลูกสาวของท่านตายเสียแล้ว ยงัจะรบกวน
อาจารยทํ์าไมอกีเล่า� 36  ทันทีท่ี  พระเยซู ทรงฟังคําซ่ึงเขาวา่น้ัน  พระองค์ จึงตรสัแก่นายธรรมศาลาวา่ �อยา่
วติกเลย จงเชื่อเท่าน้ันเถิด� 37  พระองค์  ไม่ ทรงอนญุาตให ้ผู้ ใดไปด้วยเวน้แต่เปโตร ยากอบ และยอหน์
น้องชายของยากอบ 38 ครัน้พระองค์เสด็จไปถึงเรอืนนายธรรมศาลาแล้ว  ก็ ทอดพระเนตรเหน็คนวุน่วาย
รอ้งไหค้รํา่ครวญเป็ นอ ันมาก 39 และเม่ือพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วจึงตรสัถามเขาวา่ �ท่านท้ังหลายพากั นร ้
องไห้วุน่วายไปทําไม เดก็หญิงน้ันไม่ตายแต่นอนหลั บอย ู่� 40 เขาก็พากันหวัเราะเยาะพระองค์  แต่ เม่ือ
พระองค์ขับคนทัง้หลายออกไปแล้ว จึงนําบิดามารดาของเด็กหญิงน้ันและสาวกสามคนท่ี อยู ่กับพระองค์  เข 
้าไปในท่ี ท่ี เด็กหญิงนอนอยู่ 41  พระองค์ จึงจับมือเด็กหญิงน้ันตรสัแก่เขาวา่ �ทาลิธา  คู  มิ � แปลวา่ �เดก็
หญิงเอย๋ เราวา่แก่ เจ้ าวา่ จงลุกขึ้นเถิด� 42 ในทันใดน้ันเด็กหญิงน้ั นก ็ ลุ กขึ้นเดิน เพราะวา่เด็กน้ันอายุ ได้  สิ 
บสองปี คนทัง้ปวงก็ประหลาดใจอยา่งยิง่ 43  พระองค์  ก็ กําชบัหา้มเขาแข็งแรงไม่ ให ้บอกผู้ใดให ้รู ้ เหตุการณ์  น้ี 
 แล ้วจึงสัง่เขาใหนํ้าอาหารมาใหเ้ด็กน้ั นร ับประทาน

6
 พระเยซู ทรงกลับไปเยีย่มเมืองนาซาเรธ็ (มธ 13:54-58;  ลก 4:16-30)

1 ฝ่ายพระองค์ ได้ เสด็จออกจากท่ี น่ัน ไปย ังบ ้านเมืองของพระองค์ และเหล่าสาวกของพระองค์ ก็ ตามพระ
องค์ ไป 2 พอถึงวนัสะบาโตพระองค์ทรงตัง้ต้นสัง่สอนในธรรมศาลา และคนเป็ นอ ันมากท่ี ได้ ยนิพระองค์ ก็ 
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ประหลาดใจนักพู ดก ั นว ่า �คนน้ี ได้ ความคิดน้ีมาจากไหน  สติ ปัญญาท่ี ได้ ประทานแก่คนน้ีเป็นปัญญาอยา่ง
ใด จึงทําการมหศัจรรย ์อยา่งน้ี สําเร ็จด ้วยมือของเขา 3 คนน้ีเป็นชา่งไม้ บุ ตรชายนางมารยี ์มิใช ่ หรอื ยากอบ
โยเสส  ยู ดาส และซีโมนเป็นน้องชายมิ ใช ่ หรอื และน้องสาวทัง้หลายของเขาก็ อยู ่ ท่ีน่ี กับเรามิ ใช ่ หรอื � เขา
ทัง้หลายจึงหมางใจในพระองค์ 4 ฝ่ายพระเยซูตรสักับเขาวา่ � ศาสดาพยากรณ์ จะไม่ขาดความนับถือเวน้
แต่ในบ้านเมืองของตน ท่ามกลางญาติ พี่ น้องของตน และในวงศ์วานของตน� 5  พระองค์ จะกระทําการ
มหศัจรรย ์ท่ี น่ันไม่ ได้  เวน้แต่  ได้ วางพระหตัถ์ ถู กต้องคนเจ็บบางคนใหห้ายโรค 6  พระองค์  ก็ ประหลาดพระทัย
เพราะเขาไม่ มี  ความเชื่อ  แล ้วพระองค์จึงเสด็จไปสัง่สอนตามหมู่บ้านโดยรอบ

ทรงใชอ้คัรสาวกทัง้สิบสองคนออกไปเทศนาสัง่สอน (มธ 10:1-42;  ลก 9:1-6)
7  พระองค์ ทรงเรยีกสาวกสิบสองคนมา  แล ้วทรงเริม่ใชเ้ขาใหอ้อกไปเป็นคู่ ๆ  ทรงประทานอาํนาจใหเ้ขาขับ

ผีโสโครกออกได้ 8 และตรสักําชบัเขาไม่ ให ้เอาอะไรไปใช้ตามทางเวน้แต่ ไม้  เท ้าสิง่เดียว หา้มมิ ให ้เอาอาหาร
หรอืยา่ม หรอืหาสตางค์ ใส่  ไถ้  ไป 9  แต่  ให ้สวมรองเท้าและไม่ ให ้สวมเส้ือสองตัว 10  แล ้วพระองค์ตร ัสส ่ังเขา
วา่ �ถ้าไปแหง่ใด เม่ือเข้าอาศัยในเรอืนไหน  ก ็อาศัยในเรอืนน้ันจนกวา่จะไปจากท่ี น่ัน 11 และถ้าผู้ใดไม่
ต้อนรบัไม่ฟงัท่านท้ังหลาย เมื่อจะไปจากท่ีน่ันจงสะบัดผงคลี ใต้ ฝ่าเท้าของท่านออกเป็นสักขีพยานต่อ
เขา เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ในวนัพิพากษาน้ัน โทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์จะเบากวา่
โทษของเมืองน้ัน� 12 ฝ่ายเหล่าสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศให้คนทัง้ปวงกลับใจเสียใหม่ 13 เขาได้ขับผี 
ให ้ออกเสียหลายผี และได้เอาน้ํามันชโลมคนเจ็บป่วยหลายคนใหห้ายโรค

เฮโรดทรงสัง่ใหตั้ดศีรษะยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา (มธ 14:1-12;  ลก 9:7-9)
14 ฝ่ายกษั ตร ิย์เฮโรดทรงได้ยนิเรือ่งของพระองค์ (เพราะวา่พระนามของพระองค์ ได้ เล่ืองลือไป�  แล ้ วท 

่านตร ัสว ่า �ยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว  เหตุ ฉะน้ันจึงทําการมหศัจรรย ์ได้ � 15  แต่ 
คนอื่ นว ่า �เป็นเอลียาห�์ และคนอื่นๆวา่ �เป็นศาสดาพยากรณ์คนหน่ึงหรอืเหมือนคนหน่ึงในพวกศาสดา
พยากรณ์� 16 ฝ่ายเฮโรดเม่ือทรงได้ยนิแล้วจึงตร ัสว ่า �คือยอหน์น้ันเองท่ีเราได้ตัดศีรษะเสีย ท่านได้เป็น
ขึ้นมาจากความตาย� 17 ด้วยวา่เฮโรดได้ ใช ้คนไปจับยอหน์ และล่ามโซ่ขังคุกไว้ เพราะเหน็แก่นางเฮโรเดีย
สภรรยาฟีลิ ปน ้องชายของตน ด้วยเฮโรดได้รบันางน้ันเป็นภรรยาของตน 18 เพราะยอหน์ได้เคยทูลเฮโรดวา่
�ท่านผิดพระราชบัญญั ติ  ท่ี รบัภรรยาของน้องชายมาเป็นภรรยาของตน� 19 นางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาท
ยอหน์และปรารถนาจะฆ่าท่านเสียแต่ฆ่าไม่ ได้ 20 เพราะเฮโรดยาํเกรงยอหน์ด้วยรู ้วา่ ท่านเป็นคนชอบธรรม
และบร ิสุทธ ์ิจึงได้ป้องกันท่านไว้ เม่ือเฮโรดได้ยนิคําสัง่สอนของท่านก็ ปฏิบัติ ตามหลายสิง่และยนิดีรบัฟัง
ท่าน 21 ครัน้อยูม่าวนัหน่ึงเป็นโอกาสดีคือเป็ นว ันฉลองวนักําเนิดของเฮโรด เฮโรดใหจั้ดการเล้ียงขุนนางกับ
นายทหารชัน้ผู้ ใหญ่ และคนสําคัญๆทัง้ปวงในแควน้กาลิลี 22 เม่ื อบ ุตรสาวของนางเฮโรเดียสเข้ามาเต้นราํ
 ทําให ้เฮโรดและแขกทัง้ปวงซ่ึงเอนกายลงอยู่ด้วยกันน้ันชอบใจ  กษัตรยิ ์จึงตรสักับหญิงสาวน้ั นว ่า �เธอจะ
ขอสิง่ใดจากเรา เราก็จะให ้สิ ่งน้ันแก่ เธอ � 23และกษั ตร ิยจึ์งทรงปฏิญาณตัวไวกั้บหญิงสาวน้ั นว ่า �เธอจะขอ
สิง่ใดๆจากเรา เราจะให ้สิ ่งน้ันแก่เธอจนถึงครึง่ราชสมบั ติ ของเรา� 24 หญิงสาวน้ันจึงออกไปถามมารดาวา่
�ฉันจะขอสิง่ใดดี� มารดาจึงตอบวา่ �จงขอศีรษะยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมาเถิด� 25 ในทันใดน้ันหญิงสาวก็ ร ี
บเข้าไปเฝ้ากษั ตร ิย์ทูลวา่ �หม่อมฉันขอศีรษะยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันเดีย๋วน้ีเพคะ�
26  กษัตรยิ ์ทรงเป็นทุกข์ นัก  แต่ เพราะเหตุ ได้ ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเหน็แก่ หน ้าแขกทัง้ปวงซ่ึงเอนกาย
ลงอยู ่ด้วยกัน  ก็ ปฏิเสธไม่ ได้ 27 ในขณะน้ันกษั ตร ิย์จึงรบัสัง่เพชฌฆาตให้ไปตัดศีรษะยอห์นมา เพชฌฆาต
ก็ไปตัดศีรษะยอหน์ในคุก 28 เอาศีรษะของยอหน์ใส่ถาดมาให ้แก่ หญิงสาวน้ัน หญิงสาวน้ั นก ็เอาไปให ้แก่ 
มารดาของตน 29 เม่ือสาวกของยอห ์นร ู้ เหตุ  แล้ว  ก็ พากันมารบัเอาศพของท่านไปฝังไวใ้นอุโมงค์

อคัรสาวกกลับมาพักผ่อน ( ลก 9:10)
30 ฝ่ายอคัรสาวกพากันมาหาพระเยซู และได้ทูลถึงบรรดาการซ่ึงเขาได้กระทําและได้ สัง่สอน 31  แล ้ว

พระองค์ตรสัแก่เขาวา่ �ท่านท้ังหลายจงไปหาท่ี เปล ่ียวหยุดพักหายเหน่ือยสักหน่อยหน่ึง� เพราะวา่มี
คนไปมาเป็ นอ ันมากจนไม่ มี เวลาวา่งจะรบัประทานอาหารได้

ทรงเล้ียงอาหารคนหา้พัน (มธ 14:13-21;  ลก 9:10-17; ยน 6:5-13)
32  พระองค์ จึงเสด็จลงเร ือก ับสาวกไปยงัท่ี เปล ่ียวแต่ ลําพัง 33 คนเป็ นอ ันมากเหน็พระองค์กับสาวกกําลัง

ไป และมีหลายคนจําพระองค์ ได้ จึงพากั นว ่ิงออกจากบ้านเมืองทัง้ปวงไปถึ งก ่อน และพากันเฝ้าพระองค์
34 ครัน้พระเยซูเสด็จขึ้นจากเรอืแล้ว  ก็ ทอดพระเนตรเหน็ประชาชนหมู่ ใหญ่ และพระองค์ทรงสงสารเขา
เพราะวา่เขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่ มี  ผู้  เล้ียง  พระองค์ จึงเริม่สัง่สอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการ 35 เม่ือ
เวลาล่วงไปมากแล้ว พวกสาวกของพระองค์มาทูลพระองค์ วา่ � ท่ีน่ี กันดารอาหารนัก และบัดน้ีเวลาก็เยน็
ลงมากแล้ว 36  ขอให ้ประชาชนไปเสียเถิด เพื่อเขาจะได้ไปซ้ืออาหารรบัประทานตามบ้านไรบ่้านนาท่ี อยู ่แถบ
น้ี เพราะเขาไม่ มี อะไรท่ีจะรบัประทานเลย� 37  แต่  พระองค์ ตรสัตอบแก่ เหล่ าสาวกวา่ �พวกท่านจงเล้ียงเขา
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เถิด� เขาทูลพระองค์ วา่ �จะใหพ้วกข้าพระองค์ไปซ้ืออาหารสักสองรอ้ยเหรยีญเดนารอินัใหเ้ขารบัประทาน
หรอื� 38  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ �พวกท่านมีขนมปังอยู ่ก่ี  ก้อน  ไปดู  ซิ � เม่ือรู ้แล ้วเขาจึงทูลวา่ � มี ขนมปัง
หา้ก้อนกับปลาสองตัว� 39  พระองค์ จึงตร ัสส ่ังพวกสาวกให้จัดคนทัง้ปวงให้น่ังรวมกั นที ่หญ้าสดเป็นหมู่ ๆ  
40 ประชาชนก็ ได้ น่ังรวมกันเป็นหมู่ ๆ   หมู่ ละรอ้ยคนบ้าง หา้สิบบ้าง 41 เม่ือพระองค์ทรงรบัขนมปังหา้ก้อนกับ
ปลาสองตั วน ้ันแล้ว  ก็ แหงนพระพักตร ์ดู ฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณ  แล ้วหกัขนมปังน้ันให ้เหล่ าสาวกใหเ้ขาแจก
แก่คนทัง้ปวง และปลาสองตั วน ้ันพระองค์ทรงแบ่งใหทั้ ่วก ันด้วย 42 เขาได้กิ นอ ่ิ มท ุกคน 43 ส่วนเศษขนมปัง
และปลาท่ีเหลือน้ันเขาเก็บไว ้ได้ ถึงสิบสองกระบุงเต็ม 44 และในจํานวนคนท่ี ได้ รบัประทานขนมปังน้ัน  มี  ผู้ 
ชายประมาณหา้พันคน

 พระเยซู ทรงดําเนินมาบนทะเล (มธ 14:22-32; ยน 6:15-21)
45 และทันใดน้ันพระองค์ ได้ ตรสัให ้เหล่ าสาวกของพระองค์ลงในเรอืข้ามไปย ังอ ีกฟากหน่ึงถึงเมืองเบธไซ

ดาก่อน ส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้าน 46 เม่ือพระองค์ทรงลาเขาทัง้หลายแล้ วก ็เสด็จขึ้นภูเขา
เพื่ออธษิฐานท่ี น่ัน 47 เม่ือค่ําลงแล้ว เรอืของเหล่าสาวกอยู่กลางทะเล ส่วนพระองค์ อยู ่บนฝ่ังแต่ ผู้เดียว 
48  แล ้วพระองค์ทอดพระเนตรเหน็เหล่าสาวกตีกรรเชยีงลําบากเพราะทวนลมอยู่ ครัน้เวลาสามยามเศษ  
พระองค์ จึงทรงดําเนินบนน้ําทะเลไปยงัเหล่าสาวก และทรงดําเนินดังจะเลยเขาไป 49 เม่ือเหล่าสาวกเหน็
พระองค์ทรงดําเนินบนทะเล เขาสําคัญวา่ผี  แล ้วพากั นร ้ององึไป 50 เพราะวา่ทุกคนเหน็พระองค์ แล้วก็  กลัว 
 แต่ ในทันใดน้ันพระองค์ตรสัแก่เขาวา่ �จงชื่นใจเถิด คือเราเอง อยา่กลัวเลย� 51  พระองค์ จึงเสด็จขึ้นไป
หาเขาบนเรอื  แล ้วลมก็เงยีบลง  เหล่ าสาวกก็ประหลาดอศัจรรย์ใจเหลือประมาณ 52 ด้วยวา่การอศัจรรย์
เรือ่งขนมปังน้ันเขายงัไม่ เข้าใจ เพราะใจเขายงัแข็งกระด้าง

 พระเยซู ทรงรกัษาประชาชนท่ี แคว ้นเยนเนซาเรท (มธ 14:34-36)
53 ครัน้ข้ามฟากไปแล้ว เขาจอดเรอืท่ี แคว ้นเยนเนซาเรท 54 เม่ือขึ้นจากเรอืแล้ว คนทัง้ปวงก็จําพระองค์ 

ได้  ทันที 55 และเขารบีไปทัว่ตลอดแวน่แควน้ล้อมรอบ เริม่เอาคนเจ็บป่วยใส่ แคร ่หามมายงัท่ีเขาได้ยนิข่าว
วา่พระองค์ อยู ่ น้ัน 56  แล ้วพระองค์เสด็จไปท่ีไหนๆ  ไม่ วา่ในหมู่ บ้าน ในตําบล หรอืในเมือง เขาก็เอาคนเจ็บ
ป่วยมาวางตามถนน ทูลออ้นวอนขอพระองค์โปรดให้คนเจ็บป่วยแตะต้องแต่ชายฉลองพระองค์ และผู้ใด
ได้แตะต้องพระองค์ แล้วก็ หายป่วยทุกคน

7
ทรงตําหนิธรรมเนียมของพวกฟาร ิสี (มธ 15:1-20)

1 ครัง้น้ันพวกฟาร ิสี กับพวกธรรมาจารย ์บางคน ซ่ึงได้มาจากกรุงเยรูซาเล็ม พากันมาหาพระองค์ 2 เม่ือ
เขาได้ เห ็นเหล่าสาวกของพระองค์บางคนรบัประทานอาหารด้วยมือท่ีเป็นมลทิน คื อม ือท่ี ไม่ได้ ล้างก่อน เขา
ก็ถือวา่ผิด 3 เพราะวา่พวกฟาร ิสี กับพวกย ิวท ้ังสิน้ถือตามประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษวา่ ถ้ามิ ได้ ล้าง
มือตามพิธโีดยเครง่ครดั เขาก็ ไม่ รบัประทานอาหารเลย 4 และเม่ือเขามาจากตลาด ถ้ามิ ได้ ล้างก่อน เขาก็ ไม่ 
รบัประทานอาหาร และธรรมเนียมอื่นๆอกีหลายอยา่งเขาก็ ถือ คือล้างถ้วย  เหยอืก ภาชนะทองสัมฤทธิ์ และ
โต๊ะ 5 พวกฟาร ิสี กับพวกธรรมาจารย์จึงทูลถามพระองค์ วา่ �ทําไมพวกสาวกของท่านไม่ดําเนินชวีติตาม
ประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  แต่ รบัประทานอาหารโดยมิ ได้ ล้างมือเสี ยก ่อน� 6  พระองค์ ตรสัตอบเขา
วา่ �อสิยาห ์ได้  พยากรณ์ ถึงพวกเจ้าคนหน้าซื่อใจคดก ็ถูก  ตามท่ี  ได้  เข ียนไว ้วา่ �ประชาชนน้ี ให้เกียรติ เรา
ด้วยรมิฝีปากของเขา  แต่ ใจของเขาหา่งไกลจากเรา 7 เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ มิได้ ด้วยเอาบท
บัญญั ติ ของมนษุย์มาอวดอา้งวา่ เป็นพระดํารสัสอน� 8  เจ้ าท้ังหลายละพระบัญญั ติ ของพระเจ้า และ
กลับไปถือตามประเพณีของมนษุย์ คือการล้างถ้วยเหย ือก และส่ิ งอ ื่นๆเชน่น้ี อ ีกหลายส่ิง  เจ้ าท้ังหลาย
ก็ทําอยู�่ 9  พระองค์ ตรสัแก่เขาวา่ �เหมาะจรงินะ  ท่ี  เจ้ าท้ังหลายได้ละท้ิงพระบัญญั ติ ของพระเจ้า เพื่อ
จะได้ถือตามประเพณีของพวกท่าน 10 เพราะโมเสสได้ส่ังไว ้วา่ �จงให ้เกียรติ  แก่  บิ ดามารดาของตน�
 และ � ผู้ ใดด่าแช ่งบ ิดามารดา  ผู้ น้ันต้องถูกปรบัโทษถึงตาย� 11  แต่ พวกเจ้ากลับสอนวา่ � ผู้ ใดจะกล่าว
แก่ บิ ดามารดาวา่ � สิ ่งใดของข้าพเจ้าซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ แก่  ท่าน  สิ ่งน้ันเป็นโกระบัน� � แปลวา่เป็น
ของถวายแล้ว 12  เจ้ าท้ังหลายจึงไม่ อน ุญาตให ้ผู้ น้ันทําส่ิงใดต่อไป เป็ นที ่ชว่ยบํารุ งบ ิดามารดาของ
ตน 13  เจ้ าท้ังหลายจึงทําให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหมันไปด้วยประเพณีของพวกท่านซ่ึงพวกท่าน
ได้สอนไว้ และส่ิ งอ ื่นๆเชน่น้ี อ ีกหลายส่ิง  เจ้ าท้ังหลายกทํ็าอยู�่ 14  แล ้วเม่ือพระองค์ ได้ ทรงเรยีกประชาชน
ทัง้หลายเข้ามาก็ตรสักับเขาวา่ �ท่านท้ังหลายจงฟงัเราและเข้าใจเถิด 15  ไม่มี  สิ ่งใดภายนอกท่ี เข ้าไป
ภายในมนษุย์จะกระทําให ้มนษุย ์เป็นมลทินได้  แต่  สิ ่งซ่ึงออกมาจากภายในมนษุย์  สิ ่งน้ันแหละกระทําให ้
มนษุย ์เป็นมลทิน 16 ใครมี หู  ฟงัได้ จงฟงัเถิด� 17 ครัน้พระองค์ ได้ เสด็จเข้าไปในเรอืนพ้นประชาชนแล้ว
 เหล่ าสาวกของพระองค์ ก็ได้ ทูลถามพระองค์ถึงคําอุปมาน้ัน 18  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ �ถึงท่านท้ังหลาย
ก็ยงัไม่ เข ้าใจหรอื ท่านยงัไม่ เห ็นหรอืวา่ส่ิงใดๆแต่ภายนอกท่ี เข ้าไปภายในมนษุย์จะกระทําให ้มนษุย ์เป็น
มลทินไม่ ได้ 19 เพราะวา่ส่ิงน้ั นม ิ ได้  เข ้าในใจ  แต่ ลงไปในท้องแล้ วก ็ถ่ายออกลงส้วมไป  ทําให ้อาหารทุก
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อยา่งปราศจากมลทิน� 20  พระองค์ ตร ัสว ่า � สิ ่งท่ีออกมาจากภายในมนษุย์  สิ ่งน้ันแหละทําให ้มนษุย ์
เป็นมลทิน 21 เพราะวา่จากภายในมนษุย์คือจากใจมนษุย์  มี ความคิดชัว่รา้ย การล่วงประเวณี การผิด
ผัวผิดเมีย การฆาตกรรม 22 การลักขโมย การโลภ ความชัว่ การล่อลวงเขา ราคะตัณหา  อจิฉาตารอ้น 
การหมิ่นประมาท  ความเยอ่หยิ่ง ความโฉด 23 สารพัดการชั ่วน ้ี เก ิดมาจากภายใน และทําให ้มนษุย ์เป็น
มลทิน�

ทรงรกัษาลูกสาวของหญิงชาติ ซี เรยีฟีนิ เซ ียท่ี ถู กผี สิง (มธ 15:21-28)
24  พระองค์ จึงทรงลุกขึ้นจากท่ีน่ันไปยงัเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน  แล ้วเข้าไปในเรอืนแหง่หน่ึง

ประสงค์จะมิ ให ้ ผู้ ใดรู้  แต่  พระองค์ จะซ่อนอยู ่มิได้ 25 เพราะผู้หญิงคนหน่ึงซ่ึ งม ีลูกสาวท่ี มี  ผี โสโครกสิง เม่ือ
ได้ยนิข่าวถึงพระองค์ ก็ มากราบลงท่ีพระบาทของพระองค์ 26  ผู้ หญิงน้ันเป็นชาวกรกี  ชาติ  ซี เรยีฟีนิ เซ ีย และ
นางทูลออ้นวอนขอพระองค์ ให ้ขับผีออกจากลูกสาวของตน 27 ฝ่ายพระเยซูตรสัแก่นางน้ั นว ่า � ให ้พวกลู กก ิ 
นอ ่ิมเสี ยก ่อน เพราะวา่ซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให ้แก่ สุนัขก ็ไม่  ควร � 28  แต่ นางทูลตอบพระองค์ วา่ 
� จร ิ งด ้วย  พระองค์  เจ้าข้า  แต่ สุนัขท่ี อยู ่ ใต้  โต ๊ะน้ันยอ่มกินเดนอาหารของลูก� 29  แล ้วพระองค์ตรสัแก่นางวา่
�เพราะเหตุถ้อยคําน้ีจงกลับไปเถิด  ผี ออกจากลูกสาวของเจ้าแล้ว� 30 ฝ่ายหญิงน้ันเม่ือไปยงัเรอืนของ
ตน  ได้  เห ็นลูกนอนอยูบ่นท่ี นอน และทราบวา่ผอีอกแล้ว

ทรงรกัษาชายท่ี หู หนวกและเป็นใบ้ (มธ 15:29-31)
31 ต่อมาพระองค์จึงเสด็จจากเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน ดําเนินตามทางแควน้ทศบุ ร ี มาย ัง

ทะเลกาลิลี 32 เขาพาชายหูหนวกพูดติดอา่งคนหน่ึงมาหาพระองค์  แล ้ วท ูลออ้นวอนขอพระองค์ ให ้ทรงวาง
พระหตัถ์บนคนน้ัน 33  พระองค์ จึงทรงนําคนน้ันออกจากประชาชนไปอยู ่ต่างหาก ทรงเอาน้ิวพระหตัถ์ยอน
เข้าท่ี หู ของชายผู้ น้ัน และทรงบ้วนน้ําลายเอาน้ิวพระหตัถ์ จิ ้มแตะลิน้คนน้ัน 34  แล ้วพระองค์ทรงแหงนพระ
พักตร ์ดู ฟ้าสวรรค์ ทรงถอนพระทัยตรสัแก่คนน้ั นว ่า �เอฟฟาธา� แปลวา่ �จงเปิดออก� 35  แล ้วในทันใด
น้ันหูคนน้ั นก ็ ปกติ  สิ ่งท่ีขั ดล ้ินน้ั นก ็หลุดและเขาพูดได้ ชดั 36  พระองค์ ทรงหา้มปรามคนทัง้หลายมิ ให ้ แจ ้ง
ความน้ี แก่  ผู้ ใดเลย  แต่  พระองค์ ยิง่ทรงหา้มปรามพวกเขา เขาก็ยิง่เล่าลือไปมาก 37 พวกเขาก็ประหลาดใจ
เหลือเกิน  พู  ดก ั นว ่า � พระองค์ ทรงกระทําล้วนแต่ ดี  ทัง้น้ัน ทรงกระทําคนหูหนวกให ้ได้ยนิ คนใบ้ ให ้ พู ดได้�

8
ทรงเล้ียงอาหารคนส่ี พัน (มธ 15:32-39)

1 คราวน้ันเม่ือฝูงชนพากันมามากมายและไม่ มี อาหารกิน  พระเยซู จึงทรงเรยีกเหล่าสาวกของพระองค์
มาตรสัแก่เขาวา่ 2 �เราสงสารคนเหล่าน้ี เพราะเขาค้างอยู่กับเราได้สามวนัแล้วและไม่ มี อาหารจะกิน
3 ถ้าเราจะให้เขากลับไปบ้านเมื่อยงัอดอาหารอยู่ เขาจะหวิโหยส้ินแรงตามทาง เพราะวา่บางคนมา
ไกล� 4  เหล่ าสาวกของพระองค์จึงทูลตอบพระองค์ วา่ �ในถิน่ทุ รก ันดารน้ีจะหาอาหารใหเ้ขากิ นอ ิม่ได้ ท่ีไหน 
� 5  พระองค์ ตรสัถามเขาวา่ �พวกท่านมีขนมปั งก ่ี ก้อน � เขาทูลวา่ � มี  เจ ็ ดก ้อน� 6  พระองค์ จึงตร ัสส ่ัง
ประชาชนให้น่ังลงท่ี พื้นดิน  แล ้วทรงรบัขนมปังเจ็ ดก ้อนน้ัน ทรงขอบพระคุ ณ  แล ้วจึงทรงหกัส่งให ้เหล่ า
สาวกใหเ้ขาแจก  เหล่ าสาวกจึงแจกให ้ประชาชน 7 และเขามีปลาเล็กๆอยู ่บ้าง  พระองค์ จึงขอบพระคุ ณ  แล ้ว
สัง่ให้เอาปลาน้ันแจกด้วย 8 คนทัง้ปวงได้รบัประทานจนอิม่และเศษอาหารท่ีเหลือน้ันเขาเก็บได้ เจ ็ดกระบุง
9  คนที ่รบัประทานน้ั นม ีประมาณส่ี พัน  แล ้วพระองค์ตร ัสส ่ังใหเ้ขาไป

พวกฟาร ิสี ทูลขอหมายสําคัญ ทรงอธบิายคําอุปมาเก่ียวกับเชื้อขนม (มธ 16:1-12)
10 ในทันใดน้ัน  พระองค์  ก็ เสด็จลงเร ือก ับเหล่าสาวกของพระองค์ มาถึงเขตเมืองดาลมานธูา 11พวกฟาร ิสี 

ออกมาและเริม่โต้เถียงกับพระองค์ ขอพระองค์แสดงหมายสําคัญจากฟ้าสวรรค์ หมายจะทดลองพระองค์
12  พระองค์ ทรงถอนพระทัยแล้วตร ัสว ่า �คนยุ คน ีแ้สวงหาหมายสําคัญทําไม เราบอกความจรงิแก่ เจ้ าท้ัง
หลายวา่ จะไม่โปรดให้หมายสําคัญแก่คนยุ คน ้ี� 13  แล ้วพระองค์เสด็จไปจากเขา และลงเรอืข้ามฟากไป
อกี 14 ฝ่ายเหล่าสาวกลืมเอาขนมปังไป และในเรอืเขามีขนมปังอยู่ก้อนเดียวเท่าน้ัน 15  พระองค์ ทรงกําชบั
เหล่าสาวกวา่ �จงสังเกตและระวงัเชื้อแหง่พวกฟาร ิสี และเชื้อแหง่เฮโรดให ้ดี � 16  เหล่ าสาวกจึงปรกึษา
กั นว ่า �เพราะเหตุ ท่ี เราไม่ มี  ขนมปัง � 17 เม่ือพระเยซูทรงทราบจึงตรสัแก่เขาวา่ � เหตุ ไฉนพวกท่านจึง
ปรกึษากันและกันถึงเรือ่งไม่ มี  ขนมปัง ท่านยงัไม่ รู ้และไม่ เข ้าใจหรอื ใจของท่านยงัแขง็กระด้างหรอื 18  
มี ตาแล้วยงัไม่ เห ็นหรอื  มี  หู  แล ้วยงัไม่ ได้ ยนิหรอื ท่านท้ังหลายจําไม่ ได้  หรอื 19 เมื่อเราหกัขนมปังหา้ก้อน
ให ้แก่ คนหา้พันคนน้ัน ท่านท้ังหลายเกบ็เศษท่ีเหลือน้ันได้ ก่ี  กระบุง � เขาทูลตอบพระองค์ วา่ � ได้  สิ บสอง
กระบุง� 20 �เม่ือแจกขนมปังเจ ็ดก ้อนให ้แก่ คนส่ีพันคนน้ัน ท่านท้ังหลายเกบ็เศษท่ีเหลือได้ ก่ี  กระบุง �
เขาทูลตอบวา่ � ได้  เจ ็ดกระบุง� 21  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ �เป็นไฉนพวกท่านยงัไม่ เข้าใจ �
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 พระเยซู ทรงรกัษาชายตาบอดใกล้เมืองเบธไซดา
22  พระองค์ จึงไปยงัเมืองเบธไซดา เขาพาชายตาบอดคนหน่ึงมาหาพระองค์ ทูลออ้นวอนขอพระองค์ ให ้

โปรดถูกต้องคนน้ัน 23  พระองค์  ได้ ทรงจู งม ือคนตาบอดออกไปนอกเมือง เม่ือได้ทรงบ้วนน้ําลายลงท่ีตาคน
น้ัน และวางพระหตัถ์บนเขาแล้ว  พระองค์ จึงตรสัถามเขาวา่ เขาเหน็สิง่ใดบ้างหรอืไม่ 24 คนน้ันเงยหน้าดู 
แล ้ วท ูลวา่ �ข้าพระองค์แลเหน็คนเหมือนต้นไม้ เดินไปเดินมา � 25  พระองค์ จึงวางพระหตัถ์บนตาเขาอกี  แล 
้วให้เขาเงยหน้าดู และตาของเขาก็หายเป็นปกติ แลเหน็คนทัง้หลายได้ ชดัเจน 26  พระองค์ จึงตร ัสส ่ังคนน้ัน
ให ้กล ับตรงไปย ังบ ้านของตน  แล ้วกําชบัวา่ �อยา่เข้าไปในเมือง หรอืเล่าใหใ้ครในเมืองน้ันฟงัเลย�

การยอมรบัของเปโตร (มธ 16:13-16;  ลก 9:18-20)
27  พระเยซู  ได้ เสด็จกับเหล่าสาวกของพระองค์ ออกไปยงัเมืองต่างๆในแขวงซีซาร ียา  ฟี ลิปปี เม่ืออยู่ตาม

ทางน้ัน  พระองค์ ตรสัถามเหล่าสาวกวา่ �คนท้ังหลายพู ดก ั นว ่าเราเป็นผู้ ใด � 28 เขาทูลตอบวา่ �เขาวา่
เป็นยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา  แต่ บางคนวา่เป็นเอลียาห์ และคนอื่ นว ่าเป็นคนหน่ึงในพวกศาสดาพยากรณ์�
29  พระองค์ จึงตรสัถามเขาวา่ �ฝ่ายพวกท่านเล่าวา่เราเป็นผู้ ใด � เปโตรทูลตอบพระองค์ วา่ � พระองค์ 
ทรงเป็นพระครสิต์� 30  แล ้วพระองค์ทรงกําชบัหา้มเหล่าสาวกไม่ ให ้บอกผู้ใดถึงพระองค์ 31  พระองค์ จึงทรง
เริม่กล่าวสอนสาวกวา่  บุ ตรมนษุย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการ พวกผู้ ใหญ่ พวกปุโรหติใหญ่ และ
พวกธรรมาจารย์จะปฏิเสธพระองค์ และพระองค์จะต้องถูกประหารชวีติ  แต่ ในว ันที ่สามพระองค์จะทรง
เป็นขึ้นมาใหม่ 32 คําเหล่าน้ี พระองค์ ตร ัสอย ่างเปิดเผย ฝ่ายเปโตรจึงจับพระองค์  แล ้วเริ ่มท ูลหา้มพระองค์
33  พระองค์ จึงทรงหนัพระพักตร ์ดู  เหล่ าสาวกของพระองค์  แล ้วทรงติเปโตรวา่ �อา้ยซาตาน จงถอยไปข้าง
หลังเรา เพราะเจ้ามิ ได้ คิดตามพระดํารขิองพระเจ้า  แต่ ตามความคิดของมนษุย�์

ยอมแบกกางเขนหร ือม ีความละอายในการติดตามพระเยซู (มธ 16:24-27;  ลก 9:23-26)
34 และเม่ือพระองค์ทรงรอ้งเรยีกประชาชนกับเหล่าสาวกของพระองค์ ให ้ เข ้ามาแล้ว จึงตรสัแก่เขาวา่

�ถ้าผู้ใดใครจ่ะตามเรามา  ให ้ ผู้ น้ันเอาชนะตัวเอง และรบักางเขนของตนแบกและตามเรามา 35 เพราะ
วา่ผู้ใดใครจ่ะเอาชวีติรอด  ผู้ น้ันจะเสียชวีติ  แต่  ผู้ ใดจะเสียชวีติเพราะเหน็แก่เราและข่าวประเสรฐิ  ผู้ น้ัน
จะได้ ช ีวิตรอด 36 เพราะถ้าผู้ใดจะได้ สิ ่งของส้ินท้ังโลก  แต่ ต้องสูญเสียจิตวญิญาณของตน  ผู้ น้ันจะได้ 
ประโยชน์  อะไร 37 เพราะวา่ผู้น้ันจะนําอะไรไปแลกเอาจิตวญิญาณของตนกลับคืนมา 38  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้า
ผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคําของเราในชัว่อายุ น้ี ซ่ึงประกอบด้วยการล่วงประเวณีและการผิด
บาป  บุ ตรมนษุย ์ก ็จะมีความอายเพราะผู้ น้ัน ในเวลาเม่ือพระองค์จะเสดจ็มาด้วยสงา่ราศี แห ่งพระบิดา
ของพระองค์ และด้วยเหล่าทูตสวรรค์ ผู้บรสุิทธิ ์�

9
การจําแลงพระกายของพระครสิต์ (มธ 17:1-8;  ลก 9:28-36)

1  พระองค์ ยงัตรสัแก่เขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ ในพวกท่านท่ียนือยู ่ท่ีน่ี  มี บางคน
ท่ีจะไม่ รู ้รสความตายจนกวา่จะได้ เห ็นอาณาจักรของพระเจ้ามาด้วยฤทธาน ุภาพ � 2 ครัน้ล่วงไปได้หก
วนัแล้ว  พระเยซู ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นขึ้นภูเขาสูงแต่ ลําพัง  แล ้วพระกายของพระองค์ ก็  เปล ่ียน
ไปต่อหน้าเขา 3 และฉลองพระองค์ ก็ ส่องประกายขาวดุจห ิมะ จะหาชา่งฟอกผ้าทัว่แผ่นดินโลกฟอกใหข้าวอ
ยา่งน้ั นก ็ ไม่ได้ 4  แล ้วเอลียาห์กับโมเสสก็ปรากฏแก่พวกสาวกเหล่าน้ัน และเฝ้าสนทนากับพระเยซู 5 ฝ่าย
เปโตรทูลพระเยซู วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า ซ่ึงเราอยู ่ท่ีน่ี  ก็ดี  ให ้พวกข้าพระองค์ทําพลับพลาสามหลัง สําหรบั
พระองค์หลังหน่ึง สําหรบัโมเสสหลังหน่ึง สําหรบัเอลียาหห์ลังหน่ึง� 6  ท่ี เปโตรพู ดอย ่างน้ั นก เ็พราะไม่ รู ้จะวา่
อยา่งไร ด้วยเขาทัง้หลายกําลังกลั วน ัก 7  แล ้วมีเมฆมาปกคลุมเขาไว้ และมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆน้ั นว 
่า �ท่านผู้ น้ี เป็นบุตรท่ีรกัของเรา จงฟังท่านเถิด� 8  ทันใดน้ัน เม่ือสาวกแลดูรอบก็ ไม่  เห ็นผู้ ใด  เห ็นแต่ พระ
เยซู ทรงอยู่กับเขา 9 เม่ือกําลังลงมาจากภู เขา  พระองค์ ตรสักําชบัเหล่าสาวกไม่ ให ้นําสิง่ท่ี ได้  เห ็นน้ันไปบอก
แก่ ผู้ ใดเลย จนกวา่บุตรมนษุย์จะเป็นขึ้นมาจากความตาย 10  เหตุการณ์ น้ันเหล่าสาวกก็ เก ็บงาํไว้  แต่ ซักถา
มกั นว ่า  ท่ี ตร ัสว ่าจะเป็นขึ้นมาจากความตายน้ัน จะหมายความวา่อยา่งไร 11 เขาจึงทูลถามพระองค์ วา่ � เหตุ 
ไฉนพวกธรรมาจารย์จึงวา่เอลียาห์จะต้องมาก่อน� 12  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ �เอลียาห์ต้องมาก่อนจรงิ
และทําให ้สิ ่งท้ังปวงคืนสู่สภาพเดิม อน่ึ งม ีคําเขียนไว้อยา่งไรถึ งบ ุตรมนษุย ์วา่  พระองค์ จะต้องทนทุกข์
เวทนาหลายประการ และคนจะดูหมิ่นละท้ิงพระองค์ เสีย 13  แต่ เราบอกแก่ท่านท้ังหลายวา่ เอลียาหน้ั์น
ได้มาแล้ว และซ่ึงเขาใครจ่ะทําแก่ท่านอยา่งไร เขาก ็ได้ กระทําแล้ว  ตามท่ี  มี คําเขียนกล่าวไวถึ้งท่าน�

อคัรสาวกเก้าคนท่ีขาดฤทธิ ์อาํนาจ (มธ 17:14-21;  ลก 9:37-42)
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14 เม่ือพระองค์ ได้ เสด็จมายงัเหล่าสาวก  ก็ ทอดพระเนตรเหน็ฝูงชนเป็ นอ ันมากอยูล้่อมรอบเขา และพวก
ธรรมาจารย์กําลังซักไซ้ ไล่ เลียงเขาอยู่ 15 ในทันใดน้ัน เม่ือบรรดาประชาชนเหน็พระองค์ ก็ ประหลาดใจนัก
จึงวิง่เข้ามาเคารพพระองค์ 16  พระองค์ จึงตรสัถามพวกธรรมาจารย ์วา่ �ท่านซักไซ้ ไล่ เลียงกับเขาด้วย
ข้อความอนัใด� 17  มี คนหน่ึงในหมู่ประชาชนทูลตอบวา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ข้าพระองค์ ได้ พาบุตรชายของ
ข้าพระองค์มาหาพระองค์เพราะผี ใบ้  เข้าสิง 18  ผี พาเขาไปท่ีไหนๆก็ ทําให ้ล้มช ักด ้ินไป  มี อาการน้ําลายฟูม
ปากและขบเขี้ยวเค้ียวฟันแล้ วก ็ ออ่นระโหย ข้าพระองค์ ได้ ขอเหล่าสาวกของพระองค์ ให ้ขับผีน้ันออกเสีย  
แต่ เขาขับให้ออกไม่ ได้ � 19  พระองค์ จึงตรสัแก่คนน้ั นว ่า � โอ คนในยุคท่ีขาดความเชื่อ เราจะต้องอยู่กับ
เจ้านานเท่าใด เราจะต้องอดทนกับเจ้านานเท่าใด จงพาเดก็น้ันมาหาเราเถิด� 20 เขาก็พาเด็กน้ันมา
หาพระองค์ และเม่ือเหน็พระองค์ แล้ว ในทันใดน้ันผีน้ันจึงทําให้เขาช ักล ้มลงกลิง้เกลือกท่ี ดิน  มีน ้ําลายฟูม
ปาก 21  พระองค์ จึงตรสัถามบิ ดาน ้ั นว ่า �เป็นอยา่งน้ีมานานสักเท่าไร�  บิ ดาทูลตอบวา่ � ตัง้แต่ เป็นเด็ก
เล็กๆมา 22 และผี ก็  ทําให ้เด็กตกในไฟและในน้ําบ่อยๆหมายจะฆ่าเสียให ้ตาย  แต่ ถ้าพระองค์สามารถทําได้
ขอโปรดกรุณาและชว่ยเราเถิด� 23  พระเยซู จึงตรสัแก่ บิ  ดาน ้ั นว ่า �ถ้าท่านเชื่อได้ ใครเชื่ อก ็ ทําให ้ ได้  ทุกส่ิง 
� 24  ทันใดน้ัน  บิ ดาของเด็ กก ร็อ้งทู ลด ้วยน้ําตาไหลวา่ �ข้าพระองค์ เชื่อ  พระองค์  เจ้าข้า  ท่ี ข้าพระองค์ยงัขาด
ความเชื่อน้ัน ขอพระองค์ทรงโปรดชว่ยใหเ้ชื่อเถิด� 25 เม่ือพระเยซูทอดพระเนตรเหน็ประชาชนกําลังวิง่เข้า
มา  พระองค์ ตรสัสําทับผีโสโครกน้ั นว ่า �อา้ยผี ใบ้  หูหนวก เราส่ังเจ้าให้ออกมาจากเขา อยา่ได้ กล ับเข้าสิง
เขาอกีเลย� 26  ผี น้ันจึงรอ้งอื้ ออ ึงทําให้เด็กน้ันช ักด ้ินเป็ นอ ันมาก  แล้วก็  ออกมา เด็กน้ั นก ็ แน่น ่ิงเหมือนคน
ตาย จนมีหลายคนกล่าววา่ �เขาตายแล้ว� 27  แต่  พระเยซู ทรงจับมือพยุงเด็กน้ัน เด็กน้ั นก ็ยนืขึ้น 28 เม่ือ
พระองค์เสด็จเข้าในเรอืนแล้ว  เหล่ าสาวกของพระองค์มาทูลถามพระองค์เป็นส่วนตั วว ่า � เหตุ ไฉนพวกข้า
พระองค์ขับผีน้ันออกไม่ ได้ � 29  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ � ผี  อยา่งน้ี จะขับให้ออกไม่ ได้  เลย  เวน้แต่ โดยการ
อธษิฐานและการอดอาหาร�

 พระเยซู ทรงพยากรณ์ถึงการสิน้พระชนม์และการฟ้ืนคืนพระชนม์ (มธ 17:22-23;  ลก 9:43-45)
30  พระองค์ กับเหล่าสาวกจึงออกไปจากท่ี น่ัน ดําเนินไปในแควน้กาลิลี  แต่  พระองค์  ไม่  ประสงค์ จะให ้ผู้ ใดรู้

31 ด้วยวา่พระองค์ตรสัพรํา่สอนสาวกของพระองค์ วา่ � บุ ตรมนษุยจ์ะต้องถูกมอบไวใ้นเงื้อมมือของคนท้ัง
หลาย และเขาจะประหารท่านเสีย เมื่อประหารแล้ว ในว ันที ่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่� 32  แต่ ถ้อยคําน้ี 
เหล่ าสาวกหาเข้าใจไม่ ครัน้จะทูลถามพระองค์ ก็  เกรงใจ 

สาวกคนไหนจะเป็นใหญ่ กวา่ (มธ 18:1-6;  ลก 9:46-48)
33  พระองค์ จึงเสด็จมายงัเมืองคาเปอรนาอุม และเม่ือเข้าไปในเรอืนแล้ว  พระองค์ ตรสัถามเหล่าสาวกวา่

�เมื่อมาตามทางน้ัน ท่านท้ังหลายได้ โต้  แย ้ งก ันด้วยข้อความอนัใด� 34  เหล่ าสาวกก็น่ิงอยู่ เพราะเม่ือมา
ตามทางน้ันเขาได้เถียงกั นว ่า คนไหนจะเป็นใหญ่กวา่กัน 35  พระองค์  ได้ ประทั บน ่ัง  แล ้วทรงเรยีกสาวกสิบ
สองคนน้ันมาตรสัแก่เขาวา่ �ถ้าผู้ใดใครจ่ะได้เป็นคนต้น  ก ็ ให ้ ผู้ น้ันเป็นคนท้ายสุด และเป็นผู้ รบัใช ้ของ
คนท้ังปวง� 36  พระองค์ จึงทรงเอาเด็กเล็กๆคนหน่ึงมาให้ยนืท่ามกลางเหล่าสาวก  แล ้วทรงอุม้เด็กน้ันไว้
ตรสัแก่ เหล่ าสาวกวา่ 37 �ถ้าผู้ใดจะรบัเดก็เลก็ๆเชน่น้ีคนหน่ึงในนามของเรา  ผู้ น้ั นก ร็บัเรา และผูใ้ดได้รบั
เรา  ผู้ น้ั นก ็ มิใช ่รบัเรา  แต่ รบัพระองค์ ผู้ ทรงใชเ้รามา�

ทรงวา่กล่าวสาวกท่ีชอบวพิากษ์ วจิารณ์ ( ลก 9:49-50)
38 ยอหน์จึงทูลพระองค์ วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ ได้  เห ็นคนหน่ึงขับผีออกโดยพระนาม

ของพระองค์ ซ่ึงคนน้ั นม ิ ได้ ตามพวกเรามา และพวกข้าพระองค์ ได้ หา้มเขา เพราะเขามิ ได้ ตามพวกเรามา�
39  พระเยซู จึงตร ัสว ่า �อยา่หา้มเขาเลย เพราะวา่ไม่ มี  ผู้ ใดจะกระทําการอศัจรรย์ในนามของเรา  แล ้ วอ 
ีกประเดีย๋วหน่ึงอาจกลับพูดประณามเรา 40 เพราะผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้ เรา  ผู้ น้ั นก ็เป็นฝ่ายเราแล้ว
41 เพราะเราบอกความจรงิแก่ท่านวา่  ผู้ ใดจะเอาน้ําถ้วยหน่ึงให้พวกท่านด่ืมในนามของเรา เพราะท่าน
ท้ังหลายเป็นฝ่ายพระครสิต์  ผู้ น้ันจะขาดบําเหน็จก ็หามิได้ 

ทรงเตือนถึงนรก
42  แต่  ผู้ ใดจะทําผู้เลก็น้อยเหล่าน้ีคนหน่ึงท่ีเชื่อในเราให ้หลงผิด ถ้าเอาหนิโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้น้ันถ่วง

เสียในทะเลก ็ดีกวา่ 43 และถ้ามือของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตั ดม ันท้ิงเสีย ซึ่งจะเข้าสู่ ช ีว ิตด ้วยมื อด ้
วนย ังด ีกวา่มีสองมือและต้องตกนรกในไฟท่ี ไม่มี วนัดับ 44 ในท่ีน้ันตัวหนอนก ็ไม่  ตาย และไฟก ็ไม่ ดับเลย
45 ถ้าเท้าของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตั ดม ันท้ิงเสีย ซึ่งจะเข้าสู่ ช ีว ิตด ้วยเท้าด้วนย ังด ีกวา่มี เท ้าสอง
เท้าและต้องถูกท้ิงลงในนรกในไฟท่ี ไม่มี วนัดับ 46 ในท่ีน้ันตัวหนอนก ็ไม่  ตาย และไฟก ็ไม่ ดับเลย 47 ถ้า
ตาของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงควกัออกท้ิงเสีย ซ่ึงจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยตาข้างเดียวย ั
งด กีวา่มสีองตา และต้องถูกท้ิงในไฟนรก 48 ในท่ีน้ันตัวหนอนก ็ไม่  ตาย และไฟก ็ไม่ ดับเลย 49 ด้วยวา่คน
ท้ังปวงจะต้องถูกชาํระด้วยไฟ และเครือ่งบูชาทุกอยา่งจะต้องถูกชาํระด้วยเกลือ 50  เกล ือเป็นของดี  แต่ 
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ถ้าเกลือหมดรสเคม็แล้ว จะทําให ้กล ับเค ็มอ กีอยา่งไรได้ ท่านท้ังหลายจงมี เกล ือในตัว และจงอยูส่งบสุข
ซึ่ งก ันและกัน�

10
คําบัญชาของพระเยซู เก ่ียวกับการหยา่รา้ง (มธ 5:31-32; 19:1-9;  ลก 16:18; 1 คร 7:10-15)

1 ฝ่ายพระองค์ ได้ ทรงลุกขึ้นเสด็จจากท่ี น่ัน  เข ้าในเขตแดนแควน้ยูเดีย ไปตามทางแม่น้ําจอรแ์ดนฟาก
ข้างโน้น และประชาชนพากันมาหาพระองค์ อกี  พระองค์ จึงตร ัสส ่ังสอนเขาอกีตามท่ี พระองค์ ทรงเคยสอน
น้ัน 2 พวกฟาร ิสี มาทดลองพระองค์ทูลถามพระองค์ วา่ � ผู้ ชายจะหยา่ภรรยาของตนเป็นการถูกต้องตามพ
ระราชบัญญั ติ  หรอืไม่ � 3  พระองค์ ตรสัถามเขาวา่ �โมเสสได้ บัญญัติ  ไว ้วา่อยา่งไร� 4 เขาทูลตอบวา่ �โมเสส
อนญุาตให้ทําหนังสือหยา่ภรรยาแล้ วก ็หยา่ให�้ 5  พระเยซู จึงตรสัตอบเขาวา่ �โมเสสได้ เข ียนข้ อบ ังคั บน ้ัน
เพราะเหตุใจพวกเจ้าแขง็กระด้าง 6  แต่  ต้ังแต่ เดิมสรา้งโลก �พระเจ้าได้ทรงสรา้งพวกเขาให้เป็นชาย
และหญิง 7  เพราะเหตุน้ี  ผู้ ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยูกั่บภรรยา 8 และเขาท้ังสองจะ
เป็นเน้ื ออ ันเดียวกัน� เขาจึงไม่เป็นสองต่อไป  แต่ เป็นเน้ื ออ ันเดียวกัน 9  เหตุ  ฉะน้ัน ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงผูก
พั นก ันแล้ว อยา่ให ้มนษุย ์ ทําให ้พรากจากกันเลย� 10 เม่ือเข้าไปในเรอืนแล้วเหล่าสาวกของพระองค์ทูล
ถามพระองค์ อ ีกถึงเรือ่งน้ัน 11  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �ถ้าผู้ใดหยา่ภรรยาของตน  แล ้วไปมีภรรยาใหม่
 ผู้ น้ั นก ็ ได้  ผิดประเวณี ต่อเธอ 12 และถ้าหญิงจะหยา่สามีของตน  แล ้วไปมี สามี  ใหม่ หญิงน้ั นก ็ ผิดประเวณี 
�

จงยอมใหเ้ด็กเล็กๆเข้ามา (มธ 19:13-15;  ลก 18:15-17)
13 ขณะน้ันเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์ เพื่อจะให ้พระองค์ ทรงถูกต้องตัวเด็กน้ัน  แต่  เหล่ าสาวกก็หา้ม

ปรามคนท่ีพาเด็กมาน้ัน 14 เม่ือพระเยซูทอดพระเนตรเหน็ดังน้ั นก ็ ไม่ พอพระทัย จึงตรสัแก่ เหล่ าสาวกวา่
�จงยอมใหเ้ดก็เลก็ๆเข้ามาหาเรา อยา่หา้มเขาเลย เพราะวา่อาณาจักรของพระเจ้ายอ่มเป็นของคนเชน่
เดก็เหล่าน้ัน 15 เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่  ผู้  หน ึ่งผู้ใดมิ ได้ รบัอาณาจักรของพระเจ้าเหมือน
เดก็เลก็ๆ  ผู้ น้ันจะเข้าในอาณาจั กรน ้ันไม่ ได้ � 16  แล ้วพระองค์ทรงอุม้เด็กเล็กๆเหล่าน้ัน วางพระหตัถ์บน
เขา  แล ้วทรงอวยพรให้

เรือ่งเศรษฐี หนุ่ม (มธ 19:16-30;  ลก 18:18-20)
17 เม่ือพระองค์กําลังเสด็จออกไปตามทาง  มี คนหน่ึงวิง่มาหาพระองค์ คุ กเข่าลงทูลถามพระองค์ วา่ �ท่าน

อาจารย ์ผู้  ประเสรฐิ ข้าพเจ้าจะกระทําประการใดจึงจะได้ ช ีว ิตน ิรนัดรเ์ป็นมรดก� 18  พระเยซู ตรสัถามคนน้ั 
นว ่า �ท่านเรยีกเราวา่ประเสรฐิทําไม  ไม่มี ใครประเสรฐิเวน้แต่พระเจ้าองค์ เดียว 19 ท่านรูจั้กพระบัญญั 
ติ  แล ้วซ่ึงวา่ �อยา่ล่วงประเวณีผัวเมียเขา อยา่ฆา่คน อยา่ลักทรพัย์ อยา่เป็นพยานเทจ็ อยา่ฉ้อเขา จง
ให ้เกียรติ  แก่  บิ ดามารดาของตน� � 20 คนน้ันจึงทูลตอบพระองค์ วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ข้อเหล่าน้ีข้าพเจ้าได้
ถือรกัษาไว ้ตัง้แต่ เป็นเด็กมา� 21  พระเยซู ทรงเพ่ งด คูนน้ัน  ก็ ทรงรกัเขา  แล ้วตรสัแก่เขาวา่ �ท่านยงัขาดอยู ่
สิ ่งหน่ึง จงไปขายบรรดาส่ิงของซ่ึงท่านมี อยู ่แจกจ่ายให้คนอนาถา  แล ้ วท ่านจะมี ทรพัย์สมบัติ ในสวรรค์
 แล ้วจงแบกกางเขน และตามเรามา� 22 เม่ือเขาได้ยนิคําน้ั นก ็ เสียใจ  แล ้วออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามี 
ทรพัย ์ สิ ่งของเป็ นอ ันมาก

คําทรงเตือน อยา่ไวว้างใจในทรพัย ์สมบัติ 
23  พระเยซู จึงทอดพระเนตรรอบๆแล้วตรสัแก่ เหล่ าสาวกของพระองค์ วา่ � คนม่ังมี  จะเข้ าในอาณาจักร

ของพระเจ้าก็ยากนักหนา� 24  เหล่ าสาวกก็ประหลาดใจด้วยคําตรสัของพระองค์ และพระเยซูตรสัแก่เขา
อ ีกวา่ �ลูกเอย๋  คนที ว่างใจในทรพัย ์สมบัติ  จะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้ากย็ากนักหนา 25 ตั วอ ูฐจะลอด
รู เข ็มก็งา่ยกวา่คนม่ั งม ี จะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้า� 26  เหล่ าสาวกก็ประหลาดใจยิง่นักจึงพู ดก ั นว ่า
�ถ้าอยา่งน้ันใครจะรอดได้� 27  พระเยซู ทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตร ัสว ่า �ฝ่ายมนษุยย์อ่มเป็นไปไม่ ได้ 
 แต่  ไม่ เป็นแบบน้ั นก ับพระเจ้า เพราะวา่พระเจ้าทรงกระทําให ้เป็นไปได้  ทุกส่ิง � 28 ฝ่ายเปโตรจึงเริ ่มท ูล
พระองค์ วา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์ทัง้หลายได้สละสิง่สารพัด และได้ ติ ดตามพระองค์ มา � 29  พระเยซู ตรสัตอบ
วา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ถ้าผู้ใดได้สละบ้าน หรอืพี่น้องชายหญิง หร ือบ ิดามารดา หรอืภรรยา
หร ือบ ุตร หรอืท่ี ดิน เพราะเหน็แก่เราและข่าวประเสรฐิน้ัน 30  ในเวลาน้ี  ผู้ น้ันจะได้รบัตอบแทนรอ้ยเท่า คื 
อบ ้าน  พี่ น้องชายหญิง  มารดา  บุ ตรและท่ี ดิน ท้ังจะถูกการข่มเหงด้วย และในโลกหน้าจะได้ ช ีว ิตน ิรนัดร์
31  แต่  มี หลายคนท่ีเป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้าย และท่ีเป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น�

ทรงพยากรณ์ถึงการสิน้พระชนม์และการฟ้ืนคืนชพีของพระเยซู (มธ 20:17-19;  ลก 18:31-33)
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32 เม่ือกําลังเดินทางจะขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม  พระเยซู  ก็ เสด็จนําหน้าเขา ฝ่ายเหล่าสาวกก็พากันคิด
ประหลาดใจ และขณะท่ีเขาตามมาก็ หวาดกลัว  พระองค์ จึงทรงเรยีกสาวกสิบสองคนอกี  แล ้วเริม่ตรสั
สําแดงให้เขาทราบถึงเหตุ การณ์ ซ่ึงจะเกิดแก่ พระองค์  น้ัน 33  วา่ � ดู  เถิด เราท้ังหลายจะขึ้นไปยงักรุง
เยรูซาเลม็ และเขาจะมอบบุตรมนษุย ์ไว ้กับพวกปุโรหติใหญ่และพวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่าน้ันจะ
ปรบัโทษท่านถึงตาย และจะมอบท่านไว้กับคนต่างชาติ 34  คนต่างชาติ น้ันจะเยาะเยย้ท่าน จะเฆีย่นตี 
ท่าน จะถ่ มน ํ้าลายรดท่าน และจะฆา่ท่านเสีย และว ันที ่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่�

คําขอรอ้งของยากอบกับยอหน์ (มธ 20:20-28)
35 ฝ่ายยากอบกับยอหน์  บุ ตรชายของเศเบดี  เข ้ามาทูลพระองค์ วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทัง้

สองปรารถนาจะขอให ้พระองค์ ทรงกระทําตามคําขอของข้าพระองค์� 36  พระองค์ จึงตรสัถามเขาวา่ �ท่าน
ท้ังสองปรารถนาจะใหเ้ราทําส่ิงใดให ้ท่าน � 37 เขาจึงทูลตอบพระองค์ วา่ �เม่ือพระองค์จะทรงสงา่ราศี น้ัน 
 ขอให ้ข้าพระองค์น่ังท่ีเบื้องขวาพระหตัถ์คนหน่ึง เบื้องซ้ายพระหตัถ์คนหน่ึง� 38  พระเยซู จึงตรสัแก่เขาวา่
� ท่ี ท่านขอน้ันท่านไม่ เข้าใจ ถ้วยซ่ึงเราจะด่ื มน ้ันท่านจะด่ืมได้ หรอื และบัพติศมาน้ันซึ่งเราจะรบั ท่านจะ
รบัได้ หรอื � 39 เขาทัง้สองทูลตอบพระองค์ วา่ � ได้ พระเจ้าข้า�  พระเยซู จึงตรสัแก่เขาวา่ �ถ้วยซึ่งเราด่ื มท 
่านจะด่ืมก ็จรงิ และรบับัพติศมาด้วยบัพติศมาท่ีเราจะร ับก ็ จรงิ 40  แต่  ท่ี จะน่ังข้างขวาและข้างซ้ายของ
เราน้ัน  ไม่ใช ่ พน ักงานของเราท่ีจะจัดให้  แต่  ได้ ทรงเตรยีมไวสํ้าหรบัผู้ใดกจ็ะให ้แก่  ผู้  น้ัน � 41 เม่ือสาวกสิบ
คนได้ยนิแล้ว  ก็ เริม่มีความขุ่นเคืองยากอบและยอหน์ 42  พระเยซู จึงทรงเรยีกเขาทัง้หลายมาตรสัแก่เขาวา่
�ท่านท้ังหลายรู ้อยู ่ วา่  ผู้  ท่ี นับวา่เป็นผู้ครองของคนต่างชาติยอ่มเป็นเจ้าเหนือเขา และผู้ ใหญ่ ท้ังหลายก ็
ใช ้อาํนาจบังคับ 43  แต่ ในพวกท่านหาเป็นอยา่งน้ันไม่ ถ้าผูใ้ดใครจ่ะได้ เป็นใหญ่ ในพวกท่าน  ผู้ น้ันจะต้อง
เป็นผู้ ปรนนิบัติ ท่านท้ังหลาย 44 และถ้าผู้ใดใครจ่ะได้เป็นเอกเป็นต้น  ผู้ น้ันจะต้องเป็นผู้ รบัใช ้ของคนท้ัง
ปวง 45 เพราะวา่บุตรมนษุย ์มิได้ มาเพื่อรบัการปรนนิบั ติ  แต่ มาเพื่อจะปรนนิบั ติ และประทานชวีติของ
ท่านใหเ้ป็นค่าไถ่สําหรบัคนเป็ นอ ันมาก�

คนตาบอดชื่อบารทิเมอสัได้รบัการรกัษาให ้หาย (มธ 20:29-34;  ลก 18:35-43)
46 ฝ่ายพระเยซูกับพวกสาวกมายงัเมืองเยร ีโค และเม่ือพระองค์เสด็จออกจากเมืองเยร ีโคก ับพวกสาวก

ของพระองค์และประชาชนเป็ นอ ันมาก  มี คนตาบอดคนหน่ึง ชื่อบารทิเมอสั ซ่ึงเป็นบุตรชายของทิเมอสั น่ัง
ขอทานอยู ่ท่ี รมิหนทาง 47 เม่ือคนน้ันได้ย ินว ่าพระเยซูชาวนาซาเรธ็เสด็จมา จึงเริม่รอ้งเสียงดังวา่ �ท่าน
เยซู  บุ ตรดาวดิเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เถิด � 48  มี หลายคนหา้มเขาใหเ้ขาน่ิงเสีย  แต่ เขายิง่รอ้งเสีย
งดังขึ้ นว ่า � บุ ตรดาวดิเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เถิด � 49  พระเยซู ทรงหยุดประทับยนือยู่  แล ้วตร ัสส 
ัง่ให้เรยีกคนน้ันมา เขาจึงเรยีกคนตาบอดน้ั นว ่าแก่เขาวา่ �จงชื่นใจและลุกขึ้นเถิด  พระองค์ ทรงเรยีกเจ้า�
50 คนน้ั นก ็ทิง้ผ้าหม่เสี ยล ุกขึ้นมาหาพระเยซู 51  พระเยซู จึงตรสัถามเขาวา่ � เจ้ าปรารถนาจะให้เราทําอะไร
แก่ เจ้า � คนตาบอดน้ันทูลพระองค์ วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า ขอโปรดให้ตาข้าพระองค์ เห ็นได้� 52  พระเยซู 
ตรสัแก่เขาวา่ �จงไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทําให ้เจ้ าหายปกติ แล้ว � ในทันใดน้ันคนตาบอดน้ั นก ็ 
เห ็นได้ และได้เดินทางตามพระเยซู ไป 

11
การเสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มอยา่งผู้ มีชยั (ศคย 9:9; มธ 21:1-9;  ลก 19:29-38; ยน 12:12-19)

1 ครัน้พระองค์ กับพวกสาวกมาใกล้ กรุ งเยรูซาเล็ม ถึงหมู่บ้านเบธฟายี และหมู่บ้านเบธานีเชงิ ภูเขา
มะกอกเทศ  พระองค์ ทรงใช้สาวกสองคน 2 สัง่เขาวา่ �จงเข้าไปในหมู่บ้านท่ี อยู ่ตรงหน้าท่าน ครัน้เข้าไป
แล้วในทันใดน้ันจะพบลูกลาตัวหน่ึงผูกอยู่  ท่ี ยงัไม่ มี ใครขึ้นขี่ เลย จงแก้มันจูงมาเถิด 3 ถ้าผู้ใดถามท่าน
วา่ �ท่านทําอยา่งน้ี ทําไม � จงบอกวา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าต้องประสงค์ลูกลาน้ี และประเดีย๋วพระองค์จะ
ส่งกลับคืนมาให ้ท่ีน่ี � 4 สาวกสองคนน้ันจึงไป  แล ้วพบลูกลาตั วน ้ันผูกอยู่นอกประตู ท่ีส่ี  แยก เขาจึงแก้ มัน 
5 บางคนซ่ึงยนือยู ่ท่ี น่ันถามเขาวา่ � แก้ ลูกลาน้ันทําไม� 6 สาวกก็ตอบตามพระดําร ัสส ่ังของพระเยซู  แล ้ว
เขาก็ ยอมให ้เอาไป 7 สาวกจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซู  แล ้วเอาเส้ือผ้าของตนปูลงบนหลังลา  แล ้วพระองค์
จึงทรงลาน้ัน 8  มี คนเป็ นอ ันมากเอาเส้ือผ้าของตนปูลงตามถนนหนทาง และคนอื่ นก ็ตั ดก ่ิงไม้จากต้นไม้มา
ปูลงตามทางน้ัน 9 ฝ่ายคนท่ีเดินไปข้างหน้า กับผู้ ท่ี ตามมาข้างหลัง  ก็  โห ่รอ้งวา่ �โฮซันนา  ขอให ้ พระองค์  ผู้ 
เสด็จมาในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า ทรงพระเจรญิ 10 ความสุขสว ัสด ์ิมงคลจงมี แก่ อาณาจักรของดา
วดิ บรรพบุรุษของเรา  ท่ี มาตัง้อยู่ในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า โฮซันนาในท่ี สูงสุด � 11  พระเยซู  ก็ เสด็จ
เข้ากรุงเยรูซาเล็มและเข้าไปในพระว ิหาร เม่ือทอดพระเนตรสิง่ทัง้ปวงแล้วเวลาก็ จวนค่ํา จึงเสด็จออกไปยงั
หมู่บ้านเบธานีกับเหล่าสาวกสิบสองคนน้ัน

ต้นมะเด่ือท่ี ไม่มีผล (มธ 21:19-21)
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12 ครั ้นร ุ่งขึ้นเม่ือพระองค์กับสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานี แล้ว  พระองค์  ก็ ทรงหวิ 13 พอทอดพระเนตร
เหน็ต้นมะเด่ือต้นหน่ึงแต่ไกลมี ใบ จึงเสด็จเข้าไปดูวา่มีผลหรอืไม่ ครัน้มาถึงต้นน้ันแล้ว  ไม่  เห ็ นม ีผลมี แต่ ใบ
เท่าน้ัน เพราะยงัไม่ถึงฤดูผลมะเด่ือ 14  พระเยซู จึงตรสัแก่ต้นน้ั นว ่า � ต้ังแต่  น้ี ไปจะไม่ มี ใครได้กินผลจาก
เจ้าเลย�  เหล่ าสาวกของพระองค์ ก็ได้ ยนิคําซ่ึงพระองค์ตร ัสน ้ัน

 พระเยซู ทรงชาํระล้างพระว ิหาร (มธ 21:12-16;  ลก 19:45-47)
15 เม่ือพระองค์กับสาวกมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม  พระเยซู  ก็ เสด็จเข้าไปในพระว ิหาร  แล ้วเริม่ขับไล่บรรดาผู้

ซ้ือขายในพระวหิารน้ัน และควํา่โต๊ะผู้รบัแลกเงนิ กั บท ้ังควํา่ม้าน่ังผู้ขายนกเขาเสีย 16 และทรงหา้มมิ ให ้ 
ผู้ ใดขนสิง่ใดๆเดินลัดพระว ิหาร 17  พระองค์ ตรสัสอนเขาวา่ � มี พระวจนะเขียนไว ้มิใช ่ หรอืวา่ �นิเวศของ
เราประชาชาติท้ังหลายจะเรยีกวา่ เป็นนิเวศอธษิฐาน�  แต่  เจ้ าท้ังหลายได้กระทําให ้เป็น �ถ้ําของพวก
โจร� � 18 เม่ือพวกธรรมาจารย์และพวกปุโรหติใหญ่ ได้ ยนิอยา่งน้ัน จึงหาชอ่งท่ีจะประหารพระองค์ เสีย 
เพราะเขากลัวพระองค์ ด้วยวา่ประชาชนประหลาดใจด้วยคําสัง่สอนของพระองค์ 19 และเม่ือถึงเวลาเยน็
 พระองค์  ได้ เสด็จออกไปจากกรุง 20 ครัน้เวลาเชา้ เม่ือพระองค์กับเหล่าสาวกได้ผ่านท่ีน้ันไป  ก็ได้  เห ็นมะ
เด่ือต้นน้ันเหีย่วแหง้ไปจนถึงราก 21 ฝ่ายเปโตรระลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า  ดู  เถิด ต้น
มะเด่ือท่ี พระองค์  ได้ สาปไวน้ั้ นก ็ เห ี่ยวแหง้ไปแล้ว�

จงเชื่อในพระเจ้า ( ยก 5:15)
22  พระเยซู จึงตรสัตอบเหล่าสาวกวา่ �จงเชื่อในพระเจ้าเถิด 23 เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ถ้าผู้ใดๆ

จะส่ังภูเขาน้ี วา่ �จงลอยไปลงทะเล� และมิ ได้ สงสัยในใจ  แต่ เชื่อวา่จะเป็นไปตามท่ีส่ังน้ัน  ก ็จะเป็นไป
ตามคําส่ังน้ันจรงิ 24  เหตุ ฉะน้ันเราบอกท่านท้ังหลายวา่ ขณะเมื่อท่านจะอธษิฐานขอส่ิงใด จงเชื่อวา่ได้ 
รบั และท่านจะได้รบัส่ิงน้ัน 25 เม่ือท่านยนือธษิฐานอยู่ ถ้าท่านมี เหตุ กับผู้ หน ่ึงผู้ ใด จงยกโทษให ้ผู้ น้ัน
เสีย เพื่อพระบิดาของท่าน  ผู้ ทรงสถิตในสวรรค์ จะโปรดยกการละเมิดของท่านด้วย 26  แต่ ถ้าท่านท้ัง
หลายไม่ ยกโทษให ้พระบิดาของท่าน  ผู้ ทรงสถิตในสวรรค์ จะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่านเหมือน
กัน�

 เก ิดปัญหาเรือ่งสิทธอิาํนาจของพระเยซู (มธ 21:23-27;  ลก 20:1-8)
27 ฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกมายงักรุงเยรูซาเล็ มอ ีก เม่ือพระองค์เสด็จดําเนินอยู่ในพระว ิหาร พวก

ปุโรหติใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ ใหญ่ มาหาพระองค์ 28 ทูลพระองค์ วา่ �ท่านมี สิทธ ิอนัใดจึงได้ทําสิง่
เหล่าน้ี ใครให ้สิทธ ิ แก่ ท่านท่ีจะทําการน้ี ได้ � 29  พระเยซู จึงตรสัตอบเขาวา่ �เราจะถามท่านท้ังหลายสักข้อ
หน่ึงเหมือนกัน จงตอบเรา  แล ้วเราจะบอกท่านวา่ เรากระทําการน้ีโดยสิทธิอนัใด 30 คื อบ ัพติศมาของ
ยอหน์น้ัน มาจากสวรรค์หรอืมาจากมนษุย์ จงตอบเราเถิด� 31 เขาจึงปรกึษากั นว ่า �ถ้าเราจะวา่ �มา
จากสวรรค์� ท่านจะถามเราวา่ � เหตุ ไฉนจึงไม่เชื่อยอหน์เล่า� 32  แต่ ถ้าเราจะวา่ �มาจากมนษุย�์ � เขา
กลัวประชาชน เพราะประชาชนถือวา่ยอหน์เป็นศาสดาพยากรณ์ จรงิๆ 33 เขาจึงทูลตอบพระเยซู วา่ �พวก
ข้าพเจ้าไม่ ทราบ �  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �เราจะไม่บอกท่านท้ังหลายเหมือนกั นว ่า เรากระทําการน้ี
โดยสิทธอินัใด�

12
คําอุปมาเรือ่งเจ้าของสวนท่ีต้องการพืชผล (อสย 5:1-7; มธ 21:33-46;  ลก 20:9-19)

1  พระองค์ จึงเริม่ตรสัแก่เขาเป็นคําอุปมาวา่ �ย ังม ีชายคนหน่ึงได้ทําสวนองุน่  แล ้วล้ อมร ้ัวต้นไม้ ไว ้ 
รอบ เขาได้สกัดบ่อเก ็บน ํ้าองุน่ และสรา้งหอเฝ้า  ให ้พวกชาวสวนเชา่แล้ วก ็ไปเมืองไกล 2 ครัน้ถึงฤดูผล
องุน่เขาจึงใช ้ผู้รบัใช ้คนหน่ึงไปหาคนเชา่สวนน้ัน เพื่อเขาจะได้รบัส่วนผลของสวนองุน่จากคนเชา่สวน
3 ฝ่ายคนเหล่าน้ั นก จั็บผู้ รบัใช ้น้ันเฆีย่นตี  แล ้วไล่ ให ้ กล ับไปมือเปล่า 4  อ ีกครัง้หน่ึงเจ้าของสวนใช ้ผู้รบัใช ้ อ ี
กคนหน่ึงไปหาคนเชา่สวน คนเชา่สวนน้ั นก ็เอาหนิขวา้งผู้ รบัใช ้น้ันศีรษะแตก และไล่ ให ้ กล ับไปอยา่งน่า
อปัยศ 5  อ ีกครัง้หน่ึงเจ้าของใช ้ผู้รบัใช ้ไปอกีคนหน่ึง เขากฆ็า่ผู้ รบัใช ้น้ันเสีย  แล ้วยงัใช ้ผู้รบัใช ้ไปอกีหลาย
คน เขาก ็เฆีย่นตี  บ้าง ฆา่เสียบ้าง 6  เจ้ าของสวนย ังม ี บุ ตรชายท่ีรกัคนหน่ึง จึงใช ้บุ ตรคนน้ันไปเป็ นคร 
ั้งสุดท้าย  พูดวา่ �พวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเรา� 7  แต่ คนเชา่สวนพู ดก ั นว ่า �คนน้ีแหละเป็น
ทายาท มาเถิด  ให ้เราฆา่เขาเสีย  แล ้วมรดกน้ันจะตกอยู่กับเรา� 8 เขาจึงพากันจับบุตรน้ันฆา่เสีย และ
เอาศพท้ิงไว้นอกสวนองุน่ 9  เหตุ  ฉะน้ัน  เจ้ าของสวนองุน่จะทําประการใด ท่านก็จะมาฆา่คนเชา่สวน
เหล่าน้ันเสีย  แล ้วจะเอาสวนองุน่น้ันให ้ผู้ อื่นเชา่ 10 ท่านท้ังหลายอา่นพระคัมภีร ์ตอนน้ี  แล ้วมิ ใช ่หรอืซึ่ง
วา่ �ศิลาซึ่งชา่งก่อได้ปฏิเสธเสีย  ได้  กล ับกลายเป็นศิ ลาม ุมเอกแล้ว 11 การน้ีเป็นมาจากองค์ พระผู้เป็น
เจ้า เป็นการมหศัจรรย ์ประจักษ์  แก่ ตาเรา� � 12 ฝ่ายเขาจึงอยากจะจับพระองค์  แต่ วา่เขากลัวประชาชน
ด้วยเขารู ้อยู ่ วา่  พระองค์  ได้ ตรสัคําอุปมาน้ีกระทบพวกเขาเอง  แล ้วเขาก็ไปจากพระองค์
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คําถามเก่ียวกับการส่งส่วย (มธ 22:15-22;  ลก 20:19-26)
13 เขาจึงใชบ้างคนในพวกฟาร ิสี และพวกเฮโรดไปหาพระองค์ เพื่อจะคอยจับผิดในพระดํารสัของพระองค์

14 ครัน้มาถึงแล้ วก ็ทูลพระองค์ วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้หลายทราบอยู ่วา่ ท่านเป็นคนซ่ื อสัตย ์และมิ 
ได้ เอาใจผู้ ใด เพราะท่านมิ ได้  เหน็แก่  หน ้าผู้ ใด  แต่ สัง่สอนทางของพระเจ้าจรงิๆ การท่ีจะส่งส่วยให ้แก่  ซี  ซาร ์
น้ันถูกต้องตามพระราชบัญญั ติ  หรอืไม่ 15 เราจะส่ งด ี หรอืไม่ ส่ งด ี�  แต่  พระองค์ ทรงทราบอุบายของเขาจึง
ตรสัแก่เขาวา่ �ท่านท้ังหลายมาทดลองเราทําไม จงเอาเงนิตราเหรยีญหน่ึงมาให้เราดู� 16 เขาก็เอามา
ให้  พระองค์ จึงตรสัถามเขาวา่ � รู ปและคําจารกึน้ีเป็นของใคร� เขาทูลตอบพระองค์ วา่ �ของซี ซาร ์� 17  
พระเยซู จึงตรสัแก่เขาวา่ �ของของซี ซาร ์จงถวายแก่ ซี  ซาร ์และของของพระเจ้า จงถวายแด่ พระเจ้า �
ฝ่ายเขาก็ประหลาดใจในพระองค์

 พระเยซู ตรสัตอบพวกสะดู สี  เก ี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตาย (มธ 22:23-33;  ลก 20:27-38)
18  มี พวกสะดู สี มาหาพระองค์ พวกน้ีเป็นผู้ ท่ี  กล ่าววา่การฟ้ืนขึ้นมาจากความตายน้ันไม่ มี เขาทูลถาม

พระองค์ วา่ 19 � อาจารย ์ เจ้าข้า โมเสสได้ เข ียนสัง่ข้าพเจ้าทัง้หลายไว ้วา่ �ถ้าชายผู้ใดตายและภรรยายงัอยู่
 แต่  ไม่มี  บุตร  ก็  ให ้น้องชายรบัพี่ สะใภ้ น้ันไว้เป็นภรรยาของตน เพื่อสืบเชื้อสายของพี่ชายไว�้ 20 ย ังม ี พี่ น้อง
ผู้ชายเจ็ดคน  พี่  หวัปี  มี ภรรยาแล้วตาย  ไม่มี  เชื้อสาย 21 น้องท่ี หน ่ึงจึงรบัหญิงน้ันมาเป็นภรรยา  แล้วก็  ตาย 
ยงัไม่ มี  เชื้อสาย และน้องท่ีสองท่ีสามก็ทําเช ่นก ัน 22  พี่ น้องทัง้เจ็ดคนน้ี ก็ได้ รบัผู้หญิงน้ันไวเ้ป็นภรรยาและไม่ 
มี  เชื้อสาย  ท่ี สุดผู้หญิงน้ั นก ็ตายด้วย 23  เหตุ  ฉะน้ัน ในว ันที ่จะฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย เม่ือเขาทัง้เจ็ดเป็นขึ้น
มาแล้ว หญิงน้ันจะเป็นภรรยาของใครด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทัง้เจ็ดแล้ว� 24  พระเยซู จึงตรสัตอบ
เขาวา่ �พวกท่านคิดผิดเสียแล้ว เพราะท่านท้ังหลายไม่ รู ้พระคัมภีร์หรอืฤทธิ์เดชของพระเจ้า 25 ด้วย
วา่เม่ื อมนษุย ์จะฟ้ืนขึ้นมาจากความตายน้ัน เขาจะไม่ มี การสมรส หรอืยกให้เป็นสามีภรรยากั นอ ีก  แต่ 
จะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ในฟ้าสวรรค์ 26 และเรือ่งคนซ่ึงตายแล้ วท ่ีเขาจะถูกชุบให้เป็นขึ้ นอ ีกน้ัน ท่าน
ท้ังหลายยงัไม่ ได้ อา่นคัมภีรข์องโมเสสตอนเรือ่งพุ่มไม้ หรอื ซึ่งพระเจ้าได้ตรสัไว้กับโมเสสวา่ �เราเป็น
พระเจ้าของอบัราฮมั เป็นพระเจ้าของอสิอคั และเป็นพระเจ้าของยาโคบ� 27  พระองค์  มิได้ เป็นพระเจ้า
ของคนตาย  แต่ ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น ท่านท้ังหลายจึงผิดมากที เดียว �

พระบัญญั ติ ข้อใหญ่ ท่ีสุด (มธ 22:34-40;  ลก 10:25-37)
28  มี ธรรมาจารย์คนหน่ึง เม่ือมาถึงได้ยนิเขาไล่เลียงกันและเห ็นว ่าพระองค์ทรงตอบเขาได้ ดี จึงทูลถาม

พระองค์ วา่ �พระบัญญั ติ ข้อใดเป็นเอกเป็นใหญก่วา่บัญญั ติ  ทัง้ปวง � 29  พระเยซู จึงตรสัตอบคนน้ั นว ่า �พระ
บัญญั ติ ซ่ึงเป็นเอกเป็นใหญ่กวา่บัญญั ติ ท้ังปวงน้ันคือวา่ � โอ คนอสิราเอล จงฟงัเถิด  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าของเราท้ังหลายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์ เดียว 30 และพวกท่านจงรกัองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยส้ินสุดความคิด และด้วยส้ินสุดกําลังของท่าน�
 น่ี เป็นพระบัญญั ติ  ท่ี เป็นเอกเป็นใหญ่ 31 และพระบัญญั ติ  ท่ี สองน้ั นก ็เป็นเช ่นก ันคือ �จงรกัเพื่อนบ้าน
เหมือนรกัตนเอง� พระบัญญั ติ อื่ นที ่ ใหญ่ กวา่พระบัญญั ติ ท้ังสองน้ี ไม่มี � 32 ฝ่ายธรรมาจารย์คนน้ันทูล
พระองค์ วา่ � ดี  แล ้วอาจารย ์เจ้าข้า ท่านกล่าวถูกจรงิวา่พระเจ้ามี แต่  พระองค์  เดียว และนอกจากพระองค์ 
แล ้วพระเจ้าอื่นไม่ มี  เลย 33 และซ่ึงจะรกัพระองค์ด้วยสุดใจ สุดความเข้าใจ สุดจิตและสิน้สุดกําลัง และรกั
เพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง  ก็ ประเสรฐิกวา่เครือ่งเผาบูชาและเครือ่งสัตวบูชาทัง้สิน้� 34 เม่ือพระเยซูทรง
เหน็แล้ วว ่าคนน้ันพูดโดยใช ้ความคิด จึงตรสัแก่เขาวา่ �ท่านไม่ไกลจากอาณาจักรของพระเจ้า�  ตัง้แต่ 
น้ันไปไม่ มี ใครกล้าถามพระองค์ต่อไปอกี

 พระเยซู ทรงคัดค้านพวกฟาร ิสี (มธ 22:41-46;  ลก 20:41-44)
35 เม่ือพระเยซูทรงสัง่สอนอยู่ในพระวหิารได้ตรสัถามวา่ � ท่ี พวกธรรมาจารย์วา่พระครสิต์เป็นบุตร

ของดาวดิน้ันเป็นได้ อยา่งไร 36 ด้วยวา่ดาวดิเองทรงกล่าวโดยเดชพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ วา่ � องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าตรสักับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าวา่ จงน่ังท่ีขวามือของเรา จนกวา่เราจะกระทําให ้ศัตรู 
ของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน� 37  ดาว ิดเองยงัได้เรยีกท่านวา่ เป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะเป็น
บุตรของดาว ิดอย ่างไรได้� ฝ่ายประชาชนทัว่ไปฟังพระองค์ ด้วยความยนิดี 38  พระเยซู ตรสัสอนเขาในคํา
สอนของพระองค์ วา่ �จงระวงัพวกธรรมาจารย ์ให ้ ดี  ผู้  ท่ี ชอบสวมเส้ือยาวเดินไปมา และชอบใหค้นคํานับ
กลางตลาด 39 ชอบน่ังท่ีสูงในธรรมศาลาและท่ีอ ันม ี เกียรติ ในการเล้ียง 40 เขารบิเอาเรอืนของหญิ งม 
่าย และแสรง้อธษิฐานเสียยดืยาว คนเหล่าน้ีจะได้รบัพระอาชญามากยิ่งขึ้น�

หญิ งม ่ายท่ีถวายทองแดงสองแผ่น ( ลก 21:1-4)
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41  พระเยซู  ได้ เสด็จประทับตรงหน้าตู้ เก ็บเงนิถวาย ทรงทอดพระเนตรสังเกตประชาชนเอาเงนิมาใส่ ไว ้ใน
ตู้ น้ัน และคนมั ่งม ีหลายคนเอาเงนิมากมาใส่ในท่ี น้ัน 42  มี หญิ งม ่ายคนหน่ึงเป็นคนจนเอาเหรยีญทองแดง
สองอนั  มี ค่าประมาณสลึงหน่ึงมาใส่ ไว ้43  พระองค์ จึงทรงเรยีกเหล่าสาวกของพระองค์มาตรสัแก่เขาวา่
�เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ หญิ งม ่ายจนคนน้ี ได้  ใส่  ไว ้ในตู้ เก ็บเงนิถวายมากกวา่คนท้ังปวงท่ี 
ใส่  ไว ้ น้ัน 44 เพราะวา่คนท้ังปวงน้ันได้เอาเงนิเหลือใชข้องเขามาใส่ ไว ้ แต่  ผู้ หญิงน้ีขัดสนท่ี สุด ยงัได้เอาเง ิ
นที ่ มี  อยู ่สําหรบัเล้ียงชวีติของตนมาใส่จนหมด�

13
การสนทนาบนภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25;  ลก 21)

1 เม่ือพระองค์เสด็จออกจากพระว ิหาร  มี สาวกของพระองค์คนหน่ึงทูลพระองค์ วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า 
 ดู  เถิด ศิลาและตึกเหล่าน้ี ใหญ่  จรงิ � 2  พระองค์ จึงตรสัแก่สาวกน้ั นว ่า �ท่านเหน็ตึกใหญ่ เหล่าน้ี  หรอื ศิลาท่ี
ซ้อนทั บก ันอยู ่ท่ีน่ี ซึ่งจะไม่ ถู กทําลายลงก ็หามิได้ � 3 เม่ือพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศตรงหน้าพระ
ว ิหาร เปโตร ยากอบ ยอหน์และอนัดรูว์มากราบทูลถามพระองค์ส่วนตั วว ่า 4 �ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์
ทัง้หลายทราบวา่  เหตุการณ์  เหล่าน้ี จะบังเกิดขึ้นเม่ือไร  สิ ่งไรจะเป็นหมายสําคัญวา่การณ์ทัง้ปวงน้ีจวนจะ
สําเรจ็�

เส้นทางแหง่ชวีติของยุ คน ี้
5  พระเยซู จึงตัง้ต้นตรสัตอบเขาวา่ �ระวงัให ้ดี อยา่ให ้ผู้ ใดล่อลวงท่านให ้หลง 6 ด้วยวา่จะมหีลายคนมา

ต่างอา้งนามของเราวา่ �เราเป็นพระครสิต์� และจะล่อลวงคนเป็ นอ ันมากใหห้ลงไป 7 เมื่อท่านท้ังหลาย
จะได้ยนิถึงการสงครามและข่าวลือเรือ่งสงคราม อยา่ต่ืนตระหนกเลย ด้วยวา่บรรดาส่ิงเหล่าน้ีจําต้อง
บังเกิดขึ้น  แต่  ท่ี สุดปลายยงัไม่ มาถึง 8 เพราะประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้ 
ราชอาณาจักร ท้ังจะเกิดแผ่นดินไหวในท่ี ต่างๆ และจะเกิ ดก ันดารอาหารและความทุกข์ ยาก  เหตุการณ์ 
ท้ังปวงน้ีเป็นขั้นแรกแหง่ความทุกข์ ลําบาก 9  แต่ จงระวงัตัวให ้ดี เพราะคนเขาจะมอบท่านท้ังหลายไว้
กับศาล และจะเฆีย่นท่านในธรรมศาลา และท่านจะต้องยนืต่อหน้าเจ้าเมืองและกษั ตร ิย์เพราะเหน็แก่ 
เรา เพื่อจะได้เป็นพยานแก่ เขา 10 ข่าวประเสรฐิจะต้องประกาศท่ัวประชาชาติท้ังปวงก่อน 11  แต่ วา่เม่ือ
เขาจะนําท่านมามอบไว ้น้ัน อยา่เป็ นก ังวลก่อนวา่จะพูดอะไรดี และอยา่ตรกึตรองเลย  แต่ จงพูดตามซึ่ง
ได้ทรงโปรดให้ท่านพูดในเวลาน้ัน เพราะวา่ผู้ ท่ี  พู ดน้ั นม ิ ใช ่ตั วท ่านเอง  แต่ เป็นพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 12  
แม้ว ่าพี่ ก ็จะทรยศน้องให้ถึงความตาย พ่ อก ็จะมอบลูก และลู กก ็จะทรยศต่อพ่อแม่ ให ้ถึงแก่ ความตาย 
13 ท่านจะถูกคนท้ังปวงเกลียดชงัเพราะเหน็แก่นามของเรา  แต่  ผู้  ท่ี ทนได้ จนถึงท่ีสุด  ผู้ น้ันจะรอด

 ความทุกข์ เวทนาใหญ่ ยิง่ (มธ 24:15)
14  แต่ เมื่อท่านท้ังหลายจะเหน็ส่ิงท่ีน่าสะอดิสะเอยีนซึ่งกระทําให ้เก ิดการรกรา้งวา่งเปล่า  ท่ี ดาเนียล

ศาสดาพยากรณ์ ได้  กล ่าวถึงน้ัน  ต้ังอยู ่ในท่ีซึ่งไม่สมควรจะต้ัง� ( ให ้ ผู้ อา่นเข้าใจเอาเถิด� �เวลาน้ันให ้ผู้  
ท่ีอยู ่ในแควน้ยูเดียหนีไปยงัภู เขาท้ังหลาย 15  ผู้  ท่ีอยู ่บนดาดฟ้าหลังคาบ้าน อยา่ให้ลงมาเข้าไปเกบ็ข้าว
ของใดๆออกจากบ้านของตน 16  ผู้  ท่ีอยู ่ตามทุ่งนา อยา่ให ้กล ับไปเอาเส้ือผ้าของตน 17  แต่ ในวนัเหล่าน้ัน
 วบิัติ จะเกิดขึ้นแก่หญิงท่ี มีครรภ์ หรอืหญิงท่ี มี ลู กอ ่อนกินนมอยู่ 18 ท่านท้ังหลายจงอธษิฐานขอเพื่อเหตุ 
การณ์  เหล่าน้ี จะไม่ เก ิดขึ้นในฤดู หนาว 19 ด้วยวา่ในคราวน้ันจะเกิดความทุกข์ลําบากอยา่งท่ี ไม่ เคยมี
 ต้ังแต่ พระเจ้าทรงสรา้งโลกมาจนถึงเวลาน้ี และจะไม่ มีต ่อไปอกีเลย 20 ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้ามิ ได้ ทรง
ให้วนัเหล่าน้ันยน่ส้ันเข้า จะไม่ มี เน้ือหนังใดๆรอดได้ เลย  แต่ เพราะทรงเหน็แก่ ผู้  ถู กเลือกสรรซ่ึงพระองค์ 
ได้ ทรงเลือกไว้  พระองค์ จึงทรงให้วนัเหล่าน้ันยน่ส้ันเข้า 21 และในเวลาน้ัน ถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านวา่
� ดู  เถิด พระครสิต์ อยู ่ ท่ีน่ี �  หรอื � ดู  เถิด  อยู ่ ท่ีโน่น � อยา่ได้เชื่อเลย 22 ด้วยวา่จะมีพระครสิต์ เท ียมเทจ็
และผู้ทํานายเทียมเทจ็เกิดขึ้นหลายคน ทําหมายสําคัญและการมหศัจรรย์เพื่อล่อลวงผู้ ท่ี  ถู กเลือกสรร
แล้วให ้หลง ถ้าเป็นได้ 23  แต่ ท่านท้ังหลายจงระวงัให ้ดี  ดู  เถิด เราได้บอกส่ิงสารพัดให ้แก่ ท่านท้ังหลาย
ไวก่้อนแล้ว

 องค์ พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาพรอ้มด้วยสงา่ราศี (มธ 24:27-31)
24 ภายหลังเมื่อคราว ลําบาก น้ันพ้นไปแล้ว � ดวงอาทิตย ์จะมืดไป และดวงจันทร์จะไม่ ส่องแสง 

25 ดวงดาวท้ังปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาส่ิง ท่ี มี อาํนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป� 26 เม่ือ
น้ันเขาจะเหน็ � บุ ตรมนษุย์ เสดจ็มาบนเมฆ� ทรงฤทธานุภาพและสงา่ราศี เป็นอนัมาก 27 เมื่อ น้ัน
พระองค์จะทรงใช ้เหล่ าทูตสวรรค์ของพระองค์  ให ้รวบรวมคนท้ังปวงท่ี พระองค์ ทรงเลือกสรรไว ้แล ้ว
จากลมท้ังส่ีทิศน้ัน  ต้ังแต่  ท่ี สุดปลายแผ่นดินโลกจนถึงท่ีสุดขอบฟ้า
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คําอุปมาเก่ียวกับต้นมะเด่ือ (มธ 24:32-33;  ลก 21:29-31)
28  บัดน้ี จงเรยีนคําอุปมาเรือ่งต้นมะเด่ือ เม่ื อก ่ิ งก ้านย ังอ ่อนและแตกใบแล้ว ท่านก ็รู ้วา่ฤดูรอ้นใกล้

จะถึงแล้ว 29 เชน่น้ันแหละ เม่ือท่านท้ังหลายเหน็ส่ิงท้ังปวงน้ี เกิดขึ้น  ก ็ ให ้ รู ้วา่เหตุ การณ์ น้ันมาใกล้จะ
ถึงประตู แล้ว 30 เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ คนชัว่อายุ น้ี จะไม่ล่วงลับไปจนกวา่ส่ิงท้ังปวงน้ี
บังเกิดขึ้น

จงเฝ้าคอยการเสด็จกลับมาของพระครสิต์ อยู ่ ตลอดเวลา 
31 ฟ้าและดินจะล่วงไป  แต่ ถ้อยคําของเราจะสูญหายไปหามิ ได้  เลย 32  แต่ วนัน้ันโมงน้ันไม่ มี ใครรู้ ถึง

บรรดาทูตสวรรค์ในสวรรค์หรอืพระบุตรก ็ไม่รู ้ รู ้ แต่ พระบิดาองค์ เดียว 33 จงเฝ้าระวงัและอธษิฐานอยู่
เพราะท่านไม่ รู ้วา่เวลาวนัน้ันจะมาถึงเม่ือไร 34 ด้วยวา่บุตรมนษุย์เปรยีบเหมือนเจ้าของบ้านคนหน่ึงท่ี
ออกจากบ้านไปทางไกล มอบสิทธิอาํนาจให ้แก่ พวกผู้ รบัใช ้ของเขา และให ้รู ้การงานของตนวา่มี หน้าท่ี 
อะไรและได้ส่ังนายประตู ให ้เฝ้าบ้านอยู่ 35  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านท้ังหลายจงเฝ้าระวงัอยู่ เพราะท่านไม่ รู ้วา่
เจ้าของบ้านจะมาเมื่อไร จะมาเวลาค่ํา หรอืเท่ียงคืน หรอืเวลาไก่ ขัน หรอืรุง่เชา้ 36  กล ั วว ่าจะมาฉับพลัน
และจะพบท่านนอนหลั บอย ู่ 37 ซ่ึงเราบอกพวกท่าน เรากบ็อกคนท้ังปวงด้วยวา่ จงเฝ้าระวงัอยู ่เถิด �

14
พวกปุโรหติใหญ่วางอุบายท่ีจะฆ่าพระเยซู (มธ 26:2-5;  ลก 22:1-2)

1 ย ังอ ีกสองวนัจะถึงเทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร ้เชื้อ พวกปุโรหติใหญ่และพวกธรรมาจารย ์
ก็ หาชอ่งท่ีจะจับพระองค์ด้วยอุบายและจะฆ่าเสีย 2  แต่ พวกเขาพู ดก ั นว ่า �ในวนัเล้ียง อยา่เพ่อทําเลย  กล ั วว 
่าประชาชนจะเกิดวุน่วาย�

 มาร ีย ์แห ่งหมู่บ้านเบธานีชโลมพระเยซู (มธ 26:6-13; ยน 12:1-8)
3 ในเวลาท่ี พระองค์ ประทั บอย ู่ ท่ี  หมู่ บ้านเบธานี ในเรอืนของซีโมนคนโรคเรือ้น ขณะเม่ือทรงเอนพระกาย

ลงเสวยอยู่  มี หญิงผู้ หน ่ึงถือผอบน้ํามันหอมนาระดาท่ี มี ราคามากมาเฝ้าพระองค์ และนางทําให้ผอบน้ัน
แตกแล้ วก ็เทน้ํามันน้ันลงบนพระเศียรของพระองค์ 4  แต่  มี บางคนไม่พอใจพู ดก ั นว ่า � เหตุ ใดจึงทําใหน้ํ้ามัน
น้ี เสียเปล่า 5 เพราะวา่น้ํามันน้ี ถ้าขายก็คงได้เงนิกวา่สามรอ้ยเหรยีญเดนาร ิอนั  แล ้วจะแจกให้คนจนก็ ได้ 
� เขาจึ งบ ่ นว ่าผู้หญิงน้ัน 6 ฝ่ายพระเยซูตร ัสว ่า �อยา่วา่เขาเลย กวนใจเขาทําไม เขาได้กระทําการดี แก่  
เรา 7 ด้วยวา่คนยากจนมี อยู ่กั บท ่านเสมอ และท่านจะทําการดี แก่ เขาเมื่อไรก ็ทําได้  แต่ เราจะไม่ อยู ่กั บท 
่านเสมอไป 8 ซ่ึงผู้หญิงน้ี ได้ กระทําก็เป็นการสุดกําลังของเขา เขามาชโลมกายของเราก่อนเพื่อการศพ
ของเรา 9 เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่  ท่ี ไหนๆท่ัวโลกซึ่งข่าวประเสรฐิน้ีจะประกาศไป การซึ่งผู้
หญิงน้ี ได้ กระทํากจ็ะลือไปเป็ นที ่ระลึกถึงเขาท่ี น่ัน �

 ยู ดาสตกลงทรยศพระเยซู (มธ 26:14-16;  ลก 22:3-6)
10 ฝ่ายยูดาสอสิคาริโอท เป็นคนหน่ึงในพวกสาวกสิบสองคน  ได้ ไปหาพวกปุโรหติใหญ่ เพื่อจะทรยศ

พระองค์ ให ้ เขา 11 ครัน้เขาได้ยนิอยา่งน้ั นก ็ ดีใจ และสัญญาวา่จะใหเ้งนิแก่ ยู ดาส  แล ้วยูดาสจึงคอยหาชอ่งท่ี
จะทรยศพระองค์ ให ้ แก่  เขา 

 เหล่ าสาวกตระเตรยีมการสําหรบัเทศกาลปัสกา (มธ 26:17-19;  ลก 22:7-13)
12 เม่ือวนัต้นเทศกาลกินขนมปังไร ้เชื้อ ถึงเวลาเขาเคยฆ่าลูกแกะสําหรบัปัสกาน้ัน พวกสาวกของพระองค์

มาทูลถามพระองค์ วา่ � พระองค์ ทรงปรารถนาจะใหข้้าพระองค์ทัง้หลายไปจัดเตรยีมปัสกาให ้พระองค์ เสวย
ท่ี ไหน � 13  พระองค์ จึงทรงใช้สาวกสองคนไป สัง่เขาวา่ �จงเข้าไปในกรุงน้ัน  แล ้วจะมีชายคนหน่ึงทูนหม้อ
น้ํามาพบท่าน จงตามคนน้ันไป 14 เขาจะเข้าไปในท่ี ใด ท่านจงบอกเจ้าของเรอืนน้ั นว ่า พระอาจารยถ์าม
วา่ �หอ้งท่ีเราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้น้ันอยู ่ท่ีไหน � 15  เจ้ าของเรอืนจะชี ้ให ้ท่านเหน็หอ้ง
ใหญ่ชัน้บนท่ีตกแต่งไว ้แล้ว  ท่ี  น่ันแหละ จงจัดเตรยีมไวสํ้าหรบัพวกเราเถิด� 16 สาวกสองคนน้ันจึงออก
เดินเข้าไปในกรุง และพบเหมือนพระดํารสัท่ี พระองค์  ได้ ตรสัแก่ เขา  แล ้วได้จัดเตรยีมปัสกาไว ้พรอ้ม 

 พระเยซู ทรงพยากรณ์ถึงการทรยศพระองค์ (มธ 26:20-24;  ลก 22:14, 21-23; ยน 13:18-19)
17 ครัน้ถึงเวลาค่ําแล้ว  พระองค์ จึงเสด็จมากับสาวกสิบสองคน 18 เม่ือกําลังเอนกายลงรบัประทานอาหาร

อยู่  พระเยซู จึงตร ัสว ่า �เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ คนหน่ึงในพวกท่านจะทรยศเรา คือคน
หน่ึงท่ีรบัประทานอาหารอยูกั่บเราน่ี แหละ � 19 ฝ่ายพวกสาวกก็เริม่พากันเป็นทุกข์ และทูลถามพระองค์ ที 
ละคนวา่ �คือข้าพระองค์ หรอื � และอกีคนหน่ึงถามวา่ �คือข้าพระองค์ หรอื � 20  พระองค์ จึงตรสัตอบเขาวา่
�เป็นคนหน่ึงในสาวกสิบสองคนน้ี คือเป็นคนจ้ิมในจานเดียวกั นก ับเรา 21 เพราะบุตรมนษุย์จะเสดจ็ไป
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ตามท่ี ได้  มี คําเขียนไว้ถึงพระองค์น้ันจรงิ  แต่  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี ทรยศบุตรมนษุย์ ถ้าคนน้ั นม ิ ได้ บังเกิดมาก็จะ
เป็นการดีต่อคนน้ันเอง�

การเริม่ต้นแหง่พิธศีีลระลึก (มธ 26:26-29;  ลก 22:17-20; 1 คร 11:23-26)
22 ระหวา่งอาหารม้ือน้ัน  พระเยซู ทรงหยบิขนมปังมา ทรงขอบพระคุ ณ  แล ้วหกัส่งให ้แก่  เหล่ าสาวกตร ัสว ่า

�จงร ับก ินเถิด  น่ี เป็นกายของเรา� 23  แล ้วพระองค์จึงทรงหยบิถ้วย ขอบพระคุณและส่งให ้เขา เขาก็รบัไป
ด่ื มท ุกคน 24  แล ้วพระองค์ตรสัแก่เขาวา่ � น่ี เป็นโลหติของเราอนัเป็นโลหติแหง่พันธสัญญาใหม่ ซ่ึงต้อง
หล่ังออกเพื่อคนเป็ นอ ันมาก 25 เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ เราจะไม่ด่ื มน ํ้าผลแหง่เถาองุน่น้ี
ต่อไปอกีจนวนัน้ันมาถึง คือว ันที ่เราจะด่ืมใหมใ่นอาณาจักรของพระเจ้า�

เปโตรจะปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:31-35;  ลก 22:31-34; ยน 13:36-38)
26 เม่ือรอ้งเพลงสรรเสรญิแล้ว  พระองค์ กับเหล่าสาวกก็พากันออกไปยงัภูเขามะกอกเทศ 27  พระเยซู 

จึงตรสักับเหล่าสาวกวา่ �ท่านท้ังหลายจะสะดุดใจเพราะเราในคืนน้ี เอง ด้วยมีคําเขียนไว ้วา่ �เราจะตี 
ผู้ เล้ียงแกะ และแกะฝูงน้ันจะกระจัดกระจายไป� 28  แต่ เมื่อทรงชุบให้เราฟ้ืนขึ้นมาแล้ว เราจะไปยงั
แควน้กาลิ ลีก ่อนหน้าท่าน� 29 เปโตรทูลพระองค์ วา่ � แม้ คนทัง้ปวงจะสะดุดใจ ข้าพระองค์จะไม่ สะดุดใจ 
� 30  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ในวนัน้ี คือคืนน้ี เอง ก่อนไก่จะขันสองหน
ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้� 31  แต่ เปโตรทูลแข็งแรงทีเดียววา่ � ถึงแม้ ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์
ข้าพระองค์ ก็ จะไม่ปฏิเสธพระองค์ เลย �  เหล่ าสาวกก็ทูลเชน่น้ันเหมือนกันทุกคน

 พระเยซู ทรงปวดรา้วทรมานในสวนเกทเสมนี (มธ 26:36-46;  ลก 22:39-46; ยน 18:1)
32  พระเยซู กับเหล่าสาวกมายงัท่ี แหง่หน ่ึงชื่อเกทเสมนี และพระองค์ตรสัแก่สาวกของพระองค์ วา่ �จง

น่ังอยู ่ท่ีน่ี ขณะเมื่อเราอธษิฐาน� 33  พระองค์  ก็ พาเปโตร ยากอบ และยอหน์ไปด้วย  แล ้วพระองค์ทรงเริม่
วติกยิง่และหนักพระทัยนัก 34 จึงตรสักับเหล่าสาวกวา่ �ใจเราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้าอยู ่ท่ีน่ี  เถิด �
35  แล ้วพระองค์เสด็จดําเนินไปอกีหน่อยหน่ึง ซบพระกายลงท่ี ดิ นอธษิฐานวา่ ถ้าเป็นได้ ให ้เวลาน้ันล่วงพ้น
ไปจากพระองค์ 36  พระองค์ ทูลวา่ �อบับา พระบิดาเจ้าข้า  พระองค์ ทรงสามารถกระทําส่ิงท้ังปวงได้ ขอ
เอาถ้วยน้ีเล่ือนพ้นไปจากข้าพระองค์ เถิด  แต่ วา่อยา่ให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์  แต่  ให ้เป็น
ไปตามพระทัยของพระองค์� 37  พระองค์ จึงเสด็จกลับมาทรงพบเหล่าสาวกนอนหลั บอย ู่และตรสักับเป
โตรวา่ � ซี โมนเอย๋ ท่านนอนหลับหรอื จะคอยเฝ้าอยู่สักชัว่เวลาหน่ึงไม่ ได้  หรอื 38 ท่านท้ังหลายจงเฝ้า
ระวงัและอธษิฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลอง  จิ ตใจพรอ้มแล้ วก ็ จรงิ  แต่ เน้ือหนังย ังอ ่อนกําลัง�
39  พระองค์ จึงเสด็จไปอธษิฐานอกีครัง้หน่ึง ทรงกล่าวคําเหมือนคราวก่อน 40 ครัน้พระองค์เสด็จกลับมาก็
ทรงพบสาวกนอนหลั บอย ู่ อกี (เพราะตาเขาลืมไม่ ขึ้น ) และเขาไม่ รู ้วา่จะทูลประการใด 41 เม่ือเสด็จกลับมา
ครัง้ท่ีสามพระองค์จึงตรสัแก่เขาวา่ � เดีย๋วน้ี ท่านจงนอนต่อไปให้หายเหน่ือย พอเถอะ  ดู  เถิด เวลาซึ่ งบ ุ
ตรมนษุย์ต้องถูกทรยศให้ตกอยู่ในมือของคนบาปน้ันมาถึงแล้ว 42  ลุ กขึ้นไปกันเถิด  ดู  เถิด  ผู้  ท่ี จะทรยศ
เรามาใกล้ แล้ว �

 ยู ดาสทรยศพระเยซู ให ้เขาจับตัวไป (มธ 26:47-56;  ลก 22:47-53; ยน 18:3-11)
43  พระองค์ ตรสัยงัไม่ทันขาดคํา ในทันใดน้ันยูดาสซ่ึงเป็นคนหน่ึงในเหล่าสาวกสิบสองคนน้ัน กับหมู่ชน

เป็ นอ ันมาก ถือดาบถือไม้ ตะบอง  ได้ มาจากพวกปุโรหติใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ ใหญ่ 44  ผู้  ท่ี จะ
ทรยศพระองค์น้ันได้ ให ้สัญญาณแก่เขาวา่ �เราจุบผู้ ใด  ก็ เป็นผู้ น้ันแหละ จงจั บก ุมเขาไปให ้มัน่คง � 45และทั 
นที  ท่ี  ยู ดาสมาถึง เขาตรงเข้ามาหาพระองค์ทูลวา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า พระอาจารย ์เจ้าข้า �  แล ้วจุบพระองค์
46 คนเหล่าน้ั นก ็จั บก ุมพระองค์ ไป 

ดาบของเปโตร  เหล่ าสาวกละทิง้พระเยซู (มธ 26:51-56)
47 คนหน่ึงในพวกเหล่าน้ั นที ่ยนือยู ่ใกล้  ๆ   ได้ ชกัดาบออกฟันผู้ รบัใช ้คนหน่ึงของมหาปุโรหติถู กห ูของเขา

ขาด 48  พระเยซู จึงตรสัถามพวกเหล่าน้ั นว ่า �ท่านท้ังหลายเหน็เราเป็นโจรหรอืจึงถือดาบ ถือตะบองออก
มาจับเรา 49 เราได้ อยู ่กั บท ่านท้ังหลายทุกวนัส่ังสอนในพระว ิหาร ท่านกห็าได้จับเราไม่  แต่ จะต้องสําเรจ็
ตามพระคัมภีร�์ 50  แล ว้สาวกทัง้หมดได้ละทิง้พระองค์ ไว ้และพากันหนี ไป 51  มี ชายหนุ่มคนหน่ึงหม่ผ้าป่าน
ผืนหน่ึงคลุมรา่งกายท่ี เปล ือยเปล่าของตนติดตามพระองค์ ไป พวกหนุ่มๆก็จับเขาไว้ 52  แต่ เขาได้สลัดผ้า
ป่านผืนน้ันทิง้เสีย  แล ้วเปลือยกายหนี ไป 

 พระเยซู ทรงเผชญิหน้ากับมหาปุโรหติและสภา (มธ 25:57-68; ยน 18:12-14, 19-24)
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53 เขาพาพระเยซูไปหามหาปุโรหติ และมีบรรดาพวกปุโรหติใหญ่ พวกผู้ ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ชุ มน ุ
มพรอ้มกันอยู ่ท่ีน่ัน 54 ฝ่ายเปโตรได้ ติ ดตามพระองค์ไปหา่งๆจนเข้าไปถึงคฤหาสน์ของมหาปุโรหติ และน่ัง
ผิงไฟอยู่กับพวกคนใช้ 55 พวกปุโรหติใหญ่ กับบรรดาสมาชกิสภาได้หาพยานมาเบิกปรกัปราํพระเยซูเพื่อ
จะประหารพระองค์ เสีย  แต่ หาหลักฐานไม่ ได้ 56 ด้วยวา่มีหลายคนเป็นพยานเท็จปรกัปราํพระองค์  แต่ คํา
ของเขาแตกต่างกัน 57  มี บางคนยนืขึ้นเบิกความเท็จปรกัปราํพระองค์ วา่ 58 �ข้าพเจ้าได้ยนิคนน้ี วา่ �เราจะ
ทําลายพระวหิารน้ี ท่ี สรา้งไวด้้วยมื อมนษุย ์และในสามวนัจะสรา้งขึ้ นอ ีกวหิารหน่ึงซ่ึงไม่สรา้งด้วยมื อมนษุย ์ 
เลย � � 59  แต่ คําพยานของคนเหล่าน้ันเองก็ยงัแตกต่างไม่ ถู กต้องกัน 60 มหาปุโรหติจึงลุกขึ้นยนืท่ามกลาง
ท่ีชุ มน ุมถามพระเยซู วา่ �ท่านไม่ตอบอะไรบ้างหรอื ซ่ึงเขาเบิกความปรกัปราํท่านน้ันจะวา่อยา่งไร� 61  แต่  
พระองค์ ทรงน่ิงอยู่  มิได้ ตอบประการใด ท่านมหาปุโรหติจึงถามพระองค์ อ ี กวา่ �ท่านเป็นพระครสิต์พระบุตร
ของผู้ทรงบรมสุขหรอื� 62  พระเยซู ทรงตอบวา่ �เราเป็น และท่านท้ังหลายจะได้ เห ็นบุตรมนษุย์น่ังข้าง
ขวาของผู้ทรงฤทธาน ุภาพ และเสดจ็มาในเมฆแหง่ฟ้าสวรรค์� 63 ท่านมหาปุโรหติจึงฉีกเส้ือของตนแล้ว
กล่าววา่ �เราต้องการพยานอะไรอกีเล่า 64 ท่านทัง้หลายได้ยนิเขาพูดหมิน่ประมาทแล้ว ท่านทัง้หลายคิด
เหน็อยา่งไร� คนทัง้ปวงจึงเหน็พรอ้มกั นว ่าควรจะมีโทษถึงตาย 65 บางคนก็เริม่ถ่ มน ้ําลายรดพระองค์ ปิด
พระพักตร ์พระองค์  ตี  พระองค์  แล ้ วว ่าแก่ พระองค์  วา่ � พยากรณ์  ซิ � และพวกคนใช ้ก็ เอาฝ่ามือตบพระองค์

เปโตรปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:69-75;  ลก 22:56-62; ยน 18:16-18, 25-27)
66 และขณะท่ีเปโตรอยู ่ใต้  คฤหาสน์ ข้างล่างน้ัน  มี หญิงคนหน่ึงในพวกสาวใช้ของท่านมหาปุโรหติเดินมา

67 เม่ือเหน็เปโตรผิงไฟอยู่เขาเขม้นดู  แล ้วพูดวา่ � เจ้ าได้ อยู ่กับเยซูชาวนาซาเรธ็ด้วย� 68  แต่ เปโตรปฏิเสธ
วา่ � ท่ี  เจ้ าวา่น้ันข้าไม่ รู ้เรือ่งและไม่ เข้าใจ � เปโตรจึงออกไปท่ีระเบียงบ้าน  แล ้วไก่ ก็  ขัน 69  อ ีกครัง้หน่ึงสาวใช้
คนหน่ึงได้ เห ็นเปโตร  แล ้วเริม่บอกกับคนท่ียนือยู ่ท่ี น่ั นว ่า �คนน้ี แหละ เป็นพวกเขา� 70  แต่ เปโตรก็ปฏิเสธ
อกี  แล ้ วอ ีกสักครู ่หน ่ึงคนทัง้หลายท่ียนือยู ่ท่ี น่ันได้วา่แก่เปโตรวา่ � เจ้ าเป็นคนหน่ึงในพวกเขาแน่ แล้ว ด้วย
วา่เจ้าเป็นชาวกาลิลี และสําเนียงของเจ้าก็ส่อไปทางเดียวกันด้วย� 71  แต่ เปโตรเริม่สบถและสาบานวา่ � 
คนที ่ เจ้ าวา่น้ันข้าไม่ รูจั้ก � 72  แล ้วไก่ ก็ ขันเป็ นคร ้ังท่ี สอง เปโตรจึงระลึกถึงคําท่ี พระเยซู ตรสัไว ้แก่ เขาวา่
�ก่อนไก่ขันสองหน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้� เม่ือเปโตรหวนคิดขึ้นได้ ก็  รอ้งไห ้

15
 พระเยซู ทรงถูกนําไปอยู่ต่อหน้าปีลาต (มธ 27:1-2, 11-15;  ลก 23:1-7, 13-18; ยน 18:28-40; 19:1-

16)
1 พอรุง่เชา้ พวกปุโรหติใหญ่กับพวกผู้ ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์และบรรดาสมาชกิสภาได้ปรกึษากัน  

แล ้วจึ งม ัดพระเยซูพาไปมอบไว ้แก่  ปี ลาต 2  ปี ลาตจึงถามพระองค์ วา่ �ท่านเป็นกษั ตร ิย์ของพวกยวิหรอื�
 พระองค์ ตรสัตอบท่านวา่ �ท่านวา่แล้ วน ่ี� 3 ฝ่ายพวกปุโรหติใหญ่ ได้ ฟ้องกล่าวโทษพระองค์เป็นหลาย
ประการ  แต่  พระองค์  ไม่ ตรสัตอบประการใด 4  ปี ลาตจึงถามพระองค์ อ ี กวา่ �ท่านไม่ตอบอะไรหรอื  ดู  เถิด เขา
กล่าวความปรกัปราํท่านหลายประการที เดียว � 5  แต่  พระเยซู  มิได้ ตรสัตอบประการใดอกี  ปี ลาตจึ งอ ัศจรรย ์
ใจ 6 ในเทศกาลเล้ียงน้ัน  ปี ลาตเคยปล่อยนักโทษคนหน่ึงใหเ้ขาตามท่ีเขาขอ

ปล่อยตัวบารบับัส ตรงึพระเยซูบนกางเขน (มธ 27:16-26;  ลก 23:16-25; ยน 18:40)
7  มี คนหน่ึงชื่อบารบับัส ซ่ึง ต้อง จําอยู่ ใน จําพวกคนกบฏ  ผู้  ท่ี  ได้ กระทําการฆาตกรรมในการกบฏน้ัน

8 ประชาชนจึงได้รอ้งเสียงดัง เริม่ขอปีลาตให้ทําตามท่ีท่านเคยทําให้เขาน้ัน 9  ปี ลาตได้ถามเขาวา่ �ท่านทัง้
หลายปรารถนาจะให้เราปล่อยกษั ตร ิย์ของพวกยวิหรอื� 10 เพราะท่านรู ้อยู ่ แล ้ วว ่า พวกปุโรหติใหญ่ ได้ มอบ
พระองค์ ไว ้ด้วยความอจิฉา 11  แต่ พวกปุโรหติใหญ่ ยุ ยงประชาชนให้ขอปีลาตปล่อยบารบับัสแทนพระเยซู
12 ฝ่ายปีลาตจึงถามเขาอ ีกวา่ �ท่านทัง้หลายจะให้เราทําอยา่งไรแก่คนน้ี ซ่ึงท่านทัง้หลายเรยีกวา่กษั ตร ิย์
ของพวกยวิ� 13 เขาทัง้หลายรอ้งตะโกนอ ีกวา่ �ตรงึเขาเสียท่ีกางเขนเถิด� 14  ปี ลาตจึงถามเขาทัง้หลายวา่
�ตรงึทําไม เขาได้ทําผิดประการใด�  แต่ ประชาชนยิง่รอ้งวา่ �ตรงึเขาเสียท่ีกางเขนเถิด� 15  ปี ลาตปรารถนา
จะเอาใจประชาชน จึงปล่อยบารบับัสให ้เขา และเม่ือได้ ให ้โบยตี พระองค์  แล้ว  ก็ มอบพระเยซู ให ้เขาเอาไป
ตรงึไว ้ท่ี  กางเขน 16 พวกทหารจึงนําพระองค์ไปข้างในราชสํานั กค ือท่ีเรยีกวา่ศาลปร ีโทเร ี ยม  แล ้วเรยีกพวก
ทหารทัง้กองใหม้าประชุมกัน

 พระเยซู  ถู กสวมมงกุฎหนาม (มธ 27:27-31)
17 เขาเอาเส้ือสีม่วงมาสวมพระองค์ เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรพระองค์ 18  แล ้วเริม่คํานับ

พระองค์ พูดวา่ � กษัตรยิ ์ของพวกยวิเจ้าข้า ขอทรงพระเจรญิ� 19  แล ้วเขาได้เอาไม้ออ้ตีพระเศียรพระองค์
และได้ถ่ มน ้ําลายรดพระองค์  แล ้วคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ 20 เม่ือเยาะเยย้พระองค์ แล้ว เขาถอดเส้ือสี
ม่วงน้ันออก  แล ้วเอาฉลองพระองค์เองสวมให้ และนําพระองค์ออกไปเพื่อจะตรงึเสียท่ี กางเขน 21  มี คนหน่ึง
ชื่อซีโมนชาวไซรนี เป็นบิดาของอเล็กซานเดอรแ์ละรูฟัส เดินมาจากบ้านนอกตามทางน้ัน เขาก็ เกณฑ์  ซี 
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โมนให้แบกกางเขนของพระองค์ ไป 22 เขาพาพระองค์มาถึงสถานท่ี แหง่หน ่ึงชื่อกลโกธา แปลวา่  สถานท่ี  
กะโหลกศีรษะ 23  แล ้วเขาเอาน้ําองุน่ระคนกับมดยอบให ้พระองค์  เสวย  แต่  พระองค์  ไม่  รบั 

การตรงึบนไม้ กางเขน (มธ 27:33-56;  ลก 23:33-49; ยน 19:17-37)
24 ครัน้เขาตรงึพระองค์ ท่ี กางเขนแล้ว เขาก็เอาฉลองพระองค์จับสลากแบ่งปั นก ันเพื่อจะรูว้า่ใครจะได้ 

อะไร 25 เม่ือเขาตรงึพระองค์ ไว ้น้ันเป็นเวลาเชา้สามโมง 26  มี ข้อหาท่ีลงโทษพระองค์ เข ียนไว้ข้างบนวา่ � 
กษัตรยิ ์ของพวกยวิ� 27 เขาเอาโจรสองคนตรงึไว ้พร ้อมกับพระองค์ ข้างขวาพระหตัถ์คนหน่ึง และข้างซ้าย
อกีคนหน่ึง 28 คําซ่ึงเขียนไว้ในพระคัมภีร ์แล ้ วน ้ันจึงสําเรจ็ คือท่ี วา่ �ท่านถูกนับเข้ากับบรรดาผู้ ละเมิด �
29 ฝ่ายคนทัง้หลายท่ีเดินผ่านไปมาน้ัน  ก็ ด่าวา่พระองค์ สัน่ศีรษะของเขากล่าววา่ � เฮย้  เจ้ าผู้จะทําลายพระ
วหิารและสรา้งขึ้นในสามวนัน่ะ 30 จงชว่ยตัวเองให้รอดและลงมาจากกางเขนเถิด� 31 พวกปุโรหติใหญ่กับ
พวกธรรมาจารย ์ก็ เยาะเยย้พระองค์ในระหวา่งพวกเขาเองเหมือนกั นว ่า �เขาชว่ยคนอื่นให้รอดได้  แต่ ชว่ย
ตัวเองไม่ ได้ 32  ให ้ เจ้ าพระครสิต์  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล ลงมาจากกางเขนเดีย๋วน้ี เถอะ เพื่อเราจะได้ เห ็นและ
เชื่อ� และสองคนน้ั นที ่ ถู กตรงึไวกั้บพระองค์ ก็  กล ่าวคําหยาบชา้ต่อพระองค์ 33 ครัน้เวลาเท่ียงก็บังเกิดความ
มืดทั ่วท ้ังแผ่นดินจนถึ งบ ่ายสามโมง 34 พอบ่ายสามโมงแล้ว  พระเยซู ทรงรอ้งเสียงดังวา่ �เอโลอี เอโลอี
ลามาสะบักธานี� แปลวา่ �พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ทรงทอดท้ิง
ข้าพระองค์ เสีย � 35 บางคนในพวกท่ียนือยู ่ท่ี น่ันเม่ือได้ย ินก ็ พูดวา่ � ดู  เถิด เขาเรยีกเอลียาห�์ 36  มี คนหน่ึง
วิง่ไปเอาฟองน้ําชุ บน ้ําองุน่เปรีย้ว เสียบปลายไม้ ออ้ ส่งให ้พระองค์  เสวย  แล ้ วว ่า �อยา่เพิง่  ให ้เราคอยดู วา่ 
เอลียาห์จะมาปลดเขาลงหรอืไม่� 37 ฝ่ายพระเยซูทรงรอ้งเสียงดัง  แล ้วทรงปล่อยพระวญิญาณจิตออกไป
38 ขณะน้ั นม ่านในพระวหิารก็ขาดออกเป็นสองท่อน  ตัง้แต่ บนตลอดล่าง 39 ส่วนนายรอ้ยท่ียนือยู่ตรงพระ
พักตร ์พระองค์ เม่ือเห ็นว ่าพระองค์ทรงรอ้งเสียงดังและทรงปล่อยพระวญิญาณจิตออกไปแล้ว จึงพูดวา่ � 
แท้  จร ิงท่านผู้ น้ี เป็นพระบุตรของพระเจ้า� 40  มี พวกผู้หญิงมองดู อยู ่ แต่ไกล ในพวกผูห้ญิงน้ั นม ี มาร ียช์าวมัก
ดาลา  มาร ีย์มารดาของยากอบน้อยและของโยเสส และนางสะโลเม 41 ( ผู้ หญิงเหล่าน้ันได้ ติ ดตามและปรน
นิบั ติ  พระองค์ เม่ือพระองค์ยงัอยูใ่นแควน้กาลิลี� และผู้หญิ งอ ื่ นอ ีกหลายคนท่ี ได้ ขึ้นมายงักรุงเยรูซาเล็มกับ
พระองค์ ได้  อยู ่ ท่ีน่ัน 

 พระเยซู ทรงถูกฝังไวใ้นอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ (มธ 27:57-61;  ลก 23:50-56; ยน 19:38-42)
42 ครัน้ถึงเวลาพลบค่ํา  เหตุ  ท่ี วนัน้ันเป็ นว ันเตร ียม คือว ันก ่อนวนัสะบาโต 43 โยเซฟเป็นชาวบ้านอารมิา

เธยี ซ่ึงอยู่ในพวกสมาชกิสภาและเป็ นที ่นับถือของคนทัง้ปวง ทัง้กําลังคอยท่าอาณาจักรของพระเจ้าด้วย
จึงกล้าเข้าไปหาปีลาตขอพระศพพระเยซู 44  ปี ลาตก็ประหลาดใจท่ี พระองค์  สิน้พระชนม์  แล้ว จึงเรยีกนาย
รอ้ยมาถามเขาวา่  พระองค์ ตายแล้วหรอื 45 เม่ือได้ รู ้เรือ่งจากนายรอ้ยแล้ว ท่านจึงมอบพระศพให ้แก่ โยเซฟ
46 ฝ่ายโยเซฟได้ซ้ือผ้าป่านเน้ือละเอยีด และเชญิพระศพลงมาเอาผ้าป่านพันหุม้ไว้  แล ้วเชญิพระศพไป
ประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ซ่ึงได้สกัดไว้ในศิ ลา  แล ้วกลิ ้งก ้อนหนิปิดปากอุโมงค์ ไว ้47 ฝ่ายมารยี์ชาวมักดาลา
และมารยีม์ารดาของโยเสส  ได้  เหน็ที ่ ท่ี พระศพบรรจุ ไว ้

16
การฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเยซูและเหตุ การณ์  ท่ี  ติ ดตามมา (มธ 28:1-15;  ลก 24:1-49; ยน 20:1-23)

1 ครั ้นว ันสะบาโตล่วงไปแล้ว  มาร ีย์ชาวมักดาลา  มาร ีย์มารดาของยากอบ และนางสะโลเม ซ้ือเครือ่ง
หอมมาเพื่อจะไปชโลมพระศพของพระองค์ 2 เวลารุง่เชา้วนัต้นสัปดาห์พอดวงอาทิตย์ขึ้นเขาก็มาถึ งอ ุโมง
ค์ 3 และเขาพู ดก ั นว ่า �ใครจะชว่ยกลิ ้งก ้อนหนิออกจากปากอุโมงค์� 4 เม่ือเขามองดู ก็  เห ็ นก ้อนหนิน้ันกลิง้
ออกแล้ว เพราะเป็ นก ้อนหนิโตมาก 5 ครัน้เขาเข้าไปในอุโมงค์ แล้ว  ได้  เห ็นหนุ่มคนหน่ึงนุ่งหม่ผ้ายาวสีขาว
น่ังอยู่ข้างขวา  ผู้ หญิงน้ั นก ็ ตกตะลึง 6 ฝ่ายคนหนุ่ มน ้ันบอกเขาวา่ �อยา่ตกตะลึงเลย พวกท่านทัง้หลายมา
หาพระเยซูชาวนาซาเรธ็ซ่ึงต้องตรงึไว ้ท่ี  กางเขน  พระองค์ ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว  พระองค์ หาได้ประทั บท ่ี น่ี  ไม่ 
 จงดู  ท่ี  ท่ี เขาได้วางพระศพของพระองค์ เถิด 7  แต่ จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทัง้เปโตรเถิดวา่  พระองค์ 
เสด็จไปยงัแควน้กาลิ ลีก ่อนท่านทัง้หลาย ท่านทัง้หลายจะเหน็พระองค์ ท่ีน่ัน เหมือนพระองค์ตรสัไว ้แก่ พวก
ท่านแล้ว� 8 หญิงเหล่าน้ั นก ็ออกจากอุโมงค์ ร ีบหนี ไป เพราะพิศวงตกใจจนตัวสัน่ เขามิ ได้  พู  ดก ับผู้ใดเพราะ
เขากลัว 9 ครั ้นร ุ่งเชา้วนัต้นสัปดาห์ เม่ือพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้ว  พระองค์ ทรงสําแดงพระองค์ ให ้ปรากฏ
แก่ มาร ีย์ชาวมักดาลาก่อน คือมารยี ์คนที ่ พระองค์  ได้ ขับผีออกเจ็ดผี 10  มาร ีย์จึงไปบอกพวกคนท่ีเคยอยู่
กับพระองค์ แต่ก่อน เขากําลังรอ้งไห ้เป็นทุกข์  อยู ่11 เม่ือเขาได้ย ินว ่าพระองค์ทรงพระชนม์ อยู ่และมารยี ์ได้  
เห ็นพระองค์ แล้ว เขาก็ ไม่เชื่อ 12 ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏพระกายอ ีกรู ปหน่ึงแก่ ศิษย ์สองคน เม่ือเขา
กําลังเดินทางออกไปบ้านนอก 13  ศิษย ์สองคนน้ันจึงไปบอกศิษย ์อื่นๆ  แต่ เขามิ ได้  เชื่อ 14 ภายหลังพระองค์
ทรงปรากฏแก่สาวกสิบเอด็คนเม่ือเขาเอนกายลงรบัประทานอยู่ และทรงติเตียนเขาเพราะเขาไม่เชื่อและ
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ใจด้ื อด ึง  ด้วยเหตุท่ี เขามิ ได้ เชื่อคนซ่ึงได้ เห ็นพระองค์เม่ือพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว 15 ฝ่ายพระองค์จึงตร ั
สส ่ังพวกสาวกวา่ �ท่านท้ังหลายจงออกไปท่ัวโลกประกาศข่าวประเสรฐิแก่ มนษุย ์ ทุกคน 16  ผู้  ท่ี เชื่อและ
รบับัพติศมาก็จะรอด  แต่  ผู้  ท่ี  ไม่ เชื่อจะต้องถูกลงพระอาชญา 17  มี คนเชื่อท่ี ไหน หมายสําคัญเหล่าน้ีจะ
บังเกิดขึ้ นที ่ น้ัน คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาใหม่หลายภาษา 18 เขาจะจับงู ได้ 
ถ้าเขาด่ืมยาพิษอยา่งใด จะไม่เป็ นอ ันตรายแก่ เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้ คนป่วย  แล ้วคนเหล่าน้ัน
จะหายโรค�

การเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ของพระเยซู ( ลก 24:50-53; กจ 1:6-11)
19 ครัน้องค์พระผู้เป็นเจ้าตร ัสส ่ังเขาแล้ว  พระองค์ ทรงถู กร ับขึ้นไปในสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระหตัถ์

ของพระเจ้า 20 พวกสาวกเหล่าน้ันจึงออกไปเทศนาสัง่สอนทุกแหง่ทุกตําบล และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรว่ม
งานกับเขา และทรงสนับสนนุคําสอนของเขาโดยหมายสําคัญท่ีประกอบน้ัน เอเมน
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือลู กา 
 ผู้  เข ียนหนังสือเล่ มน ้ี คือ ลู กา ซ่ึงเป็น � แพทย ์ ท่ีรกั � (คส 4:14) ท่านเป็นชาวยวิและได้เดินทางกับเปาโล

บ่อยๆในการเท่ียวประกาศ และได้ อยู ่กับเปาโลเม่ือท่านติดคุกท่ี กรุ งโรม
หลายคนท่ีปฏิเสธพระคัมภีร์ ซ่ึงไม่เชื่อเรือ่งพระคัมภีร์เป็นหนังสือท่ี ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้า  ได้  ให ้

ความเห ็นว ่าหนังสือลู กาก ับหนังสื อม ัทธวิได้ลอกเลียนแบบมาจากหนังสือมาระโก และเขาอา้งวา่หนังสือ
มาระโกได้ เข ียนลอกมาจากอกีเล่มหน่ึงท่ีเรยีกวา่ � เล่ม Q� ซ่ึงเป็นคําท่ี มนษุย ์เล่าต่ อก ันมา  แต่ ความคิดน้ี
ขัดแย ้งก ับคํากล่าวในหนังสือลู กา 1:3  ท่ี วา่ท่านลูกาได้ เข ียนด้วยความมัน่ใจและได้รบัสิง่ท่ี ได้  เข ียนไว้น้ัน
จาก � เบื้องบน �

 หนังสือ �ข่าว ประเสรฐิ ของ พระ เยซู� ทัง้ สาม เล่ม แรก นอก จาก หนังสือ ลู กาน ้ี ได้  เข ียน ไว้ ก่อน กรุง
เยรูซาเล็มถูกทําลายในปี ค�ศ� 70  หน ังสือลูกาได้รบัการเขียนไว้ก่อนหนังสื อก ิจการ ( ลก 1:3; กจ 1:11)
และเป็ นที ่ แน่ นอนวา่หนังสือลูกาไม่ ได้ ลอกเลียนแบบมาจากหนังสื ออ ่ืนๆ และไม่ ได้ มาจากการสืบหาหรอื
จากสิง่ท่ีคนอื่นได้ เห ็นด้วยตาของท่านเอง  ถึงแม้ วา่หนังสื อม ัทธวิมีจํานวนบทมากกวา่หนังสือลู กาก ็ ตาม 
 หน ังสือลู กาก ็ เป็น �ข่าวประเสรฐิของพระเยซู�  ท่ี ยาวท่ี สุด 

ข่าวประเสรฐิของพระเยซู ครสิต์ เรยีบเรยีงโดยท่านลู กาน ้ี ได้ แสดงให้เราเหน็พระเยซูในพระลักษณะของ
� บุ ตรมนษุย�์ ซ่ึงเป็นฐานะของพระเยซู ท่ี ลูกาชอบมากท่ี สุด  หน ังสือลูกาเน้นถึงการประกอบด้วยฤทธิ์
เดชของพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ มากกวา่ �ข่าวประเสรฐิของพระเยซู�  อ ีกสามเล่ม ( ลก 1:15, 41, 67; 3:22;
4:1, 14; 11:13; 24:49)  หน ังสื อม ัทธวิพูดถึงพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ12  ครัง้ และหนังสือมาระโกพูดถึงพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ไม่  ก่ี  ครัง้  แต่  หน ังสือลูกาพูดถึงพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 17  ครัง้  หน ังสือลูกาเน้นถึงการ
อธษิฐานด้วย  หน ังสือลูกาเขียนไวสํ้าหรบัชาวกรกี  หน ังสื อม ัทธวิเขียนไวสํ้าหรบัชาวยวิ  หน ังสือมาระโกเขียน
ไวสํ้าหรบัชาวโรม

 คํานํา 
1  มี หลายคนได้เรยีบเรยีงเรือ่งราวเหล่าน้ัน ซ่ึงเป็ นที ่ เชื่อได้ อยา่งแน่นอนในท่ามกลางเราทัง้หลาย 2  ตาม

ท่ี เขาผู้ ได้  เห ็ นก ับตาเองตัง้แต่ ต้น และเป็นผู้ประกาศพระวจนะน้ันได้แสดงให้เรารู ้ 3 เรยีนท่านเธโอฟีลัส  ท่ี 
เคารพอยา่งสูง ข้าพเจ้าเองก็ ได้  รู ้ ทุ กสิง่อยา่งถูกต้องตัง้แต่ ต้น จึงได้ เหน็ดี ด้วยท่ีจะเรยีบเรยีงเรือ่งตามลําดับ
ฝากใหท่้านด้วย 4 เพื่อท่านจะได้ รู ้ แน่ นอนอนัเก่ียวกับเรือ่งราวเหล่าน้ัน ซ่ึ งม ี ผู้  แจ ้งใหท่้านทราบแล้ว

 ทูตสวรรค์  พยากรณ์ ถึงการกําเนิดของยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา
5 ในรชักาลเฮโรด  กษัตรยิ ์ของยูเดีย  มี  ปุ โรหติคนหน่ึงชื่อเศคารยิาห์  อยู ่ในเวรอาบียาห์ ภรรยาของเศคาริ

ยาหช์ื่อเอลีซาเบธ  อยู ่ในตระกูลอาโรน 6 เขาทัง้สองเป็นคนชอบธรรมจําเพาะพระพักตร ์พระเจ้า และดําเนิน
ตามพระบัญญั ติ และกฎทัง้ปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ มี  ท่ี  ติ  เลย 7  แต่ เขาไม่ มี  บุตร เพราะวา่นางเอลีซา
เบธเป็นหมัน และเขาทัง้สองก็ชราแล้ว 8 ต่อมาขณะท่ีเศคารยิาห ์ทําหน้าท่ี  ปุ โรหติเข้าเฝ้าพระเจ้า เม่ือท่าน
อยู่เวรประจําการของท่าน 9 ท่านได้สลากตามธรรมเนียมของปุโรหติ ต้องเข้าไปในพระวหิารขององค์พระผู้
เป็นเจ้าเพื่อเผาเครือ่งหอมบู ชา 10 ส่วนบรรดาประชาชนก็อธษิฐานอยู่ภายนอกในเวลาเผาเครือ่งหอมน้ัน
11  ทูตสวรรค์  องค์  หน ึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เศคารยิาห์ ยนือยู ่ท่ี ข้างขวาแท่นเผาเครือ่งหอมบู 
ชา 12 เม่ือเศคารยิาห ์เห ็ นก ็ ตกใจกลัว 13  แต่  ทูตสวรรค์  องค์ น้ันกล่าวแก่ท่านวา่ �เศคารยิาห ์เอย๋ อยา่กลัวเลย
ด้วยได้ทรงฟังคําอธษิฐานของท่านแล้ว นางเอลีซาเบธภรรยาของท่านจะมี บุ ตรเป็นผู้ ชาย และท่านจะตัง้
ชื่ อบ ุตรน้ั นว ่า ยอหน์ 14 ท่านจะมีความปรดีาและยนิดี และคนเป็ นอ ันมากจะเปรมปร ีดิ ์ ท่ี  บุ ตรน้ันบังเกิดมา
15 เพราะวา่เขาจะเป็นใหญ่ในสายพระเนตรขององค์ พระผู้เป็นเจ้า เขาจะไม่ด่ื มน ้ําองุน่หรอืเหล้าเลย และ
เขาจะประกอบไปด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ ตัง้แต่  ครรภ์  มารดา 16 เขาจะนําคนอสิราเอลหลายคนใหห้นักลับ
มาหาองค์ พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเขาทัง้หลาย 17 เขาจะนําหน้าพระองค์โดยแสดงอารมณ์และฤทธิเ์ดช
อยา่งเอลียาห์  ให ้พ่อกลับคืนดีกั บลู กและคนท่ี ไม่ เชื่อฟังให ้กล ับได้ปัญญาของคนชอบธรรม เพื่อจัดเตรยีม
ชนชาติ หน ่ึงไว ้ให ้สมแก่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า � 18 เศคารยิาห์จึงทูลทูตสวรรค์ วา่ �ข้าพเจ้าจะรู ้แน่  ได้  อยา่งไร 
เพราะข้าพเจ้าก็ชราและภรรยาก็ อายุ มากแล้ว� 19 ฝ่ายทูตสวรรค์น้ันจึงตอบท่านวา่ �เราคือกาเบรยีลซ่ึง
ยนือยู ่เฉพาะพระพักตร ์ พระเจ้า และทรงใช ้ให ้มาพูดและนําข่าวดี น้ี มาแจ้ งก ั บท ่าน 20  ดู  เถิด เพราะท่านมิ ได้ 
เชื่อถ้อยคําของเรา ถึงเรือ่งท่ีจะสําเรจ็ตามกําหนด ท่านก็จะเป็นใบ้  แล ้วไม่สามารถพูดได้ จนถึงว ันที ่ การณ์  
เหล่าน้ี จะบังเกิดขึ้น� 21 ฝ่ายคนทัง้หลายท่ีคอยเศคารยิาห์  ก็  ประหลาดใจ เพราะท่านอยูใ่นพระวหิารชา้นาน
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22 เม่ือท่านออกมาแล้ วก ็ พู  ดก ับเขาไม่ ได้ คนทัง้หลายจึงหยัง่รูว้า่ท่านได้ เห ็นนิ มิ ตในพระว ิหาร เพราะท่านใช ้
ใบ้ กับเขาและยงัเป็นใบ้ อยู ่23 ต่อมาเม่ือหมดเวรของท่านแล้ว ท่านก็ กล ับไปบ้าน 24 ภายหลังนางเอลีซาเบธ
ภรรยาของท่านก็ ตัง้ครรภ์  แล ้วไปซ่อนตัวอยู่หา้เดือนพูดวา่ 25 � องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทําเชน่น้ี แก่  
ข้าพเจ้า ในว ันที ่ พระองค์  ได้ ทอดพระเนตรดู ข้าพเจ้า เพื่อนําความอดสูของข้าพเจ้าท่ี มี  อยู ่ท่ามกลางคนทัง้
ปวงไปเสีย�

การประกาศถึงการประสู ติ ของพระครสิต์
26 เม่ือถึงเดือนท่ี หก พระเจ้าทรงใช ้ทูตสวรรค์ กาเบรยีลน้ัน  ให ้ มาย ังเมืองหน่ึงในแควน้กาลิลี ชื่อนาซา

เรธ็ 27 มาถึงหญิงพรหมจารคีนหน่ึงท่ี ได้ หมั ้นก ันไวกั้บชายคนหน่ึงชื่อโยเซฟ เป็นคนในวงศ์วานดาวดิ หญิง
พรหมจารน้ัีนชื่อมารยี์ 28  ทูตสวรรค์ มาถึงหญิงพรหมจารน้ัีนแล้ วว ่า �เธอผู้ซ่ึงเป็ นที ่ทรงโปรดปรานมาก
จงจําเรญิเถิด  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอ เธอได้รบัพระพรท่ามกลางสตร ีทัง้ปวง � 29 เม่ือมารยี ์
เห ็นทูตสวรรค์ องค์  น้ัน เธอก็ตกใจเพราะคําของทู ตน ้ัน และราํพึงวา่คํากล่าวน้ันจะหมายวา่อะไร 30  แล ้ วท ูต
สวรรค์จึงกล่าวแก่เธอวา่ � มาร ีย ์เอย๋ อยา่กลัวเลย เพราะเธอเป็ นที พ่ระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว 31  ดู  เถิด เธอ
จะตัง้ครรภ์และคลอดบุตรชายคนหน่ึง จงตัง้ชื่ อบ ุตรน้ั นว ่า  เยซู 32  บุ ตรน้ันจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรยีกวา่
เป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าซ่ึงเป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า จะทรงประทานพระท่ีน่ังของดาวดิบรรพบุรุษ
ของท่านให ้แก่  ท่าน 33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบสืบไปเป็นนิตย์ และอาณาจักรของท่านจะ
ไม่ รู ้จักสิน้สุดเลย� 34 ฝ่ายมารยี์ทูลทูตสวรรค์น้ั นว ่า � เหตุการณ์ น้ันจะเป็นไปอยา่งไรได้ เพราะข้าพเจ้ายงั
หาได้รว่มกับชายใดไม่� 35  ทูตสวรรค์ จึงตอบเธอวา่ �พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิจะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์
เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ  เหตุ ฉะน้ันองค์ บรสุิทธิ ์ ท่ี จะบังเกิดมาน้ันจะได้เรยีกวา่ พระบุตรของพระเจ้า 36  ดู  
เถิด ถึงนางเอลีซาเบธ  ญาติ ของเธอชราแล้ว  ก็ ยงัตัง้ครรภ์ มี  บุ ตรเป็นชายด้วย  บัดน้ี นางน้ั นที ่คนเขาถือวา่
เป็นหญิงหมั นก ็ มีครรภ์  ได้ หกเดือนแล้ว 37 เพราะวา่ไม่ มี  สิ ่งหน่ึงสิง่ใดซ่ึงพระเจ้าทรงกระทําไม่ ได้ � 38 ส่วนมา
รยี์จึงทูลวา่ � ดู  เถิด ข้าพเจ้าเป็นหญิงคนใช้ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า  ขอให ้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าตามคําของท่าน
เถิด�  แล ้ วท ูตสวรรค์น้ันจึงจากเธอไป

 มาร ียเ์ยีย่มเยยีนนางเอลีซาเบธ
39 คราวน้ันมารยี์จึงรบีออกไปถึงเมืองหน่ึงในแถบภูเขาแหง่ยูเดีย 40  แล ้วเข้าไปในเรอืนของเศคารยิาห์

ทักทายปราศรยันางเอลีซาเบธ 41 ต่อมาเม่ือนางเอลีซาเบธได้ยนิคําปราศรยัของมารยี์  ทารกในครรภ์ ของ
เขาก็ ดิน้ และนางเอลีซาเบธก็ประกอบไปด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 42 จึงรอ้งเสียงดังวา่ �ท่านได้รบัพร
ท่ามกลางสตร ีทัง้ปวง และผู้บังเกิดจากครรภ์ของท่านก็ ได้ รบัพระพรด้วย 43 เป็นไฉนข้าพเจ้าจึงได้ความ
โปรดปรานเชน่น้ี คือมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าได้มาหาข้าพเจ้า 44 เพราะดู เถิด พอเสียง
ปราศรยัของท่านเข้าหู ข้าพเจ้า  ทารกในครรภ์ ของข้าพเจ้าก็ ดิ ้นด้วยความยนิดี 45  สตร ี ท่ี  ได้ เชื่ อก ็ เป็นสุข 
เพราะวา่จะสําเรจ็ตามพระดํารสัจากองค์พระผู้เป็นเจ้าท่ีมาถึงเขา�

คําสรรเสรญิของมารยี์
46นางมารยีจึ์งวา่ � จิ ตใจของข้าพเจ้าก็ยกยอ่งองค์ พระผู้เป็นเจ้า 47และวญิญาณของข้าพเจ้าก็ เก ิดความ

ปี ติ  ยนิดี ในพระเจ้า พระผู้ชว่ยให้รอดของข้าพเจ้า 48 เพราะพระองค์ทรงหว่งใยฐานะอนัยากต่ําแหง่หญิง
คนใช้ของพระองค์ เพราะดู เถิด  ตัง้แต่  น้ี ไปคนทุกชัว่อายุจะเรยีกข้าพเจ้าวา่ผาสุก 49 เพราะวา่ผู้ทรงฤทธิ ์
ได้ ทรงกระทําการใหญ่กับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ ก็  บรสุิทธิ ์50 พระกรุณาของพระองค์ มี  แก่ บรรดาผู้
ยาํเกรงพระองค์  ทุ กชัว่อายุสืบๆไป 51  พระองค์ ทรงสําแดงฤทธิด้์วยพระกรของพระองค์  พระองค์ ทรงกระทํา
ให ้คนที ่ มี ใจเยอ่หยิง่แตกฉานซ่านเซ็นไป 52  พระองค์ ทรงถอดเจ้านายจากพระท่ี น่ัง และทรงยกผู้น้อยขึ้น
53  พระองค์ ทรงโปรดให้คนอดอยากอิ ่มด ้วยสิ ่งด ีและพระองค์ทรงกระทําให ้คนมัง่มี ไปมือเปล่า 54  พระองค์ 
ทรงชว่ยอสิราเอลผู้ รบัใช ้ของพระองค์ คือทรงจดจําพระกรุณาของพระองค์ 55  ท่ี  มีต ่ ออ ับราฮมัและต่อเชื้อ
สายของท่านเป็นนิตย์  ตามท่ี  พระองค์  ได้ ตรสัไวกั้บบรรพบุรุษของเรา� 56  มาร ีย์อาศัยอยู่กับนางเอลีซาเบธ
ประมาณสามเดือน  แล ้วจึงกลับไปย ังบ ้านของตน

การกําเนิดของยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา
57ครัน้เวลาซ่ึงนางเอลีซาเบธจะคลอดบุตรครบถ้วนแล้ว นางก็คลอดบุตรเป็นชาย 58 เพื่อนบ้านและญาติ 

พี่ น้องของนางได้ย ินว ่า  องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสําแดงพระมหากรุณาแก่ นาง เขาทัง้หลายก็พากันเปรมปร ี
ดิ ์ ด้วย 59 ต่อมาครัน้ถึงว ันที แ่ปดแล้ว เขาก็พากันมาใหท้ารกน้ันเข้าสุ หน ัต และเขาจะใหช้ื่อทารกน้ั นว ่า เศคา
รยิาห์ ตามชื่ อบ ิดา 60 ฝ่ายมารดาจึงตอบวา่ � ไม่ใช ่ แต่ ต้องใหช้ื่อวา่ยอหน์� 61 เขาพากันตอบนางวา่ � ไม่มี  ผู้ 
ใดในพวกญาติของท่านท่ี มี ชื่ออยา่งน้ัน� 62  แล ้วเขาจึงใช ้ใบ้ กับบิดา ถามวา่ท่านอยากจะให ้บุ ตรน้ันชื่ออะไร
63  บิ ดาจึงขอกระดานชนวนมาเขียนวา่ �ชื่อของบุตรคือยอหน์� คนทัง้หลายก็ประหลาดใจนัก 64 ในทันใด
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น้ันปากและลิน้ของท่านก็ คืนดี  อกี  แล ้ วท ่านกล่าวสรรเสรญิพระเจ้า 65 บรรดาเพื่อนบ้านของท่านก็บังเกิด
ความกลัว และเหตุ การณ์ ทัง้ปวงน้ั นก ็เล่ืองลือไปทัว่แถบภูเขาแควน้ยูเดีย 66 บรรดาคนท่ี ได้ ย ินก ็จดจําไว้
ในใจและวา่ �ทารกน้ันจะเป็นอยา่งไรหนอ� และพระหตัถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขา 67 ฝ่ายเศคา
รยิาห ์ผู้ เป็นบิดาประกอบไปด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ แล ้วได้ พยากรณ์  วา่ 68 �จงสรรเสรญิองค์ พระผู้เป็น
เจ้า พระเจ้าของพวกอสิราเอล ด้วยวา่พระองค์ ได้ ทรงเยีย่มเยยีนและชว่ยไถ่ ชนชาติ ของพระองค์ 69 และได้
ทรงชูเขาแหง่ความรอดขึ้นมาเพื่อเราในวงศ์วานของดาวดิผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 70  ตามท่ี  พระองค์  ได้ ตรสั
ไว ้ตัง้แต่ เริม่สรา้งโลก โดยปากของพวกศาสดาพยากรณ์ บรสุิทธิ ์ของพระองค์ 71 วา่เราจะรอดพ้นจากพวก
ศั ตรู ของเราทัง้หลาย และพ้นจากมือของคนทัง้ปวงท่ีชงัเรา 72 จะทรงสําแดงพระกรุณาซ่ึงทรงสัญญาแก่
บรรพบุรุษของเรา และทรงระลึกถึงพันธสัญญาบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ 73 คือคําปฏิญาณซ่ึงพระองค์ ได้ ทรง
กระทําไวกั้บอบัราฮมับรรพบุรุษของเรา 74 วา่เม่ือเราทัง้หลายพ้นจากมือศั ตรู ของเราแล้ว จะทรงโปรดใหเ้รา
ปรนนิบั ติ  พระองค์ โดยปราศจากความกลัว 75 ด้วยความบร ิสุทธ ิแ์ละด้วยความชอบธรรมจําเพาะพระพักตร ์
พระองค์ ตลอดชวีติของเรา 76 ท่านทารกเอย๋ เขาจะเรยีกท่านวา่เป็นศาสดาพยากรณ์ของผู้ สูงสุด เพราะวา่
ท่านจะนําหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะจัดเตรยีมมรรคาของพระองค์ ไว ้77 เพื่อจะให ้ชนชาติ ของพระองค์ มี
ความรู ้ถึงความรอด โดยการทรงยกบาปของเขา 78 โดยพระทัยเมตตากรุณาแหง่พระเจ้าของเรา แสงอรุณ
จากเบื้องสูงจึงมาเยีย่มเยยีนเรา 79 เพื่อจะส่องสวา่งแก่คนทัง้หลายผู้ อยู ่ในท่ี มืด และในเงาแหง่ความตาย
เพื่อจะนําเท้าของเราไปในทางสันติ สุข � 80 ฝ่ายทารกน้ั นก ็ ได้ เจรญิวยัขึ้น และจิตวญิญาณก็ มี กําลังทว ีขึ้น 
และไปอาศัยในถิน่ทุ รก ันดารจนถึงว ันที ่ท่านจะได้มาปรากฏแก่ ชนชาติ  อสิราเอล 

2
 พระเยซู ทรงประสู ติ ในหมู่บ้านเบธเลเฮม (มธ 1:18-25; 2:1)

1  อยู ่มาคราวน้ัน  มี รบัสัง่จากซี ซาร ์ ออก ัสตัส  ให ้จดทะเบียนสํามะโนคร ัวท ่ั วท ้ังแผ่นดิน 2 ( น่ี เป็ นคร ้ังแรก
ท่ี ได้ จดทะเบียนสํามะโนครวั เม่ือคี รนิ ิอสัเป็นเจ้าเมืองซีเรยี� 3 คนทัง้ปวงต่างคนต่างได้ไปขึ้นทะเบียนยงั
เมืองของตน 4 ฝ่ายโยเซฟก็ขึ้นไปจากเมืองนาซาเรธ็แควน้กาลิลีถึงเมืองของดาวดิ ชื่อเบธเลเฮมแควน้ยู 
เดียด ้วย (เพราะวา่เขาเป็นวงศ์วานและเชื้อสายของดาวดิ� 5 เขาได้ไปกับมารยี ์ท่ี เขาได้หมัน้ไว ้แล้ว เพื่อจะ
ขึ้นทะเบียนและนางมี ครรภ์ 6 เม่ือเขาทัง้สองยงัอยู ่ท่ีน่ัน  ก็ ถึงเวลาท่ี มาร ีย์จะประสู ติ  บุตร 7 นางจึงประสู ติ  บุ 
ตรชายหวัปี เอาผ้าออ้มพันและวางไวใ้นรางหญ้า เพราะวา่ไม่ มี  ท่ี วา่งใหเ้ขาในโรงแรม

 ทูตสวรรค์ ประกาศแก่พวกผู้เล้ียงแกะ
8 ในแถบน้ัน  มี  คนเล ้ียงแกะอยู่ในทุ่งนา เฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน 9  ดู  เถิด  มี  ทูตสวรรค์ ขององค์

พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่ เขา และรศัมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขา และเขากลั วน ัก 10 ฝ่ายทูต
สวรรค์ องค์ น้ันกล่าวแก่เขาวา่ �อยา่กลัวเลย เพราะดู เถิด เรานําข่าวดี มาย ังท่านทัง้หลาย คือความปร ีดี ยิง่
ซ่ึงจะมาถึงคนทัง้ปวง 11 เพราะวา่ในวนัน้ีพระผู้ชว่ยให้รอดของท่านทัง้หลาย คือพระครสิต์ เจ้า  มาบ ังเกิด
ท่ีเมืองดาวดิ 12  น่ี จะเป็นหมายสําคัญแก่ท่านทัง้หลาย คือท่านจะได้พบพระกุมารน้ันพันผ้าออ้มนอนอยู่ใน
รางหญ้า� 13  ทันใดน้ัน  มี ชาวสวรรค์ หมู่  หน ่ึงมาอยู่กั บท ูตสวรรค์ องค์ น้ั นร ่วมสรรเสรญิพระเจ้าวา่ 14 � รศัมี 
ภาพจงมี แด่ พระเจ้าในท่ี สูงสุด และบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนษุย์ทัง้ปวงซ่ึงทรงโปรดปราน
น้ัน� 15 ต่อมาเม่ือทูตสวรรค์ เหล่ าน้ันไปจากเขาขึ้นสู่ สวรรค์  แล้ว พวกเล้ียงแกะได้ พู  ดก ั นว ่า � บัดน้ี  ให ้เราไป
ยงัเมืองเบธเลเฮม  ดู  เหตุการณ์  ท่ี  เก ิดขึ้นน้ัน ซ่ึงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่ เรา � 16 เขาก็ ร ีบไปแล้วพบ
นางมารยีกั์บโยเซฟและพบพระกุมารน้ันนอนอยูใ่นรางหญ้า 17 ครัน้เขาได้ เห ็นแล้ว จึงเล่าเรือ่งซ่ึงเขาได้ยนิ
ถึงพระกุมารน้ัน 18 คนทัง้ปวงท่ี ได้ ย ินก ็ประหลาดใจด้วยเน้ือความท่ี คนเล ้ียงแกะได้บอกแก่ เขา 19 ฝ่ายนาง
มารยี ์ก็  เก ็บบรรดาสิง่เหล่าน้ี ไว ้ในใจ และราํพึงอยู่ 20  คนเล ีย้งแกะจึงกลับไปยกยอ่งสรรเสรญิพระเจ้า เพราะ
เหตุ การณ์ ทัง้ปวงซ่ึงเขาได้ยนิและได้ เหน็ ดังได้ กล ่าวไว ้แก่ เขาแล้ว

พระกุมารเยซูทรงเข้าสุ หน ัต ( ลก 1:59)
21 ครัน้ครบแปดวนัแล้ว เป็ นว ันให้พระกุมารน้ันเข้าสุ หน ัต เขาจึงให้นามวา่  เยซู ตามซ่ึงทูตสวรรค์ ได้  กล 

่าวไว้ก่อนย ังม ิ ได้  ปฏิสนธ ิในครรภ์ 22 เม่ือวนัทําพิธีชาํระตัวของนางมารยี์ตามพระราชบัญญั ติ ของโมเสส
เสรจ็ลงแล้ว เขาทัง้หลายจึงนําพระกุมารไปยงักรุงเยรูซาเล็มจะถวายแด่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า 23 ( ตามท่ี  เข ียน
ไว ้แล ้วในพระราชบัญญั ติ ขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าวา่ � บุ ตรชายทุกคนท่ีเบิกครรภ์ ครัง้แรก จะได้เรยีกวา่เป็นผู้ 
บรสุิทธิ ์ถวายแด่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า �) 24 และถวายเครือ่งบูชาตามท่ี ได้ ตร ัสส ่ังไว ้แล ้วในพระราชบัญญั ติ ของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าคือ �นกเขาคู่ หน่ึง หรอืนกพิราบหนุ่มสองตัว�

 สิ เมโอนผู้ชรากับพระกุมารเยซู
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25  ดู  เถิด  มี ชายคนหน่ึงในกรุงเยรูซาเล็มชื่อสิเมโอน เป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า และคอยเวลา
ซ่ึงพวกอสิราเอลจะได้รบัความบรรเทาทุกข์ และพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิทรงสถิ ตก ั บท ่าน 26 พระวญิญาณบร ิ
สุทธ ์ิ ได้ ทรงสําแดงแก่ท่านวา่ ท่านจะไม่ตายจนกวา่จะได้ เห ็นพระครสิต์ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 27  สิ เมโอน
เข้าไปในพระวหิารโดยพระวญิญาณทรงนํา และเม่ื อบ ิดามารดาได้นําพระกุมารเยซู เข้าไป เพื่อจะกระทํา
แก่พระกุมารตามธรรมเนียมแหง่พระราชบัญญั ติ 28  สิ เมโอนจึ งอ ุ้มพระกุ มาร และสรรเสรญิพระเจ้าวา่
29 �ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า  บัดน้ี  พระองค์ ทรงให ้ผู้รบัใช ้ของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดํารสัของพระองค์
30 เพราะวา่ตาของข้าพระองค์ ได้  เห ็นความรอดของพระองค์ แล้ว 31 ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงจัดเตรยีมไวต่้อหน้า
บรรดาชนชาติ ทัง้หลาย 32 เป็นความสวา่งส่องแสงแก่ คนต่างชาติ และเป็นสงา่ราศีของพวกอสิราเอล  
ชนชาติ ของพระองค์� 33 ฝ่ายโยเซฟกับมารดาของพระกุมารก็ ประหลาดใจ เพราะถ้อยคําซ่ึงท่านได้ กล ่าว
ถึงพระกุมารน้ัน 34  แล ้วสิเมโอนก็อวยพรแก่ เขา  แล ว้กล่าวแก่นางมารยีม์ารดาของพระกุมารน้ั นว ่า � ดู ก่อน
ท่าน ทรงตัง้พระกุมารน้ี ไว ้ เป็นเหตุให ้หลายคนในพวกอสิราเอลล้มลงหรอืยกตัง้ขึ้น และจะเป็นหมายสําคัญ
ซ่ึงคนปฏิเสธ 35 เพื่อความคิดในใจของคนเป็ นอ ันมากจะได้ปรากฏแจ้ง ( เออ ถึงจิตใจของท่านเองก็ยงัจะ
ถูกดาบแทงทะลุ ด้วย )�

นางอนันาหญิงผู้ พยากรณ์ 
36 ย ังม ี ผู้  พยากรณ์ หญิงคนหน่ึงชื่ ออ ันนา  บุ ตรสาวฟานูเอลในตระกูลอาเชอร์ นางเป็นคนชรามากแล้ว  มี  

สามี  ตัง้แต่ ยงัเป็นสาวพรหมจาร ีอยู ่และอยู่ด้วยกันเจ็ดปี 37  แล้วก็ เป็ นม ่ายมาจนถึงอายุแปดสิบส่ี ปี นางมิ 
ได้ ไปจากพระวหิารเลย  อยู ่ รบัใช ้พระเจ้าด้วยการถืออดอาหารและอธษิฐาน ทัง้กลางวนักลางคืน 38 ในขณะ
น้ันผู้หญิงคนน้ี ก็  เข ้ามาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเช ่นก ัน และกล่าวถึงพระกุมารให้คนทัง้ปวงท่ีคอย
การทรงไถ่ อยู ่ในกรุงเยรูซาเล็มฟัง

ทัง้ครอบครวักลับไปยงัเมืองนาซาเรธ็
39 ครัน้โยเซฟกับนางมารยี ์ได้ กระทําการทัง้ปวงตามพระราชบัญญั ติ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสรจ็แล้ว จึง

กลับไปถึงนาซาเรธ็เมืองของตนในแควน้กาลิลี 40 พระกุมารน้ั นก ็ เจรญิวยั และเข้มแข็งขึ้นฝ่ายจิตวญิญาณ
ประกอบด้วยสติ ปัญญา และพระคุณของพระเจ้าอยูกั่ บท ่าน

 พระเยซู เม่ืออายุ สิ บสองพรรษาทรงเยีย่มกรุงเยรูซาเล็ม
41 ฝ่ายบิดามารดาเคยขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็มในการเล้ียงเทศกาลปัสกาทุกปี ๆ  42 เม่ือพระกุมารมีพระ

ชนมายุ สิ บสองพรรษา เขาทัง้หลายก็ขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็มตามธรรมเนียมการเล้ียงน้ัน 43 เม่ือครบกําหนด
วนัเล้ียงกันแล้ว ขณะเขากําลังกลับไป พระกุมารเยซู ก็ ยงัค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม ฝ่ายโยเซฟกับมารดา
ของพระองค์ ก็  ไม่รู ้44  แต่ เพราะเขาทัง้สองคิดวา่พระกุมารน้ันอยู่ในหมู่ คนที ่ มาด ้วยกัน เขาจึงเดินทางไปได้ 
วนัหน่ึง  แล ้วหาพระกุมารในหมู่ ญาติ  พี่ น้องและพวกคนท่ี รู ้จั กก ัน 45 เม่ือไม่ พบ พวกเขาจึงกลับไปเท่ียวหา
พระองค์ ท่ี  กรุ งเยรูซาเล็ม 46 ต่อมาครัน้หามาได้สามวนัแล้ว จึงพบพระกุมารน่ังอยู่ในพระวหิารท่ามกลาง
พวกอาจารย์ ฟังและไต่ถามพวกอาจารย ์เหล่ าน้ันอยู่ 47 คนทัง้ปวงท่ี ได้ ย ินก ็ประหลาดใจในสติปัญญาและ
คําตอบของพระกุมารน้ัน 48 ฝ่ายเขาทัง้สองเม่ือเหน็พระกุมารแล้ วก ็ ประหลาดใจ มารดาจึงถามพระกุมาร
วา่ �ลูกเอย๋ ทําไมจึงทําแก่เราอยา่งน้ี  ดู  เถิด พ่ อก ับแม่แสวงหาเป็นทุกข์ นัก � 49พระกุมารจึงตอบเขาทัง้สอง
วา่ �ท่านเท่ียวหาฉันทําไม ท่านไม่ทราบหรอืวา่ ฉันต้องกระทําพระราชกิจแหง่พระบิดาของฉัน� 50 เขา
ทัง้สองก็ ไม่  เข ้าใจคําซ่ึงพระกุมารกล่าวแก่ เขา 51  แล ้วพระกุมารก็ลงไปกับเขาไปยงัเมืองนาซาเรธ็  อยู ่ ใต้ 
ความปกครองของเขา มารดาก็ เก ็บเรือ่งราวทัง้หมดน้ันไวใ้นใจ 52  พระเยซู  ก็ได้ จําเรญิขึ้นในด้านสติ ปัญญา 
ในด้านรา่งกาย และเป็ นที ่ชอบจําเพาะพระเจ้า และต่อหน้าคนทัง้ปวงด้วย

3
 การรบัใช ้ของยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา (มธ 3:1-12; มก 1:1-8; ยน 1:6-8, 15-36)

1 เม่ือปี ท่ี  สิ บหา้ในรชักาลทิเบรอิสั  ซี  ซาร ์ปอนทิอสัปีลาตเป็นเจ้าเมืองยูเดีย เฮโรดเป็นเจ้าเมืองกาลิลี  ฟี ลิ 
ปน ้องชายของเฮโรดเป็นเจ้าเมืองอิทู เรยีก ับบรเิวณแควน้ตราโคนิ ติ ส ลีซาเนียสเป็นเจ้าเมืองอาบี เลน 2 อนั
นาสกับคายาฟาสเป็นมหาปุโรหติ คราวน้ันพระวจนะของพระเจ้ามาถึงยอห์นบุตรชายเศคารยิาห์ในถิน่ทุ 
รก ันดาร 3  แล ้วยอหน์จึงไปทัว่บรเิวณรอบแม่น้ําจอร ์แดน ประกาศเรือ่งบัพติศมาอนัสําแดงการกลับใจใหม่
เพื่อจะทรงยกความผิดบาปเสียได้ 4  ตามท่ี  มี  เข ียนไว ้แล ้วในหนังสือถ้อยคําของอสิยาห ์ศาสดาพยากรณ์  วา่ 
�เสียงผู้รอ้งในถิน่ทุ รก ันดารวา่ �จงเตรยีมมรรคาแหง่องค์ พระผู้เป็นเจ้า จงกระทําหนทางของพระองค์ ให ้
ตรงไป 5 หุบเขาทุกแหง่จะถมให ้เต็ม  ภู เขาและเนินทุกแหง่จะให้ต่ําลง ทางคดจะกลายเป็นทางตรง และ
ทางท่ีขรุขระจะกลายเป็นทางราบ 6 เน้ือหนังทัง้ปวงจะได้ เห ็นความรอดของพระเจ้า� � 7 ยอหน์จึงกล่าวแก่
ประชาชนท่ีออกมารบับัพติศมาจากท่านวา่ � โอ  เจ้ าชาติ งู  รา้ย ใครได้เตือนเจ้าให ้หนี จากพระอาชญาซ่ึงจะ
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มาถึงน้ัน 8  เหตุ  ฉะน้ัน จงพิสู จน ์การกลับใจของเจ้าด้วยผลท่ี เกิดขึ้น อยา่นึกเหมาเอาในใจวา่ตัวมีอบัราฮมั
เป็นบิดา เพราะเราบอกเจ้าทัง้หลายวา่ พระเจ้าทรงฤทธิส์ามารถจะให ้บุ ตรเกิดขึ้ นก ับอบัราฮมัจากก้อนหนิ
เหล่าน้ี ได้ 9  บัดน้ี ขวานวางไว ้ท่ี โคนต้นไม้ แล้ว และทุกต้ นที ่ ไม่  เก ิดผลดีจะต้องตัดเสียแล้วโยนทิง้ในกองไฟ�
10 ฝ่ายประชาชนจึงถามท่านวา่ �เราจะต้องทําประการใด� 11 ท่านจึงตอบเขาวา่ � ผู้ ใดมีเส้ือสองตัว จงปัน
ให ้แก่ คนไม่ มี และใครมี อาหาร จงปันให ้เหมือนกัน � 12 พวกเก็บภาษี ก็ มาขอรบับัพติศมาด้วย และถามท่าน
วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าต้องทําประการใด� 13 ท่านจึงตอบเขาวา่ � เจ้ าทัง้หลายอยา่เก็บภาษี เกิน
พิกัด � 14 ฝ่ายพวกทหารถามท่านด้วยวา่ �พวกข้าพเจ้าเล่า จะต้องทําประการใด� ท่านตอบเขาวา่ �อยา่
กดขี่ ผู้ใด อยา่หาความใส่ ผู้ใด  แต่ จงพอใจในค่าจ้างของตน� 15 เม่ือคนทัง้หลายกําลังคอยพระครสิต์ อยู ่
และได้ ใคร ่ครวญถึงยอห ์นว ่า ตั วท ่านเป็นพระครสิต์หร ือม ิ ใช ่16 ยอหน์จึงตอบเขาทัง้หลายวา่ �เราให ้เจ้ ารบั
บัพติศมาด้วยน้ําก็ จรงิ  แต่ จะมี พระองค์  หน ่ึงเสด็จมาทรงมี อทิธฤิทธิ ์ยิง่กวา่เราอกี ซ่ึงเราไม่ คู่ ควรแม้จะแก้
สายฉลองพระบาทของพระองค์  พระองค์ น้ันจะทรงให ้เจ้ าทัง้หลายรบับัพติศมาด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ
์และด้วยไฟ 17 พระหตัถ์ของพระองค์ ถือพล ่ัวพรอ้มแล้วเพื่อจะทรงชาํระลานข้าวของพระองค์ ให ้ ทัว่ และ
เพื่อจะเก็บข้าวไวใ้นยุง้ฉางของพระองค์  แต่  พระองค์ จะทรงเผาแกลบด้วยไฟท่ี ไม่รู ้ ดับ � 18 ยอหน์จึงประกาศ
ตักเตือนอกีหลายประการแก่คนทัง้หลาย 19 ฝ่ายเฮโรดเจ้าเมือง เม่ือถูกยอห ์นว ่าติเตียนเพราะเรือ่งนางเฮ
โรเดียภรรยาของน้องชายชื่อฟี ลิป และเพราะการชั ่วท ้ังหมดท่ีเฮโรดได้กระทําน้ัน 20 เฮโรดยงัทําความชั ่วน ้ี
เพิม่กั บท ่ี ได้ ทํามาแล้ว คือได้จับยอหน์จําไวใ้นคุก

 พระเยซู ทรงรบับัพติศมาและประกอบด้วยพระวญิญาณ (มธ 3:13-17; มก 1:9-11)
21  อยู ่มาเม่ือคนทัง้ปวงรบับัพติศมา และพระเยซูทรงรบับัพติศมาด้วย ขณะเม่ือทรงอธษิฐานอยู่ ท้องฟ้าก็

แหวกออก 22 และพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิทรงรูปสัณฐานเหมือนนกเขาได้ลงมาบนพระองค์ และพระสุรเสียง
มาจากฟ้าสวรรค์ วา่ �ท่านเป็นบุตรท่ีรกัของเรา เราชอบใจท่านมาก�

 วงศ์ ตระกูลของพระเยซูทางมารยีม์ารดาของพระองค์
23 เม่ือพระเยซูทรงมีพระชนมายุประมาณสามสิบพรรษา (ตามความคาดหมายของคนทัง้หลาย�  เข ้าใจ

วา่เป็นบุตรโยเซฟ ซ่ึงเป็นบุตรเฮลี 24 ซ่ึงเป็นบุ ตรม ัทธตั ซ่ึงเป็นบุตรเลวี ซ่ึงเป็นบุตรเมลคี ซ่ึงเป็นบุตรยนั
นาย ซ่ึงเป็นบุตรโยเซฟ 25 ซ่ึงเป็นบุ ตรม ัทธาธีอสั ซ่ึงเป็นบุตรอาโมส ซ่ึงเป็นบุตรนาฮูม ซ่ึงเป็นบุตรเอสลี
ซ่ึงเป็นบุตรนักกาย 26 ซ่ึงเป็นบุตรมาอาท ซ่ึงเป็นบุ ตรม ัทธาธอีสั ซ่ึงเป็นบุตรเสเมอนิ ซ่ึงเป็นบุตรโยเซฟ ซ่ึง
เป็นบุตรยูดาห์ 27 ซ่ึงเป็นบุตรโยอานาห์ ซ่ึงเป็นบุตรเรซา ซ่ึงเป็นบุตรเศรุบบาเบล ซ่ึงเป็นบุตรเซลาทิเอล ซ่ึง
เป็นบุตรเนรี 28 ซ่ึงเป็นบุตรเมลคี ซ่ึงเป็นบุตรอดัดี ซ่ึงเป็นบุตรโคสัม ซ่ึงเป็นบุตรเอลมาดัม ซ่ึงเป็นบุตรเอร์
29 ซ่ึงเป็นบุตรโยซี ซ่ึงเป็นบุตรเอลีเยเซอร์ ซ่ึงเป็นบุตรโยรมิ ซ่ึงเป็นบุ ตรม ัทธตั ซ่ึงเป็นบุตรเลวี 30 ซ่ึงเป็น
บุตรสิเมโอน ซ่ึงเป็นบุตรยูดาห์ ซ่ึงเป็นบุตรโยเซฟ ซ่ึงเป็นบุตรโยนาน ซ่ึงเป็นบุตรเอลียาคิม 31 ซ่ึงเป็นบุตร
เมเลอา ซ่ึงเป็นบุตรเมนนัน ซ่ึงเป็นบุ ตรม ัทตะธา ซ่ึงเป็นบุตรนาธนั ซ่ึงเป็นบุตรดาวดิ 32 ซ่ึงเป็นบุตรเจสซี
ซ่ึงเป็นบุตรโอเบด ซ่ึงเป็นบุตรโบอาส ซ่ึงเป็นบุตรสัลโมน ซ่ึงเป็นบุตรนาโซน 33 ซ่ึงเป็นบุตรอมัมีนาดับ ซ่ึง
เป็นบุตรราม ซ่ึงเป็นบุตรเฮสโรน ซ่ึงเป็นบุตรเปเรศ ซ่ึงเป็นบุตรยูดาห์ 34 ซ่ึงเป็นบุตรยาโคบ ซ่ึงเป็นบุตรอสิ
อคั ซ่ึงเป็นบุตรอบัราฮมั ซ่ึงเป็นบุตรเทราห์ ซ่ึงเป็นบุตรนาโฮร์ 35 ซ่ึงเป็นบุตรเสรุก ซ่ึงเป็นบุตรเรกู ซ่ึงเป็น
บุตรเปเลก ซ่ึงเป็นบุตรเอเบอร์ ซ่ึงเป็นบุตรเซลาห์ 36 ซ่ึงเป็นบุตรเคนัน ซ่ึงเป็นบุตรอารฟาซัด ซ่ึงเป็นบุตร
เชม ซ่ึงเป็นบุตรโนอาห์ ซ่ึงเป็นบุตรลาเมค 37 ซ่ึงเป็นบุตรเมธูเสลาห์ ซ่ึงเป็นบุตรเอโนค ซ่ึงเป็นบุตรยาเรด
ซ่ึงเป็นบุตรมาหะลาเลล ซ่ึงเป็นบุตรเคนัน 38 ซ่ึงเป็นบุตรเอโนช ซ่ึงเป็นบุตรเสท ซ่ึงเป็นบุตรอาดัม ซ่ึงเป็น
บุตรพระเจ้า

4
 พระเยซู ทรงถูกทดลอง (มธ 4:1-11; มก 1:12-13)

1  พระเยซู ประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ ได้ เสด็จกลับไปจากแม่น้ําจอร ์แดน และพระวญิญาณได้ทรง
นําพระองค์ไปในถิน่ทุ รก ันดาร 2 ทรงถูกพญามารทดลองถึงส่ี สิ บวนั ในวนัเหล่าน้ันพระองค์ มิได้ เสวยอะไร
เลย และเม่ือสิน้ส่ี สิ บวนัแล้ว  พระองค์ ทรงอยากพระกระยาหาร 3 พญามารจึงทูลพระองค์ วา่ �ถ้าท่านเป็น
พระบุตรของพระเจ้า จงสั ่งก ้อนหนิน้ี ให ้กลายเป็นขนมปัง� 4 ฝ่ายพระเยซูตรสัตอบมารวา่ � มี พระคัมภีร ์เข 
ียนไว ้วา่ � มนษุย ์จะบํารุงชวี ิตด ้วยอาหารส่ิงเดียวก ็หามิได้  แต่ บํารุ งด ้วยพระวจนะทุกคําของพระเจ้า� �
5  แล ้วพญามารจึงนําพระองค์ขึ้นไปยงัภูเขาท่ี สูง สําแดงบรรดาราชอาณาจักรทัว่พิภพในขณะเดียวให ้
พระองค์  ทอดพระเนตร 6  แล ้วพญามารได้ทูลพระองค์ วา่ �อาํนาจทัง้สิน้น้ีและสงา่ราศีของราชอาณาจั กรน 
ัน้เราจะยกให ้แก่  ท่าน เพราะวา่มอบเป็นสิทธ ิไว ้ แก่ เราแล้ว และเราปรารถนาจะให ้แก่  ผู้ ใดก็จะให ้แก่  ผู้  น้ัน 7  
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เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าท่านจะกราบนมัสการเรา สรรพสิง่น้ันจะเป็นของท่านทัง้หมด� 8 ฝ่ายพระเยซูตรสัตอบมารวา่
�อา้ยซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา เพราะมีพระคัมภีร ์เข ียนไว ้วา่ �จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็น
พระเจ้าของท่าน และปรนนิบั ติ  พระองค์  แต่ผู้เดียว � � 9  แล ้วมารจึงนําพระองค์ไปยงักรุงเยรูซาเล็ม และ
ให ้พระองค์ ประทั บอย ู่ ท่ี ยอดหลังคาพระว ิหาร  แล ้ วท ูลพระองค์ วา่ �ถ้าท่านเป็นพระบุตรพระเจ้า จงโจนลง
ไปจากท่ี น่ี  เถิด 10 เพราะพระคัมภีร ์มี  เข ียนไว ้วา่ � พระองค์ จะรบัสัง่เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรือ่งท่าน
 ให ้ป้องกั นร ักษาท่านไว�้ 11  และ � เหล่ าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ เกรงวา่ในเวลาหน่ึงเวลาใดเท้า
ของท่านจะกระแทกหนิ� � 12  พระเยซู จึงตรสัตอบมารวา่ � มี คํากล่าวไว ้วา่ �อยา่ทดลององค์พระผู้เป็น
เจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน� � 13 เม่ือพญามารทําการทดลองทุกอยา่งสิน้แล้ว จึงละพระองค์ไปชัว่คราว

 พระเยซู ทรงประกอบด้วยพระวญิญาณในแควน้กาลิลี (มธ 4:12-16; มก 1:14)
14  พระเยซู  ได้ เสด็จกลับไปด้วยฤทธิ์เดชแหง่พระวญิญาณยงัแควน้กาลิลี และกิตติ ศัพท์ ของพระองค์

เล่ืองลือไปตามถิน่โดยรอบ 15  พระองค์ ทรงสัง่สอนในธรรมศาลาต่างๆของเขา และได้รบัความสรรเสรญิ
จากคนทัง้ปวง

 พระเยซู เสด็จกลับไปยงัธรรมศาลาในเมืองนาซาเรธ็
16  แล ้วพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเรธ็ เป็ นที ซ่ึ่งพระองค์ทรงเจรญิวยัขึ้น  พระองค์ เสด็จเข้าไปในธรรม

ศาลาในวนัสะบาโตตามเคย และทรงยนืขึ้นเพื่อจะอา่นพระคัมภีร์ 17 เขาจึงส่งพระคัมภีร์อสิยาห ์ศาสดา
พยากรณ์  ให ้ แก่  พระองค์ เม่ือพระองค์ทรงคล่ี หน ังสือน้ันออก  ก็ ค้นพบข้อท่ี เข ียนไว ้วา่ 18 �พระวญิญาณ
แหง่องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะวา่พระองค์ ได้ ทรงเจิมต้ังข้าพเจ้าไว ้ให ้ประกาศข่าว
ประเสรฐิแก่ คนยากจน  พระองค์  ได้ ทรงใชข้้าพเจ้าใหร้กัษาคนท่ี ชอกชํ้าระกําใจ  ให ้รอ้งประกาศอสิรภาพ
แก่บรรดาเชลย  ให ้ประกาศแก่คนตาบอดวา่จะได้ เห ็ นอ ีก  ให ้ปล่อยผู้ฟกชํ้าเป็ นอ ิ สระ 19 และให้ประกาศ
ปี แห ่งความโปรดปรานขององค์ พระผู้เป็นเจ้า � 20  แล ้วพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให ้แก่  เจ้าหน้าท่ี 
 แล ้วทรงน่ังลงและตาของคนทัง้ปวงในธรรมศาลาก็ เพ่งดู  พระองค์ 21  พระองค์ จึงเริม่ตรสัแก่เขาวา่ � คัมภีร ์ 
ตอนน้ี  ท่ี ท่านได้ย ินก ับหูของท่านก็สําเรจ็ในวนัน้ี แล้ว � 22 คนทัง้ปวงก็เป็นพยานรบัรองคําของพระองค์
และประหลาดใจด้วยถ้อยคําอนัประกอบด้วยคุณซ่ึงออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ และวา่ �คนน้ีเป็น
บุตรชายของโยเซฟมิ ใช ่ หรอื � 23  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ �ท่านท้ังหลายจะกล่าวคําสุภาษิตข้อน้ี แก่ เรา
เป็นแน่ คือวา่ �หมอจงรกัษาตัวเองเถิด คือบรรดาการซ่ึงเราได้ย ินว ่า ท่านได้กระทําในเมืองคาเปอรนา
อุม จงกระทําในเมืองของตนท่ี น่ี  ด้วย � � 24  พระองค์ ตร ัสว ่า �เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่  ไม่มี  
ศาสดาพยากรณ์ คนใดได้รบัการต้อนรบัในบ้านเมืองของตน 25  แต่ เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลาย
วา่  มี หญิ งม ่ายหลายคนในพวกอสิราเอลคราวเอลียาห์ เม่ือท้องฟ้าปิดเสียถึงสามปีกับหกเดือนจึงเกิ ดก 
ันดารอาหารมากท่ัวแผ่นดิน 26 และเอลียาห ์มิได้  รบัใช ้ ให ้ไปหาหญิ งม ่ายคนใด  เวน้แต่ หญิ งม ่ายคนหน่ึง
ในบ้านศาเรฟทัแควน้เมืองไซดอน 27 และมีคนโรคเรือ้นหลายคนในพวกอสิราเอลคราวเอลีชาศาสดา
พยากรณ์  แต่  ไม่มี  ผู้ ใดได้รบัการรกัษาให้หายโรคน้ันเลย  เวน้แต่ นาอามานชาวซีเรยี� 28 เม่ือคนทัง้ปวง
ในธรรมศาลาได้ยนิดังน้ั นก ็โกรธยิง่นัก 29 จึงลุกขึ้นผลักพระองค์ออกจากเมือง พาไปยงัแงข่องเงื้อมเขาท่ี
เมืองของเขา ซ่ึงตัง้อยู่บนเนินน้ัน หมายจะผลักพระองค์ลงไป 30  แต่  พระองค์ ทรงดําเนินผ่านท่ามกลางเขา
พ้นไป

 พระเยซู ทรงขับพวกผีในเมืองคาเปอรนาอุม (มก 1:23-26)
31  พระองค์ เสด็จลงไปถึงเมืองคาเปอรนาอุมแควน้กาลิลี และได้สัง่สอนเขาทัง้หลายทุกวนัสะบาโต

32 คนทัง้ปวงก็ อศัจรรย ์ใจด้วยการสอนของพระองค์ เพราะคําของพระองค์ประกอบด้วยอาํนาจ 33  มี ชายคน
หน่ึงในธรรมศาลาท่ี มี  ผี โสโครกเข้าสิง เขารอ้งเสียงดัง 34  กล่าววา่ � ไฮ ้ พระเยซู ชาวนาซาเรธ็ ปล่อยเราไว้
เราเก่ียวข้องอะไรกั บท ่านเล่า ท่านมาเพื่อจะทําลายเราหรอื เรารูว้า่ท่านเป็นผู้ ใด ท่านคือองค์ บรสุิทธิ ์ของ
พระเจ้า� 35  พระเยซู จึงตรสัหา้มมั นว ่า �จงน่ิงเสีย ออกมาจากเขาซิ� เม่ือผีน้ันได้ ทําให ้เขาล้มลงท่ามก
ลางประชาชนแล้ว  ก็ ออกมาจากเขา  แต่  มิได้ ทําอนัตรายเขาเลย 36 คนทัง้ปวงก็ประหลาดใจนักพู ดก ั นว ่า
�คําน้ีเป็นอยา่งไรหนอ เพราะวา่ท่านได้สัง่ผีโสโครกด้วยสิทธิอาํนาจและด้วยฤทธิ ์เดช มั นก ็ ออกมา � 37  
กิตติศัพท์ ของพระองค์จึงได้เล่ืองลือไปทุกตําบลท่ี อยู ่รอบน้ัน

 พระเยซู ทรงเทศนาและรกัษาคนเจ็บป่วย (มธ 8:14-17; มก 1:29-38)
38 ฝ่ายพระองค์ทรงลุกขึ้นออกจากธรรมศาลา เสด็จเข้าไปในเรอืนของซี โมน  แม่ ยายซีโมนป่วยเป็นไข้ 

หนัก เขาทัง้หลายจึ งอ ้อนวอนพระองค์ ให ้ชว่ยหญิงน้ัน 39  พระองค์ ทรงยนือยูข่้างคนเจ็บ ทรงหา้มไข้  ไข้  ก็  หาย 
และในทันใดน้ันแม่ยายของซีโมนก็ ลุ กขึ้นปรนนิบั ติ  เขาทัง้หลาย 40 ครัน้เวลาตะวนัยอแสง ใครมีคนเจ็บเป็น
โรคต่างๆก็พามาหาพระองค์  พระองค์  ก็ ทรงวางพระหตัถ์ ถู กต้องเขาทุกคน  ให ้เขาหายโรค 41  ผี  ก็ ออกมา
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จากคนหลายคนด้วย รอ้งวา่ �ท่านเป็นพระครสิต์พระบุตรของพระเจ้า� ฝ่ายพระองค์ ก็ ทรงหา้มมิ ให ้มันพูด
เพราะวา่มั นร ู้ แล ้ วว ่าพระองค์เป็นพระครสิต์ 42 ครั ้นร ุ่งเชา้พระองค์เสด็จออกไปยงัท่ี เปล่ียว ประชาชนเท่ียว
เสาะหาพระองค์ ครัน้พบแล้ วก ็ หน ่วงเหน่ียวพระองค์ ไว ้ ไม่  ให ้ไปจากเขา 43  แต่  พระองค์ ตรสัแก่เขาวา่ �เรา
ต้องไปประกาศเรือ่งอาณาจักรของพระเจ้าแก่เมืองอื่นด้วย เพราะวา่ท่ีเราได้ รบัใช ้ มาก ็ เพราะเหตุน้ี  เอง 
� 44  พระองค์ ทรงประกาศในธรรมศาลาทัว่แควน้กาลิลี

5
การจับปลาอยา่งมหศัจรรย์ ทรงเรยีกเปโตร

1 ต่อมาครัน้เม่ือประชาชนกําลังเบียดเสียดพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า  พระองค์ ทรงยนือยู ่ท่ี 
ฝ่ังทะเลสาบเยนเนซาเรท 2 และพระองค์ทอดพระเนตรเหน็เรอืสองลําจอดอยู่รมิฝ่ังทะเลสาบน้ัน  แต่ ชาว
ประมงขึ้นจากเรอืแล้วกําลังซักอวนอยู่ 3  พระองค์ จึงเสด็จลงเรอืลําหน่ึง เป็นเรอืของซี โมน และทรงขอให้
เขาถอยไปจากฝ่ังหน่อยหน่ึง  แล ้วพระองค์ทรงน่ังลงสอนประชาชนจากเรอืน้ัน 4 เม่ือพระองค์ตรสัสอนเสรจ็
แล้ว จึงตรสัแก่ ซี โมนวา่ �จงถอยออกไปท่ีน้ําลึกหยอ่นอวนต่างๆลงจับปลา� 5  ซี โมนทูลตอบพระองค์ วา่ 
�พระอาจารย ์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทัง้หลายทอดอวนคืนยงัรุง่  ไม่ได้ อะไรเลย  แต่ ข้าพระองค์จะหยอ่นอวนลง
ตามพระดํารสัของพระองค์� 6 เม่ือเขาหยอ่นลงแล้ว  ก็ ล้อมปลาไว ้เป็นอนัมาก จนอวนของเขาขาด 7 เขา
จึงทําสําคัญแก่ ผู้ รว่มงานท่ี อยู ่ในเร ืออ ีกลําหน่ึงให้มาชว่ย เขาก็มาชว่ย  แล ้วได้ปลาเต็มเรอืทัง้สองลํา จน
เรอืเริม่จมลง 8 ฝ่ายซีโมนเปโตรเม่ือเหน็ดังน้ัน  ก็ กราบลงท่ีพระชานุของพระเยซูทูลวา่ � โอ  พระองค์  เจ้าข้า 
ขอเสด็จไปใหห้า่งจากข้าพระองค์ เถิด เพราะวา่ข้าพระองค์เป็นคนบาป� 9 เพราะวา่เขากับคนทัง้หลายท่ี อยู ่
ด้วยกันประหลาดใจด้วยปลาเป็ นอ ันมากท่ีเขาจับได้ น้ัน 10 ยากอบและยอหน์บุตรชายของเศเบดี  ผู้ รว่มงาน
กับซีโมนก็ประหลาดใจเหมือนกัน  พระเยซู ตรสัแก่ ซี โมนวา่ �อยา่กลัวเลย  ต้ังแต่  น้ี ไปท่านจะเป็นผู้จับคน�
11 เม่ือเขานําเรอืมาถึงฝ่ังแล้ว เขาก็ละทิง้สิง่สารพัด และตามพระองค์ ไป 

 พระเยซู ทรงรกัษาชายโรคเรือ้นให ้หาย (มธ 8:2-4; มก 1:40-44)
12 ต่อมาเม่ือพระองค์ทรงอยู่ในเมืองหน่ึง  ดู  เถิด  มี คนเป็นโรคเรือ้นเต็ มท ้ังตัว เม่ือเขาเหน็พระเยซู ก็ 

ซบหน้าลงถึ งด ิ นอ ้อนวอนทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  เพียงแต่  พระองค์ จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้า
พระองค์สะอาดได้� 13  พระองค์ ทรงยื่นพระหตัถ์ ถู กต้องเขาแล้วตร ัสว ่า �เราพอใจแล้ว จงสะอาดเถิด�
ในทันใดน้ันโรคเรือ้นของเขาก็ หาย 14  พระองค์ จึงกําชบัเขาไม่ ให ้บอกผู้ ใด และตร ัสว ่า � แต่ จงไปแสดงตัว
แก่ ปุ โรหติ และถวายเครือ่งบูชาสําหรบัคนท่ีหายโรคเรือ้นแล้วตามซึ่งโมเสสได้ส่ังไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน
ต่อคนท้ังหลายวา่เจ้าหายโรคแล้ว� 15  แต่  กิตติศัพท์ ของพระองค์ยิง่เล่ืองลือไป และประชาชนเป็ นอ ันมาก
มาชุ มน ุมกันเพื่อจะฟังพระองค์ และรบัการรกัษาโรคต่างๆของเขา 16  แต่  พระองค์ เสด็จออกไปในท่ี เปล่ียว 
และทรงอธษิฐาน

ทรงรกัษาคนอมัพาต (มธ 9:2-8; มก 2:1-12)
17 คราวน้ั นว ันหน่ึงเม่ือพระองค์ทรงสัง่สอนอยู่  มี พวกฟาร ิสี และพวกธรรมาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญั 

ติ น่ังอยู ่ด้วย เป็นผู้มาจากทุกเมืองในแควน้กาลิลี  แคว ้นยูเดีย และจากกรุงเยรูซาเล็ม  ฤทธิ ์เดชขององค์
พระผู้เป็นเจ้าก็สถิตอยู่เพื่อจะรกัษาเขาให้หายโรค 18 และดู เถิด  มี  ผู้ หามคนอมัพาตคนหน่ึงนอนบนท่ี นอน 
และเขาหาชอ่งท่ีจะหามคนอมัพาตน้ันเข้ามาวางตรงพระพักตรข์องพระองค์ 19 เม่ือหาชอ่งเอาเข้ามาไม่ ได้ 
เพราะคนมาก เขาจึงขึ้นไปบนดาดฟ้าหลังคาบ้านหยอ่นคนอมัพาตลงมา  ทัง้ท่ี นอนตามชอ่งกระเบื้องตรง
กลางหมู่คนต่อพระพักตร ์พระเยซู 20 เม่ือพระองค์ทอดพระเนตรเหน็ความเชื่อของเขาทัง้หลาย  พระองค์ จึง
ตรสักับคนอมัพาตวา่ � บุ รุษเอย๋ บาปของเจ้าได้รบัการอภัยแล้ว� 21 ฝ่ายพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาร ิสี 
เริม่คิดในใจวา่ �คนน้ี ท่ี  พู ดหมิน่ประมาทเป็นผู้ใดเล่า ใครจะยกความผิดบาปได้ เวน้แต่ พระเจ้าเท่าน้ัน� 22  
แต่ เม่ือพระเยซูทรงทราบความคิดของเขา  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ �ไฉนท่านท้ังหลายจึงคิดในใจอยา่ง
น้ี 23  ท่ี จะวา่ �บาปของเจ้าได้รบัการอภัยแล้ว� หรอืจะวา่ �จงลุกขึ้นเดินไปเถิด�  น้ัน ข้างไหนจะงา่ย
กวา่กัน 24  แต่ เพื่อท่านท้ังหลายจะได้ รู ้ วา่  บุ ตรมนษุย ์มฤีทธิ ์อาํนาจในโลกท่ีจะโปรดยกความผิดบาปได้�
( พระองค์ จึงตร ัสส ่ังคนอมัพาตวา่� �เราส่ังเจ้าวา่ จงลุกขึ้นยกท่ีนอนไปบ้านของเจ้าเถิด� 25 ในทันใดน้ัน
เขาจึงลุกขึ้นต่อหน้าคนทัง้ปวง ยกท่ีนอนซ่ึงเขาได้นอนน้ัน  กล ับไปบ้านของตน พลางรอ้งสรรเสรญิพระเจ้า
26 คนทัง้ปวงก็ อศัจรรย ์ใจและได้สรรเสรญิพระเจ้า ต่างเต็มไปด้วยความกลัวและพูดวา่ � วนัน้ี เราได้ เห ็นสิง่
แปลกประหลาด�

ทรงเรยีกเลวี (มธ 9:9; มก 1:13-14)
27 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  พระองค์  ได้ เสด็จออกไป และทอดพระเนตรเหน็คนเก็บภาษีคนหน่ึง ชื่อเลวี

น่ังอยู ่ท่ี ด่านเก็บภาษี  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �จงตามเรามาเถิด� 28 เขาก็ละทิง้สิง่สารพัด  ลุ กขึ้นตามพ
ระองค์ ไป 29  เลว ี ได้ จัดให ้มี การเล้ียงใหญ่ในเรอืนของตนเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ พระองค์  มี คนมากมายเป็น
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คนเก็บภาษีและคนอื่นๆมาเอนกายลงรบัประทานด้วยกัน 30 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์ของเขา และพวกฟาร ิสี 
กระซิบบ่นติพวกสาวกของพระองค์ วา่ � เหตุ ไฉนพวกท่านมากินและด่ืมรว่มกับพวกเก็บภาษีและพวกคน
บาป� 31  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �คนปกติ ไม่ ต้องการหมอ  แต่ คนเจบ็ต้องการหมอ 32 เรามิ ได้ มาเพื่อ
จะเรยีกคนท่ี เห ็ นว ่าตัวชอบธรรม  แต่ มาเรยีกคนบาปให ้กล ับใจเสียใหม่� 33 เขาทัง้หลายทูลพระองค์ วา่ 
�ทําไมพวกศิษย์ของยอหน์ถืออดอาหารเนืองๆและอธษิฐานออ้นวอน และศิษย์ของพวกฟาร ิสี  ก็ ถือเหมือน
กัน  แต่ สาวกของท่านกินและด่ืม� 34 ฝ่ายพระองค์ตรสัแก่เขาวา่ �ท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวอดอาหาร
เมื่อเจ้าบ่าวยงัอยู่กับเขากระน้ันหรอื 35  แต่ วนัน้ันจะมาถึงเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไป ในวนัน้ัน
สหายจะถืออดอาหาร�

คําอุปมาเก่ียวกับเส้ือและถุงหนัง (มธ 9:16-17; มก 2:21-22)
36  พระองค์ ยงัตรสัคําอุปมาข้อหน่ึงแก่เขาด้วยวา่ � ไม่มี  ผู้ ใดฉีกท่อนผ้าจากเส้ือใหม่มาปะเส้ือเก่า ถ้าทํา

อยา่งน้ันเส้ือใหม่น้ันจะขาดเสียไป ท้ังท่อนผ้าท่ีเอามาจากเส้ือใหม่น้ั นก ็จะไม่สมกับเส้ือเก่าด้วย 37  ไม่มี  
ผู้ ใดเอาน้ําองุน่ใหมม่าใส่ในถุงหนังเก่า ถ้าทําอยา่งน้ันน้ําองุน่ใหม่จะทําใหถุ้งหนังเก่าขาดไป และน้ําองุน่
จะรัว่ ถุงหนั งก ็จะเสียไปด้วย 38  แต่ น้ําองุน่ใหม่ต้องใส่ในถุงหนังใหม่ ท้ังสองจะถนอมรกัษาด้วยกันได้
39  ไม่มี  ผู้ ใดเม่ื อด ื่ มน ํ้าองุน่เก่าแล้ว จะอยากได้น้ําองุน่ใหม่ ทันที เพราะเขาวา่ �ของเก่าน้ั นก ็ ดีกวา่ � �

6
 พระเยซู เป็นเจ้าเป็นใหญเ่หนือวนัสะบาโต (มธ 12:1-8; มก 2:23-28)

1 ต่อมาในวนัสะบาโตท่ี สอง หลังจากวนัแรกน้ัน  พระองค์ กําลังเสด็จไปท่ีในนา และพวกสาวกของ
พระองค์ ก็ เด็ดรวงข้าวขยี ้กิน 2 บางคนในพวกฟาร ิสี จึงกล่าวแก่เขาวา่ �ทําไมพวกท่านจึงทําการซ่ึงพระราช
บัญญั ติ หา้มไวใ้นวนัสะบาโต� 3  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �ท่านท้ังหลายยงัไม่ ได้ อา่นเรือ่งน้ี อ ีกหรอื  ท่ี  ดาว ิด
ได้กระทําเมื่ออดอยาก ท้ังท่านและพรรคพวกด้วย 4 คือท่านได้ เข ้าไปในพระนิเวศของพระเจ้า และรบั
ประทานขนมปังหน้าพระพักตรท้ั์งใหพ้รรคพวกด้วย ซ่ึงพระราชบัญญั ติ หา้มไม่ ให ้ใครรบัประทานเวน้แต่
พวกปุโรหติเท่าน้ัน� 5  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ � บุ ตรมนษุยเ์ป็นเจ้าเป็นใหญเ่หนือวนัสะบาโตด้วย�

ทรงรกัษาชายมือลีบ (มธ 12:9-14; มก 3:1-6)
6 ต่อมาในวนัสะบาโตอกีวนัหน่ึง  พระองค์ เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาและสัง่สอน  ท่ี น่ั นม ีชายคนหน่ึ งม ือ

ขวาลีบ 7 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี คอยดู พระองค์  วา่  พระองค์ จะทรงรกัษาเขาในวนัสะบาโต
หรอืไม่ เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์ ได้ 8  แต่  พระองค์ ทรงทราบความคิดของเขา จึงตรสัแก่คนมือลี บน ้ั นว ่า
�จงลุกขึ้นมายนือยู ่ข้างหน้า � เขาก็ ลุ กขึ้นยนื 9  แล ้วพระเยซูตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �เราจะถามท่านท้ัง
หลายวา่ ในวนัสะบาโตให ้ถู กต้องตามพระราชบัญญั ติ ควรจะทําการดีหรอืทําการรา้ย จะชว่ยชีว ิตด ีหรอื
จะผลาญชีว ิตด ี� 10  พระองค์ จึงทอดพระเนตรดู ทุ กคนโดยรอบ  แล ้วตรสักับชายคนน้ั นว ่า �จงเหยยีดมือ
ออกเถิด� เขาก็กระทําตาม และมือของเขาก็หายเป็นปกติเหมือนมื ออ ีกข้างหน่ึง 11  แต่ คนเหล่าน้ันต่างก็ มี 
ความเดือดดาล และปรกึษากั นว ่าจะกระทําอยา่งไรแก่ พระเยซู  ได้ 

ทรงเลือกอคัรสาวกสิบสองคน (มธ 10:2-4; มก 3:13-19)
12 ต่อมาคราวน้ันพระองค์เสด็จไปท่ี ภู เขาเพื่อจะอธษิฐาน และได้อธษิฐานต่อพระเจ้าคืนยงัรุง่ 13 ครั ้นร ุ่ง

เชา้แล้วพระองค์ทรงเรยีกสาวกของพระองค์  แล ้วทรงเลือกสิบสองคนออกจากหมู่สาวกน้ัน  ท่ี  พระองค์ ทรง
เรยีกวา่  อคัรสาวก 14 คือซี โมน ( ท่ี  พระองค์ ทรงให้ชื่ ออ ี กวา่ เปโตร� อนัดรูวน้์องชายของเปโตร ยากอบและ
ยอหน์  ฟี ลิปและบารโธโลมิว 15 มัทธวิและโธมัส ยากอบบุตรชายของอลัเฟอสั  ซี โมนท่ีเรยีกวา่ เศโลเท 16  ยู 
ดาสน้องชายของยากอบ และยูดาสอสิคารโิอทท่ีเป็นผู้ทรยศพระองค์ ด้วย 17  แล ้วพระองค์กับอคัรสาวกก็
ลงมายนื  ณ  ท่ี ราบแหง่หน่ึง  พร ้อมกับหมู่สาวกของพระองค์ และประชาชนเป็ นอ ันมากซ่ึงมาจากทัว่แควน้
ยูเดีย  กรุ งเยรูซาเล็ม และจากตําบลชายทะเลในเขตเมืองไทระและเมืองไซดอน เพื่อจะฟังพระองค์และให ้
พระองค์ ทรงรกัษาโรคของเขา 18 และบรรดาคนท่ีต้องทนทุกข์เพราะผี โสโครก เขาก็ ได้ รบัการรกัษาให้หาย
ด้วย 19 ประชาชนต่างก็พยายามท่ีจะถูกต้องพระองค์ เพราะวา่มี ฤทธิ ์ซ่านออกจากพระองค์รกัษาเขาใหห้าย
ทุกคน

ความสุ ขอ ันเป่ี ยมล ้น (มธ 5:2-12)
20  พระองค์ ทอดพระเนตรแลดู เหล่ าสาวกของพระองค์ตร ัสว ่า �ท่านท้ังหลายท่ีเป็นคนยากจนก ็เป็นสุข 

เพราะวา่อาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่าน 21 ท่านท้ังหลายท่ีอดอยากเวลาน้ี ก ็ เป็นสุข เพราะวา่ท่าน
จะได้ อิ่มหนํา ท่านท้ังหลายท่ี รอ้งไห ้ เวลาน้ี  ก ็ เป็นสุข เพราะวา่ท่านจะได้ หวัเราะ 22 ท่านท้ังหลายจะ
เป็นสุขเมื่อคนท้ังหลายจะเกลียดชงัท่าน และจะไล่ท่านออกจากพวกเขา และจะประณามท่าน และจะ
เหยยีดชื่อของท่านวา่เป็นคนชัว่ชา้ เพราะท่านเหน็แก่ บุ ตรมนษุย์ 23 ในวนัน้ันท่านท้ังหลายจงชื่นชม
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และเต้นโลดด้วยความยนิดี  เพราะ  ดู  เถิด บําเหน็จของท่านมี บรบูิรณ์ ในสวรรค์ เพราะวา่บรรพบุรุษของ
เขาได้กระทําอยา่งน้ันแก่พวกศาสดาพยากรณ์ เหมือนกัน 24  แต่  วบิัติ  แก่  เจ้ าท้ังหลายท่ี ม่ังมี เพราะวา่
เจ้าได้รบัส่ิงท่ีเล้าโลมใจแล้ว 25  วบิัติ  แก่  เจ้ าท้ังหลายท่ีอิ่มหนําแล้ว เพราะวา่เจ้าจะอดอยาก  วบิัติ  แก่  เจ้ 
าท้ังหลายท่ีหวัเราะเวลาน้ี เพราะวา่เจ้าจะเป็นทุกข์และรอ้งไห้ 26  วบิัติ  แก่  เจ้ าท้ังหลายเมื่อคนท้ังหลาย
จะยอวา่เจ้าดี เพราะบรรพบุรุษของเขาได้กระทําอยา่งน้ันแก่ ผู้  พยากรณ์  เท ็จเหมือนกัน 27  แต่ เราบอก
ท่านท้ังหลายท่ีกําลังฟงัอยู ่วา่ จงรกัศั ตรู ของท่าน จงทําดี แก่  ผู้  ท่ี  เกล ียดชงัท่าน 28 จงอวยพรแก่ คนที ่ แช ่ 
งด ่าท่าน จงอธษิฐานเพื่อคนท่ีเค่ียวเขญ็ท่าน 29  ผู้ ใดตบแก้มของท่านข้างหน่ึง จงห ันอ ีกข้างหน่ึงใหเ้ขา
ด้วย และผู้ใดรบิเอาเส้ือคลุมของท่านไป ถ้าเขาจะเอาเส้ื อด ้วยก็อยา่หวงหา้ม 30 จงให ้แก่  ทุ กคนท่ีขอ
จากท่าน และถ้าใครได้รบิเอาของของท่านไป อยา่ทวงเอาคืน 31จงปฏิบั ติ ต่อผูอ้ื่นอยา่งท่ีท่านปรารถนา
ให้เขาปฏิบั ติ ต่อท่าน 32  แม้ว ่าท่านท้ังหลายรกัผู้ ท่ี รกัท่าน จะนับวา่เป็นคุณอะไรแก่ ท่าน  ถึงแม้ คนบาป
ก็ยงัรกัผู้ ท่ี รกัเขาเหมือนกัน 33 ถ้าท่านท้ังหลายทําดี แก่  ผู้  ท่ี  ทําดี  แก่  ท่าน จะนับวา่เป็นคุณอะไรแก่ ท่าน 
เพราะวา่คนบาปกก็ระทําเหมือนกัน 34 ถ้าท่านท้ังหลายใหย้มืเฉพาะแต่ ผู้  ท่ี ท่านหวงัจะได้คืนจากเขาอกี
จะนับวา่เป็นคุณอะไรแก่ ท่าน  ถึงแม้ คนบาปก็ยงัให้คนบาปยมืโดยหวงัวา่จะได้รบัคืนจากเขาอกีเท่ากัน
35  แต่ จงรกัศั ตรู ของท่านท้ังหลาย และทําการดีต่อเขา จงให้เขายมืโดยไม่หวงัท่ีจะได้คื นอ ีก บําเหน็จ
ของท่านท้ังหลายจึงจะมี บรบูิรณ์ และท่านท้ังหลายจะเป็นบุตรของผู้ สูงสุด เพราะวา่พระองค์ยงัทรง
โปรดแก่คนอกตัญญูและคนชัว่ 36  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านท้ังหลายจงมีความเมตตากรุณา เหมือนอยา่งพระ
บิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณา 37 อยา่วนิิจฉัยโทษเขา และท่านท้ังหลายจะไม่ ได้  ถู กวนิิจฉัยโทษ
อยา่กล่าวโทษเขา และท่านท้ังหลายจะไม่ ถู กกล่าวโทษ จงยกโทษให ้เขา และท่านจะได้รบัการอภัยโทษ
38 จงให้ และท่านจะได้ร ับด ้วย และในตักของท่านจะได้รบัตวงด้วยทะนานถ้วนยดัส่ันแน่นพูนล้นใส่ ให ้
เพราะวา่ท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอนัใด จะตวงให้ท่านด้วยทะนานอนัน้ัน� 39  พระองค์ ตรสักับเขา
ทัง้หลายเป็นคําอุปมาด้วยวา่ �คนตาบอดจะนําทางคนตาบอดได้ หรอื ท้ังสองจะไม่ตกลงไปในบ่อหรอื
40  ศิษย ์ ไม่  ใหญ่ กวา่ครู  แต่  ศิษย ์ ทุ กคนท่ี ได้ รบัการฝึกสอนครบแล้ วก จ็ะเป็นเหมือนครูของตน 41  เหตุ ไฉน
ท่านมองดูผงท่ีในตาพี่น้องของท่าน  แต่  ไม่ ยอมพิจารณาไม้ท้ังท่อนท่ี อยู ่ในตาของท่านเอง 42  เหตุ ไฉน
ท่านจึงจะพู ดก ับพี่น้องของท่านวา่ � พี่ น้องเอย๋  ให ้เราเขี่ยผงออกจากตาของเธอ�  แต่  ท่ี  จร ิงท่านเองยงั
ไม่ เห ็นไม้ท้ังท่อนท่ี อยู ่ในตาของท่าน ท่านคนหน้าซ่ือใจคด จงชกัไม้ท้ังท่อนออกจากตาของท่านก่อน  แล 
้ วท ่านจะเหน็ได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาพีน้่องของท่านได้ 43 ด้วยวา่ต้นไม้ ดี ยอ่มไม่ เก ิดผลเลว หรอื
ต้นไม้เลวยอ่มไม่ เก ิดผลดี 44 เพราะวา่จะรูจั้กต้นไม้ ทุ กต้นได้ ก ็เพราะผลของมัน เพราะวา่เขายอ่มไม่ เก 
็บผลมะเด่ือจากต้นไม้ มี  หนาม หรอืยอ่มไม่ เก ็บผลองุน่จากพุ่มไม้ หนาม 45  คนดี  ก ็ยอ่มเอาของดีออกจาก
คลั งด ี แห ่งใจของตน และคนชั ่วก ็ยอ่มเอาของชัว่ออกจากคลังชัว่แหง่ใจของตน ด้วยใจเต ็มด ้วยอะไร
ปากก ็พู ดออกมาอยา่งน้ัน 46  เหตุ ไฉนท่านท้ังหลายจึงเรยีกเราวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์  เจ้าข้า �  
แต่  ไม่ กระทําตามท่ีเราบอกน้ัน

เรอืนท่ีสรา้งบนศิ ลา (มธ 7:24-27)
47  ทุ กคนท่ีมาหาเราและฟงัคําของเรา และกระทําตามคําน้ัน เราจะแจ้งให้ท่านท้ังหลายรู ้วา่ เขา

เปรยีบเหมือนผู้ ใด 48 เขาเปรยีบเหมือนคนหน่ึงท่ีสรา้งเรอืน เขาขุ ดล ึกลงไป  แล ้วต้ังรากบนศิ ลา และ
เมื่อน้ํามาท่วม กระแสน้ําไหลเชีย่วกระทบกระท่ัง  แต่  ทําให ้เรอืนน้ันหวัน่ไหวไม่ ได้ เพราะได้ต้ังรากบนศิ 
ลา 49 ส่วนคนท่ี ได้ ยนิและมิ ได้ กระทําตาม เปรยีบเหมือนคนหน่ึงท่ีสรา้งเรอืนบนดินไม่ก่อราก เม่ือ
กระแสน้ําไหลเชีย่วกระทบกระท่ัง เรอืนน้ั นก ็พังทลายลงทั นที และความพินาศของเรอืนน้ั นก ็ ใหญ่  ยิ่ง
นัก �

7
ทรงรกัษาผู้ รบัใช ้ของนายรอ้ย (มธ 8:5-13)

1 เม่ือพระองค์ตรสัคําเหล่าน้ันให้คนทัง้หลายฟังเสรจ็แล้ว  พระองค์ จึงเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม
2  มี  ผู้รบัใช ้ของนายรอ้ยคนหน่ึงท่ีนายรกัมากป่วยเกือบจะตายแล้ว 3 เม่ือนายรอ้ยได้ยนิถึงพระเยซู จึงใช ้
ผู้ใหญ่ บางคนของพวกยวิให้ไปออ้นวอนเชญิพระองค์เสด็จมารกัษาผู้ รบัใช ้ของตน 4 เม่ือเขาเหล่าน้ันมาถึง
พระเยซู แล้ว เขาก็ออ้นวอนพระองค์ด้วยใจรอ้นรนวา่ �นายรอ้ยน้ันเป็นคนสมควรท่ี พระองค์ จะกระทําการ
น้ันให ้ท่าน 5 เพราะวา่ท่านรกัชนชาติของเราและท่านได้สรา้งธรรมศาลาให ้เรา � 6  พระเยซู จึงเสด็จไปกับเขา
เม่ือพระองค์ไปเกือบจะถึ งบ ้านแล้ว นายรอ้ยจึงใชเ้พื่อนฝูงไปหาพระองค์ทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า อยา่ลําบาก
เลย เพราะวา่ข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรท่ีจะรบัเสด็จพระองค์ เข ้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ 7 เพราะเหตุ 
น้ัน ข้าพระองค์จึงคิดเห ็นว ่าไม่สมควรท่ีข้าพระองค์จะไปหาพระองค์ ด้วย  แต่ ขอพระองค์ทรงตร ัสส ่ัง และ
ผู้ รบัใช ้ของข้าพระองค์ ก็ จะหายโรค 8 ด้วยวา่ข้าพระองค์ อยู ่ ใต้  วนิ ัยทหาร  แต่  ก็ ย ังม ีทหารอยู ่ใต้ บังคับบัญชา
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ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะบอกแก่คนน้ี วา่ � ไป � เขาก็ ไป บอกแก่คนน้ั นว ่า � มา � เขาก็ มา บอกผู้ รบั
ใช ้ของข้าพระองค์ วา่ �จงทําสิง่น้ี� เขาก็ ทํา � 9 เม่ือพระเยซูทรงได้ยนิคําเหล่าน้ันแล้ว  ก็ ประหลาดพระทัย
ด้วยคนน้ัน จึงทรงเหลียวหลังตรสักับประชาชนท่ีตามพระองค์มาวา่ �เราบอกท่านท้ังหลายวา่  แม้ ในพวก
อสิราเอล เราไม่เคยพบความเชื่อมากเท่าน้ี� 10 ฝ่ายคนท่ี รบัใช ้ มาน ้ันเม่ือกลับไปถึ งบ ้านก็ ได้  เห ็นผู้ รบัใช ้
น้ันหายเป็นปกติ แล้ว 

 บุ ตรชายของหญิ งม ่ายได้ฟ้ืนคืนชพีท่ีเมืองนาอนิ
11 ต่อมาในว ันร ุ่งขึ้นพระองค์เสด็จไปยงัเมืองหน่ึงชื่อนาอนิ  เหล่ าสาวกของพระองค์กับคนเป็ นอ ันมากก็

ไปด้วยกั นก ับพระองค์ 12 เม่ือพระองค์มาใกล้ ประตู เมืองน้ัน  ดู  เถิด  มี คนหามศพชายหนุ่มคนหน่ึงมา เป็น
บุตรชายคนเดียวของแม่ และนางก็เป็นหญิ งม ่าย ชาวเมืองเป็ นอ ันมากมากับหญิงน้ัน 13 เม่ือองค์พระผู้
เป็นเจ้าได้ทอดพระเนตรเหน็มารดาน้ัน  พระองค์ ทรงเมตตากรุณาเขาและตรสัแก่เขาวา่ �อยา่รอ้งไห�้ 14  
แล ้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ ถู กต้องโลง คนหามศพน้ั นก ็หยุดยนือยู่  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �ชายหนุ่มเอย๋
เราส่ังเจ้าวา่  ลุ กขึ้นเถิด� 15  คนที ่ตายน้ั นก ็ ลุ กขึ้นน่ังเริม่พูด  พระองค์ จึงทรงมอบชายหนุ่มให ้แก่ มารดา
ของเขา 16 ฝ่ายคนทัง้ปวงมีความกลัวและเขาสรรเสรญิพระเจ้าวา่ �ท่านศาสดาพยากรณ์ ผู้ยิง่ใหญ่  ได้  เก 
ิดขึ้นท่ามกลางเรา�  และ �พระเจ้าได้เสด็จมาเยีย่มเยยีนชนชาติของพระองค์ แล้ว � 17 และกิตติ ศัพท์ ของ
พระองค์ ได้ เล่ืองลือไปตลอดทัว่แควน้ยูเดีย และทัว่แวน่แควน้ล้อมรอบ 18 ฝ่ายพวกศิษย์ของยอห ์นก ็ ได้ เล่า
เหตุ การณ์ ทัง้ปวงน้ันใหท่้านฟัง

พวกศิษยข์องยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมาทูลถามพระเยซู (มธ 11:2-6)
19 ยอหน์จึงเรยีกศิษย์ของท่านสองคน  ใช ้เขาไปหาพระเยซูทูลถามวา่ �ท่านเป็นผู้ ท่ี จะมาน้ันหรอื หรอื

เราจะต้องคอยผู้ อื่น � 20 เม่ือคนทัง้สองน้ันมาถึงพระองค์ แล ้วเขาทูลวา่ �ยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมาใช้ข้าพเจ้า
มาหาท่านให้ถามวา่ �ท่านเป็นผู้ ท่ี จะมาน้ันหรอื หรอืเราจะต้องคอยผู้ อื่น � � 21  ในเวลาน้ัน  พระองค์  ได้ 
ทรงรกัษาคนเป็ นอ ันมากใหห้ายจากความเจ็บป่วยและโรคต่างๆและใหพ้้นจากวญิญาณชัว่ และคนตาบอด
หลายคนพระองค์ ได้ ทรงรกัษาให ้เห ็นได้ 22  แล ้วพระเยซูตรสัตอบศิษย์สองคนน้ั นว ่า �จงไปแจ้งแก่ยอหน์
ตามซึ่งท่านได้ เห ็นและได้ยนิคือวา่ คนตาบอดก็หายบอด คนงอ่ยเดินได้ คนโรคเรือ้นหายสะอาด คนหู
หนวกได้ ยนิ คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสรฐิก็ประกาศแก่คนอนาถา 23  บุ คคลผู้ใดไม่ เห ็ นว ่า
เราเป็ นอ ุปสรรค  ผู้ น้ันเป็นสุข�

 พระเยซู ทรงยกยอ่งยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา (มธ 11:7-13)
24 เม่ือผู้ส่งข่าวทัง้สองของยอหน์ไปแล้ว  พระองค์ จึงตัง้ต้นตรสักับประชาชนถึงยอห ์นว ่า �ท่านท้ังหลาย

ได้ออกไปในถ่ินทุ รก ันดารเพื่ อด ู อะไร  ดู ต้ นอ ้อไหวโดยถูกลมพัดหรอื 25  แต่ ท่านท้ังหลายได้ ไปดู  อะไร  ดู 
คนนุ่งหม่ผ้าเน้ื ออ ่อนน่ิมหรอื  ดู  เถิด คนนุ่งหม่ผ้างดงามและอยู ่อยา่งดี วเิศษยอ่มอยู่ในราชสํานัก 26  แต่ 
ท่านท้ังหลายออกไปดู อะไร  ดู  ศาสดาพยากรณ์  หรอื  แน่  ทีเดียว เราบอกท่านวา่ ยิ่งกวา่ศาสดาพยากรณ์ 
อกี 27 คือผู้น้ันเองท่ีพระคัมภีร ์ได้  เข ียนถึงวา่ � ดู  เถิด เราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่าน  ผู้ น้ันจะเตรยีม
มรรคาของท่านไว้ข้างหน้าท่าน� 28 เราบอกท่านท้ังหลายวา่ ในบรรดาคนท่ีบังเกิดจากผู้หญิงมาน้ัน  
ไม่มี  ศาสดาพยากรณ์  ผู้ ใดใหญก่วา่ยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา  แต่ วา่ผู้ต่ําต้อยท่ีสุดในอาณาจักรของพระเจ้า
ก ็ใหญ่ กวา่ยอหน์เสี ยอ ีก� 29 ฝ่ายคนทัง้ปวงเม่ือได้ ยนิ รวมทัง้พวกเก็บภาษี ด้วย  ก็ได้ รบัวา่พระเจ้ายุ ติ ธรรม
โดยท่ีเขาได้รบับัพติศมาของยอหน์แล้ว

 คําวจิารณ์  อยา่งไร ้ เหตุ ผลของพวกฟาร ิสี 
30  แต่ พวกฟาร ิสี และพวกนักกฎหมายปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรบัเขา โดยท่ี มิได้ รบับัพติศมา

จากยอหน์ 31 และองค์พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า � เหตุ ฉะน้ันเราจะเปรยีบคนยุ คน ้ีเหมือนกับอะไรดี และเขา
เหมือนอะไร 32 เปรยีบเหมือนเดก็น่ังท่ีกลางตลาดรอ้งแก่เพื่อนวา่ �พวกฉันได้ เป่าป่ี  ให ้พวกเธอ และ
เธอมิ ได้  เต้นราํ พวกฉันได้พิลาปรํ่าไห ้ให ้ แก่ พวกเธอ และพวกเธอมิ ได้  รอ้งไห ้� 33 ด้วยวา่ยอหน์ผู้ ให ้รบั
บัพติศมาก ็ไม่ได้ รบัประทานขนมปังหร ือด ่ื มน ้ําองุน่ และท่านท้ังหลายวา่ �เขามี ผี  เข ้าสิงอยู�่ 34 ฝ่าย
บุตรมนษุย์มาท้ั งก ินและด่ืม และท่านท้ังหลายวา่ � ดู  เถิด  น่ี เป็นคนกินเติบและด่ื มน ํ้าองุน่มาก เป็ นม ิต
รสหายกับพวกคนเกบ็ภาษีและพวกคนบาป� 35  แต่ พระปัญญาก็ปรากฏวา่ชอบธรรมแล้วโดยบรรดา
ผลแหง่พระปัญญาน้ัน�

หญิงคนชัว่ชโลมพระเยซู
36  มี คนหน่ึงในพวกฟาร ิสี เชญิพระองค์ไปเสวยพระกระยาหารกับเขา  พระองค์  ก็ เสด็จเข้าไปในเรอืนของ

คนฟาร ิสี คนน้ัน  แล ้วเอนพระกายลง 37 และดู เถิด  มี  ผู้ หญิงคนหน่ึงในเมืองน้ันซ่ึงเป็นหญิงชัว่ เม่ือรูว้า่พระ
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เยซูทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ในบ้านของคนฟาร ิสี  น้ัน นางจึงถือผอบน้ํามันหอม 38  มาย ืนอยู่ข้างหลัง
ใกล้พระบาทของพระองค์ เริม่รอ้งไห้น้ําตาไหลชาํระพระบาทและเอาผมเชด็  จุ บพระบาทของพระองค์ และ
ชโลมพระบาทด้วยน้ํามันหอมน้ัน 39 ฝ่ายคนฟาร ิสี  ท่ี  ได้ เชญิพระองค์เม่ือเหน็แล้ วก ็นึกในใจวา่ �ถ้าท่านน้ี
เป็นศาสดาพยากรณ์ ก็ จะรู ้วา่ หญิงผู้ น้ี  ท่ี  ถู กต้องกายของท่านเป็นผูใ้ดและเป็นคนอยา่งไร เพราะนางเป็นคน
ชัว่� 40 ฝ่ายพระเยซูตรสัตอบเขาวา่ � ซี โมนเอย๋ เรามีอะไรจะพู ดก ั บท ่านบ้าง� เขาทูลวา่ �ท่านอาจารย ์
เจ้าข้า เชญิพูดไปเถิด�

 ผู้  ท่ี  ได้ รบัการยกบาปมากก็รกัมาก
41  พระองค์ จึงตร ัสว ่า � เจ้าหน้ี คนหน่ึ งม ี ลูกหน้ี สองคน คนหน่ึงเป็นหน้ีเงนิหา้รอ้ยเหรยีญเดนาร ิอนั 

 อ ีกคนหน่ึงเป็นหน้ีเงนิหา้สิบเหรยีญ 42 เมื่อเขาไม่ มี อะไรจะใช ้หน้ี  แล้ว ท่านจึงโปรดยกหน้ี ให ้เขาท้ัง
สองคน เพราะฉะน้ันจงบอกเราวา่ ในสองคนน้ัน คนไหนจะรกัเจ้าหน้ี มากกวา่ � 43  ซี โมนจึงทูลตอบวา่
�ข้าพเจ้าเห ็นว ่า  คนที ่ เจ้าหน้ี  ได้ โปรดยกหน้ี ให ้ มากกวา่ �  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �ท่านคิดเหน็ถูกแล้ว�
44  พระองค์ จึงทรงเหลียวหลั งด ู ผู้ หญิงน้ัน และตรสัแก่ ซี โมนวา่ �ท่านเหน็ผู้หญิงน้ี หรอื เราได้ เข ้ามาใน
บ้านของท่าน ท่านมิ ได้  ให ้น้ําล้างเท้าของเรา  แต่ นางได้เอาน้ําตาชาํระเท้าของเรา และได้เอาผมของตน
เชด็ 45 ท่านมิ ได้  จุ บเรา  แต่  ผู้ หญิงน้ี ต้ังแต่ เราเข้ามามิ ได้ หยุดจุบเท้าของเรา 46 ท่านมิ ได้ เอาน้ํามันชโลม
ศีรษะของเรา  แต่ นางได้เอาน้ํามันหอมชโลมเท้าของเรา 47  เหตุ  ฉะน้ัน เราบอกท่านวา่ ความผิดบาป
ของนางซึ่ งม ีมากได้โปรดยกเสียแล้วเพราะนางรกัมาก  แต่  ผู้  ท่ี  ได้ รบัการยกโทษน้อย  ผู้ น้ั นก ็รกัน้อย�
48  พระองค์ จึงตรสัแก่นางวา่ �ความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้ว� 49 ฝ่ายคนทัง้หลายท่ีเอนกายอยู่
ด้วยกั นก ับพระองค์ เริ ่มน ึกในใจวา่ �คนน้ีเป็นใครแม้ความผิดบาปก็ยกให ้ได้ � 50  พระองค์ จึงตรสัแก่ ผู้ หญิง
น้ั นว ่า �ความเชื่อของเจ้าได้ ทําให ้ เจ้ ารอด จงไปเป็นสุขเถิด�

8
การประกาศและการรกัษาในแควน้กาลิลี

1 ต่อมาภายหลังพระองค์ ก็ เสด็จไปตามทุ กบ ้านทุกเมือง ทรงประกาศข่าวประเสรฐิแหง่อาณาจักรของ
พระเจ้า สาวกสิบสองคนน้ั นก ็ อยู ่กับพระองค์ 2  พร ้อมกับผู้หญิงบางคนท่ี มี วญิญาณชัว่ออกจากนางและท่ี
หายโรคต่างๆ คือมารยี ์ท่ี เรยีกวา่ชาวมักดาลา  ท่ี  ได้ ทรงขับผีออกจากนางเจ็ดผี 3 และโยอนันาภรรยาของคู 
ซา ต้นเรอืนของเฮโรด และซูซันนา และผู้หญิ งอ ื่นๆหลายคนท่ีเคยปรนนิบั ติ  พระองค์ ด้วยการถวายสิง่ของ
ของเขา

คําอุปมาเก่ียวกับผู้ หวา่น (มธ 13:1-23; มก 4:1-20)
4 เม่ือประชาชนเป็ นอ ันมากอยู ่พรอ้มกัน และคนกําลังมาหาพระองค์จากทุกเมือง  พระองค์ จึงตรสัเป็น

คําอุปมาวา่ 5 � มี  ผู้ หวา่นคนหน่ึงออกไปหวา่นเมลด็พืชของตน และเม่ือเขาหวา่น เมลด็พื ชน ้ั นก ็ตกตาม
หนทางบ้าง  ถู กเหยยีบยํ่า และนกในอากาศมากินเสีย 6 บ้างก็ตกท่ี หนิ และเม่ืองอกขึ้นแล้ วก ็ เห ่ียวแหง้
ไปเพราะท่ี ไม่  ชื้น 7 บ้างก็ตกท่ีกลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นมาด้วยปกคลุมเสีย 8 บ้างก็ตกท่ี ดิ นดี
จึงงอกขึ้นเกิดผลรอ้ยเท่า� ครัน้พระองค์ตร ัสอย ่างน้ันแล้ว จึงทรงรอ้งวา่ �ใครมี หู  ฟงัได้ จงฟงัเถิด� 9  
เหล่ าสาวกจึงทูลถามพระองค์ วา่ �คําอุปมาน้ันหมายความวา่อยา่งไร� 10  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �ข้อความลึ 
กล ับแหง่อาณาจักรของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านท้ังหลายรู ้ได้  แต่ สําหรบัคนอื่นน้ันได้ ให ้เป็นคําอุปมา
เพื่อเมื่อเขาดู ก ็ ไม่เหน็ และเมื่อเขาได้ย ินก ็ ไม่เข้าใจ 11 คําอุปมาน้ั นก ็ อยา่งน้ี เมลด็พื ชน ั้นได้ แก่ พระวจนะ
ของพระเจ้า 12  ท่ี ตกตามหนทางได้ แก่ คนเหล่าน้ั นที ่ ได้ยนิ  แล ้วพญามารมาชงิเอาพระวจนะจากใจของ
เขา เพื่อไม่ ให ้เขาเชื่อและรอดได้ 13 ซ่ึงตกท่ีหนิน้ันได้ แก่ คนเหล่าน้ั นที ่ ได้ ยนิแล้ วก ็รบัพระวจนะน้ันด้วย
ความปร ีดี  แต่  ไม่มี  ราก  เชื่อได้  แต่  ชัว่คราว เม่ือถูกทดลองเขาก็หลงเสียไป 14  ท่ี ตกกลางหนามน้ันได้ แก่ 
คนเหล่าน้ั นที ่ ได้ ยนิแล้วออกไป และความปรารภปรารมย์  ทรพัย์สมบัติ ความสนกุสนานแหง่ชีว ิตน ้ี ก ็
ปกคลุมเขา ผลของเขาจึงไม่ เติบโต 15 และซ่ึงตกท่ี ดิ นดี น้ัน  ได้แก่ คนเหล่าน้ั นที ่ ได้ ยนิพระวจนะด้วยใจ
ซื่ อสัตย ์และใจท่ี ดี  แล้วก ็จดจําไว้ จึงเกิดผลด้วยความเพียร

คําอุปมาเก่ียวกับเทียนท่ี จุ ดไว้ (มธ 5:15-16; มก 4:21-23;  ลก 11:33)
16  ไม่มี  ผู้ ใดเมื่อจุดเทียนแล้วจะเอาภาชนะครอบไว้ หรอืวางไว ้ใต้  เตียง  แต่ ต้ังไว ้ท่ี  เชงิเทียน เพื่อคน

ท้ังหลายท่ี เข ้ามาจะเหน็แสงสวา่งได้ 17 ด้วยวา่ไม่ มี  สิ ่งใดท่ีซ่อนไว้ซ่ึงจะไม่ปรากฏแจ้ง และไม่ มี  สิ ่งใด
ท่ีปิดบังไว้ซึ่งจะไม่ รู ้จะไม่ต้องแพรง่พราย 18  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านท้ังหลายจะฟงัอยา่งไรก็จงเอาใจจดจ่อ
เพราะวา่ผู้ใดมี อยู ่ แล ้วจะทรงเพิ่มเติมให ้แก่  ผู้ น้ั นอ ีก  แต่  ผู้ ใดไม่ มี  แม้ ซึ่งเขาคิดวา่มี อยู ่น้ันจะทรงเอาไป
จากเขา�
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มารดาและพวกน้องชายของพระเยซู ก็ เหมือนกับคนอื่นๆ (มธ 12:46-50; มก 3:31-35)
19 ครัง้น้ันมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มาหาพระองค์  แต่  เข ้าไปถึงพระองค์ ไม่ได้ เพราะคนมาก

20  มี คนทูลพระองค์ วา่ �มารดาและน้องชายของพระองค์ยนือยู่ข้างนอกปรารถนาจะพบพระองค์� 21  แต่  
พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ �มารดาของเรา และพีน้่องของเราคือคนเหล่าน้ั นที ่ ได้ ฟงัพระวจนะของพระเจ้า
และกระทําตาม�

 พระเยซู ทรงสัง่ให ้พายุ สงบลง (มธ 8:23-27; มก 4:36-41)
22  อยู ่มาวนัหน่ึงพระองค์เสด็จลงเร ือก ับเหล่าสาวกของพระองค์  แล ้วพระองค์ตรสัแก่เขาวา่ � ให ้เราข้าม

ทะเลสาบไปฟากข้างโน้น� เขาก็ถอยเรอืออกไป 23 เม่ือกําลังแล่นไปพระองค์ทรงบรรทมหลับ และบังเกิด
พายุ กล ้ากลางทะเลสาบ น้ําเข้าเรอือยู่น่ากลัวจะมี อนัตราย 24 เขาจึงมาปลุกพระองค์ วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า  
อาจารย ์ เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้หลายกําลังจะพินาศอยู ่แล้ว �  พระองค์ จึงทรงต่ืนขึ้นหา้มลมและคล่ืน  แล ้วคล่ืน
ลมก็หยุดเงยีบสงบที เดียว 25  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ �ความเชื่อของเจ้าอยู ่ท่ีไหน � เขาเหล่าน้ันกลัว
และประหลาดใจพู ดก ั นว ่า �ท่านผู้ น้ี เป็นผู้ใดจึงสั ่งบ ังคับลมและน้ําได้ และลมกั บน ํ้าน้ั นก ็เชื่อฟังท่าน�

คนคลัง่เพราะถูกผี สิ งในเมืองกาดารา (มธ 8:28-34; มก 5:1-17)
26 เขาแล่นไปถึงแขวงชาวเมืองกาดาราท่ี อยู ่ตรงข้ามกาลิลี 27 เม่ือพระองค์เสด็จขึ้นบกแล้ว  มี ชายคน

หน่ึงจากเมืองน้ันมาพบพระองค์ คนน้ั นม ี ผี  เข ้าสิงอยู่นานแล้ว และมิ ได้ สวมเส้ือ  มิได้  อยู ่ เรอืน  แต่  อยู ่ตาม
อุโมงค์ ฝังศพ 28 ครัน้เหน็พระเยซูเขาก็ โห่รอ้ง และกราบลงตรงพระพักตร ์พระองค์ รอ้งเสียงดังวา่ �ข้าแต่ 
พระเยซู  บุ ตรของพระเจ้าสูงสุด ข้าพระองค์ เก ่ียวข้องอะไรกั บท ่านเล่า ขอพระองค์อยา่ทรมานข้าพระองค์�
29 ( ท่ี  พู ดเชน่น้ี ก็ เพราะพระองค์ ได้ สัง่ผีโสโครกให้ออกมาจากตัวคนน้ัน ด้วยวา่ผีน้ันแผลงฤทธิ์ในตัวเขา
บ่อยๆ และเขาถูกจําด้วยโซ่ ตรวน  แต่ เขาได้หกัเครือ่งจําน้ันเสีย  แล ้วผี ก็ นําเขาไปในท่ี เปล่ียว ) 30 ฝ่ายพระ
เยซูตรสัถามมั นว ่า � เจ้ าชื่ออะไร� มันทูลตอบวา่ �ชื่อกอง� ด้วยวา่มี ผี หลายตนเข้าสิงอยูใ่นตัวเขา 31  ผี น้ัน
จึ งอ ้อนวอนขอพระองค์ มิ  ให ้สัง่ให้มันลงไปยงันรกขุ มล ึก 32 ตําบลน้ั นม ีสุกรฝูงใหญ่กําลังหากินอยู ่ท่ี  ภูเขา  ผี  
เหล่ าน้ันได้ออ้นวอนพระองค์ขออนญุาตใหมั้นเข้าสิงในฝูงสุ กร  พระองค์  ก็ ทรงอนญุาต 33  ผี  เหล่ าน้ันจึงออก
มาจากคนน้ัน  แล ้วเข้าอยูใ่นตัวสุ กร สุกรทัง้ฝู งก ว็ิง่พุ่งกระโดดจากหน้าผาชนัลงไปในทะเลสาบสําลักน้ําตาย
34 ฝ่ายคนเล้ียงสุกรเม่ือเหน็เหตุ การณ์  ท่ี  เกิดขึ้น ต่างก็ หนี ไปเล่าเรือ่งน้ันทัง้ในเมืองและนอกเมือง 35 คนทัง้
หลายจึงออกไปดู เหตุการณ์  ท่ี  เกิดขึ้น และเม่ือเขามาถึงพระเยซู  ก็  เห ็นคนน้ั นที ่ มี  ผี ออกจากตั วน ุ่งหม่ผ้ามี 
สติอารมณ์  ดี น่ังใกล้พระบาทพระเยซู เขาทัง้หลายก็พากันกลัว 36 ฝ่ายคนทัง้หลายท่ี ได้  เหน็  ก็ เล่าให้เขาทัง้
หลายฟังถึงเรือ่งคนท่ี ผี  สิ งได้หายปกติ อยา่งไร 37 ชาวเมืองกาดาราและคนทัง้ปวงท่ี อยู ่ตามชนบทโดยรอบ
จึ งอ ้อนวอนพระองค์ ให ้ไปเสียจากเขา เพราะวา่เขากลัวยิง่นัก  พระองค์ จึงเสด็จลงเรอืกลับไป 38  คนที ่ ผี ออก
จากตั วน ้ั นอ ้อนวอนขอติดตามพระองค์  แต่  พระเยซู ส่งเขาออกไป ตร ัสส ่ังวา่ 39 �จงกลับไปบ้านเรอืนของ
ตัว และบอกถึงเรือ่งการใหญซ่ึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทําแก่ เจ้า �  แล ้วคนน้ั นก ไ็ปประกาศแก่คนทัง้เมืองถึง
เหตุ การณ์  ใหญ่ ยิง่ท่ี พระเยซู  ได้ ทรงกระทําแก่ ตน 

 บุ ตรสาวของไยรสัฟ้ืนคืนชพีและหญิงผู้ ถู กต้องชายฉลองพระองค์ (มธ 9:18-26; มก 5:22-43)
40 ต่อมาเม่ือพระเยซูเสด็จกลับมาแล้ว ประชาชนก็ต้อนรบัพระองค์ ด้วยความยนิดี เพราะเขาทัง้หลาย

คอยท่าพระองค์ อยู ่41  ดู  เถิด  มี ชายคนหน่ึงชื่อไยรสั เป็นนายธรรมศาลา มากราบลงท่ีพระบาทพระเยซู
ออ้นวอนพระองค์ ให ้เสด็จเข้าไปในเรอืนของเขา 42 เพราะวา่เขามี บุ ตรสาวคนเดียว  อายุ ประมาณสิบสอง
ปี และบุตรสาวน้ันนอนป่วยอยู ่เก ือบจะตาย เม่ือพระองค์เสด็จไปน้ัน ประชาชนเบียดเสียดพระองค์ 43  มี  
ผู้ หญิงคนหน่ึงเป็นโรคตกเลือดได้ สิ บสองปีมาแล้ว และได้ ใช ้ ทรพัย ์ทัง้หมดของเธอเป็นค่าหมอ  ไม่มี  ผู้ ใด
รกัษาให้หายได้ 44  ผู้ หญิงน้ันแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์ และในทันใดน้ันเลือดท่ีตกก็ หยุด 
45  พระเยซู จึงตรสัถามวา่ �ใครได้ ถู กต้องเรา� เม่ือคนทัง้หลายได้ ปฏิเสธ เปโตรกับคนท่ี อยู ่ด้วยกันจึงทูล
วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า  ก็ เป็นเพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์ และพระองค์ยงัทรงถามอกีหรอืวา่ �ใครได้ 
ถู กต้องเรา� � 46  แต่  พระเยซู ตร ัสว ่า � มี  ผู้  หน ่ึงได้ ถู กต้องเรา เพราะเรารูสึ้กวา่ฤทธิ ์ได้ ซ่านออกจากตัว
เรา� 47 เม่ือผู้หญิงน้ันเห ็นว ่าจะซ่อนตัวไว ้ไม่ได้  แล้ว เธอก็ เข ้ามาตัวสัน่กราบลงตรงพระพักตร ์พระองค์ ทูล
พระองค์ต่อหน้าคนทัง้ปวงวา่ เธอได้ ถู กต้องพระองค์ เพราะเหตุอะไร และได้หายโรคในทันใดน้ัน 48  พระองค์ 
จึงตรสัแก่เขาวา่ �ลูกสาวเอย๋ จงมีกําลังใจเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทําให ้เจ้ าหายโรคแล้ว จงไป
เป็นสุขเถิด� 49 เม่ือพระองค์กําลังตร ัสอย ู่ มี คนหน่ึงมาจากบ้านนายธรรมศาลา บอกเขาวา่ �ลูกสาวของ
ท่านตายเสียแล้ว  ไม่ ต้องรบกวนท่านอาจารย ์ต่อไป � 50 ฝ่ายพระเยซูเม่ือได้ยนิจึงตรสัแก่เขาวา่ �อยา่กลัว
เลย จงเชื่อเท่าน้ันและลูกจะหายดี� 51 เม่ือพระองค์เสด็จเข้าไปในเรอืน  พระองค์  ไม่ ทรงยอมให ้ผู้ ใดเข้าไป
 เวน้แต่ เปโตร ยากอบ ยอหน์ และบิดามารดาของเด็กน้ัน 52 คนทัง้หลายจึงรอ้งไห้รํา่ไรเพราะเด็กน้ัน  แต่  
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พระองค์ ตร ัสว ่า �อยา่รอ้งไห ้เลย เขาไม่ ตาย  แต่ นอนหลั บอย ู่� 53 คนทัง้ปวงก็พากันหวัเราะเยาะพระองค์
เพราะรูว้า่เด็กน้ันตายแล้ว 54 ฝ่ายพระองค์ทรงไล่คนทัง้หมดออกไป  แล ้วทรงจับมือเด็กน้ัน ตร ัสว ่า �ลูก
เอย๋ จงลุกขึ้นเถิด� 55  แล ้วจิตวญิญาณก็ กล ับเข้าในเด็กน้ัน เขาก็ ลุ กขึ้นทั นที  พระองค์ จึงตร ัสส ่ังให้เอา
อาหารมาใหเ้ขากิน 56 ฝ่ายบิดามารดาของเด็กน้ั นก ็ ประหลาดใจ  แต่  พระองค์ ทรงกําชบัเขาไม่ ให ้บอกผู้ใดให ้
รู ้ เหตุการณ์ ซ่ึงเป็นมาน้ัน

9
ทรงส่ งอ ัครสาวกสิบสองคนออกไปประกาศ (มธ 10:1-42; มก 6:7-13)

1  พระองค์ ทรงเรยีกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาพรอ้มกัน  แล ้วทรงประทานให้เขามีอาํนาจและสิทธิ
อาํนาจเหนือผทัีง้ปวงและรกัษาโรคต่างๆให ้หาย 2  แล ้วพระองค์ทรงใชเ้ขาไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้า
และรกัษาคนป่วยเจ็บให ้หาย 3  พระองค์ จึงตร ัสส ัง่เขาวา่ �อยา่เอาอะไรไปใชต้ามทาง  เชน่  ไม้เท้า หรอืยา่ม
หรอือาหาร หรอืเงนิ หรอืเส้ือคลุมสองตัว 4 และถ้าเข้าไปในเรอืนไหน จงอาศัยอยู่ในเรอืนน้ันจนกวา่จะ
ไป 5  ผู้ ใดไม่ต้อนรบัพวกท่าน เม่ือท่านจะไปจากเมืองน้ัน จงสะบัดผงคลี ดิ นจากเท้าของท่านออกส่อให ้
เห ็นความผิดของเขา� 6  เหล่ าสาวกจึงออกไปตามเมืองต่างๆประกาศข่าวประเสรฐิ และรกัษาคนป่วยเจ็ 
บท ุกแหง่ให ้หาย 

ความตายของยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา (มธ 14:1-12; มก 6:14-29)
7 ฝ่ายเฮโรดเจ้าเมืองได้ยนิเรือ่งเหตุ การณ์ ทัง้ปวงซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทําน้ัน จึงคิดสงสัยมาก เพราะ

บางคนวา่ยอหน์เป็นขึ้นมาจากความตาย 8บางคนก็วา่เป็นเอลียาหม์าปรากฏ คนอื่ นว ่าเป็นศาสดาพยากรณ์
โบราณกลับเป็นขึ้นมาอกี 9 เฮโรดจึงวา่ �ยอหน์น้ันเราได้ตัดศีรษะแล้ว  แต่ คนน้ี ท่ี เราได้ยนิเหตุ การณ์ ของ
เขาอยา่งน้ีคือผู้ใดเล่า�  แล ้วเฮโรดจึงหาโอกาสท่ีจะเหน็พระองค์

ทรงเล้ียงอาหารคนหา้พัน (มธ 14:13-21; มก 6:30-44; ยน 6:1-4)
10 ครั ้นอ ัครสาวกกลับมาแล้ว เขาทูลพระองค์ถึงบรรดาการซ่ึงเขาได้กระทําน้ัน  พระองค์ จึงพาเขาไปยงั

ท่ี เปล ่ียวแต่ลําพังใกล้เมืองท่ีเรยีกวา่เบธไซดา 11  แต่ เม่ือประชาชนรู ้แล ้วจึงตามพระองค์ ไป  พระองค์ ทรง
ต้อนรบัเขา ตร ัสส ่ังสอนเขาถึงอาณาจักรของพระเจ้า และทุกคนท่ีต้องการให้หายโรคพระองค์ ก็ ทรงรกัษา
ให้ 12ครัน้กําลังจะเยน็แล้ว สาวกสิบสองคนมาทูลพระองค์ วา่ � ขอให ้ประชาชนไปตามเมืองต่างๆและชนบท
ท่ี อยู ่แถบน้ี หาท่ีพักนอนและหาอาหารรบัประทาน เพราะท่ีเราอยู ่น้ี เป็ นที ่ เปล่ียว � 13  แต่  พระองค์ ตรสัแก่
เขาวา่ �พวกท่านจงเล้ียงเขาเถิด� เขาทูลวา่ �เราไม่ มี อะไรมาก  มี  แต่ ขนมปังหา้ก้อนกับปลาสองตัว เวน้
เสียแต่เราจะไปซ้ืออาหารสําหรบัคนทัง้ปวงน้ี� 14 เพราะวา่คนเหล่าน้ันนับแต่ ผู้ ชายได้ประมาณหา้พันคน
 พระองค์ จึงสัง่เหล่าสาวกของพระองค์ วา่ �จงให้คนท้ังปวงน่ังลงเป็นหมู่ ๆ  ราวหมู่ละหา้สิบคน� 15 เขา
ก็กระทําตาม คือให้คนทัง้ปวงน่ังลง 16 เม่ือพระองค์ทรงรบัขนมปังหา้ก้อนกับปลาสองตั วน ้ันแล้ว  ก็ แหงน
พระพักตร ์ดู ฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณ  แล ้วหกัส่งให ้แก่  เหล่ าสาวก  ให ้เขาแจกแก่ ประชาชน 17 เขาได้กิ นอ ่ิ มท 
ุกคน  แล ้วเขาเก็บเศษอาหารท่ียงัเหลือน้ันได้ สิ บสองกระบุง

การยอมรบัอนัยิง่ใหญข่องเปโตร (มธ 16:13-20; มก 8:27-30)
18 ต่อมาเม่ือพระองค์กําลังอธษิฐานอยู ่แต่ลําพัง  เหล่ าสาวกอยู่กับพระองค์  พระองค์ จึงตรสัถามเขาวา่

�คนท้ังปวงพู ดก ั นว ่า เราเป็นผู้ ใด � 19  เหล่ าสาวกทูลตอบวา่ �เขาวา่เป็นยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา บางคน
วา่เป็นเอลียาห์  แต่ คนอื่ นว ่าเป็นคนหน่ึงในพวกศาสดาพยากรณ์โบราณเป็นขึ้นมาใหม่� 20  พระองค์ จึงตรสั
ถามเขาวา่ � แล ้วพวกท่านเล่าวา่เราเป็นผู้ ใด � เปโตรทูลตอบวา่ �เป็นพระครสิต์ของพระเจ้า� 21  พระองค์ 
จึงกําชบัสัง่เขามิ ให ้บอกความน้ี แก่  ผู้ใด 

พระครสิต์ทรงพยากรณ์ถึงความตายของพระองค์  สิ ่งท่ีสาวกต้องสละ
22 ตร ัสว ่า � บุ ตรมนษุย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการ พวกผู้ ใหญ่ พวกปุโรหติใหญ่ และพวกธร

รมาจารย์จะปฏิเสธท่าน ในท่ีสุดท่านจะต้องถูกประหารชวีติ  แต่ ในว ันที ่สามท่านจะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้น
มาใหม่� 23  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาทัง้หลายวา่ �ถ้าผู้ใดใครจ่ะตามเรามา  ให ้ ผู้ น้ันเอาชนะตัวเอง และรบั
กางเขนของตนแบกทุกวนั และตามเรามา 24 เพราะวา่ผูใ้ดใครจ่ะเอาชวีติรอด  ผู้ น้ันจะเสียชวีติ  แต่  ผู้ ใด
จะเสียชวีติเพราะเหน็แก่ เรา  ผู้ น้ันจะได้ ช ีวติรอด 25 เพราะถ้าผู้ใดจะได้ สิ ่งของส้ินท้ังโลกแต่ต้องเสียตัว
ของตนเองหรอืถูกท้ิงเสีย  ผู้ น้ันจะได้ ประโยชน์  อะไร 26 เพราะถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคํา
ของเรา  บุ ตรมนษุย ์ก ็จะมีความอายเพราะผู้ น้ัน เมื่อท่านมาด้วยสงา่ราศีของท่านเองและของพระบิดา
และของเหล่าทูตสวรรค์ บรสุิทธิ ์ 27  แต่ เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่  มี บางคนท่ียนือยู ่ท่ีน่ี ซ่ึงยงั
จะไม่ รู ้รสความตายจนกวา่จะได้ เห ็นอาณาจักรของพระเจ้า�
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การจําแลงพระกายของพระครสิต์ (มธ 17:1-8; มก 9:2-8)
28 ต่อมาภายหลังพระองค์ ได้ ตรสัคําเหล่าน้ันประมาณแปดวนั  พระองค์ จึงทรงพาเปโตร ยอหน์ และ

ยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธษิฐาน 29  ขณะท่ี  พระองค์ กําลังอธษิฐานอยู่ วรรณพระพักตรข์องพระองค์ ก็  
เปล่ียนไป และฉลองพระองค์ ก็ ขาวเป็ นม ันระยบั 30  ดู  เถิด  มี ชายสองคนสนทนาอยู่กับพระองค์ คือโมเสส
และเอลียาห์ 31  ผู้ มาปรากฏด้วยสงา่ราศี และกล่าวถึงการมรณาของพระองค์ ซ่ึงจะสําเรจ็ในกรุงเยรูซาเล็ม
32 ฝ่ายเปโตรกับคนท่ี อยู ่ด้วยน้ั นก ็ งว่งเหงาหาวนอน  แต่ เม่ือเขาตาสวา่งขึ้นแล้วเขาก็ ได้  เห ็นสงา่ราศีของ
พระองค์ และเหน็ชายสองคนน้ั นที ่ยนือยู่กับพระองค์ 33 ต่อมาเม่ือสองคนน้ันกําลังลาไปจากพระองค์ เป
โตรจึงทูลพระเยซู วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า ซ่ึงเราอยู ่ท่ีน่ี  ก็ดี  ให ้พวกข้าพระองค์ทําพลับพลาสามหลัง สําหรบั
พระองค์หลังหน่ึง สําหรบัโมเสสหลังหน่ึง สําหรบัเอลียาหห์ลังหน่ึง� เปโตรไม่ เข ้าใจวา่ตัวได้ พู ดอะไร 34 เม่ือ
เขากําลังพูดคําเหล่าน้ี  มี เมฆมาคลุมเขาไว้ และเม่ือเข้าอยูใ่นเมฆน้ันเขาก็ กลัว 35  มี พระสุรเสียงออกมาจาก
เมฆน้ั นว ่า � ผู้  น้ี เป็นบุตรท่ีรกัของเรา จงฟังท่านเถิด� 36 เม่ือพระสุรเสียงน้ันสงบแล้ว  พระเยซู ทรงสถิตอยู ่
องค์  เดียว เขาทัง้สามก็ เก ็บเรือ่งน้ี ไว ้และในกาลครัง้น้ันเขามิ ได้ บอกเหตุ การณ์ ซ่ึงเขาได้ เหน็แก่  ผู้ใด 

สาวกเก้าคนขาดอาํนาจ  พระเยซู ทรงขับผี ออก (มธ 17:14-21; มก 9:14-29)
37 ต่อมาว ันร ุ่งขึ้นเม่ือพระองค์กับเหล่าสาวกลงมาจากภูเขาแล้ว  มี คนมากมายมาพบพระองค์ 38  ดู  เถิด 

 มี ชายคนหน่ึงในหมู่ประชาชนน้ั นร ้องวา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงโปรดทอดพระเนตรบุตรชายของ
ข้าพเจ้า เพราะวา่ข้าพเจ้ามี บุ ตรคนเดียว 39  และ  ดู  เถิด  ผี มักจะเข้าสิงเขา เด็ กก ็ โห ่รอ้งขึ้นทั นที  ผี  ทําให ้เด็ก
น้ันช ักด ้ิน น้ําลายฟูมปาก  ทําให ้ตัวฟกชํ้า  ไม่  ใคร ่ออกจากเขาเลย 40 ข้าพเจ้าได้ขอเหล่าสาวกของพระองค์ ให ้
ขับมันออกเสีย  แต่ เขากระทําไม่ ได้ � 41  พระเยซู ตรสัตอบวา่ � โอ คนในยุคท่ีขาดความเชื่อและมี ทิฐิ  ชัว่ เรา
จะต้องอยู่กับเจ้าท้ังหลายและอดทนเพราะพวกเจ้านานเท่าใด จงพาบุตรของท่านมาท่ี น่ี  เถิด � 42 เม่ือ
เด็กน้ันกําลังมา  ผี  ก็  ทําให ้เขาล้มช ักด ้ินใหญ่  แต่  พระเยซู ตรสัสําทับผีโสโครกน้ันและทรงรกัษาเด็กให ้หาย 
 แล ้วส่งคืนให ้บิ ดาเขา 43 คนทัง้ปวงก็ประหลาดใจนักเพราะฤทธิเ์ดชอนัใหญ่ยิง่ของพระเจ้า  แต่ เม่ือเขาทัง้
หลายยงัประหลาดใจอยูเ่พราะเหตุ การณ์ ทัง้ปวงซ่ึงพระเยซู ได้ ทรงกระทําน้ัน  พระองค์ จึงตรสัแก่ เหล่ าสาวก
ของพระองค์ วา่ 

พระครสิต์ทรงพยากรณ์ถึงความตายของพระองค์ อกี (มธ 17:22-23; มก 9:30-32)
44 �จงให้คําเหล่าน้ี เข้าหู ของท่าน เพราะวา่บุตรมนษุย์จะต้องถูกมอบไวใ้นเงื้อมมือของคนท้ังหลาย�

45  แต่ คําเหล่าน้ันสาวกหาได้ เข ้าใจไม่ ความก็ ถู กซ่อนไวจ้ากเขา เพื่อเขาจะไม่ ได้  เข้าใจ และเขาไม่ กล ้าถาม
พระองค์ถึงคําน้ัน

เด็กเป็นแบบอยา่ง (มธ 18:1-5; มก 9:33-37)
46  แล ้วเหล่าสาวกก็ เก ิดเถียงกั นว ่า ในพวกเขาใครจะเป็นใหญ่ ท่ีสุด 47 ฝ่ายพระเยซูทรงหยัง่รูค้วามคิดใน

ใจของเขา จึงให้เด็กคนหน่ึงยนือยู ่ใกล้  พระองค์ 48  แล ้วตรสักับเขาวา่ �ถ้าผู้ใดจะรบัเดก็เลก็ๆคนน้ีในนาม
ของเรา  ผู้ น้ั นก ็ ได้ รบัเรา และผู้ใดได้รบัเรา  ผู้ น้ั นก ็ ได้ รบัพระองค์ ผู้ ทรงใช้เรามา เพราะวา่ในพวกท่านท้ัง
หลาย  ผู้ ใดเป็นผู้ต่ําต้อยท่ี สุด  ผู้ น้ันแหละเป็นผู้ ใหญ่ � 49 ฝ่ายยอห์นทูลพระองค์ วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า 
พวกข้าพระองค์ เห ็นผู้ หน ่ึงขับผีออกในพระนามของพระองค์ และข้าพระองค์ ได้ หา้มเขาเสีย เพราะเขาไม่
ตามพวกเรามา� 50  พระเยซู ตรสัแก่เขาวา่ �อยา่หา้มเขาเลย เพราะวา่ผู้ใดไมเ่ป็นฝ่ายต่อสู้ เรา  ก ็เป็นฝ่าย
เราแล้ว�

จากแควน้กาลิลีผ่านแควน้สะมาเรยี
51 ต่อมาครัน้จวนเวลาท่ี พระองค์ จะทรงถู กร ับขึ้นไป  พระองค์ ทรงมุ่งพระพักตร ์แน่ วไปยงักรุงเยรูซาเล็ม

52 และพระองค์ทรงใช ้ผู้ ส่งข่าวล่วงหน้าไปก่อน เขาก็ เข ้าไปในหมู่บ้านแหง่หน่ึงของชาวสะมาเรยีเพื่อจะ
เตรยีมไว ้ให ้ พระองค์ 53 ชาวบ้านน้ันไม่รบัรองพระองค์ เพราะดูเหมือนวา่พระองค์กําลังทรงมุ่งพระพักตร์
ไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 54 และเม่ือสาวกของพระองค์ คือยากอบและยอหน์ได้ เห ็นดังน้ัน เขาทูลวา่ � พระองค์  
เจ้าข้า  พระองค์ พอพระทัยจะใหข้้าพระองค์ขอไฟลงมาจากสวรรค์ เผาผลาญเขาเสียอยา่งเอลียาห ์ได้ กระทํา
น้ันหรอื� 55  แต่  พระองค์ ทรงเหลียวมาหา้มปรามเขา และตร ัสว ่า �ท่านไม่ รู ้วา่ ท่านมี จิ ตใจทํานองใด
56 เพราะวา่บุตรมนษุย ์มิได้ มาเพื่อทําลายชวีติมนษุย์  แต่ มาเพื่อชว่ยเขาท้ังหลายให ้รอด �  แล ้วพระองค์
กับเหล่าสาวกก็เลยไปท่ี หมู่ บ้านอกีแหง่หน่ึง

ทรงลองใจผูอ้าสาตามพระองค์ (มธ 8:18-22)
57 ต่อมาเม่ือพระองค์กับเหล่าสาวกกําลังเดินทางไป  มี คนหน่ึงทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์ 

เสด็จไปทางไหน ข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปทางน้ัน� 58  พระเยซู ตรสัแก่เขาวา่ �สุนัขจ้ิงจอกย ังม ี 
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โพรง และนกในอากาศกย็ ังม ี รงั  แต่  บุ ตรมนษุย ์ไม่มี  ท่ี  ท่ี จะวางศีรษะ� 59  พระองค์ ตรสัแก่ อ ีกคนหน่ึงวา่
�จงตามเรามาเถิด�  แต่ คนน้ันทูลตอบวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบิดาข้า
พระองค์ ก่อน � 60  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �ปล่อยให้คนตายฝงัคนตายของเขาเองเถิด  แต่ ส่วนท่านจง
ไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้า� 61  อ ีกคนหน่ึงทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ข้าพระองค์จะตามพระองค์ ไป 
 แต่ ขออนญุาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนท่ี อยู ่ในบ้านของข้าพระองค์ ก่อน � 62  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ � ผู้ ใดเอา
มือจับคันไถแล้วหนัหน้ากลับเสีย  ผู้ น้ั นก ็ ไม่ สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้า�

10
ทรงส่งพยานเจ็ดสิบคนออกไปประกาศ (มธ 9:35-38; 10:1-42)

1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงตัง้สาวกอื่ นอ ีกเจ็ดสิบคนไวแ้ละใชเ้ขาออกไปทีละสอง
คนๆ  ให ้ล่วงหน้าพระองค์ไปก่อน  ให ้ เข ้าไปทุกเมืองและทุกตําบลท่ี พระองค์ จะเสด็จไปน้ัน 2  พระองค์ ตรสั
กับเขาวา่ �การเกบ็เก่ียวน้ันเป็นการใหญ่ นักหนา  แต่ คนงานยงัน้อยอยู่  เหตุ ฉะน้ันพวกท่านจงออ้นวอน
พระองค์ ผู้ ทรงเป็นเจ้าของการเกบ็เก่ียวน้ัน  ให ้ส่งคนงานมาในการเกบ็เก่ียวของพระองค์ 3 ไปเถอะ  ดู  
เถิด เราใช้ท่านท้ังหลายไปดุจลูกแกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขป่า 4 อยา่เอาไถ้ เงนิ หรอืยา่ม หรอืรองเท้าไป
และอยา่คํานับผู้ใดตามทาง 5 ถ้าท่านจะเข้าไปในเรอืนใดๆจงพู ดก ่อนวา่ � ให ้ความสุ ขม ี แก่ เรอืนน้ี เถิด �
6 ถ้าลูกแหง่สันติสุขอยู ่ท่ีน่ัน  สันติ สุขของท่านจะอยู่กับเขา ถ้าหาไม่  สันติ สุขของท่านจะกลั บอย ู่กั บท ่า
นอกี 7 จงอาศัยอยูใ่นเรอืนน้ัน กินและด่ืมของซ่ึงเขาจะใหน้ั้นด้วยวา่ผูทํ้างานสมควรจะได้รบัค่าจ้างของ
ตน อยา่เท่ียวจากเรอืนน้ีไปเรอืนโน้น 8 ถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆและเขารบัรองท่านไว้ จงกินของท่ี
เขาต้ังให้ 9 และจงรกัษาคนป่วยในเมืองน้ันให ้หาย และแจ้งแก่เขาวา่ �อาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้
ท่านท้ังหลายแล้ว�

การพิพากษาอยา่งรุนแรง (มธ 11:20-24)
10 ถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆและเขาไม่รบัรองท่านไว้ จงออกไปท่ีกลางถนนของเมืองน้ันกล่าววา่

11 � ถึงแม้  ผงคลี  ดิ นแหง่เมืองของเจ้าท้ังหลายท่ี ติ  ดอย ูกั่บเรา เรากจ็ะสะบัดออกเป็ นที ่ แสดงวา่ เราไม่ เห ็
นพ้องกับเจ้า  แต่  เจ้ าท้ังหลายจงเข้าใจความน้ี เถิด คืออาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้ เจ้ าท้ังหลายแล้ว�
12 เราบอกท่านท้ังหลายวา่ โทษของเมืองโสโดมในวนัน้ันจะเบากวา่โทษของเมืองน้ัน 13  วบิัติ  แก่  เจ้า 
เมืองโคราซิน  วบิัติ  แก่  เจ้า เมืองเบธไซดา เพราะถ้าการมหศัจรรยซ่ึ์งได้กระทําท่ามกลางเจ้าได้กระทําใน
เมืองไทระและเมืองไซดอน คนในเมืองท้ังสองจะได้นุ่งหม่ผ้ากระสอบ น่ังบนขี้ เถ้า  กล ับใจเสียใหม่ นาน
มาแล้ว 14  แต่ ในการพิพากษาน้ัน โทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากวา่โทษของเจ้า 15 ฝ่าย
เจ้าเมืองคาเปอรนาอุม ซ่ึงได้ ถู กยกขึ้นเทียมฟ้า  เจ้ าจะต้องลงไปถึงนรกต่างหาก 16  ผู้  ท่ี ฟงัท่านท้ังหลาย
ก ็ได้ ฟงัเรา  ผู้  ท่ี  เกล ียดชงัท่านท้ังหลายก ็เกล ียดชงัเรา  ผู้  ท่ี  เกล ียดชงัเราก ็เกล ียดชงัผู้ ท่ี ทรงใชเ้รามา�

 ความชื่นชมยนิดี  ท่ีแท้  จรงิ 
17 ฝ่ายสาวกเจ็ดสิบคนน้ันกลับมาด้วยความปร ีดี ทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ถึงผีทัง้หลายก็ ได้  อยู ่ ใต้ บังคับ

ของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์� 18  พระองค์ ตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �เราได้ เห ็นซาตาน
ตกจากสวรรค์เหมือนฟ้าแลบ 19  ดู  เถิด เราได้ ให ้พวกท่านมีอาํนาจเหยยีบงูรา้ยและแมลงป่อง และมี
อาํนาจใหญ่ยิ่งกวา่กําลังศั ตรู  ไม่มี  สิ ่งหน่ึงส่ิงใดจะทําอนัตรายแก่ท่านได้ เลย 20  แต่ วา่อยา่เปรมปร ีดิ ์ใน
ส่ิงน้ี คือท่ีพวกผี อยู ่ ใต้ บังคับของท่าน  แต่ จงเปรมปร ีดิ ์เพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์� 21 ในโมงน้ัน
เอง  พระเยซู ทรงมีความเปรมปร ีดิ ใ์นพระวญิญาณ จึงตร ัสว ่า � โอ ข้าแต่พระบิดา  ผู้ เป็นเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลก ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงปิดบังส่ิงเหล่าน้ี ไว ้จากคนมีปัญญา
และคนสุขุมรอบคอบ และได้ทรงเปิดเผยส่ิงเหล่าน้ี แก่ ทารกน้อย ข้าแต่พระบิดา  ท่ี เป็นอยา่งน้ั นก ็เพ
ราะเป็ นที ่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ 22 พระบิดาของเราได้ทรงมอบส่ิงสารพัดให ้แก่  เรา 
และไม่ มี ใครรูว้า่พระบุตรเป็นผูใ้ดนอกจากพระบิดา และไม่ มี ใครรูว้า่พระบิดาเป็นผูใ้ดนอกจากพระบุตร
และผู้ ท่ี พระบุตรประสงค์จะสําแดงให ้รู ้� 23  พระองค์ ทรงเหลียวหลังไปทางเหล่าสาวกตรสัเฉพาะแก่พวก
เขาวา่ � นัยน์ ตาท้ังหลายท่ี ได้  เห ็นการณ์ซ่ึงพวกท่านได้ เห ็ นก ็ เป็นสุข 24 เพราะเราบอกท่านท้ังหลายวา่
 ศาสดาพยากรณ์ หลายคน และกษั ตร ิย์หลายองค์ ปรารถนาจะเหน็ซ่ึงท่านท้ังหลายเหน็อยู ่น้ี  แต่ เขามิ
เคยได้ เหน็ และอยากจะได้ยนิซึ่งท่านท้ังหลายได้ ยนิ  แต่ เขามิเคยได้ ยนิ �

ข้อสําคัญท่ีสุดของพระบัญญั ติ 
25  ดู  เถิด  มีน ักกฎหมายคนหน่ึงยนืขึ้นทดลองพระองค์ทูลถามวา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทํา

ประการใดเพื่อจะได้ ช ีว ิตน ิรนัดร์เป็นมรดก� 26  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ �ในพระราชบัญญั ติ  มี คําเขียน
วา่อยา่งไร ท่านได้อา่นเข้าใจอยา่งไร� 27 เขาทูลตอบวา่ �จงรกัองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า
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ด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า ด้วยสุดกําลังและสิน้สุดความคิดของเจ้า และจงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง�
28  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ �ท่านตอบถูกแล้ว จงกระทําอยา่งน้ันแล้ วท ่านจะได้ ชวีติ � 29  แต่ คนน้ัน
ปรารถนาจะแก้ตัวจึงทูลพระเยซู วา่ � แล ้วใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า�

คําอุปมาเก่ียวกับชาวสะมาเรยีท่ี ดี 
30  พระเยซู ตรสัตอบวา่ � มี ชายคนหน่ึงลงไปจากกรุงเยรูซาเลม็จะไปยงัเมืองเยร ีโค และเขาถูกพวก

โจรปล้น โจรน้ันได้ แย ่งชงิเส้ือผ้าของเขาและทุบตี  แล้วก ็ละท้ิงเขาไว ้เก ือบจะตายแล้ว 31 เผอญิปุโรหติ
คนหน่ึงเดินลงไปทางน้ัน เม่ือเหน็คนน้ั นก ็เดินเลยไปเสี ยอ ีกฟากหน่ึง 32 คนหน่ึงในพวกเลว ีก ็ทําเหมือน
กัน เมื่อมาถึงท่ีน่ันและเหน็แล้ วก ็เลยไปเสี ยอ ีกฟากหน่ึง 33  แต่ ชาวสะมาเรยีคนหน่ึงเม่ือเดินมาถึงคน
น้ัน ครัน้เหน็แล้ วก ็ มี ใจเมตตา 34  เข ้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาดแผลให้ พลางเอาน้ํามั นก ั บน ํ้าองุน่เทใส่
บาดแผลน้ัน  แล ้วให้เขาขึ้นขี่ สัตว ์ของตนเองพามาถึงโรงแรมแหง่หน่ึง และรกัษาพยาบาลเขาไว้ 35 ว ั
นร ุ่งขึ้นเมื่อจะไป เขาก็เอาเงนิสองเดนาริอนัมอบให ้เจ้ าของโรงแรม บอกเขาวา่ �จงรกัษาเขาไว ้เถิด 
และเง ินที ่จะเสียเกินน้ี เม่ือกลับมาฉันจะใช ้ให ้� 36 ในสามคนน้ัน ท่านคิดเห ็นว ่า คนไหนปรากฏวา่เป็น
เพื่อนบ้านของคนท่ี ถู กพวกโจรปล้น� 37 เขาทูลตอบวา่ �คือคนน้ันแหละท่ี ได้ แสดงความเมตตาแก่ เขา �
 พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �ท่านจงไปทําเหมือนอยา่งน้ันเถิด�

มารธาและมารยี์
38 และต่อมาเม่ือพระองค์กับเหล่าสาวกกําลังเดินทางไป  พระองค์ จึงทรงเข้าไปในหมู่บ้านแหง่หน่ึง  มี  

ผู้ หญิงคนหน่ึงชื่อมารธาต้อนรบัพระองค์ ไว ้ในเรอืนของเธอ 39 มารธามีน้องสาวชื่อมารยี์  มาร ีย ์ก็ น่ังใกล้
พระบาทพระเยซูฟังถ้อยคําของพระองค์ ด้วย 40  แต่ มารธายุง่ในการปรนนิบั ติ มากจึงมาทูลพระองค์ วา่ � 
พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์  ไม่ สนพระทัยหรอื ซ่ึงน้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ทําการปรนนิบั ติ  
แต่  คนเดียว ขอพระองค์สัง่เขาให้มาชว่ยข้าพระองค์ เถิด � 41  แต่  พระเยซู ตรสัตอบเธอวา่ �มารธา มารธา
 เอย๋ เธอกระวนกระวายและรอ้นใจด้วยหลายส่ิงนัก 42  สิ ่งซ่ึงต้องการน้ั นม ี แต่  สิ ่งเดียว  มาร ีย ์ได้ เลือกเอา
ส่วนดี น้ัน ใครจะชงิเอาไปจากเธอไม่ ได้ �

11
แบบอยา่งของการอธษิฐาน

1 ต่อมาเม่ือพระองค์ทรงอธษิฐานอยู่ในท่ี แหง่หน ่ึง พอจบแล้วสาวกของพระองค์คนหน่ึงทูลพระองค์ วา่ 
� พระองค์  เจ้าข้า ขอสอนพวกข้าพระองค์ ให ้ อธษิฐาน เหมือนยอหน์ได้สอนพวกศิษย์ของตน� 2  พระองค์ 
จึงตรสักับเขาวา่ �เม่ือท่านอธษิฐานจงวา่ �ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ ท้ังหลาย  ผู้ สถิตในสวรรค์  
ขอให ้พระนามของพระองค์เป็ นที ่เคารพสักการะ  ขอให ้อาณาจักรของพระองค์มาต้ังอยู่ น้ําพระทัยของ
พระองค์สําเรจ็ในสวรรค์ อยา่งไร  ก ็ ให ้สําเรจ็บนแผ่นดินโลกเหมือนกันอยา่งน้ัน 3 ขอทรงโปรดประทาน
อาหารประจําวนัแก่ข้าพระองค์ท้ังหลายทุกๆวนั 4ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ ท้ังหลาย ด้วย
วา่ข้าพระองค์ยกความผิดของทุกคนท่ีทําผิดต่อข้าพระองค์ น้ัน ขออยา่ทรงนําข้าพระองค์ เข ้าไปในการ
ทดลอง  แต่  ขอให ้ข้าพระองค์พ้นจากความชัว่รา้ย� �

คําสอนอื่นๆเก่ียวกับการอธษิฐาน
5  พระองค์ ตรสัแก่เขาวา่ � ผู้ ใดในพวกท่านมี มิ ตรสหายคนหน่ึง และจะไปหามิตรสหายน้ันในเวลา

เท่ียงคืนพู ดก ับเขาวา่ �เพื่อนเอย๋  ขอให ้ฉันยมืขนมปังสามก้อนเถิด 6 เพราะเพื่อนของฉันคนหน่ึงเพิ่ง
เดินทางมาหาฉัน และฉันไม่ มี อะไรจะให้เขารบัประทาน� 7 ฝ่ายมิตรสหายท่ี อยู ่ข้างในจะตอบวา่ �อยา่
รบกวนฉันเลย  ประตู  ก ็ปิดเสียแล้ว ท้ังพวกลู กก น็อนรว่มเตียงกับฉันแล้ว ฉันจะลุกขึ้นหยบิใหท่้านไม่ ได้ �
8 เราบอกท่านท้ังหลายวา่  แม้ เขาจะไม่ ลุ กขึ้นหยบิใหค้นน้ันเพราะเป็ นม ิตรสหายกัน  แต่ วา่เพราะวงิวอน
มากเข้า เขาจึงจะลุกขึ้นหยบิให ้ตามท่ี เขาต้องการ 9 เราบอกท่านท้ังหลายวา่ จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้ว
จะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให ้แก่  ท่าน 10 เพราะวา่ทุกคนท่ี ขอก จ็ะได้  ทุ กคนท่ีแสวงหากจ็ะพบ และทุกคน
ท่ีเคาะก็จะเปิดให ้เขา 11  มี  ผู้ ใดในพวกท่านท่ีเป็นบิดา ถ้าบุตรขอขนมปังจะเอาก้อนหนิให้เขาหรอื หรอื
ถ้าขอปลาจะเอางู ให ้เขาแทนปลาหรอื 12 หรอืถ้าเขาขอไข่จะเอาแมลงป่องให้เขาหรอื 13  เพราะฉะน้ัน 
ถ้าท่านท้ังหลายเองผู้เป็นคนชัว่ ยงัรูจั้กให ้ของดี  แก่  บุ ตรของตน ยิ่งกวา่น้ันสักเท่าใด พระบิดาของท่าน
ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงประทานพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ แก่  ผู้  ท่ี ขอต่อพระองค์�

 พระเยซู ทรงถูกกล่าวหาวา่ขับผีออกโดยเบเอลเซบูล (มธ 12:22-37)
14  พระองค์ ทรงขับผี ใบ้  อยู ่และต่อมาเม่ือผีออกแล้ว คนใบ้จึงพูดได้ และประชาชนก็ ประหลาดใจ 15  แต่ 

บางคนในพวกเขาพูดวา่ �คนน้ีขับผีออกได้โดยใช้อาํนาจของเบเอลเซบูลนายผี น้ัน � 16 คนอื่นๆทดลอง
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พระองค์ โดยขอจากพระองค์ ให ้ เห ็นหมายสําคัญจากสวรรค์ 17  แต่  พระองค์ ทรงทราบความคิดของเขา จึง
ตรสักับเขาวา่ �ราชอาณาจักรใดๆซ่ึงแตกแยกกันเองก็จะรกรา้งไป ครวัเรอืนใดๆซ่ึงแตกแยกกับครวั
เรอืนก็จะล่มสลาย 18 และถ้าซาตานแก่งแย ่งก ันระหวา่งมันเอง อาณาจักรของมันจะต้ังอยู่อยา่งไรได้
เพราะท่านท้ังหลายวา่เราขับผีออกโดยเบเอลเซบูล 19 ถ้าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบู ลน ้ัน พวกพ้อง
ของท่านท้ังหลายขับมันออกโดยอาํนาจของใครเล่า  เหตุ ฉะน้ันพวกพ้องของท่านเองจะเป็นผู้ตัดสิน
กล่าวโทษพวกท่าน 20  แต่ ถ้าเราขับผีออกด้วยน้ิวพระหตัถ์ของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึง
ท่านแล้ว 21 เมื่อผู้ มี กําลังมากคนหน่ึงถืออาวุธเฝ้าบ้านของตนอยู่  สิ ่งของของเขาก ็ปลอดภัย 22  แต่ เม่ือ
คนมีกําลังมากกวา่เขามาต่อสู้ชนะเขา คนน้ั นก ็ ช ิงเอาเครือ่งอาวุธท่ีเขาได้วางใจน้ันไปเสีย  แล ้วแบ่งปัน
ของท่ีเขาได้รบิเอาไปน้ัน 23  ผู้  ท่ี  ไม่อยู ่ฝ่ายเราก ็เป็นปฏิปักษ์ ต่อเรา และผู้ ท่ี  ไม่ รวบรวมไว้กับเราก็เป็นผู้
กระทําใหก้ระจัดกระจายไป

การกลับเน้ือกลับตัวเป็นคนดี  แต่ ยงัไม่ มี ความรอด (มธ 12:43-45)
24 เม่ือผีโสโครกออกมาจากผู้ใดแล้ว มั นก ็ท่องเท่ียวไปในท่ีกันดารเพื่อแสวงหาท่ี หยุดพัก และเม่ือ

ไม่พบมันจึงกล่าววา่ �ข้าจะกลับไปยงัเรอืนของข้าท่ี ได้ ออกมาน้ัน� 25 และเม่ือมาถึ งก ็ เห ็นเรอืนน้ัน
กวาดและตกแต่งไว ้แล้ว 26 มันจึงไปรบัเอาผีอื่ นอ ีกเจด็ผีรา้ยกวา่มันเอง  แล้วก ็ เข ้าไปอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน 
และในท่ีสุดคนน้ั นก ็เลวรา้ยกวา่ตอนแรก� 27 ต่อมาเม่ือพระองค์ยงัตรสัคําเหล่าน้ัน  มี  ผู้ หญิงคนหน่ึงใน
หมู่ประชาชนรอ้งทูลพระองค์ วา่ � ครรภ์ ซ่ึงปฏิ สนธ ิ พระองค์ และหวันมท่ี พระองค์ เสวยน้ั นก ็ เป็นสุข � 28  แต่  
พระองค์ ตร ัสว ่า � มิใช ่ เชน่น้ัน  แต่ คนท้ังหลายท่ี ได้ ยนิพระวจนะของพระเจ้า และได้ถือรกัษาพระวจนะ
น้ันไว้  ก ็ เป็นสุข �

หมายสําคัญของโยนาห์ (มธ 12:39-42)
29 เม่ือคนทัง้ปวงประชุมแน่นขึ้น  พระองค์ ตัง้ต้นตร ัสว ่า �คนยุ คน ้ีเป็นคนชัว่  มี  แต่ แสวงหาหมายสําคัญ

และจะไมโ่ปรดใหห้มายสําคัญแก่ เขา เวน้ไว ้แต่ หมายสําคัญของโยนาห ์ศาสดาพยากรณ์  เท่าน้ัน 30 ด้วย
วา่โยนาห ์ได้ เป็นหมายสําคัญแก่ชาวนีนะเวห ์ฉันใด  บุ ตรมนษุย์จะเป็นหมายสําคัญแก่คนยุ คน ้ี ฉันน้ัน 
31 นางกษั ตร ิย์ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นในวนัพิพากษาพรอ้มกับคนยุ คน ้ีและจะกล่าวโทษคนในยุ คน ้ี ด้วย
วา่พระนางน้ันได้มาจากท่ีสุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟงัสติปัญญาของซาโลมอน และดู เถิด ซ่ึงใหญ่
กวา่ซาโลมอนก ็มี  อยู ่ ท่ีน่ี 32 ชนชาวนีนะเวห์จะลุกขึ้นในวนัพิพากษาพรอ้มกับคนยุ คน ้ีและจะกล่าวโทษ
คนในยุ คน ้ี ด้วยวา่ชาวนีนะเวห ์ได้  กล ับใจใหม่เพราะคําประกาศของโยนาห์ และดู เถิด ซึ่งใหญ่กวา่โย
นาห ์มี  อยู ่ ท่ีน่ี 

จงใหแ้สงสวา่งของตนส่องออกไป (มธ 5:15-16; มก 4:21-22)
33  ไม่มี  ผู้ ใดเมื่อจุดเทียนแล้วจะต้ังไว้ในท่ี กําบัง หรอืเอาถังครอบไว้  แต่ ต้ังไว้บนเชงิเทียน เพื่อคนท้ัง

หลายท่ี เข ้ามาจะเหน็แสงสวา่งได้ 34 ตาเป็นประทีปของรา่งกาย  เหตุ ฉะน้ันเม่ือตาของท่านดี ท้ังตั วก 
็เตม็ไปด้วยความสวา่ง  แต่ เมื่อตาของท่านชัว่ ท้ังตัวของท่านก็เตม็ไปด้วยความมืด 35  เหตุ  ฉะน้ัน จง
ระวงัให ้ดี  ไม่  ให ้ความสวา่งซ่ึงอยู่ในท่านเป็นความมืดน่ันเอง 36  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้ากายท้ังส้ินของท่านเต ็มด 
้วยความสวา่ง  ไม่มี  ท่ี มืดเลย  ก ็จะสวา่งตลอด เหมือนอยา่งแสงสวา่งของเทียนท่ีส่องมาให ้ท่าน � 37 เม่ือ
พระองค์ยงัตร ัสอย ู่คนหน่ึงในพวกฟาร ิสี ออ้นวอนพระองค์ ให ้เสวยกับเขา  พระองค์ จึงเสด็จเข้าไปทรงเอน
พระกายลง 38 ฝ่ายคนฟาร ิสี เม่ือเหน็พระองค์ มิได้ ทรงล้างก่อนเสวยก็ ประหลาดใจ 

 รู ปแบบแหง่ความชอบธรรมท่ีปรากฏเท่าน้ั นก ็ยงัไม่ เพียงพอ (มธ 23:13-35)
39  องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรสักับเขาวา่ � เจ้ าพวกฟาร ิสี ยอ่มชาํระถ้วยชามภายนอก  แต่ ภายในของเจ้าเตม็

ไปด้วยความโลภและความชัว่รา้ย 40 คนโฉดเขลา  ผู้  ท่ี  ได้ สรา้งภายนอกก ็ได้ สรา้งภายในด้วยมิ ใช ่ หรอื 
41  แต่ จงใหท้านตามซึ่งเจ้ามี อยู ่ ภายใน และดู เถิด  สิ ่งสารพั ดก ็ บรสุิทธิ ์ แก่  เจ้ าท้ังหลาย 42  แต่  วบิัติ  แก่  เจ้า 
พวกฟาร ิสี ด้วยวา่พวกเจ้าถวายสิบชกัหน่ึงของสะระแหน่และขมิ้นและผักทุกอยา่ง และได้ละเวน้การ
พิพากษาและความรกัของพระเจ้าเสีย  สิ ่งเหล่าน้ันพวกเจ้าควรได้กระทําอยู ่แล้ว  แต่  สิ ่ งอ ื่นน้ั นก ็ ไม่ ควร
ละเวน้ด้วย 43  วบิัติ  แก่  เจ้า พวกฟาร ิสี ด้วยวา่พวกเจ้าชอบท่ีน่ั งอ ั นม ี เกียรติ ในธรรมศาลาและชอบให้
เขาคํานั บท ่ีกลางตลาด 44  วบิัติ  แก่  เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี คนหน้าซื่อใจคด ด้วยวา่เจ้าท้ัง
หลายเป็นเหมือนท่ีฝงัศพซ่ึ งม ิ ได้  ปรากฏ และคนท่ีเดินเหยยีบท่ีน่ั นก ็ ไม่รู ้วา่มี อะไร �

ทรงตําหนิ นักกฎหมาย การพิพากษาแก่คนยุ คน ี้
45 นักกฎหมายคนหน่ึงทูลพระองค์ วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ซ่ึงท่านวา่อยา่งน้ัน ท่านก็ ติ เตียนพวกเราด้วย�

46  พระองค์ ตร ัสว ่า � วบิัติ  แก่  เจ้า พวกนักกฎหมายด้วย เพราะพวกเจ้าเอาของหนักท่ีแบกยากนักวาง
บนมนษุย์  แต่ ส่วนพวกเจ้าเองก ็ไม่ จับต้องของหนักน้ันเลยแม้ แต่ น้ิวเดียว 47  วบิัติ  แก่  เจ้ าท้ังหลาย เพ
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ราะเจ้าก่ ออ ุโมงค์ฝงัศพของพวกศาสดาพยากรณ์ และบรรพบุรุษของเจ้าเองก ็ได้ ฆา่ศาสดาพยากรณ์ 
น้ัน 48 ดังน้ันพวกเจ้าจึงเป็นพยานวา่เจ้าเหน็ชอบในการของบรรพบุรุษของเจ้า ด้วยวา่เขาได้ฆา่พวก
ศาสดาพยากรณ์ น้ัน  แล ้วพวกเจ้ากก่็ ออ ุโมงค์ฝงัศพให้ 49  เหตุ  ฉะน้ัน พระปัญญาของพระเจ้าก็ตร ัสด 
้วยวา่ �เราจะใช้พวกศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกไปหาเขา และเขาจะฆา่เสียบ้าง และข่มเหงบ้าง�
50 เพื่อคนยุ คน ้ีแหละจะต้องรบัผิดชอบในเรือ่งโลหติของบรรดาศาสดาพยากรณ์ ซ่ึงต้องไหลออกต้ังแต่
แรกสรา้งโลก 51 คือต้ังแต่โลหติของอาแบล จนถึงโลหติของเศคารยิาห ์ท่ี  ถู กฆา่ตายระหวา่งแท่นบูชา
กับพระว ิหาร เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ คนยุ คน ้ีจะต้องรบัผิดชอบในโลห ิตน ้ัน 52  วบิัติ  แก่  
เจ้า พวกนักกฎหมาย ด้วยวา่เจ้าได้เอาลู กก ุญแจแหง่ความรูไ้ปเสีย คือพวกเจ้าเองก ็ไม่  เข้าไป และคนท่ี
กําลังเข้าไปน้ันเจ้าก ็ได้ ขัดขวางไว�้ 53 เม่ือพระองค์ยงัตรสัคําเหล่าน้ันแก่ เขา พวกธรรมาจารย์และพวก
ฟาร ิสี  ก็ ตัง้ต้นยัว่เยา้พระองค์ อยา่งรุนแรง หมายให้ตรสัต่อไปหลายประการ 54 คอยหวงัจับผิดในพระดํารสั
ของพระองค์ เพื่อเขาจะฟ้องพระองค์ ได้ 

12
เชื้อของพวกฟาร ิสี 

1 ในระหวา่งน้ันคนเป็ นอ ันมากนับไม่ถ้วนชุ มน ุมเบียดเสียดกันอยู่  พระองค์ ทรงตัง้ต้นตรสักับเหล่าสาวก
ของพระองค์ก่อนวา่ �ท่านท้ังหลายจงระวงัเชื้อของพวกฟาร ิสี ซึ่งเป็นความหน้าซ่ือใจคด 2 เพราะวา่ไม่ 
มี  สิ ่งใดปิดบังไว ้ท่ี จะไม่ต้องเปิดเผย หรอืการลั บท ่ีจะไม่เผยให ้ประจักษ์ 3  เหตุ  ฉะน้ัน  สิ ่งสารพัดซึ่งพวก
ท่านได้ กล ่าวในท่ีมืดจะได้ยนิในท่ี สวา่ง และซ่ึงได้กระซิบในหู ท่ี หอ้งส่วนตัวจะต้องประกาศบนดาดฟ้า
หลังคาบ้าน 4  มิ ตรสหายของเราเอย๋ เราบอกท่านท้ังหลายวา่ อยา่กลัวผู้ ท่ี ฆา่ได้ แต่  กาย และภายหลัง
ไม่ มี อะไรท่ีจะทําได้ อกี 5  แต่ เราจะเตือนให้ท่านรู้วา่ควรจะกลัวผู้ ใด จงกลัวพระองค์ ผู้ ทรงฆา่แล้ วก ็ย ั
งม ี ฤทธิ ์อาํนาจท่ีจะท้ิงลงในนรกได้  แท้  จร ิงเราบอกท่านวา่ จงกลัวพระองค์ น้ันแหละ 6 นกกระจอกหา้
ตัวเขาขายสองบาทมิ ใช ่ หรอื และนกน้ันแม้สักตัวเดียว พระเจ้ามิ ได้ ทรงลืมเลย 7 ถึงผมของท่านท้ัง
หลายก็ทรงนับไว ้แล ้ วท ุกเส้น  เหตุ  ฉะน้ัน อยา่กลัวเลย ท่านท้ังหลายก็ประเสรฐิกวา่นกกระจอกหลาย
ตัว 8 และเราบอกท่านท้ังหลายด้วยวา่  ผู้ ใดท่ีจะรบัเราต่อหน้ามนษุย์  บุ ตรมนษุย ์ก ็จะรบัผู้น้ันต่อหน้า
เหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าด้วย 9  แต่  ผู้  ท่ี ปฏิเสธเราต่อหน้ามนษุย์ เราจะปฏิเสธผู้น้ันต่อหน้าเหล่าทูต
สวรรค์ของพระเจ้า 10  ผู้ ใดจะกล่าวรา้ยต่ อบ ตุรมนษุย์ จะทรงโปรดยกโทษให ้ผู้ น้ันได้  แต่ ถ้าผูใ้ดจะกล่าว
หมิ่นประมาทต่อพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิจะทรงโปรดยกโทษให ้ผู้ น้ันไม่ ได้ 11 เม่ือเขาพาพวกท่านเข้าใน
ธรรมศาลา หรอืต่อหน้าเจ้าเมือง และผู้ ท่ี  มีอาํนาจ อยา่กระวนกระวายวา่จะตอบอยา่งไรหรอือะไร หรอื
จะกล่าวอะไร 12 เพราะวา่พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิจะทรงโปรดสอนท่านในเวลาโมงน้ันเองวา่ ท่านควรจะ
พูดอะไรบ้าง� 13 และมี ผู้  หน ่ึงในหมู่คนทูลพระองค์ วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ขอสัง่พี่ชายของข้าพเจ้าให ้แบ ่งม
รดกให้กับข้าพเจ้า� 14  แต่  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ � บุ รุษเอย๋ ใครได้ต้ังเราให้เป็นตุลาการ หรอืเป็นผู้ แบ ่
งมรดกให ้ท่าน � 15  แล ้วพระองค์จึงตรสัแก่เขาทัง้หลายวา่ �จงระวงัและเวน้เสียจากความโลภ เพราะวา่
ชวีติของบุคคลใดๆมิ ได้  อยู ่ในของบรบูิ รณ ์ซ่ึงเขามี อยู ่ น้ัน �

คําอุปมาเก่ียวกับเศรษฐี โง ่
16 และพระองค์จึงตรสัคําอุปมาเรือ่งหน่ึงใหเ้ขาฟังวา่ � ไร ่นาของเศรษฐีคนหน่ึงเกิดผลบรบูิ รณ ์ มาก 17  

เศรษฐี คนน้ันจึงคิดในใจวา่ �เราจะทําอยา่งไรดี เพราะวา่เราไม่ มี  ท่ี  ท่ี จะเกบ็ผลของเรา� 18 เขาจึงคิด
วา่ �เราจะทําอยา่งน้ี คือจะรือ้ยุง้ฉางของเราเสีย และจะสรา้งใหม่ ให ้โตขึ้น  แล ้วเราจะรวบรวมข้าวและ
สมบั ติ ท้ังหมดของเราไว ้ท่ีน่ัน 19  แล ้วเราจะวา่แก่ จิ ตใจของเราวา่ � จิ ตใจเอย๋  เจ้ ามี ทรพัยส์มบัติ มากเกบ็
ไวพ้อหลายปี จงอยู ่สบาย  กิน  ด่ืม และรืน่เรงิเถิด� � 20  แต่ พระเจ้าตรสัแก่เขาวา่ � เจ้ าคนโง่ ในคื นว ันน้ี 
ช ีวติของเจ้าจะต้องเรยีกเอาไปจากเจ้า  แล ้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไวน้ั้นจะเป็นของใครเล่า� 21  คนที ่ส่ํา
สมทรพัย ์สมบัติ  ไว ้สําหรบัตัว และมิ ได้  ม่ังมี จําเพาะพระเจ้าก็เป็นเชน่น้ันแหละ� 22 และพระองค์ตรสักับ
เหล่าสาวกของพระองค์ วา่ � เหตุ ฉะน้ันเราบอกท่านท้ังหลายวา่ อยา่กระวนกระวายถึงชวีติของตนวา่จะ
เอาอะไรกิน และอยา่กระวนกระวายถึงรา่งกายของตนวา่จะเอาอะไรนุ่งหม่ 23 เพราะวา่ชวีติสําคัญยิ่ง
กวา่อาหาร และรา่งกายสําคัญยิ่งกวา่เครือ่งนุ่งหม่ 24 จงพิจารณาดู อกีา มั นม ิ ได้  หวา่น  มิได้  เก่ียว และ
มิ ได้  มี  ยุ ้งหรอืฉาง  แต่ พระเจ้ายงัทรงเล้ียงมันไว้ ท่านท้ังหลายก็ประเสรฐิกวา่นกมากที เดียว 25  มี ใคร
ในพวกท่าน โดยความกระวนกระวาย อาจต่อความสูงให้ยาวออกไปอกีศอกหน่ึงได้ หรอื 26  เหตุ  ฉะน้ัน 
ถ้าส่ิงเลก็น้อยท่ีสุดยงัทําไม่ ได้ ท่านยงัจะกระวนกระวายถึงส่ิ งอ ื่นทําไมอกีเล่า 27 จงพิจารณาดอกไม้วา่
มันงอกเจรญิขึ้นอยา่งไร มันไม่ ทํางาน มันไม่ป่ันด้าย  แต่ เราบอกท่านท้ังหลายวา่ ซาโลมอนเมื่อบรบูิ รณ 
ด้์วยสงา่ราศี  ก ็ มิได้ ทรงเครือ่งงามเท่าดอกไม้ น้ี ดอกหน่ึง 28  แม้ว ่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าท่ี ทุ ่งนาอยา่ง
น้ัน ซึ่งเป็นอยู ่วนัน้ี และรุง่ขึ้นต้องท้ิงในเตาไฟ  โอ  ผู้  ท่ี  มี ความเชื่อน้อย  พระองค์ จะทรงตกแต่งท่านมาก



ลู กา 12:29 820 ลู กา 13:5

ยิ่งกวา่น้ันสักเท่าใด 29 ท่านท้ังหลายอยา่เสาะหาวา่จะกินอะไรดีหรอืจะด่ืมอะไรและอยา่มีใจสงสัยเลย
30 เพราะวา่คนทุกประเทศท่ัวโลกเสาะหาส่ิงของท้ังปวงน้ี  แต่ วา่พระบิดาของท่านท้ังหลายทรงทราบ
แล้ วว ่าท่านต้องการส่ิงเหล่าน้ี 31  แต่ ท่านท้ังหลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า  แล ้วจะทรงเพิ่ม
เติ มสิ ่งท้ังปวงเหล่าน้ี ให ้ แก่  ท่าน 32 ฝูงแกะเลก็น้อยเอย๋ อยา่กลัวเลย เพราะวา่พระบิดาของท่านชอบ
พระทัยท่ีจะประทานอาณาจั กรน ้ันให ้แก่  ท่าน 33 จงขายของท่ีท่านมี อยู ่และทําทาน จงกระทําถุงใส่เงนิ
สําหรบัตนซึ่งไม่ รู ้ เก่า คือให ้มี  ทรพัย์สมบัติ  ไว ้ในสวรรค์ซึ่งไม่เส่ือมสูญไป  ท่ี ขโมยมิ ได้  เข ้ามาใกล้ และท่ีตัว
มอดมิ ได้ ทําลายเสีย 34 เพราะวา่ทรพัย ์สมบัติ ของท่านอยู ่ท่ีไหน ใจของท่านก ็อยู ่ ท่ี น่ันด้วย

เราควรจะคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซู
35 ท่านท้ังหลายจงคาดเอวของท่านไว้ และใหต้ะเกียงของท่านจุ ดอย ู่ 36 พวกท่านเองจงเหมือนคนท่ี

คอยรบันายของตน เม่ือนายจะกลับมาจากงานสมรส เพื่อเม่ือนายมาเคาะประตู แล้ว เขาจะเปิดให้นาย
ทั นที  ได้ 37  ผู้รบัใช ้ซ่ึงนายมาพบกําลังคอยเฝ้าอยู ่ก ็ เป็นสุข เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ นายน้ัน
จะคาดเอวไว้และให ้ผู้รบัใช ้ เหล่ าน้ันเอนกายลงและนายน้ันจะมาปรนนิบั ติ  เขา 38 ถ้านายมาเวลาสอง
ยามหรอืสามยาม และพบผู้ รบัใช ้ อยู ่ อยา่งน้ัน  ผู้รบัใช ้ เหล่ าน้ั นก จ็ะเป็นสุข 39  ให ้ เข ้าใจอยา่งน้ีเถอะวา่ ถ้า
เจ้าของบ้านล่วงรู ้ได้ วา่ขโมยจะมาเวลาไหน เขาจะต่ืนอยู่และระวงัไม่ ให ้ทะลวงเรอืนของเขาได้ 40  เหตุ  
ฉะน้ัน ท่านท้ังหลายจงเตรยีมตัวไว ้ให้พร ้อมด้วย เพราะบุตรมนษุย์เสดจ็มาในโมงท่ีท่านไม่คิดไม่ ฝนั �
41 ฝ่ายเปโตรทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์  ได้ ตรสัคําอุปมาน้ันแก่พวกข้าพระองค์ หรอื หรอืตรสั
แก่คนทัง้ปวง�

คําอุปมาเก่ียวกับคนต้นเรอืนสัตย ์ซ่ือ 
42  องค์ พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า �ใครเป็นคนต้นเรอืนสัตย์ซ่ือและฉลาด  ท่ี นายได้ต้ังไว้เหนือพวกคนใช้

สําหรบัแจกอาหารตามเวลา 43 เมื่อนายมาพบเขากระทําอยู ่อยา่งน้ัน  ผู้รบัใช ้ ผู้ น้ั นก ็จะเป็นสุข 44 เรา
บอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ นายจะต้ังเขาไว ้ให ้ ดู แลบรรดาข้าวของท้ังส้ินของท่าน 45  แต่ ถ้าผู้ 
รบัใช ้น้ันจะคิดในใจวา่ �นายของข้าคงจะมาชา้�  แล ้วจะต้ังต้นโบยตี ผู้รบัใช ้ชายหญิงและกินด่ืมเมาไป
46 นายของผู้ รบัใช ้ ผู้ น้ันจะมาในว ันที ่เขาไม่ คิด ในโมงท่ีเขาไม่ รู ้และจะทําโทษเขาถึงสาหสั ท้ังจะขับไล่
เขาให้ไปอยู่กับคนท่ี ไม่เชื่อ 47  ผู้รบัใช ้น้ั นที ่ ได้  รู ้น้ําใจของนาย และมิ ได้ เตรยีมตัวไว้  มิได้ กระทําตามน้ําใจ
นาย จะต้องถูกเฆีย่นมาก 48  แต่  ผู้  ท่ี  มิได้  รู ้ แล ้วได้กระทําส่ิงซึ่งสมจะถูกเฆีย่น  ก ็จะถูกเฆีย่นน้อย  ผู้ ใดได้
รบัมาก จะต้องเรยีกเอาจากผู้น้ันมาก และผู้ใดได้รบัฝากไว ้มาก  ก ็จะต้องทวงเอาจากผู้น้ันมาก

พระครสิต์เสด็จมาเพื่อให ้เก ิดการแตกแยกกัน
49 เรามาเพื่อจะท้ิงไฟลงบนแผ่นดินโลก และเราจะปรารถนาอะไรเล่า ถ้าหากไฟน้ันได้ ติ ดขึ้นแล้ว

50 เราจะต้องรบับัพติศมาอยา่งหน่ึง เราเป็นทุกขม์ากจนกวา่จะสําเรจ็ 51 ท่านท้ังหลายคิดวา่ เรามาเพื่อ
จะให ้เก ิดสันติภาพในโลกหรอื เราบอกท่านวา่  มิใช ่ แต่ จะให้แตกแยกกันต่างหาก 52 ด้วยวา่ต้ังแต่ น้ี 
ไปหา้คนในเรอืนหน่ึ งก ็จะแตกแยกกัน คือสามต่อสองและสองต่อสาม 53 พ่อจะแตกแยกจากลูกชาย
และลูกชายจะแตกแยกจากพ่อ  แม่ จากลูกสาว และลูกสาวจากแม่  แม่  สามี จากลูกสะใภ้ และลูกสะใภ้
จากแม่ สามี � 54 และพระองค์ตรสักับประชาชนอ ีกวา่ �เม่ือท่านท้ังหลายเหน็เมฆเกิดขึ้นในทิศตะวนัตก
ท่านก ็กล ่าวทั นที  วา่ �ฝนจะตก� และก็เป็นอยา่งน้ันจรงิ 55 เมื่อท่านเหน็ลมพัดมาแต่ ทิศใต้ ท่านก ็วา่ 
�จะรอ้นจัด� และก ็เป็นจรงิ 56  เจ้ าคนหน้าซ่ือใจคด  เจ้ าท้ังหลายรูจั้กวจัิยความเป็นไปของแผ่นดินและ
ท้องฟ้า  แต่  เหตุ ไฉนพวกเจ้าวจัิยความเป็นไปของยุ คน ้ี ไม่ได้ 57  เหตุ ไฉนเจ้าท้ังหลายไม่ตัดสินเอาเองวา่
ส่ิงไรเป็นส่ิงท่ี ถูก 58 เพราะเม่ือเจ้ากับโจทก์พากันไปหาผู้ พิพากษา จงอุตส่าห์หาชอ่งท่ีจะปรองดองกับ
เขาเม่ือยงัอยู ่กลางทาง  เกล ือกวา่เขาจะฉุดลากเจ้าเข้าไปถึงผู้ พิพากษา และผู้พิพากษาจะมอบเจ้าไว้
กับผู้ คุม และผู้ คุ มจะขังเจ้าไวใ้นเรอืนจํา 59 เราบอกเจ้าวา่  เจ้ าจะออกจากท่ีน่ันไม่ ได้ จนกวา่จะได้ ใช้หน้ี 
ครบทุกสตางค์�

13
 กล ับใจหรอืพินาศ

1  ขณะน้ัน  มี บางคนอยู ่ท่ี น่ันเล่าเรือ่งชาวกาลิลี ซ่ึงปีลาตเอาโลหติของเขาระคนกับเครือ่งบูชาของเขา  ให ้ 
พระองค์  ฟัง 2  พระเยซู จึงตรสัตอบเขาวา่ �ท่านท้ังหลายคิดวา่ชาวกาลิลี เหล่ าน้ันเป็นคนบาปยิ่งกวา่ชาว
กาลิลีอื่นๆท้ังปวง เพราะวา่เขาได้ ทุกข์ ทรมานอยา่งน้ันหรอื 3 เราบอกท่านท้ังหลายวา่  มิใช ่ แต่ ถ้าท่าน
ท้ังหลายมิ ได้  กล ับใจเสียใหม่ ก ็จะต้องพินาศเหมือนกัน 4 หรอืสิบแปดคนน้ันซึ่งหอรบท่ี สิ โลอมัได้พังทับ
เขาตายเสียน้ัน ท่านท้ังหลายคิดวา่ เขาเป็นคนบาปยิ่งกวา่คนท้ังปวงท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็หรอื
5 เราบอกท่านท้ังหลายวา่  มิใช ่ แต่ ถ้าท่านท้ังหลายมิ ได้  กล ับใจเสียใหมจ่ะต้องพินาศเหมือนกัน�
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คําอุปมาเก่ียวกับต้นมะเด่ือท่ี ไรผ้ล (อสย 5:1-7; มธ 21:18-20)
6  พระองค์ ตรสัคําอุปมาต่อไปน้ี วา่ �คนหน่ึ งม ีต้นมะเด่ือต้นหน่ึงปลูกไวใ้นสวนองุน่ของตน และเขามา

หาผลท่ีต้นน้ันแต่ ไม่  พบ 7 เขาจึงวา่แก่ คนที ร่กัษาสวนองุ ่นว ่า � ดู  เถิด เรามาหาผลท่ีต้นมะเด่ือน้ี ได้ สามปี 
แล้ว  แต่  ไม่  พบ จงโค่ นม ันเสีย จะให ้ดิ นรกไปเปล่าๆทําไม� 8  แต่  ผู้ รกัษาสวนองุน่ตอบเขาวา่ �นายเจ้าข้า
ขอเอาไว ้ปีน ้ี อกี  ให ้ข้าพเจ้าพรวนดินเอาปุ๋ยใส่ 9  แล ้วถ้ามันเกิดผลก ็ดี  อยู ่ถ้าไม่ เกิดผล ภายหลังท่านจง
โค่ นม ันเสีย� �

ทรงรกัษาหญิงคนหน่ึงในวนัสะบาโต
10  พระองค์ ทรงสัง่สอนอยู ่ท่ี ธรรมศาลาแหง่หน่ึงในวนัสะบาโต 11 และดู เถิด  มี หญิงคนหน่ึงซ่ึ งม ี ผี  เข ้า

สิงทําให้พิการมาสิบแปดปี แล้ว หลังโกง ยดืตัวขึ้นไม่ ได้  เลย 12 เม่ือพระเยซูทอดพระเนตรเหน็เขา จึงเรยีก
และตรสักับเขาวา่ �หญิงเอย๋ ตัวเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้ว� 13  พระองค์ ทรงวางพระหตัถ์บนเขา
และในทันใดน้ันเขาก็ยดืตัวตรงได้ และสรรเสรญิพระเจ้า 14  แต่ นายธรรมศาลาก็ เคืองใจ เพราะพระเยซู ได้ 
ทรงรกัษาโรคในวนัสะบาโต จึงวา่แก่ประชาชนวา่ � มี หกว ันที ่ควรจะทํางาน  เหตุ ฉะน้ันในหกวนัน้ันจงมา
ให้รกัษาโรคเถิด  แต่ ในวนัสะบาโตน้ันอยา่เลย� 15  แต่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรสัตอบเขาวา่ �คนหน้าซื่อใจคด
 เจ้ าท้ังหลายทุกคนได้ แก้ว ัวแก้ลาจากคอกมันพาไปให้กินน้ําในวนัสะบาโตมิ ใช ่ หรอื 16  ดู  เถิด ฝ่ายหญิง
ผู้ น้ี เป็นบุ ตร ีของอบัราฮมั ซึ่งซาตานได้ผูกมัดไว ้สิ บแปดปี แล้ว  ไม่ ควรหรอืท่ีจะให้เขาหลุดพ้นจากเครือ่ง
จองจําอนัน้ีในวนัสะบาโต� 17 เม่ือพระองค์ตรสัคําเหล่าน้ันแล้ว บรรดาคนท่ี เป็นปฏิปักษ์ กับพระองค์ต้อง
ขายหน้า และประชาชนทัง้หลายก็เปรมปร ีดิ ์เพราะสรรพคุณความดี ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงกระทํา

คําอุปมาเก่ียวกับเมล็ ดม ั สตาร ์ด (มธ 13:31-32; มก 4:30-32)
18  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �อาณาจักรของพระเจ้าเหมือนส่ิงใด และเราจะเปรยีบอาณาจั กรน ้ั นก ับอะไรดี

19  ก ็เปรยีบเหมือนเมลด็พันธุผ์ักกาดเมลด็หน่ึง  ท่ี คนหน่ึงได้เอาไปปลูกในสวนของตน มันงอกขึ้นเป็นต้น
ใหญ่ และนกในอากาศมาอาศัยอยูต่ามก่ิ งก ้านของต้นน้ัน�

คําอุปมาเก่ียวกับเชื้อ (มธ 13:33)
20  พระองค์ ตรสัอ ีกวา่ �เราจะเปรยีบอาณาจักรของพระเจ้ากับส่ิงใด 21  ก ็เปรยีบเหมือนเชื้อ ซ่ึงผู้หญิง

คนหน่ึงเอาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งน้ันฟูขึ้นท้ังหมด� 22  พระองค์ เสด็จไปตามบ้านตามเมืองสัง่
สอนเขา และทรงดําเนินไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 23  มี คนหน่ึงทูลถามพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  คนที ่รอดน้ัน
น้อยหรอื�  พระองค์ ตรสัแก่เขาทัง้หลายวา่ 24 �จงเพียรเข้าไปทางประตู คับแคบ เพราะเราบอกท่านท้ัง
หลายวา่ คนเป็ นอ ันมากจะพยายามเข้าไป  แต่  จะเข้ าไม่ ได้ 25 เม่ือเจ้าบ้านลุกขึ้นปิดประตู แล้ว และท่าน
ท้ังหลายเริม่ยนือยู่ภายนอกเคาะท่ี ประตู  วา่ �นายเจ้าข้าๆ ขอเปิดให้ข้าพเจ้าเถิด� และเจ้าบ้านน้ันจะ
ตอบท่านท้ังหลายวา่ �เราไม่ รู ้จักเจ้าวา่เจ้ามาจากไหน� 26 ขณะน้ันท่านท้ังหลายเริม่จะวา่ �ข้าพเจ้า
ได้กินได้ด่ืมกั บท ่าน และท่านได้ส่ังสอนท่ีถนนของพวกข้าพเจ้า� 27  เจ้ าบ้านน้ันจะวา่ �เราบอกเจ้าท้ัง
หลายวา่ เราไม่ รู ้จักเจ้าวา่เจ้ามาจากไหน  เจ้ าผู้กระทําความชัว่ชา้ จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา� 28 เม่ือท่าน
ท้ังหลายจะเห ็นอ ับราฮมั อสิอคั ยาโคบ และบรรดาศาสดาพยากรณ์ในอาณาจักรของพระเจ้า  แต่ ตั วท 
่านเองถูกขับไล่ไสส่งออกไปภายนอก  ท่ี น่ันจะมี การรอ้งไห ้ ขบเขี้ยวเค้ียวฟนั 29 จะมีคนมาจากทิศตะวนั
ออก  ทิศตะวนัตก  ทิศเหนือ  ทิศใต้ จะมาเอนกายลงในอาณาจักรของพระเจ้า 30 และดู เถิด จะมี ผู้  ท่ี เป็น
คนสุดท้ายกลับเป็นคนต้น และผู้ ท่ี เป็นคนต้นกลับเป็นคนสุดท้าย� 31 ในวนัน้ันเอง  มี พวกฟาร ิสี บางคน
มาทูลพระองค์ วา่ �ท่านจงไปจากท่ี น่ี  เถิด เพราะวา่เฮโรดใครจ่ะประหารชวีติของท่านเสีย� 32  พระองค์ จึง
ตรสัแก่เขาวา่ �จงไปบอกสุนัขจ้ิงจอกน้ั นว ่า � ดู  เถิด เราขับผีออกและรกัษาโรคในวนัน้ีและพรุง่น้ี  แล ้ 
วว ั นที ่สามเราจะทําการให ้สําเรจ็ � 33  แต่ วา่จําเป็นซ่ึงเราจะเดินไปวนัน้ี  พรุง่น้ี และมะรนืน้ี เพราะวา่
ศาสดาพยากรณ์จะถูกฆา่นอกกรุงเยรูซาเลม็ก ็หามิได้ 

 พระเยซู ทรงครํา่ครวญเพราะกรุงเยรูซาเล็ มท ่ี หลงทาง (มธ 23:37-39;  ลก 19:41-44)
34  โอ เยรูซาเลม็ๆ  ท่ี  ได้ ฆา่บรรดาศาสดาพยากรณ์และเอาหนิขวา้งผู้ ท่ี  ได้  รบัใช ้มาหาเจ้าให ้ถึงตาย เรา

ใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว ้เนืองๆ เหมือนแม่ ไก่ กกลูกอยู ่ใต้  ปี กของมัน  แต่  เจ้ าไม่ยอมเลยหนอ 35  ดู  
เถิด �บ้านเมืองของเจ้าจะถูกละท้ิงให้รกรา้งแก่ เจ้า � และเราบอกความจรงิแก่ เจ้ าท้ังหลายวา่  เจ้ าจะ
ไม่ ได้  เห ็นเราอกีจนกวา่เวลาน้ันจะมาถึงเมื่อเจ้าจะกล่าววา่ � ขอให ้ พระองค์  ผู้ เสดจ็มาในพระนามของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจรญิ� �



ลู กา 14:1 822 ลู กา 14:35

14
ทรงรกัษาชายเป็นโรคมานน้ําในวนัสะบาโต

1 ต่อมาเม่ือพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของขุนนางคนหน่ึงในพวกฟาร ิสี ในวนัสะบาโต จะเสวยพระ
กระยาหาร เขาทัง้หลายคอยมองดู พระองค์ 2  ดู  เถิด  มี ชายคนหน่ึงเป็นโรคมานน้ําอยู่ต่อพระพักตร ์พระองค์ 
3  พระเยซู จึงตรสัถามพวกนักกฎหมายและพวกฟาร ิสี  วา่ �ถ้าจะรกัษาคนป่วยในวนัสะบาโตจะผิดพระราช
บัญญั ติ  หรอืไม่ � 4 เขาทัง้หลายก็น่ิงอยู่  พระองค์ ทรงรบัและรกัษาคนน้ันให ้หาย  แล้วก็  ให ้เขาไป 5  พระองค์ 
จึงตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �คนไหนในพวกท่าน ถ้าจะมีลาหรอืววัตกบ่อ จะไม่ ร ีบฉุดลากมันออกในวนัสะ
บาโตหรอื� 6 เขาทัง้หลายตอบข้อน้ี ไม่ได้ 

คําอุปมาเก่ียวกับแขกรบัเชญิผู้ เยอ่หยิง่ 
7 ฝ่ายพระองค์เม่ือทอดพระเนตรเหน็คนทัง้หลายท่ีรบัเชญิน้ันได้เลือกเอาท่ีอ ันม ี เกียรติ  พระองค์ จึงตรสั

คําอุปมาแก่เขาวา่ 8 �เมื่อผู้ใดเชญิท่านไปในการเล้ียงสมรส อยา่เอนกายลงในท่ีอ ันม ี เกียรติ  เกล ือก
วา่เขาได้เชญิคนมี เกียรติ มากกวา่ท่านอกี 9 และเจ้าภาพท่ี ได้ เชญิท่านท้ังสองน้ันจะมาพู ดก ั บท ่านวา่
�จงให ้ท่ี น่ังแก่ท่านผู้ น้ี  เถิด �  แล ้วเม่ือน้ันท่านจะต้องเล่ือนลงมาท่ีต่ําได้รบัความอดสู 10  แต่ เมื่อท่าน
ได้รบัเชญิแล้ว จงไปเอนกายลงในท่ีต่ําก่อน เพื่อวา่เมื่อเจ้าภาพท่ี ได้ เชญิท่านมาพู ดก ั บท ่านวา่ �สหาย
เอย๋ เชญิเล่ือนไปน่ังท่ีอ ันม ี เกียรติ �  แล ้ วท ่านจะได้ เกียรติ ต่อหน้าคนท้ังหลายท่ีเอนกายลงรบัประทาน
ด้วยกันน้ัน 11 เพราะวา่ผู้ใดท่ี ได้ ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยยีดลง และผู้ ท่ี ถ่อมตัวลงน้ันจะได้รบัการยก
ขึ้น� 12 ฝ่ายพระองค์ตรสักับคนท่ีเชญิพระองค์ วา่ �เมื่อท่านจะทําการเล้ียง จะเป็นกลางวนัหรอืเวลาเย ็
นก ็ ตาม อยา่เชญิเฉพาะเหล่ามิตรสหาย หรอืพี่น้องหรอืญาติหรอืเพื่อนบ้านท่ี มั่งมี  เกล ือกวา่เขาจะเชญิ
ท่านอกี และท่านจะได้รบัการตอบแทน 13  แต่ เมื่อท่านทําการเล้ียง จงเชญิคนจน  คนพิการ คนงอ่ย  คน
ตาบอด 14 และท่านจะเป็นสุขเพราะวา่เขาไม่ มี อะไรจะตอบแทนท่าน ด้วยวา่ท่านจะได้รบัตอบแทนเม่ือ
คนชอบธรรมเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว�

คําอุปมาเก่ียวกับการเล้ียงใหญ่ (มธ 22:1-14)
15 ฝ่ายคนหน่ึง ท่ี เอนกายลงรบัประทานด้วยกัน เม่ือ ได้ยนิ คํา เหล่า น้ัน จึง ทูลพระองค์ วา่ � ผู้  ท่ี จะรบั

ประทานอาหารในอาณาจักรของพระเจ้าก็ เป็นสุข � 16  พระองค์ ตรสักับเขาวา่ �ย ังม ีชายคนหน่ึงได้ทําการ
เล้ียงใหญ่ และได้เชญิคนเป็ นอ ันมาก 17 เม่ือถึงเวลาเล้ียงแล้ว เขาก ็ใช ้ ผู้รบัใช ้ของตนไปบอกคนท้ัง
หลายท่ี ได้ รบัเชญิไว ้แล ้ วว ่า �เชญิมาเถิด เพราะส่ิงสารพัดเตรยีมไว ้พร อ้มแล้ว� 18บรรดาคนท้ังหลายก็
เริม่พากันขอตัว คนแรกบอกเขาวา่ �ข้าพเจ้าได้ซื้อนาไวแ้ละจะต้องไปดู นาน ั้น ข้าพเจ้าขอตัวเถอะ� 19  
อ ีกคนหน่ึงวา่ �ข้าพเจ้าได้ซื้อววัไวห้า้คู่และจะต้องไปลองดูว ัวน ั้น ข้าพเจ้าขอตัวเถอะ� 20  อ ีกคนหน่ึงวา่
�ข้าพเจ้าพึ่งแต่งงานใหม่  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าไปไม่ ได้ � 21  ผู้รบัใช ้น้ันจึงกลับมาเล่าเน้ือความให ้เจ้ านาย
ฟงั นายเจ้าของบ้านก ็โกรธ จึงส่ังผู้ รบัใช ้ วา่ �จงออกไปโดยเรว็ตามถนนใหญแ่ละตรอกน้อยในเมือง พา
คนจน  คนพิการ คนงอ่ย และคนตาบอดเข้ามาท่ี น่ี � 22  แล ้วผู้ รบัใช ้จึงบอกวา่ �นายเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้
กระทําตามท่านส่ังแล้ว และย ังม ี ท่ี วา่งอยู�่ 23  เจ้ านายจึงส่ังผู้ รบัใช ้น้ั นว ่า �จงออกไปตามทางใหญแ่ละ
รัว้ต้นไม้ ท้ังหลาย และเรง่เรา้เขาให ้เข ้ามาเพื่อเรอืนของเราจะเตม็ 24 เพราะเราบอกเจ้าวา่ ในพวกคน
ท้ังหลายท่ี ได้ รบัเชญิไว ้น้ัน  ไม่มี สักคนหน่ึงจะได้ล้ิมเครือ่งของเราเลย� �

 สิ ่งท่ีสาวกต้องสละ
25 คนเป็ นอ ันมากได้ไปกับพระองค์  พระองค์ จึงทรงเหลียวหลังตรสักับเขาวา่ 26 �ถ้าผู้ใดมาหาเรา และ

ไม่ช ังบ ิดามารดา  บุ ตรภรรยา และพี่น้องชายหญิง  แม้ ท้ังชวีติของตนเองด้วย  ผู้ น้ันจะเป็นสาวกของ
เราไม่ ได้ 27  ผู้ ใดมิ ได้ แบกกางเขนของตนตามเรามา  ผู้ น้ันจะเป็นสาวกของเราไม่ ได้ 28 ด้วยวา่ในพวก
ท่านมี ผู้ ใดเมื่อปรารถนาจะสรา้งป้ อม จะไม่น่ังลงคิดราคาดูเสี ยก ่อนวา่ จะมีพอสรา้งให้สําเรจ็ได้ หรอืไม่ 
29 เกรงวา่เมื่อลงรากแล้ว และกระทําให้สําเรจ็ไม่ ได้ คนท้ังปวงท่ี เห ็นจะเริม่เยาะเยย้เขา 30  วา่ �คนน้ี
ต้ังต้ นก ่อ  แต่  ทําให ้สําเรจ็ไม่ ได้ � 31 หร ือม ี กษัตรยิ ์ องค์ ใดเม่ือจะยกกองทัพไปทําสงครามกับกษั ตร ิย ์อื่น 
จะมิ ได้ น่ังลงคิดดูก่อนหรอืวา่  ท่ี ตนมีพลทหารหมื่นหน่ึงจะสู้กับกองทัพท่ียกมารบสองหม่ืนน้ันได้ หรอืไม่ 
32 ถ้าสู้ ไม่ได้  เม่ือย ังอยู่หา่งกั นก ็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตร ีกัน 33  ก ็เชน่น้ันแหละ  ผู้ ใดในพวกท่านท่ี 
มิได้ สละส่ิงสารพัดท่ีตนมี อยู ่จะเป็นสาวกของเราไม่ ได้ 34  เกล ือเป็นส่ิ งด ี แต่  ถ้าแม้  เกล ือน้ันหมดรสเคม็
ไปแล้ว จะทําให ้กล ับเค ็มอ ีกอยา่งไรได้ 35 จะใช้เป็นปุ๋ยใส่ ดิ  นก ็ ไม่ได้ จะหมักไวกั้บกองมูลสัตวทํ์าปุ๋ ยก ็ ไม่
ได้  แต่ เขากท้ิ็งเสียเท่าน้ัน ใครมี หู จงฟงัเถิด�



ลู กา 15:1 823 ลู กา 16:2

15
พวกฟาร ิสี  ขีบ้่น 

1 ครัง้น้ันบรรดาคนเก็บภาษีและพวกคนบาปก็ เข ้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์ 2 ฝ่ายพวกฟาร ิสี และพวกธร
รมาจารย ์บ่นวา่ �คนน้ีต้อนรบัคนบาปและกินด้วยกั นก ับเขา�

คําอุปมาเก่ียวกับแกะท่ีหลงหาย (มธ 18:12-14)
3  พระองค์ จึงตรสัคําอุปมาใหเ้ขาฟั งด ังต่อไปน้ี วา่ 4�ในพวกท่านมีคนใดท่ี มี แกะรอ้ยตัว และตัวหน่ึงหาย

ไป จะไม่ละเก้าสิบเก้าตั วน ั้นไว ้ท่ี กลางทุ่งหญ้า และไปเท่ียวหาตั วท ีห่ายไปน้ันจนกวา่จะได้พบหรอื 5 เมื่อ
พบแล้วเขาก็ยกขึ้นใส่บ่าแบกมาด้วยความเปรมปร ีดิ ์ 6 เมื่อมาถึ งบ ้านแล้ว จึงเชญิพวกมิตรสหายและ
เพื่อนบ้านให้มาพรอ้มกัน  พู  ดก ับเขาวา่ �จงยนิดีกับข้าพเจ้าเถิด เพราะข้าพเจ้าได้พบแกะของข้าพเจ้า
ท่ีหายไปน้ันแล้ว� 7 เราบอกท่านท้ังหลายวา่ เชน่น้ันแหละ จะมีความปร ีดี ในสวรรค์เพราะคนบาปคน
เดียวท่ี กล ับใจใหม่ มากกวา่คนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนท่ี ไม่ ต้องการกลับใจใหม่

คําอุปมาเก่ียวกับเหรยีญท่ีหายไป
8 หญิงคนใดท่ี มี เหรยีญเงนิสิบเหรยีญ และเหรยีญหน่ึงหายไป จะไม่ จุ ดเทียนกวาดเรอืนค้นหาให้

ละเอยีดจนกวา่จะพบหรอื 9 เม่ือพบแล้ว จึงเชญิเหล่ามิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพรอ้มกัน  พูดวา่ 
�จงยนิดีกับข้าพเจ้าเถิด เพราะข้าพเจ้าได้พบเหรยีญเง ินที ่หายไปน้ันแล้ว� 10 เชน่น้ันแหละ เราบอก
ท่านท้ังหลายวา่ จะมีความปร ีดี ในพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้า เพราะคนบาปคนเดียวท่ี กล ับใจใหม่�

คําอุปมาเรือ่งบุตรหายไป
11  พระองค์ ตร ัสว ่า �ชายคนหน่ึ งม ี บุ ตรชายสองคน 12  บุ ตรคนน้อยพู ดก ับบิ ดาว ่า � บิ ดาเจ้าข้า ขอ

ทรพัย ์ท่ี ตกเป็นส่วนของข้าพเจ้าเถิด�  บิ ดาจึงแบ่งสมบั ติ  ให ้ แก่  บุ ตรท้ังสอง 13 ต่อมาไม่ ก่ี  วนั  บุ ตรคน
น้อยน้ั นก ็รวบรวมทรพัย์ท้ังหมดแล้วไปเมืองไกล และได้ผลาญทรพัย์ของตนท่ีน่ันด้วยการเป็นนักเลง
14 เมื่อใช ้ทรพัย ์หมดแล้ วก ็ เก ิ ดก ันดารอาหารยิ่งนักท่ัวเมืองน้ัน เขาจึงเริม่ขัดสน 15 เขาไปอาศัยอยู่กับ
ชาวเมืองน้ันคนหน่ึง และคนน้ั นก ็ ใช ้เขาไปเล้ียงหมู ท่ี  ทุ่งนา 16 เขาใครจ่ะได้อิ่ มท ้องด้วยฝกัถ่ั วท ่ี หมู กิน
น้ัน  แต่  ไม่มี ใครให้อะไรเขากิน 17 เมื่อเขารูสํ้านึกตัวแล้วจึงพูดวา่ �ลูกจ้างของบิดาเรามี มาก ย ังม ีอาหา
รกิ นอ ่ิมและเหลื ออ ีก ส่วนเราจะมาตายเสียเพราะอดอาหาร 18 จําเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาเรา และพู ดก ั 
บท ่านวา่ � บิ ดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ทําผิดต่อสวรรค์และทําผิดต่อหน้าท่านด้วย 19 ข้าพเจ้าไม่สมควรจะ
ได้ชื่อวา่เป็นลูกของท่านต่อไป ขอท่านใหข้้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหน่ึงเถิด� �

 บุ ตรท่ีหายไปก็ กล ับมาและความรืน่เรงิยนิดี
20  แล ้วเขาก ็ลุ กขึ้นไปหาบิดาของตน  แต่ เม่ือเขายงัอยู ่แต่ไกล  บิ ดาแลเหน็เขาก ็มี  ความเมตตา จึงวิง่

ออกไปกอดคอจุบเขา 21 ฝ่ายบุตรน้ันจึงกล่าวแก่ บิ  ดาว ่า � บิ ดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ทําผิดต่อสวรรค์และ
ต่อสายตาของท่านด้วย ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อวา่เป็นลูกของท่านอกีต่อไป� 22  แต่  บิ ดาส่ังผู้ รบัใช ้
ของตนวา่ �จงรบีไปเอาเส้ืออยา่งดี ท่ี สุดมาสวมให ้เขา และเอาแหวนมาสวมน้ิวมือ กับเอารองเท้ามา
สวมให ้เขา 23 จงเอาลูกว ัวอ ้วนพีมาฆา่เล้ียงกัน เพื่อความรืน่เรงิยนิดี เถิด 24 เพราะวา่ลูกของเราคนน้ี
ตายแล้ว  แต่  กล ับเป็ นอ ีก หายไปแล้ว  แต่  ได้ พบกั นอ ีก� เขาท้ังหลายต่างกเ็ริม่มีความรืน่เรงิยนิดี

 บุ ตรคนใหญ่เปรยีบได้กับพวกฟาร ิสี 
25 ฝ่ายบุตรคนใหญ่น้ันกําลังอยู ่ท่ี  ทุ่งนา เมื่อเขากลับมาใกล้บ้านแล้ วก ็ ได้ ยนิเสียงมโหรีและเต้นราํ

26 เขาจึงเรยีกผู้ รบัใช ้คนหน่ึงมาถามวา่ เขาทําอะไรกัน 27  ผู้รบัใช ้จึงตอบเขาวา่ �น้องของท่านกลับมา
แล้ว และบิดาได้ ให ้ฆา่ลูกว ัวอ ้วนพี เพราะได้ลูกกลับมาโดยสว ัสด ิ ภาพ � 28 ฝ่ายพี่ชายก็โกรธไม่ยอม
เข้าไป  บิ ดาจึงออกมาชกัชวนเขา 29  แต่ เขาบอกบิ ดาว ่า � ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้ ปรนนิบัติ ท่านก่ี ปี มาแล้ว และ
มิ ได้ ละเมิดคําบัญชาของท่านสักข้อหน่ึงเลย  แม้แต่ เพียงลูกแพะสักตัวหน่ึงท่านก็ยงัไม่เคยให ้ข้าพเจ้า 
เพื่อจะเล้ียงกันเป็ นที ่รืน่เรงิยนิดีกับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้า 30  แต่ เมื่อลูกคนน้ีของท่าน  ผู้  ได้ ผลาญส่ิง
เล้ียงชพีของท่านโดยคบหญิงโสเภณีมาแล้ว ท่านยงัได้ฆา่ลูกว ัวอ ้วนพีเล้ียงเขา� 31  บิ ดาจึงตอบเขาวา่
�ลูกเอย๋  เจ้ าอยู่กับเราเสมอ และส่ิงของท้ังหมดของเราก็เป็นของเจ้า 32  แต่ สมควรท่ีเราจะรืน่เรงิและ
ยนิดี เพราะน้องของเจ้าคนน้ีตายแล้ว  แต่  กล ับเป็นขึ้ นอ ีก หายไปแล้วแต่ ได้ พบกั นอ ีก� �

16
คําอุปมาเก่ียวกับคนต้นเรอืนอธรรม

1  พระองค์ ตรสักับเหล่าสาวกของพระองค์ อ ี กวา่ �ย ังม ี เศรษฐี  ท่ี  มี คนต้นเรอืน คนหน่ึงและมีคนมาฟ้อง
เศรษฐี วา่ คนต้นเรอืนน้ันผลาญสมบั ติ ของท่านเสีย 2  เศรษฐี จึงเรยีกคนต้นเรอืนน้ันมาวา่แก่เขาวา่
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�เรือ่งราวท่ีเราได้ยนิเก่ียวกับเจ้าน้ันเป็นอยา่งไร จงส่ งบ ัญช ีหน้าท่ี ต้นเรอืนของเจ้า เพราะวา่เจ้าจะเป็น
คนต้นเรอืนต่อไปไม่ ได้ � 3 คนต้นเรอืนน้ันคิดในใจวา่ �เราจะทําอะไรดี เพราะนายจะถอดเราเสียจาก
หน้าท่ีต้นเรอืน จะขุดดิ นก ็ ไม่มี  กําลัง จะขอทานก็อายเขา 4 เรารู ้แล ้ วว ่าจะทําอะไรดี เพื่อเมื่อเราถูก
ถอดจากหน้าท่ีต้นเรอืนแล้ว เขาจะรบัเราไว้ในเรอืนของเขาได้� 5 คนน้ันจึงเรยีกลูกหน้ีของนายมาทุก
คน  แล ้วถามคนแรกวา่ �ท่านเป็นหน้ีนายข้าพเจ้าก่ีมากน้อย� 6 เขาตอบวา่ � เป็นหน้ี น้ํามั นร ้อยถัง�
คนต้นเรอืนจึงบอกเขาวา่ �เอาบัญชีของท่านน่ังลงเรว็ๆแล้วแก้เป็นหา้สิบถัง� 7  แล ้วเขาก็ถามอกีคน
หน่ึงวา่ �ท่านเป็นหน้ี ก่ีมากน้อย � เขาตอบวา่ � เป็นหน้ี  ข้าวสาลี รอ้ยกระสอบ� คนต้นเรอืนจึงบอกเขาวา่
�จงเอาบัญชีของท่านแก้เป็นแปดสิบ� 8  แล ้วเศรษฐี ก ็ชมคนต้นเรอืนอธรรมน้ัน เพราะเขาได้กระทํา
โดยความฉลาด ด้วยวา่ลูกท้ังหลายของโลกน้ี ตามกาลสมัยเดียวกัน เขาใช ้สติ ปัญญาฉลาดกวา่ลูกของ
ความสวา่งอกี 9 เราบอกท่านท้ังหลายวา่ จงกระทําตัวให ้มี  มิ ตรสหายด้วยทรพัย ์สมบัติ  อธรรม เพื่อเม่ือ
ท่านพลาดไป เขาท้ังหลายจะได้ต้อนร ับท ่านไว้ในท่ีอาศั ยอ ันถาวรเป็นนิตย์ 10  คนที ่ สัตย ์ซ่ือในของเลก็
น้อยท่ีสุดจะสัตยซ่ื์อในของมากด้วย และคนท่ี อสัตย ์ในของเลก็น้อยท่ีสุดจะอสัตยใ์นของมากเช ่นก ัน 11  
เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าท่านท้ังหลายไม่ สัตย ์ซ่ือในทรพัย ์สมบัติ  อธรรม ใครจะมอบทรพัย ์สมบัติ อนัแท้ ให ้ แก่ ท่าน
เล่า 12 และถ้าท่านท้ังหลายมิ ได้  สัตย ์ซื่อในของของคนอื่น ใครจะมอบทรพัย์อนัแท้ ให ้เป็นของของท่าน
เล่า 13  ไม่มี  ผู้รบัใช ้ ผู้ ใดจะปรนนิบั ติ นายสองนายได้ เพราะวา่จะชงันายข้างหน่ึง และจะรกันายอกีข้าง
หน่ึงหรอืจะนับถือนายฝ่ายหน่ึง และจะดูหม่ินนายอกีฝ่ายหน่ึง ท่านจะปรนนิบั ติ พระเจ้าและจะปรนนิบั 
ติ เงนิทองพรอ้มกันไม่ ได้ �

พวกฟาร ิสี เยาะเยย้คําสัง่สอนของพระเยซู
14 ฝ่ายพวกฟาร ิสี  ท่ี  มี ใจรกัเงนิ เม่ือได้ยนิคําเหล่าน้ันแล้วจึงเยาะเยย้พระองค์ 15  แต่  พระองค์ ตรสัแก่เขา

วา่ � เจ้ าท้ังหลายเป็นผู้ ท่ี  ทําที  ดู เป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนษุย์  แต่ พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเจ้าท้ัง
หลาย ด้วยวา่ซ่ึงเป็ นที นั่บถือมากท่ามกลางมนษุย์  ก ็ยงัเป็ นที ส่ะอดิสะเอยีนในสายพระเนตรของพระเจ้า
16  มี  พระราชบัญญัติ และศาสดาพยากรณ์มาจนถึงยอหน์  ต้ังแต่ น้ันมาเขากป็ระกาศเรือ่งอาณาจักรของ
พระเจ้า และคนท้ังปวงก ็ช ิ งก ันเข้าไปในอาณาจั กรน ้ัน 17 ฟ้าและดินจะล่วงไปก็งา่ยกวา่ท่ี พระราช
บัญญัติ สักจุดหน่ึงจะขาดตกไป

พระบัญญั ติ  ใหม่  เก ่ียวกับการหยา่รา้ง (มธ 5:31-32; 19:5-11; มก 10:2-12; 1 คร 7:10-15)
18  ผู้ ใดหยา่ภรรยาของตน  แล ้วไปมีภรรยาใหม่ ก ็ ผิดประเวณี และผู้ใดรบัหญิงท่ี สามี  ได้ หยา่แล้วมา

เป็นภรรยาของตนก ็ผิดประเวณี  ด้วย 
 เศรษฐี และลาซารสั

19ย ังม ี เศรษฐี คนหน่ึงนุ่งหม่ผ้าสีม่วงและผ้าป่านเน้ือละเอยีด รบัประทานอาหารอยา่งประณีตทุกวนัๆ
20 และมีคนขอทานคนหน่ึงชื่อลาซารสั เป็นแผลท้ังตัว นอนอยู ่ท่ี  ประตู รัว้บ้านของเศรษฐี 21 และเขา
ใครจ่ะกินเศษอาหารท่ีตกจากโต๊ะของเศรษฐี น้ัน  แม้ สุนัขก็มาเลียแผลของเขา 22  อยู ่มาคนขอทานน้ัน
ตายและเหล่าทูตสวรรค์ ได้ นําเขาไปไว ้ท่ี อกของอบัราฮมั ฝ่ายเศรษฐีน้ั นก ็ตายด้วย และเขาก็ฝงัไว้ 23  
แล ้วเม่ืออยู่ในนรกเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนัก  เศรษฐี น้ันจึงแหงนดู เห ็ นอ ับราฮมัอยู ่แต่ไกล และลาซาร ัสอย ู่ 
ท่ี อกของท่าน 24  เศรษฐี จึงรอ้งวา่ �อบัราฮมับิดาเจ้าข้า ขอเอน็ดูข้าพเจ้าเถิด ขอใช้ลาซารสัมาเพื่อจะ
เอาปลายน้ิวจุ่ มน ํ้ามาแตะล้ินของข้าพเจ้าให ้เยน็ ด้วยวา่ข้าพเจ้าตราํทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟน้ี� 25  
แต่ อบัราฮมัตอบวา่ �ลูกเอย๋  เจ้ าจงระลึกวา่เม่ือเจ้าย ังม ี ช ีวติอยู่  เจ้ าได้ ของดี สําหรบัตัว และลาซารสัได้
ของเลว  แต่  เดีย๋วน้ี เขาได้รบัความเล้าโลม  แต่  เจ้ าได้รบัความทุกข์ ทรมาน 26  นอกจากน้ัน ระหวา่งพวก
เรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ต้ังขวางอยู่ เพื่อวา่ถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากท่ี น่ี ถึงเจ้าก ็ไม่ได้ หรอืถ้าจะ
ข้ามจากท่ีน่ันมาถึงเราก ็ไม่ได้ � 27  เศรษฐี น้ันจึงวา่ � บิ ดาเจ้าข้า ถ้าอยา่งน้ันขอท่านใช้ลาซารสัไปย ังบ 
้านบิดาของข้าพเจ้า 28 เพราะวา่ข้าพเจ้ามี พี่ น้องหา้คน  ให ้ลาซารสัเป็นพยานแก่ เขา เพื่ อม ิ ให ้เขามา
ถึงท่ีทรมานน้ี� 29  แต่ อบัราฮมัตอบเขาวา่ �เขามีโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์น้ันแล้ว  ให ้เขาฟงั
คนเหล่าน้ันเถิด� 30  เศรษฐี น้ันจึงวา่ � มิได้ อบัราฮมับิดาเจ้าข้า  แต่ ถ้าคนหน่ึงจากหมู่คนตายไปหาเขา
เขาจะกลับใจเสียใหม่� 31 อบัราฮมัจึงตอบเขาวา่ �ถ้าเขาไม่ฟงัโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์  แม้ คน
หน่ึงจะเป็นขึ้นมาจากความตาย เขากจ็ะยงัไม่ เชื่อ � �

17
 พระเยซู ทรงสอนให ้ยกโทษ 

1  พระองค์ ตรสักับเหล่าสาวกอ ีกวา่ �จําเป็นต้องมี เหตุ  ให ้ หลงผิด  แต่  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี  ก่อเหตุ  ให ้ เก ิดความ
หลงผิดน้ัน 2 ถ้าเอาหนิโม่ แป ้งผูกคอคนน้ันถ่วงเสียท่ี ทะเล  กดี็ กวา่ใหเ้ขานําผู้เลก็น้อยเหล่าน้ีคนหน่ึงให ้
หลงผิด 3 จงระวงัตัวให ้ดี ถ้าพีน้่องทําการละเมิดต่อท่าน จงเตือนเขา และถ้าเขากลับใจแล้ว จงยกโทษ
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ให ้เขา 4  แม้ เขาจะทําการละเมิดต่อท่านวนัหน่ึงเจด็หน และจะกลับมาหาท่านท้ังเจด็หนในวนัเดียวน้ัน
 แล ้ วว ่า �ฉันกลับใจแล้ว� จงยกโทษให้เขาเถิด� 5 ฝ่ายอคัรสาวกทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าวา่ �ขอพระองค์
โปรดใหค้วามเชื่อของพวกข้าพเจ้ามากยิง่ขึ้น� 6  องค์ พระผู้เป็นเจ้าจึงตร ัสว ่า �ถ้าพวกท่านมคีวามเชื่อเท่า
เมลด็พันธุ์ผักกาดเมลด็หน่ึง ท่านก็จะส่ังต้นสุกะมินน้ี ได้  วา่ �จงถอนขึ้นออกไปปักในทะเล� และมันจะ
เชื่อฟงัท่าน

 ผู้รบัใช ้ ท่ี  ไม่มี  บุ ญคุณต่อนาย
7 ในพวกท่านมีคนใดท่ี มี  ผู้รบัใช ้ไถนาหรอืเล้ียงแกะ เมื่อผู้ รบัใช ้คนน้ันกลับมาจากทุ่งนาจะบอกเขาที

เดียววา่ �เชญิเอนกายลงรบัประทานเถิด� 8 หรอืจะไม่บอกเขาวา่ �จงหาให้เรารบัประทานและคาด
เอวไว ้ปรนนิบัติ  เรา จนเราจะกินและด่ื มอ ่ิมแล้ว และภายหลังเจ้าจงค่อยกินและด่ืมเถิด� 9 นายจะ
ขอบใจผู้ รบัใช ้น้ันเพราะผู้ รบัใช ้ ได้ ทําตามคําส่ังหรอื เราคิดวา่ไม่ 10 ฉันใดก ็ดี เมื่อท่านท้ังหลายได้กระทํา
ส่ิงสารพัดซึ่งทรงบัญชาไว ้แก่ ท่านน้ัน  ก ็จงพูดด้วยวา่ �ข้าพเจ้าท้ังหลายเป็นผู้ รบัใช ้ ท่ี  ไม่มี  บุ ญคุณต่อ
นาย ข้าพเจ้าได้กระทําตามหน้าท่ีซ่ึงข้าพเจ้าควรกระทําเท่าน้ัน� �

ทรงรกัษาคนโรคเรือ้นสิบคน
11 ต่อมาเม่ือพระองค์กําลังเสด็จไปยงักรุงเยรูซาเล็ม  พระองค์ จึงเสด็จเลียบระหวา่งแควน้สะมาเรยีและ

กาลิลี 12 เม่ือพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแหง่หน่ึง  มี คนเป็นโรคเรือ้นสิบคนมาพบพระองค์ยนือยู ่แต่ไกล 
13 และส่งเสียงรอ้งวา่ � เยซู นายเจ้าข้า โปรดได้เมตตาข้าพเจ้าทัง้หลายเถิด� 14 เม่ือพระองค์ทอดพระเนตร
เหน็แล้วจึงตรสัแก่เขาวา่ �จงไปแสดงตัวแก่พวกปุโรหติเถิด� ต่อมาเม่ือกําลังเดินไป เขาทัง้หลายก็
หายสะอาด 15 ฝ่ายคนหน่ึงในพวกน้ัน เม่ือเห ็นว ่าตัวหายโรคแล้ว จึงกลับมาสรรเสรญิพระเจ้าด้วยเสียงดัง
16 และกราบลงท่ีพระบาทของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ คนน้ันเป็นชาวสะมาเรยี 17 ฝ่ายพระเยซูตร ั
สว ่า � มี  สิ บคนหายสะอาดมิ ใช ่ หรอื  แต่  เก ้าคนน้ันอยู ่ท่ีไหน 18  ไม่  เห ็นผู้ใดกลับมาสรรเสรญิพระเจ้า เวน้
ไว ้แต่  คนต่างชาติ คนน้ี� 19  แล ้วพระองค์ตรสักับคนน้ั นว ่า �จงลุกขึ้นไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทํา
ใหตั้วเจ้าหายปกติ�

อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยทางปรากฏแก่ ตา 
20 เม่ือพวกฟาร ิสี ทูลถามพระองค์ วา่ อาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงเม่ือไร  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่

�อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยให้เป็ นที ่สังเกตได้ 21 และเขาจะไม่ พูดวา่ � มาด ู น่ี �  หรอื � ไปดู  โน่น �
 เพราะ  ดู  เถิด อาณาจักรของพระเจ้าอยูภ่ายในท่านท้ังหลาย�

พระครสิต์ตรสัถึงการเสด็จกลับมาครัง้ท่ีสองของพระองค์
22  พระองค์ ตรสักับเหล่าสาวกวา่ �วนัน้ันจะมาถึงเมื่อท่านท้ังหลายใครจ่ะเห ็นว ันของบุตรมนษุย ์สักวนั

หน่ึง  แต่ จะไม่ เหน็ 23 เขาจะพู ดก ั บท ่านท้ังหลายวา่ � มาด ู น่ี �  หรอื � ไปดู  โน่น � อยา่ออกไป อยา่ตาม
เขา 24 ด้วยวา่เปรยีบเหมือนฟ้าแลบ เม่ือแลบออกจากฟ้าข้างหน่ึง  ก ็ส่องสวา่งไปถึงฟ้าอกีข้างหน่ึง  บุ 
ตรมนษุย ์ก ็จะเป็นอยา่งน้ันแหละในวนัของพระองค์ 25 ก่อนน้ันจําเป็ นที ่ พระองค์ จะต้องทนทุกข์ทรมาน
หลายประการ และคนยุ คน ้ีจะปฏิเสธพระองค์ 26 ในสมัยของโนอาห ์เหตุการณ์  ได้ เป็นมาแล้วอยา่งไร
ในสมัยของบุตรมนษุย ์ก ็จะเป็นไปอยา่งน้ันด้วย 27 เขาได้กินและด่ืม  ได้ สมรสกันและได้ยกให้เป็นสามี
ภรรยากัน จนถึงวนัน้ั นที ่โนอาห ์ได้  เข ้าในนาวา และน้ําได้มาท่วมล้างผลาญเขาเสียท้ังส้ิน 28 ในสมัย
ของโลทก ็เหมือนกัน เขาได้กินด่ืม  ซื้อขาย หวา่นปลูก  ก่อสรา้ง 29  แต่ ในวนัน้ั นที ่โลทออกไปจากเมือง
โสโดม ไฟและกํามะถันได้ตกจากฟ้ามาเผาผลาญเขาเสียท้ังส้ิน 30 ในว ันที ่ บุ ตรมนษุย์จะมาปรากฏก็
เป็นเหมือนอยา่งน้ัน 31 ในวนัน้ันคนท่ี อยู ่บนดาดฟ้าหลังคาบ้าน และของของเขาอยู่ในบ้าน อยา่ให้เขา
ลงมาเกบ็ของน้ันไป และคนท่ี อยู ่ตามทุ่งนา อยา่ให้เขากลับมาเหมือนกัน 32 จงระลึกถึงภรรยาของโล
ทน้ันเถิด 33  ผู้ ใดอุตส่าห์เอาชวีติของตนรอด  ผู้ น้ันจะเสียชวีติ  แต่  ผู้ ใดจะสู้ เสียชวีติ  ผู้ น้ันจะได้ ช ีวติรอด
34 เราบอกท่านท้ังหลายวา่ ในคื นว ันน้ันจะมีชายสองคนนอนในท่ีนอนอนัเดียวกัน จะทรงรบัคนหน่ึง จะ
ทรงละคนหน่ึง 35  ผู้ หญิงสองคนจะโม่ แป ้ งด ้วยกัน จะทรงรบัคนหน่ึง จะทรงละคนหน่ึง 36 ชายสอง
คนจะอยู่ในทุ่งนา จะทรงรบัคนหน่ึง จะทรงละคนหน่ึง� 37 เขาจึงทูลถามพระองค์ วา่ �จะเกิดขึ้ นที ่ ไหน 
 พระองค์  เจ้าข้า �  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ �ซากศพอยู ่ท่ีไหน ฝูงนกอนิทรจีะตอมกันอยู ่ท่ีน่ัน �

18
หญิ งม ่ายกับผู้พิพากษาอธรรม

1  พระองค์ ตรสัคําอุปมาเรือ่งหน่ึงให้เขาฟังเพื่อสอนวา่ คนทัง้หลายควรอธษิฐานอยู ่เสมอ  ไม่ ออ่นระอาใจ
2  พระองค์ ตร ัสว ่า �ในนครหน่ึ งม ี ผู้ พิพากษาคนหน่ึงท่ี มิได้ เกรงกลัวพระเจ้า และมิ ได้  เหน็แก่  มนษุย ์ 3 ใน
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นครน้ั นม ีหญิ งม ่ายคนหน่ึงมาหาผู้พิพากษาผู้น้ันพูดวา่ �ขอแก้แค้นศั ตรู ของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเถิด�
4 ฝ่ายผู้พิพากษาน้ันไม่ยอมทําจนชา้นาน  แต่ ภายหลังเขานึกในใจวา่ � แม้ว ่าเราไม่เกรงกลัวพระเจ้า
และไม่ เหน็แก่  มนษุย ์ 5  แต่ เพราะแม่ม่ายคนน้ีมากวนเราให ้ลําบาก เราจะแก้แค้นให ้เขา เพื่ อม ิ ให ้นาง
มารบกวนบ่อยๆให้เราราํคาญใจ� � 6 และองค์พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า �จงฟงัคําท่ี ผู้ พิพากษาอธรรมน้ี ได้  
พูด 7 พระเจ้าจะไม่ทรงแก้แค้นให ้คนที ่ พระองค์  ได้ ทรงเลือกไว้  ผู้ รอ้งถึงพระองค์ท้ังกลางวนักลางคืน
หรอื  พระองค์ จะอดพระทัยไวช้า้นานหรอื 8 เราบอกท่านท้ังหลายวา่  พระองค์ จะทรงแก้แค้นให้เขาโดย
เรว็  แต่ เม่ื อบ ุตรมนษุย ์มา ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรอื�

คําอุปมาเก่ียวกับคนฟาร ิสี และคนเก็บภาษี
9 สําหรบับางคนท่ี ไว ้ใจในตัวเองวา่เป็นคนชอบธรรม และได้ ดู  ถู กคนอื่นน้ัน  พระองค์ ตรสัคําอุปมาน้ี วา่ 10� 

มี ชายสองคนขึ้นไปอธษิฐานในพระว ิหาร คนหน่ึงเป็นพวกฟาร ิสี และคนหน่ึงเป็นพวกเกบ็ภาษี 11 คน
ฟาร ิสี น้ันยนืนึกในใจของตนอธษิฐานวา่ �ข้าแต่ พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์  ท่ี ข้าพระองค์ 
ไม่ เหมือนคนอื่นซึ่งเป็นคนฉ้อโกง คนอธรรม และคนล่วงประเวณี และไมเ่หมือนคนเกบ็ภาษีคนน้ี 12 ใน
สัปดาห ์หน ึ่งข้าพระองค์ถืออดอาหารสองหน และของสารพัดซึ่งข้าพระองค์หาได้ ข้าพระองค์ ได้ เอาสิบ
ชกัหน่ึงมาถวาย� 13 ฝ่ายคนเกบ็ภาษีน้ันยนือยู ่แต่ไกล  ไม่ แหงนดู ฟ้า  แต่  ตี อกของตนวา่ �ข้าแต่ พระเจ้า 
ขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ ผู้ เป็นคนบาปเถิด� 14 เราบอกท่านท้ังหลายวา่ คนน้ีแหละเม่ือ
กลับลงไปย ังบ ้านของตนก็นับวา่ชอบธรรมยิ่งกวา่อกีคนหน่ึงน้ัน เพราะวา่ทุกคนท่ียกตัวขึ้นจะต้องถูก
เหยยีดลง  แต่  ทุ กคนท่ี ได้ ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้น�

 พระเยซู ทรงอวยพรแก่เด็กเล็กๆ (มธ 19:13-15; มก 10:13-16)
15  แล ้วเขาอุม้ทารกมาหาพระองค์ เพื่อจะให ้พระองค์ ทรงถูกต้องทารกน้ัน  แต่  เหล่ าสาวกเม่ือเหน็เข้าก็

หา้มเขา 16  แต่  พระเยซู ทรงเรยีกเขามา  แล ้วตร ัสว ่า �จงยอมให้เดก็เลก็ๆเข้ามาหาเรา อยา่หา้มเขาเลย
เพราะวา่อาณาจักรของพระเจ้ายอ่มเป็นของคนเชน่เดก็เหล่าน้ัน 17 เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลาย
วา่  ผู้  หน ึ่งผู้ใดมิ ได้ รบัอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนเดก็เลก็ๆ  ผู้ น้ันจะเข้าในอาณาจั กรน ั้นไม่ ได้ �

เรือ่งเศรษฐี หนุ่ม (มธ 19:16-30; มก 10:17-31)
18  มี ขุนนางผู้ หน ่ึงทูลถามพระองค์ วา่ �ท่านอาจารย ์ผู้  ประเสรฐิ ข้าพเจ้าจะทําประการใดจึงจะได้ ช ีว ิตน ิ

รนัดรเ์ป็นมรดก� 19  พระเยซู ตรสัถามคนน้ั นว ่า �ท่านเรยีกเราวา่ประเสรฐิทําไม  ไม่มี ใครประเสรฐิเวน้แต่
พระเจ้าองค์ เดียว 20 ท่านรูจั้กพระบัญญั ติ  แล ้วซึ่งวา่ �อยา่ล่วงประเวณีผัวเมียเขา อยา่ฆา่คน อยา่ลัก
ทรพัย์ อยา่เป็นพยานเทจ็ จงให ้เกียรติ  แก่  บิ ดามารดาของตน� � 21 คนน้ันจึงทูลวา่ �ข้อเหล่าน้ีข้าพเจ้า
ได้ถือรกัษาไว ้ตัง้แต่ เป็นเด็กๆมา� 22 เม่ือพระเยซูทรงได้ยนิอยา่งน้ันพระองค์ตรสัแก่เขาวา่ �ท่านยงัขาดส่ิง
หน่ึง จงไปขายบรรดาส่ิงของซึ่งท่านมี อยู ่และแจกจ่ายให้คนอนาถา ท่านจึงจะมี ทรพัย์สมบัติ ในสวรรค์
 แล ้วจงตามเรามา� 23  แต่ เม่ือเขาได้ยนิอยา่งน้ั นก ็ เป็นทุกข์  นัก เพราะเขาเป็นคนมั ่งม ี มาก 24 เม่ือพระ
เยซูทอดพระเนตรเหน็เขาเป็นทุกข์ นัก  พระองค์ จึงตร ัสว ่า � คนม่ังมี  จะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้าก็ยาก
จรงิหนา 25 เพราะวา่ตั วอ ูฐจะรอดรู เข ็มก็งา่ยกวา่คนมั่ งม ี จะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้า� 26 ฝ่ายคน
ทัง้หลายท่ี ได้ ยนิจึงวา่ �ถ้าอยา่งน้ันใครจะรอดได้� 27  แต่  พระองค์ ตร ัสว ่า � สิ ่งท่ี มนษุย ์ ทําไม ่ ได้ พระเจ้า
ทรงกระทําได้� 28 เปโตรจึงทูลวา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์ทัง้หลายได้สละทิง้สิง่สารพัด  ติ ดตามพระองค์ มา 
� 29  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ ถ้าผู้ใดได้สละเรอืน หร ือบ ิดา
มารดา หรอืพี่ น้อง หรอืภรรยา หร ือบ ุตร เพราะเหน็แก่อาณาจักรของพระเจ้า 30  ในเวลาน้ี  ผู้ น้ันจะได้รบั
ตอบแทนหลายเท่า และในโลกหน้าจะได้ ช ีว ิตน ิรนัดร�์

 พระเยซู ทรงพยากรณ์ถึงความตายและการฟ้ืนคืนชพีของพระองค์ (มธ 20:17-19; มก 10:32-34)
31  พระองค์ ทรงพาสาวกสิบสองคนไปกับพระองค์ แล ้วตรสักับเขาวา่ � ดู  เถิด เราท้ังหลายจะขึ้นไปยงักรุง

เยรูซาเลม็ และส่ิงสารพัดซึ่งเหล่าศาสดาพยากรณ์ ได้  เข ียนไวว้า่ด้วยบุตรมนษุย์น้ันจะสําเรจ็ 32 ด้วยวา่
บุตรมนษุย์น้ันจะต้องถูกมอบไวกั้บคนต่างชาติ และเขาจะเยาะเยย้ท่าน กระทําหยาบคายแก่ ท่าน ถ่ มน 
ํ้าลายรดท่าน 33 เขาจะโบยตีและฆา่ท่านเสีย  แล ้วในว ันที ส่ามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่� 34 ฝ่ายเหล่าสาวก
มิ ได้  เข ้าใจในสิง่เหล่าน้ันเลย และคําน้ั นก ็ ถู กซ่อนไวจ้ากเขา และเขาไม่ รู ้เน้ือความซ่ึงพระองค์ตร ัสน ้ัน

ทรงรกัษาคนตาบอดใกล้เมืองเยร ีโค (มธ 20:29-34; มก 10:46-52)
35 ต่อมาเม่ือพระองค์เสด็จมาใกล้เมืองเยร ีโค  มี คนตาบอดคนหน่ึงน่ังขอทานอยู่รมิหนทาง 36 เม่ือเขา

ได้ยนิเสียงประชาชนเดินผ่านไป จึงถามวา่เรือ่งอะไรกัน 37 คนพวกน้ันจึงบอกเขาวา่  พระเยซู ชาวนาซาเรธ็
เสด็จไป 38 คนตาบอดน้ันจึงรอ้งวา่ �ท่านเยซู  บุ ตรดาวดิเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เถิด � 39  คนที ่เดิน
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ไปข้างหน้าน้ันจึงหา้มเขาให ้น่ิง  แต่ เขายิง่รอ้งขึ้ นว ่า � บุ ตรดาวดิเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เถิด � 40  
พระเยซู ทรงประทับยนือยูสั่ง่ใหพ้าคนตาบอดมาหาพระองค์ เม่ือเขามาใกล้ แล้ว  พระองค์ ทรงถามเขา 41  วา่ 
� เจ้ าปรารถนาจะให้เราทําอะไรให ้เจ้า � เขาทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า โปรดให้ข้าพระองค์ เห ็นได้� 42  พระ
เยซู ตรสัแก่เขาวา่ �จงเหน็เถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติ� 43 ในทันใดน้ันเขาก็ เห ็น
ได้ และตามพระองค์ไปพลางถวายเกียรติ แด่  พระเจ้า และเม่ือคนทัง้ปวงได้ เห ็นเชน่น้ั นก ็สรรเสรญิพระเจ้า
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ศักเคียสคนเก็บภาษี ได้ รบัความรอด

1 ฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จเข้าเมืองเยรโีคและกําลังจะทรงผ่านไป 2  ดู  เถิด  มี ชายคนหน่ึงชื่อศักเคียส  ผู้ ซ่ึงเป็น
นายด่านภาษีและเป็นคนมั ่งม ี 3 ศักเคียสพยายามจะดู ให ้ เห น็พระเยซูวา่พระองค์เป็นผู้ ใด  แต่  ดู  ไม่  เห ็นเพราะ
คนแน่น ด้วยเขาเป็นคนเต้ีย 4 เขาจึงวิง่ไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเด่ือเพื่อจะได้ เห น็พระองค์ เพราะวา่พระองค์จะ
เสด็จไปทางน้ัน 5 เม่ือพระเยซูเสด็จมาถึงท่ี น่ัน  พระองค์ ทรงแหงนพระพักตร ์ดู ศักเคียสแล้วตรสัแก่เขาวา่
�ศักเคียสเอย๋ จงรบีลงมา เพราะวา่เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่านวนัน้ี� 6  แล ้วเขาก็ ร ีบลงมาต้อนรบั
พระองค์ด้วยความปร ีดี 7 เม่ือคนทัง้ปวงเหน็แล้วเขาก็พากันบ่ นว ่า � พระองค์  เข ้าไปพักอยูกั่บคนบาป� 8 ฝ่า
ยศักเคียสยนืทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าวา่ � ดู  เถิด  พระองค์  เจ้าข้า  ทรพัย ์ สิ ่งของของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ยอม
ให ้คนอนาถาครึง่หน่ึง และถ้าข้าพระองค์ ได้ ฉ้อโกงของของผู้ ใด ข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาส่ี เท่า � 9  พระเยซู 
ตรสักับเขาวา่ � วนัน้ี ความรอดมาถึงครอบคร ัวน ้ี แล้ว เพราะคนน้ีเป็นลูกของอบัราฮ ัมด ้วย 10 เพราะวา่
บุตรมนษุย ์ได้ มาเพื่อจะแสวงหาและชว่ยผู้ ท่ี หลงหายไปน้ันให ้รอด �

คําอุปมาเก่ียวกับเงนิสิบมิ นา 
11 เม่ือเขาทัง้หลายได้ยนิเหตุ การณ์  น้ัน  พระองค์  ได้ ตรสัคําอุปมาเรือ่งหน่ึงให้เขาฟังต่อไป เพราะพระองค์

เสด็จมาใกล้ กรุ งเยรูซาเล็มแล้ว และเพราะเขาทัง้หลายคิดวา่อาณาจักรของพระเจ้าจะปรากฏโดยพลัน 12  
เหตุ ฉะน้ันพระองค์จึงตร ัสว ่า � มี  เจ้ านายองค์ หน ึ่งไปเมืองไกล เพื่อจะรบัอาํนาจมาครองอาณาจักรแล้ว
จะกลับมา 13 ท่านจึงเรยีกผู้ รบัใช ้ของท่านสิบคนมามอบเงนิไว ้แก่ เขาสิบมิ นา ส่ังเขาวา่ �จงเอาไป
ค้าขายจนเราจะกลับมา� 14  แต่ ชาวเมืองชงัท่านผู้ น้ัน จึงใช้คณะทูตตามไปทูลท่านวา่ �เราไม่ต้องการ
ให ้ผู้  น้ี ครอบครองเรา� 15 ต่อมาเม่ือท่านได้รบัอาํนาจครองอาณาจักรกลับมาแล้ว ท่านจึงส่ังให้เรยีก
ผู้ รบัใช ้ท้ังหลายท่ีท่านได้ ให ้เงนิไว้น้ันมา เพื่อจะได้ รู ้วา่เขาทุกคนค้าขายได้กําไรก่ีมากน้อย 16 ฝ่ายคน
แรกมาบอกวา่ �ท่านเจ้าข้า เง ินม นิาหน่ึงของท่านได้กําไรสิบมิ นา � 17 ท่านจึงพู ดก ับเขาวา่ � ดี  แล้ว  เจ้ า
เป็นผู้ รบัใช ้ ท่ี  ดี เพราะเจ้าสัตย์ซื่อในของเลก็น้อย  เจ้ าจงมีอาํนาจครอบครองสิบเมืองเถิด� 18  คนที ่สอง
มาบอกวา่ �ท่านเจ้าข้า เง ินม ินาหน่ึงของท่านได้กําไรหา้มิ นา � 19 ท่านจึงพู ดก ับเขาเหมือนกั นว ่า � เจ้ 
าจงครอบครองหา้เมืองเถิด� 20  อ ีกคนหน่ึงมาบอกวา่ �ท่านเจ้าข้า  ดู  เถิด  น่ี เง ินม ินาหน่ึงของท่าน ซ่ึง
ข้าพเจ้าได้เอาผ้าหอ่เกบ็ไว้ 21 เพราะข้าพเจ้ากลั วท ่าน ด้วยวา่ท่านเป็นคนเข้มงวด ท่านเกบ็ผลซึ่งท่าน
มิ ได้  ลงแรง และเก่ียวท่ีท่านมิ ได้  หวา่น � 22 ท่านจึงตอบเขาวา่ � เจ้ าผู้ รบัใช ้ ชัว่ เราจะปรบัโทษเจ้าโดยคํา
ของเจ้าเอง  เจ้ าก ็รู ้หรอืวา่เราเป็นคนเข้มงวด  เก ็บผลซึ่งเรามิ ได้  ลงแรง และเก่ียวท่ีเรามิ ได้  หวา่น 23  ก ็ 
เหตุ ไฉนเจ้ามิ ได้ ฝากเงนิของเราไว ้ท่ี ธนาคารเล่า เมื่อเรามาจะได้รบัเงนิของเรากับดอกเบี้ยด้วย� 24  แล ้ 
วท ่านส่ังคนท่ียนือยู ่ท่ี น่ั นว ่า �จงเอาเง ินม ินาหน่ึงน้ันไปจากเขา  ให ้ แก่  คนที ่ มี  สิ บมิ นา � 25 (คนเหล่าน้ัน
บอกท่านวา่ �ท่านเจ้าข้า เขามี สิ บมินาแล้ว�) 26 �เราบอกเจ้าท้ังหลายวา่  ทุ กคนท่ี มี  อยู ่ แล ้วจะเพิ่มเติม
ให้เขาอกี  แต่  ผู้  ท่ี  ไม่มี  แม้ว ่าซึ่งเขามี อยู ่น้ันจะต้องเอาไปจากเขา 27 ฝ่ายพวกศั ตรู ของเราท่ี ไม่ ต้องการให้
เราครอบครองเขาน้ัน จงพาเขามาท่ี น่ี และฆา่เสียต่อหน้าเรา� �

การเสด็จเข้ามาอยา่งผู้ มีชยั (มธ 21:1-11; มก 11:1-11; ยน 12:12-19)
28 เม่ือพระองค์ตรสัคําเหล่าน้ันแล้ว  พระองค์ ทรงดําเนินนําหน้าเขาไปจะขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 29 ต่อ

มาเม่ือพระองค์เสด็จมาใกล้ หมู่ บ้านเบธฟายีและหมู่บ้านเบธานีบนภูเขาซ่ึงเรยีกวา่ มะกอกเทศ  พระองค์ 
ทรงใช้สาวกสองคนของพระองค์ ไป 30 สัง่วา่ �จงเข้าไปในหมู่บ้านท่ี อยู ่ ตรงหน้า เมื่อเข้าไปแล้วจะพบลูก
ลาตัวหน่ึงผูกอยู่  ท่ี ยงัไม่เคยมีใครขึ้นขี่ เลย จงแก้มันจูงมาเถิด 31 ถ้ามี ผู้ ใดถามท่านวา่ �ท่านแก้มัน
ทําไม� จงบอกเขาวา่ �เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ลูกลาน้ี� � 32 สาวกท่ี รบัใช ้น้ันได้ไปพบ
เหมือนท่ี พระองค์ ตรสัแก่เขาแล้ว 33 เม่ือเขากําลังแก้ลูกลาน้ัน พวกเจ้าของก็ถามเขาวา่ �ท่านแก้ลูกลา
ทําไม� 34 ฝ่ายเขาตอบวา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ลูกลาน้ี� 35  แล ้วเขาก็จูงลูกลามาถึงพระเยซู
และเอาเส้ือของตนปูลงบนหลังลา และเชญิพระเยซูขึ้นทรงลาน้ัน 36 เม่ือพระองค์เสด็จไป เขาทัง้หลายก็
เอาเส้ือผ้าของตนปูลงตามหนทาง 37 เม่ือพระองค์เสด็จมาใกล้ ท่ี ซ่ึงจะลงไปจากภูเขามะกอกเทศแล้ว  เหล่ 
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าสาวกทุกคนมีความเปรมปร ีดิ ์เพราะบรรดามหกิจซ่ึงเขาได้ เห ็นน้ัน จึงเริม่สรรเสรญิพระเจ้าเสียงดัง 38  วา่ 
� ขอให ้ พระมหากษัตรยิ ์ ผู้  ท่ี เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจรญิ จงมี สันติ สุขในสวรรค์
และทรงสงา่ราศีในท่ี สูงสุด � 39 ฝ่ายฟาร ิสี บางคนในหมู่ประชาชนน้ันทูลพระองค์ วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า จง
หา้มเหล่าสาวกของท่าน� 40  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ �เราบอกท่านท้ังหลายวา่ ถึงคนเหล่าน้ีจะน่ิงเสีย
ศิลาท้ังหลายกย็งัจะส่งเสียงรอ้งทั นที �

ทรงกันแสงเพราะกรุงเยรูซาเล็ม ( ลก 13:34-35)
41 ครัน้พระองค์เสด็จมาใกล้ทอดพระเนตรเหน็กรุงแล้ว  ก็ กันแสงสงสารกรุงน้ัน 42 ตร ัสว ่า �ถ้าเจ้า คือ

เจ้าเอง  รู ้ในกาลวนัน้ี วา่  สิ ่งอะไรจะให ้สันติสุข  แต่  เดีย๋วน้ี  สิ ่งน้ันบังซ่อนไวจ้ากตาของเจ้าแล้ว 43 ด้วยวา่
เวลาจะมาถึงเจ้า เมื่อศั ตรู ของเจ้าจะก่อเชงิเทินต่อสู้ เจ้า และล้อมขังเจ้าไว ้ทุ  กด ้าน 44  แล ว้จะเหวีย่งเจ้า
ลงให้ราบบนพื้นดิน กั บลู กท้ังหลายของเจ้าซ่ึงอยู่ในเจ้า และเขาจะไม่ปล่อยให้ศิลาซ้อนทั บก ันไวภ้ายใน
เจ้าเลย เพราะเจ้าไม่ ได้  รู ้เวลาท่ี พระองค์ เสดจ็มาเยีย่มเจ้า�

ทรงชาํระพระวหิารอกี (มธ 21:12-16; มก 11:15-18; ยน 2:13-17)
45 ฝ่ายพระองค์เสด็จเข้าในพระว ิหาร  แล ้วทรงเริม่ขับไล่คนทัง้หลายท่ีซ้ือขายอยู ่น้ัน 46 ตรสัแก่เขาวา่ � 

มี พระวจนะเขียนไว ้วา่ �นิเวศของเราเป็นนิเวศสําหรบัอธษิฐาน�  แต่  เจ้ าท้ังหลายมากระทําให ้เป็น �ถ้ํา
ของพวกโจร� � 47  พระองค์ ทรงสัง่สอนในพระวหิารทุกวนั  แต่ พวกปุโรหติใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และคน
สําคัญของพลเมืองได้หาชอ่งท่ีจะประหารพระองค์ เสีย 48  แต่ เขาไม่พบชอ่งทางท่ีจะกระทําอะไรได้ เพราะวา่
คนทัง้ปวงชอบฟังพระองค์ มาก 
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พวกธรรมาจารยถ์ามเก่ียวกับสิทธอิาํนาจของพระเยซู (มธ 21:23-27; มก 11:27-33)

1 ต่อมาวนัหน่ึงเม่ือพระองค์กําลังทรงสัง่สอนคนทัง้ปวงในพระวหิารและประกาศข่าวประเสรฐิ พวก
ปุโรหติใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ ใหญ่ มาพบพระองค์ 2 และทูลพระองค์ วา่ �จงบอกพวกเราเถิด
ท่านกระทําการเหล่าน้ีโดยสิทธิอนัใด หรอืใครให ้สิทธ ิ น้ี  แก่  ท่าน � 3  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ �เราจะถาม
ท่านท้ังหลายสักข้อหน่ึ งด ้วย จงตอบเราเถิด 4 คื อบ ัพติศมาของยอหน์น้ันมาจากสวรรค์หรอืมาจาก
มนษุย�์ 5 เขาจึงปรกึษากั นว ่า �ถ้าเราจะวา่ �มาจากสวรรค์� ท่านจะถามวา่ � เหตุ ไฉนท่านจึงไม่เชื่อยอหน์
เล่า� 6  แต่ ถ้าเราจะวา่ �มาจากมนษุย�์ คนทัง้ปวงก็จะเอาหนิขวา้งเรา เพราะเขาทัง้หลายถื อก ั นว ่ายอหน์
เป็นศาสดาพยากรณ์� 7 เขาจึงตอบวา่เขาไม่ทราบวา่มาจากไหน 8  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �เราจะไม่บอก
ท่านท้ังหลายเหมือนกั นว ่า เรากระทําการเหล่าน้ีโดยสิทธอินัใด�

คําอุปมาเก่ียวกับคนเชา่สวนท่ี ชัว่รา้ย (อสย 5:1-7; มธ 21:33-46; มก 12:1-12)
9  แล ้วพระองค์ตัง้ต้นตรสัคําอุปมาใหค้นทัง้หลายฟั งด ังต่อไปน้ี วา่ �ย ังม ีชายคนหน่ึงได้ทําสวนองุน่และ

ให้ชาวสวนเชา่  แล้วก ็ไปเมืองไกลเสียชา้นาน 10 เม่ือถึงเวลาแล้วจึงใช ้ผู้รบัใช ้คนหน่ึงไปหาคนเชา่สวน
เหล่าน้ัน เพื่อเขาท้ังหลายจะได้มอบผลจากสวนองุน่แก่เขาบ้าง  แต่ คนเชา่สวนน้ันได้ เฆีย่นตี  ผู้รบัใช ้คน
น้ันและไล่ ให ้ กล ับไปมือเปล่า 11  แล ้วเจ้าของสวนจึงใช ้ผู้รบัใช ้ อ ีกคนหน่ึง  แต่ คนเชา่สวนได้ เฆีย่นตี และ
ทําการน่าอปัยศต่างๆแก่ ผู้รบัใช ้น้ันด้วย และได้ ไล่  ให ้ กล ับไปมือเปล่า 12  แล ้วเจ้าของสวนจึงใช ้คนที ่สาม
ไปและคนเชา่สวนน้ั นก ็ ทําให ้เขาบาดเจบ็  แล ้วผลักไสออกไป 13 ฝ่ายเจ้าของสวนองุน่จึงวา่ �เราจะ
ทําอยา่งไรดี เราจะใช ้บุ ตรชายท่ีรกัของเราไป เม่ือเหน็บุตรน้ันพวกเขาคงจะเคารพนับถือ� 14  แต่ พวก
คนเชา่สวนเมื่อเหน็บุตรน้ั นก ็ปรกึษากั นว ่า �คนน้ีแหละเป็นทายาท มาเถิด  ให ้เราฆา่เขาเสีย เพื่อมรดก
จะตกกับเรา� 15  แล ้วเขาก ็ผล ั กบ ุตรน้ันออกไปนอกสวนองุน่ฆา่เสีย  เหตุ ฉะน้ันเจ้าของสวนองุน่จะทํา
อยา่งไรกับเขาเหล่าน้ัน 16 ท่านจะมาฆา่คนเชา่สวนเหล่าน้ันเสีย  แล ้วจะเอาสวนองุน่น้ันให ้ผู้ อื่นเชา่�
คนทัง้หลายเม่ือได้ยนิดังน้ันจึงวา่ �ขอพระเจ้าอยา่ยอมให้เป็นเชน่น้ันเลย� 17 ฝ่ายพระองค์ทรงเพ่ งด ูเขา
และตร ัสว ่า � เหตุ ฉะน้ันพระวจนะซ่ึงเขียนไว้น้ันหมายความอยา่งไรกันซึ่งวา่ �ศิลาซึ่งชา่งก่อได้ปฏิเสธ
เสีย  ได้  กล ับกลายเป็นศิ ลาม ุมเอกแล้ว� 18  ผู้ ใดล้ มท ับศิ ลาน ้ัน  ผู้ น้ันจะต้องแตกหกัไป  แต่ ศิ ลาน ้ันจะตก
ทับผู้ ใด  ก ็จะบดขยี ้ผู้ น้ันจนแหลกเป็นผุยผง�

คําถามเก่ียวกับการส่งส่วย
19 ฝ่ายพวกปุโรหติใหญ่และพวกธรรมาจารย ์รู ้อยู ่ วา่  พระองค์  ได้ ตรสัคําอุปมาน้ันกระทบพวกเขาเอง

จึงอยากจะจับพระองค์ในเวลาน้ันแต่เขากลัวประชาชน 20 เขาจึงตามดู พระองค์ และใช้คนให้ปลอมเป็น
เหมือนคนชอบธรรมไปสอดแนม หวงัจะจับผิดในพระดํารสัของพระองค์ เพื่อจะมอบพระองค์ ไว ้ในอาํนาจ
และอาชญาของเจ้าเมือง 21 คนเหล่าน้ันจึงทูลถามพระองค์ วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้หลายทราบอยู ่
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วา่ ท่านกล่าวและสัง่สอนล้วนแต่ความจรงิและมิ ได้ เลือกหน้าผู้ ใด  แต่ สัง่สอนทางของพระเจ้าจรงิๆ 22 การ
ท่ีจะส่งส่วยให ้แก่  ซี  ซาร ์น้ันถูกต้องตามพระราชบัญญั ติ  หรอืไม่ � 23 ฝ่ายพระองค์ทรงหยัง่รู ้อุ บายของเขาจึง
ตรสัแก่เขาวา่ �ท่านท้ังหลายทดลองเราทําไม 24 จงให้เราดูเงนิตราเหรยีญหน่ึงเถิด  รู ปและคําจารกึ
น้ีเป็นของใคร� เขาทูลตอบวา่ �ของซี ซาร ์� 25  แล ้วพระองค์ตรสักับเขาวา่ �ของของซี ซาร ์จงถวายแก่ 
ซี  ซาร ์และของของพระเจ้าจงถวายแด่ พระเจ้า � 26 คนเหล่าน้ันจับผิดในพระดํารสัของพระองค์ต่อหน้า
ประชาชนไม่ ได้ และเขาก็ประหลาดใจในพระดํารสัตอบของพระองค์จึงน่ิงไป

ทรงตอบพวกสะดู สี  เก ี่ยวกับการเป็นขึ้นมาอกี (มธ 22:23-33; มก 12:18-27)
27 ย ังม ีพวกสะดู สี บางคนมาหาพระองค์ ซ่ึงเขาทัง้หลายวา่การฟ้ืนขึ้นมาจากความตายน้ันไม่ มี เขาจึงทูล

ถามพระองค์ 28  วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า โมเสสได้ เข ียนสัง่ข้าพเจ้าทัง้หลายไว ้วา่ �ถ้าชายผู้ใดตายและมี ภรรยา 
 แต่  ไม่มี  บุตร  ก็  ให ้น้องชายรบัพี่ สะใภ้ น้ันไว้เป็นภรรยาของตน เพื่อสืบเชื้อสายของพี่ชายไว�้ 29 ย ังม ี พี่ น้อง
ผู้ชายเจ็ดคน  พี่  หวัปี  มี ภรรยาแล้ วก ็ตายไม่ มี  บุตร 30  แล ้ วน ้องท่ีสองก็รบัหญิงน้ันเป็นภรรยา  แล ้วเขาก็ตาย
ไม่ มี  บุตร 31  ท่ี สามน้ั นก ็รบัหญิงน้ันเป็นภรรยา ทัง้เจ็ดคนก็เหมือนกันไม่ มี  บุตร  แล้วก็  ตาย 32  ท่ี สุดผู้หญิงน้ั 
นก ต็ายด้วย 33  เหตุ  ฉะน้ัน ในว ันที จ่ะฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย หญิงน้ันจะเป็นภรรยาของใคร ด้วยนางได้เป็น
ภรรยาของชายทัง้เจ็ดน้ันแล้ว� 34  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �คนในโลกน้ี มี การสมรสกัน และยกให้เป็น
สามีภรรยากัน 35  แต่ เขาเหล่าน้ั นที ่สมควรจะลุถึงโลกหน้า และลุถึงการฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย  ไม่มี 
การสมรสกัน หรอืยกให้เป็นสามีภรรยากัน 36 และเขาจะตายอกีไม่ ได้ เพราะเขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์
เป็นบุตรของพระเจ้า ด้วยวา่เป็นลูกแหง่การฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย 37  แต่  คนที ่ตายจะถูกชุบให้เป็น
ขึ้นมาใหม่ น้ัน โมเสสก็ยงัได้สําแดงในเรือ่งพุ่มไม้ คือท่ี ได้ เรยีกองค์พระผู้เป็นเจ้าวา่ �เป็นพระเจ้าของ
อบัราฮมั เป็นพระเจ้าของอิสอคั และเป็นพระเจ้าของยาโคบ� 38  พระองค์  มิได้ ทรงเป็นพระเจ้าของคน
ตาย  แต่ ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น ด้วยวา่จําเพาะพระเจ้าคนทุกคนเป็นอยู�่

พวกธรรมาจารย ์ไม่ สามารถท่ีจะตอบพระเยซู ได้ (มธ 22:41-46; มก 12:35-37)
39 ธรรมาจารย์บางคนจึงทูลวา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ท่านพูดดี แล้ว � 40 หลังจากน้ันพวกเขาก็ ไม่  กล ้าจะทูล

ถามพระองค์ต่อไปอกี 41  พระองค์ จึงตรสัถามเขาวา่ � ท่ี คนท้ังหลายวา่ พระครสิต์ทรงเป็นบุตรของดาวดิ
น้ันเป็นได้ อยา่งไร 42 ด้วยวา่ท่านดาวดิเองได้ กล ่าวไวใ้นหนังสือสดุ ดี  วา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรสักับองค์
พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าวา่ จงน่ังท่ีขวามือของเรา 43 จนกวา่เราจะกระทําให ้ศัตรู ของท่านเป็นแท่น
รองเท้าของท่าน� 44  ดาว ิดยงัได้ทรงเรยีกท่านวา่เป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะเป็นบุตรของดาว ิดอย 
่างไรได้�

 พระเยซู ทรงกล่าวโทษพวกธรรมาจารย์ (มธ 23:1-36; มก 12:38-40;  ลก 11:37-54)
45 เม่ือคนทัง้หลายกําลังฟังอยู่  พระองค์ จึงตรสักับเหล่าสาวกของพระองค์ วา่ 46 �จงระวงัพวกธรรมา

จารย ์ให ้ ดี  ผู้  ท่ี ชอบสวมเส้ือยาวเดินไปมา ชอบให้คนคํานับกลางตลาด ชอบน่ังท่ีสูงในธรรมศาลาและท่ี
อ ันม ี เกียรติ ในการเล้ียง 47 เขารบิเอาเรอืนของหญิ งม ่าย และอธษิฐานโออ้วดเสียยดืยาว เขาท้ังหลาย
น้ันจะได้รบัพระอาชญามากยิ่งขึ้น�

21
เงนิถวายของหญิ งม ่าย (มก 12:41-44)

1  พระองค์ เงยพระพักตร์ทอดพระเนตรเหน็คนมั ่งม ีทัง้หลายนําเงนิมาใส่ในตู้ เก ็บเงนิถวาย 2  พระองค์ 
ทอดพระเนตรเหน็หญิ งม ่ายคนหน่ึงเป็นคนจนนําเหรยีญทองแดงสองอนัมาใส่ ด้วย 3  พระองค์ ตร ัสว ่า �เรา
บอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ หญิ งม ่ายจนคนน้ี ได้  ใส่  ไว ้มากกวา่คนท้ังปวงน้ี 4 เพราะวา่คนท้ังปวง
น้ี ได้ เอาเงนิเหลือใช้ของเขามาใส่ถวายแด่ พระเจ้า  แต่  ผู้ หญิงน้ีขัดสนท่ี สุด ยงัได้เอาเง ินที ่ มี  อยู ่สําหรบั
เล้ียงชวีติของตนมาใส่จนหมด�

ทรงเทศนาท่ี ภู เขามะกอกเทศ (มธ 24-25; มก 13)
5 เม่ือบางคนพูดชมพระวหิารวา่ได้ตกแต่งไวด้้วยศิลางามและเครือ่งถวาย  พระองค์ จึงตร ัสว ่า 6� สิ ่งเหล่า

น้ี ท่ี ท่านท้ังหลายเหน็ วนัหน่ึงศิลาท่ีซ้อนทั บก ันอยู ่ท่ีน่ี ซ่ึงจะไม่ ถู กทําลายลงก ็หามิได้ � 7 เขาทัง้หลายทูล
ถามพระองค์ วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า  เหตุการณ์  เหล่าน้ี จะบังเกิดขึ้นเม่ือไร  สิ ่งไรเป็นหมายสําคัญวา่การณ์
ทัง้ปวงน้ีจวนจะบังเกิดขึ้น�

เส้นทางของคนยุ คน ้ี(มธ 24:4-14)
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8  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �ระวงัให ้ดี อยา่ให ้ผู้ ใดล่อลวงท่านให ้หลง ด้วยวา่จะมีหลายคนมาต่างอา้งนาม
ของเราและวา่ �เราเป็นพระครสิต์� และวา่ �เวลาน้ันใกล้ เข ้ามาแล้ว� ท่านท้ังหลายอยา่ตามเขาไป
เลย 9 เม่ือท่านท้ังหลายจะได้ยนิถึงการสงครามและการจลาจล อยา่ตกใจกลัว เพราะวา่ส่ิงเหล่าน้ันจํา
ต้องเกิดขึ้ นก ่อน  แต่  ท่ี สุดปลายยงัจะไม่มาทั นที � 10  แล ้วพระองค์ตรสัแก่เขาวา่ � � ประชาชาติ จะลุกขึ้น
ต่อสู้ ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้ ราชอาณาจักร � 11 ท้ังจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในท่ี ต่างๆ และจะเกิ 
ดก ันดารอาหารและโรคระบาดอยา่งรา้ยแรง และจะมี ความวบิัติ อนัน่ากลัว และหมายสําคัญใหญ่ๆจาก
ฟ้าสวรรค์ 12  แต่ ก่อนเหตุ การณ์  เหล่ าน้ันเขาจะจั บท ่านไว้ และจะข่มเหงท่านและมอบท่านไว้ในธรรม
ศาลาและในคุก และพาท่านไปต่อหน้ากษั ตร ิยแ์ละเจ้าเมืองเพราะเหตุนามของเรา 13การน้ันจะเกิดแก่
ท่านเพื่อท่านจะได้เป็นพยาน 14  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านท้ังหลายต้องปลงใจไว ้วา่ จะไม่คิดนึ กก ่อนวา่จะแก้ตัว
อยา่งไร 15 ด้วยวา่เราจะให้ปากและปัญญาแก่ ท่าน ซึ่งศั ตรู ท้ังหลายของท่านจะต่อต้านและคัดค้านไม่ 
ได้ 16  แม้แต่  บิ ดามารดาญาติ พี่ น้องและมิตรสหายจะทรยศท่าน และพวกเขาจะฆา่บางคนในพวกท่าน
เสีย 17 คนท้ังปวงจะเกลียดชงัท่านเพราะเหตุนามของเรา 18  แต่ ผมของท่านสักเส้นหน่ึงจะเสียไปก ็
หามิได้ 19 ท่านจะได้ ช ีวติรอดโดยความอดทนของท่าน

การทําลายกรุงเยรูซาเล็มในอนาคต (มธ 24:15-21; มก 13:14-23)
20 เม่ือท่านเหน็กองทัพท้ังหลายมาต้ังล้อมรอบกรุงเยรูซาเลม็ เมื่อน้ันจงรู ้วา่ว ิบั ติ ของกรุงน้ั นก ็ ใกล้  เข 

้ามาแล้ว 21 เวลาน้ันให ้ผู้  ท่ีอยู ่ในแควน้ยูเดียหนีไปยงัภูเขาและผู้ ท่ีอยู ่ในกรุงให้ออกไป และผู้ ท่ีอยู ่บ้าน
นอกอยา่ให ้เข ้ามาในกรุง 22 เพราะวา่เวลาน้ันเป็ นว ันแหง่การแก้แค้นเพื่อจะให ้สิ ่งสารพัดท่ี เข ียนไวน้ั้น
สําเรจ็ 23  แต่ ในวนัเหล่าน้ั นว ิบั ติ  แก่ หญิงท่ี มีครรภ์ หร ือม ีลู กอ ่อนกินนมอยู่ เพราะวา่จะมี ความทุกข์ รอ้น
ใหญห่ลวงบนแผ่นดิน และจะทรงพระพิโรธแก่พลเมืองน้ี 24 เขาจะล้มลงด้วยคมดาบ และต้องถูกกวาด
เอาไปเป็นเชลยท่ั วท ุกประชาชาติ และคนต่างชาติจะเหยยีบยํ่ากรุงเยรูซาเลม็ จนกวา่เวลากําหนดของ
คนต่างชาติน้ันจะครบถ้ วน 

การเสด็จกลับมาด้วยสงา่ราศีของพระครสิต์ (มธ 24:29-31; มก 13:24-27)
25 จะมหีมายสําคัญท่ี ดวงอาทิตย ์ ท่ี  ดวงจันทร ์และท่ีดวงดาวท้ังปวง และบนแผ่นดิ นก จ็ะมี ความทุกข์ 

รอ้นตามชาติ ต่างๆ ซึ่ งม ี ความฉงนสนเท่ห ์เพราะเสียงกึ กก ้องของทะเลและคล่ืน 26  จิ ตใจมนษุย ์ก ็จะ
สลบไสลไปเพราะความกลัว และเพราะสังหรณ์ถึงเหตุ การณ์ ซึ่งจะบังเกิดในโลก  ด้วยวา่ �บรรดาส่ิงท่ี 
มี อาํนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป� 27 เมื่อน้ันเขาจะเหน็บุตรมนษุย์เสดจ็มาในเมฆ ทรงฤทธานุ
ภาพและสงา่ราศี เป็นอนัมาก 28 เมื่อเหตุ การณ์ ท้ังปวงน้ีเริม่จะบังเกิดขึ้นน้ัน จงยดืตัวและผงกศีรษะขึ้น
ด้วยการไถ่ท่านใกล้จะถึงแล้ว�

คําอุปมาเก่ียวกับต้นมะเด่ือ (มธ 24:32-33; มก 13:28-29)
29  พระองค์ ตรสัคําอุปมาแก่เขาวา่ � จงดู ต้นมะเด่ือและต้นไม้ท้ังปวงเถิด 30 เมื่อผลิใบออกแล้ว ท่าน

ท้ังหลายก ็เห ็นและรู ้อยู ่เองวา่ฤดูรอ้นจวนจะถึงแล้ว 31 เชน่น้ันแหละ เมื่อท่านท้ังหลายเหน็เหตุ การณ์  
เหล่ าน้ันเกิดขึ้น  ก ็ ให ้ รู ้วา่อาณาจักรของพระเจ้าใกล้จะถึงแล้ว 32 เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่
คนในชัว่อายุ น้ี จะไม่ล่วงลับไปจนกวา่ส่ิงท้ังปวงน้ีจะสําเรจ็ 33 ฟ้าและดินจะล่วงไป  แต่ ถ้อยคําของเรา
จะสูญหายไปหามิ ได้  เลย 

จงเฝ้าระวงัและอธษิฐาน
34  แต่ จงระวงัตัวให ้ดี  เกล ือกวา่ในเวลาหน่ึงเวลาใดใจของท่านจะล้นไปด้วยอาการกินและด่ืม และ

ด้วยการเมา และด้วยคิ ดก ังวลถึงชีว ิตน ้ี แล ้วเวลาน้ันจะมาถึงท่านโดยไม่ทั นร ู้ ตัว 35 เพราะวา่วนัน้ันจะ
มาดุ จบ ่วงแรว้ถึงคนท้ังปวงท่ี อยู ่ท่ัวพื้นแผ่นดินโลก 36  เหตุ ฉะน้ันจงเฝ้าระวงัและอธษิฐานอยู ่ทุกเวลา 
เพื่อท่านท้ังหลายสมควรท่ีจะพ้นเหตุ การณ์ ท้ังปวงซึ่งจะบังเกิดมาน้ัน และจะยนือยู่ต่อหน้าบุตรมนษุย ์
ได้ � 37 กลางวนัพระองค์ทรงสัง่สอนในพระว ิหาร และกลางคื นก ็เสด็จออกไปประทั บท ่ี ภู เขาชื่อมะกอกเทศ
38 คนทัง้ปวงก็มาหาพระองค์ในพระวหิารแต่ เชา้ตรู ่เพื่อจะฟังพระองค์

22
 ยู ดาสตกลงวา่จะทรยศพระเยซู (มธ 26:14-15; มก 14:10-11)

1 เทศกาลเล้ียงขนมปังไรเ้ชื้อท่ีเรยีกวา่ปัสกามาใกล้ แล้ว 2 พวกปุโรหติใหญ่กับพวกธรรมาจารย์หาชอ่ง
ทางวา่เขาจะฆ่าพระองค์ ได้  อยา่งไร เพราะเขากลัวประชาชน 3 ฝ่ายซาตานเข้าดลใจยูดาสท่ีเรยีกวา่อสิคา
ริโอทท่ีนับเข้าในพวกสาวกสิบสองคน 4  ยู ดาสได้ไปปรกึษากับพวกปุโรหติใหญ่และพวกนายทหารวา่ จะ
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ทรยศพระองค์ ให ้เขาได้ด้วยวธิ ีใด 5 คนเหล่าน้ันดี ใจ และตกลงกับยูดาสวา่จะให ้เงนิ 6  ยู ดาสจึงให ้สัญญา 
และคอยหาโอกาสท่ีจะทรยศพระองค์ ให ้ แก่ เขาเม่ือวา่งคน

การเตรยีมสําหรบังานเล้ียงปัสกา (มธ 26:17-19; มก 14:12-16)
7 พอถึงว ันก ินขนมปังไร ้เชื้อ เม่ือเขาต้องฆ่าลูกแกะสําหรบัปัสกา 8  พระองค์ จึงทรงใช้เปโตรและยอหน์ไป

สัง่วา่ �จงไปจัดเตรยีมปัสกาให้เราท้ังหลายกิน� 9 เขาทูลถามพระองค์ วา่ � พระองค์ ทรงปรารถนาจะให้
ข้าพระองค์ทัง้หลายจัดเตรยีมท่ี ไหน � 10  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ � ดู  เถิด เมื่อท่านเข้าไปในกรุ งก ็จะมีชาย
คนหน่ึงทูนหม้อน้ํามาพบท่าน เขาจะเข้าไปเรอืนไหน จงตามเขาไปในเรอืนน้ัน 11จงพู ดก ับเจ้าของเรอืน
วา่ �พระอาจารย ์ให ้ถามท่านวา่ �หอ้งท่ีเราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้น้ันอยู ่ท่ีไหน � � 12  เจ้ า
ของเรอืนจะชี ้ให ้ท่านเหน็หอ้งใหญช่ัน้บนท่ีตกแต่งไว ้แล้ว  ท่ี น่ันแหละจงจัดเตรยีมไว ้เถิด � 13 เขาทัง้สอง
จึงไปและพบเหมือนคําท่ี พระองค์  ได้ ตรสัแก่ เขา  แล ้วได้จัดเตรยีมปัสกาไว ้พรอ้ม 

การเล้ียงปัสกา (มธ 26:20; มก 14:17; ยน 13)
14 เม่ือถึงเวลาพระองค์ทรงเอนพระกายลงเสวยพรอ้มกับอคัรสาวกสิบสองคน 15  พระองค์ ตรสักับเขาวา่

�เรามีความปรารถนาอยา่งยิ่งท่ีจะกินปัสกาน้ีกับพวกท่าน ก่อนเราจะต้องทนทุกข์ ทรมาน 16 ด้วยเรา
บอกท่านท้ังหลายวา่ เราจะไม่กินปัสกาน้ี อ ีกจนกวา่จะสําเรจ็ในอาณาจักรของพระเจ้า� 17  พระองค์ ทรง
หยบิถ้วย ขอบพระคุณแล้วตร ัสว ่า �จงรบัถ้วยน้ี แบ ่ งก ันด่ืม 18 เพราะเราบอกท่านท้ังหลายวา่ เราจะไม่ด่ื 
มน ํ้าองุน่จากเถาองุน่ต่อไปอกีจนกวา่อาณาจักรของพระเจ้าจะมา�

ทรงประทานพิธศีีลระลึก (มธ 26:26-29; มก 14:22-25; 1 คร 11:23-26)
19  พระองค์ ทรงหยบิขนมปัง ขอบพระคุณแล้วหกัส่งให ้แก่ เขาทัง้หลายตร ัสว ่า � น่ี เป็นกายของเรา ซ่ึงได้ 

ให ้สําหร ับท ่านท้ังหลาย จงกระทําอยา่งน้ี ให ้เป็ นที ่ระลึกถึงเรา� 20 เม่ือรบัประทานแล้ว จึงทรงหยบิถ้วย
กระทําเหมือนกันตร ัสว ่า �ถ้วยน้ีเป็นพันธสัญญาใหมโ่ดยโลหติของเราซึ่งเทออกเพื่อท่านท้ังหลาย

อคัรสาวกผู้ หน ึ่งจะทรยศพระเยซู (มธ 26:21-25; มก 14:18-21; ยน 13:18-30)
21  แต่  ดู  เถิด มือของผู้ ท่ี จะทรยศเราก ็อยู ่กับเราบนโต๊ะ 22 เพราะบุตรมนษุย์จะเสดจ็ไปเหมือนได้ทรง

ดําร ิไว ้ แต่ ก่อนแล้ว  แต่  วบิัติ  แก่  ผู้ น้ั นที ่ทรยศพระองค์� 23  เหล่ าสาวกจึงเริม่ถามกันและกั นว ่า จะเป็นใคร
ในพวกเขาท่ีจะกระทําการน้ัน

ยากอบและยอหน์อยากเป็นใหญ่
24  มี การเถียงกันด้วยวา่จะนับวา่ใครในพวกเขาเป็นใหญ่ ท่ีสุด 25  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ � กษัตรยิ ์ของ

คนต่างชาติยอ่มเป็นเจ้าเหนือเขา และผู้ ท่ี  มี อาํนาจเหนือเขาน้ัน เขาเรยีกวา่เจ้าบุญนายคุ ณ 26  แต่ พวก
ท่านจะหาเป็นอยา่งน้ันไม่  ผู้ ใดในพวกท่านท่ี เป็นใหญ่  ท่ีสุด  ให ้ ผู้ น้ันเป็นเหมือนผู้เลก็น้อยท่ี สุด และผู้ใด
เป็นนาย  ให ้ ผู้ น้ันเป็นเหมือนคนรบัใช้ 27 ด้วยวา่ใครเป็นใหญ่ กวา่  ผู้  ท่ี เอนกายลงรบัประทานหรอืผู้ รบัใช ้
 ผู้  ท่ี เอนกายลงรบัประทานมิ ใช ่ หรอื  แต่ วา่เราอยูท่่ามกลางท่านท้ังหลายเหมือนผู้ รบัใช ้

อคัรสาวกจะพิพากษาพวกอสิราเอลในอาณาจักรของพระเจ้า
28 ฝ่ายท่านท้ังหลายเป็นคนท่ี ได้  อยู ่กับเราในเวลาท่ีเราถูกทดลอง 29 และพระบิดาของเราได้ทรงจัด

เตรยีมอาณาจักรมอบให ้แก่ เราอยา่งไร เราก็จะจัดเตรยีมอาณาจักรมอบให ้แก่ ท่านท้ังหลายเหมือนกัน
30 คือท่านท้ังหลายจะกินและด่ื มท ่ี โต ๊ะของเราในอาณาจักรของเรา และจะน่ังบนท่ีน่ังพิพากษาพวก
อสิราเอลสิบสองตระกูล�

ทรงพยากรณ์ถึงการปฏิเสธของเปโตร (มธ 26:33-35; มก 14:29-31)
31 และองค์พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า � ซี  โมน  ซี โมนเอย๋  ดู  เถิด ซาตานได้ขอท่านไว้เพื่อจะฝดัรอ่นท่าน

เหมือนฝดัข้าวสาลี 32  แต่ เราได้อธษิฐานเผื่อตั วท ่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ ได้  ขาด และเม่ือท่าน
ได้หนักลับแล้ว จงชูกําลังพี่น้องท้ังหลายของท่าน� 33 ฝ่ายเขาจึงทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า ข้า
พระองค์ พร ้อมแล้ วท ่ีจะไปกับพระองค์ ถึงจะต้องติดคุกและถึงความตายก็ ดี � 34  พระองค์ ตร ัสว ่า �เปโตร
เอย๋ เราบอกท่านวา่วนัน้ีก่อนไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธวา่ไม่ รู ้จักเราถึงสามครัง้�

 เหล่ าสาวกออกไปพรอ้มกับคําทรงเตือน
35  พระองค์ จึงตรสัถามเหล่าสาวกวา่ �เม่ือเราได้ ใช ้ท่านท้ังหลายออกไปโดยไม่ มี  ถุงเงนิ  ไม่มี  ยา่ม  ไม่มี 

รองเท้าน้ัน ท่านขัดสนส่ิงใดบ้างหรอื� เขาทัง้หลายทูลตอบวา่ � ไม่ ขาดสิง่ใดเลย� 36  พระองค์ จึงตรสักับ
เขาวา่ � แต่  เดีย๋วน้ี ใครมีถุงเงนิให้เอาไปด้วย และยา่มก ็ให ้เอาไปเหมือนกัน และผู้ใดท่ี ไม่มี ดาบก ็ให ้ขาย
เส้ือคลุมของตนไปซื้อดาบ 37 ด้วยเราบอกท่านท้ังหลายวา่ พระวจนะซึ่งเขียนไว ้แล ้ วน ้ันต้องสําเรจ็ใน
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เรา คือวา่ �ท่านถูกนับเข้ากับบรรดาผู้ ละเมิด � เพราะวา่คําพยากรณ์ ท่ี เลง็ถึงเราน้ันจะสําเรจ็� 38 เขา
ทูลตอบวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  ดู  เถิด  มี ดาบสองเล่ม�  พระองค์ ตรสักับเขาวา่ �พอเสียที เถอะ �

 พระเยซู ในสวนเกทเสมนี (มธ 26:36-46; มก 14:32-42; ยน 18:1)
39 ฝ่ายพระองค์เสด็จออกไปยงัภูเขามะกอกเทศตามเคย และเหล่าสาวกของพระองค์ ก็ ตามพระองค์ไป

ด้วย 40 เม่ือมาถึงท่ีน่ันแล้ว  พระองค์ ตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �จงอธษิฐานเพื่ อม ิ ให ้ เข ้าในการทดลอง� 41  
แล ้วพระองค์ดําเนินไปจากเขาไกลประมาณขวา้งหนิตกและทรงคุกเข่าลงอธษิฐาน 42  วา่ �พระบิดาเจ้าข้า
ถ้าพระองค์พอพระทัย  ขอให ้ถ้วยน้ีเล่ือนพ้นไปจากข้าพระองค์ เถิด  แต่  อยา่งไรก็ดี อยา่ให้เป็นไปตามใจ
ข้าพระองค์  แต่  ให ้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ เถิด � 43  ทูตสวรรค์  องค์  หน ่ึงจากสวรรค์มาปรากฏ
แก่ พระองค์ ชว่ยชูกําลังพระองค์ 44 เม่ือพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนักพระองค์ยิง่ปลงพระทัยอธษิฐาน พระ
เสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหติไหลหยดลงถึ งด ินเป็นเม็ดใหญ่ 45 เม่ือทรงอธษิฐานเสรจ็และลุกขึ้นแล้ว
 พระองค์ เสด็จมาถึงเหล่าสาวก พบเขานอนหลั บอย ู่ด้วยกําลังทุกข์ โศก 46  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �นอน
หลับทําไม จงลุกขึ้นอธษิฐานเพื่อท่านจะไม่ เข ้าในการทดลอง�

 พระเยซู ทรงถูกทรยศด้วยการจุบ (มธ 26:47-56; มก 14:43-50; ยน 18:3-11)
47  พระองค์ ตรสัยงัไม่ทันขาดคํา  ดู  เถิด  มี คนเป็ นอ ันมาก และผู้ ท่ี  ชื่อวา่  ยู ดาส เป็นคนหน่ึงในสาวกสิบสอง

คนนําหน้าเขามา  ยู ดาสเข้ามาใกล้ พระเยซู เพื่อจุบพระองค์ 48  แต่  พระเยซู ตรสัถามเขาวา่ � ยู ดาส ท่านจะ
ทรยศบุตรมนษุย์ด้วยการจุบหรอื� 49 เม่ือคนทัง้ปวงท่ี อยู ่รอบพระองค์ เห ็ นว ่าจะเกิดเหตุอะไรต่อไป เขาจึง
ทูลถามพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  ให ้เราเอาดาบฟันเขาหรอื� 50 และมีคนหน่ึงในเหล่าสาวก  ได้ ฟันผู้ รบั
ใช ้คนหน่ึงของมหาปุโรหติ  ถู  กห ูข้างขวาของเขาขาด 51  แต่  พระเยซู ตร ัสว ่า �พอเสียที เถอะ �  แล ้วพระองค์
ทรงถูกต้องใบหูคนน้ันให้เขาหาย 52 ฝ่ายพระเยซูตรสัแก่พวกปุโรหติใหญ่ พวกนายทหารรกัษาพระว ิหาร 
และพวกผู้ ใหญ่  ท่ี ออกมาจับพระองค์น้ั นว ่า �ท่านท้ังหลายเหน็เราเป็นโจรหรอืจึงถือดาบถือตะบองออก
มา 53 เมื่อเราอยู่กั บท ่านท้ังหลายในพระวหิารทุกๆวนั ท่านก ็มิได้ ยื่ นม ือออกจับเรา  แต่  เวลาน้ี เป็ นที ของ
ท่านและเป็นอาํนาจแหง่ความมืด�

 พระเยซู ทรงถูกจับ เปโตรปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:57, 69-75; มก 14:53-54, 66-72; ยน 18:12-18,
25-27)

54 เขาก็จับพระองค์พาเข้าไปในบ้านมหาปุโรหติ เปโตรติดตามไปหา่งๆ 55 เม่ือเขาก่อไฟท่ีกลางลานบ้าน
และน่ังลงด้วยกันแล้ว เปโตรก็น่ังอยู่ท่ามกลางเขา 56  มี  สาวใช ้คนหน่ึงเหน็เปโตรน่ังอยู ่ใกล้  ไฟ จึงเพ่ งด ู แล ้ 
วว ่า �คนน้ี ได้  อยู ่กับผู้น้ันด้วย� 57  แต่ เปโตรปฏิเสธพระองค์ วา่ � แม่  เอย๋ คนน้ันข้าไม่ รูจั้ก � 58  สักครู ่ หน่ึง 
 มี  อ ีกคนหน่ึงเหน็เปโตรจึงวา่ � เจ้ าเป็นคนหน่ึงในพวกน้ันด้วย� เปโตรจึงวา่ �พ่อเอย๋  ข้าม ิ ได้  เป็น � 59  อยู ่มา
ประมาณอกีชัว่โมงหน่ึ งม ี อ ีกคนหน่ึงยนืยนัแข็งแรงวา่ � แน่  แล้ว คนน้ี อยู ่กับเขาด้วย เพราะเขาเป็นชาวกาลิ
ลี� 60  แต่ เปโตรพูดวา่ �พ่อเอย๋  ท่ี ท่านวา่น้ันข้าไม่ รูเ้ร ือ่ง � เม่ือเปโตรกําลังพูดยงัไม่ทันขาดคํา ในทันใดน้ัน
ไก่ ก็  ขัน 61  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลี ยวด ูเปโตร  แล ้วเปโตรก็ระลึกถึงคําขององค์พระผู้เป็นเจ้าซ่ึงพระองค์ 
ได้ ตรสัไว ้แก่ เขาวา่ �ก่อนไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธเราถึงสามครัง้� 62  แล ้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกรอ้งไห ้เป็น
ทุกข์  นัก 

 พระเยซู ทรงถูกเยาะเยย้และโบยตี (มธ 26:67-68; มก 14:65; ยน 18:22-23)
63 ฝ่ายคนท่ี คุ มพระเยซู ก็ เยาะเยย้โบยตี พระองค์ 64 และเม่ือเขาเอาผ้าผูกปิดพระเนตรของพระองค์ 

แล้ว เขาจึงตบพระพักตร ์พระองค์ ถามพระองค์ วา่ �จงพยากรณ์เถอะวา่ ใครตบเจ้า� 65 และเขาพูดคําหมิน่
ประมาทแก่ พระองค์  อ ีกหลายประการ

 พระเยซู ต่อหน้าสภา (มธ 26:59-68; มก 14:55-65; ยน 18:19-24)
66 ครั ้นร ุ่งเชา้พวกผู้ ใหญ่ ของพลเมืองกับพวกปุโรหติใหญ่ และพวกธรรมาจารย ์ได้ ประชุมกัน และเขาพา

พระองค์ เข ้าไปในศาลสูงของเขา และพูดวา่ 67 �ถ้าท่านเป็นพระครสิต์ จงบอกเราเถิด�  แต่  พระองค์ ทรง
ตอบเขาวา่ �ถึงเราจะบอกท่าน ท่านก็จะไม่ เชื่อ 68 และถึงเราถามท่าน ท่านก็จะไม่ตอบเรา และจะไม่
ปล่อยให้เราไป 69  แต่  ต้ังแต่  น้ี ไปบุตรมนษุย์จะน่ังข้างขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธาน ุภาพ � 70 คนทัง้ปวง
จึงถามวา่ �ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าหรอื�  พระองค์ ตรสัแก่เขาวา่ � ก ็ท่านวา่แล้ วว ่าเราเป็น� 71 เขาทัง้
หลายจึงวา่ �เราต้องการพยานอะไรอกีเล่า เพราะวา่พวกเราได้ยนิจากปากของเขาเองแล้ว�

23
 พระเยซู ต่อหน้าปีลาต (มธ 27:11-14; มก 15:1-5; ยน 18:28-38)
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1 เขาทัง้ปวงจึงลุกขึ้นพาพระองค์ไปหาปีลาต 2 และเขาเริม่ฟ้องพระองค์ วา่ �เราได้พบคนน้ี ยุ ยงชนชาติ
ของเราและหา้มมิ ให ้ส่งส่วยแก่ ซี  ซาร ์และวา่ตัวเองเป็นพระครสิต์ กษัตรยิ ์ องค์  หน่ึง � 3  ปี ลาตจึงถามพระองค์ 
วา่ �ท่านเป็นกษั ตร ิย์ของพวกยวิหรอื�  พระองค์ ตรสัตอบท่านวา่ � ก ็ท่านวา่แล้ วน ่ี� 4  ปี ลาตจึงวา่แก่พวก
ปุโรหติใหญ่กับประชาชนวา่ �เราไม่ เห ็ นว ่าคนน้ี มีความผิด � 5 เขาทัง้หลายยิง่กล่าวแข็งแรงวา่ �คนน้ี ยุ ยง
พลเมืองให ้วุน่วาย และสัง่สอนทัว่ตลอดยูเดีย  ตัง้แต่  กาล ิลีจนถึงท่ี น่ี �

 พระเยซู ต่อหน้าเฮโรด
6 เม่ือปีลาตได้ยนิถึงแควน้กาลิลี ท่านจึงถามวา่คนน้ีเป็นชาวกาลิลี หรอื 7 เม่ือทราบแล้ วว ่าพระองค์ทรง

เป็นคนอยู่ในท้องท่ีของเฮโรด ท่านจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรด  ผู้ กําลังอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในเวลาน้ัน 8 เม่ือ
เฮโรดได้ เห ็นพระเยซู ก็  มีความยนิดี  มาก ด้วยนานมาแล้ วท ่านอยากจะพบพระองค์ เพราะได้ยนิถึงพระองค์
หลายประการ และหวงัวา่คงจะได้ เห ็นพระองค์ทําการอศัจรรย ์บ้าง 9 ท่านจึงซักถามพระองค์เป็นหลายข้อ
 แต่  พระองค์ หาทรงตอบประการใดไม่ 10 ฝ่ายพวกปุโรหติใหญแ่ละพวกธรรมาจารย ์ก็ ยนืขึ้นฟ้องพระองค์ แข 
็งแรงมาก 11 เฮโรดกับพวกทหารของท่านกระทําต่อพระองค์อยา่งดู หมิน่  เยาะเยย้ เอาเส้ือท่ีงามยิง่สวมให ้
พระองค์ และส่งกลับไปหาปีลาตอกี 12 ฝ่ายปีลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวนัน้ัน ด้วยแต่ก่อนเป็นศั ตรู  กัน 

 พระเยซู ทรงถูกปรบัโทษถึงตาย (มธ 27:15-26; มก 15:6-15; ยน 18:39-40)
13  ปี ลาตจึงสัง่พวกปุโรหติใหญ่ พวกขุนนางและประชาชนใหป้ระชุมพรอ้มกัน 14 จึงกล่าวแก่เขาวา่ �ท่าน

ทัง้หลายได้พาคนน้ีมาหาเราฟ้องวา่เขาได้ ยุ ยงประชาชน  ดู  เถิด เราได้สืบถามต่อหน้าท่านทัง้หลาย และไม่ 
เห ็ นว ่าคนน้ี มี ความผิดในข้อท่ีท่านทัง้หลายฟ้องเขาน้ัน 15 และเฮโรดก็ ไม่  เห ็ นว ่าเขามีความผิดด้วย เพราะ
เราได้ส่งพวกท่านทัง้หลายไปหาเฮโรด  ดู  เถิด คนน้ี ไม่ได้ ทําผิดอะไรซ่ึงสมควรจะมีโทษถึงตาย 16  เหตุ  ฉะน้ัน 
เม่ือเราเฆ่ียนเขาแล้ว เราก็จะปล่อยเสีย� 17 (เพราะท่านต้องปล่อยคนหน่ึงให้เขาทัง้หลายในเทศกาลเล้ียง
น้ัน� 18  แต่ คนทัง้ปวงรอ้งขึ้นพรอ้มกั นว ่า �กําจัดคนน้ี เสีย และจงปล่อยบารบับัสให้เราเถิด� 19 (บารบับั 
สน ้ันติดคุกอยูเ่พราะก่อการจลาจลท่ี เก ิดขึ้นในกรุงและการฆาตกรรม� 20 ฝ่ายปีลาตย ังม ีน้ําใจใครจ่ะปล่อย
พระเยซูจึงพู ดก ับเขาอกี 21  แต่ คนเหล่าน้ันกลับตะโกนรอ้งวา่ �ตรงึเขาเสีย ตรงึเขาเสียท่ีกางเขนเถิด� 22  ปี 
ลาตจึงถามเขาครัง้ท่ีสามวา่ �ตรงึทําไม เขาได้ทําผิดประการใด เราไม่ เห ็นเขาทําผิดอะไรท่ีสมควรจะมีโทษ
ถึงตาย  เหตุ ฉะน้ันเม่ือเราเฆ่ียนเขาแล้ วก ็จะปล่อยเสีย� 23 ฝ่ายคนทัง้ปวงก็ เร ่งเรา้เสียงดังให้ตรงึพระองค์ 
เสียที ่ กางเขน และเสียงของพวกเขาและของพวกปุโรหติใหญ่น้ั นก ็ มีชยั 24  ปี ลาตจึงสัง่ให้เป็นไปตามท่ี
เขาทัง้หลายปรารถนา 25 ท่านจึงปล่อยคนท่ีเขาขอน้ัน ซ่ึงติดคุกอยู่เพราะการจลาจลและการฆาตกรรม  
แต่ ท่านได้มอบพระเยซู ไว ้ ตามใจเขา 26 เม่ือเขาพาพระองค์ออกไป เขาเกณฑ์ ซี โมนชาวไซร ีนที ่มาจากบ้าน
นอก  แล ้วเอากางเขนวางบนเขาให้แบกตามพระเยซู ไป 27  มี คนเป็ นอ ันมากตามพระองค์ ไป ทัง้พวกผู้หญิง
ท่ีพิลาปและครํา่ครวญเพราะพระองค์ 28  พระเยซู จึงหนัพระพักตรม์าทางเขาตร ัสว ่า �ธดิาเยรูซาเลม็เอย๋
อยา่รอ้งไหเ้พราะเราเลย  แต่ จงรอ้งไหเ้พราะตนเอง และเพราะลูกท้ังหลายของตนเถิด 29  ด้วยวา่  ดู  เถิด 
จะมีเวลาหน่ึงท่ีเขาท้ังหลายจะวา่ � ผู้ หญิงเหล่าน้ั นที ่ เป็นหมัน และครรภ์ ท่ี  มิได้  ปฏิสนธ ิและหวันมท่ี มิได้  
ให ้ ดู ดเลย  ก ็ เป็นสุข � 30 คราวน้ันเขาจะเริม่กล่าวแก่ ภู เขาท้ังหลายวา่ �จงล้ มท ับเราเถิด� และแก่เนิน
เขาวา่ �จงปกคลุมเราไว�้ 31 เพราะวา่ถ้าเขาทําอยา่งน้ีเมื่อไม้ สด อะไรจะเกิดขึ้นเม่ือไม้ แห ้งแล้วเล่า�
32  มี  อ ีกสองคนท่ีเป็นผู้รา้ยซ่ึงเขาได้พามาจะประหารเสียพรอ้มกับพระองค์

การตรงึท่ี กางเขน (มธ 27:33-38; มก 15:22-28; ยน 19:17-19)
33 เม่ือมาถึงสถานท่ี แหง่หน ่ึงซ่ึงเรยีกวา่  กะโหลกศีรษะ เขาก็ตรงึพระองค์ ไว ้ ท่ี กางเขนท่ี น่ัน  พร ้อมกับ

ผู้รา้ยสองคนน้ัน ข้างขวาพระหตัถ์คนหน่ึง และข้างซ้ายอกีคนหน่ึง 34 ฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธษิฐานวา่ �ข้า
แต่พระบิดา ขอโปรดอภัยโทษเขา เพราะวา่เขาไม่ รู ้วา่เขาทําอะไร� เขาก็เอาฉลองพระองค์จับสลากแบ่ง
ปั นก ัน 35 คนทัง้ปวงก็ยนืมองดู พวกขุนนางก็เยาะเยย้พระองค์ ด้วยวา่ �เขาชว่ยคนอื่นใหร้อดได้ ถ้าเขาเป็น
พระครสิต์ของพระเจ้าท่ีทรงเลือกไว้  ให ้เขาชว่ยตัวเองเถิด� 36 พวกทหารก็เยาะเยย้พระองค์ ด้วย  เข ้ามาเอา
น้ําองุน่เปรีย้วส่งให ้พระองค์ 37  แล ้ วว ่า �ถ้าท่านเป็นกษั ตร ิย์ของพวกยวิ จงชว่ยตัวเองให้รอดเถิด� 38 และ
มีคําเขียนไวเ้หนือพระองค์ด้วยเป็ นอ ักษรกรกี  ลาติน และฮบีรู วา่ � ผู้  น้ี เป็นกษั ตร ิยข์องพวกยวิ�

โจรท่ี กล ับใจเสียใหม่ ก็ได้ รบัความรอด
39 ฝ่ายคนหน่ึงในผู้รา้ยท่ี ถู กตรงึไวจึ้งพูดหยาบชา้ต่อพระองค์ วา่ �ถ้าท่านเป็นพระครสิต์ จงชว่ยตัวเองกับ

เราใหร้อดเถิด� 40  แต่  อ ีกคนหน่ึงหา้มปรามเขาวา่ � เจ้ าก็ ไม่ เกรงกลัวพระเจ้าหรอื เพราะเจ้าเป็นคนถูกโทษ
เหมือนกัน 41 และเราก็สมกับโทษน้ันจรงิ เพราะเราได้รบัสมกับการท่ีเราได้ กระทํา  แต่ ท่านผู้ น้ี หาได้กระทํา
ผิดประการใดไม่� 42  แล ้วคนน้ันจึงทูลพระเยซู วา่ � พระองค์  เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เม่ือ
พระองค์เสด็จเข้าในอาณาจักรของพระองค์� 43 ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่ เจ้ าวา่
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 วนัน้ี  เจ้ าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม� 44 เวลาน้ันประมาณเวลาเท่ียง  ก็ บังเกิดความมืดทั ่วท ้ังแผ่น
ดินจนถึ งบ ่ายสามโมง 45  ดวงอาทิตย ์ ก็ มืดไป ม่านในพระวหิารก็ขาดตรงกลาง

 พระเยซู ทรงปล่อยพระวญิญาณจิตของพระองค์ (มธ 27:50; มก 15:37; ยน 19:30)
46  พระเยซู ทรงรอ้งเสียงดังตร ัสว ่า �พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากจิตวญิญาณของข้าพระองค์ ไว ้ใน

พระหตัถ์ของพระองค์� ตร ัสอย ่างน้ันแล้ว จึงทรงปล่อยพระวญิญาณจิตออกไป 47 ฝ่ายนายรอ้ยเม่ือเหน็
เหตุ การณ์ ซ่ึ งบ ังเกิดขึ้นน้ัน จึงสรรเสรญิพระเจ้าวา่ � แท้  จร ิงท่านผู้ น้ี เป็นคนชอบธรรม� 48 คนทัง้ปวงท่ีมา
ชุ มน ุมกันเพื่อจะดู การณ์  น้ี เม่ือเหน็แล้ วก ็พากันตีอกของตัวกลับไป 49 คนทัง้ปวงท่ี รู ้จักพระองค์และพวกผู้
หญิงซ่ึงได้ตามพระองค์มาจากกาลิลี  ก็ ยนือยู ่แต่ไกล  มองดู  เหตุการณ์  เหล่าน้ี 

พระศพของพระเยซู ถู กฝังในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ (มธ 27:57-61; มก 15:42-47; ยน 19:38-42)
50 และดู เถิด  มี ชายคนหน่ึงชื่อโยเซฟ ท่านเป็นสมาชกิสภา เป็นคนดีและชอบธรรม 51 (ท่านมิ ได้ ยอมเหน็

ด้วยในมติและการกระทําของเขาทัง้หลาย� ท่านเป็นชาวบ้านอารมิาเธยีหมู่บ้านพวกยวิ และเป็นผู้คอยท่า
อาณาจักรของพระเจ้า 52 ชายคนน้ีจึงเข้าไปหาปีลาตขอพระศพพระเยซู 53 เม่ือเชญิพระศพลงแล้ว เขาจึง
เอาผ้าป่านพันหุม้ไว้  แล ้วเชญิพระศพไปประดิษฐานไวใ้นอุโมงค์ ซ่ึงเจาะไวใ้นศิลาท่ีย ังม ิ ได้ วางศพผู้ใดเลย
54 วนัน้ันเป็ นว ันจัดเตร ียม และวนัสะบาโตก็ เก อืบจะถึงแล้ว 55 ฝ่ายพวกผูห้ญิงท่ีตามพระองค์มาจากแควน้
กาลิ ลีก ็ตามไปและได้ เห ็ นอ ุโมงค์ ทัง้ได้ เห ็นเขาวางพระศพของพระองค์ ไว ้อยา่งไรด้วย 56  แล ้วเขาก็ กล ับไป
จัดแจงเครือ่งหอมกั บน ํ้ามันหอม ในวนัสะบาโตน้ันเขาก็หยุดการไวต้ามพระบัญญั ติ 

24
การฟ้ืนคืนชพีของพระครสิต์ (มธ 28:1-6; มก 16:1-8; ยน 20:1-17)

1  แต่ เชา้มืดในวนัต้นสัปดาห์  ผู้ หญิงเหล่าน้ันจึงนําเครือ่งหอมท่ีเขาได้จัดเตรยีมไวม้าถึ งอ ุโมงค์ และคนอื่ 
นก ็มาพรอ้มกับเขา 2 เขาเหล่าน้ันเห ็นก ้อนหนิกลิง้ออกพ้นจากปากอุโมงค์ แล้ว 3 และเม่ือเข้าไปมิ ได้  เห ็นพ
ระศพของพระเยซู เจ้า 4 ต่อมาเม่ือเขากําลังคิดฉงนด้วยเหตุ การณ์  น้ัน  ดู  เถิด  มี ชายสองคนยนือยู ่ใกล้  เขา 
เครือ่งนุ่งหม่แพรวพราว 5 ฝ่ายผู้หญิงเหล่าน้ันกลัวและซบหน้าลงถึ งด ิน ชายสองคนน้ันจึงพู ดก ับเขาวา่
�พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทําไมเล่า 6  พระองค์  ไม่อยู ่ ท่ีน่ี  แต่ ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว จงระลึกถึง
คําท่ี พระองค์  ได้ ตรสักั บท ่านทัง้หลายเม่ือพระองค์ยงัอยู่ในแควน้กาลิลี 7  วา่ � บุ ตรมนษุย์จะต้องถูกมอบ
ไวใ้นมือของคนบาป และต้องถูกตรงึท่ี กางเขน และว ันที ่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่� � 8 เขาจึงระลึกถึงพระ
ดํารสัของพระองค์ ได้ 9 และกลับไปจากอุโมงค์  แล ้วบอกเหตุ การณ์ ทัง้ปวงน้ันแก่สาวกสิบเอด็คน และคน
อื่นๆทัง้หมดด้วย 10  ผู้  ท่ี  ได้ บอกเหตุ การณ์ น้ันแก่ อคัรสาวก คือมารยีช์าวมักดาลา โยอนันา  มาร ียม์ารดาของ
ยากอบ และหญิ งอ ื่นๆท่ี อยู ่กับเขา 11 ฝ่ายอคัรสาวกไม่ เชื่อ ถือวา่เป็นคําเหลวไหล 12  แต่ เปโตรลุกขึ้ นว ่ิงไปถึ 
งอ ุโมงค์ ก้มลงมองดู ก็  เห ็นแต่ผ้าป่านวางอยู ่ต่างหาก  แล ้วกลับไปคิดพิศวงถึงเหตุ การณ์ ซ่ึงได้เป็นไปน้ัน

ระหวา่งทางท่ีไปยงัหมู่บ้านเอมมาอูส
13  ดู  เถิด วนัน้ันเองมีสาวกสองคนไปยงัหมู่บ้านชื่อเอมมาอูส ไกลจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณสิบเอ ็ดก 

โิลเมตร 14 เขาสนทนากันถึงเหตุ การณ์ ซ่ึงได้เป็นไปน้ัน 15 และต่อมาเม่ือเขากําลังพูดปรกึษากันอยู่  พระเยซู 
เองก็เสด็จเข้ามาใกล้ดําเนินไปกับเขา 16  แต่ ตาเขาฟางไปและจําพระองค์ ไม่ได้ 17  พระองค์ ตรสักับเขาวา่
�เมื่อเดินมาน่ีด้วยหน้าโศกเศรา้ ท่านโต้ตอบกันถึงเรือ่งอะไร� 18คนหน่ึงชื่อเคลโอปัสจึงทูลถามพระองค์ 
วา่ �ท่านเป็นเพียงแต่คนต่างด้าวในกรุงเยรูซาเล็มหรอื  ท่ี  ไม่รู ้ เหตุการณ์ ทัง้ปวงซ่ึงเป็นไปในวนัเหล่าน้ี� 19  
พระองค์ ตรสัถามเขาวา่ � เหตุการณ์  อะไร � เขาจึงตอบพระองค์ วา่ � เหตุการณ์ เรือ่งพระเยซูชาวนาซาเรธ็
 ผู้ เป็นศาสดาพยากรณ์ ประกอบด้วยฤทธิเ์ดชในการงานและในถ้อยคําจําเพาะพระพักตร ์พระเจ้า และต่อ
หน้าประชาชนทัง้หลาย 20 และพวกปุโรหติใหญกั่บขุนนางทัง้หลายของเรา  ได้ มอบพระองค์ ไว ้ ให ้ปรบัโทษถึง
ตาย และตรงึพระองค์ ท่ี  กางเขน 21  แต่ เราทัง้หลายได้หวงัใจวา่จะเป็นพระองค์ ผู้ น้ั นที ่จะไถ่ ชนชาติ  อสิราเอล 
ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  วนัน้ี เป็ นว ั นที ่สามตัง้แต่ เหตุการณ์ น้ันเกิดขึ้น 22 และย ังม ี ผู้ หญิงบางคนในพวกเราท่ี ได้  ทําให ้
เราประหลาดใจ นางได้ไปท่ี อุโมงค์ เม่ือเวลาเชา้มืด 23  แต่ เม่ือไม่พบพระศพของพระองค์ จึงมาเล่าวา่นางได้ 
เห ็นนิ มิ ตเป็นทูตสวรรค์ และทู ตน ้ันบอกวา่พระองค์ทรงพระชนม์ อยู ่24 บางคนท่ี อยู ่กับเราก็ไปจนถึ งอ ุโมง
ค์ และได้พบเหมือนพวกผู้หญิงเหล่าน้ันได้ บอก  แต่ เขาหาได้ เห ็นพระองค์ ไม่ � 25  พระองค์ ตรสัแก่สองคนน้ั 
นว ่า � โอ คนเขลา และมีใจเฉ่ือยในการเชื่อบรรดาคําซ่ึงพวกศาสดาพยากรณ์ ได้  กล ่าวไว ้น้ัน 26 จําเป็น
ซึ่งพระครสิต์จะต้องทนทุกข์ทรมานอยา่งน้ัน  แล ้วเข้าในสงา่ราศีของพระองค์ มิใช ่ หรอื � 27  พระองค์ จึง
ทรงเริม่อธบิายพระคัมภีร ์ท่ี เล็งถึงพระองค์ ทุ กข้อใหเ้ขาฟัง เริม่ต้นตัง้แต่โมเสสและบรรดาศาสดาพยากรณ์



ลู กา 24:28 835 ลู กา 24:53

28 เม่ือเขามาใกล้ หมู่ บ้านท่ีจะไปน้ัน  พระองค์ ทรงกระทําเหมือนจะทรงดําเนินเลยไป 29 เขาจึงพูดหน่วง
เหน่ียวพระองค์ วา่ �เชญิหยุดพั กก ับเรา เพราะวา่จวนเยน็แล้ว และว ันก ็ล่วงไปมาก�  พระองค์ จึงเสด็จ
เข้าไปเพื่อพักอยู่กับเขา 30 ต่อมาเม่ือพระองค์ทรงเอนพระกายลงเสวยกับเขา  พระองค์ ทรงหยบิขนมปัง  
ขอบพระคุณ  แล ้วหกัส่งให ้เขา 31 ตาของเขาก็หายฟางและเขาก็ รู ้จักพระองค์  แล ้วพระองค์ ก็ อนัตรธานไป
จากเขา 32 เขาจึงพู ดก ั นว ่า �ใจเราเรา่รอ้นภายใน เม่ือพระองค์ตรสักับเราตามทาง เม่ือพระองค์ทรงอธบิาย
พระคัมภีร ์ให ้เราฟั งม ิ ใช ่ หรอื � 33  แล ้วคนทัง้สองน้ั นก ็ ลุ กขึ้นในโมงน้ันเองกลับไปยงักรุงเยรูซาเล็ม และพบ
พวกสาวกสิบเอด็คนชุ มน ุมกันอยู ่พร ้อมทัง้พรรคพวก 34 กําลังพู ดก ั นว ่า � องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมา
แล้วจรงิๆ และได้ปรากฏแก่ ซี  โมน � 35 ฝ่ายสองคนน้ันจึงเล่าความซ่ึงเกิดขึ้ นที ่ กลางทาง และท่ีเขาได้ รู ้จัก
พระองค์โดยการหกัขนมปังน้ัน

 พระเยซู ทรงปรากฏต่ ออ ัครสาวกสิบคน (มธ 28:16-17; มก 16:14; ยน 20:19-23)
36 เม่ือเขาทัง้สองกําลังเล่าเหตุ การณ์  เหล่าน้ัน  พระเยซู เองทรงยนือยู ่ท่ี ท่ามกลางเขา และตรสักับเขาวา่

�ท่านท้ังหลายจงเป็นสุขเถิด� 37 ฝ่ายเขาทัง้หลายสะดุ้งตกใจกลัวคิดวา่เหน็ผี 38  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่
�ท่านท้ังหลายวุน่วายใจทําไม  เหตุ ไฉนความคิดสนเท่ห์จึ งบ ังเกิดขึ้นในใจของท่านท้ังหลายเล่า 39  จงดู 
มือของเราและเท้าของเราวา่ เป็นเราเอง จงคลําตัวเราดู เพราะวา่ผี ไม่มี เน้ือและกระดูกเหมือนท่าน
เหน็เรามี อยู ่ น้ัน � 40 เม่ือตร ัสอย ่างน้ันแล้ว  พระองค์ ทรงสําแดงพระหตัถ์และพระบาทให้เขาเหน็ 41 เม่ือ
เขาทัง้หลายยงัไม่ปลงใจเชื่อ เพราะเป็นเรือ่งน่ายนิดีอยา่งเหลือเชื่อ และกําลังประหลาดใจอยู่  พระองค์ จึง
ตรสัถามเขาวา่ �พวกท่านมีอาหารกิ นที ่ น่ี บ้างไหม� 42 เขาก็เอาปลายา่งชิน้หน่ึ งก ับรวงผึ้งชิน้หน่ึงมา
ถวายพระองค์ 43  พระองค์ ทรงรบัมาเสวยต่อหน้าเขาทัง้หลาย 44  พระองค์ ตรสักับเขาวา่ � น่ี เป็นถ้อยคําของ
เรา ซ่ึงเราได้บอกไว ้แก่ ท่านท้ังหลายเมื่อเรายงัอยู่กั บท ่านวา่ บรรดาคําท่ี เข ียนไวใ้นพระราชบัญญั ติ ของ
โมเสส และในคัมภีร ์ศาสดาพยากรณ์ และในหนังสือสดุ ดี  กล ่าวถึงเราน้ัน จําเป็นจะต้องสําเรจ็� 45  ครัง้
น้ัน  พระองค์ ทรงบันดาลใหใ้จเขาทัง้หลายเกิดความสวา่งขึ้นเพื่อจะได้ เข ้าใจพระคัมภีร์

คําบัญชาท่ี ยิง่ใหญ่ (มธ 28:19-20; มก 16:15-18; กจ 1:8)
46  พระองค์ ตรสักับเขาวา่ � มี คําเขียนไว้อยา่งน้ั นว ่า พระครสิต์จะต้องทนทุกข์ ทรมาน และเป็นขึ้นมา

จากความตายในว ันที ่ สาม 47 และจะต้องประกาศในพระนามของพระองค์เรือ่งการกลับใจใหม่ และ
เรือ่งยกบาปท่ั วท ุกประเทศ ต้ังต้ นที ่ กรุ งเยรูซาเลม็ 48 ท่านท้ังหลายเป็นพยานด้วยข้อความเหล่าน้ัน

การเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ของพระครสิต์ (มก 16:19-20; กจ 1:9-11)
49 และดู เถิด เราจะส่งซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญาน้ันมาเหนือท่านท้ังหลาย  แต่ ท่านท้ังหลายจง

คอยอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็ กวา่ท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิ์เดชท่ีมาจากเบื้องบน� 50  พระองค์ จึงพาเขา
ออกไปถึงหมู่บ้านเบธานี  แล ้วทรงยกพระหตัถ์ อวยพรเขา 51 ต่อมาเม่ือทรงอวยพรอยู ่น้ัน  พระองค์ จึงไป
จากเขา  แล ้วทรงถู กร ับขึ้นไปสู่ สวรรค์ 52 เขาทัง้หลายจึงนมัสการพระองค์  แล ้วกลับไปยงักรุงเยรูซาเล็ม  มี
ความยนิดี  เป็นอนัมาก 53 เขาทัง้หลายอยูใ่นพระวหิารทุกวนั สรรเสรญิและเทิดทูนพระเจ้า เอเมน
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
ยอหน์

ยอหน์  ผู้  เข ียนข่าวประเสรฐิน้ี เป็นบุตรชายของเศเบดีและสะโลเมและเป็นน้องชายของยากอบ ท่านเป็น
คนหน่ึงในสามท่ี มี  ความสัมพันธ ์ ใกล้  ช ิ ดก ับพระเยซูคือเปโตรและยากอบ ท่านเป็นสาวกท่ี พระเยซู ทรงรกั
ยอหน์ได้ กล ่าวถึงตนเองวา่ท่านเป็นสาวกท่ีเอนตัวลงท่ีพระทรวงของพระเยซู เป็นสาวกน้ันผู้ ท่ี  พระเยซู ทรง
รกัและเป็นผู้ ท่ี  พระเยซู ทรงให ้เล้ียงดู มารดาของพระองค์

ยอหน์ได้ เข ียนข่าวประเสรฐิน้ีขึ้นภายหลังข่าวประเสรฐิของมัทธวิ มาระโก และลู กา อาจเป็นประมาณปี 
ค�ศ� 90

ท่านได้ เข ียนหนังสือในพระคัมภีร ์ใหม่  ไว ้หา้เล่มคือ  หน ังสือยอหน์ จดหมายสามฉบับและหนังสือววิรณ์
ยากอบพี่ชายของยอหน์ได้ ถู กกษั ตร ิย์เฮโรดฆ่าตาย ( กิจการ บทท่ี 12)  หน ังสื ออ ้างองิหลายเล่มในครสิต

จักรของเหล่าบรรพบุรุษระบุ วา่ ต่อมายอหน์ได้ไปเผยแพรพ่ระวจนะในเมืองเอเฟซัสและได้นํานางมารยีไ์ปกั 
บท ่านด้วย ในสมัยการปกครองของจักรพรรดิ โดม ิเธยีน ท่านได้ ถู กเนรเทศไปท่ีเกาะปัทมอสและท่ีน่ันเอง
ท่านได้ เข ียนหนังสือววิรณ์ ขึ้น ท่านได้รบัการปลดปล่อยประมาณชว่งสมัยท่ี จักรพรรดิ เทรจันทรเ์ริม่ครอง
ราชในปี ค�ศ� 98

เราเชื่อวา่ ถ้อยคําท่ี เข ียนในข่าวประเสรฐิของยอหน์ตลอดทัง้เล่ มน ้ันได้รบัการดลใจจากพระเจ้าอยา่งแท้ 
จรงิ ยอหน์ได้ กล ่าวอา้งไว ้วา่ ท่านได้ เข ียนในลักษณะเป็นคําพูดยาวๆ  ชน ิดคําต่อคําจากพระเยซูและคนอื่นๆ
พระเจ้าเป็นผู้ทรงประทานคํายอหน์เป็นแต่ ผู้ บันทึกคํา  เหล่าน้ัน 

 เป้ าหมายเบื้องต้นของข่าวประเสรฐิแหง่หนังสือยอหน์  ก็ เพื่อท่ีจะพิสู จน ์ วา่  พระเยซู เป็นพระครสิต์พระ
บุตรของพระเจ้า (ยน 20:31)  หน ังสือยอหน์น้ี ได้  มุ ่งไปท่ีคําตรสัของพระเยซูมากกวา่กิจการของพระองค์  เก ื
อบจะครึง่หน่ึงของข่าวประเสรฐิแหง่หนังสือยอหน์เป็นคําตรสัโดยตรงจากพระเยซู

โครงการแหง่ความรอดได้รบัการกล่าวถึงมากและชดัเจนท่ีสุดในข่าวประเสรฐิของยอห์นมากกวา่ท่ีอื่นๆ
ในพระคัมภีร์ (ยน 1:12; 3:15-16, 18, 36; 5:24; 6:37, 40, 47)  ทุ กคนท่ีจะเอาชนะวญิญาณจิตทัง้หลาย
เพื่อพระครสิต์จะต้องเน้นถึงความรอดเช ่นก ัน  ผู้ ใดท่ีวางใจในองค์พระครสิต์และยอมพึ่งในพระองค์สําหรบั
ความรอด  ผู้ น้ันจะได้รบัการบังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าและได้รบัชวี ิตน ิรนัดร์

 พระเยซู เป็นพระวาทะของพระเจ้า
1 ในเริม่แรกน้ันพระวาทะทรงเป็นอยู ่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่ กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็น

พระเจ้า 2 ในเริม่แรกน้ันพระองค์น้ันทรงอยูกั่บพระเจ้า

 พระเยซู  ผู้ เนรมิตสรา้งสิง่สารพัด
3  พระองค์ ทรงสรา้งสิง่ทัง้ปวงขึ้นมา และในบรรดาสิง่ท่ีเป็นมาน้ัน  ไม่มี สักสิง่เดียวท่ี ได้ เป็นมานอกเหนือ

พระองค์ 4 ในพระองค์ มีชวีติ และชีว ิตน ้ันเป็นความสวา่งของมนษุย ์ทัง้ปวง 5 ความสวา่งน้ันส่องเข้ามาใน
ความมืด และความมืดหาได้ เข ้าใจความสวา่งไม่

ภารกิจของยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา
6  มี ชายคนหน่ึงท่ีพระเจ้าทรงใช ้มา ชื่อยอหน์ 7 ท่านผู้ น้ี มาเพื่อเป็นพยาน เพื่อเป็นพยานถึงความสวา่ง

น้ัน เพื่อคนทัง้ปวงจะได้ มี ความเชื่อเพราะท่าน 8 ท่านไม่ ใช ่ความสวา่งน้ัน  แต่ ทรงใช้มาเพื่อเป็นพยานถึง
ความสวา่งน้ัน 9 เป็นความสวา่งแท้ น้ัน ซ่ึงส่องสวา่งแก่ ทุ กคนท่ี เข ้ามาในโลก 10  พระองค์ ทรงอยูใ่นโลก และ
พระองค์ ได้ ทรงสรา้งโลก และโลกหาได้ รู ้จักพระองค์ ไม่ 

พระสัญญายิง่ใหญ่ แก่  ผู้  ท่ี  เชื่อ 
11  พระองค์  ได้ เสด็จมายงัพวกของพระองค์ และพวกของพระองค์น้ันหาได้ต้อนรบัพระองค์ ไม่ 12  แต่ 

ส่วนบรรดาผู้ ท่ี ต้อนรบัพระองค์  พระองค์ ทรงประทานอาํนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้า คือคนทัง้หลายท่ีเชื่อ
ในพระนามของพระองค์ 13 ซ่ึ งม ิ ได้  เก ิดจากเลื อด หรอืความประสงค์ของเน้ือหนัง หรอืความประสงค์ของ
มนษุย์  แต่  เก ิดจากพระเจ้า

 พระเยซู ทรงรบัสภาพมนษุย์
14 พระวาทะได้ทรงสภาพของเน้ือหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา (และเราทัง้หลายได้ เห ็นสงา่ราศีของ

พระองค์ คือสงา่ราศีอนัสมกับพระบุตรองค์เดียวท่ีบังเกิดจากพระบิดา�  บรบูิรณ์ ด้วยพระคุณและความ
จรงิ

คําพยานของยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา (มธ 3:1-17; มก 1:1-11;  ลก 3:1-18)
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15 ยอหน์ได้เป็นพยานถึงพระองค์และรอ้งประกาศวา่ � น่ี แหละคือพระองค์ ผู้  ท่ี ข้าพเจ้าได้ กล ่าวถึงวา่  
พระองค์  ผู้ เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กวา่ข้าพเจ้า เพราะวา่พระองค์ทรงดํารงอยู่ก่อนข้าพเจ้า�
16 และเราทัง้หลายได้รบัจากความบรบูิ รณ ์ของพระองค์ เป็นพระคุณซ้อนพระคุ ณ 17 เพราะวา่ได้ทรง
ประทานพระราชบัญญั ติ น้ันทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจรงิมาทางพระเยซู ครสิต์ 18  ไม่มี ใครเคย
เหน็พระเจ้าในเวลาใดเลย พระบุตรองค์เดียวท่ีบังเกิดมา  ผู้ ทรงสถิตในพระทรวงของพระบิดา  พระองค์  ได้ 
ทรงสําแดงพระเจ้าแล้ว 19  น่ี แหละเป็นคําพยานของยอหน์ เม่ือพวกยวิส่งพวกปุโรหติและพวกเลวจีากกรุง
เยรูซาเล็มไปถามท่านวา่ �ท่านคือผู้ ใด � 20 ท่านได้ ยอมรบั และมิ ได้  ปฏิเสธ  แต่  ได้ ยอมรบัวา่ �ข้าพเจ้าไม่ ใช ่
พระครสิต์� 21 เขาทัง้หลายจึงถามท่านวา่ �ถ้าเชน่น้ันท่านเป็นใครเล่า ท่านเป็นเอลียาห ์หรอื � ท่านตอบ
วา่ �ข้าพเจ้าไม่ ใช ่เอลียาห�์ �ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้ น้ันหรอื� และท่านตอบวา่ � มิได้ � 22 คนเหล่า
น้ันจึงถามท่านวา่ �ท่านเป็นใคร เพื่อเราจะได้ตอบผู้ ท่ี  ใช ้เรามา ท่านกล่าววา่ท่านเป็นใคร� 23 ท่านตอบวา่
�เราเป็นเสียงของผู้ ท่ี รอ้งในถิน่ทุ รก ันดารวา่ �จงกระทํามรรคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใหต้รงไป�  ตามท่ี อสิ
ยาห ์ศาสดาพยากรณ์  ได้  กล ่าวไว�้ 24 ฝ่ายผู้ ท่ี  ได้  รบัใช ้ มาน ้ันเป็นของพวกฟาร ิสี 25 เขาเหล่าน้ั นก ็ ได้ ถามท่าน
วา่ �ถ้าท่านไม่ ใช ่พระครสิต์ หรอืเอลียาห์ หรอืศาสดาพยากรณ์ ผู้ น้ันแล้ว ทําไมท่านจึงทําพิธีบัพติศมา�
26ยอหน์ได้ตอบเขาเหล่าน้ั นว ่า �ข้าพเจ้าใหบ้ัพติศมาด้วยน้ํา  แต่  มี  พระองค์  หน ึ่งซ่ึงประทั บอย ูใ่นหมู่พวกท่าน
น้ัน ท่านไม่ รูจั้ก 27  พระองค์  น้ันแหละ  ผู้ เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญก่วา่ข้าพเจ้า  แม้ สายรดัฉลอง
พระบาทของพระองค์ ข้าพเจ้าก็ ไม่ บังควรท่ีจะแก้� 28  เหตุการณ์  น้ี  เก ิดขึ้ นที ่เบธาบาราฟากแม่น้ําจอรแ์ดน
ข้างโน้น อนัเป็ นที ่ซ่ึงยอหน์กําลังใหบ้ัพติศมาอยู่

พระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า ( วว 5:6)
29 ว ันร ุ่งขึ้นยอหน์เหน็พระเยซูกําลังเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าววา่ � จงดู พระเมษโปดกของพระเจ้า

 ผู้ ทรงรบัความผิดบาปของโลกไปเสีย 30  พระองค์  น้ี แหละท่ีข้าพเจ้าได้ กล่าววา่ �ภายหลังข้าพเจ้าจะมี ผู้  
หน ่ึงเสด็จมาเป็นใหญ่กวา่ข้าพเจ้า เพราะวา่พระองค์ทรงดํารงอยู่ก่อนข้าพเจ้า� 31 ข้าพเจ้าเองก็ ไม่ได้  รู ้จัก
พระองค์  แต่  เพื่อให ้ พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ประจักษ์  แก่ พวกอสิราเอล ข้าพเจ้าจึงได้มาให้บัพติศมาด้วยน้ํา�
32 และยอห์นกล่าวเป็นพยานวา่ �ข้าพเจ้าเหน็พระวญิญาณเหมือนดังนกเขาเสด็จลงมาจากสวรรค์ และ
ทรงสถิตบนพระองค์ 33 ข้าพเจ้าเองไม่ รู ้จักพระองค์  แต่  พระองค์  ผู้  ได้ ทรงใช ้ให ้ข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ํา
 พระองค์ น้ันได้ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �เม่ือเจ้าเหน็พระวญิญาณเสด็จลงมาและสถิตอยูบ่นผู้ ใด  ผู้ น้ันแหละเป็น
ผู้ ให ้บัพติศมาด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์� 34 และข้าพเจ้าก็ ได้  เห ็นแล้ว และได้เป็นพยานวา่  พระองค์  น้ีแหละ 
เป็นพระบุตรของพระเจ้า�

พระราชกิจของพระเยซู อนัดรูวช์กัชวนเปโตร
35 รุง่ขึ้ นอ ีกวนัหน่ึงยอหน์กําลังยนือยู่กับสาวกของท่านสองคน 36 และท่านมองดู พระเยซู  ขณะท่ี  พระองค์ 

ทรงดําเนินและกล่าววา่ � จงดู พระเมษโปดกของพระเจ้า� 37 สาวกสองคนน้ันได้ยนิท่านพูดเชน่น้ี เขาจึง
ติดตามพระเยซู ไป 38  พระเยซู ทรงเหลียวหลังและทอดพระเนตรเหน็เขาตามพระองค์ มา จึงตรสัถามเขาวา่
�ท่านหาอะไร� และเขาทัง้สองทูลพระองค์ วา่ �รบับี� (ซ่ึงแปลวา่อาจารย�์ �ท่านอยู ่ท่ีไหน � 39  พระองค์ 
ตรสัตอบเขาวา่ � มาด ู เถิด � เขาก็ไปและเห ็นที ่ซ่ึงพระองค์ทรงอาศัยและวนัน้ันเขาก็ ได้ พักอยู่กับพระองค์
เพราะขณะน้ันประมาณส่ีโมงเยน็แล้ว 40 คนหน่ึงในสองคนท่ี ได้ ยนิยอหน์พูด และได้ ติ ดตามพระองค์ไปน้ัน
คื ออ ันดรูว์น้องชายของซีโมนเปโตร 41  แล ้ วอ ันดรูว ์ก็ ไปหาซีโมนพี่ชายของตนก่อน และบอกเขาวา่ �เรา
ได้พบพระเมสสิยาห ์แล้ว � ซ่ึงแปลวา่พระครสิต์ 42 อนัดรูวจึ์งพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซู และเม่ือพระเยซูทรง
ทอดพระเนตรเขาแล้วจึงตร ัสว ่า �ท่านคือซีโมนบุตรชายโยนาห์ เขาจะเรยีกท่านวา่เคฟาส� ซ่ึงแปลวา่ศิ 
ลา 43 ว ันร ุ่งขึ้นพระเยซูตัง้พระทัยจะเสด็จไปยงัแควน้กาลิลี และพระองค์ทรงพบฟีลิปจึงตรสักับเขาวา่ �จง
ตามเรามา� 44  ฟี ลิปมาจากเบธไซดา เมืองของอนัดรูวแ์ละเปโตร 45  ฟี ลิปไปหานาธานาเอลและบอกเขาวา่
�เราได้พบพระองค์ ผู้  ท่ี โมเสสได้ กล ่าวถึงในพระราชบัญญั ติ และท่ีพวกศาสดาพยากรณ์ ได้  กล่าวถึง คือพระ
เยซูชาวนาซาเรธ็บุตรชายโยเซฟ� 46 นาธานาเอลถามเขาวา่ � สิ ่ งด ีอนัใดจะมาจากนาซาเรธ็ได้ หรอื �  ฟี ลิ
ปตอบเขาวา่ � มาด ู เถิด � 47  พระเยซู ทอดพระเนตรเหน็นาธานาเอลมาหาพระองค์จึงตรสัถึงเรือ่งตัวเขาวา่
� ดู  เถิด ชนอสิราเอลแท้ ในตัวเขาไม่ มี  อุบาย � 48 นาธานาเอลทูลถามพระองค์ วา่ � พระองค์ ทรงรูจั้กข้า
พระองค์ ได้  อยา่งไร �  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ � ก่อนท่ี  ฟี ลิปจะเรยีกท่าน เม่ือท่านอยู ่ท่ี  ใต้ ต้นมะเด่ือน้ัน เรา
เหน็ท่าน� 49 นาธานาเอลทูลตอบพระองค์ วา่ �รบับี  พระองค์ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า  พระองค์ ทรง
เป็นกษั ตร ิย์ของชนชาติ อสิราเอล � 50  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �เพราะเราบอกท่านวา่ เราเหน็ท่านอยู ่ใต้ 
ต้นมะเด่ือน้ัน ท่านจึงเชื่อหรอื ท่านจะได้ เห ็นเหตุ การณ์  ใหญ่  กวา่น ้ั นอ ีก� 51 และพระองค์ตรสักับเขาวา่
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�เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ ภายหลังท่านจะได้ เห น็ท้องฟ้าเปิดออก และเหล่าทูตสวรรค์ของ
พระเจ้าขึ้นและลงอยูเ่หนื อบ ุตรมนษุย�์

2
งานสมรสและการอศัจรรย ์ท่ี บ้านคานา

1  วนัท่ี สามมีงานสมรสท่ี หมู่ บ้านคานาแควน้กาลิลี และมารดาของพระเยซู ก็  อยู ่ ท่ีน่ัน 2  พระเยซู และสาวก
ของพระองค์ ได้ รบัเชญิไปในงานน้ัน 3 เม่ือน้ําองุน่หมดแล้ว มารดาของพระเยซูทูลพระองค์ วา่ �เขาไม่ มีน 
ํ้าองุน่� 4  พระเยซู ตรสักับนางวา่ �หญิงเอย๋ ข้าพเจ้าเก่ียวข้องอะไรกั บท ่านเล่า เวลาของข้าพเจ้ายงัไม่ 
มาถึง � 5 มารดาของพระองค์จึงบอกพวกคนใช ้วา่ �ท่านจะสัง่พวกเจ้าให้ทําสิง่ใด  ก็ จงกระทําตามเถิด�
6  มีโอ ่งหนิตัง้อยู ่ท่ี น่ันหกใบตามธรรมเนียมการชาํระของพวกยวิ  จุน ้ําใบละส่ีหา้ถัง 7  พระเยซู ตร ัสส ่ังเขาวา่
�จงตักน้ําใส่ โอ ่งให้เตม็เถิด� และเขาก็ตักน้ําใส่ โอ ่งเต็มเสมอปาก 8  แล ้วพระองค์ตร ัสส ่ังเขาวา่ �จงตัก
เอาไปให ้เจ้ าภาพเถิด� เขาก็เอาไปให้ 9 เม่ือเจ้าภาพช ิมน ้ําท่ีกลายเป็นน้ําองุน่แล้ว และไม่ รู ้วา่มาจากไหน
( แต่  คนใช ้ ท่ี ตักน้ําน้ั นร ู้�  เจ้ าภาพจึงเรยีกเจ้าบ่าวมา 10 และพู ดก ับเขาวา่ �ใครๆเขาก็เอาน้ําองุน่อยา่งดีมาให ้
ก่อน และเม่ือได้ด่ืมกันมากแล้วจึงเอาท่ี ไม่  สู้  ดี  มา  แต่ ท่านเก็ บน ํ้าองุน่อยา่งดี ไว ้จนถึ งบ ัดน้ี� 11 การอศัจรรย์
ครัง้แรกน้ี พระเยซู  ได้ ทรงกระทําท่ีบ้านคานาแควน้กาลิลี และได้ทรงสําแดงสงา่ราศีของพระองค์ และสาวก
ของพระองค์ ก็ได้ เชื่อในพระองค์ 12 ภายหลังเหตุ การณ์  น้ี  พระองค์  ก็ เสด็จลงไปยงัเมืองคาเปอรนาอุม  พร ้อม
กับมารดาและน้องชายและสาวกของพระองค์ และอยู ่ท่ี น่ันเพียงไม่ ก่ี  วนั 

 พระเยซู ทรงชาํระพระว ิหาร 
13 เทศกาลปัสกาของพวกยวิใกล้ เข ้ามาแล้ว และพระเยซูเสด็จขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 14 ในพระวหิาร

พระองค์ทรงพบคนขายววั ขายแกะ ขายนกเขา และคนรบัแลกเงนิน่ังอยู่ 15 เม่ือพระองค์ทรงเอาเชอืกทํา
เป็นแส้  พระองค์ ทรงไล่คนเหล่าน้ัน  พร ้อมกับแกะและววัออกไปจากพระว ิหาร และทรงเทเงนิของคนรบั
แลกเงนิและควํา่โต๊ะ 16 และพระองค์ตรสัแก่บรรดาคนขายนกเขาวา่ �จงเอาของเหล่าน้ีไปเสีย อยา่ทํา
พระนิเวศของพระบิดาเราให้เป็ นที ่ ค้าขาย � 17 พวกสาวกของพระองค์ ก็ ระลึกขึ้นได้ถึงคําท่ี เข ียนไว ้วา่ 
�ความรอ้นใจในเรือ่งพระนิเวศของพระองค์ ได้ ท่วมท้นข้าพระองค์� 18 พวกยวิจึงทูลพระองค์ วา่ �ท่านจะ
แสดงหมายสําคัญอะไรใหเ้ราเหน็ วา่ท่านมีอาํนาจกระทําการเชน่น้ี ได้ � 19  พระเยซู จึงตรสัตอบเขาทัง้หลาย
วา่ �ทําลายวหิารน้ี เสีย  แล ้วเราจะยกขึ้นในสามวนั� 20 พวกยวิจึงทูลวา่ �พระวหิารน้ีเขาสรา้งถึงส่ี สิ 
บหกปีจึงสําเรจ็ และท่านจะยกขึ้นใหม่ในสามวนัหรอื� 21  แต่ พระวหิารท่ี พระองค์ ตรสัถึงน้ันคือพระกาย
ของพระองค์ 22  เหตุ ฉะน้ันเม่ือพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พวกสาวกของพระองค์ ก็ ระลึกได้
วา่พระองค์ ได้ ตร ัสด ังน้ี ไว ้ แก่  เขา และเขาก็เชื่อพระคัมภีร์และพระดํารสัท่ี พระเยซู  ได้ ตรสัแล้ วน ้ัน 23 เม่ือ
พระองค์ ประทับ  ณ  กรุ งเยรูซาเล็มในวนัเล้ียงเทศกาลปัสกาน้ัน  มี คนเป็ นอ ันมากได้เชื่อในพระนามของ
พระองค์ เม่ือเขาได้ เห ็นการอศัจรรย ์ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงกระทํา 24  แต่  พระเยซู  มิได้ ทรงวางพระทัยในคนเหล่า
น้ัน เพราะพระองค์ทรงรูจั้กมนษุย ์ทุกคน 25 และไม่ มี ความจําเป็ นที ่จะมีพยานในเรือ่งมนษุย์ ด้วยพระองค์
เองทรงทราบวา่อะไรมี อยู ่ในมนษุย์

3
นิโคเดมัสกับการบังเกิดใหม่

1  มี ชายคนหน่ึงในพวกฟาร ิสี ชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยวิ 2 ชายผู้ น้ี  ได้ มาหาพระเยซูในเวลากลาง
คืนและทูลพระองค์ วา่ �รบับี พวกข้าพเจ้าทราบอยู่วา่ท่านเป็ นคร ู ท่ี มาจากพระเจ้า เพราะไม่ มี  ผู้ ใดกระทํา
การอศัจรรย์ซ่ึงท่านได้กระทําน้ันได้ นอกจากวา่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาด้วย� 3  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่
�เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ถ้าผู้ใดไม่ ได้ บังเกิดใหม่  ผู้ น้ันจะเหน็อาณาจักรของพระเจ้าไม่ ได้ � 4 นิ
โคเดมัสทูลพระองค์ วา่ �คนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อยา่งไรได้  จะเข้ าในครรภ์มารดาครัง้ท่ีสองและบังเกิด
ใหม่ ได้  หรอื � 5  พระเยซู ตรสัตอบวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ถ้าผู้ใดไม่ ได้ บังเกิดจากน้ําและพระ
วญิญาณ  ผู้ น้ันจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ ได้ 6 ซ่ึ งบ ังเกิดจากเน้ือหนั งก ็เป็นเน้ือหนัง และซึ่ งบ ัง
เกิดจากพระวญิญาณก็คือจิตวญิญาณ 7 อยา่ประหลาดใจท่ีเราบอกท่านวา่ ท่านต้องบังเกิดใหม่ 8 ลม
ใครจ่ะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างน้ัน และท่านได้ยนิเสียงลมน้ัน  แต่ ท่านไม่ รู ้วา่ลมมาจากไหนและไปท่ี 
ไหน  คนที ่บังเกิดจากพระวญิญาณก็เป็นอยา่งน้ันทุกคน� 9 นิโคเดมัสทูลพระองค์ วา่ � เหตุการณ์  อยา่ง
น้ี จะเป็นไปอยา่งไรได้� 10  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �ท่านเป็นอาจารย์ของชนอสิราเอล และยงัไม่ เข ้าใจ
ส่ิงเหล่าน้ี หรอื 11 เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ พวกเราพูดส่ิงท่ีเรารู้ และเป็นพยานถึงส่ิงท่ีเราได้ เหน็ 
และท่านหาได้รบัคําพยานของเราไม่ 12 ถ้าเราบอกท่านถึงส่ิงฝ่ายโลกและท่านไม่ เชื่อ ถ้าเราบอกท่าน
ถึงส่ิงฝ่ายสวรรค์ ท่านจะเชื่อได้ อยา่งไร 13  ไม่มี  ผู้ ใดได้ขึ้นไปสู่ สวรรค์ นอกจากท่านท่ีลงมาจากสวรรค์
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คื อบ ุตรมนษุย ์ผู้ ทรงสถิตในสวรรค์ น้ัน 14 โมเสสได้ยกงูขึ้นในถ่ินทุ รก ันดารฉันใด  บุ ตรมนษุย์จะต้องถูก
ยกขึ้นฉันน้ัน 15 เพื่อผู้ใดท่ีเชื่อในพระองค์จะไม่ พินาศ  แต่  มี  ช ีว ิตน ิรนัดร์ 16 เพราะวา่พระเจ้าทรงรกัโลก
 จนได้ ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ท่ี บังเกิดมา เพื่อผู้ใดท่ีเชื่อในพระบุตรน้ันจะไม่ พินาศ 
 แต่  มี  ช ีว ิตน ิรนัดร์ 17 เพราะวา่พระเจ้าไม่ ได้ ทรงใช้พระบุตรของพระองค์ เข ้ามาในโลกเพื่อจะพิพากษา
โลก  แต่ เพื่อชว่ยโลกให้รอดโดยพระบุตรน้ัน 18  ผู้  ท่ี เชื่อในพระบุตรก ็ไม่ ต้องถูกพิพากษาลงโทษ  แต่  ผู้  ท่ี  
มิได้ เชื่ อก ็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู ่แล้ว เพราะเขามิ ได้ เชื่อในพระนามพระบุตรองค์เดียวท่ีบังเกิดจาก
พระเจ้า 19 หลักของการพิพากษามี อยา่งน้ี คือความสวา่งได้ เข ้ามาในโลกแล้ว  แต่  มนษุย ์ ได้ รกัความมืด
มากกวา่รกัความสวา่ง เพราะกิจการของเขาชัว่ 20 เพราะทุกคนท่ี ประพฤติ ชั ่วก ็ เกล ียดความสวา่ง และ
ไม่มาถึงความสวา่ง ด้วยกลั วว ่าการกระทําของตนจะถูกตําหนิ 21  แต่  ผู้  ท่ี  ประพฤติ ตามความจร ิงก ็ มาสู่  
ความสวา่ง เพื่อจะใหก้ารกระทําของตนปรากฏวา่  ได้ กระทําการน้ันโดยพึ่งพระเจ้า�

คําพยานสุดท้ายของยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา
22 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  พระเยซู  ก็ เสด็จเข้าไปในแควน้ยูเดี ยก ับสาวกของพระองค์ และทรงประทั 

บท ่ีน่ั นก ับเขา และให้บัพติศมา 23 ยอห ์นก ็ ให ้บัพติศมาอยู ่ท่ี อายโนนใกล้ หมู่ บ้านสาลิมเหมือนกัน เพราะท่ีน่ั 
นม ีน้ํามาก และผู้คนก็พากันมารบับัพติศมา 24 เพราะยอหน์ยงัไม่ ติดคุก 25  เก ิดการโต้เถียงกันขึ้นระหวา่ง
สาวกของยอห ์นก ับพวกยวิเรือ่งการชาํระ 26 สาวกของยอหน์จึงไปหายอหน์และพูดวา่ �รบับี ท่านท่ี อยู ่กับ
อาจารย์ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น  ผู้  ท่ี  อาจารย ์เป็นพยานถึงน้ัน  ดู  เถิด ท่านผู้น้ันให้บัพติศมาและคนทัง้
ปวงก็พากันไปหาท่าน� 27 ยอหน์ตอบวา่ � มนษุย ์จะรบัสิง่ใดไม่ ได้ นอกจากท่ีทรงประทานจากสวรรค์ ให ้ เขา 
28 ท่านทัง้หลายเองก็ ได้ เป็นพยานของข้าพเจ้าวา่ ข้าพเจ้าได้ พูดวา่ ข้าพเจ้ามิ ใช ่พระครสิต์  แต่ ข้าพเจ้าได้
รบัพระบัญชาให้นําเสด็จพระองค์ 29 ท่านท่ี มี  เจ้ าสาวน่ันแหละคือเจ้าบ่าว  แต่ สหายของเจ้าบ่าวท่ียนืฟังเจ้า
บ่าว  ก็  ชื่นชมยนิดี อยา่งยิง่เม่ือได้ยนิเสียงของเจ้าบ่าว ฉะน้ันความปี ติ  ยนิดี ของข้าพเจ้าจึงเต็มเป่ียมแล้ว 30  
พระองค์ ต้องทรงยิง่ใหญ่ ขึ้น  แต่ ข้าพเจ้าต้องด้อยลง�

 ช ีว ิตน ิรนัดรสํ์าหรบัผู้ ท่ี  เชื่อ 
31  พระองค์  ผู้ เสด็จมาจากเบื้องบนทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิง่  ผู้  ท่ี มาจากโลกก็เป็นฝ่ายโลกและพูดตาม

อยา่งโลก  พระองค์  ผู้ เสด็จมาจากสวรรค์ทรงเป็นใหญ่ เหนือทุกสิง่ 32  พระองค์ ทรงเป็นพยานถึงสิง่ ซ่ึง
พระองค์ทอดพระเนตรเหน็และได้ ยนิ  แต่  ไม่มี  ผู้ ใดรบัคําพยานของพระองค์ 33  ผู้  ท่ี รบัคําพยานของพระองค์ 
ก็ ประทับตราลงวา่ พระเจ้าทรงสัตย ์จรงิ 34 เพราะพระองค์  ผู้  ท่ี พระเจ้าทรงใช ้มาน ัน้ ทรงกล่าวพระวจนะของ
พระเจ้า เพราะพระเจ้ามิ ได้ ทรงประทานพระวญิญาณอยา่งจํากัดแด่ พระองค์ 35 พระบิดาทรงรกัพระบุตร
และทรงมอบทุกสิง่ไวใ้นพระหตัถ์ของพระองค์ 36  ผู้  ท่ี เชื่อในพระบุตรก็ มี  ช ีว ิตน ิรนัดร์  ผู้  ท่ี  ไม่ เชื่อในพระบุตรก็
จะไม่ เห ็นชวีติ  แต่ พระพิโรธของพระเจ้าตกอยูกั่บเขา

4
เสด็จผ่านแควน้สะมาเรยีไปแควน้กาลิลี

1  เหตุ ฉะน้ันเม่ือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบวา่ พวกฟาร ิสี  ได้ ย ินว ่า  พระเยซู ทรงมีสาวกและให้บัพติศ
มามากกวา่ยอหน์ 2 ( แม้ว ่าพระเยซู ไม่ได้ ทรงให้บัพติศมาเอง  แต่ สาวกของพระองค์เป็นผู้ ให ้) 3  พระองค์ 
จึงเสด็จออกจากแควน้ยูเดียและกลับไปยงัแควน้กาลิลี อกี 4  พระองค์ จําต้องเสด็จผ่านแควน้สะมาเรยี 5  
พระองค์ จึงเสด็จไปถึงเมืองหน่ึงชื่อสิ คาร ์ในแควน้สะมาเรยี  ใกล้  ท่ี  ดิ นซ่ึงยาโคบให ้แก่ โยเซฟบุตรชายของตน

หญิงชาวสะมาเรยีท่ี บ่อน ํ้าของยาโคบ
6  บ่อน ้ําของยาโคบอยู ่ท่ีน่ัน  พระเยซู ทรงดําเนินทางมาเหน็ดเหน่ือยจึงประทับบนขอบบ่อน้ัน เป็นเวลา

ประมาณเท่ียง 7  มี หญิงชาวสะมาเรยีคนหน่ึงมาตักน้ํา  พระเยซู ตรสักับนางวา่ � ขอน ้ําให้เราด่ืมบ้าง�
8 (ขณะน้ันสาวกของพระองค์ เข ้าไปซ้ืออาหารในเมือง� 9 หญิงชาวสะมาเรยีทูลพระองค์ วา่ �ไฉนท่านผู้เป็น
ยวิจึงขอน้ําด่ืมจากดิฉันผู้เป็นหญิงสะมาเรยี เพราะพวกยวิไม่คบหาชาวสะมาเรยีเลย� 10  พระเยซู ตรสัตอบ
นางวา่ �ถ้าเจ้าได้ รู ้จักของประทานของพระเจ้า และรูจั้กผู้ ท่ี  พู  ดก ับเจ้าวา่ � ขอน ้ําให้เราด่ืมบ้าง�  เจ้ า
จะได้ขอจากท่านผู้ น้ัน และท่านผู้น้ันจะให้น้ําประกอบด้วยชวีติแก่ เจ้า � 11 นางทูลพระองค์ วา่ �ท่านเจ้า
คะ ท่านไม่ มี ถังตัก และบ่อน้ี ก็  ลึก ท่านจะได้น้ําประกอบด้วยชีว ิตน ้ันมาจากไหน 12 ท่านเป็นใหญ่กวา่ยาโคบ
บรรพบุรุษของเรา  ผู้  ได้  ให ้ บ่อน ้ําน้ี แก่ เราหรอื และยาโคบเองก็ ได้ ด่ืมจากบ่อน้ีรวมทั ้งบ ุตรและฝูงสัตว์ของ
ท่านด้วย�

พระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์คื อบ ่อน้ําพุ ภายใน 
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13  พระเยซู ตรสัตอบนางวา่ � ผู้ ใดท่ีด่ื มน ้ําน้ีจะกระหายอกี 14  แต่  ผู้ ใดท่ีด่ื มน ้ําซึ่งเราจะให ้แก่ เขาน้ัน
จะไม่กระหายอกีเลย  แต่ น้ําซ่ึงเราจะให้เขาน้ันจะบังเกิดเป็นบ่อน้ําพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีว ิตน ิรนัดร�์
15 นางทูลพระองค์ วา่ �ท่านเจ้าคะ  ขอน ้ําน้ันให ้ดิ ฉันเถิด เพื่ อด ิฉันจะได้ ไม่ กระหายอกีและจะได้ ไม่ ต้องมา
ตักท่ี น่ี � 16  พระเยซู ตรสักับนางวา่ �ไปเรยีกสามีของเจ้ามาน่ี เถิด � 17 นางทูลตอบวา่ � ดิ ฉันไม่ มี  สามี  ค่ะ �
 พระเยซู ตรสักับนางวา่ � เจ้ าพูดถูกแล้ วว ่า � ดิ ฉันไม่ มี  สามี � 18 เพราะเจ้าได้ มี  สามี หา้คนแล้ว และคน
ท่ี เจ้ ามี อยู ่ เดีย๋วน้ี  ก ็ ไม่ใช ่ สามี ของเจ้า เรือ่งน้ี เจ้ าพูดจรงิ� 19 นางทูลพระองค์ วา่ �ท่านเจ้าคะ  ดิ ฉันเหน็
จรงิแล้ วว ่าท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ 20 บรรพบุรุษของพวกเรานมัสการท่ี ภู เขาน้ี  แต่ พวกท่านวา่สถานท่ี 
ท่ี ควรนมัสการน้ันคือกรุงเยรูซาเล็ม� 21  พระเยซู ตรสักับนางวา่ �หญิงเอย๋ เชื่อเราเถิด จะมีเวลาหน่ึงท่ี
พวกเจ้าจะมิ ได้  ไหว ้ นม ัสการพระบิดาเฉพาะท่ี ภู เขาน้ี หรอืท่ี กรุ งเยรูซาเลม็ 22 ซ่ึงพวกเจ้านมัสการน้ัน
เจ้าไม่ รูจั้ก ซึ่งพวกเรานมัสการเรารู ้จัก เพราะความรอดน้ันเน่ืองมาจากพวกยวิ 23  แต่ เวลาน้ันใกล้ เข ้า
มาแล้ว และบัดน้ี ก ็ถึงแล้ว คือเม่ือผู้ ท่ี  นม ัสการอยา่งถูกต้อง จะนมัสการพระบิ ดาด ้วยจิตวญิญาณและ
ความจรงิ เพราะวา่พระบิดาทรงแสวงหาคนเชน่น้ันนมัสการพระองค์ 24 พระเจ้าทรงเป็นพระวญิญาณ
และผู้ ท่ี  นม ัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวญิญาณและความจรงิ� 25 นางทูลพระองค์ วา่ � ดิ ฉันท
ราบวา่พระเมสสิยาห ์ท่ี เรยีกวา่ พระครสิต์ จะเสด็จมา เม่ือพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชีแ้จงทุกสิง่แก่ 
เรา � 26  พระเยซู ตรสักับนางวา่ �เราท่ี พู  ดก ับเจ้าคือท่านผู้ น้ัน � 27 ขณะน้ันสาวกของพระองค์ ก็  มาถึง 
และเขาประหลาดใจท่ี พระองค์ ทรงสนทนากับผู้ หญิง  แต่  ไม่มี ใครถามวา่ � พระองค์ ทรงประสงค์ อะไร �  หรอื 
�ทําไมพระองค์จึงทรงสนทนากับนาง� 28 หญิงน้ันจึงทิง้หม้อน้ําไวแ้ละเข้าไปในเมืองและบอกคนทัง้ปวงวา่
29 � มาด ูท่านผู้ หน ่ึงท่ีเล่าถึงสิง่สารพัดซ่ึงฉันได้ กระทํา ท่านผู้ น้ี  มิใช ่พระครสิต์ หรอื � 30 คนทัง้หลายจึงพา
กันออกจากเมืองไปหาพระองค์ 31 ในระหวา่งน้ันพวกสาวกทูลเชญิพระองค์ วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า เชญิรบั
ประทานเถิด� 32  แต่  พระองค์ ตรสักับเขาวา่ �เรามีอาหารรบัประทานท่ีท่านท้ังหลายไม่ รู ้� 33 พวกสาวก
จึงถามกั นว ่า � มี ใครเอาอาหารมาถวายพระองค์ แล ้วหรอื� 34  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �อาหารของเราคือ
การกระทําตามพระทัยของพระองค์ ผู้ ทรงใช้เรามา และทําให้งานของพระองค์ สําเรจ็ 35 ท่านท้ังหลาย
วา่  อ ีกส่ีเดือนจะถึงฤดู เก ่ียวข้าวมิ ใช ่ หรอื  ดู  เถิด เราบอกท่านท้ังหลายวา่ เงยหน้าขึ้นดูนาเถิด วา่ทุ่งนาก ็
ขาว ถึงเวลาเก่ียวแล้ว 36  คนที ่ เก ่ียวก็กําลังได้รบัค่าจ้าง และกําลังส่ําสมพืชผลไว้สําหรบัชีว ิตน ิรนัดร์
เพื่อท้ังคนหวา่นและคนเก่ียวจะชื่นชมยนิดี ด้วยกัน 37 เพราะในเรือ่งน้ีคําท่ี กล ่าวไว ้น้ี เป็นความจรงิ  คือ 
�คนหน่ึงหวา่นและอกีคนหน่ึงเก่ียว� 38 เราใช้ท่านท้ังหลายไปเก่ียวส่ิงท่ีท่านมิ ได้ ลงแรงทํา คนอื่นได้
ลงแรงทํา และท่านได้ ประโยชน์ จากแรงของเขา� 39 ชาวสะมาเรยีเป็ นอ ันมากท่ีมาจากเมืองน้ันได้เชื่อใน
พระองค์ เพราะคําพยานของหญิงผู้ น้ัน  ท่ีวา่ �ท่านเล่าถึงสิง่สารพัดซ่ึงฉันได้ กระทํา �

ชาวสะมาเรยีได้รบัความรอดเพิม่ขึ้ นอ ีก
40 ฉะน้ันเม่ือชาวสะมาเรยีมาถึงพระองค์ เขาจึงทูลเชญิพระองค์ ให ้ประทั บอย ูกั่บเขา และพระองค์ ก็ ประทั 

บท ีน่ั่นสองวนั 41 และคนอื่นเป็ นอ ันมากได้เชื่อเพราะพระดํารสัของพระองค์ 42 เขาเหล่าน้ันพู ดก ับหญิงน้ั นว 
่า � ตัง้แต่  น้ี ไปท่ีเราเชื่อน้ั นม ิ ใช ่เพราะคําของเจ้า  แต่ เพราะเราได้ยนิเอง และเรารู ้แน่ว ่าท่านองค์ น้ี เป็นผู้ชว่ย
โลกให ้รอด คือพระครสิต์� 43 ครัน้ล่วงไปสองวนั  พระองค์  ก็ เสด็จออกจากท่ีน่ันไปยงัแควน้กาลิลี 44 เพราะ
พระเยซูเองทรงเป็นพยานวา่ � ศาสดาพยากรณ์  ไม่ได้ รบัเกียรติในบ้านเมืองของตน� 45 ฉะน้ันเม่ือพระองค์
เสด็จไปถึงแควน้กาลิลี ชาวกาลิลี ได้ ต้อนรบัพระองค์ เพราะเขาได้ เห ็นทุกสิ่งซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทําใน
เทศกาลเล้ียง  ณ  กรุ งเยรูซาเล็ม เพราะเขาทัง้หลายได้ไปในเทศกาลเล้ียงน้ันด้วย

ทรงรกัษาบุตรชายของขุนนาง
46 ฉะน้ันพระเยซูจึงได้เสด็จไปยงัหมู่บ้านคานาแควน้กาลิลี อกี อนัเป็ นที ่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําให้น้ํา

กลายเป็นน้ําองุน่ และท่ีเมืองคาเปอรนาอุมมีขุนนางคนหน่ึง  บุ ตรชายของท่านป่วยหนัก 47 เม่ือท่านได้ยนิ
ข่าววา่  พระเยซู  ได้ เสด็จมาจากแควน้ยูเดียไปยงัแควน้กาลิลี แล้ว ท่านจึงไปทูลออ้นวอนพระองค์ ให ้เสด็จลง
ไปรกัษาบุตรของตน เพราะบุตรจวนจะตายแล้ว 48  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �ถ้าพวกท่านไม่ เห ็นหมาย
สําคัญและการมหศัจรรย์ ท่านก็จะไม่ เชื่อ � 49 ขุนนางผู้น้ันทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า ขอเสด็จไป
ก่อนท่ี บุ ตรของข้าพระองค์จะตาย� 50  พระเยซู ตรสักั บท ่านวา่ � กล ับไปเถิด  บุ ตรชายของท่านจะไม่ ตาย �
ท่านก็เชื่อพระดํารสัท่ี พระเยซู ตรสักั บท ่าน จึงทูลลาไป 51  ขณะท่ี ท่านกลับไปน้ัน พวกผู้ รบัใช ้ของท่านได้มา
พบและเรยีนท่านวา่ � บุ ตรชายของท่านหายแล้ว� 52 ท่านจึงถามถึงเวลาท่ี บุ ตรค่อยทุเลาขึ้นน้ัน และพวก
ผู้ รบัใช ้ ก็ เรยีนท่านวา่ � ไข้ หายเม่ือวานน้ีเวลาบ่ายโมง� 53  บิ ดาจึงรูว้า่ชัว่โมงน้ันเป็นเวลาท่ี พระเยซู  ได้ ตรสั
กับตนวา่ � บุ ตรชายของท่านจะไม่ ตาย � และท่านเองก็เชื่อพรอ้มทัง้ครวัเรอืนของท่านด้วย 54  น่ี เป็นการ
อศัจรรย ์ท่ี สองซ่ึงพระเยซูทรงกระทํา เม่ือพระองค์เสด็จจากแควน้ยูเดียไปยงัแควน้กาลิลี
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5
ทรงรกัษาคนป่วยท่ีสระเบธซาธา

1 หลังจากน้ั นก ็ถึงเทศกาลเล้ียงของพวกยวิ และพระเยซู ก็ เสด็จขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 2 ในกรุงเยรูซา
เล็ มท ่ีรมิประตูแกะมีสระอยูส่ระหน่ึง ภาษาฮบีรูเรยีกสระน้ั นว ่า เบธซาธา เป็ นที ่ซ่ึ งม ีศาลาหา้หลัง 3 ในศาลา
เหล่าน้ั นม ีคนป่วยเป็ นอ ันมากนอนอยู่  คนตาบอด คนงอ่ย คนผอมแหง้ กําลังคอยน้ํากระเพื่ อม 4 ด้วยมี ทูต
สวรรค์  องค์  หน ่ึงลงมากวนน้ําในสระน้ันเป็ นคร ้ังคราว เม่ือน้ํากระเพื่อมน้ัน  ผู้ ใดก้าวลงไปในน้ําก่อน  ก็ จะ
หายจากโรคท่ีเขาเป็นอยู ่น้ัน 5  ท่ี น่ั นม ีชายคนหน่ึงป่วยมาสามสิบแปดปี แล้ว 6 เม่ือพระเยซูทอดพระเนตร
คนน้ันนอนอยู่และทรงทราบวา่ เขาป่วยอยู่อยา่งน้ันนานแล้ว  พระองค์ ตรสักับเขาวา่ � เจ้ าปรารถนาจะ
หายโรคหรอื� 7 คนป่วยน้ันทูลตอบพระองค์ วา่ �ท่านเจ้าข้า เม่ือน้ํากําลังกระเพื่อมน้ัน  ไม่มี  ผู้ ใดท่ีจะเอา
ตัวข้าพเจ้าลงไปในสระ และเม่ือข้าพเจ้ากําลังไป คนอื่ นก ็ลงไปก่อนแล้ว� 8  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �จงลุก
ขึ้นยกแคร่ของเจ้าและเดินไปเถิด� 9 ในทันใดน้ันคนน้ั นก ็หายโรค และเขาก็ยกแครข่องเขาเดินไป วนั
น้ันเป็ นว ันสะบาโต 10 ดังน้ันพวกยวิจึงพู ดก ับชายท่ีหายโรคน้ั นว ่า � วนัน้ี เป็ นว ันสะบาโต  ท่ี  เจ้ าแบกแครไ่ป
น้ั นก ็ผิดพระราชบัญญั ติ � 11 คนน้ันจึงตอบเขาเหล่าน้ั นว ่า �ท่านท่ีรกัษาข้าพเจ้าให้หายโรคได้สัง่ข้าพเจ้า
วา่ �จงยกแครข่องเจ้าแบกเดินไปเถิด� � 12 เขาเหล่าน้ันถามคนน้ั นว ่า � คนที ่สัง่เจ้าวา่ �จงยกแครข่อง
เจ้าแบกเดินไปเถิด�  น้ัน เป็นผู้ ใด � 13  คนที ่ ได้ รบัการรกัษาให้หายโรคน้ันไม่ รู ้วา่เป็นผู้ ใด เพราะพระเยซู
เสด็จหลบไปแล้ว เน่ืองจากขณะน้ั นม ีคนอยู ่ท่ี น่ันเป็ นอ ันมาก 14 ภายหลังพระเยซู ได้ ทรงพบคนน้ันในพระ
วหิารและตรสักับเขาวา่ � ดู  เถิด  เจ้ าหายโรคแล้ว อยา่ทําบาปอกี  มิ ฉะน้ันเหตุรา้ยกวา่น้ันจะเกิ ดก ับเจ้า�
15 ชายคนน้ั นก ็ ได้ ออกไปและบอกพวกย ิวว ่า ท่านท่ี ได้ รกัษาเขาใหห้ายโรคน้ันคือพระเยซู 16  เหตุ ฉะน้ันพวก
ยวิจึงข่มเหงพระเยซู และแสวงหาโอกาสท่ีจะฆ่าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกระทําเชน่น้ันในวนัสะบาโต
17  แต่  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �พระบิดาของเรากย็งัทรงกระทําการอยูจ่นถึ งบ ัดน้ี และเรากทํ็าด้วย� 18  
เหตุ ฉะน้ันพวกยวิยิง่แสวงหาโอกาสท่ีจะฆ่าพระองค์  มิใช ่เพราะพระองค์ล่วงกฎวนัสะบาโตเท่าน้ัน  แต่ ยงัได้
เรยีกพระเจ้าวา่เป็นบิดาของตนด้วย ซ่ึงเป็นการกระทําตนเสมอกับพระเจ้า 19 ดังน้ันพระเยซูตรสักับเขาวา่
�เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ พระบุตรจะกระทําส่ิงใดตามใจไม่ ได้ นอกจากท่ี ได้  เห ็นพระบิดา
ทรงกระทํา เพราะส่ิงใดท่ีพระบิดาทรงกระทํา  สิ ่งน้ันพระบุตรจึงทรงกระทําด้วย 20 เพราะวา่พระบิดา
ทรงรกัพระบุตร และทรงสําแดงใหพ้ระบุตรเหน็ทุกส่ิงท่ี พระองค์ ทรงกระทํา และพระองค์จะทรงสําแดง
ให้พระบุตรเหน็การท่ี ยิ่งใหญ่  กวา่น ้ั นอ ีก เพื่อท่านท้ังหลายจะประหลาดใจ 21 เพราะพระบิดาทรงทําให ้
คนที ่ตายแล้วฟ้ืนขึ้นมาและมี ช ีวติฉันใด ถ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทําให ้ผู้ ใดมี ช ี วติก ็จะกระทําเหมือน
กันฉันน้ัน 22 เพราะวา่พระบิ ดาม ิ ได้ ทรงพิพากษาผู้ ใด  แต่  พระองค์  ได้ ทรงมอบการพิพากษาท้ังส้ินไวกั้บ
พระบุตร 23 เพื่อคนท้ังปวงจะได้ถวายเกียรติ แด่ พระบุตรเหมือนท่ีเขาถวายเกียรติ แด่ พระบิดา  ผู้ ใดไม่
ถวายเกียรติ แด่ พระบุตร  ผู้ น้ั นก ็ ไม่ ถวายเกียรติ แด่ พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมา 24 เราบอกความจรงิ
แก่ท่านท้ังหลายวา่ ถ้าผู้ใดฟงัคําของเราและเชื่อในพระองค์ ผู้ ทรงใช้เรามา  ผู้ น้ั นก ็ มี  ช ีว ิตน ิรนัดร์ และ
ไม่ ถู กพิพากษา  แต่  ได้ ผ่านพ้นความตายไปสู่ ช ีวติแล้ว 25 เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ เวลาท่ี
กําหนดน้ันใกล้จะถึงแล้ว และบัดน้ี ก ็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ ท่ี ตายแล้วจะได้ยนิพระสุรเสียงแหง่พระบุตรของ
พระเจ้า และบรรดาผู้ ท่ี  ได้ ยนิจะมี ชวีติ 26 เพราะวา่พระบิดาทรงมี ช ีวติในพระองค์เองฉันใด  พระองค์  
กไ็ด้ ทรงประทานให้พระบุ ตรม ี ช ีวติในพระองค์ ฉันน้ัน 27 และได้ทรงประทานให้พระบุ ตรม ี สิทธ ิอาํนาจท่ี
จะพิพากษาด้วย เพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนษุย์

การฟ้ืนขึ้นมาสองแบบ
28 อยา่ประหลาดใจในข้อน้ี เลย เพราะใกล้จะถึงเวลาท่ีบรรดาผู้ ท่ีอยู ่ในอุโมงค์ฝงัศพจะได้ยนิพระ

สุรเสียงของพระองค์ 29 และจะได้ ออกมา คนท้ังหลายท่ี ได้  ประพฤติ  ดี  ก ็ฟ้ืนขึ้นสู่ ชวีติ และคนท้ังหลายท่ี 
ได้  ประพฤติ ชั ่วก ็จะฟ้ืนขึ้นสู่การพิพากษา

บรรดาพยานของพระเยซูวา่ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
30 เราจะทําส่ิงใดตามอาํเภอใจไม่ ได้ เราได้ยนิอยา่งไร เราก็พิพากษาอยา่งน้ัน และการพิพากษาของ

เราก ็ยุติธรรม เพราะเรามิ ได้  มุ ่งท่ีจะทําตามใจของเราเอง  แต่ ตามพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใชเ้รา
มา 31 ถ้าเราเป็นพยานถึงตัวเราเอง คําพยานของเราก ็ไม่  จรงิ 32  มี  อ ีกผู้ หน ่ึงท่ีเป็นพยานถึงเรา และ
เรารูว้า่คําพยานท่ี พระองค์ ทรงเป็นพยานถึงเราน้ัน เป็นความจรงิ 33 ท่านท้ังหลายได้ ใช ้คนไปหายอหน์
และยอห ์นก ็ ได้ เป็นพยานถึงความจรงิ 34 เรามิ ได้ รบัคําพยานจากมนษุย์  แต่  ท่ี เรากล่าวส่ิงเหล่าน้ี ก ็ เพื่อ
ให ้ท่านท้ังหลายรอด 35 ยอหน์เป็นโคมท่ี จุ ดสวา่งไสว และท่านท้ังหลายก็พอใจท่ีจะชื่นชมยนิดีชัว่ขณะ
หน่ึงในความสวา่งของยอหน์น้ัน 36  แต่ คําพยานท่ีเรามีน้ันยิ่งใหญ่กวา่คําพยานของยอหน์ เพราะวา่
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งานท่ีพระบิดาทรงมอบให้เราทําให ้สําเรจ็ งานน้ีแหละเรากําลังทําอยู่เป็นพยานถึงเราวา่พระบิดาทรง
ใช้เรามา 37 และพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา  พระองค์ เองก ็ได้ ทรงเป็นพยานถึงเรา ท่านท้ังหลายไม่เคย
ได้ยนิพระสุรเสียงของพระองค์ และไม่เคยเห ็นร ูปรา่งของพระองค์ 38 และท่านท้ังหลายไม่ มี พระดํารสั
ของพระองค์ อยู ่ในตั วท ่าน เพราะวา่ท่านท้ังหลายมิ ได้ เชื่อในพระองค์ ผู้  ท่ี พระบิดาทรงใช ้มาน ้ัน 39 จง
ค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านคิดวา่ในพระคัมภีรน้ั์ นม ี ช ีว ิตน ิรนัดร์ และพระคัมภีรน้ั์นเป็นพยานถึงเรา
40  แต่ ท่านท้ังหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ ชวีติ 41 เราไม่รบัเกียรติจากมนษุย์ 42  แต่ เรารูว้า่ท่านไม่ 
มี ความรกัพระเจ้าในตั วท ่าน 43 เราได้มาในพระนามพระบิดาของเรา และท่านท้ังหลายมิ ได้ รบัเรา ถ้าผู้
อื่นจะมาในนามของเขาเอง ท่านท้ังหลายกจ็ะรบัผู้ น้ัน 44  ผู้  ท่ี  ได้ รบัยศศั กด ิ์จากกันเอง และมิ ได้ แสวงหา
ยศศั กด ์ิซ่ึงมาจากพระเจ้าเท่าน้ัน ท่านจะเชื่อผู้น้ันได้ อยา่งไร 45 อยา่คิดวา่เราจะฟ้องท่านท้ังหลายต่อ
พระบิดา  มี  ผู้ ฟ้องท่านแล้ว คือโมเสส  ผู้ ซ่ึงท่านท้ังหลายหวงัใจอยู่ 46 ถ้าท่านท้ังหลายเชื่อโมเสส ท่าน
ท้ังหลายก็จะเชื่อเรา เพราะโมเสสได้ เข ียนกล่าวถึงเรา 47  แต่ ถ้าท่านท้ังหลายไม่เชื่อเรือ่งท่ีโมเสสเขียน
แล้ว ท่านจะเชื่อถ้อยคําของเราอยา่งไรได้�

6
ทรงเล้ียงคนหา้พัน (มธ 14:13-21; มก 6:32-44;  ลก 9:10-17)

1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  พระเยซู  ก็ เสด็จไปข้ามทะเลกาลิลี คือทะเลทิเบเรยีส 2 คนเป็ นอ ันมากได้
ตามพระองค์ ไป เพราะเขาเหล่าน้ันได้ เห ็นการอศัจรรย ์ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงกระทําต่อบรรดาคนป่วย 3  พระเยซู 
เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและประทั บก ับเหล่าสาวกของพระองค์ ท่ีน่ัน 4 ขณะน้ันใกล้จะถึงปัสกาซ่ึงเป็นเทศกาล
เล้ียงของพวกยวิแล้ว 5 เม่ือพระเยซูทรงเงยพระพักตรท์อดพระเนตรและเหน็คนเป็ นอ ันมากพากันมาหา
พระองค์  พระองค์ จึงตรสักับฟีลิปวา่ �เราจะซ้ืออาหารท่ีไหนให้คนเหล่าน้ีกินได้� 6  พระองค์ ตร ัสอย ่าง
น้ันเพื่อจะลองใจฟี ลิป เพราะพระองค์ทรงทราบแล้ วว ่าพระองค์จะทรงกระทําประการใด 7  ฟี ลิปทูลตอบ
พระองค์ วา่ �สองรอ้ยเหรยีญเดนารอิ ันก ็ ไม่ พอซ้ืออาหารให้เขากิ นก ันคนละเล็กละน้อย� 8 สาวกคนหน่ึง
ของพระองค์คื ออ ันดรูวน้์องชายของซีโมนเปโตรทูลพระองค์ วา่ 9 � ท่ีน่ี  มี เด็กชายคนหน่ึ งม ีขนมข้าวบาร ์เลย ์
หา้ก้อนกับปลาเล็กๆสองตัว  แต่  เท่ าน้ันจะพออะไรกับคนมากอยา่งน้ี� 10  พระเยซู ตร ัสว ่า � ให ้คนท้ังปวงน่ัง
ลงเถิด�  ท่ี น่ั นม ีหญ้ามาก คนเหล่าน้ันจึงน่ังลง  นับแต่  ผู้ ชายได้ประมาณหา้พันคน 11  แล ้วพระเยซู ก็ ทรง
หยบิขนมปังน้ัน และเม่ือขอบพระคุณแล้ว  ก็ ทรงแจกแก่พวกสาวก และพวกสาวกแจกแก่บรรดาคนท่ีน่ัง
อยู ่น้ัน และให้ปลาด้วยตามท่ีเขาปรารถนา 12 เม่ือเขาทัง้หลายกิ นอ ่ิมแล้วพระองค์ตรสักับเหล่าสาวกของ
พระองค์ วา่ �จงเกบ็เศษอาหารท่ีเหลือไว้ เพื่อไม่ ให ้ มี  สิ ่งใดเสียไป� 13 เขาจึงเก็บเศษขนมข้าวบาร ์เลย ์หา้
ก้อนซ่ึงเหลือจากท่ีคนทัง้หลายได้กินแล้ วน ้ัน  ใส่ กระบุงได้ สิ บสองกระบุงเต็ม 14 เม่ือคนเหล่าน้ันได้ เห ็นกา
รอศัจรรย์ซ่ึงพระเยซู ได้ ทรงกระทํา เขาก็ พู  ดก ั นว ่า � แท้  จร ิงท่านผู้ น้ี เป็นศาสดาพยากรณ์น้ั นที ่ทรงกําหนด
ให ้เข ้ามาในโลก�

 พระเยซู ทรงดําเนินบนน้ํา (มธ 14:22-36; มก 6:45-56)
15 เม่ือพระเยซูทรงทราบวา่ เขาทัง้หลายจะมาจับพระองค์ไปตัง้ให้เป็นกษั ตร ิย์  พระองค์  ก็ เสด็จไปท่ี ภู เขา

อกีแต่ ลําพัง 16 พอค่ําลงเหล่าสาวกของพระองค์ ก็ได้ ลงไปท่ี ทะเล 17  แล ้วลงเรอืข้ามฟากไปยงัเมืองคาเปอร
นาอุม มืดแล้วแต่ พระเยซู  ก็ ย ังม ิ ได้ เสด็จไปถึงเขา 18 ทะเลก็กําเรบิขึ้นเพราะลมพัดกล้า 19 เม่ือเขาทัง้หลาย
ตีกรรเชยีงไปได้ประมาณหา้หกกิโลเมตร เขาก็ เห ็นพระเยซูเสด็จดําเนินมาบนทะเลใกล้ เรอื เขาต่างก็ ตกใจ
กลัว 20  แต่  พระองค์ ตรสัแก่เขาวา่ � น่ี เป็นเราเอง อยา่กลัวเลย� 21 ดังน้ันเขาจึงรบัพระองค์ขึ้นเร ือด ้วย
ความเต็มใจ  แล ้ วท ันใดน้ันเร ือก ็ถึงฝ่ังท่ีเขาจะไปน้ัน

การเทศนาของพระเยซู เก ี่ยวกับอาหารแหง่ชวีติ
22  วนัรุง่ขึ้น เม่ือคนท่ี อยู ่ฝ่ังข้างโน้นเห ็นว ่าไม่ มี เร ืออ ่ื นที ่ น่ัน  เวน้แต่ ลําท่ี เหล่ าสาวกของพระองค์ลงไป

เพียงลําเดียว และเห ็นว ่าพระเยซู มิได้ เสด็จลงเรอืลําน้ันไปกับเหล่าสาวก  แต่  เหล่ าสาวกของพระองค์ไป
ตามลําพังเท่าน้ัน 23 ( แต่  มี เรอืลําอื่นมาจากทิเบเรยีส  ใกล้  สถานท่ี  ท่ี เขาได้กินขนมปัง  หลังจากท่ี  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าได้ทรงขอบพระคุณแล้ว� 24  เหตุ ฉะน้ันเม่ือประชาชนเห ็นว ่า  พระเยซู และเหล่าสาวกไม่ ได้  อยู ่ ท่ีน่ัน 
เขาจึงลงเรอืไปและตามหาพระเยซู ท่ี เมืองคาเปอรนาอุม 25 ครัน้เขาได้พบพระองค์ ท่ี ฝ่ังทะเลข้างโน้นแล้ว
เขาทัง้หลายทูลพระองค์ วา่ �รบับี ท่านมาท่ี น่ี  เม่ือไร � 26  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่
ท่านท้ังหลายวา่ ท่านท้ังหลายตามหาเรามิ ใช ่เพราะได้ เห ็นการอศัจรรย ์น้ัน  แต่ เพราะได้กินขนมปั งอ ่ิม
27 อยา่ขวนขวายหาอาหารท่ียอ่มเส่ือมสูญไป  แต่ จงหาอาหารท่ี ดํารงอยู ่ถึงชีว ิตน ิรนัดรซ่ึ์ งบ ุตรมนษุย์
จะให ้แก่  ท่าน เพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตรามอบอาํนาจแก่พระบุตรแล้ว� 28  แล ้วเขา
ทัง้หลายก็ทูลพระองค์ วา่ �ข้าพเจ้าทัง้หลายจะต้องทําประการใด จึงจะทํางานของพระเจ้าได้� 29  พระเยซู 
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ตรสัตอบเขาวา่ �งานของพระเจ้าน้ันคือการท่ีท่านเชื่อในท่านท่ี พระองค์ ทรงใช ้มาน ้ัน� 30 เขาทัง้หลาย
จึงทูลพระองค์ วา่ � ถ้าเชน่น้ัน ท่านจะกระทําหมายสําคัญอะไร เพื่อข้าพเจ้าทัง้หลายจะเหน็และเชื่อในท่าน
ท่านจะกระทําการอะไรบ้าง 31 บรรพบุรุษของข้าพเจ้าทัง้หลายได้กินมานาในถิน่ทุ รก ันดารน้ัน  ตามท่ี  มี คํา
เขียนไว ้วา่ �ท่านได้ ให ้เขากินอาหารจากสวรรค์� � 32  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่
ท่านท้ังหลายวา่  มิใช ่โมเสสท่ี ให ้อาหารจากสวรรค์น้ันแก่ ท่าน  แต่ พระบิดาของเราประทานอาหารแท้ซ่ึง
มาจากสวรรค์ ให ้ แก่ ท่านท้ังหลาย 33 เพราะวา่อาหารของพระเจ้าน้ัน คือท่านท่ีลงมาจากสวรรค์ และ
ประทานชวีติให ้แก่  โลก � 34 เขาทัง้หลายจึงทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า โปรดให้อาหารน้ันแก่ข้าพเจ้า
ทัง้หลายเสมอไปเถิด� 35  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �เราเป็นอาหารแหง่ชวีติ  ผู้  ท่ี มาหาเราจะไม่ห ิวอ ีก และผู้ 
ท่ี เชื่อในเราจะไม่กระหายอกีเลย 36  แต่ เราได้บอกท่านท้ังหลายแล้ วว ่า ท่านได้ เห ็นเราแล้วแต่ ก ็ ไม่เชื่อ 
37 สารพัดท่ีพระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่ เรา และผู้ ท่ี มาหาเรา เราก็จะไม่ท้ิงเขาเลย 38 เพราะวา่
เราได้ลงมาจากสวรรค์  มิใช ่เพื่อกระทําตามความประสงค์ของเราเอง  แต่ เพื่อกระทําตามพระประสงค์
ของพระองค์ ผู้ ทรงใชเ้รามา 39และพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใชเ้รามาน้ัน  ก ็คือใหเ้รารกัษาบรรดา
ผู้ ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงมอบไว้กับเรา  มิ  ให ้หายไปสักคนเดียว  แต่  ให ้ฟ้ืนขึ้นมาในว ันที ่ สุด 40 เพราะน่ีแหละ
เป็นพระประสงค์ของผู้ ท่ี ทรงใช้เรามาน้ัน  ท่ี จะให ้ทุ กคนท่ี เห ็นพระบุตร และเชื่อในพระบุตรได้ มี  ช ีว ิตน ิ
รนัดร์ และเราจะให ้ผู้ น้ันฟ้ืนขึ้นมาในวนัสุดท้าย� 41 พวกยวิจึ งบ ่นพึมพํากันเรือ่งพระองค์เพราะพระองค์
ตร ัสว ่า �เราเป็นอาหารซ่ึงลงมาจากสวรรค์� 42 เขาทัง้หลายวา่ �คนน้ีเป็นเยซูลูกชายของโยเซฟมิ ใช ่ หรอื 
 พ่อแม่ ของเขาเราก็ รูจั้ก  เหตุ ใดคนน้ีจึงพูดวา่ �เราได้ลงมาจากสวรรค์� � 43  พระเยซู จึงตรสัตอบเขาเห
ล่าน้ั นว ่า �อยา่บ่ นก ันเลย 44  ไม่มี  ผู้ ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใชเ้รามาจะทรงชกันําใหเ้ขามา
และเราจะให ้ผู้ น้ันฟ้ืนขึ้นมาในวนัสุดท้าย 45  มี คําเขียนไวใ้นคัมภีร ์ศาสดาพยากรณ์  วา่ � ทุ กคนจะเรยีน
รูจ้ากพระเจ้า�  เหตุ ฉะน้ันทุกคนท่ี ได้ ยนิได้ ฟงั และได้ เรยีนรู ้จากพระบิ ดาก ็มาถึงเรา 46  ไม่มี  ผู้ ใดได้ เห ็
นพระบิดา นอกจากท่านท่ีมาจากพระเจ้า ท่านน้ันแหละได้ เห ็นพระบิดาแล้ว 47 เราบอกความจรงิแก่
ท่านท้ังหลายวา่  ผู้  ท่ี เชื่อในเราก ็มี  ช ีว ิตน ิรนัดร์ 48 เราเป็นอาหารแหง่ชีว ิตน ้ัน 49 บรรพบุรุษของท่านท้ัง
หลายได้กินมานาในถ่ินทุ รก ันดารและส้ินชวีติ 50  แต่  น่ี เป็นอาหารท่ีลงมาจากสวรรค์  เพื่อให ้ ผู้  ท่ี  ได้ กิน
แล้วไม่ ตาย 51 เราเป็นอาหารท่ีธาํรงชวีติซึ่งลงมาจากสวรรค์ ถ้าผู้ใดกินอาหารน้ี  ผู้ น้ันจะมี ช ีว ิตน ิรนัดร์
และอาหารท่ีเราจะให้เพื่อเป็นชวีติของโลกน้ั นก ็คือเน้ือของเรา� 52  แล ้วพวกย ิวก ็ ทุ ่มเถียงกั นว ่า � ผู้  น้ี 
จะเอาเน้ือของเขาให้เรากินได้ อยา่งไร � 53  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลาย
วา่ ถ้าท่านไม่กินเน้ือและด่ืมโลหติของบุตรมนษุย์ ท่านก ็ไม่มี  ช ีวติในตั วท ่าน 54  ผู้  ท่ี กินเน้ือและด่ืมโลหติ
ของเราก ็มี  ช ีว ิตน ิรนัดร์ และเราจะให ้ผู้ น้ันฟ้ืนขึ้นมาในวนัสุดท้าย 55 เพราะวา่เน้ือของเราเป็นอาหารแท้
และโลหติของเราก็เป็นของด่ืมแท้ 56  ผู้  ท่ี กินเน้ือและด่ืมโลหติของเรา  ผู้ น้ั นก ็ อยู ่ในเราและเราอยู่ใน
เขา 57 พระบิดาผู้ทรงดํารงพระชนม์ ได้ ทรงใช้เรามาและเรามี ช ีวติเพราะพระบิ ดาน ้ันฉันใด  ผู้  ท่ี กินเรา
 ผู้ น้ั นก ็จะมี ช ีวติเพราะเราฉันน้ัน 58  น่ี แหละเป็นอาหารซ่ึงลงมาจากสวรรค์  ไม่ เหมือนกับมานาท่ีพวก
บรรพบุรุษของท่านได้กินและส้ินชวีติ  ผู้  ท่ี กินอาหารน้ีจะมี ช ีว ิตน ิรนัดร�์ 59 คําเหล่าน้ี พระองค์  ได้ ตรสัใน
ธรรมศาลา  ขณะท่ี  พระองค์ ทรงสัง่สอนอยู ่ท่ี เมืองคาเปอรนาอุม

พวกสาวกไม่ เข ้าใจคําสัง่สอนของพระเยซู (มธ 8:19-22; 10:36)
60 ดังน้ันเม่ือเหล่าสาวกของพระองค์หลายคนได้ฟังเชน่น้ั นก ็ พูดวา่ �ถ้อยคําเหล่าน้ียากนัก ใครจะฟังได้�

61 เม่ือพระเยซูทรงทราบเองวา่เหล่าสาวกของพระองค์บ่นถึงเรือ่งน้ัน  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �เรือ่งน้ี 
ทําให ้ท่านท้ังหลายลําบากใจหรอื 62 ถ้าท่านจะได้ เห ็นบุตรมนษุย์เสดจ็ขึ้นไปยงัท่ี ท่ี ท่านอยู ่แต่ก่อนน้ัน 
ท่านจะวา่อยา่งไร 63  จิ ตวญิญาณเป็ นที ่ ให ้ มีชวีติ ส่วนเน้ือหนังไม่ มีประโยชน์ อนัใด ถ้อยคําซ่ึงเราได้ กล 
่าวกั บท ่านท้ังหลายน้ัน เป็นจิตวญิญาณและเป็นชวีติ 64  แต่ ในพวกท่านมีบางคนท่ี ไม่เชื่อ � เพราะพระ
เยซูทรงทราบแต่แรกวา่ผูใ้ดไม่ เชื่อ และเป็นผูใ้ดท่ีจะทรยศพระองค์ 65 และพระองค์ตร ัสว ่า � เหตุ ฉะน้ันเรา
จึงได้บอกท่านท้ังหลายวา่ � ไม่มี  ผู้ ใดจะมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดาของเราจะทรงโปรดประทานให ้ผู้  
น้ัน � � 66  ตัง้แต่ น้ันมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอยไม่ ติ ดตามพระองค์ อกีต่อไป 

คํากล่าวถึงความเชื่อของเปโตร
67  พระเยซู ตรสักับสิบสองคนน้ั นว ่า �ท่านท้ังหลายก็จะจากเราไปด้วยหรอื� 68  ซี โมนเปโตรทูลตอบ

พระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า พวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่า  พระองค์  มี ถ้อยคําซ่ึงให ้มี  ช ีว ิตน ิรนัดร์
69 และข้าพระองค์ทัง้หลายก็เชื่อและแน่ใจแล้ วว ่า  พระองค์ ทรงเป็นพระครสิต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรง
ดํารงพระชนม์� 70  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �เราเลือกพวกท่านสิบสองคนมิ ใช ่ หรอื และคนหน่ึงในพวก
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ท่านเป็นมารรา้ย� 71  พระองค์ ทรงหมายถึงยูดาสอสิคารโิอทบุตรชายซี โมน เพราะวา่เขาเป็นผู้ ท่ี จะทรยศ
พระองค์ คือคนหน่ึงในอคัรสาวกสิบสองคน

7
การเล้ียงในเทศกาลอยูเ่พิงท่ี กรุ งเยรูซาเล็ม

1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  พระเยซู  ก็ได้ เสด็จไปในแควน้กาลิลี ด้วยวา่พระองค์ ไม่  ประสงค์  ท่ี จะเสด็จไป
ในแควน้ยูเดีย เพราะพวกยวิหาโอกาสท่ีจะฆ่าพระองค์ 2 ขณะน้ันใกล้จะถึงเทศกาลอยู่เพิงของพวกยวิแล้ว
3 พวกน้องๆของพระองค์จึงทูลพระองค์ วา่ �จงออกจากท่ี น่ี ไปยงัแควน้ยูเดีย เพื่อเหล่าสาวกของท่านจะได้ 
เห ็ นก ิจการท่ีท่านกระทํา 4 เพราะวา่ไม่ มี  ผู้ ใดทําสิง่ใดลับๆ เม่ือผู้น้ันเองอยากให้ตัวปรากฏ ถ้าท่านกระทํา
การเหล่าน้ี ก็ จงสําแดงตัวให้ปรากฏแก่โลกเถิด� 5  แม้ พวกน้องๆของพระองค์ ก็  มิได้ เชื่อในพระองค์ 6  พระ
เยซู ตรสักับพวกเขาวา่ �ยงัไม่ถึงเวลาของเรา  แต่ เวลาของพวกท่านมี อยู ่ เสมอ 7 โลกจะเกลียดชงัพวก
ท่านไม่ ได้  แต่ โลกเกลียดชงัเรา เพราะเราเป็นพยานวา่การงานของโลกน้ันชัว่ 8 พวกท่านจงขึ้นไปใน
เทศกาลน้ันเถิด เราจะยงัไม่ขึ้นไปในเทศกาลน้ัน เพราะวา่ยงัไม่ถึงกําหนดเวลาของเรา� 9 เม่ือพระองค์
ตรสัเชน่น้ันแก่เขาแล้ว  พระองค์  ก็ ยงัประทั บอย ู่ในแควน้กาลิลี

 พระเยซู ทรงออกจากแควน้กาลิลีเป็นการลับ
10  แต่ เม่ือพวกน้องๆของพระองค์ขึ้นไปในเทศกาลน้ันแล้ว  พระองค์  ก็ เสด็จตามขึ้นไปด้วย  แต่ ไปอยา่ง

ลับๆ  ไม่เปิดเผย 11พวกยวิจึงมองหาพระองค์ในเทศกาลน้ันและถามวา่ �คนน้ันอยู ่ท่ีไหน � 12และประชาชน
ก็ซุบซิ บก ันถึงพระองค์ เป็นอนัมาก บางคนวา่ �เขาเป็นคนดี� คนอื่นๆวา่ � มิใช ่ แต่ เขาหลอกลวงประชาชน
ต่างหาก� 13  แต่  ไม่มี  ผู้ ใดอาจพูดถึงพระองค์ อยา่งเปิดเผย เพราะกลัวพวกยวิ

 พระเยซู  ท่ี เทศกาลอยู ่เพิง 
14ครัน้ถึงวนักลางเทศกาลน้ัน  พระเยซู  ได้ เสด็จขึ้นไปในพระวหิารและทรงสัง่สอน 15พวกยวิคิดประหลาด

ใจและพูดวา่ �คนน้ีจะรูข้้อความเหล่าน้ี ได้  อยา่งไร ในเม่ือไม่เคยเรยีนเลย� 16  พระเยซู จึงตรสัตอบเขาวา่
�คําสอนของเราไม่ ใช ่ของเราเอง  แต่ เป็นของพระองค์ ผู้ ทรงใช้เรามา 17 ถ้าผู้ใดต้ังใจประพฤติตามพ
ระประสงค์ของพระองค์  ผู้ น้ั นก ็จะรูว้า่คําสอนน้ันมาจากพระเจ้า หรอืวา่เราพูดตามใจชอบของเราเอง
18  ผู้ ใดท่ี พู ดตามใจชอบของตนเอง  ผู้ น้ันยอ่มแสวงหาเกียรติสําหรบัตนเอง  แต่  ผู้  ท่ี แสวงหาเกียรติ ให ้ 
พระองค์  ผู้ ทรงใช้ตนมา  ผู้ น้ันแหละเป็นคนจรงิ  ไม่มี อธรรมอยู่ในเขาเลย 19 โมเสสได้ ให ้ พระราชบัญญัติ  
แก่ ท่านท้ังหลายมิ ใช ่ หรอื และไม่ มี  ผู้ ใดในพวกท่านรกัษาพระราชบัญญั ติ  น้ัน ท่านท้ังหลายหาโอกาสท่ีจะ
ฆา่เราทําไม� 20 คนเหล่าน้ันตอบวา่ �ท่านมี ผี  สิ งอยู่ ใครเล่าหาโอกาสจะฆ่าท่าน� 21  พระเยซู ตรสัตอบเขา
วา่ �เราได้ทําส่ิงหน่ึงและท่านท้ังหลายประหลาดใจ 22 โมเสสได้ ให ้ท่านท้ังหลายเข้าสุ หน ัต ( มิใช ่ ได้ มา
จากโมเสส  แต่ มาจากบรรพบุรุษ� และในวนัสะบาโตท่านท้ังหลายก็ยงัให้คนเข้าสุ หน ัต 23 ถ้าในวนัสะ
บาโตคนยงัเข้าสุ หน ัต เพื่ อม ิ ให ้ละเมิดพระราชบัญญั ติ ของโมเสสแล้ว ท่านท้ังหลายจะโกรธเรา เพราะ
เราทําให้ชายผู้ หน ึ่งหายโรคเป็นปกติในวนัสะบาโตหรอื 24 อยา่ตัดสินตามท่ี เห ็นภายนอก  แต่ จงตัดสิน
ตามชอบธรรมเถิด� 25 เพราะฉะน้ันชาวกรุงเยรูซาเล็มบางคนจึงพูดวา่ �คนน้ี มิใช ่หรอืท่ีเขาหาโอกาสจะ
ฆ่าเสีย 26  แต่  ดู  เถิด ท่านกําลังพู ดอย ่างกล้าหาญและเขาทัง้หลายก็ ไม่ได้ วา่อะไรท่านเลย พวกขุนนางรู ้แน่  
แล ้วหรอืวา่ คนน้ีเป็นพระครสิต์ แท้ 27  แต่ เรารูว้า่คนน้ีมาจากไหน  แต่ เม่ือพระครสิต์เสด็จมาน้ัน จะไม่ มี  ผู้ ใด
รูเ้ลยวา่  พระองค์ มาจากไหน� 28 ดังน้ันพระเยซูจึงทรงประกาศขณะท่ีทรงสัง่สอนอยู่ในพระวหิารวา่ �ท่าน
ท้ังหลายรูจั้กเรา และรู้วา่เรามาจากไหน  แต่ เรามิ ได้ มาตามลําพังเราเอง  แต่  พระองค์  ผู้ ทรงใช้เรามา
น้ันทรงสัตย ์จรงิ  แต่ ท่านท้ังหลายไม่ รู ้จักพระองค์ 29  แต่ เรารูจั้กพระองค์เพราะเรามาจากพระองค์และ
พระองค์ ได้ ทรงใชเ้รามา� 30 เขาทัง้หลายจึงหาโอกาสท่ีจะจับพระองค์  แต่  ไม่มี  ผู้ ใดยื่ นม ือแตะต้องพระองค์
เพราะยงัไม่ถึงกําหนดเวลาของพระองค์ 31 และมีหลายคนในหมู่ประชาชนน้ันได้เชื่อในพระองค์และพูดวา่
�เม่ือพระครสิต์เสด็จมาน้ัน  พระองค์ จะทรงกระทําอศัจรรย์มากยิง่กวา่ท่ี ผู้  น้ี  ได้ กระทําหรอื� 32 เม่ือพวกฟา
ร ิสี  ได้ ยนิประชาชนซุบซิ บก ันเรือ่งพระองค์ อยา่งน้ัน พวกฟาร ิสี กับพวกปุโรหติใหญ่จึงได้ ใช ้ เจ้าหน้าท่ี ไปจับ
พระองค์ 33  พระเยซู จึงตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �เราจะอยู่กั บท ่านท้ังหลายอกีหน่อยหน่ึง  แล ้วจะกลับไป
หาพระองค์ ผู้ ทรงใช้เรามา 34 ท่านท้ังหลายจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเรา และท่ีซึ่งเราอยู่น้ันท่านจะ
ไปไม่ ได้ � 35 พวกยวิจึงพู ดก ั นว ่า �คนน้ีจะไปไหน  ท่ี เราจะหาเขาไม่ พบ เขาจะไปหาคนท่ีกระจัดกระจายไป
อยูใ่นหมู่พวกต่างชาติและสัง่สอนพวกต่างชาติ หรอื 36 เขาหมายความวา่อยา่งไรท่ี พูดวา่ �ท่านท้ังหลายจะ
แสวงหาเราแต่จะไม่พบเรา�  และ � ท่ี ซึ่งเราอยูน้ั่นท่านจะไปไม่ ได้ � �



ยอหน์ 7:37 845 ยอหน์ 8:21

พระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์คือแม่น้ําประกอบด้วยชวีติ
37 ในวนัสุดท้ายของเทศกาลซ่ึงเป็ นว ันใหญ่ น้ัน  พระเยซู ทรงยนืและประกาศวา่ �ถ้าผู้ใดกระหาย  ผู้ น้ัน

จงมาหาเราและด่ืม 38  ผู้  ท่ี เชื่อในเรา  ตามท่ี พระคัมภีร ์ได้  กล ่าวไว ้แล ้ วว ่า � แม่น ํ้าท่ี มีน ํ้าประกอบด้วยชวีติ
จะไหลออกมาจากภายในผู้ น้ัน � � 39 ( สิ ่งท่ี พระองค์ ตร ัสน ้ันหมายถึงพระวญิญาณซ่ึงผู้ ท่ี เชื่อในพระองค์
จะได้ รบั  เหตุ  วา่ย ังไม่ ได้ ประทานพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ ให ้เพราะพระเยซูย ังม ิ ได้ รบัสงา่ราศี�

 เห ็นด้วยหรอืต่อต้านพระเยซู
40 เม่ือประชาชนได้ฟั งด ังน้ัน หลายคนจึงพูดวา่ � แท้จรงิ ท่านผู้ น้ี เป็นศาสดาพยากรณ์ น้ัน � 41 คนอื่นๆ

ก็ พูดวา่ �ท่านผู้ น้ี เป็นพระครสิต์�  แต่ บางคนพูดวา่ �พระครสิต์จะมาจากกาลิลี หรอื 42 พระคัมภีร ์กล ่าวไว ้
มิใช ่ หรอืวา่ พระครสิต์จะมาจากเชื้อสายของดาวดิ และมาจากเมืองเบธเลเฮมซ่ึงดาวดิเคยอยู ่น้ัน � 43  เหตุ 
ฉะน้ันประชาชนจึ งม ีความเหน็แตกแยกกันในเรือ่งพระองค์ 44 บางคนใครจ่ะจับพระองค์  แต่  ไม่มี  ผู้ ใดยื่ นม 
ือแตะต้องพระองค์ เลย 45  เจ้าหน้าท่ี จึงกลับไปหาพวกปุโรหติใหญ่และพวกฟาร ิสี และพวกน้ันกล่าวกับเจ้า
หน้าท่ี วา่ �ทําไมเจ้าจึงไม่จับเขามา� 46  เจ้าหน้าท่ี ตอบวา่ � ไม่ เคยมี ผู้ ใดพูดเหมือนคนน้ันเลย� 47 พวกฟา
ร ิสี ตอบเขาวา่ �พวกเจ้าถูกหลอกไปด้วยแล้วหรอื 48  มี  ผู้ ใดในพวกขุนนางหรอืพวกฟาร ิสี เชื่อในผู้น้ันหรอื
49  แต่ ประชาชนหมู่ น้ี  ท่ี  ไม่รู ้ พระราชบัญญัติ  ก็ ต้องถูกสาปแชง่อยู ่แล้ว � 50 นิโคเดมัส ( ผู้  ท่ี  ได้ มาหาพระเยซูใน
เวลากลางคืนน้ัน และเป็นคนหน่ึงในพวกเขา�  ได้  กล ่าวแก่พวกเขาวา่ 51 � พระราชบัญญัติ ของเราตัดสิน
คนใดโดยท่ียงัไม่ ได้ ฟังเขาก่อน และรูว้า่เขาได้ทําอะไรบ้างหรอื� 52 เขาทัง้หลายตอบนิโคเดมั สว ่า �ท่านมา
จากกาลิลีด้วยหรอื จงค้นหาดู เถิด เพราะวา่ไม่ มี  ศาสดาพยากรณ์  เก ิดขึ้นมาจากกาลิลี� 53 ต่างคนต่างกลับ
ไปบ้านของตน

8
หญิงท่ี ถู กจั บก ุมโทษฐานล่วงประเวณี

1  แต่  พระเยซู เสด็จไปยงัภูเขามะกอกเทศ 2 ในตอนเชา้ตรู ่พระองค์ เสด็จเข้าในพระวหิารอกี และคนทัง้
หลายพากันมาหาพระองค์  พระองค์  ก็ ประทั บน ่ังและสัง่สอนเขา 3 พวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี  ได้ พาผู้
หญิงคนหน่ึงมาหาพระองค์ หญิงผู้ น้ี  ถู กจับฐานล่วงประเวณี และเม่ือเขาให้หญิงผู้ น้ี ยนือยู่ท่ามกลางฝูงชน
4 เขาทูลพระองค์ วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า หญิงคนน้ี ถู กจับเม่ือกําลังล่วงประเวณี อยู ่5 ในพระราชบัญญั ติ น้ัน
โมเสสสัง่ให้เราเอาหนิขวา้งคนเชน่น้ี ให ้ ตาย ส่วนท่านจะวา่อยา่งไรในเรือ่งน้ี� 6 เขาพู ดอย ่างน้ีเพื่อทดลอง
พระองค์ หวงัจะหาเหตุฟ้องพระองค์  แต่  พระเยซู ทรงน้อมพระกายลงเอาน้ิวพระหตัถ์ เข ียนท่ี ดิน เหมือนดัง่
วา่พระองค์ ไม่ได้ ยนิพวกเขาเลย 7 และเม่ือพวกเขายงัทูลถามพระองค์ อยู ่ เรือ่ยๆ  พระองค์  ก็ ทรงลุกขึ้นและ
ตรสักับเขาวา่ � ผู้ ใดในพวกท่านท่ี ไม่มี  บาป  ก ็ ให ้ ผู้ น้ันเอาหนิขวา้งเขาก่อน� 8  แล ้วพระองค์ ก็ ทรงน้อม
พระกายลงและเอาน้ิวพระหตัถ์ เข ียนท่ี ดิ  นอ ีก 9 และเม่ือเขาทัง้หลายได้ยนิดังน้ัน จึงรูสํ้านึกโดยใจวนิิจฉัย
ผิดชอบ เขาทัง้หลายจึงออกไปทีละคนๆ เริม่จากคนเฒ่าคนแก่จนหมด เหลือแต่ พระเยซู ตามลําพั งก ับหญิง
ท่ียงัยนือยู ่ท่ี  น้ัน 10 เม่ือพระเยซูทรงลุกขึ้นแล้ว และมิ ได้ ทอดพระเนตรเหน็ผู้ ใด  เห ็นแต่หญิงผู้ น้ัน  พระองค์ 
ตรสักับนางวา่ �หญิงเอย๋ พวกเขาท่ีฟ้องเจ้าไปไหนหมด  ไม่มี ใครเอาโทษเจ้าหรอื� 11 นางน้ันทูลวา่ � 
พระองค์  เจ้าข้า  ไม่มี  ผู้ ใดเลย� และพระเยซูตรสักับนางวา่ �เราก ็ไม่ เอาโทษเจ้าเหมือนกัน จงไปเถิด และ
อยา่ทําบาปอกี�

 พระเยซู เป็นความสวา่งของโลก (ยน 1:9)
12  อ ีกครัง้หน่ึงพระเยซูตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �เราเป็นความสวา่งของโลก  ผู้  ท่ี ตามเรามาจะไม่เดินใน

ความมืด  แต่ จะมีความสวา่งแหง่ชวีติ� 13 พวกฟาร ิสี จึงกล่าวกับพระองค์ วา่ �ท่านเป็นพยานให ้แก่  ตัว
เอง คําพยานของท่านไม่เป็นความจรงิ� 14  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ � แม้ เราเป็นพยานให ้แก่ ตัวเราเอง
คําพยานของเรากเ็ป็นความจรงิ เพราะเรารูว้า่เรามาจากไหนและจะไปท่ี ไหน  แต่ พวกท่านไม่ รู ้วา่เรามา
จากไหนและจะไปท่ี ไหน 15 ท่านท้ังหลายยอ่มพิพากษาตามเน้ือหนัง เรามิ ได้ พิพากษาผู้ ใด 16  แต่  ถึงแม้ 
วา่เราจะพิพากษา การพิพากษาของเราก ็ถูกต้อง เพราะเรามิ ได้ พิพากษาโดยลําพัง  แต่ เราพิพากษา
รว่มกับพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา 17 ในพระราชบัญญั ติ ของท่านก ็มี คําเขียนไว ้วา่ �คําพยานของสองคน
ก็เป็นความจรงิ� 18 เราเป็นพยานให ้แก่ ตัวเราเองและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็เป็นพยานให ้แก่  เรา �
19  เหตุ ฉะน้ันเขาจึงทูลพระองค์ วา่ �พระบิดาของท่านอยู ่ท่ีไหน �  พระเยซู ตรสัตอบวา่ �ตัวเราก ็ดี พระบิดา
ของเราก ็ดี ท่านท้ังหลายไม่ รูจั้ก ถ้าท่านรูจั้กเรา ท่านก็จะรูจั้กพระบิดาของเราด้วย� 20  พระเยซู ตรสัคํา
เหล่าน้ี ท่ี คลังเงนิ เม่ือกําลังทรงสัง่สอนอยูใ่นพระว ิหาร  แต่  ไม่มี  ผู้ ใดจั บก ุมพระองค์ เพราะวา่ยงัไม่ถึงกําหนด
เวลาของพระองค์ 21  พระเยซู จึงตรสักับเขาอ ีกวา่ �เราจะจากไป และท่านท้ังหลายจะแสวงหาเรา และ
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จะตายในการบาปของท่าน  ท่ี ซึ่งเราจะไปน้ันท่านท้ังหลายจะไปไม่ ได้ � 22 พวกยวิจึงพู ดก ั นว ่า �เขาจะ
ฆ่าตัวตายหรอื เพราะเขาพูดวา่ � ท่ี ซึ่งเราจะไปน้ันท่านท้ังหลายจะไปไม่ ได้ � � 23  พระองค์ ตรสักับเขาวา่
�ท่านท้ังหลายมาจากเบื้องล่าง เรามาจากเบื้องบน ท่านเป็นของโลกน้ี เราไม่ ได้ เป็นของโลกน้ี 24 เรา
จึงบอกท่านท้ังหลายวา่ ท่านจะตายในการบาปของท่าน เพราะวา่ถ้าท่านมิ ได้ เชื่อวา่เราเป็นผู้ น้ัน ท่าน
จะต้องตายในการบาปของตัว� 25 เขาจึงถามพระองค์ วา่ �ท่านคือใครเล่า�  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �เรา
เป็นดังท่ีเราได้บอกท่านท้ังหลายแต่แรกน้ัน 26 เรากย็ ังม ีเรือ่งอกีมากท่ีจะพูดและพิพากษาท่าน  แต่  
พระองค์  ผู้ ทรงใช้เรามาน้ันทรงเป็นสัตย ์จรงิ และส่ิงท่ีเราได้ยนิจากพระองค์ เรากล่าวแก่ โลก � 27 เขา
ทัง้หลายไม่ เข ้าใจวา่พระองค์ตรสักับเขาถึงเรือ่งพระบิดา 28  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �เมื่อท่านท้ังหลาย
จะได้ยกบุตรมนษุย์ขึ้นไว ้แล้ว เมื่อน้ันท่านก็จะรูว้า่เราคือผู้ น้ัน และรูว้า่เรามิ ได้ ทําส่ิงใดตามใจชอบ  แต่ 
พระบิดาของเราได้ทรงสอนเราอยา่งไร เราจึงกล่าวอยา่งน้ัน 29 และพระองค์ ผู้ ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิต
อยู่กับเรา พระบิ ดาม ิ ได้ ทรงท้ิงเราไว ้ตามลําพัง เพราะวา่เราทําตามชอบพระทัยพระองค์ เสมอ � 30 เม่ือ
พระองค์ตร ัสด ังน้ี ก็  มี คนเป็ นอ ันมากเชื่อในพระองค์ 31  พระเยซู จึงตรสักับพวกย ิวท ่ีเชื่อในพระองค์ แล ้ วว 
่า �ถ้าท่านท้ังหลายดํารงอยู่ในคําของเรา ท่านก็เป็นสาวกของเราอยา่งแท้ จรงิ 32 และท่านท้ังหลาย
จะรูจั้กความจรงิ และความจรงิน้ันจะทําให้ท่านท้ังหลายเป็นไทย� 33 เขาทัง้หลายทูลตอบพระองค์ วา่ 
�เราสืบเชื้อสายมาจากอบัราฮมัและไม่เคยเป็นทาสใครเลย  เหตุ ไฉนท่านจึงกล่าววา่ �ท่านท้ังหลายจะเป็น
ไทย� � 34  พระเยซู ตรสัตอบเขาทัง้หลายวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่  ผู้ ใดท่ีทําบาปก็เป็นทาสของ
บาป 35 ทาสน้ั นม ิ ได้  อยู ่ในครวัเรอืนตลอดไป พระบุตรต่างหากอยู ่ตลอดไป 36  เหตุ ฉะน้ันถ้าพระบุตรจะ
ทรงกระทําให้ท่านท้ังหลายเป็นไทย ท่านก็จะเป็นไทยจรงิๆ 37 เรารูว้า่ท่านท้ังหลายเป็นเชื้อสายของอบั
ราฮมั  แต่ ท่านก็หาโอกาสท่ีจะฆา่เราเสีย เพราะคําของเราไม่ มี โอกาสเข้าสู่ใจของท่าน 38 เราพูดส่ิงท่ี
เราได้ เห ็นจากพระบิดาของเรา และท่านทําส่ิงท่ีท่านได้ เห ็นจากพ่อของท่าน� 39 เขาทัง้หลายจึงทูลตอบ
พระองค์ วา่ �อบัราฮมัเป็นบิดาของเรา�  พระเยซู ตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �ถ้าท่านท้ังหลายเป็นบุตรของอบั
ราฮมัแล้ว ท่านก็จะทําส่ิงท่ีอบัราฮมัได้ กระทํา 40  แต่  บัดน้ี ท่านท้ังหลายหาโอกาสท่ีจะฆา่เรา ซ่ึงเป็นผู้ ท่ี  
ได้ บอกท่านถึงความจรงิท่ีเราได้ยนิมาจากพระเจ้า อบัราฮมัมิ ได้ กระทําอยา่งน้ี 41 ท่านท้ังหลายยอ่มทํา
ส่ิงท่ีพ่อของท่านทํา� เขาจึงทูลพระองค์ วา่ �เรามิ ได้  เก ิดจากการล่วงประเวณี เรามีพระบิดาองค์เดียวคือ
พระเจ้า� 42  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �ถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านแล้ว ท่านก็จะรกัเรา เพราะเรามา
จากพระเจ้าและอยู ่น่ี  แล้ว เรามิ ได้ มาตามใจชอบของเราเอง  แต่  พระองค์ น้ันทรงใช้เรามา 43  เหตุ ไฉน
ท่านจึงไม่ เข ้าใจถ้อยคําท่ีเราพูด น่ันเป็นเพราะท่านทนฟงัคําของเราไม่ ได้ 44 ท่านท้ังหลายมาจากพ่อ
ของท่านคือพญามาร และท่านใครจ่ะทําตามความปรารถนาของพ่อท่าน มันเป็นฆาตกรต้ังแต่เดิมมา
และมิ ได้  ต้ังอยู ่ในความจรงิ เพราะความจร ิงม ิ ได้  อยู ่ในมัน เมื่ อม ันพู ดม ุ สาม ั นก ็ พู ดตามสันดานของมัน
เอง เพราะมันเป็นผู้ มุสา และเป็นพ่อของการมุสา 45  แต่ ท่านท้ังหลายมิ ได้ เชื่อเรา เพราะเราพูดความ
จรงิ 46  มี  ผู้ ใดในพวกท่านหรอืท่ี ชี ้ ให ้ เห ็ นว ่าเราได้ ทําบาป และถ้าเราพูดความจรงิ ทําไมท่านจึงไม่เชื่อเรา
47  ผู้  ท่ี มาจากพระเจ้าก็ยอ่มฟงัพระวจนะของพระเจ้า  เหตุ ฉะน้ันท่านจึงไม่ ฟงั เพราะท่านท้ังหลายมิ ได้ 
มาจากพระเจ้า� 48 พวกยวิจึงทูลตอบพระองค์ วา่ � ท่ี เราพูดวา่ ท่านเป็นชาวสะมาเรยีและมี ผี  สิ งน้ัน  ไม่  
จร ิงหรอื� 49  พระเยซู ตรสัตอบวา่ �เราไม่ มี  ผีสิง  แต่ วา่เราถวายพระเกียรติ แด่ พระบิดาของเรา และท่าน
ลบหลู่ เกียรติ  เรา 50 เรามิ ได้ แสวงหาเกียรติของเราเอง  แต่  มี  ผู้ หาให้ และพระองค์น้ันจะทรงพิพากษา
51 เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ถ้าผู้ใดรกัษาคําของเรา  ผู้ น้ันจะไม่ประสบความตายเลย� 52 พวกยวิจึง
ทูลพระองค์ วา่ � เดีย๋วน้ี เรารู ้แล ้ วว ่าท่านมี ผีสิง อบัราฮมัและพวกศาสดาพยากรณ์ ก็ ตายแล้ว และท่านพูด
วา่ �ถ้าผู้ใดรกัษาคําของเรา  ผู้ น้ันจะไม่ ช ิมความตายเลย� 53 ท่านเป็นใหญ่กวา่อบัราฮมับิดาของเราท่ี
ตายไปแล้วหรอื พวกศาสดาพยากรณ์น้ั นก ็ตายไปแล้วด้วย ท่านอวดอา้งวา่ท่านเป็นผู้ใดเล่า� 54  พระเยซู 
ตรสัตอบวา่ �ถ้าเราให ้เกียรติ  แก่ ตัวเราเอง  เกียรติ ของเราก ็ไม่มี  ความหมาย  พระองค์  ผู้ ทรงให ้เกียรติ  
แก่ เราน้ันคือพระบิดาของเรา  ผู้ ซ่ึงพวกท่านกล่าววา่เป็นพระเจ้าของพวกท่าน 55 ท่านไม่ รู ้จักพระองค์
 แต่ เรารูจั้กพระองค์ และถ้าเรากล่าววา่เราไม่ รู ้จักพระองค์ เราก็เป็นคนมุสาเหมือนกั บท ่าน  แต่ เรารูจั้ก
พระองค์ และรกัษาพระดํารสัของพระองค์ 56 อบัราฮมับิดาของท่านชื่นชมยนิดี ท่ี จะได้ เห ็ นว ันของเรา
และท่านก ็ได้  เห ็นแล้วและมี ความยนิดี � 57 พวกย ิวก ็ทูลพระองค์ วา่ �ท่านอายุยงัไม่ถึงหา้สิบปี และท่าน
เคยเห ็นอ ับราฮมัหรอื� 58  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ก่อนอบัราฮมับังเกิดมา
น้ันเราเป็น� 59 คนเหล่าน้ันจึงหย ิบก ้อนหนิจะขวา้งพระองค์  แต่  พระเยซู ทรงหลบและเสด็จออกไปจากพระ
ว ิหาร เสด็จผ่านท่ามกลางเขาเหล่าน้ัน
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ทรงรกัษาชายตาบอดแต่ กําเนิด 
1 เม่ือพระเยซูเสด็จดําเนินไปน้ัน  พระองค์ ทอดพระเนตรเหน็ชายคนหน่ึงตาบอดแต่ กําเนิด 2 และพวก

สาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า ใครได้ทําผิดบาป ชายคนน้ีหร ือบ ิดามารดาของ
เขา เขาจึงเกิดมาตาบอด� 3  พระเยซู ตรสัตอบวา่ � มิใช ่ชายคนน้ีหร ือบ ิดามารดาของเขาได้ ทําบาป  แต่  
เพื่อให ้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา 4 เราต้องกระทําพระราชกิจของพระองค์ ผู้ ทรงใชเ้รามา
เมื่อยงัวนัอยู่ เมื่อถึงกลางคืนไม่ มี  ผู้ ใดทํางานได้ 5  ตราบใดท่ี เรายงัอยู่ในโลก เราเป็นความสวา่งของ
โลก� 6 เม่ือตร ัสด ังน้ันแล้ว  พระองค์  ก็ ทรงบ้วนน้ําลายลงท่ี ดิน  แล ้วทรงเอาน้ําลายน้ันทําเป็นโคลนทาท่ีตา
ของคนตาบอดน้ัน 7  แล ้วตร ัสส ่ังเขาวา่ �จงไปล้างออกเสียในสระสิโลอมัเถิด� ( สิ โลอมัแปลวา่  ใช ้ ไป ) เขา
จึงไปล้างแล้วกลับเหน็ได้ 8 เพื่อนบ้านและคนทัง้หลายท่ีเคยเหน็ชายคนน้ันเป็นคนตาบอดมาก่อน จึงพู ดก ั 
นว ่า �คนน้ี มิใช ่หรอืท่ีเคยน่ังขอทาน� 9บางคนก็ พูดวา่ �คนน้ันแหละ� คนอื่ นว ่า �เขาคล้ายคนน้ัน�  แต่ เขา
เองพูดวา่ �ข้าพเจ้าคือคนน้ัน� 10 เขาทัง้หลายจึงถามเขาวา่ �ตาของเจ้าหายบอดได้ อยา่งไร � 11 เขาตอบ
วา่ �ชายคนหน่ึงชื่อเยซู  ได้ ทําโคลนทาตาของข้าพเจ้า และบอกข้าพเจ้าวา่ �จงไปท่ีสระสิโลอมัแล้วล้าง
ออกเสีย� ข้าพเจ้าก็ ได้ ไปล้างตาจึงมองเหน็ได้� 12 เขาทัง้หลายจึงถามเขาวา่ � ผู้ น้ันอยู ่ท่ีไหน � คนน้ันบอก
วา่ �ข้าพเจ้าไม่ ทราบ � 13 เขาจึงพาคนท่ี แต่ ก่อนตาบอดน้ันไปหาพวกฟาร ิสี 14  วนัท่ี  พระเยซู ทรงทําโคลนทา
ตาชายคนน้ันให้หายบอดเป็ นว ันสะบาโต 15 พวกฟาร ิสี  ก็ได้ ถามเขาอ ีกวา่ ทําอยา่งไรตาเขาจึงมองเหน็ เขา
บอกคนเหล่าน้ั นว ่า �เขาเอาโคลนทาตาของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ล้างออกแล้วจึงมองเหน็� 16 ฉะน้ันพวก
ฟาร ิสี บางคนพูดวา่ �ชายคนน้ี ไม่ได้ มาจากพระเจ้าเพราะเขามิ ได้ รกัษาวนัสะบาโต� คนอื่ นว ่า �คนบาปจะ
ทําการอศัจรรย์เชน่น้ันได้ อยา่งไร � พวกเขาก็แตกแยกกัน 17 เขาจึงพู ดก ับคนตาบอดอ ีกวา่ � เจ้ าคิ ดอย ่าง
ไรเรือ่งคนน้ัน ในเม่ือเขาได้ ทําให ้ตาของเจ้าหายบอด� ชายคนน้ันตอบวา่ �ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์� 18  
แต่ พวกยวิไม่เชื่อเรือ่งเก่ียวกับชายคนน้ั นว ่า เขาตาบอดและกลับมองเหน็ จนกระทัง่เขาได้เรยีกบิดามารดา
ของคนท่ีตากลับมองเหน็ได้น้ันมา 19  แล ้วพวกเขาถามเขาทัง้สองวา่ �ชายคนน้ีเป็นบุตรชายของเจ้าหรอืท่ี 
เจ้ าบอกวา่ตาบอดมาแต่ กําเนิด ทําไมเดีย๋วน้ีเขาจึงมองเหน็� 20  บิ ดามารดาของชายคนน้ันตอบเขาวา่ �เรา
ทราบวา่คนน้ีเป็นบุตรชายของเรา และทราบวา่เขาเกิดมาตาบอด 21  แต่  ไม่รู ้วา่ทําไมเดีย๋วน้ีเขาจึงมองเหน็
หรอืใครทําให้ตาของเขาหายบอด เราก็ ไม่ทราบ จงถามเขาเถิด เขาโตแล้ว เขาจะเล่าเรือ่งของเขาเองได้�
22  ท่ี  บิ ดามารดาของเขาพู ดอย ่างน้ั นก ็เพราะกลัวพวกยวิ เพราะพวกยวิตกลงกันแล้ วว ่า ถ้าผู้ใดยอมรบัวา่
ผู้น้ันเป็นพระครสิต์ จะต้องไล่ ผู้ น้ันเสียจากธรรมศาลา 23  เหตุ ฉะน้ันบิดามารดาของเขาจึงพูดวา่ �จงถาม
เขาเถิด เขาโตแล้ว� 24 คนเหล่าน้ันจึงเรยีกคนท่ี แต่ ก่อนตาบอดน้ันมาอกีและบอกเขาวา่ �จงสรรเสรญิ
พระเจ้าเถิด เรารู ้อยู ่วา่ชายคนน้ันเป็นคนบาป� 25 เขาตอบวา่ �ท่านน้ันเป็นคนบาปหรอืไม่ข้าพเจ้าไม่ ทราบ 
 สิ ่งเดียวท่ีข้าพเจ้าทราบก็คือวา่ ข้าพเจ้าเคยตาบอด  แต่  เดีย๋วน้ี ข้าพเจ้ามองเหน็ได้� 26 คนเหล่าน้ันจึงถาม
เขาอ ีกวา่ �เขาทําอะไรกับเจ้าบ้าง เขาทําอยา่งไรตาของเจ้าจึงหายบอด� 27 ชายคนน้ันตอบเขาวา่ �ข้าพเจ้า
บอกท่านแล้ว และท่านไม่ ฟัง ทําไมท่านจึงอยากฟั งอ ีก ท่านอยากเป็นสาวกของท่านผู้น้ันด้วยหรอื� 28 เขา
ทัง้หลายจึงเยย้ชายคนน้ั นว ่า �แกเป็นศิษยข์องเขา  แต่ เราเป็นศิษยข์องโมเสส 29 เรารูว้า่พระเจ้าได้ตรสักับ
โมเสส  แต่ คนน้ันเราไม่ รู ้วา่เขามาจากไหน� 30 ชายคนน้ันตอบเขาวา่ � เออ ชา่งประหลาดจรงิๆท่ีพวกท่าน
ไม่ รู ้วา่ท่านผู้น้ันมาจากไหน  แต่ ท่านผู้น้ันยงัได้ ทําให ้ตาของข้าพเจ้าหายบอด 31 พวกเรารูว้า่พระเจ้ามิ ได้ ฟัง
คนบาป  แต่ ถ้าผู้ใดนมัสการพระเจ้า และกระทําตามพระทัยพระองค์  พระองค์  ก็ ทรงฟังผู้ น้ัน 32  ตัง้แต่ เริม่มี
โลกมาแล้ว  ไม่ เคยมีใครได้ย ินว ่า  มี  ผู้ ใดทําให้ตาของคนท่ีบอดแต่กําเนิดมองเหน็ได้ 33 ถ้าท่านผู้น้ันไม่ ได้ มา
จากพระเจ้าแล้ว  ก็ จะทําอะไรไม่ ได้ � 34 เขาทัง้หลายตอบคนน้ั นว ่า �แกเกิดมาในการบาปทัง้น้ัน และแกจะ
มาสอนเราหรอื�  แล ้วเขาจึงไล่คนน้ันเสีย 35  พระเยซู ทรงได้ย ินว ่าเขาได้ ไล่ คนน้ันเสียแล้ว และเม่ือพระองค์
ทรงพบชายคนน้ันจึงตรสักับเขาวา่ � เจ้ าเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าหรอื� 36 ชายคนน้ันทูลตอบวา่ �ท่าน
เจ้าข้า  ผู้ ใดเป็นพระบุตรน้ัน ซ่ึงข้าพเจ้าจะเชื่อในพระองค์ ได้ � 37  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ � เจ้ าได้ เห ็นท่าน
แล้ว ท้ังเป็นผู้น้ันเองท่ีกําลังพู ดอย ู่กับเจ้า� 38 เขาจึงทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ข้าพระองค์ เชื่อ �  แล ้วเขาก็ 
นม ัสการพระองค์ 39  พระเยซู ตร ัสว ่า �เราเข้ามาในโลกเพื่อการพิพากษา  เพื่อให ้คนท้ังหลายท่ีมองไม่ เห ็
นกลับมองเหน็ และคนท่ีมองเหน็กลับตาบอด� 40 เม่ือพวกฟาร ิสี บางคนท่ี อยู ่กับพระองค์ ได้ ยนิอยา่งน้ัน
จึงกล่าวแก่ พระองค์  วา่ �เราตาบอดด้วยหรอื� 41  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �ถ้าพวกท่านตาบอด พวกท่านก็
จะไม่ มี ความผิดบาป  แต่  บัดน้ี ท่านพูดวา่ �เรามองเหน็�  เหตุ ฉะน้ันความผิดบาปของท่านจึงย ังม ี อยู ่�

10
 พระเยซู เป็นผู้เล้ียงท่ี ดี 

1 �เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่  ผู้  ท่ี  มิได้  เข ้าไปในคอกแกะทางประตู  แต่  ปี นเข้าไปทางอื่นน้ันเป็นขโมย
และโจร 2  แต่  ผู้  ท่ี  เข ้าทางประตู ก ็เป็นผู้เล้ียงแกะ 3 นายประตูจึงเปิดประตู ให ้ ผู้  น้ัน และแกะยอ่มฟงั
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เสียงของท่าน ท่านเรยีกชื่อแกะของท่าน และนําออกไป 4 เม่ือท่านต้อนแกะของท่านออกไปแล้ วก ็เดิน
นําหน้า และแกะกต็ามท่านไปเพราะรูจั้กเสียงของท่าน 5 คนแปลกหน้าแกะจะไม่ตามเลย  แต่ จะหนีไป
จากเขา เพราะไม่ รู ้จักเสียงของคนแปลกหน้า� 6 คําอุปมาน้ันพระเยซู ได้ ตรสักับเขาทัง้หลาย  แต่ เขาไม่ 
เข ้าใจความหมายของพระดํารสัท่ี พระองค์ ตรสักับเขาเลย 7  พระเยซู จึงตรสักับเขาอ ีกวา่ �เราบอกความ
จรงิแก่ท่านวา่ เราเป็นประตูของแกะท้ังหลาย 8 บรรดาผู้ ท่ี  มาก ่อนเราน้ันเป็นขโมยและโจร  แต่ ฝูงแกะ
ก ็มิได้ ฟงัเขา 9 เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา  ผู้ น้ันจะรอด และเขาจะเข้าออก  แล ้วจะพบอาหาร
10 ขโมยน้ันยอ่มมาเพื่อจะลักและฆา่และทําลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาท้ังหลายจะได้ ชวีติ และจะได้
อยา่งครบบรบูิ รณ ์ 11 เราเป็นผูเ้ล้ียงท่ี ดี  ผู้ เล้ียงท่ี ดีน ั้นยอ่มสละชวีติของตนเพื่อฝูงแกะ 12  แต่  ผู้  ท่ี รบัจ้าง
มิ ได้ เป็นผู้เล้ียงแกะ และฝูงแกะไม่เป็นของเขา เมื่อเหน็สุนัขป่ามา เขาจึงละท้ิงฝูงแกะหนี ไป สุนัขป่าก ็
ช ิงเอาแกะไปเสีย และทําให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไป 13  ผู้  ท่ี รบัจ้างน้ันหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่
เป็นหว่งแกะเลย 14 เราเป็นผู้เล้ียงท่ี ดี และเรารูจั้กแกะของเรา และแกะของเราก ็รู ้จักเรา 15 เหมือน
พระบิดาทรงรูจั้กเรา เราก ็รู ้จักพระบิ ดาด ้วย และชวีติของเรา เราสละเพื่อฝูงแกะ 16 แกะอื่นซึ่ งม ิ ได้ เป็น
ของคอกน้ีเราก ็มี  อยู ่แกะเหล่าน้ันเราก็ต้องพามาด้วย และแกะเหล่าน้ันจะฟงัเสียงของเรา  แล ้วจะรวม
เป็นฝูงเดียว และมี ผู้ เล้ียงเพียงผู้ เดียว 17  ด้วยเหตุน้ี พระบิดาของเราจึงทรงรกัเรา เพราะเราสละชวีติ
ของเรา เพื่อจะรบัชีว ิตน ้ันคืนมาอกี 18  ไม่มี  ผู้ ใดชงิชวีติไปจากเราได้  แต่ เราสละชีว ิตด ้วยใจสมัครของ
เราเอง เรามี สิทธ ิ ท่ี จะสละชีว ิตน ้ัน และมี สิทธ ิ ท่ี จะรบัคื นอ ีก พระบัญชาน้ีเราได้รบัมาจากพระบิดาของ
เรา� 19 พระดําร ัสน ีจึ้งทําใหพ้วกยวิแตกแยกกั นอ ีก 20 พวกเขาหลายคนพูดวา่ �เขามี ผี  สิ งและเป็นบ้า ท่าน
ฟังเขาทําไม� 21 พวกอื่ นก ็ พูดวา่ �คําอยา่งน้ี ไม่ เป็นคําของผู้ ท่ี  มี  ผสิีง  ผี จะทําใหค้นตาบอดมองเหน็ได้ หรอื �

 พระเยซู ทรงเปิดเผยวา่พระองค์เป็นพระเจ้า
22 ขณะน้ันเป็นเทศกาลเล้ียงฉลองพระวหิารท่ี กรุ งเยรูซาเล็ม และเป็นฤดู หนาว 23  พระเยซู ทรงดําเนินอยู่

ในพระวหิารท่ีเฉลียงของซาโลมอน 24  แล ้วพวกย ิวก ็พากันมาหอ้มล้อมพระองค์ ไว ้และทูลพระองค์ วา่ �จะ
ทําใหเ้ราสงสัยนานสักเท่าใด ถ้าท่านเป็นพระครสิต์ ก็ จงบอกเราใหช้ดัแจ้งเถิด� 25  พระเยซู ตรสัตอบเขาทัง้
หลายวา่ �เราได้บอกท่านท้ังหลายแล้ว และท่านไม่ เชื่อ การซ่ึงเราได้กระทําในพระนามพระบิดาของเรา
ก็เป็นพยานให ้แก่  เรา 26  แต่ ท่านท้ังหลายไม่ เชื่อ เพราะท่านมิ ได้ เป็นแกะของเรา  ตามท่ี เราได้บอกท่าน
แล้ว 27 แกะของเรายอ่มฟงัเสียงของเรา และเรารูจั้กแกะเหล่าน้ัน และแกะน้ันตามเรา 28 เราให ้ช ีว ิตน ิ
รนัดร ์แก่ แกะน้ัน และแกะน้ันจะไม่พินาศเลย และจะไม่ มี  ผู้ ใดแยง่ชงิแกะเหล่าน้ันไปจากมือของเราได้
29 พระบิดาของเราผู้ประทานแกะน้ันให ้แก่ เราเป็นใหญ่กวา่ทุกส่ิง และไม่ มี  ผู้ ใดสามารถชงิแกะน้ันไป
จากพระหตัถ์ของพระบิดาของเราได้ 30 เรากับพระบิดาของเราเป็ นอ ันหน่ึ งอ ันเดียวกัน� 31 พวกยวิจึง
หย ิบก ้อนหนิขึ้นมาอกีจะขวา้งพระองค์ ให ้ ตาย 32  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �เราได้สําแดงใหท่้านเหน็การดี
หลายประการซ่ึงมาจากพระบิดาของเรา ท่านท้ังหลายหย ิบก ้อนหนิจะขวา้งเราใหต้ายเพราะการกระทํา
ข้อใดเล่า� 33 พวกย ิวท ูลตอบพระองค์ วา่ �เราจะขวา้งท่านมิ ใช ่เพราะการกระทําดี  แต่ เพราะการพูดหมิน่
ประมาท เพราะท่านเป็นเพียงมนษุย ์แต่ ตัง้ตัวเป็นพระเจ้า� 34  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �ในพระราชบัญญั 
ติ ของท่านมีคําเขียนไว ้มิใช ่ หรอืวา่ �เราได้ กล่าววา่ ท่านท้ังหลายเป็นพระ� 35 ถ้าพระองค์ ได้ ทรงเรยีก
ผู้ ท่ี รบัพระวจนะของพระเจ้าวา่เป็นพระ และจะฝ่าฝืนพระคัมภีร ์ไม่ได้ 36 ท่านท้ังหลายจะกล่าวหาท่าน
ท่ีพระบิดาได้ทรงต้ังไว้ และทรงใช ้เข ้ามาในโลกวา่ �ท่านกล่าวคําหมิ่นประมาท� เพราะเราได้ กล่าววา่ 
�เราเป็นบุตรของพระเจ้า� อยา่งน้ันหรอื 37 ถ้าเราไม่ ปฏิบัติ พระราชกิจของพระบิดาของเรา  ก ็อยา่เชื่อ
ในเราเลย 38  แต่ ถ้าเราปฏิบั ติ พระราชกิ จน ้ัน  แม้ว ่าท่านมิ ได้ เชื่อในเรา  ก ็จงเชื่อเพราะพระราชกิ จน ้ัน
เถิด เพื่อท่านจะได้ รู ้และเชื่อวา่พระบิดาทรงอยู่ในเรา และเราอยู่ในพระบิดา� 39 พวกเขาจึงหาโอกาส
จับพระองค์ อ ีกครัง้หน่ึง  แต่  พระองค์ ทรงรอดพ้นจากมือเขาไปได้

 พระเยซู เสด็จไปยงัสถานท่ีซ่ึงพระองค์ทรงรบับัพติศมา
40  พระองค์ เสด็จไปฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้ นอ ีก และไปถึงสถานท่ี ท่ี ยอหน์ให้บัพติศมาเป็ นคร ้ังแรก

และพระองค์ทรงพักอยู ่ท่ี น่ัน 41 คนเป็ นอ ันมากพากันมาหาพระองค์ และกล่าววา่ �ยอห ์นม ิ ได้ ทําการ
อศัจรรย์ใดๆเลย  แต่  ทุ กสิ่งซ่ึงยอหน์ได้ กล ่าวถึงท่านผู้ น้ี เป็นความจรงิ� 42 และมีคนหลายคนท่ีน่ันได้เชื่อใน
พระองค์

11
ลาซารสัได้ฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย

1  มี ชายคนหน่ึงชื่อลาซารสักําลังป่วยอยู ่ท่ี  หมู่ บ้านเบธานี ซ่ึงเป็นเมืองท่ี มาร ีย์และมารธาพี่สาวของเธอ
อยู ่น้ัน 2 ( มาร ีย ์ผู้  น้ี คือหญิงท่ีเอาน้ํามันหอมชโลมองค์ พระผู้เป็นเจ้า และเอาผมของเธอเชด็พระบาทของ
พระองค์ ลาซาร ัสน ้องชายของเธอกําลังป่วยอยู�่ 3 ดังน้ันพี่สาวทัง้สองน้ันจึงให้คนไปเฝ้าพระองค์ทูลวา่
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� พระองค์  เจ้าข้า  ดู  เถิด  ผู้  ท่ี  พระองค์ ทรงรกัน้ันกําลังป่วยอยู�่ 4 เม่ือพระเยซูทรงได้ยนิแล้ วก ็ตร ัสว ่า �โรค
น้ันจะไม่ ถึงตาย  แต่  เก ิดขึ้นเพื่อเชดิชู พระเกียรติ ของพระเจ้า เพื่อพระบุตรของพระเจ้าจะได้รบัเกียรติ
เพราะโรคน้ัน� 5  พระเยซู ทรงรกัมารธาและน้องสาวของเธอและลาซารสั 6 ดังน้ั นคร ้ันพระองค์ทรงได้ย ิ
นว ่าลาซารสัป่วยอยู่  พระองค์ ยงัทรงพักอยู ่ท่ี  ท่ี  พระองค์ ทรงอยู่น้ั นอ ีกสองวนั 7 หลังจากน้ันพระองค์ ก็ ตรสั
กับพวกสาวกวา่ � ให ้เราเข้าไปในแควน้ยูเดี ยก ั นอ ีกเถิด� 8 พวกสาวกทูลพระองค์ วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า 
เม่ือเรว็ๆน้ีพวกยวิหาโอกาสเอาหนิขวา้งพระองค์ ให ้ ตาย  แล ้วพระองค์ยงัจะเสด็จไปท่ีน่ั นอ ีกหรอื� 9  พระเยซู 
ตรสัตอบวา่ �วนัหน่ึ งม ี สิ บสองชัว่โมงมิ ใช ่ หรอื ถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางวนัเขาก็จะไม่ สะดุด เพราะเขา
เหน็ความสวา่งของโลกน้ี 10  แต่ ถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางคืนเขาก็จะสะดุด เพราะไม่ มี ความสวา่งในตัว
เขา� 11  พระองค์ ตร ัสด ังน้ันแล้วจึงตรสักับเขาวา่ �ลาซารสัสหายของเราหลับไปแล้ว  แต่ เราไปเพื่อจะ
ปลุกเขาให ้ต่ืน � 12 พวกสาวกของพระองค์ทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ถ้าเขาหลั บอย ู่เขาก็จะสบายดี� 13  แต่  
พระเยซู ตรสัถึงความตายของลาซารสั  แต่ พวกสาวกคิดวา่พระองค์ตรสัถึงการนอนหลับพักผ่อน 14 ฉะน้ัน
พระเยซูจึงตรสักับเขาตรงๆวา่ �ลาซารสัตายแล้ว 15 เพื่อเหน็แก่ท่านท้ังหลายเราจึงยนิดี ท่ี เรามิ ได้  อยู ่ 
ท่ีน่ัน เพื่อท่านจะได้ เชื่อ  แต่  ให ้เราไปหาเขากันเถิด� 16 โธมัสท่ีเรยีกวา่  ดิ  ดุม ัส จึงพู ดก ับเพื่อนสาวกวา่
� ให ้พวกเราไปด้วยเถิด เพื่อจะได้ตายด้วยกั นก ับพระองค์� 17 ครัน้พระเยซูเสด็จมาถึ งก ็ทรงทราบวา่ เขา
เอาลาซารสัไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพส่ีวนัแล้ว 18  หมู่ บ้านเบธานี อยู ่ ใกล้  กรุ งเยรูซาเล็ม หา่งกันประมาณสาม
กิโลเมตร 19 พวกยวิหลายคนได้มาหามารธาและมารยี์ เพื่อจะปลอบโยนเธอเรือ่งน้องชายของเธอ 20 ครัน้
มารธารูข้่าววา่พระเยซูกําลังเสด็จมา เธอก็ออกไปต้อนรบัพระองค์  แต่  มาร ีย์น่ังอยู่ในเรอืน 21 มารธาจึงทูล
พระเยซู วา่ � พระองค์  เจ้าข้า ถ้าพระองค์ อยู ่ ท่ีน่ี น้องชายของข้าพระองค์คงไม่ ตาย 22  แต่  ถึงแม้  เดีย๋วน้ี ข้า
พระองค์ ก็ ทราบวา่  สิ ่งใดๆท่ี พระองค์ จะทูลขอจากพระเจ้า พระเจ้าจะทรงโปรดประทานแก่ พระองค์ � 23  
พระเยซู ตรสักับเธอวา่ �น้องชายของเจ้าจะฟ้ืนขึ้นมาอกี� 24 มารธาทูลพระองค์ วา่ �ข้าพระองค์ทราบแล้ 
วว ่า เขาจะฟ้ืนขึ้นมาอกีในวนัสุดท้ายเม่ือคนทัง้ปวงจะฟ้ืนขึ้นมา� 25  พระเยซู ตรสักับเธอวา่ �เราเป็นเหตุ 
ให ้คนท้ังปวงเป็นขึ้นและมี ชวีติ  ผู้  ท่ี เชื่อในเราน้ัน  ถึงแม้ วา่เขาตายแล้ วก ็ยงัจะมี ช ีว ิตอ ีก 26 และผู้ใดท่ี มี  
ช ีวติและเชื่อในเราจะไม่ตายเลย  เจ้ าเชื่ออยา่งน้ี ไหม � 27 มารธาทูลพระองค์ วา่ � เชื่อ  พระองค์  เจ้าข้า ข้า
พระองค์เชื่อวา่  พระองค์ ทรงเป็นพระครสิต์ พระบุตรของพระเจ้า  ท่ี จะเสด็จมาในโลก� 28 เม่ือเธอทู ลด ังน้ี 
แล้ว เธอก็ กล ับไปและเรยีกมารยี์น้องสาวกระซิบวา่ �พระอาจารย์เสด็จมาแล้ว และทรงเรยีกเจ้า� 29 เม่ือ
มารยี ์ได้ ยนิแล้ว เธอก็ ร ีบลุกขึ้นไปเฝ้าพระองค์ 30 ฝ่ายพระเยซูยงัไม่เสด็จเข้าไปในเมือง  แต่ ยงัประทั บอย ู่
 ณ  ท่ี ซ่ึงมารธาพบพระองค์ น้ัน 31 พวกย ิวท ่ี อยู ่กับมารยี์ในเรอืนและกําลังปลอบโยนเธออยู่ เม่ือเหน็มารยี ์ร ี
บลุกขึ้นและเดินออกไปจึงตามเธอไปพู ดก ั นว ่า �เธอจะไปรอ้งไห ้ท่ี  อุโมงค์ � 32 ครัน้มารยี์มาถึงท่ีซ่ึงพระเยซู
ประทั บอย ู่และเหน็พระองค์ แล้ว จึงกราบลงท่ีพระบาทของพระองค์ทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ถ้าพระองค์ประ
ทั บอย ู่ ท่ีน่ี น้องชายของข้าพระองค์คงไม่ ตาย � 33 ฉะน้ันเม่ือพระเยซูทอดพระเนตรเหน็เธอรอ้งไห้ และพวก
ย ิวท ่ี มาก ับเธอรอ้งไห ้ด้วย  พระองค์  ก็ ทรงครํา่ครวญรอ้นพระทัยและทรงเป็นทุกข์ 34 และตรสัถามวา่ �พวก
เจ้าเอาศพเขาไปไว ้ท่ีไหน � เขาทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า เชญิเสด็จมาดู เถิด � 35  พระเยซู ทรงพระ
กันแสง 36 พวกยวิจึงกล่าววา่ � ดู  เถิด  พระองค์ ทรงรกัเขาเพียงไร� 37 และบางคนก็ พูดวา่ �ท่านผู้ น้ี  ทําให ้
คนตาบอดมองเหน็ จะทําใหค้นน้ี ไม่ ตายไม่ ได้  หรอื �

 พระเยซู  ท่ี  อุโมงค์  ฝังศพ บรรดาเพื่อนของมารยี ์ได้  กล ับใจเสียใหม่
38  พระเยซู ทรงครํา่ครวญรอ้นพระทั ยอ ีก จึงเสด็จมาถึ งอ ุโมงค์ ฝังศพ  อุโมงค์ ฝังศพน้ันเป็นถ้ํา  มี ศิลาวาง

ปิดปากไว้ 39  พระเยซู ตร ัสว ่า �จงเอาศิลาออกเสีย� มารธาพี่สาวของผู้ตายจึงทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  
เจ้าข้า  ป่านน้ี ศพมี กล ่ินเหม็นแล้ว เพราะวา่เขาตายมาส่ีวนัแล้ว� 40  พระเยซู ตรสักับเธอวา่ �เราบอกเจ้า
แล้วมิ ใช ่ หรอืวา่ ถ้าเจ้าเชื่อ  เจ้ ากจ็ะได้ เห ็นสงา่ราศีของพระเจ้า� 41พวกเขาจึงเอาศิลาออกเสียจากท่ีซ่ึงผู้
ตายวางอยู ่น้ัน  พระเยซู ทรงแหงนพระพักตรข์ึ้นตร ัสว ่า �ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ 
ท่ี  พระองค์ ทรงโปรดฟงัข้าพระองค์ 42 ข้าพระองค์ทราบวา่  พระองค์ ทรงฟงัข้าพระองค์ อยู ่ เสมอ  แต่  ท่ี 
ข้าพระองค์ กล ่าวอยา่งน้ี ก ็เพราะเหน็แก่ประชาชนท่ียนือยู ่ท่ีน่ี เพื่อเขาจะได้เชื่อวา่พระองค์ทรงใช้ข้า
พระองค์ มา � 43 เม่ือพระองค์ตร ัสด ังน้ันแล้ว จึงเปล่งพระสุรเสียงตร ัสว ่า �ลาซารสัเอย๋ จงออกมาเถิด�
44  ผู้ ตายน้ั นก ็ ออกมา  มี ผ้าพันศพพั นม ือและเท้า และท่ี หน ้าก็ มี ผ้าพันอยู ่ด้วย  พระเยซู ตรสักับเขาทัง้หลาย
วา่ �จงแก้ แล ้วปล่อยเขาไปเถิด� 45 ดังน้ันพวกยวิหลายคนท่ีมาหามารยี์และได้ เห ็นการกระทําของพระ
เยซู  ก็ เชื่อในพระองค์ 46  แต่ พวกเขาบางคนไปหาพวกฟาร ิสี และเล่าเหตุ การณ์  ท่ี  พระเยซู  ได้ ทรงกระทําให ้
ฟัง 

พวกปุโรหติใหญ่กับพวกฟาร ิสี หาโอกาสท่ีจะฆ่าพระเยซู เสีย 
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47 ฉะน้ันพวกปุโรหติใหญ่และพวกฟาร ิสี  ก็ เรยีกประชุมสมาชกิสภาแล้ วว ่า �เราจะทําอยา่งไรกัน เพราะ
วา่ชายผู้ น้ี ทําการอศัจรรย์หลายประการ 48 ถ้าเราปล่อยเขาไว ้อยา่งน้ี คนทัง้ปวงจะเชื่อถือเขา  แล ้วพวกโรม
ก็จะมารบิเอาทัง้ท่ีและชนชาติของเราไป� 49  แต่ คนหน่ึงในพวกเขา ชื่อคายาฟาสเป็นมหาปุโรหติประจํา
การในปี น้ัน  กล ่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �ท่านทัง้หลายไม่ รู ้อะไรเสียเลย 50 และไม่พิจารณาด้วยวา่ จะเป็น
ประโยชน์ แก่ เราทัง้หลาย ถ้าจะให้คนตายเสียคนหน่ึงเพื่อประชาชน  แทนท่ี จะให้คนทัง้ชาติต้องพินาศ�
51 เขามิ ได้  กล ่าวอยา่งน้ันตามใจชอบ  แต่ เพราะวา่เขาเป็นมหาปุโรหติประจําการในปี น้ัน จึงพยากรณ์วา่
พระเยซูจะสิน้พระชนม์แทนชนชาติ น้ัน 52 และมิ ใช ่แทนชนชาติน้ันอยา่งเดียว  แต่ เพื่อจะรวบรวมบุตรทัง้
หลายของพระเจ้าท่ีกระจัดกระจายไปน้ัน  ให ้ เข ้าเป็นพวกเดียวกัน 53  ตัง้แต่ วนัน้ันเป็นต้นมา เขาทัง้หลาย
จึงปรกึษากันจะฆ่าพระองค์ เสีย 54  เหตุ ฉะน้ันพระเยซูจึงไม่เสด็จในหมู่พวกยวิอยา่งเปิดเผยอกี  แต่  ได้ เสด็จ
ออกจากท่ีน่ันไปยงัถิ ่นที ่ อยู ่ ใกล้  ถิน่ทุรกันดาร ถึงเมืองหน่ึงชื่อเอฟราอมิ และทรงพักอยู ่ท่ี น่ั นก ับพวกสาวก
ของพระองค์ 55 ขณะน้ันใกล้จะถึงเทศกาลปัสกาของพวกยวิแล้ว และคนเป็ นอ ันมากได้ออกจากหวัเมือง
น้ันขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็มก่อนเทศกาลปัสกาเพื่อจะชาํระตัว 56 เขาทัง้หลายจึงแสวงหาพระเยซู และเม่ือ
เขาทัง้หลายยนือยู่ในพระวหิารเขาก็ พู  ดก ั นว ่า �ท่านทัง้หลายคิดเหน็อยา่งไร  พระองค์ จะไม่เสด็จมาในงาน
เทศกาลน้ี หรอื � 57 ฝ่ายพวกปุโรหติใหญ่และพวกฟาร ิสี  ได้ ออกคําสัง่ไว ้วา่ ถ้าผู้ใดรูว้า่พระองค์ อยู ่ ท่ีไหน  ก็  ให ้
มาบอกพวกเขาเพื่อจะได้ไปจับพระองค์

12
ทรงพระกระยาหารเย ็นที ่บ้านเบธานี (มธ 26:6-13; มก 14:3-9;  ลก 7:37-38)

1  แล ้ วก ่อนปัสกาหกวนัพระเยซูเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธานี ซ่ึงเป็ นที ่ อยู ่ของลาซารสั  ผู้ ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรง
ให้ฟ้ืนขึ้นจากตาย 2  ท่ี น่ันเขาจัดงานเล้ียงอาหารเยน็แก่ พระองค์ มารธาก็ ปรนนิบัติ  อยู ่และลาซารสัก็เป็น
คนหน่ึงในพวกเขาท่ีเอนกายลงรบัประทานกับพระองค์ 3  มาร ีย์จึงเอาน้ํามันหอมนาระดาบร ิสุทธ ์ิ หน ักประ
มาณครึ ่งก ิโลกรมั ซ่ึ งม ีราคาแพงมากมาชโลมพระบาทของพระเยซู และเอาผมของเธอเชด็พระบาทของ
พระองค์ เรอืนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิน่น้ํามันน้ัน 4  แต่ สาวกคนหน่ึงของพระองค์ ชื่อยูดาสอสิคารโิอท  บุ ตรชาย
ของซี โมน คือคนท่ีจะทรยศพระองค์  พูดวา่ 5 � เหตุ ไฉนจึงไม่ขายน้ํามันน้ันเป็นเงนิสักสามรอ้ยเดนาร ิอนั  แล 
้วแจกให ้แก่  คนจน � 6 เขาพู ดอย ่างน้ั นม ิ ใช ่เพราะเขาเอาใจใส่ คนจน  แต่ เพราะเขาเป็นขโมย และได้ถือยา่ม
และได้ยกัยอกเง ินที ่ ใส่  ไว ้ในยา่มน้ัน 7  พระเยซู จึงตร ัสว ่า �ชา่งเขาเถิด เขาทําอยา่งน้ีเพื่อแสดงถึงวนัฝงั
ศพของเรา 8 เพราะวา่มีคนจนอยู่กั บท ่านเสมอ  แต่ เราจะไม่ อยู ่กั บท ่านเสมอไป� 9 ฝ่ายพวกยวิเป็ นอ ัน
มากรูว้า่พระองค์ประทั บอย ู่ ท่ี น่ันจึงมาเฝ้าพระองค์  ไม่ใช ่เพราะเหน็แก่ พระเยซู  เท่าน้ัน  แต่ อยากเหน็ลาซาร ั
สผ ู้ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงให้ฟ้ืนขึ้นมาจากตายด้วย 10  แต่ พวกปุโรหติใหญ่จึงปรกึษากันจะฆ่าลาซารสัเสียด้วย
11 เพราะลาซารสัเป็นต้นเหตุ ท่ี  ทําให ้พวกยวิหลายคนออกจากพวกเขา และไปเชื่อพระเยซู

การเสด็จเข้ามาอยา่งผู้ มีชยั (มธ 21:4-9; มก 11:7-10;  ลก 19:35-38)
12 ว ันร ุ่งขึ้นเม่ือคนเป็ นอ ันมากท่ีมาในเทศกาลเล้ียงน้ันได้ย ินว ่า  พระเยซู เสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม 13 เขา

ก็พากันถือใบของต้ นอ นิทผลัมออกไปต้อนรบัพระองค์รอ้งวา่ �โฮซันนา  ขอให ้ พระองค์  ผู้ เสด็จมาในพระนาม
ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า คือพระมหากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทรงพระเจรญิ� 14 และเม่ือพระเยซูทรงพบลูกลา
ตัวหน่ึงจึงทรงลาน้ันเหมือนดังท่ี มี คําเขียนไว ้วา่ 15 �ธดิาแหง่ศิโยนเอย๋ อยา่กลัวเลย  ดู  เถิด  กษัตรยิ ์ของเธอ
ทรงลูกลาเสด็จมา� 16  ที แรกพวกสาวกของพระองค์ ไม่  เข ้าใจในเหตุ การณ์  เหล่าน้ัน  แต่ เม่ือพระเยซูทรงรบั
สงา่ราศี แล้ว เขาจึงระลึกได้ วา่  มี คําเชน่น้ันเขียนไว ้กล ่าวถึงพระองค์ และคนทัง้หลายได้กระทําอยา่งน้ัน
ถวายพระองค์ 17  เหตุ ฉะน้ันคนทัง้ปวงซ่ึงได้ อยู ่กับพระองค์ เม่ือพระองค์ ได้ ทรงเรยีกลาซารสัใหอ้อกมาจาก
อุโมงค์ ฝังศพ และทรงให้เขาฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย  ก็ เป็นพยานในสิง่เหล่าน้ี 18  เหตุ  ท่ี ประชาชนพากันไป
หาพระองค์  ก็ เพราะเขาได้ย ินว ่าพระองค์ทรงกระทําการอศัจรรย ์น้ัน 19 พวกฟาร ิสี จึงพู ดก ั นว ่า �ท่านเหน็
ไหมวา่ ท่านทําอะไรไม่ ได้  เลย  ดู  เถิด โลกตามเขาไปหมดแล้ว�

พวกกรกีจะใคร ่เห ็นพระเยซู
20 ในหมู่คนทัง้หลายท่ีขึ้นไปนมัสการในเทศกาลเล้ียงน้ั นม ีพวกกร ีกบ ้าง 21 พวกกรกีน้ันจึงไปหาฟีลิปซ่ึง

มาจากหมู่บ้านเบธไซดาในแควน้กาลิลี และพู ดก ั บท ่านวา่ �ท่านเจ้าข้า พวกข้าพเจ้าใครจ่ะเหน็พระเยซู�
22  ฟี ลิปจึงไปบอกอนัดรูว์ และอนัดรูวกั์บฟีลิปจึงไปทูลพระเยซู

พระเจ้าตรสัตอบจากฟ้า  พระเยซู ทรงสัง่สอน
23 และพระเยซูตรสัตอบเขาวา่ �ถึงเวลาแล้ วท ่ี บุ ตรมนษุย์จะได้รบัสงา่ราศี 24 เราบอกความจรงิแก่

ท่านวา่ ถ้าเมลด็ข้าวไม่ ได้ ตกลงไปในดินและเป่ือยเน่าไป  ก ็จะอยู่เป็นเมลด็เดียว  แต่ ถ้าเป่ือยเน่าไปแล้ว
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 ก ็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก 25  ผู้ ใดท่ีรกัชวีติของตนก็ต้องเสียชวีติ และผู้ ท่ี ชงัชวีติของตนในโลกน้ี  ก ็จะ
รกัษาชีว ิตน ้ันไว ้นิรนัดร ์ 26 ถ้าผู้ใดจะปรนนิบั ติ  เรา  ให ้ ผู้ น้ันตามเรามา และเราอยู ่ท่ีไหน  ผู้  ปรนนิบัติ เรา
จะอยู ่ท่ี น่ันด้วย ถ้าผู้ใดปรนนิบั ติ  เรา พระบิดาของเราก็จะทรงประทานเกียรติ แก่  ผู้  น้ัน 27  บัดน้ี  จิ ตใจ
ของเราเป็นทุกข์และเราจะพูดวา่อะไร จะวา่ �ข้าแต่พระบิดา ขอทรงโปรดชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นเวลา
น้ี� อยา่งน้ันหรอื  หามิได้ เพราะด้วยความประสงค์ น้ี เองเราจึงมาถึงเวลาน้ี 28 ข้าแต่พระบิดา  ขอให ้
พระนามของพระองค์ ได้ รบัเกียรติ�  แล้วก็  มี พระสุรเสียงมาจากฟ้าวา่ �เราได้ ให ้รบัเกียรติ แล้ว และจะให้
รบัเกียรติ อกี � 29 ฉะน้ันคนทัง้หลายท่ียนือยู ่ท่ี น่ันเม่ือได้ยนิเสียงน้ั นก ็ พู ดวา่ฟ้ารอ้ง คนอื่นๆก็ พูดวา่ � ทูต
สวรรค์  องค์  หน ่ึงได้ กล ่าวกับพระองค์� 30  พระเยซู ตรสัตอบวา่ �เสียงน้ันเกิดขึ้นเพื่อท่านท้ังหลาย  ไม่ใช ่
เพื่อเรา 31  บัดน้ี ถึงเวลาท่ีจะพิพากษาโลกน้ี แล้ว  เดีย๋วน้ี  ผู้ ครองโลกน้ีจะถูกโยนท้ิงออกไปเสีย 32 และ
เรา ถ้าเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้ว เราก็จะชกัชวนคนท้ังปวงให้มาหาเรา� 33  พระองค์ ตรสัเชน่
น้ันเพื่อสําแดงวา่พระองค์จะสิน้พระชนม์ อยา่งไร 34 คนทัง้หลายจึงทูลพระองค์ วา่ �พวกเราได้ยนิจากพระ
ราชบัญญั ติว ่า พระครสิต์จะอยู ่เป็นนิตย ์ เหตุ ไฉนท่านจึงวา่ � บุ ตรมนษุย์จะต้องถูกยกขึ้น�  บุ ตรมนษุย์
น้ันคือผู้ใดเล่า� 35  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �ความสวา่งจะอยู่กั บท ่านท้ังหลายอกีหน่อยหน่ึง  เม่ือย ั งม 
ีความสวา่งอยู ่ก ็จงเดินไปเถิด เกรงวา่ความมืดจะตามมาทันท่าน  ผู้  ท่ี เดินอยู่ในความมืด ยอ่มไม่ รู ้วา่
ตนไปทางไหน 36 เมื่อท่านท้ังหลายมี ความสวา่ง  ก ็จงเชื่อในความสวา่งน้ัน เพื่อจะได้เป็นลูกแหง่ความ
สวา่ง� เม่ือพระเยซูตร ัสด ังน้ันแล้ วก เ็สด็จจากไป และซ่อนพระองค์ ให ้พ้นจากพวกเขา 37  ถึงแม้ วา่พระองค์ 
ได้ ทรงกระทําการอศัจรรย์หลายประการทีเดียวต่อหน้าเขา เขาทัง้หลายก็ยงัไม่เชื่อในพระองค์ 38 เพื่อคํา
ของอสิยาห ์ศาสดาพยากรณ์ จะสําเรจ็ซ่ึงวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ใครเล่าได้เชื่อสิง่ท่ีเขาได้ยนิจากเราทัง้หลาย
และพระกรขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสําแดงแก่ ผู้ใด � 39 ฉะน้ันพวกเขาจึงเชื่อไม่ ได้ เพราะอสิยาห ์ได้  กล 
่าวอ ีกวา่ 40 � พระองค์  ได้ ทรงปิดตาของเขาทัง้หลาย และทําใจของเขาให ้แข ็งกระด้างไป เกรงวา่เขาจะเหน็
ด้วยตาของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และหนักลับมาและเราจะรกัษาเขาให ้หาย � 41 อสิยาห ์กล ่าว
ดังน้ีเม่ือท่านได้ เห ็นสงา่ราศีของพระองค์ และได้ กล ่าวถึงพระองค์ 42  อยา่งไรก็ดี  แม้ ในพวกขุนนางก็ มี หลาย
คนเชื่อในพระองค์ ด้วย  แต่ เขาไม่ยอมรบัพระองค์อยา่งเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟาร ิสี เกรงวา่เขาจะถูกไล่
ออกจากธรรมศาลา 43 เพราะวา่เขารกัการสรรเสรญิของมนษุย์มากกวา่การสรรเสรญิของพระเจ้า 44  พระ
เยซู ทรงประกาศวา่ � ผู้  ท่ี เชื่อในเราน้ัน หาได้เชื่อในเราไม่  แต่ เชื่อในพระองค์ ผู้ ทรงใช้เรามา 45 และผู้ ท่ี  
เห ็นเราก ็เห ็นพระองค์ ผู้ ทรงใช้เรามา 46 เราเข้ามาในโลกเป็นความสวา่ง เพื่อผู้ใดท่ีเชื่อในเราจะมิ ได้  
อยู ่ในความมืด 47 ถ้าผู้ใดได้ยนิถ้อยคําของเราและไม่ เชื่อ เราก ็ไม่ พิพากษาผู้ น้ัน เพราะวา่เรามิ ได้ มา
เพื่อจะพิพากษาโลก  แต่ มาเพื่อจะชว่ยโลกให ้รอด 48  ผู้ ใดท่ีปฏิเสธเราและไม่รบัคําของเรา  ผู้ น้ันจะมี สิ ่ง
หน่ึงพิพากษาเขา คือคําท่ีเราได้ กล ่าวแล้ว น้ันแหละจะพิพากษาเขาในวนัสุดท้าย 49 เพราะเรามิ ได้  กล 
่าวตามใจเราเอง  แต่ ซ่ึงเรากล่าวและพูดน้ัน พระบิดาผู้ทรงใชเ้รามา  พระองค์ น้ันได้ทรงบัญชาให ้แก่  เรา 
50 เรารูว้า่พระบัญชาของพระองค์น้ันเป็นชีว ิตน ิรนัดร์  เหตุ ฉะน้ันส่ิงท่ีเราพูดน้ัน เราก ็พู ดตามท่ีพระบิดา
ทรงบัญชาเรา�

13
ก่อนเทศกาลปัสกา (มธ 26:7-30; มก 14:17-26;  ลก 22:14-39)

1 ก่อนถึงเทศกาลเล้ียงปัสกา เม่ือพระเยซูทรงทราบวา่ ถึงเวลาแล้ วท ่ี พระองค์ จะทรงจากโลกน้ีไปหาพระ
บิดา  พระองค์ ทรงรกัพวกของพระองค์ซ่ึงอยูใ่นโลกน้ี  พระองค์ ทรงรกัเขาจนถึงท่ี สุด 

ทรงล้างเท้าของพวกสาวก
2 ขณะเม่ือรบัประทานอาหารเยน็เสรจ็แล้ว พญามารได้ดลใจยูดาสอสิคาริโอท  บุ ตรชายของซี โมน  ให ้

ทรยศพระองค์ 3  พระเยซู ทรงทราบวา่พระบิดาได้ประทานสิง่ทัง้ปวงให ้อยู ่ในพระหตัถ์ของพระองค์ และทรง
ทราบวา่พระองค์มาจากพระเจ้า และจะไปหาพระเจ้า 4  พระองค์ ทรงลุกขึ้นจากการรบัประทานอาหารเยน็
ทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้ และทรงเอาผ้าเชด็ตัวคาดเอวพระองค์ ไว ้5  แล้วก็ ทรงเทน้ําลงในอา่ง
และทรงตัง้ต้นเอาน้ําล้างเท้าของพวกสาวก และเชด็ด้วยผ้าท่ีทรงคาดเอวไว ้น้ัน 6  แล ้วพระองค์ทรงมาถึงซี
โมนเปโตร และเปโตรทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์ จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ หรอื � 7  พระ
เยซู ตรสัตอบเขาวา่ � สิ ่งท่ีเรากระทําในขณะน้ีท่านยงัไม่ เข้าใจ  แต่ ภายหลังท่านจะเข้าใจ� 8 เปโตรทูล
พระองค์ วา่ � พระองค์ จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ ไม่ได้ �  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �ถ้าเราไม่ล้างท่าน
แล้ว ท่านจะมีส่วนในเราไม่ ได้ � 9  ซี โมนเปโตรทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  มิใช ่ แต่  เท ้าของข้าพระองค์ 
เท่าน้ัน  แต่ ขอทรงโปรดล้างทั ้งม ือและศีรษะด้วย� 10  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ � ผู้  ท่ี อาบน้ําแล้วไม่จําเป็นต้อง
ชาํระกายอกี ล้างแต่ เท ้าเท่าน้ัน เพราะสะอาดหมดท้ังตัวแล้ว พวกท่านก็สะอาดแล้ว  แต่  ไม่ใช ่ ทุกคน �
11 เพราะพระองค์ทรงทราบวา่ ใครจะเป็นผู้ทรยศพระองค์  เหตุ ฉะน้ันพระองค์จึงตร ัสว ่า �ท่านท้ังหลายไม่
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สะอาดทุกคน� 12 เม่ือพระองค์ทรงล้างเท้าเขาทัง้หลายแล้ว  พระองค์  ก็ ทรงฉลองพระองค์ และเอนพระ
กายลงอกีตรสักับเขาวา่ �ท่านท้ังหลายเข้าใจในส่ิงท่ีเราได้กระทําแก่ท่านหรอื 13 ท่านท้ังหลายเรยีกเรา
วา่ พระอาจารย์และองค์ พระผู้เป็นเจ้า ท่านเรยีกถูกแล้ว เพราะเราเป็นเชน่น้ัน 14 ฉะน้ันถ้าเราผู้เป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ของท่าน  ได้ ล้างเท้าของพวกท่าน พวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกัน
และกันด้วย 15 เพราะวา่เราได้วางแบบแก่ท่านแล้ว  เพื่อให ้ท่านทําเหมือนดังท่ีเราได้กระทําแก่ ท่าน 
16 เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ทาสจะเป็นใหญ่กวา่นายก ็ไม่ได้ และทูตจะเป็นใหญ่กวา่ผู้ ท่ี  ใช ้เขาไปก ็
หามิได้ 17 ถ้าท่านรู ้ดังน้ี  แล้ว และท่านประพฤติ ตาม ท่านก ็เป็นสุข 18 เรามิ ได้  พู ดถึงพวกท่านส้ินทุกคน
เรารูจั้กผู้ ท่ี เราได้เลือกไว ้แล้ว  แต่ เพื่อพระคัมภีรจ์ะสําเรจ็ท่ี วา่ � ผู้  ท่ี รบัประทานอาหารกับเราได้ยกส้น
เท้าต่อเรา� 19 เราบอกท่านท้ังหลายเดีย๋วน้ี ก่อนท่ี เรือ่งน้ีจะเกิดขึ้น เพื่อวา่เมื่อเรือ่งน้ี เก ิดขึ้นแล้ วท ่าน
จะได้เชื่อวา่เราคือผู้ น้ัน 20 เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่  ผู้ ใดได้รบัผู้ ท่ี เราใช ้ไป  ผู้ น้ั นก ็รบัเราด้วย และผู้
ใดได้รบัเรา  ผู้ น้ันได้รบัพระองค์ ผู้ ทรงใชเ้รามา�

 พระเยซู  พยากรณ์ ถึงการทรยศพระองค์ (มธ 26:20-25; มก 14:17-21;  ลก 22:21-22)
21 เม่ือพระเยซูตร ัสด ังน้ันแล้ว  พระองค์  ก็ ทรงเป็นทุกข์ในพระทัย และตรสัเป็นพยานวา่ �เราบอกความ

จรงิแก่ท่านวา่ คนหน่ึงในพวกท่านจะทรยศเรา� 22  เหล่ าสาวกจึงมองหน้ากันและสงสัยวา่คนท่ี พระองค์ 
ตรสัถึงน้ันคือผู้ ใด 23  มี สาวกคนหน่ึงท่ี พระเยซู ทรงรกัได้เอนกายอยู ่ท่ี พระทรวงของพระเยซู 24  ซี โมนเปโตร
จึงทําไม้ทํามือใหเ้ขาทูลถามพระองค์วา่คนท่ี พระองค์ ตรสัถึงน้ันคือผู้ ใด 25  ขณะท่ี ยงัเอนกายอยู ่ท่ี พระทรวง
ของพระเยซู สาวกคนน้ั นก ทู็ลถามพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า คนน้ันคือใคร� 26  พระเยซู ตรสัตอบวา่ �คน
น้ันคือผู้ ท่ี เราจะเอาอาหารน้ี จิ ้มแล้วยื่นให�้ และเม่ือพระองค์ทรงเอาอาหารน้ันจิม้แล้ว  ก็ ทรงยื่นให ้แก่  
ยู ดาสอสิคารโิอทบุตรชายซี โมน 27  เม่ือย ูดาสรบัประทานอาหารน้ันแล้ว ซาตานก็ เข ้าสิงในใจเขา  พระเยซู 
จึงตรสักับเขาวา่ �ท่านจะทําอะไรก็จงทําเรว็ๆเถิด� 28  ไม่มี  ผู้ ใดในพวกน้ั นที ่เอนกายลงรบัประทานเข้าใจ
วา่  เหตุ ใดพระองค์จึงตรสักับเขาเชน่น้ัน 29 บางคนคิดวา่เพราะยูดาสถือถุงเงนิ  พระเยซู จึงตรสับอกเขาวา่
�จงไปซ้ือสิง่ท่ีเราต้องการสําหรบัเทศกาลเล้ียงน้ัน� หรอืตรสับอกเขาวา่ เขาควรจะให้ทานแก่คนจนบ้าง
30 ดังน้ันเม่ือยูดาสรบัประทานอาหารชิน้น้ันแล้วเขาก็ออกไปทั นที ขณะน้ันเป็นเวลากลางคืน 31 เม่ือเขา
ออกไปแล้ว  พระเยซู จึงตร ัสว ่า � บัดน้ี  บุ ตรมนษุย ์กไ็ด้ รบัเกียรติ แล้ว และพระเจ้าทรงได้รบัเกียรติเพราะ
บุตรมนษุย์ 32 ถ้าพระเจ้าได้รบัเกียรติเพราะพระบุตร พระเจ้าก็จะทรงประทานให้พระบุ ตรม ี เกียรติ ใน
พระองค์ เอง และพระเจ้าจะทรงให ้มีเกียรติ  เดีย๋วน้ี 33 ลูกเลก็ๆเอย๋ เรายงัจะอยู่กับเจ้าท้ังหลายอกีขณะ
หน่ึง  เจ้ าจะเสาะหาเรา และดังท่ีเราได้ พู  ดก ับพวกยวิแล้ว  บัดน้ี เราจะพู ดก ับเจ้าคือ � ท่ี เราไปน้ันเจ้าท้ัง
หลายไปไม่ ได้ � 34 เราให ้บัญญัติ  ใหม่  ไว ้ แก่  เจ้ าท้ังหลายคือให ้เจ้ ารกัซึ่ งก ันและกัน เรารกัเจ้าท้ังหลายมา
แล้วอยา่งไร  เจ้ าจงร ักก ันและกันด้วยอยา่งน้ัน 35 ถ้าเจ้าท้ังหลายร ักก ันและกัน  ดังน้ี แหละคนท้ังปวงก็
จะรู ้ได้ วา่เจ้าท้ังหลายเป็นสาวกของเรา�

ทรงพยากรณ์วา่เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:33-35; มก 14:29-31;  ลก 22:33-34)
36  ซี โมนเปโตรทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์ จะเสด็จไปท่ี ไหน �  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ � ท่ี 

ซึ่งเราจะไปน้ันท่านจะตามเราไปเดีย๋วน้ี ไม่ได้  แต่ ภายหลังท่านจะตามเราไป� 37 เปโตรทูลพระองค์ วา่ 
� พระองค์  เจ้าข้า  เหตุ ใดข้าพระองค์จึงตามพระองค์ไปเดีย๋วน้ี ไม่ได้ ข้าพระองค์จะสละชวีติเพื่อพระองค์� 38  
พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �ท่านจะสละชวีติของท่านเพื่อเราหรอื เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ก่อนไก่ ขัน 
ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้�

14
พระครสิต์ทรงตรสัถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ (1 คร 15:51-52; 1 ธส 4:14-17)

1 �อยา่ให้ใจท่านท้ังหลายวติกเลย ท่านเชื่อในพระเจ้า จงเชื่อในเราด้วย 2 ในพระนิเวศของพระบิดา
เรามี คฤหาสน์ หลายแหง่ ถ้าไม่ มี เราคงได้บอกท่านแล้ว เราไปจัดเตรยีมท่ี ไว ้สําหร ับท ่านท้ังหลาย 3 และ
ถ้าเราไปจัดเตรยีมท่ี ไว ้สําหร ับท ่านแล้ว เราจะกลับมาอ ีกร ั บท ่านไปอยู่กับเรา เพื่อวา่เราอยู ่ท่ี ไหนท่าน
ท้ังหลายจะอยู ่ท่ี น่ันด้วย 4 ท่านทราบวา่เราจะไปท่ีไหนและท่านก ็รู ้จักทางน้ัน� 5 โธมัสทูลพระองค์ วา่ 
� พระองค์  เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ ไม่ ทราบวา่พระองค์จะเสด็จไปท่ี ไหน พวกข้าพระองค์จะรูจั้กทางน้ันได้ 
อยา่งไร � 6  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �เราเป็นทางน้ัน เป็นความจรงิ และเป็นชวีติ  ไม่มี  ผู้ ใดมาถึงพระบิดา
ได้นอกจากมาทางเรา

การท่ี รู ้จักพระเยซู ก็ คือการท่ี รู ้จักพระบิดา
7 ถ้าท่านท้ังหลายรูจั้กเราแล้ว ท่านก็จะรูจั้กพระบิดาของเราด้วย และต้ังแต่ น้ี ไปท่านก ็รู ้จักพระองค์

และได้ เห ็นพระองค์� 8  ฟี ลิปทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า ขอสําแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทัง้หลาย
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เหน็และพวกข้าพระองค์จะพอใจ� 9  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ � ฟี ลิปเอย๋ เราได้ อยู ่กั บท ่านนานถึงเพียงน้ี
และท่านยงัไม่ รู ้จักเราหรอื  ผู้  ท่ี  ได้  เห ็นเราก ็ได้  เห ็นพระบิดา และท่านจะพูดได้อยา่งไรวา่ �ขอสําแดงพระ
บิดาใหข้้าพระองค์ท้ังหลายเหน็� 10 ท่านไม่เชื่อหรอืวา่ เราอยูใ่นพระบิดาและพระบิดาทรงอยูใ่นเรา คํา
ซึ่งเรากล่าวแก่ท่านท้ังหลายน้ัน เรามิ ได้  กล ่าวตามใจชอบ  แต่ พระบิดาผู้ทรงสถิตอยูใ่นเราได้ทรงกระทํา
พระราชกิจของพระองค์ 11 จงเชื่อเราเถิดวา่เราอยูใ่นพระบิดาและพระบิดาทรงอยูใ่นเรา หร ือม ฉิะน้ั นก ็
จงเชื่อเราเพราะกิจการเหล่าน้ันเถิด

 ผู้  ท่ี เชื่ อก ็สามารถทํากิจการท่ีพระครสิต์ ได้ ทรงกระทํามาแล้ว
12 เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่  ผู้  ท่ี เชื่อในเราจะกระทํากิจการซ่ึงเราได้กระทําน้ันด้วย และ

เขาจะกระทํากิจการท่ี ยิ่งใหญ่  กวา่น ้ั นอ ีก เพราะวา่เราจะไปถึงพระบิดาของเรา 13  สิ ่งใดท่ีท่านท้ังหลาย
จะขอในนามของเรา เราจะกระทําส่ิงน้ัน เพื่อวา่พระบิดาจะทรงได้รบัเกียรติทางพระบุตร 14 ถ้าท่านจะ
ขอส่ิงใดในนามของเรา เราจะกระทําส่ิงน้ัน 15 ถ้าท่านท้ังหลายรกัเรา จงรกัษาบัญญั ติ ของเรา

พระสัญญาแหง่พระผู้ปลอบประโลมใจ
16 เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอกีผู้ หน ่ึงให ้แก่  ท่าน เพื่อ

พระองค์จะได้ อยู ่กั บท ่านตลอดไป 17 คือพระวญิญาณแหง่ความจรงิ  ผู้ ซึ่งโลกรบัไว ้ไม่ได้ เพราะแลไม่ เห ็
นพระองค์และไม่ รู ้จักพระองค์  แต่ ท่านท้ังหลายรูจั้กพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยูกั่ บท ่านและจะ
ประทั บอย ู่ในท่าน 18 เราจะไม่ละท้ิงท่านท้ังหลายไว ้ให ้ เปล่าเปล่ียว เราจะมาหาท่าน 19  อ ีกหน่อยหน่ึง
โลกก็จะไม่ เห ็นเราอกีเลย  แต่ ท่านท้ังหลายจะเหน็เรา เพราะเราเป็นอยู่ ท่านท้ังหลายจะเป็นอยู ่ด้วย 
20 ในวนัน้ันท่านท้ังหลายจะรู ้วา่ เราอยู่ในพระบิดาของเรา และท่านอยู่ในเรา และเราอยู่ในท่าน 21  ผู้ 
ใดท่ี มี  บัญญัติ ของเราและรกัษาบัญญั ติ  น้ัน  ผู้ น้ันแหละเป็นผู้ ท่ี รกัเรา และผู้ ท่ี รกัเราน้ัน พระบิดาของเรา
จะทรงรกัเขา และเราจะรกัเขา และจะสําแดงตัวของเราเองให้ปรากฏแก่ เขา � 22  ยู ดาส  มิใช ่อสิคาริ
โอท ทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  เหตุ ใดพระองค์จึงจะสําแดงพระองค์ แก่ พวกข้าพระองค์ และไม่ทรง
สําแดงแก่ โลก � 23  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �ถ้าผู้ใดรกัเรา  ผู้ น้ันจะรกัษาคําของเรา และพระบิดาของเรา
จะทรงรกัเขา  แล ้วพระบิ ดาก ับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา 24  ผู้  ท่ี  ไม่ รกัเรา  ก ็ ไม่ รกัษาคําของเรา
และคําซึ่งท่านได้ยนิน้ี ไม่ใช ่คําของเรา  แต่ เป็นของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา 25 เราได้ กล ่าวคําเหล่าน้ี แก่ 
ท่านท้ังหลายเม่ือเรายงัอยู่กั บท ่าน 26  แต่  พระองค์  ผู้ ปลอบประโลมใจน้ันคือพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ผู้ ซ่ึง
พระบิดาจะทรงใชม้าในนามของเรา  พระองค์ น้ันจะทรงสอนท่านท้ังหลายทุกส่ิง และจะให้ท่านระลึกถึง
ทุกส่ิงท่ีเราได้ กล ่าวไว ้แก่ ท่านแล้ว

 สันติ สุขสําหรบัผู้ ท่ี  เชื่อ 
27 เรามอบสันติสุขไว ้ให ้ แก่ ท่านแล้ว  สันติ สุขของเราท่ี ให ้ แก่ ท่านน้ัน เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อยา่

ให้ใจของท่านวติกและอยา่กลัวเลย 28 ท่านได้ยนิเรากล่าวแก่ท่านวา่ �เราจะจากไปและจะกลับมาหา
ท่านอกี� ถ้าท่านรกัเรา ท่านก็จะชื่นชมยนิดี ท่ี เราวา่ �เราจะไปหาพระบิดา� เพราะพระบิดาของเรา
ทรงเป็นใหญ่กวา่เรา 29 และบัดน้ีเราได้บอกท่านท้ังหลายก่อนท่ี เหตุการณ์ น้ันจะเกิดขึ้น เพื่อวา่เมื่อ
เหตุ การณ์ น้ันเกิดขึ้นแล้ว ท่านท้ังหลายจะได้ เชื่อ 30  แต่  น้ี ไปเราจะไม่สนทนากั บท ่านท้ังหลายมากนัก
เพราะวา่ผู้ครองโลกน้ีจะมาและไม่ มี  สิทธ ิอาํนาจอะไรเหนือเรา 31  แต่ เราได้กระทําตามท่ีพระบิดาได้
ทรงบัญชาเรา เพื่อโลกจะได้ รู ้วา่เรารกัพระบิดา จงลุกขึ้น  ให ้เราท้ังหลายไปกันเถิด�

15
คําอุปมาเรือ่งเถาองุน่และกิง่

1 �เราเป็นเถาองุน่แท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ ดูแลรกัษา 2 ก่ิงทุ กก ่ิงในเราท่ี ไม่  ออกผล  
พระองค์  ก ็ทรงตัดท้ิงเสีย และก่ิงทุ กก ่ิงท่ี ออกผล  พระองค์  ก ็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น 3 ท่านท้ัง
หลายได้รบัการชาํระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคําท่ีเราได้ กล ่าวแก่ ท่าน 4 จงเข้าสนิ ทอย ู่ในเรา และเรา
เข้าสนิ ทอย ู่ในท่าน ก่ิงจะออกผลเองไม่ ได้ นอกจากจะติ ดอย ู่กับเถาฉันใด ท่านท้ังหลายจะเกิดผลไม่ ได้ 
นอกจากท่านจะเข้าสนิ ทอย ู่ในเราฉันน้ัน 5 เราเป็นเถาองุน่ ท่านท้ังหลายเป็ นก ่ิง  ผู้  ท่ี  เข ้าสนิ ทอย ู่ในเรา
และเราเข้าสนิ ทอย ู่ในเขา  ผู้ น้ันจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้ วท ่านจะทําส่ิงใดไม่ ได้  เลย 6 ถ้า
ผู้ใดมิ ได้  เข ้าสนิ ทอย ู่ในเรา  ผู้ น้ั นก ็ต้องถูกท้ิงเสียเหมือนก่ิง  แล้วก ็ เห ่ียวแหง้ไป และเขารวบรวมไว้ท้ิง
ในไฟเผาเสีย 7 ถ้าท่านท้ังหลายเข้าสนิ ทอย ู่ในเรา และถ้อยคําของเราฝงัอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอส่ิง
ใดซึ่งท่านปรารถนา ท่านก็จะได้ สิ ่งน้ัน 8 พระบิดาของเราทรงได้รบัเกียรติ เพราะเหตุน้ี คือเมื่อท่านท้ัง
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หลายเกิดผลมาก ท่านจึงเป็นสาวกของเรา 9 พระบิดาทรงรกัเราฉันใด เราก็รกัท่านท้ังหลายฉันน้ัน
จงย ึดม ่ันอยู่ในความรกัของเรา 10 ถ้าท่านท้ังหลายรกัษาบัญญั ติ ของเรา ท่านก็จะย ึดม ่ันอยู่ในความรกั
ของเรา เหมือนดังท่ีเรารกัษาพระบัญญั ติ ของพระบิดาเรา และย ึดม ่ันอยู่ในความรกัของพระองค์ 11  น้ี 
คือส่ิงท่ีเราได้บอกแก่ท่านท้ังหลายแล้ว  เพื่อให ้ ความยนิดี ของเราดํารงอยูใ่นท่าน และให ้ความยนิดี ของ
ท่านเตม็เป่ี ยม 12  น่ี แหละเป็นบัญญั ติ ของเรา คือใหท่้านท้ังหลายรกัซึ่ งก ันและกัน เหมือนดังท่ีเราได้รกั
ท่าน 13  ไม่มี  ผู้ ใดมคีวามรกัท่ี ยิ่งใหญ่  กวา่น ี้ คือการท่ี ผู้  หน ึ่งผู้ใดจะสละชวีติของตนเพื่ อม ิตรสหายของตน
14 ถ้าท่านท้ังหลายประพฤติ ตามท่ี เราส่ังท่าน ท่านกจ็ะเป็ นม ิตรสหายของเรา

ครสิเตียนคื อม ิตรสหายของพระครสิต์
15 เราไม่เรยีกท่านท้ังหลายวา่ทาสอกี เพราะทาสไม่ทราบวา่นายของเขาทําอะไร  แต่ เราเรยีกท่านวา่

มิตรสหาย เพราะวา่ทุกส่ิงท่ีเราได้ยนิจากพระบิดาของเรา เราได้สําแดงแก่ท่านแล้ว 16 ท่านท้ังหลาย
ไม่ ได้ เลือกเรา  แต่ เราได้เลือกท่านท้ังหลาย และได้ แต่ งต้ังท่านท้ังหลายไว ้ให ้ท่านจะไปเกิดผล และเพื่อ
ให้ผลของท่านอยู ่ถาวร เพื่อวา่เม่ือท่านทูลขอส่ิงใดจากพระบิดาในนามของเรา  พระองค์ จะได้ประทาน
ส่ิงน้ันให ้แก่  ท่าน 17  สิ ่งเหล่าน้ีเราส่ังท่านท้ังหลายไว ้วา่ ท่านจงรกัซึ่ งก ันและกัน

ครสิเตียนท่ี ดี จะถูกเกลียดชงั
18 ถ้าโลกน้ี เกล ียดชงัท่านท้ังหลาย ท่านท้ังหลายก ็รู ้วา่โลกได้ เกล ียดชงัเราก่อน 19 ถ้าท่านท้ังหลาย

เป็นของโลก โลกก็จะรกัท่านซ่ึงเป็นของโลก  แต่ เพราะท่านไม่ ใช ่ของโลก  แต่ เราได้เลือกท่านออกจาก
โลก  เหตุ ฉะน้ันโลกจึงเกลียดชงัท่าน 20 จงระลึกถึงคําท่ีเราได้ กล ่าวแก่ท่านท้ังหลายแล้ วว ่า �ทาสมิ ได้  
เป็นใหญ่ กวา่นายของเขา� ถ้าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่านท้ังหลายด้วย ถ้าเขารกัษาคําของเรา
เขากจ็ะรกัษาคําของท่านท้ังหลายด้วย 21  แต่  ทุ กส่ิงท่ีเขาจะกระทําแก่พวกท่านน้ั นก ็เพราะนามของเรา
เพราะเขาไม่ รู ้จักพระองค์ ผู้ ทรงใช้เรามา 22 ถ้าเราไม่ ได้ มาประกาศแก่ พวกเขา เขาก็คงจะไม่ มี  บาป  แต่  
บัดน้ี เขาไม่ มี ข้อแก้ตัวในเรือ่งบาปของเขา 23  ผู้  ท่ี  เกล ียดชงัเราก ็เกล ียดชงัพระบิดาของเราด้วย 24  ถ้า 
 ณ ท่ามกลางพวกเขา เรามิ ได้ กระทําส่ิงซ่ึงไม่ มี  ผู้ อื่นได้กระทําเลย พวกเขาก็จะไม่ มี  บาป  แต่  เดีย๋วน้ี เขา
ก ็ได้  เห ็นและเกลียดชงัท้ังตัวเราและพระบิดาของเรา 25  แต่ การน้ี เก ิดขึ้นเพื่อคําท่ี เข ียนไว้ในพระราช
บัญญั ติ ของพวกเขาจะสําเรจ็ ซ่ึงวา่ �เขาได้ เกล ียดชงัเราโดยไร ้เหตุ �

พระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ ผู้ ทรงเป็นพยาน
26  แต่ เมื่อพระองค์ ผู้ ปลอบประโลมใจท่ีเราจะใช้มาจากพระบิดามาหาท่านท้ังหลาย คือพระวญิญาณ

แหง่ความจรงิ  ผู้ ทรงมาจากพระบิ ดาน ้ันได้เสดจ็มาแล้ว  พระองค์ น้ันจะทรงเป็นพยานถึงเรา 27 และ
ท่านท้ังหลายกจ็ะเป็นพยานด้วย เพราะวา่ท่านได้ อยู ่กับเราต้ังแต่แรกแล้ว�

16
คําสัญญาแหง่การถูกข่มเหงของครสิเตียน (มธ 24:9-10;  ลก 21:16-19)

1 �เราบอกส่ิงเหล่าน้ี แก่ ท่านท้ังหลาย  ก ็เพื่อไม่ ให ้ท่านสะดุดใจ 2 เขาจะไล่ท่านเสียจากธรรมศาลา
 แท้  จร ิงวนัหน่ึงคนใดท่ีประหารชวีติของท่านจะคิดวา่ เขาทําการน้ันเป็นการปฏิบั ติ  พระเจ้า 3 เขาจะ
กระทําดังน้ันแก่ท่านเพราะเขาไม่ รู ้จักพระบิดาและไม่ รู ้จักเรา 4  แต่  ท่ี เราบอกส่ิงเหล่าน้ี แก่ ท่านก็เพื่อ
วา่เม่ือถึงเวลาน้ัน ท่านจะได้ระลึกวา่เราได้บอกท่านไว ้แล้ว และเรามิ ได้ บอกเรือ่งน้ี แก่ ท่านท้ังหลายแต่ 
แรก เพราะวา่เรายงัอยูกั่ บท ่าน 5  แต่  บัดน้ี เรากําลังจะไปหาพระองค์ ผู้ ทรงใชเ้รามา และไม่ มี ใครในพวก
ท่านถามเราวา่ � พระองค์ จะเสดจ็ไปท่ี ไหน � 6  แต่ เพราะเราได้บอกเรือ่งน้ี แก่ พวกท่าน  จิ ตใจของท่าน
จึงเต ็มด ้วยความทุกข์ โศก 

พระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์จะทรงเตือนใหโ้ลกรู ้สํานึก 
7 อยา่งไรกต็ามเราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลาย คือการท่ีเราจากไปน้ั นก ็เพื่อประโยชน์ของท่าน

เพราะถ้าเราไม่ ไป  พระองค์  ผู้ ปลอบประโลมใจก็จะไม่เสดจ็มาหาท่าน  แต่ ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช ้
พระองค์ มาหาท่าน 8 เมื่อพระองค์น้ันเสดจ็มาแล้ว  พระองค์ จะทรงกระทําให้โลกรูสึ้กถึงความผิดบาป
และถึงความชอบธรรม และถึงการพิพากษา 9 ถึงความผิดบาปน้ัน คือเพราะเขาไม่เชื่อในเรา 10 ถึง
ความชอบธรรมน้ัน คือเพราะเราไปหาพระบิดาของเรา และท่านท้ังหลายจะไม่ เห ็นเราอกี 11 ถึงการ
พิพากษาน้ัน คือเพราะผู้ครองโลกน้ี ถู กพิพากษาแล้ว

พระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์จะทรงนําทางครสิเตียน
12 เราย ังม ี อ ีกหลายส่ิงท่ีจะบอกท่านท้ังหลาย  แต่  เดีย๋วน้ี ท่านยงัรบัไว ้ไม่ได้ 13 เมื่อพระองค์ พระ

วญิญาณ แหง่ ความ จรงิ จะ เสดจ็ มา แล้ว  พระองค์ จะ นํา ท่าน ท้ัง หลาย ไป สู่ ความ จรงิ ท้ัง มวล เพราะ
พระองค์จะไม่ตรสัโดยพระองค์ เอง  แต่  พระองค์ จะตร ัสส ่ิงท่ี พระองค์ ทรงได้ ยนิ และพระองค์จะทรง



ยอหน์ 16:14 855 ยอหน์ 17:11

แจ้งใหท่้านท้ังหลายรูถึ้งส่ิงเหล่าน้ั นที จ่ะเกิดขึ้น 14  พระองค์ จะทรงใหเ้ราได้รบัเกียรติ เพราะวา่พระองค์
จะทรงเอาส่ิงท่ีเป็นของเรามาสําแดงแก่ท่านท้ังหลาย 15  ทุ กส่ิงท่ีพระบิดาทรงมีน้ันเป็นของเรา  เหตุ 
ฉะน้ันเราจึงกล่าววา่ พระวญิญาณทรงเอาส่ิงซึ่งเป็นของเราน้ันมาสําแดงแก่ท่านท้ังหลาย

 พระเยซู ทรงปลอบใจเหล่าสาวกเก่ียวกับการสิน้พระชนม์และการฟ้ืนคืนชพีของพระองค์
16  อ ีกหน่อยท่านท้ังหลายก็จะไม่ เห ็นเรา และต่อไปอกีหน่อยท่านก็จะเหน็เรา เพราะเราไปถึงพระ

บิดา� 17 สาวกบางคนของพระองค์จึงพู ดก ั นว ่า � ท่ี  พระองค์ ตรสักับเราวา่ � อ ีกหน่อยท่านท้ังหลายก็จะ
ไม่ เห ็นเรา และต่อไปอกีหน่อยท่านก็จะเหน็เรา�  และ �เพราะเราไปถึงพระบิดา�  เหล่าน้ี หมายความ
วา่อะไร� 18 เขาจึงพู ดก ั นว ่า �น้ันหมายความวา่อะไรท่ี พระองค์ ตร ัสว ่า � อกีหน่อย � เราไม่ทราบวา่  สิ ่งท่ี 
พระองค์ ตร ัสน ้ันหมายความวา่อะไร� 19  พระเยซู ทรงทราบวา่เขาอยากทูลถามพระองค์ จึงตรสักับเขาวา่
�ท่านท้ังหลายถามกันอยู ่หรอืวา่ เราหมายความวา่อะไรท่ี พูดวา่ � อ ีกหน่อยท่านก็จะไม่ เห ็นเรา และต่อ
ไปอกีหน่อยท่านก็จะเหน็เรา� 20 เราบอกความจรงิแก่ท่านท้ังหลายวา่ ท่านจะรอ้งไห้และครํ่าครวญ  
แต่ โลกจะชื่นชมยนิดี และท่านท้ังหลายจะทุกข์ โศก  แต่  ความทุกข์ โศกของท่านจะกลับกลายเป็นความ
ชื่นชมยนิดี 21 เมื่อผูห้ญิงกําลังจะคลอดบุตร นางก ็มี  ความทุกข์ เพราะถึงกําหนดแล้ว  แต่ เมื่อคลอดบุตร
แล้ว นางก ็ไม่ ระลึกถึงความเจบ็ปวดน้ันเลย เพราะมี ความชื่นชมยนิดี  ท่ี คนหน่ึงเกิดมาในโลก 22 ฉันใด
ก ็ดี  ขณะน้ี ท่านท้ังหลายมี ความทุกข์  โศก  แต่ เราจะเหน็ท่านอกี และใจท่านจะชื่นชมยนิดี และไม่ มี  ผู้ ใด
ชว่งชงิความชื่นชมยนิดีไปจากท่านได้ 23 ในวนัน้ันท่านจะไม่ถามอะไรเราอกี เราบอกความจรงิแก่ท่าน
ท้ังหลายวา่ ถ้าท่านจะขอส่ิงใดจากพระบิดาในนามของเรา  พระองค์ จะทรงประทานส่ิงน้ันให ้แก่  ท่าน 
24  แม้  จนบัดน้ี ท่านยงัไม่ ได้ ขอส่ิงใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยนิดีของท่าน
จะมี เตม็เป่ียม 25 เราพูดเรือ่งน้ีกั บท ่านเป็นคําอุปมา  แต่ วนัหน่ึงเราจะไม่ พู  ดก ั บท ่านเป็นคําอุปมาอกี
 แต่ จะบอกท่านถึงเรือ่งพระบิดาอยา่งแจ่มแจ้ง 26 ในวนัน้ันพวกท่านจะทูลขอในนามของเรา และเราจะ
ไม่บอกท่านวา่ เราจะออ้นวอนพระบิดาเพื่อท่าน 27 เพราะวา่พระบิดาเองก็ทรงรกัท่านท้ังหลาย เพราะ
ท่านรกัเราและเชื่อวา่เรามาจากพระเจ้า 28 เรามาจากพระบิดาและได้ เข ้ามาในโลกแล้ว เราจะจากโลก
น้ีไปถึงพระบิดาอกี� 29  เหล่ าสาวกของพระองค์ทูลพระองค์ วา่ � ดู  เถิด  บัดน้ี  พระองค์ ตร ัสอย ่างแจ่มแจ้ง
แล้ว  มิได้ ตรสัเป็นคําอุปมา 30  เดีย๋วน้ี พวกข้าพระองค์ รู ้ แน่ว ่า  พระองค์ ทรงทราบทุกสิง่ และไม่จําเป็ นที ่ ผู้ ใด
จะทูลถามพระองค์ อกี  ด้วยเหตุน้ี ข้าพระองค์เชื่อวา่พระองค์ทรงมาจากพระเจ้า� 31  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่
� เดีย๋วน้ี ท่านท้ังหลายเชื่อแล้วหรอื 32  ดู  เถิด เวลาจะมา เวลาน้ั นก ็ถึงแล้ว  ท่ี ท่านจะต้องกระจัดกระจาย
ไปยงัท่ีของท่านทุกคน และจะท้ิงเราไว ้แต่ผู้เดียว  แต่ เราหาได้ อยู ่ ผู้ เดียวไม่ เพราะพระบิดาทรงสถิตอยู่
กับเรา 33 เราได้บอกเรือ่งน้ี แก่  ท่าน เพื่อท่านจะได้ มี  สันติ สุขในเรา ในโลกน้ีท่านจะประสบความทุกข์ ยาก 
 แต่ จงชื่นใจเถิด เพราะวา่เราได้ชนะโลกแล้ว�

17
การอธษิฐานอยา่งมหาปุโรหติของพระเยซู

1  พระเยซู ตร ัสด ังน้ันแล้ว  พระองค์  ก็ ทรงแหงนพระพักตรข์ึ้นดูฟ้าและตร ัสว ่า �พระบิดาเจ้าข้า ถึงเวลา
แล้ว ขอทรงโปรดใหพ้ระบุตรของพระองค์ ได้ รบัเกียรติ เพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติ แด่  พระองค์ 2  ดัง
ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงโปรดให้พระบุ ตรม ีอาํนาจเหนือเน้ือหนังท้ังส้ิน  เพื่อให ้พระบุตรประทานชวี ิตน ิรนัดร ์แก่ 
คนท้ังปวงท่ี พระองค์ ทรงมอบแก่พระบุตรน้ัน 3 และน่ีแหละคือชวี ิตน รินัดร์ คือท่ีเขารูจั้กพระองค์  ผู้ ทรง
เป็นพระเจ้าเท่ียงแท้ องค์  เดียว และรูจั้กพระเยซู ครสิต์  ท่ี  พระองค์ ทรงใช ้มา 4 ข้าพระองค์ ได้ ถวายเกียรติ 
แด่  พระองค์ ในโลก ข้าพระองค์ ได้ กระทําพระราชกิจท่ี พระองค์ ทรงให้ข้าพระองค์กระทําน้ันสําเรจ็แล้ว
5  บัดน้ี  โอ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ ได้ รบัเกียรติต่อพระพักตรข์องพระองค์ คือเกียรติ
ซึ่งข้าพระองค์ ได้  มี รว่มกับพระองค์ ก่อนท่ี โลกน้ี มี  มา 6 ข้าพระองค์ ได้ สําแดงพระนามของพระองค์ แก่ 
คนท้ังหลายท่ี พระองค์  ได้ ประทานให ้แก่ ข้าพระองค์จากมวลมนษุย ์โลก คนเหล่าน้ันเป็นของพระองค์ 
แล้ว และพระองค์ ได้ ประทานเขาให ้แก่ ข้าพระองค์ และเขาได้รกัษาพระดํารสัของพระองค์ แล้ว 7  บัดน้ี 
เขาท้ังหลายรู ้วา่  ทุ กส่ิงท่ี พระองค์  ได้ ประทานแก่ข้าพระองค์น้ันมาจากพระองค์ 8 เพราะวา่พระดํารสัท่ี 
พระองค์ ตรสัประทานให ้แก่ ข้าพระองค์ น้ัน ข้าพระองค์ ได้  ให ้เขาแล้ว และเขาได้รบัไว้ และเขารู ้แน่ว ่าข้า
พระองค์มาจากพระองค์ และเขาเชื่อวา่  พระองค์  ได้ ทรงใชข้้าพระองค์ มา 9ข้าพระองค์อธษิฐานเพื่อเขา
ข้าพระองค์ มิได้ อธษิฐานเพื่อโลก  แต่ เพื่อคนเหล่าน้ั นที ่ พระองค์  ได้ ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะวา่เขา
เป็นของพระองค์ 10  ทุ กส่ิงซึ่งเป็นของข้าพระองค์ ก ็เป็นของพระองค์ และทุกส่ิงซ่ึงเป็นของพระองค์ ก ็
เป็นของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ มีเกียรติ ในส่ิงเหล่าน้ัน 11  บัดน้ี ข้าพระองค์จะไม่ อยู ่ในโลกน้ี อกี  แต่ 
พวกเขายงัอยู่ในโลกน้ี และข้าพระองค์กําลังจะไปหาพระองค์ ข้าแต่พระบิดาผู้ บรสุิทธิ ์ขอพระองค์ทรง
โปรดพิทั กษ ์รกัษาบรรดาผู้ ท่ี  พระองค์  ได้ ประทานแก่ข้าพระองค์ ไว ้โดยพระนามของพระองค์ เพื่อเขาจะ
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เป็ นอ ันหน่ึ งอ ันเดียวกัน เหมือนดังข้าพระองค์กับพระองค์ 12 เม่ือข้าพระองค์ยงัอยู่กับคนเหล่าน้ันใน
โลกน้ี ข้าพระองค์ กไ็ด้  พิทักษ์ รกัษาพวกเขาไวโ้ดยพระนามของพระองค์  ผู้ ซึ่งพระองค์ ได้ ประทานแก่ข้า
พระองค์ ข้าพระองค์ ได้ ปกป้องเขาไว้และไม่ มี  ผู้  หน ่ึงผู้ใดเสียไปนอกจากลูกของความพินาศ เพื่อพระ
คัมภีรจ์ะสําเรจ็ 13และบัดน้ีข้าพระองค์กําลังจะไปหาพระองค์ และข้าพระองค์ กล ่าวถึงส่ิงเหล่าน้ีในโลก
เพื่อเขาจะได้รบัความชื่นชมยนิดีของข้าพระองค์อยา่งเตม็เป่ี ยม 14 ข้าพระองค์ ได้ มอบพระดํารสัของ
พระองค์ ให ้ แก่ เขาแล้ว และโลกน้ี ได้  เกล ียดชงัเขา เพราะเขาไม่ ใช ่ของโลก เหมือนดังท่ีข้าพระองค์ ไม่ใช ่
ของโลก 15 ข้าพระองค์ ไม่ได้  ขอให ้ พระองค์ เอาเขาออกไปจากโลก  แต่ ขอปกป้องเขาไว ้ให ้พ้นจากความ
ชัว่รา้ย 16 เขาไม่ ใช ่ของโลก เหมือนดังท่ีข้าพระองค์ ไม่ใช ่ของโลก 17 ขอทรงโปรดชาํระเขาให ้บรสุิทธิ ์
ด้วยความจรงิของพระองค์ พระวจนะของพระองค์เป็นความจรงิ 18  พระองค์ ทรงใช้ข้าพระองค์มาใน
โลกฉันใด ข้าพระองค์ ก ็ ใช ้เขาไปในโลกฉันน้ัน 19 ข้าพระองค์ถวายตัวของข้าพระองค์เพราะเหน็แก่ เขา 
 เพื่อให ้เขารบัการทรงชาํระแต่งต้ังไวโ้ดยความจร ิงด ้วยเช ่นก ัน 20 ข้าพระองค์ มิได้ อธษิฐานเพื่อคนเหล่า
น้ีพวกเดียว  แต่ เพื่อคนท้ังปวงท่ีจะเชื่อในข้าพระองค์เพราะถ้อยคําของเขา 21 เพื่อเขาท้ังหลายจะได้ 
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน  ดังท่ี  พระองค์ คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์ในพระองค์  
เพื่อให ้เขาเป็ นอ ันหน่ึ งอ ันเดียวกั นก ับพระองค์และกับข้าพระองค์ ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อวา่พระองค์ทรง
ใช้ข้าพระองค์ มา 22  เกียรติ ซึ่งพระองค์ ได้ ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ได้  มอบให ้ แก่  เขา เพื่อเขา
จะได้ เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน  ดังท่ี  พระองค์ กับข้าพระองค์เป็ นอ ันหน่ึ งอ ันเดียวกันน้ัน 23 ข้าพระองค์ อยู ่
ในเขา และพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ เพื่อเขาท้ังหลายจะได้เป็ นอ ันหน่ึ งอ ันเดียวกันอยา่งสมบู รณ ์
และเพื่อโลกจะได้ รู ้วา่พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์ มา และพระองค์ทรงรกัเขาเหมือนดังท่ี พระองค์ ทรง
รกัข้าพระองค์ 24 พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่าน้ั นที ่ พระองค์  ได้ ประทานให ้แก่ ข้า
พระองค์  อยู ่กับข้าพระองค์ในท่ีซ่ึงข้าพระองค์ อยู ่น้ันด้วย เพื่อเขาจะได้ เห ็นสงา่ราศีของข้าพระองค์ซึ่ง
พระองค์ ได้ ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรกัข้าพระองค์ ก่อนท่ี จะทรงสรา้งโลก 25  โอ ข้า
แต่พระบิดาผู้ ชอบธรรม โลกน้ี ไม่รู ้จักพระองค์  แต่ ข้าพระองค์ รู ้จักพระองค์ และคนเหล่าน้ี รู ้วา่พระองค์ 
ได้ ทรงใช้ข้าพระองค์ มา 26 ข้าพระองค์ ได้ ประกาศให้เขารูจั้กพระนามของพระองค์ และจะประกาศให้
เขารู ้อกี เพื่อความรกัท่ี พระองค์  ได้ ทรงรกัข้าพระองค์จะดํารงอยูใ่นเขา และข้าพระองค์จะอยูใ่นเขา�

18
 พระเยซู ในสวนเกทเสมนี ทรงถูกทรยศและถูกจั บก ุม (มธ 26:47-56; มก 14:43-50;  ลก 22:47-53)

1 เม่ือพระเยซูตร ัสด ังน้ี แล้ว  พระองค์  ได้ เสด็จออกไปกับเหล่าสาวกของพระองค์ข้ามลําธารขิดโรนไปยงั
สวนแหง่หน่ึง  พระองค์ เสด็จเข้าไปในสวนน้ั นก ับเหล่าสาวก 2  ยู ดาสผู้ ท่ี ทรยศพระองค์ ก็  รู ้จักสวนน้ันด้วย
เพราะวา่พระเยซูกับเหล่าสาวกของพระองค์เคยมาพบกั นที ่น่ันบ่อยๆ 3  ยู ดาสจึงพาพวกทหารกับเจ้าหน้าท่ี
มาจากพวกปุโรหติใหญ่และพวกฟาร ิสี ถือโคมถือไต้และเครือ่งอาวุธไปท่ี น่ัน 4  พระเยซู ทรงทราบทุกสิง่ท่ีจะ
เกิดขึ้ นก ับพระองค์  พระองค์ จึงเสด็จออกไปถามเขาวา่ �ท่านท้ังหลายมาหาใคร� 5 เขาทูลตอบพระองค์ วา่ 
�มาหาเยซูชาวนาซาเรธ็�  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �เราคือผู้ น้ันแหละ �  ยู ดาสผู้ทรยศพระองค์ ก็ ยนือยู่กับ
คนเหล่าน้ันด้วย 6 เม่ือพระองค์ตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �เราคือผู้ น้ันแหละ � เขาทัง้หลายได้ถอยหลังและ
ล้มลงท่ี ดิน 7  พระองค์ จึงตรสัถามเขาอ ีกวา่ �ท่านมาหาใคร� เขาทูลตอบวา่ �มาหาเยซูชาวนาซาเรธ็� 8  
พระเยซู ตรสัตอบวา่ �เราบอกท่านแล้ วว ่าเราคือผู้ น้ัน  เหตุ ฉะน้ันถ้าท่านแสวงหาเราก็จงปล่อยคนเหล่า
น้ีไปเถิด� 9  ทัง้น้ี  ก็ เพื่อพระดํารสัจะสําเรจ็ ซ่ึงพระเยซูตรสัไว ้แล ้ วว ่า �คนเหล่าน้ันซ่ึงพระองค์ ได้ ประทาน
แก่ข้าพระองค์ ไม่ได้ เสียไปสักคนเดียว� 10  ซี โมนเปโตรมี ดาบ จึงชกัออกและฟันผู้ รบัใช ้คนหน่ึงของมหา
ปุโรหติ  ถู  กห ูข้างขวาขาดไป ชื่อของผู้ รบัใช ้คนน้ันคื อม ัลคัส 11  พระเยซู จึงตรสักับเปโตรวา่ �จงเอาดาบใส่
ฝกัเสีย เราจะไม่ด่ืมถ้วยซ่ึงพระบิดาของเราประทานแก่เราหรอื�

ทรงอยูต่่อหน้าอนันาสและคายาฟาส (มธ 26:57-68; มก 14:53-65;  ลก 22:66-71)
12 พวกพลทหารกับนายทหารและเจ้าหน้าท่ีของพวกยวิจึงจับพระเยซูมัดไว้ 13  แล ้วพาพระองค์ไปหาอนั

นาสก่อน เพราะอนันาสเป็นพ่อตาของคายาฟาสผู้ซ่ึงเป็นมหาปุโรหติประจําการในปี น้ัน 14 คายาฟาสผู้ น้ี 
แหละท่ีแนะนําพวกย ิวว ่า ควรใหค้นหน่ึงตายแทนพลเมืองทัง้หมด

เปโตรปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:69-75; มก 14:66-72;  ลก 22:54-62)
15  ซี โมนเปโตรได้ ติ ดตามพระเยซู ไป และสาวกอกีคนหน่ึ งก ็ ติ ดตามไปด้วย สาวกคนน้ันเป็ นที ่ รู ้จักของ

มหาปุโรหติ และเขาได้ เข ้าไปกับพระเยซูถึงคฤหาสน์ของมหาปุโรหติ 16  แต่ เปโตรยนือยู่ข้างนอกรมิประตู
สาวกอกีคนหน่ึงน้ั นที ่ รู ้จั กก ั นก ับมหาปุโรหติ จึงได้ออกไปและพู ดก ับหญิงท่ีเฝ้าประตู  แล้วก็ พาเปโตรเข้าไป
17  ผู้ หญิงคนท่ีเฝ้าประตูจึงถามเปโตรวา่ �ท่านเป็นสาวกของคนน้ันด้วยหรอื� เขาตอบวา่ �ข้าไม่ เป็น �
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18 พวกผู้ รบัใช ้กับเจ้าหน้าท่ี ก็ ยนือยู ่ท่ี น่ันเอาถ่านมาก่อไฟเพราะอากาศหนาว  แล้วก็ ยนืผิงไฟกัน เปโตรก็ยนื
ผิงไฟอยูกั่บเขาด้วย

 พระเยซู ทรงอยูต่่อหน้ามหาปุโรหติ
19มหาปุโรหติจึงได้ถามพระเยซูถึงเหล่าสาวกของพระองค์ และคําสอนของพระองค์ 20  พระเยซู ตรสัตอบ

ท่านวา่ �เราได้ กล ่าวให้โลกฟงัอยา่งเปิดเผย เราส่ังสอนเสมอท้ังในธรรมศาลาและท่ีในพระวหิารท่ีพวก
ยวิเคยชุ มน ุมกัน และเราไม่ ได้  กล ่าวส่ิงใดอยา่งลับๆเลย 21 ท่านถามเราทําไม จงถามผู้ ท่ี  ได้ ฟงัเราวา่
เราได้ พู ดอะไรกับเขา  ดู  เถิด เขารูว้า่เรากล่าวอะไร� 22 เม่ือพระองค์ตร ัสด ังน้ันแล้ว  เจ้าหน้าท่ี คนหน่ึงซ่ึง
ยนือยู ่ท่ี น่ันได้ตบพระเยซูด้วยฝ่ามือของเขาแล้วพูดวา่ � เจ้ าตอบมหาปุโรหติอยา่งน้ันหรอื� 23  พระเยซู ตรสั
ตอบเขาวา่ �ถ้าเราพูดผิด จงเป็นพยานในส่ิงท่ีผิดน้ัน  แต่ ถ้าเราพูดถูก ท่านตบเราทําไม� 24 อนันาสจึง
ใหพ้าพระเยซูซ่ึงถูกมั ดอย ู่ไปหาคายาฟาสผู้เป็นมหาปุโรหติประจําการ 25  ซี โมนเปโตรกําลังยนืผิงไฟอยู่ คน
เหล่าน้ันจึงถามเปโตรวา่ � เจ้ าเป็นสาวกของคนน้ันด้วยหรอื� เปโตรปฏิเสธวา่ �ข้าไม่ เป็น � 26  ผู้รบัใช ้คน
หน่ึงของมหาปุโรหติซ่ึงเป็นญาติกับคนท่ีเปโตรฟันหูขาดก็ กล ่าวขึ้ นว ่า �ข้าเหน็เจ้ากั บท ่านผู้น้ันในสวนไม่ ใช ่ 
หรอื � 27 เปโตรปฏิเสธอกีครัง้หน่ึง และในทันใดน้ันไก่ ก็  ขัน 

เขานําพระเยซูไปอยูต่่อหน้าปีลาต (มธ 27:1-14; มก 15:1-5;  ลก 23:1-7)
28 เขาจึงได้พาพระเยซูออกไปจากคายาฟาสไปยงัศาลปร ีโทเร ี ยม เป็นเวลาเชา้ตรู่ พวกเขาเองไม่ ได้  เข ้า

ไปในศาลปร ีโทเร ี ยม เพื่อไม่ ให ้เป็นมลทิน  แต่ จะได้กินปัสกาได้ 29  ปี ลาตจึงออกมาหาเขาเหล่าน้ันแล้วถาม
วา่ �พวกท่านมีเรือ่งอะไรมาฟ้องคนน้ี� 30 เขาตอบท่านวา่ �ถ้าเขาไม่ ใช ่ ผู้รา้ย พวกข้าพเจ้าก็จะไม่มอบเขา
ไวกั้ บท ่าน� 31  ปี ลาตจึงกล่าวแก่เขาวา่ �พวกท่านจงเอาคนน้ีไปพิพากษาตามกฎหมายของท่านเถิด� พวก
ยวิจึงเรยีนท่านวา่ �การท่ีพวกข้าพเจ้าจะประหารชวีติคนใดคนหน่ึงน้ันเป็นการผิดกฎหมาย� 32  ทัง้น้ี เพื่อ
พระดํารสัของพระเยซูจะสําเรจ็ ซ่ึงพระองค์ตร ัสว ่า  พระองค์ จะทรงสิน้พระชนม์ อยา่งไร 33  ปี ลาตจึงเข้าไป
ในศาลปร ีโทเร ียมอกี และเรยีกพระเยซูมาทูลถามพระองค์ วา่ �ท่านเป็นกษั ตร ิย์ของพวกยวิหรอื� 34  พระ
เยซู ตรสัตอบท่านวา่ �ท่านถามอยา่งน้ันแต่ลําพังท่านเองหรอื หร ือม ีคนอื่นบอกท่านถึงเรือ่งของเรา�
35  ปี ลาตทูลตอบวา่ �เราเป็นยวิหรอื  ชนชาติ ของท่านเองและพวกปุโรหติใหญ่ ได้ มอบท่านไวกั้บเรา ท่านทํา
ผิดอะไร� 36  พระเยซู ตรสัตอบวา่ �อาณาจักรของเรามิ ได้ เป็นของโลกน้ี ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลก
น้ี คนของเราก็จะได้ ต่อสู้  ไม่  ให ้เราตกในเงื้อมมือของพวกยวิ  แต่  บัดน้ี อาณาจักรของเรามิ ได้ มาจากโลก
น้ี� 37  ปี ลาตจึงทูลถามพระองค์ วา่ �ถ้าเชน่น้ันท่านเป็นกษั ตร ิย ์หรอื �  พระเยซู ตรสัตอบวา่ �ท่านพูดวา่เรา
เป็นกษั ตร ิย์  เพราะเหตุน้ี เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลก เพื่อเราจะเป็นพยานถึงความจรงิ คนท้ังปวง
ซึ่งอยู่ฝ่ายความจรงิยอ่มฟงัเสียงของเรา� 38  ปี ลาตทูลถามพระองค์ วา่ �ความจรงิคืออะไร� เม่ือถามดัง
น้ันแล้ วท ่านก็ออกไปหาพวกย ิวอ ีก และบอกเขาวา่ �เราไม่ เห ็นคนน้ั นม ีความผิดแม้ แต่  น้อย 

 พระเยซู  ถู กพิพากษาวา่ผิด บารบับัสได้รบัการปลดปล่อย (มธ 27:15-26; มก 15:6-15;  ลก 23:18-25)
39  แต่ พวกท่านมีธรรมเนียมให้เราปล่อยคนหน่ึงให ้แก่ ท่านในเทศกาลปัสกา ฉะน้ันท่านจะให้เราปล่อย

กษั ตร ิยข์องพวกยวิให ้แก่ ท่านหรอื� 40 คนทัง้หลายจึงรอ้งขึ้ นอ ี กวา่ �อยา่ปล่อยคนน้ี  แต่ จงปล่อยบารบับัส�
บารบับั สน ้ันเป็นโจร

19
 พระเยซู  ได้ รบัการสวมมงกุฎหนาม

1 ขณะน้ันปีลาตจึงให้เอาพระเยซูไปโบยตี 2 และพวกทหารก็เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของ
พระองค์ และให ้พระองค์ สวมเส้ือสี ม่วง 3  แล ้ วท ูลวา่ �ท่านกษั ตร ิย์ของพวกยวิ ขอทรงพระเจรญิ� และเขา
ก็ตบพระองค์ด้วยฝ่ามือ

 ปี ลาตมอบพระเยซู ให ้ แก่  ฝูงชน 
4  ปี ลาตจึงออกไปอกีและกล่าวแก่คนทัง้หลายวา่ � ดู  เถิด เราพาคนน้ีออกมาให้ท่านทัง้หลายเพื่อให้ท่าน

รู ้วา่ เราไม่ เห ็ นว ่าเขามีความผิดสิง่ใดเลย� 5  พระเยซู จึงเสด็จออกมาทรงมงกุฎทําด้วยหนามและทรงเส้ือสี 
ม่วง และปีลาตกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ � ดู คนน้ี ซิ � 6 ฉะน้ันเม่ือพวกปุโรหติใหญแ่ละพวกเจ้าหน้าท่ี ได้  เห น็พ
ระองค์ เขาทัง้หลายรอ้งองึวา่ �ตรงึเขาเสีย ตรงึเขาเสีย�  ปี ลาตกล่าวแก่เขาวา่ �พวกท่านเอาเขาไปตรงึเอง
เถิด เพราะเราไม่ เห ็ นว ่าเขามีความผิดเลย� 7 พวกยวิตอบท่านวา่ �พวกเรามี กฎหมาย และตามกฎหมาย
น้ันเขาควรจะตาย เพราะเขาได้ตัง้ตัวเป็นพระบุตรของพระเจ้า� 8 ฉะน้ั นคร ัน้ปีลาตได้ยนิดังน้ัน ท่านก็ตกใจ
กลัวมากขึ้น 9 ท่านเข้าไปในศาลปร ีโทเร ียมอกีและทูลพระเยซู วา่ �ท่านมาจากไหน�  แต่  พระเยซู  มิได้ ตรสั
ตอบประการใด 10  ปี ลาตจึงทูลพระองค์ วา่ �ท่านจะไม่ พู  ดก ับเราหรอื ท่านไม่ รู ้หรอืวา่เรามีอาํนาจท่ีจะตรงึ
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ท่านท่ี กางเขน และมีอาํนาจท่ีจะปล่อยท่านได้� 11  พระเยซู ตรสัตอบวา่ �ท่านจะมีอาํนาจเหนือเราไม่ ได้ 
นอกจากจะประทานจากเบื้องบนให ้แก่  ท่าน  เหตุ ฉะน้ันผู้ ท่ี มอบเราไวกั้ บท ่านจึ งม ีความผิดบาปมากกวา่
ท่าน� 12  ตัง้แต่ น้ันไปปีลาตก็หาโอกาสท่ีจะปล่อยพระองค์  แต่ พวกยวิรอ้งองึวา่ �ถ้าท่านปล่อยชายคนน้ี
ท่านก็ ไม่ใช ่ มิ ตรของซี ซาร ์ ผู้ ใดท่ีตัง้ตัวเป็นกษั ตร ิย ์ก็  พู ดต่อสู้ ซี  ซาร ์� 13 เม่ือปีลาตได้ยนิดังน้ัน ท่านจึงพาพระ
เยซู ออกมา  แล ้ วน ่ั งบ ัลลั งก ์ พิพากษา  ณ  ท่ี เรยีกวา่ ลานปู ศิลา ภาษาฮบีรูเรยีกวา่ กับบาธา

ชาวยวิไม่ยอมรบัพระครสิต์เป็นกษั ตร ิย์
14 วนัน้ันเป็ นว ันเตรยีมปัสกา เวลาประมาณเท่ียง ท่านพู ดก ับพวกย ิวว ่า � ดู  เถิด  น่ี คือกษั ตร ิย์ของท่านทัง้

หลาย� 15  แต่ เขาทัง้หลายรอ้งองึวา่ �เอาเขาไปเสีย เอาเขาไปเสีย ตรงึเขาเสียท่ี กางเขน �  ปี ลาตพู ดก ับเขา
วา่ �ท่านจะใหเ้ราตรงึกษั ตร ิยข์องท่านทัง้หลายท่ีกางเขนหรอื� พวกปุโรหติใหญ่ตอบวา่ � เวน้แต่  ซี  ซาร ์ แล้ว 
เราไม่ มี  กษัตรยิ ์�

ทรงถูกตรงึบนไม้ กางเขน (มธ 27:33-54; มก 15:22-39;  ลก 23:33-47)
16  แล ้วปีลาตจึงมอบพระองค์ ให ้เขาพาไปตรงึท่ี กางเขน และเขาพาพระเยซู ไป 17 และพระองค์ทรงแบก

กางเขนของพระองค์ไปยงัสถานท่ี แหง่หน ึ่งซ่ึงเรยีกวา่  สถานท่ี  กะโหลกศีรษะ ภาษาฮบีรูเรยีกวา่ กลโกธา 18  
ณ  ท่ี  น้ัน เขาตรงึพระองค์ ไว ้ ท่ี กางเขนกับคนอกีสองคน คนละข้างและพระเยซูทรงอยู ่กลาง 19  ปี ลาตให ้เข ียน
คําประจานติดไว้บนกางเขน และคําประจานน้ั นว ่า � เยซู ชาวนาซาเรธ็  กษัตรยิ ์ของพวกยวิ� 20 พวกยวิเป็ 
นอ ันมากจึงได้อา่นคําประจานน้ี เพราะท่ีซ่ึงเขาตรงึพระเยซูน้ันอยู ่ใกล้ กับกรุง และคําน้ันเขียนไวเ้ป็นภาษา
ฮบีรู ภาษากรกี และภาษาลาติน 21 ฉะน้ันพวกปุโรหติใหญ่ของพวกยวิจึงเรยีนปีลาตวา่ �ขออยา่เขียนวา่ � 
กษัตรยิ ์ของพวกยวิ�  แต่ ขอเขียนวา่ �คนน้ีบอกวา่ เราเป็นกษั ตร ิย์ของพวกยวิ� � 22  ปี ลาตตอบวา่ � สิ ่งใด
ท่ีเราเขียนแล้ วก ็ แล้วไป � 23 ครัน้พวกทหารตรงึพระเยซู ไว ้ ท่ี กางเขนแล้ว เขาทัง้หลายก็เอาฉลองพระองค์ 
แบ ่งออกเป็นส่ีส่วนใหท้หารทุกคนคนละส่ วน และเอาฉลองพระองค์ชัน้ในด้วย  ฉลองพระองค์ ชัน้ในน้ันไม่ มี  
ตะเข็บ ทอตัง้แต่บนตลอดล่าง 24  เหตุ ฉะน้ันเขาจึงพู ดก ั นว ่า �เราอยา่ฉีกแบ่ งก ันเลย  แต่  ให ้เราจับสลากกัน
จะได้ รู ้วา่ใครจะได้�  ทัง้น้ี เพื่อพระคัมภีรจ์ะสําเรจ็ท่ี วา่ �เส้ือผ้าของข้าพระองค์ เขาแบ่งปั นก ัน ส่วนเส้ือของ
ข้าพระองค์ น้ัน เขาก็จับสลากกัน� พวกทหารจึงได้กระทําดังน้ี 25  ผู้  ท่ี ยนือยู่ข้างกางเขนของพระเยซู น้ัน  มี 
มารดาของพระองค์กั บน ้าสาวของพระองค์  มาร ียภ์รรยาของเคลโอปัส และมารยีช์าวมักดาลา 26 ฉะน้ันเม่ือ
พระเยซูทอดพระเนตรเหน็มารดาของพระองค์ และสาวกคนท่ี พระองค์ ทรงรกัยนือยู ่ใกล้  พระองค์ ตรสักับ
มารดาของพระองค์ วา่ �หญิงเอย๋  จงดู  บุ ตรของท่านเถิด� 27  แล ้วพระองค์ตรสักับสาวกคนน้ั นว ่า � จงดู 
มารดาของท่านเถิด� และตัง้แต่เวลาน้ันมา สาวกคนน้ั นก ร็บันางมาอยูใ่นบ้านของตน 28 หลังจากน้ันพระ
เยซูทรงทราบวา่  ทุ กสิ่งสําเรจ็แล้ว เพื่อพระคัมภีรจ์ะสําเรจ็จึงตร ัสว ่า �เรากระหายน้ํา� 29  มี ภาชนะใส่น้ํา
องุน่เปรีย้ววางอยู ่ท่ีน่ัน เขาจึงเอาฟองน้ํา ชุ บน ํ้าองุน่เปรีย้วใส่ปลายไม้หสุบชูขึ้นใหถึ้งพระโอษฐ์ของพระองค์
30 เม่ือพระเยซูทรงร ับน ้ําองุน่เปรีย้วแล้ว  พระองค์ ตร ัสว ่า �สําเรจ็แล้ว� และทรงก้มพระเศียรลงปล่อย
พระวญิญาณจิตออกไป

พระอฐิัของพระองค์ ไม่ หกัเลย
31 เพราะวนัน้ันเป็ นว ันเตร ียม พวกยวิจึงขอให ้ปี ลาตทุบขาของผู้ ท่ี  ถู กตรงึให ้หกั และให้เอาศพไปเสีย

เพื่อไม่ ให ้ศพค้างอยู ่ท่ี กางเขนในวนัสะบาโต (เพราะวนัสะบาโตน้ันเป็ นว ันใหญ่� 32 ดังน้ันพวกทหารจึง
มาทุบขาของคนท่ี หน่ึง และขาของอกีคนหน่ึงท่ี ถู กตรงึอยู่กับพระองค์ 33  แต่ เม่ือเขามาถึงพระเยซูและเห ็
นว ่าพระองค์ สิน้พระชนม์  แล้ว เขาจึ งม ิ ได้  ทุ บขาของพระองค์ 34  แต่ ทหารคนหน่ึงเอาทวนแทงท่ี สี ข้างของ
พระองค์ และโลห ิตก ั บน ้ําก็ไหลออกมาทั นที 35 คนน้ั นที ่ เห ็ นก ็เป็นพยาน และคําพยานของเขาก็เป็นความ
จรงิ และเขาก็ รู ้วา่เขาพูดความจรงิ เพื่อท่านทัง้หลายจะได้ เชื่อ 36 เพราะสิง่เหล่าน้ี เก ิดขึ้นเพื่อข้อพระคัมภีร์
จะสําเรจ็ซ่ึงวา่ �พระอฐิัของพระองค์จะไม่หกัสักซ่ี เดียว � 37 และมีข้อพระคัมภีร ์อ ีกข้อหน่ึงวา่ �เขาทัง้หลาย
จะมองดู พระองค์  ผู้ ซ่ึงเขาเองได้ แทง �

 พระเยซู ทรงถูกฝังไวใ้นอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ (มธ 27:57-60; มก 15:43-47;  ลก 23:50-56)
38  หลังจากน้ี โยเซฟชาวบ้านอารมิาเธยี ซ่ึงเป็นสาวกลับๆของพระเยซูเพราะกลัวพวกยวิ  ก็ได้ ขอพระศพ

พระเยซูจากปีลาต และปีลาตก็ ยอมให ้โยเซฟจึงมาอญัเชญิพระศพพระเยซู ไป 39 ฝ่ายนิโคเดมัส ซ่ึงตอน
แรกไปหาพระเยซูในเวลากลางคืนน้ั นก ็ มาด ้วย เขานําเครือ่งหอมผสม คือมดยอบกับกฤษณาหนักประมาณ
สามสิบกวา่กิโลกรมัมาด้วย 40 พวกเขาอญัเชญิพระศพพระเยซู และเอาผ้าป่านกับเครือ่งหอมพันพระศพ
น้ันตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยวิ 41 ในสถานท่ี พระองค์  ถู กตรงึท่ีกางเขนน้ั นม ีสวนแหง่หน่ึง ในสวนน้ั 
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นม ี อุโมงค์ ฝังศพใหม่ ท่ี ยงัไม่ ได้ ฝังศพผู้ใดเลย 42 เพราะวนัน้ันเป็ นว ันเตรยีมของพวกยวิ และเพราะอุโมงค์
น้ันอยู ่ใกล้ เขาจึงบรรจุพระศพพระเยซู ไว ้ ท่ีน่ัน 

20
การฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเยซู ครสิต์ (มธ 28:1-10; มก 16:1-14;  ลก 24:1-43)

1 วนัแรกของสัปดาห์เวลาเชา้มืด  มาร ีย์ชาวมักดาลามาถึ งอ ุโมงค์ ฝังศพ เธอเหน็หนิออกจากปากอุโมงค์ 
อยู ่ แล้ว 2 เธอจึงวิง่ไปหาซีโมนเปโตรและสาวกอกีคนหน่ึงท่ี พระเยซู ทรงรกัน้ัน และพู ดก ับเขาวา่ �เขาเอา
องค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปจากอุโมงค์ แล้ว และพวกเราไม่ รู ้วา่เขาเอาพระองค์ไปไว ้ท่ีไหน � 3 เปโตรจึงออก
ไปย ังอ ุโมงค์กับสาวกคนน้ัน 4 เขาจึงวิง่ไปทัง้สองคน  แต่ สาวกคนน้ั นว ่ิงเรว็กวา่เปโตรจึงมาถึ งอ ุโมงค์ ก่อน 
5 เขาก้มลงมองดู เห ็นผ้าป่านวางอยู่  แต่ เขาไม่ ได้  เข ้าไปข้างใน 6  ซี โมนเปโตรตามมาถึงภายหลัง  แล ้วเข้าไป
ในอุโมงค์ เห ็นผ้าป่านวางอยู่ 7 และผ้าพันพระเศียรของพระองค์ ไม่ได้ วางอยู่กับผ้าอื่น  แต่ พับไว ้ต่างหาก 8  
แล ้วสาวกคนน้ั นที ่มาถึ งอ ุโมงค์ก่อนก็ เข ้าไปด้วย เขาได้ เห ็นและเชื่อ 9 เพราะวา่ขณะน้ันเขายงัไม่ เข ้าใจข้อ
พระคัมภีร ์ท่ีวา่  พระองค์ จะต้องฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย 10  แล ้วสาวกทัง้สองก็ กล ับไปย ังบ ้านของตน

 พระเยซู ทรงปรากฏพระองค์ต่อมารยีช์าวมักดาลา
11  แต่ ฝ่ายมารยีย์ ืนร ้องไห ้อยู ่นอกอุโมงค์  ขณะท่ี  รอ้งไห ้ อยู ่เธอก้มลงมองดู ท่ี  อุโมงค์ 12 และได้ เห ็นทูต

สวรรค์สององค์สวมเส้ือขาวน่ังอยู่  ณ  ท่ี ซ่ึงเขาวางพระศพพระเยซู  องค์  หน ่ึงอยู่เบื้องพระเศียร และองค์ หน ่ึ
งอยูเ่บื้องพระบาท 13 ทูตทัง้สองพู ดก ับมารยี ์วา่ �หญิงเอย๋  รอ้งไห ้ ทําไม � เธอตอบทูตทัง้สองวา่ �เพราะเขา
เอาองค์พระผูเ้ป็นเจ้าของข้าพเจ้าไปเสียแล้ว และข้าพเจ้าไม่ทราบวา่เขาเอาพระองค์ไปไว ้ท่ีไหน � 14 เม่ือมา
รยี ์พู  ดอย ่างน้ันแล้ว  ก็ หนักลับมาและเหน็พระเยซูประทับยนือยู่  แต่  ไม่ ทราบวา่เป็นองค์ พระเยซู 15  พระเยซู 
ตรสัถามเธอวา่ �หญิงเอย๋  รอ้งไห ้ ทําไม  เจ้ าตามหาผู้ ใด �  มาร ีย์สําคัญวา่พระองค์เป็นคนทําสวนจึงตอบ
พระองค์ วา่ �นายเจ้าข้า ถ้าท่านได้เอาพระองค์ ไป ขอบอกให ้ดิ ฉั นร ู้วา่เอาพระองค์ไปไว ้ท่ีไหน และดิฉันจะ
รบัพระองค์ ไป � 16  พระเยซู ตรสักับเธอวา่ � มาร ีย ์เอย๋ �  มาร ีย์จึงหนัมาและทูลพระองค์ วา่ �รบัโบนี� ซ่ึง
แปลวา่  อาจารย ์17  พระเยซู ตรสักับเธอวา่ �อยา่แตะต้องเรา เพราะเราย ังม ิ ได้ ขึ้นไปหาพระบิดาของเรา
 แต่ จงไปหาพวกพี่น้องของเรา และบอกเขาวา่ เราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านท้ัง
หลาย และไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านท้ังหลาย� 18  มาร ียมั์กดาลาจึงไปบอกพวกสาวกวา่
เธอได้ เห ็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว และพระองค์ ได้ ตรสัคําเหล่าน้ั นก ับเธอ

 พระเยซู ทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกเวน้แต่ โธมัส 
19 ค่ําวนัน้ันซ่ึงเป็ นว ันแรกของสัปดาห์ เม่ือสาวกปิดประตูหอ้งท่ีพวกเขาอยู ่แล ้วเพราะกลัวพวกยวิ  พระ

เยซู  ได้ เสด็จเข้ามาประทับยนือยู่ท่ามกลางเขา และตรสักับเขาวา่ � สันติ สุขจงดํารงอยู่กั บท ่านท้ังหลาย
เถิด� 20 ครัน้พระองค์ตร ัสอย ่างน้ันแล้ว  พระองค์ ทรงให้เขาดูพระหตัถ์และสีข้างของพระองค์ เม่ือพวก
สาวกเหน็องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว เขาก็ มีความยนิดี 21  พระเยซู จึงตรสักับเขาอ ีกวา่ � สันติ สุขจงดํารงอยู่กั 
บท ่านท้ังหลายเถิด พระบิดาของเราทรงใชเ้รามาฉันใด เราก ็ใช ้ท่านท้ังหลายไปฉันน้ัน� 22 ครัน้พระองค์
ตร ัสด ังน้ันแล้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขา และตรสักับเขาวา่ �ท่านท้ังหลายจงรบัพระวญิญาณ
บร ิสุทธ ์ิ เถิด 23 ถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ ใด ความผิดบาปน้ั นก ็จะถูกยกเสีย และถ้าท่านจะให้
ความผิดบาปติ ดอย ู่กับผู้ ใด ความผิดบาปกจ็ะติ ดอย ู่กับผู้ น้ัน �

 พระเยซู ทรงปรากฏพระองค์ อ ีกครัง้หน่ึงและโธมัสยอมเชื่อ
24  แต่ ฝ่ายโธมัสท่ีเขาเรยีกกั นว ่า  ดิ  ดุม ัส ซ่ึงเป็นสาวกคนหน่ึงในสิบสองคนน้ัน  ไม่ได้  อยู ่กับพวกเขาเม่ือ

พระเยซูเสด็จมา 25 สาวกอื่นๆจึงบอกโธมั สว ่า �เราได้ เห ็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว�  แต่ โธมัสตอบเขาเหล่าน้ั 
นว ่า �ถ้าข้าไม่ เห ็นรอยตะปู ท่ี พระหตัถ์ของพระองค์ และไม่ ได้ เอาน้ิวของข้าแยงเข้าไปท่ีรอยตะปู น้ัน และ
ไม่ ได้ เอามือของข้าแยงเข้าไปท่ี สี ข้างของพระองค์ แล้ว ข้าจะไม่เชื่อเลย� 26 ครัน้ล่วงไปแปดวนัแล้ว  เหล่ า
สาวกของพระองค์ อยู ่ด้วยกันข้างในอกี และโธมัสก็ อยู ่กับพวกเขาด้วย  ประตู ปิดแล้ว  พระเยซู เสด็จเข้ามา
และประทับยนือยู่ท่ามกลางเขาและตร ัสว ่า � สันติ สุขจงดํารงอยู่กั บท ่านท้ังหลายเถิด� 27  แล ้วพระองค์
ตรสักับโธมั สว ่า �จงยื่นน้ิวมาท่ี น่ี และดูมือของเรา จงยื่ นม ือออกคลําท่ี สี ข้างของเรา อยา่ขาดความเชื่อ
เลย  แต่ จงเชื่อเถิด� 28 โธมัสทูลตอบพระองค์ วา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ และพระเจ้าของข้า
พระองค์� 29  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �โธมัสเอย๋ เพราะท่านได้ เห ็นเราท่านจึงเชื่อ  ผู้  ท่ี  ไม่  เห ็นเราแต่เชื่ อก ็ 
เป็นสุข �

ความมุ่งหมายของข่าวประเสรฐิของยอหน์
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30  พระเยซู  ได้ ทรงกระทําหมายสําคัญอื่นๆอกีหลายประการต่อหน้าเหล่าสาวกของพระองค์ ซ่ึงไม่ ได้ จดไว้
ในหนังสื อม ้วนน้ี 31  แต่ การท่ี ได้ จดเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  ไว ้ ก็ เพื่อท่านทัง้หลายจะได้เชื่อวา่  พระเยซู ทรงเป็นพระ
ครสิต์พระบุตรของพระเจ้า และเม่ื อม ีความเชื่อแล้ว ท่านก็จะมี ช ีวติโดยพระนามของพระองค์

21
 พระเยซู ทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกในแควน้กาลิลี

1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  พระเยซู  ได้ ทรงสําแดงพระองค์ แก่  เหล่ าสาวกอกีครัง้หน่ึงท่ีทะเลทิเบเรยีส
และพระองค์ทรงสําแดงพระองค์ อยา่งน้ี 2  คือ  ซี โมนเปโตร โธมัสท่ีเรยีกวา่  ดิ  ดุม ัส และนาธานาเอลชาวบ้าน
คานาแควน้กาลิลี และบุตรชายทัง้สองของเศเบดี และสาวกของพระองค์ อ ีกสองคนกําลังอยู ่ด้วยกัน 

การตกปลาท่ี ล้มเหลว 
3  ซี โมนเปโตรบอกเขาวา่ �ข้าจะไปจับปลา� เขาทัง้หลายจึงพู ดก ั บท ่านวา่ �เราจะไปกั บท ่านด้วย� เขาก็

ออกไปลงเรอืทั นที  แต่ คืนน้ันเขาจับปลาไม่ ได้  เลย 4  แต่ ครั ้นร ุ่งเชา้พระเยซูประทับยนือยู ่ท่ี  ฝ่ัง  แต่  เหล่ าสาวก
ไม่ รู ้วา่เป็นพระเยซู

 พระเยซู ทรงปรากฏพระองค์และตร ัสส ัง่เหล่าสาวก อวนเต็มไปด้วยปลา
5  พระเยซู จึงตรสัถามเขาวา่ �ลูกเอย๋  มี อาหารบ้างหรอืเปล่า� เขาทูลตอบพระองค์ วา่ � ไม่มี � 6  พระองค์ 

ตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรอืเถิด  แล ้วจะได้ปลาบ้าง� เขาจึงทอดอวนลงและ
ได้ปลาเป็ นอ ันมากจนลากอวนขึ้นไม่ ได้ 7 สาวกคนท่ี พระเยซู ทรงรกัจึงบอกเปโตรวา่ �เป็นองค์ พระผู้เป็น
เจ้า � เม่ือซีโมนเปโตรได้ย ินว ่าเป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า เขาก็หยบิเส้ือคลุมชาวประมงของเขามาสวมรดัไว้
(เพราะเขาเปลือยเปล่าอยู�่  แล้วก็ กระโดดลงทะเล 8  แต่ สาวกอื่นๆน้ันน่ังเรอืเล็กๆมา ลากอวนท่ี ติ ดปลาเต็ 
มน ัน้มาด้วย (เพราะเขาอยู ่ไม่ หา่งจากฝ่ังนัก ไกลประมาณหน่ึงรอ้ยเมตรเท่าน้ัน� 9 เม่ือเขาขึ้นมาบนฝ่ัง เขา
ก็ เห ็นถ่านติดไฟอยู่ และมีปลาวางอยูข่้างบนและมี ขนมปัง 10  พระเยซู ตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �เอาปลาท่ี ได้  
เมื่อก้ีน้ี  มาบ ้าง� 11  ซี โมนเปโตรจึงไปลากอวนขึ้นฝ่ัง อวนติดปลาใหญ่ เต็ม  มี  หน ึ่งรอ้ยหา้สิบสามตัว และถึง
มากอยา่งน้ันอวนก็ ไม่  ขาด 

 พระเยซู ทรงเล้ียงเหล่าสาวก
12  พระเยซู ตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �เชญิมารบัประทานอาหารกันเถิด� และในพวกสาวกไม่ มี ใครกล้า

ถามพระองค์ วา่ �ท่านคือผู้ ใด � เพราะเขารู ้อยู ่วา่เป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า 13  พระเยซู ทรงเข้ามาหยบิขนมปัง
แจกให้เขาและทรงหยบิปลาแจกด้วย 14  น่ี เป็ นคร ้ังท่ีสามท่ี พระเยซู ทรงสําแดงพระองค์ แก่ พวกสาวกของ
พระองค์  หลังจากท่ี  พระองค์ ทรงคืนพระชนม์

� ซี  โมน  .  .  . ท่านรกัเราหรอื�
15 เม่ือรบัประทานอาหารเสรจ็แล้วพระเยซูตรสักับซีโมนเปโตรวา่ � ซี โมนบุตรชายโยนาห ์เอย๋ ท่านรกั

เรามากกวา่พวกเหล่าน้ี หรอื � เขาทูลตอบพระองค์ วา่ � ถู กแล้ว  พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์ ทรงทราบวา่ข้า
พระองค์รกัพระองค์�  พระองค์ ตร ัสส ่ังเขาวา่ �จงเล้ียงลูกแกะของเราเถิด� 16  พระองค์ ตรสักับเขาครัง้
ท่ีสองอ ีกวา่ � ซี โมนบุตรชายโยนาห ์เอย๋ ท่านรกัเราหรอื� เขาทูลตอบพระองค์ วา่ � ถู กแล้ว  พระองค์  
เจ้าข้า  พระองค์ ทรงทราบวา่ข้าพระองค์รกัพระองค์�  พระองค์ ตรสักับเขาวา่ �จงเล้ียงแกะของเราเถิด�
17  พระองค์ ตรสักับเขาครัง้ท่ีสามวา่ � ซี โมนบุตรชายโยนาห ์เอย๋ ท่านรกัเราหรอื� เปโตรก็ เป็นทุกข์ ใจท่ี 
พระองค์ ตรสัถามเขาครัง้ท่ีสามวา่ �ท่านรกัเราหรอื� และเขาทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์ 
ทรงทราบทุกสิง่  พระองค์ ทรงทราบวา่ ข้าพระองค์รกัพระองค์�  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �จงเล้ียงแกะของ
เราเถิด

สาวกจะต้องยอมตามพระเยซู ไป 
18 เรา บอก ความ จรงิ แก่ ท่าน วา่ เม่ือ ท่าน ยงั หนุ่ มท ่าน คาด เอว เอง และ เดิน ไป ไหนๆ ตาม ท่ี ท่าน

ปรารถนา  แต่ เม่ือท่านแก่ แล ้ วท ่านจะเหยยีดมือของท่านออก และคนอื่นจะคาดเอวท่าน และพา
ท่านไปท่ี ท่ี ท่านไม่ปรารถนาจะไป� 19  ท่ี  พระองค์ ตร ัสอย ่างน้ันเพื่อแสดงวา่ เปโตรจะถวายเกียรติ แด่ 
พระเจ้าด้วยความตายอยา่งไร ครัน้พระองค์ตร ัสอย ่างน้ันแล้วจึงสัง่เปโตรวา่ �จงตามเรามาเถิด� 20 เป
โตรเหลียวหลังเหน็สาวกคนท่ี พระเยซู ทรงรกัตามมา คือสาวกท่ีเอนตัวลงท่ีพระทรวงของพระองค์เม่ือรบั
ประทานอาหารเยน็อยู ่น้ัน และทูลถามวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  ผู้  ท่ี จะทรยศพระองค์คือใคร� 21 เม่ือเปโตรเหน็
สาวกคนน้ันจึงทูลถามพระเยซู วา่ � พระองค์  เจ้าข้า คนน้ีจะเป็นอยา่งไร� 22  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �ถ้าเรา
อยากจะให้เขาอยู่จนเรามาน้ัน จะเป็นเรือ่งอะไรของท่านเล่า ท่านจงตามเรามาเถิด� 23  เหตุ ฉะน้ันคําท่ี 
วา่ สาวกคนน้ันจะไม่ ตาย จึงลือไปท่ามกลางพวกพี่ น้อง  แต่  พระเยซู  มิได้ ตรสัแก่เขาวา่ �สาวกคนน้ันจะไม่ 
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ตาย �  แต่ ตร ัสว ่า �ถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่จนเรามาน้ัน จะเป็นเรือ่งอะไรของท่านเล่า� 24 สาวกคนน้ี 
แหละ  ท่ี เป็นพยานถึงเหตุ การณ์  เหล่าน้ี และเป็นผู้ ท่ี  เข ียนสิง่เหล่าน้ี ไว ้และเราทราบวา่คําพยานของเขาเป็น
ความจรงิ 25  มี  อ ีกหลายสิง่ท่ี พระเยซู  ได้ ทรงกระทํา ถ้าจะเขียนไว ้ให ้หมดทุกสิง่ ข้าพเจ้าคาดวา่  แม้ หมดทัง้
โลกก็น่าจะไม่พอไว ้หน ังสือท่ีจะเขียนน้ัน เอเมน
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 ประวติั ความเป็นมาของ
 หน ังสื อก ิจการ

คนทัว่ไปเชื่ อก ั นว ่าผู้ เข ียนหนังสื อก จิการก็ คือ �ลู กา  แพทย ์ ท่ีรกั � (คส 4:14) จะเหน็ได้ชดัวา่หนังสื อก จิกา
รน้ีเป็นหนังสือเล่มต่อจากข่าวประเสรฐิของลู กา และมาจากผู้ เข ียนคนเดียวกัน ลูกาเป็นเพื่อนเดินทางของ
เปาโล (กจ 16:12; 20:5) จากหนังสือ 2 ทิโมธี 4:11 เราได้พบวา่ท่านได้ อยู ่กับเปาโลในกรุงโรม ในหนังสือ
ฟีเลโมน 1:24 ลูกาได้ฝากคํานับมาในจดหมายของเปาโลไปยงัฟีเลโมน

 หน ังสื อก ิจการได้รบัการเขียนขึ้นในชว่งเวลาท่ีเปาโลได้รบัการปล่อยตัวจากคุกครัง้แรกท่ี กรุ งโรม (กจ
28:30) ( ปี  ค�ศ� 63)  หน ังสือเล่ มน ้ีครอบคลุมระยะเวลาจากการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเยซู จนถึงชว่ง
เวลาสองปีแรกท่ีเปาโลถู กค ุมขังอยูใ่นคุกเป็ นคร ัง้แรกท่ี กรุ งโรม ดังน้ันจึงครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 33
 ถึง 35  ปี 

 โดยทัว่ไปแล้ว  หน ังสือเล่ มน ้ี แบ ่งแยกออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือ ในบทท่ี 1-12  กล ่าวถึงเปโตรเป็นส่วน
ใหญ่  มี  กรุ งเยรูซาเล็มเป็นศูนย ์กลาง และข่าวประเสรฐิได้ประกาศแก่ ชนชาติ ยวิเป็นหลักในบทท่ี 13-28  กล 
่าวถึงเปาโลเป็นส่วนใหญ่  มี เมืองอนัทิ โอก เป็นศูนยก์ลางสําหรบังานเผยแพรพ่ระวจนะของพระเจ้าไปยงั
ต่างประเทศ และข่าวประเสรฐิประกาศแก่ คนต่างชาติ มากกวา่ชนชาติ ยวิ 

ในส่วนแรก บทท่ี 6  และ 7  กล ่าวถึงการรบัใช้ของสเทเฟนเพียงสัน้ๆแต่ ได้  รบัใช ้พระเจ้าอยา่งน่าอศัจรรย ์
ใจ บทท่ี 8  เก ่ียวกับการรบัใช้พระเจ้าของฟี ลิป และบทท่ี 9  ได้ บันทึกการกลับใจเสียใหม่ของเปาโลไว้ และได้
บรรยายถึงโครเนลิอสัคนต่างชาติ ท่ี เมืองซีซารยีาและอานาเนีย  ท่ี  ดาม ัสกัส  อยา่งไรก็ตาม  ใน 12 บทแรก
 จุ ดสําคัญท่ี กล ่าวถึ งก ็คือเปโตรและกรุงเยรูซาเล็มและชนชาติ ยวิ 

ในบทท่ี 13-28 เมืองอนัทิโอกเป็นเพียงแต่ สถานท่ี ตัง้ต้นเท่าน้ัน เรือ่งราวจะเริม่ต้นดําเนินจากเปาโลและ
บารนาบัส  แล้วก็ เป็นเรือ่งของเปาโลกับสิลาส ไปท่ีเกาะครตี ไปท่ีเมืองกาลาเทีย และแควน้ซิลี เซ ีย  เข ้าไปใน
แควน้มาซิโดเนีย ไปยงักรุงเยรูซาเล็ม ไปท่ีเมืองซีซาร ียา และในท่ีสุดได้ผจญกับเร ืออ ับปาง และแล่นเรอืไป
จนถึงกรุงโรม ในเรือ่งจะกล่าวถึงเปาโลอยู ่ตลอดเวลา และท่านจะมุ่งไปหาชาวย ิวก ่อนเสมอถ้าท่านสามารถ
จะทําได้  แต่  การรบัใช ้พระเจ้าน้ันส่วนใหญท่่านจะประกาศท่ามกลางชาวต่างประเทศ

ในหนังสื อก ิจการแห ่งอ ัครสาวกน้ี  นายแพทย ์ลู กา  ได้ แสดงประว ัติ  ศาสตร ์ของครสิเตียนชนชาติยวิในค
รสิตจักรหลายแหง่ และประว ัติ  ศาสตร ์ของครสิเตียนชาวต่างชาติ แก่  เรา ในหนังสือข่าวประเสรฐิของลู กา 
ท่านได้เล่าถึงสิง่ต่างๆของพระราชกิจตอนต้นของพระเยซู และการทรงสัง่สอนจนกระทัง่ถึงการเสด็จขึ้นสู่ 
สวรรค์ ของพระองค์ ในหนังสื อก ิจการ ท่านเขียนเก่ียวกับสิง่ท่ี พระเยซู ทรงกระทําและทรงสัง่สอนสืบต่อไป
โดยผ่านทางพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์และโดยผ่านทางเหล่าอคัรสาวกและครสิตจั กร 

สาระสําคัญของเรือ่งก็คือการเผยแพรข่่าวประเสรฐิออกไปทัว่โลกโดยฤทธิอ์าํนาจแหง่พระวญิญาณบร ิ
สุทธ ์ิโดยทางภู มิ  ศาสตร ์ แล้ว ส่วนท่ี ได้ รบัข่าวประเสรฐิตามลําดั บก ่อนหลังจะเป็นดังน้ี  กรุ งเยรูซาเล็ม  แคว 
้นยูเดีย  แคว ้นสะมาเรยี และจนถึงท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก

ลูกาได้ เข ียนข่าวประเสรฐิของท่าน และหนังสื อก ิจการในลักษณะท่ีวา่เป็นผู้ พู ดแทนให้กับเปาโลหรอื
เปล่า  ไม่ใช ่ อยา่งแน่นอน พระคัมภีร ์ไม่ได้  มี  ข้อบ่งชี ้วา่ท่านได้ทําเชน่น้ัน ท่านลูกาได้รบัความเข้าใจจากเบื้อง
บนอยา่งสมบู รณ ์ในสิง่ท่ีท่านได้ เข ียนน้ัน และมีเพียงทางเดียวเท่าน้ั นที ่ท่านจะทําให้พระคัมภีรสํ์าเรจ็ลงได้ 
อยา่งบรบูิรณ์  ก็ โดยการรบัถ้อยคํามาจากพระเจ้าด้วยการทรงดลใจของพระองค์ เอง  สิ ่งท่ีท่านลูกาเขียนขึ้น
น้ัน ท่านได้รบัมาจากพระเจ้าโดยตรงไม่ ใช ่ ได้ มาจากเปาโล หร ือม ิ ใช ่ ได้ มาจากการจดจําเหตุ การณ์ โดยตัว
ของท่านเอง และก็ ไม่ใช ่ ได้ มาจากคําพยานของผู้ เห ็นเหตุ การณ์  ใด ๆทัง้สิน้ ( ลก 1:3-4)

ภารกิจของพระครสิต์ภายหลังการฟ้ืนคืนพระชนม์
1  โอ ข้าแต่ท่านเธโอฟีลัส ในหนังสือเรือ่งแรกน้ัน ข้าพเจ้าได้ กล ่าวแล้วถึงบรรดาการซ่ึงพระเยซู ได้ ทรงตัง้

ต้นกระทําและสัง่สอน 2 จนถึงว ันที ่ พระองค์ ทรงถู กร ับขึ้นไป ในเม่ือได้ตร ัสส ่ังโดยเดชพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 
แก่  อคัรสาวก ซ่ึงพระองค์ทรงเลือกไว ้แล ้ วน ัน้ 3 ครัน้พระองค์ทรงทนทุกขท์รมานแล้ว  ได้ ทรงแสดงพระองค์ 
แก่ คนพวกน้ัน ด้วยหลักฐานหลายอยา่ง  พิสูจน์ อยา่งแน่นอนท่ีสุดวา่พระองค์ทรงพระชนม์ อยู ่และได้ทรง
ปรากฏแก่เขาทัง้หลายถึงส่ี สิ บวนั และได้ทรงกล่าวถึงเรือ่งอาณาจักรของพระเจ้า

การรบับัพติศมาด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์
4 เม่ือพระองค์ ได้ ทรงชุ มน ุมกั นก ับอคัรสาวก จึงกําชบัเขามิ ให ้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม  แต่  ให ้คอยรบั

ตามพระสัญญาของพระบิดา คือพระองค์ตร ัสว ่า � ตามท่ี ท่านท้ังหลายได้ยนิจากเราน่ันแหละ 5 เพราะ
วา่ยอหน์ให้รบับัพติศมาด้วยน้ําก ็จรงิ  แต่  ไม่ ชา้ไม่นานท่านท้ังหลายจะรบับัพติศมาด้วยพระวญิญาณบร ิ
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สุทธ ์ิ� 6 เม่ือเขาทัง้หลายได้ประชุมพรอ้มกัน เขาจึงทูลถามพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์ จะทรง
ตัง้ราชอาณาจักรขึ้นใหม่ ให ้ แก่ อสิราเอลในครัง้น้ี หรอื � 7  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ � ไม่ใช ่ธุระของท่านท่ีจะ
รูเ้วลาและวาระซ่ึงพระบิดาได้ทรงกําหนดไว้โดยสิทธิอาํนาจของพระองค์ 8  แต่ ท่านท้ังหลายจะได้รบั
พระราชทานฤทธิ ์เดช เมื่อพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิจะเสดจ็มาเหนือท่าน และท่านท้ังหลายจะเป็นพยาน
ฝ่ายเราท้ังในกรุงเยรูซาเลม็ ท่ัวแควน้ยูเดีย  แคว ้นสะมาเรยี และจนถึงท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก� 9 เม่ือ
พระองค์ตรสัเชน่น้ันแล้ว  ในขณะท่ี เขาทัง้หลายกําลังพินิ จด ู พระองค์  ก็  ถู  กร ับขึ้นไป และมีเมฆคลุมพระองค์ 
ให ้พ้นสายตาของเขา

การเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ และการเสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระครสิต์
10 เม่ือเขากําลังเขม้นดูฟ้าเวลาท่ี พระองค์ เสด็จขึ้นไปน้ัน  ดู  เถิด  มี ชายสองคนสวมเส้ือขาวมายนือยู่ข้างๆ

เขา 11 สองคนน้ันกล่าววา่ �ชาวกาลิลี เอย๋  เหตุ ไฉนท่านจึงยนืเขม้นดูฟ้าสวรรค์  พระเยซู  องค์  น้ี ซ่ึงทรงรบัไป
จากท่านขึ้นไปยงัสวรรค์ น้ัน จะเสด็จมาอกีเหมือนอยา่งท่ีท่านทัง้หลายได้ เห ็นพระองค์เสด็จไปยงัสวรรค์ น้ัน 
�

การอธษิฐานออ้นวอนเพื่อฤทธิอ์าํนาจท่ีทรงสัญญาไว้ ( ลก 24:49)
12  แล ้ วอ ัครสาวกจึงลงจากภูเขามะกอกเทศ ซ่ึงอยู ่ใกล้  กรุ งเยรูซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะท่ี อน ุญาตให้

คนเดินในวนัสะบาโต  กล ับไปกรุงเยรูซาเล็ม 13 เม่ือเข้ากรุงแล้วเขาเหล่าน้ันจึงขึ้นไปยงัหอ้งชัน้บน ซ่ึ งม ีทัง้
เปโตร ยากอบ ยอห ์นก ับอนัดรูว์  ฟี ลิ ปก ับโธมัส บารโธโลมิ วก ับมัทธวิ ยากอบบุตรชายอลัเฟอสั  ซี โมนเศโล
เท กับยูดาสน้องชายของยากอบ พักอยู ่น้ัน 14 พวกเขารว่มใจกันอธษิฐานออ้นวอนต่อเน่ืองพรอ้มกับพวกผู้ 
หญิง และมารยีม์ารดาของพระเยซูและพวกน้องชายของพระองค์ ด้วย 

มัทธอีสัได้รบัเลือกให ้แทนท่ี  ยู ดาส
15 คราวน้ันเปโตรจึงได้ยนืขึ้นท่ามกลางเหล่าสาวก ( ท่ี ประชุมกันอยู่น้ั นม ีรวมทัง้สิน้ประมาณรอ้ยยี ่สิ บ

ชื่อ� และกล่าววา่ 16 �ท่านพี่น้องทัง้หลาย จําเป็นจะต้องสําเรจ็ตามพระคัมภีร์ ซ่ึงพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ได้ 
ตรสัไวโ้ดยโอษฐ์ของดาวดิ ด้วยเรือ่งยูดาส ซ่ึงเป็นผู้นําทางคนท่ีไปจับพระเยซู 17 เพราะยูดาสน้ันได้นับเข้า
ในพวกเรา และได้รบัส่วนในภารกิ จน ้ี18 ฝ่ายผู้ น้ี  ได้ เอาบําเหน็จแหง่การชัว่ชา้ของตนไปซ้ือท่ี ดิน  แล้วก็ ล้ม
คะมําลงแตกกลางตัวไส้ พุ งทะลักออกมาหมด 19  เหตุการณ์  น้ี คนทัง้ปวงท่ี อยู ่ในกรุงเยรูซาเล็มก็ รู ้เขาจึง
เรยีกท่ี ดิ นแปลงน้ันตามภาษาของเขาวา่ อาเคลดามา คือทุ่งโลหติ 20 ด้วยมีคําเขียนไวใ้นหนังสือสดุ ดี  วา่ � 
ขอให ้ ท่ี อาศัยของเขารกรา้งและอยา่ให ้ผู้ ใดอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน �  และ � ขอให ้ อ ีกผู้ หน ่ึงมายดึตําแหน่งของเขา�
21  เหตุ ฉะน้ันในบรรดาชายเหล่าน้ี ท่ี เป็นพวกเดียวกับเราเสมอตลอดเวลาท่ี พระเยซู  เจ้ าได้เสด็จเข้าออกกับ
เรา 22 คือตัง้แต่บัพติศมาของยอหน์ จนถึงว ันที ่ พระองค์ ทรงถู กร ับขึ้นไปจากเรา คนหน่ึงในพวกน้ีจะต้อง
ตัง้ไว ้ให ้เป็นพยานกับเราถึงการคืนพระชนม์ของพระองค์� 23 เขาทัง้หลายจึงเสนอชื่อคนสองคน คือโยเซฟ
ท่ีเรยีกวา่บารซับบาส  มี นามสกุลวา่ยุสทัส และมัทธีอสั 24  แล ้วพวกสาวกจึงอธษิฐานวา่ � พระองค์  เจ้าข้า 
 ผู้ ทรงทราบใจของมนษุย ์ทัง้ปวง ขอทรงสําแดงวา่ในสองคนน้ี พระองค์ ทรงเลือกคนไหน 25  ให ้รบัส่วนในการ
ปรนนิบั ติ  น้ี และรบัตําแหน่งเป็ นอ ัครสาวกแทนยูดาส ซ่ึงโดยการละเมิดน้ันได้หลงจากหน้าท่ีไปยงัท่ีของ
ตน� 26 เขาทัง้หลายจึงจับสลากกัน และสลากน้ันได้ แก่ มัทธอีสัจึงนับเขาเข้ากับอคัรสาวกสิบเอด็คนน้ัน

2
การประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์

1 เม่ือวนัเทศกาลเพ็นเทคศเตมาถึง จําพวกสาวกจึงมารว่มใจกันอยู่ในท่ี แห ่งเดียวกัน 2 ในทันใดน้ัน  
มี เสียงดังมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุ กล ้าสั ่นก ้องทัว่บ้านท่ีเขาน่ังอยู ่น้ัน 3  มี เปลวไฟสัณฐานเหมือนลิน้
ปรากฏแก่ เขา และกระจายอยู่บนเขาสิน้ทุกคน 4 เขาเหล่าน้ั นก ็ประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิจึงตัง้ต้น
พูดภาษาต่างๆตามท่ีพระวญิญาณทรงโปรดให ้พูด 5  มี พวกยวิจากทุกประเทศทัว่ใต้ ฟ้า ซ่ึงเป็นผู้เกรงกลัว
พระเจ้ามาอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม 6 เม่ื อม เีสียงอยา่งน้ัน เขาจึงพากันมาและสับสนเพราะต่างคนต่างได้ยนิเขา
พูดภาษาของตนเอง 7 คนทัง้ปวงจึงประหลาดและอศัจรรยใ์จพู ดก ั นว ่า � ดู  เถิด คนทัง้หลายท่ี พู  ดก ันน้ันเป็น
ชาวกาลิลี ทุ กคนไม่ ใช ่ หรอื 8  เหตุ ไฉนเราทุกคนได้ยนิเขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา 9 เชน่ชาว
ปารเธยีและมีเดีย ชาวเอลามและคนท่ี อยู ่ในเขตแดนเมโสโปเตเมีย และแควน้ยูเดียและแควน้คัปปาโด
เซีย ในแควน้ปอนทัสและเอเชยี 10 ในแควน้ฟร ีเจ ีย  แคว ้นปัมฟีเลียและประเทศอยีปิต์ ในแควน้เมืองลิเบีย
ซ่ึงขึ้ นก ับนครไซรนี และคนมาจากกรุงโรม ทัง้พวกย ิวก ับคนเข้าจารตียวิ 11 ชาวเกาะครตีและชาวอาระเบีย
เราทัง้หลายต่างก็ ได้ ยนิคนเหล่าน้ี กล ่าวถึงมหกิจของพระเจ้าตามภาษาของเราเอง� 12 เขาทัง้หลายจึ งอ ัศ
จรรยใ์จและฉงนสนเท่ห ์พู  ดก ั นว ่า � น่ี อะไรกัน� 13  แต่ บางคนเยาะเยย้วา่ �คนเหล่าน้ันเมาเหล้าองุน่ใหม่�



 หน ังสื อก ิจการ 2:14 864  หน ังสื อก ิจการ 2:47

การเทศนาของเปโตรในเทศกาลเพ็นเทคอสต์
14 ฝ่ายเปโตรได้ยนืขึ้ นก ับอคัรสาวกสิบเอด็คน และได้ กล ่าวแก่คนทัง้ปวงด้วยเสียงอนัดังวา่ �ท่านชาว

ยูเดียและบรรดาคนท่ี อยู ่ในกรุงเยรูซาเล็ม จงทราบเรือ่งน้ี และฟังถ้อยคําของข้าพเจ้าเถิด 15 ด้วยวา่คน
เหล่าน้ี มิได้ เมาเหล้าองุน่เหมือนอยา่งท่ีท่านคิดน้ัน เพราะวา่เป็นเวลาสามโมงเชา้ 16  แต่  เหตุการณ์  น้ี  เก ิด
ขึ้นตามคําซ่ึงโยเอลศาสดาพยากรณ์ ได้  กล ่าวไว ้วา่ 17 �พระเจ้าตร ัสว ่า ต่อมาในวนัสุดท้าย เราจะเทพระ
วญิญาณของเรามาเหนือเน้ือหนังทัง้ปวง  บุ ตรชายบุตรสาวของท่านจะพยากรณ์ คนหนุ่มของท่านจะเหน็
นิ มิ ต และคนแก่จะฝันเหน็ 18 ในคราวน้ันเราจะเทพระวญิญาณของเราบนทาสและทาสีของเรา และคน
เหล่าน้ันจะพยากรณ์ 19 เราจะสําแดงการมหศัจรรยใ์นอากาศเบื้องบนและหมายสําคัญท่ี แผ่ นดินเบื้องล่าง
เป็นเลื อด ไฟและไอควนั 20  ดวงอาทิตย ์จะมืดไปและดวงจันทรจ์ะกลับเป็นเลื อด ก่อนถึงวนัใหญ่ น้ัน คือวนั
ใหญ่ยิง่ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 21 และจะเป็นเชน่น้ีคือผู้ใดท่ีจะรอ้งออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะ
รอด� 22 ท่านทัง้หลายผู้เป็นชนชาติ อสิราเอล ขอฟังคําเหล่าน้ี เถิด คือพระเยซูชาวนาซาเรธ็ เป็นผู้ ท่ี พระเจ้า
ทรงโปรดชีแ้จงให้ท่านทัง้หลายทราบโดยการอศัจรรย์ การมหศัจรรย์และหมายสําคัญต่างๆ ซ่ึงพระเจ้าได้
ทรงกระทําโดยพระองค์ น้ัน ท่ามกลางท่านทัง้หลาย  ดังท่ี ท่านทราบอยู ่แล้ว 23  พระองค์  น้ี ทรงถูกมอบไว ้
ตามท่ี พระเจ้าได้ทรงดําร ิแน่ นอนล่วงหน้าไว ้ก่อน ท่านทัง้หลายได้ ให ้คนชัว่จับพระองค์ไปตรงึท่ีกางเขนและ
ประหารชวีติเสีย 24 พระเจ้าได้ทรงบันดาลให ้พระองค์ คืนพระชนม์ ด้วยทรงกําจัดความเจ็บปวดแหง่ความ
ตายเสีย เพราะวา่ความตายจะครอบงาํพระองค์ ไว ้ ไม่ได้ 25 เพราะดาวดิได้ทรงกล่าวถึงพระองค์ วา่ �ข้าพเจ้า
ได้ เห ็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ เพราะวา่พระองค์ประทั บท ่ีมือขวาของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้า
จะมิ ได้  หวัน่ไหว 26 เพราะฉะน้ันจิตใจของข้าพเจ้าจึงยนิดี และลิน้ของข้าพเจ้าจึงเปรมปร ีดิ ์ ยิง่กวา่น้ีเน้ือ
หนังของข้าพเจ้าจะพักพิงอยูใ่นความหวงัใจด้วย 27 เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิง้จิตวญิญาณของข้าพระองค์ 
ไว ้ในนรก ทัง้จะไม่ทรงให ้องค์  บรสุิทธิ ์ของพระองค์เป่ือยเน่าไป 28  พระองค์  ได้ ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบ
ทางแหง่ชวีติแล้ว  พระองค์ จะทรงโปรดใหข้้าพระองค์ มีความยนิดี เต็มเป่ียมด้วยสี พระพักตร ์อนัชอบพระทัย
ของพระองค์� 29 ท่านพี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้ามีใจกล้าท่ีจะกล่าวแก่ท่านทัง้หลายถึงดาวดิบรรพบุรุษของ
เราวา่ ท่านสิน้พระชนม์ แล ้วถูกฝังไว้ และอุโมงค์ฝังศพของท่านยงัอยู่กับเราจนถึงทุกวนัน้ี 30 ท่านเป็น
ศาสดาพยากรณ์และทราบวา่พระเจ้าตร ัสส ัญญาไว ้แก่ ท่านด้วยพระปฏิญาณวา่  พระองค์ จะทรงประทานผู้ 
หน ึ่งจากบัน้เอวของท่าน และตามเน้ือหนังน้ัน  พระองค์ จะทรงยกพระครสิต์ ให ้ประทับบนพระท่ีน่ังของท่าน
31  ดาว ิ ดก ็ทรงล่วงรู ้เหตุการณ์  น้ี  ก่อน จึงทรงกล่าวถึงการคืนพระชนม์ของพระครสิต์ วา่  จิ ตวญิญาณของ
พระองค์ ไม่ ต้องละไวใ้นนรก ทัง้พระมังสะของพระองค์ ก็  ไม่ เป่ือยเน่าไป 32  พระเยซู  น้ี พระเจ้าได้ทรงบันดาล
ให้คืนพระชนม์ แล้ว ข้าพเจ้าทัง้หลายเป็นพยานในข้อน้ี 33  เหตุ ฉะน้ันเม่ือพระหตัถ์เบื้องขวาของพระเจ้าได้
ทรงตัง้พระองค์ ขึ้น และครัน้พระองค์ ได้ ทรงรบัพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิจากพระบิดาตามพระสัญญา  พระองค์  
ได้ ทรงเทฤทธิ์เดชน้ี ลงมา  ดังท่ี ท่านทัง้หลายได้ยนิและเหน็แล้ว 34  เหตุ วา่ท่านดาวดิไม่ ได้ ขึ้นไปยงัสวรรค์
 แต่ ท่านได้ กล่าววา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรสักับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าวา่ จงน่ังท่ีขวามือของเรา
35 จนกวา่เราจะกระทําให ้ศัตรู ของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน� 36  เหตุ ฉะน้ันให ้วงศ์ วานอสิราเอลทัง้ปวง
ทราบแน่นอนวา่ พระเจ้าได้ทรงยกพระเยซู น้ี ซ่ึงท่านทัง้หลายได้ตรงึไว ้ท่ี  กางเขน ทรงตัง้ขึ้นให้เป็นทัง้องค์
พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระครสิต์�

 ผู้  ได้  ฟังได้ รบัความรอดและของประทานแหง่พระวญิญาณ
37 เม่ือคนทัง้หลายได้ยนิแล้ วก ็ รู ้สึกแปลบปลาบใจ จึงกล่าวแก่เปโตรและอคัรสาวกอื่นๆวา่ �ท่านพี่

น้องทัง้หลาย เราจะทําอยา่งไรดี� 38 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาวา่ �จงกลับใจเสียใหม่และรบับัพติศมาใน
พระนามแหง่พระเยซู ครสิต์  สิ ้นทุกคน เพราะวา่พระเจ้าทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย และท่านจะได้รบั
ของประทานของพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ39 ด้วยวา่พระสัญญาน้ันตกแก่ท่านทัง้หลายกั บลู กหลานของท่าน
ด้วย และแก่คนทัง้หลายท่ี อยู ่ ไกล คือทุกคนท่ี องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรยีกมาเฝ้าพระองค์�
40 เปโตรจึงกล่าวอกีหลายคําเป็นพยานและได้ เตือนสติ เขาวา่ �จงเอาตัวรอดจากยุคท่ีคดโกงน้ี เถิด �

 ผู้  เชื่อได้ รวมใจเป็นหน่ึงเดียวและได้รบัความสุข
41 คนทัง้หลายท่ีรบัคําของเปโตรด้วยความยนิดี ก็ รบับัพติศมา ในวนัน้ั นม ีคนเข้าเป็นสาวกเพิ ่มอ ีก

ประมาณสามพันคน 42 เขาทัง้หลายได้ตั ้งม ่ันคงอยู่ในคําสอนของจําพวกอคัรสาวก และในการสามั คค ี 
ธรรม และรว่มใจกันในการหกัขนมปัง และการอธษิฐาน 43 เขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคน และพวก
อคัรสาวกทําการมหศัจรรย์และหมายสําคัญหลายประการ 44 บรรดาผู้ ท่ี เชื่อถือน้ั นก ็ อยู ่ พรอ้มกัน  ณ  ท่ี  แห ่ง
เดียว และทรพัย ์สิ ่งของของเขาเหล่าน้ันเขาเอามารวมกันเป็นของกลาง 45 เขาจึงได้ขายทรพัย ์สมบัติ และ
สิง่ของมาแบ่งให ้แก่ คนทัง้ปวงตามซ่ึงทุกคนต้องการ 46 เขาได้รว่มใจกันไปในพระว ิหาร และหกัขนมปังตาม
บ้านของเขารว่มรบัประทานอาหารด้วยความชื่นชมยนิดีและด้วยจรงิใจ  ทุ กวนัเรือ่ยไป 47 ทัง้ได้สรรเสรญิ
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พระเจ้าและคนทัง้ปวงก็ ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให ้ผู้  ท่ี กําลังจะรอด  เข ้าสมทบกับครสิต
จักรทวขีึ้นทุกๆวนั

3
คนงอ่ยได้รบัการรกัษาจนหายท่ีพระว ิหาร 

1 ฝ่ายเปโตรกับยอหน์กําลังขึ้นไปจะเข้าพระวหิารในเวลาอธษิฐาน เป็นเวลาบ่ายสามโมง 2  มี ชายคนหน่ึง
เป็นงอ่ยตัง้แต่ ครรภ์  มารดา  ทุ กวนัคนเคยหามเขามาวางไวร้มิประตูพระว ิหาร ซ่ึ งม ีชื่อวา่ประตู งาม  เพื่อให ้
ขอทานจากคนท่ี จะเข้ าไปในพระว ิหาร 3 คนน้ันพอเหน็เปโตรกับยอหน์จะเข้าไปในพระวหิารก็ ขอทาน 4 ฝ่าย
เปโตรกับยอหน์เพ่ งด ูเขาบอกวา่ � จงดู พวกเราเถิด� 5 คนขอทานน้ันได้เขม้นดู คาดวา่จะได้อะไรจากท่าน
6 เปโตรกล่าววา่ �เงนิและทองข้าพเจ้าไม่ มี  แต่  ท่ี ข้าพเจ้ามี อยู ่ข้าพเจ้าจะให ้ท่าน คือในพระนามแหง่พระ
เยซู ครสิต์ ชาวนาซาเรธ็ จงลุกขึ้นเดินไปเถิด� 7  แล ้วเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้น และในทันใดน้ันเท้า
และข้อเท้าของเขาก็ มี  กําลัง 8 เขาจึงกระโดดขึ้นยนืและเดินเข้าไปในพระวหิารด้วยกั นก ับเปโตรและยอหน์
เดินเต้นโลดสรรเสรญิพระเจ้าไป 9 คนทัง้ปวงเหน็เขาเดินและสรรเสรญิพระเจ้า 10 จึงรูว้า่เป็นคนน้ันซ่ึงน่ัง
ขอทานอยู ่ท่ี  ประตู งามแหง่พระว ิหาร เขาจึงพากั นม ีความประหลาดและอศัจรรย์ใจอยา่งยิง่ในเหตุ การณ์  ท่ี  
เก ิดแก่คนน้ัน 11 เม่ือคนงอ่ยท่ีหายน้ันยงัยดึเปโตรและยอห์นอยู่ ฝูงคนก็วิง่ไปหาท่านท่ีเฉลียงพระวหิารซ่ึง
เรยีกวา่ เฉลียงของซาโลมอน ด้วยความอศัจรรยใ์จยิง่นัก

เปโตรเทศนาอกีครัง้หน่ึง
12 พอเปโตรแลเห ็นก ็ กล ่าวแก่คนเหล่าน้ั นว ่า �ท่านชนชาติอสิราเอลทัง้หลาย ไฉนท่านพากันประหลาด

ใจด้วยคนน้ี เขม้นดูเราทําไมเล่า อยา่งกับวา่เราทําให้คนน้ีเดินได้โดยฤทธิ์หรอืความบร ิสุทธ ์ิของเราเอง
13 พระเจ้าของอบัราฮมั อสิอคั และยาโคบ คือพระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเรา  ได้ ทรงโปรดประทานพระ
เกียรติ แด่  พระเยซู พระบุตรของพระองค์  ผู้ ซ่ึงท่านทัง้หลายได้มอบไว ้แล้ว และได้ปฏิเสธพระองค์ต่อหน้าปี
ลาต เม่ือเขาตัง้ใจจะปล่อยพระองค์ ไป 14  แต่ ท่านทัง้หลายได้ปฏิเสธพระองค์ซ่ึงเป็นองค์ บรสุิทธิ ์และชอบ
ธรรม และได้ ขอให ้เขาปล่อยฆาตกรให้ท่านทัง้หลาย 15 จึงฆ่าพระองค์ ผู้ ทรงเป็นเจ้าชวีติเสีย  ผู้ ซ่ึงพระเจ้า
ได้ทรงโปรดให้เป็นขึ้นมาจากความตาย เราเป็นพยานในเรือ่งน้ี 16 โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์
พระนามน้ันจึงได้กระทําใหค้นน้ีซ่ึงท่านทัง้หลายเหน็และรูจั้กมีกําลังขึ้น คือความเชื่อซ่ึงเป็นไปโดยพระองค์ 
ได้ กระทําให้คนน้ีหายปกติต่อหน้าท่านทัง้หลาย 17  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าทราบวา่ท่านทัง้หลายได้กระทํา
การน้ันเพราะไม่ รู ้เรือ่งราวอะไร ทัง้คณะผู้ครอบครองของท่านก็ทําเหมือนกันด้วย 18  แต่ วา่เหตุ การณ์  เหล่า
น้ัน ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงประกาศไวล่้วงหน้าโดยปากของศาสดาพยากรณ์ทัง้หลายของพระองค์ วา่ พระครสิต์
ต้องทนทุกข์ ทรมาน  พระองค์ จึงทรงใหสํ้าเรจ็ตามน้ัน

อสิราเอลจงกลับใจเสียใหม่
19  เหตุ ฉะน้ันท่านทัง้หลายจงหนักลับและตัง้ใจใหม่ เพื่อจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย เพื่อ

เวลาชื่นใจยนิดีจะได้มาจากพระพักตรข์ององค์ พระผู้เป็นเจ้า 20 และเพื่อพระองค์จะได้ทรงใช ้พระเยซู  ครสิต์ 
 ผู้ ซ่ึงเม่ื อก ่อนน้ันได้ แจ ้งไว ้แก่ ท่านทัง้หลายแล้ว 21  พระองค์  น้ัน  สวรรค์ จะต้องรบัไวจ้นถึงวาระเม่ือสิง่สารพัด
จะตัง้ขึ้นใหม่ ตามซ่ึงพระเจ้าได้ตรสัไวโ้ดยปากบรรดาศาสดาพยากรณ์ บรสุิทธิ ์ของพระองค์  ตัง้แต่ เริม่สรา้ง
โลก 22  ท่ี  จร ิงโมเสสได้ กล ่าวไว ้แก่ บรรพบุรุษวา่ � องค์  พระผู้เป็นเจ้า  ผู้ เป็นพระเจ้าของท่านทัง้หลายจะทรง
โปรดประทานศาสดาพยากรณ์ ผู้  หน่ึง เหมือนอยา่งเราให ้แก่ ท่านจากจําพวกพี่น้องของท่าน ท่านทัง้หลาย
จงเชื่อฟังผู้น้ันในสิง่สารพัดซ่ึงพระองค์จะได้ตรสัแก่ ท่าน 23 และจะเป็นเชน่น้ีคือถ้าผู้ หน ่ึงผู้ใดไม่เชื่อฟัง
ศาสดาพยากรณ์ ผู้  น้ัน เขาจะต้องถูกตัดขาดให้พินาศไปจากท่ามกลางประชาชน� 24 และบรรดาศาสดา
พยากรณ์  ตัง้แต่ ซามูเอลเป็นลําดับมาก็ กล ่าวเป็นเสียงเดียวกันพยากรณ์ถึงกาลครัง้น้ี 25 ท่านทัง้หลายเป็น
ลูกหลานของศาสดาพยากรณ์ น้ัน และของพันธสัญญาซ่ึงพระเจ้าได้ทรงกระทําไวกั้บบรรพบุรุษของเรา คือ
ได้ตรสัแก่อบัราฮมัวา่ �บรรดาครอบคร ัวท ่ัวแผ่นดินโลกจะได้รบัพระพรเพราะเชื้อสายของเจ้า� 26 ครัน้
พระเจ้าทรงโปรดให ้พระเยซู พระบุตรของพระองค์เป็นขึ้นแล้ว จึงทรงใช ้พระองค์  มาย ังท่านทัง้หลายก่อน
เพื่ออวยพระพรแก่ท่านทัง้หลาย โดยใหท่้านทัง้หลายทุกคนกลับจากความชัว่ชา้ของตน�

4
พวกอคัรสาวกถูกจําคุกเพราะการเทศนา

1  ขณะท่ี เปโตรกับยอหน์ยงักล่าวแก่คนทัง้ปวงอยู่  ปุ โรหติทัง้หลายกับนายทหารรกัษาพระวหิารและพวก
สะดู สี มาหาท่านทัง้สอง 2 ด้วยเขาเป็นทุกข์ รอ้นใจ เพราะท่านทัง้สองได้ สัง่สอน และประกาศแก่คนทัง้หลาย
ถึงเรือ่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย โดยทางพระเยซู 3 เขาจึงจั บท ่านทัง้สองจําไวใ้นคุกจนว ันร ุ่งขึ้น เพราะ
วา่เยน็แล้ว 4  แต่ คนเป็ นอ ันมากท่ี ได้ ฟังคําสอนน้ั นก ็ เชื่อ ซ่ึงนับแต่ ผู้ ชายได้ประมาณหา้พันคน
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เปโตรได้ กล ่าวต่อหน้าสภา
5 ต่อมาครั ้นร ุ่งขึ้นพวกครอบครองกับพวกผู้ ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ 6 ทั ้งอ ันนาสมหาปุโรหติ และคา

ยาฟาส ยอหน์  อเล็กซานเดอร ์กับคนอื่นๆท่ีเป็นญาติของมหาปุโรห ิตน ัน้ด้วย  ได้ ประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็ม
7 เม่ือเขาให้เปโตรและยอหน์ยนือยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามวา่ �ท่านทัง้สองได้ทําการน้ีโดยฤทธิห์รอื
ในนามของผู้ ใด � 8 ขณะน้ันเปโตรประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ กล ่าวแก่เขาวา่ �ท่านผู้ครอบครอง
พลเมืองและพวกผู้ ใหญ่ ทัง้หลายของอสิราเอล 9 ถ้าท่านทัง้หลายจะถามพวกเราในวนัน้ีถึงการดีซ่ึงได้
ทําแก่คนป่วยน้ี วา่ เขาหายเป็นปกติด้วยเหตุอนัใดแล้ว 10  ก็  ให ้ท่านทัง้หลายกับบรรดาชนอสิราเอลทราบ
เถิดวา่ โดยพระนามของพระเยซู ครสิต์ ชาวนาซาเรธ็ ซ่ึงท่านทัง้หลายได้ตรงึไว ้ท่ี  กางเขน และซ่ึงพระเจ้าได้
ทรงโปรดให้คืนพระชนม์ โดยพระองค์น้ันแหละชายคนน้ี ได้ หายโรคเป็นปกติ แล ้วจึงยนือยู่ต่อหน้าท่าน 11  
พระองค์  เป็น � ศิลา �  ท่ี ท่านทัง้หลายผู้ เป็น �ชา่งก่อได้ปฏิเสธเสีย  ได้  กล ับกลายเป็นศิ ลาม ุมเอกแล้ว� 12 ใน
ผู้อื่นความรอดไม่ มี  เลย ด้วยวา่นามอื่นซ่ึงให้เราทัง้หลายรอดได้  ไม่ ทรงโปรดให ้มี ในท่ามกลางมนษุย์ทัว่ใต้ 
ฟ้า �

พวกสาวกได้รบัการข่มขู่ แต่  มิได้  ถู กฆ่าเสีย
13 เม่ือเขาเหน็ความกล้าหาญของเปโตรกับยอหน์ และรูว้า่ท่านทัง้สองขาดการศึกษาและเป็นคนมี ความ

รู ้น้อยก็ ประหลาดใจ  แล ้วสํานึกวา่คนทัง้สองเคยอยู่กับพระเยซู 14 เม่ือเขาเหน็คนน้ั นที ่หายโรคยนือยู่กับเป
โตรและยอหน์ เขาก็ ไม่มี ข้อคัดค้านท่ีจะพูดขึ้นได้ 15  แต่ เม่ือเขาสัง่ให้เปโตรและยอห์นออกไปจากท่ีประชุม
สภาแล้ว เขาจึงปรกึษากัน 16  วา่ �เราจะทําอยา่งไรกับคนทัง้สองน้ี เพราะการท่ีเขาได้กระทําการอศัจรรย์
อนัเด่น  ก็ได้ ปรากฏแก่คนทัง้ปวงท่ี อยู ่ในกรุงเยรูซาเล็มแล้ว และเราปฏิเสธไม่ ได้ 17  แต่  ให ้เราขูเ่ขาอยา่งแข็ง
แรงหา้มไม่ ให ้ พู ดอา้งชื่อน้ั นก ับผู้ หน ่ึงผู้ใดเลย เพื่อเรือ่งน้ีจะไม่ ได้ เล่ืองลือแพรห่ลายไปในหมู่คนทัง้ปวง�
18 เขาจึงเรยีกเปโตรและยอห์นมา  แล ้วหา้มปรามเด็ดขาดไม่ ให ้ พู ดหรอืสอนออกพระนามของพระเยซู อ ี
กเลย 19 ฝ่ายเปโตรและยอหน์ตอบเขาวา่ �การท่ีจะฟังท่านมากกวา่ฟังพระเจ้าจะเป็นการถูกต้องในสาย
พระเนตรของพระเจ้าหรอื ขอท่านทัง้หลายพิจารณาดู เถิด 20 ซ่ึงข้าพเจ้าจะไม่ พู ดตามท่ี เห ็นและได้ยนิน้ั นก 
็ ไม่ได้ � 21 เม่ือเขาขู่สําทั บท ่านทัง้สองน้ั นอ ีกแล้ วก ็ ปล่อยไป  ไม่  เห ็ นม ี เหตุ  ท่ี จะทําโทษท่านอยา่งไรได้เพราะ
กลัวคนเหล่าน้ัน  เหตุ วา่คนทัง้หลายได้สรรเสรญิพระเจ้าเน่ืองด้วยเหตุ การณ์  ท่ี  เก ิดขึ้นน้ัน 22 ด้วยวา่คนท่ี
หายโรคโดยการอศัจรรย ์น้ัน  มีอายุ กวา่ส่ี สิ บปี แล้ว 

พวกครสิเตียนประกอบด้วยพระวญิญาณอกีครัง้หน่ึง
23 เม่ือเขาปล่อยท่านทัง้สองแล้ว ท่านจึงไปหาพวกของท่าน เล่าเรือ่งทัง้สิ ้นที ่พวกปุโรหติใหญ่และพวกผู้ 

ใหญ่  ได้ วา่แก่ ท่าน 24 เม่ือเขาทัง้หลายได้ฟังจึงพรอ้มใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  ผู้ เป็น
พระเจ้าซ่ึงได้ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์  แผ่ นดินโลก  ทะเล และสรรพสิง่ท่ี มี  อยู ่ในท่ี เหล่าน้ัน 25  พระองค์ ตรสัไว้
ด้วยปากของดาวดิผู้ รบัใช ้ของพระองค์ วา่ � เหตุ ใดชนต่างชาติจึงกระทําโกลาหลขึ้น และชนชาติทัง้หลาย
คิดอา่นในการท่ี ไร้ประโยชน์ 26 บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งแผ่นดินโลกตัง้ตนเองขึ้น และนักปกครองชุ มน ุมกัน
ต่อสู้ องค์ พระผู้เป็นเจ้าและพระครสิต์ของพระองค์� 27 ความจรงิทัง้เฮโรดและปอนทิอสัปีลาต กับพวก
ต่างประเทศ และชนชาติอสิราเอลได้ชุ มน ุมกันต่อสู้ พระเยซู พระบุตรผู้ บรสุิทธิ ์ของพระองค์ ซ่ึงทรงเจิมไว ้
แล้ว 28  ให ้กระทําสิง่สารพัดตามท่ีพระหตัถ์ และพระดํารขิองพระองค์ ได้ กําหนดตัง้แต่ก่อนมาแล้วให ้เกิด
ขึ้น 29  บัดน้ี  พระองค์  เจ้าข้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขา และโปรดประทานให ้ผู้รบัใช ้ของพระองค์ 
กล ่าวถ้อยคําของพระองค์ด้วยใจกล้า 30 เม่ือพระองค์ ได้ ทรงเหยยีดพระหตัถ์ของพระองค์ออกรกัษาโรคให ้
หาย และได้โปรดให้หมายสําคัญกับการมหศัจรรย์บังเกิดขึ้น โดยพระนามแหง่พระเยซูพระบุตรผู้ บรสุิทธิ ์
ของพระองค์� 31 เม่ือเขาอธษิฐานแล้ว  ท่ี ซ่ึงเขาประชุมอยู่น้ันได้ หวัน่ไหว และคนเหล่าน้ันประกอบด้วยพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ิ์  ได้  กล ่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ

ใจเป็นหน่ึงเดียว  ทุ กสิง่เป็นของกลาง และอาํนาจในท่ามกลางพวกครสิเตียน
32 คนทัง้ปวงท่ีเชื่อน้ันเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน และไม่ มี ใครอา้งวา่สิง่ของท่ีตนมี อยู ่เป็นของตน  แต่ ทัง้หมด

เป็นของกลาง 33 อคัรสาวกจึงเป็นพยานด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ยิง่ ถึงการคืนพระชนม์ของพระเยซู เจ้า และ
พระคุณอนัใหญ่ยิง่ได้ อยู ่กับเขาทุกคน 34 และในพวกศิษย ์ไม่มี  ผู้ ใดขัดสน เพราะผู้ใดมี ไร ่ นาบ ้านเรอืนก็ขาย
เสีย และได้นําเงนิค่าของท่ีขายได้น้ันมา 35 วางไว ้ท่ี  เท ้าของอคัรสาวก อคัรสาวกจึงแจกจ่ายให ้ทุ กคนตาม
ท่ี ต้องการ 36 ฝ่ายโยเสส  ท่ี อคัรสาวกเรยีกวา่ บารนาบัส (แปลวา่ลูกแหง่การหนนุน้ําใจ� เป็นพวกเลวี ชาว
เกาะไซปรสั 37  มี  ท่ี  ดิ  นก ็ขายเสียและนําเงนิค่าท่ีน้ันมาวางไว ้ท่ี  เท ้าของอคัรสาวก
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5
อานาเนียและสัปฟีราถึงแก่ ความตาย 

1  แต่  มี ชายคนหน่ึงชื่ออานาเนี ยก ับภรรยาชื่อสัปฟีราได้ขายท่ี ดิ นของตน 2 และเงนิค่าท่ี ดิ นส่วนหน่ึงเขา
ยกัเก็บไว้ ภรรยาของเขาก็ รู ้ ด้วย และอกีส่วนหน่ึงเขานํามาวางไว ้ท่ี  เท ้าของอคัรสาวก 3 ฝ่ายเปโตรจึงถาม
วา่ �อานาเนีย  เหตุ ไฉนซาตานจึงทําให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิและทําให ้เจ้ 
าเก็บค่าท่ี ดิ นส่วนหน่ึงไว้ 4 เม่ือท่ี ดิ นยงัอยู ่ก็ เป็นของเจ้ามิ ใช ่ หรอื เม่ือขายแล้วเง ินก ็ยงัอยู่ในอาํนาจของเจ้า
มิ ใช ่ หรอื  มี  เหตุ อะไรเกิดขึ้นให ้เจ้ าคิดในใจเชน่น้ันเล่า  เจ้ ามิ ได้  มุ สาต่ อมนษุย ์ แต่  ได้  มุ สาต่อพระเจ้า� 5 เม่ืออา
นาเนียได้ยนิคําเหล่าน้ั นก ็ล้มลงตาย และเม่ือคนทัง้ปวงได้ยนิเรือ่งก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวอยา่งยิง่ 6 พวก
คนหนุ่มก็ ลุ กขึ้นหอ่ศพเขาไว ้แล ว้หามเอาไปฝัง 7หลังจากน้ันประมาณสามชัว่โมง ภรรยาของเขายงัไม่ทราบ
เหตุ การณ์  ท่ี  เก ิดขึ้นจึงเข้าไป 8 ฝ่ายเปโตรถามนางวา่ � เจ้ าขายท่ี ดิ นได้ราคาเท่าน้ันหรอื จงบอกเราเถิด�
หญิงน้ันจึงตอบวา่ � ได้  เท่ าน้ันเจ้าค่ะ� 9 เปโตรจึงถามนางวา่ �ไฉนเจ้าทัง้สองได้ พร ้อมใจกันทดลองพระ
วญิญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่า  จงดู  เถิด  เท ้าของพวกคนท่ีฝังศพสามีของเจ้าก็ อยู ่ ท่ี  ประตู และเขาจะ
หามศพของเจ้าออกไปด้วย� 10 ในทันใดน้ันนางก็ล้มลงตายแทบเท้าของเปโตร และพวกคนหนุ่มได้ เข ้ามา
เห ็นว ่าหญิงน้ันตายแล้ว จึงได้หามศพออกไปฝังไวข้้างสามีของนาง 11 ความเกรงกลัวอยา่งยิง่เกิดขึ้นในคริ
สตจั กร และในหมู่คนทัง้ปวงท่ี ได้ ยนิเหตุ การณ์  น้ัน 

คนจํานวนมากหายจากโรคต่างๆ
12  มี หมายสําคัญและการมหศัจรรย์หลายอยา่งซ่ึ งอ ัครสาวกได้ทําด้วยมือของตนในหมู่ ประชาชน (พวก

สาวกอยู ่พร ้อมใจกันในเฉลียงของซาโลมอน 13 และคนอื่นๆไม่อาจเข้ามาอยู ่ด้วย  แต่ ประชาชนเคารพพวก
เขามาก 14  มี ชายหญิงเป็ นอ ันมากท่ี เชื่อถือ  ได้  เข ้ามาเป็นสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากกวา่ก่อน� 15 จน
เขาหามคนเจ็บป่วยออกไปท่ีถนนวางบนท่ีนอนและแคร่ เพื่อเม่ือเปโตรเดินผ่านไป อยา่งน้อยเงาของท่าน
จะได้ ถู กเขาบางคน 16 ประชาชนได้ออกมาจากเมืองท่ี อยู ่ล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็ม พาคนป่วยและคนท่ี มี  ผี 
โสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็ หาย 

ครสิเตียนถูกข่มเหง  กักขัง และการข่มขู่
17 ฝ่ายมหาปุโรหติและพรรคพวกของท่านก็ ลุกขึ้น (คือพวกสะดู สี )  มี ความโกรธอยา่งยิง่ 18 จึงได้จับพวก

อคัรสาวกจําไวใ้นคุกหลวง 19  แต่ ในเวลากลางคืน  ทูตสวรรค์ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาเปิดประตู คุก พา
อคัรสาวกออกไป บอกวา่ 20 �จงไปยนืในพระว ิหาร ประกาศบรรดาข้อความแหง่ชีว ิตน ้ี ให ้ประชาชนฟัง�
21 เม่ื ออ ัครสาวกได้ยนิอยา่งน้ัน พอเวลารุง่เชา้จึงเข้าไปสัง่สอนในพระว ิหาร ฝ่ายมหาปุโรห ิตก ับพรรคพวก
ของท่านได้เรยีกประชุมสภา  พร ้อมกับบรรดาผู้เฒ่าทัง้หมดของชนอสิราเอล  แล ้วใช้คนไปท่ี คุ กให้พาอคัร
สาวกออกมา 22  แต่ เม่ือเจ้าพนักงานไปถึ งก ็ ไม่ พบพวกอคัรสาวกในคุก จึงกลับมารายงาน 23  วา่ �ข้าพเจ้า
ทัง้หลายเหน็คุกปิ ดอย ู่มัน่คงและคนเฝ้าก็ยนือยู ่หน ้าประตู ครัน้เปิดประตู แล้วก็  ไม่  เห ็นผู้ใดอยู ่ข้างใน �
24 เม่ือมหาปุโรหติและนายทหารรกัษาพระวหิารกับพวกปุโรหติใหญ่  ได้ ยนิคําเหล่าน้ี  ก็  ฉงนสนเท่ห ์ในเรือ่ง
ของอคัรสาวกวา่จะเป็นอยา่งไรต่อไป 25  มี คนหน่ึงมาบอกเขาวา่ � ดู  เถิด คนเหล่าน้ัน ซ่ึงท่านทัง้หลายได้ จํา
ไว ้ในคุกกําลังยนืสัง่สอนคนทัง้ปวงอยู่ในพระว ิหาร � 26  แล ้วนายทหารรกัษาพระวหิารกับพวกเจ้าพนักงาน
จึงได้ไปพาพวกอคัรสาวกมาโดยดี เพราะกลั วว ่าคนทัง้ปวงจะเอาหนิขวา้ง 27 เม่ือเขาได้พาพวกอคัรสาวก
มาแล้ วก ็ ให ้ยนืหน้าสภา มหาปุโรหติจึงถาม 28  วา่ �เราได้กําชบัพวกเจ้าอยา่งแข็งแรงมิ ให ้สอนออกชื่อน้ี  ก็  
ดู  เถิด  เจ้ าได้ ให ้คําสอนของเจ้าแพรไ่ปทัว่กรุงเยรูซาเล็ม และปรารถนาใหค้วามผิดเน่ืองด้วยโลหติของผู้น้ัน
ตกอยูกั่บเรา�

เปโตรได้ฟ้องสภา
29 ฝ่ายเปโตรกับอคัรสาวกอื่นๆตอบวา่ �ข้าพเจ้าทัง้หลายจําต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิง่กวา่เชื่อฟังมนษุย์ 30  

พระเยซู ซ่ึงท่านทัง้หลายได้ฆ่าเสียโดยแขวนไว ้ท่ี  ต้นไม้  น้ัน พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเราได้ทรงบันดาลให้
เป็นขึ้นมาใหม่ 31 พระเจ้าได้ทรงตัง้พระองค์ ไว ้ด้วยพระหตัถ์เบื้องขวาของพระองค์ ให ้เป็นเจ้าชาย และองค์
พระผู้ชว่ยให ้รอด เพื่อจะให้ชนอสิราเอลกลับใจใหม่  แล ้วจะทรงโปรดยกความผิดบาปของเขา 32 เราทัง้
หลายจึงเป็นพยานของพระองค์ถึงเรือ่งเหล่าน้ี และพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิซ่ึงพระเจ้าได้ทรงประทานให ้ทุ ก
คนท่ีเชื่อฟังพระองค์น้ั นก ็เป็นพยานด้วย� 33 เม่ือเขาทัง้หลายได้ยนิอยา่งน้ี  ก็  รู ้สึกบาดใจ คิ ดก ั นว ่าจะฆ่า
พวกอคัรสาวกเสีย

กามาลิเอลเข้าขัดขวางทําใหพ้วกอคัรสาวกไม่ ถู กฆ่าตาย
34  แต่ คนหน่ึงชื่อกามาลิเอลเป็นพวกฟาร ิสี และเป็นธรรมาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญั ติ เป็ นที ่นับถือของ

ประชาชน  ได้ ยนืขึ้นในสภาแล้วสัง่ใหพ้าพวกอคัรสาวกออกไปเสียภายนอกครู ่หน่ึง 35 ท่านจึงได้ กล ่าวแก่เขา
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วา่ �ท่านชนชาติ อสิราเอล ซ่ึงท่านหวงัจะทําแก่คนเหล่าน้ี จงระวงัตัวให ้ดี 36 เม่ือคราวก่อนมีคนหน่ึงชื่อธุ
ดาสอวดตั วว ่าเป็นผู้ วเิศษ  มี  ผู้ ชายติดตามประมาณส่ีรอ้ยคน  แต่ ธุดาสถูกฆ่าเสีย คนทัง้หลายซ่ึงได้เชื่อฟัง
เขาก็กระจัดกระจายสาบสูญไป 37 ภายหลังผู้ น้ี  มี  อ ีกคนหน่ึงชื่อยูดาสเป็นชาวกาลิลี  ได้ ปรากฏขึ้นในคราวจด
บัญช ีสํามะโนครวั และได้ เกล ้ียกล่อมผู้คนให ้ติ ดตามตัวไปเป็ นอ ันมาก  ผู้ น้ั นก ็พินาศด้วย และคนทัง้หลายท่ี 
ได้ เชื่อฟังเขาก็กระจัดกระจายไป 38  ในกรณีน้ี ข้าพเจ้าจึงวา่แก่ท่านทัง้หลายวา่ จงปล่อยคนเหล่าน้ีไปตาม
เรือ่ง อยา่ทําอะไรแก่เขาเลย เพราะวา่ถ้าความคิดหร ือก ิจการน้ีมาจากมนษุย ์ก็ จะล้มละลายไปเอง 39  แต่ ถ้า
มาจากพระเจ้า ท่านทัง้หลายจะทําลายเสี ยก ็ ไม่ได้  เกล ือกวา่ท่านกลับจะเป็นผู้ สู้ รบกับพระเจ้า�

สาวกท่ี ถู กข่มเหงยงัคงยนิดีและเป็นพยานฝ่ายพระครสิต์
40 เขาทัง้หลายจึงยอมเหน็ด้วยกับกามาลิเอล และเม่ือได้เรยีกพวกอคัรสาวกเข้ามาแล้ว จึงเฆ่ียนและ

กําชบัไม่ ให ้ออกพระนามของพระเยซู  แล้วก็  ปล่อยไป 41 พวกอคัรสาวกจึงออกไปให้พ้นหน้าสภาด้วยความ
ยนิดี ท่ี  เห ็ นว ่า ตนสมจะได้รบัการหลู่ เกียรติ เพราะพระนามของพระองค์ น้ัน 42  ท่ี ในพระวหิารและตามบ้าน
เรอืน เขาได้สัง่สอนและประกาศข่าวประเสรฐิของพระเยซู ครสิต์  ทุ กๆว ันม ิ ได้  ขาด 

6
 ผู้ ชว่ยศิษยาภิบาลพวกแรก

1 ในคราวน้ัน เม่ือศิษย์กําลังทว ีมากขึ้น พวกกร ีกบ ่นติเตียนพวกฮบีรูเพราะในการแจกทานทุกๆวนัน้ัน
เขาเวน้ไม่ ได้ แจกใหพ้วกแม่ม่ายชาวกรกี 2 ฝ่ายอคัรสาวกทัง้สิบสองคนจึงเรยีกบรรดาศิษย ์ให ้มาหาเขาแล้ว
กล่าววา่ �ซ่ึงเราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็หาควรไม่ 3  เหตุ ฉะน้ันพีน้่องทัง้หลาย จง
เลือกเจ็ดคนในพวกท่านท่ี มี ชื่อเสียงดี ประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิและสติ ปัญญา เราจะตัง้เขาไว ้ดู 
แลการงานน้ี 4 ฝ่ายพวกเราจะขะมักเขม้นอธษิฐานและสัง่สอนพระวจนะเสมอไป� 5 คนทัง้หลายเหน็ชอบ
กับคําน้ี จึงเลือกสเทเฟน  ผู้ ประกอบด้วยความเชื่อและพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิกับฟี ลิป โปรโครสั นิคาโนร์ ทิ 
โมน ปารเมนัส และนิโคเลาส์ชาวเมืองอนัทิ โอก ซ่ึงเป็นผู้ เข ้าจารตีฝ่ายศาสนายวิ 6 คนทัง้เจ็ดน้ีเขาใหม้าอยู่
ต่อหน้าพวกอคัรสาวก และเม่ือพวกอคัรสาวกได้อธษิฐานแล้ว จึงได้วางมือบนเขา 7 การประกาศพระวจนะ
ของพระเจ้าได้เจรญิขึ้น และจําพวกศิษย ์ก็  ทว ีขึ้นเป็ นอ ันมากในกรุงเยรูซาเล็ม และพวกปุโรหติเป็ นอ ันมาก
ก็ ได้ เชื่อฟังในความเชื่อน้ัน

สเทเฟนถูกกล่าวหาและเผชญิหน้ากับความตาย
8 ฝ่าย ส เท เฟน ประกอบ ด้วย ความ เชื่อ และ ฤทธิ ์เดช จึง กระทํา การ มหศัจรรย์ และ การ อศัจรรย ์ใหญ่ 

ท่ามกลางประชาชน 9  แต่  มี บางคนมาจากธรรมศาลาท่ีเรยีกวา่ ธรรมศาลาของพวกลิเบระติน  มี ทัง้ชาว
ไซรนี ชาวอเล็กซานเดอร์ กับบางคนจากซิลี เซ ียและเอเชยี  ได้  ลุ กขึ้นพากันมาไล่เลียงกับสเทเฟน 10 คน
เหล่าน้ันสู้ สติ ปัญญาและน้ําใจของท่านเม่ือท่านกล่าวแก่เขาไม่ ได้ 11 เขาจึงลอบปลุกพยานเท็จวา่ �เรา
ได้ยนิคนน้ี พู ดหมิน่ประมาทต่อโมเสสและต่อพระเจ้า� 12 เขายุยงคนทัง้ปวงและพวกผู้ ใหญ่ กับพวกธรรมา
จารย์  แล ้วเข้ามาจับสเทเฟนและนําไปยงัสภา 13  ให ้พยานเท็จมากล่าววา่ �คนน้ี พู ดหมิน่ประมาทสถานบร ิ
สุทธ ์ิ น้ี และพระราชบัญญั ติ  ไม่ หยุดเลย 14 เพราะเราได้ยนิเขาวา่  พระเยซู ชาวนาซาเรธ็น้ีจะทําลายสถานท่ี น้ี 
และจะเปล่ียนธรรมเนียมซ่ึงโมเสสให ้ไว ้ แก่  เรา � 15 พวกสมาชกิสภาต่างเพ่ งด ูสเทเฟน  เห ็นหน้าของท่าน
เหมือนหน้าทูตสวรรค์

7
1 มหาปุโรหติจึงถามวา่ �เรือ่งน้ี จร ิงหรอื�

สเทเฟนได้เล่าถึงการท่ีพระเจ้าได้ทรงกระทําไวกั้บชนชาติ อสิราเอล 
2 ฝ่ายสเทเฟนจึงตอบวา่ �ท่านทัง้หลาย  พี่ น้องและบรรดาท่านผู้ อาวุโส ขอฟังเถิด พระเจ้าแหง่สงา่ราศี 

ได้ ปรากฏแก่อบัราฮมับิดาของเรา เม่ือท่านยงัอยู่ในประเทศเมโสโปเตเมี ยก ่อนท่ีไปอาศัยอยู่ในเมืองฮา
ราน 3 และได้ตรสักั บท ่านวา่ � เจ้ าจงออกไปจากประเทศของเจ้า จากญาติ พี่ น้องของเจ้า ไปยงัแผ่นดิ นที ่
เราจะชี ้ให ้ เจ้ าเหน็� 4 อบัราฮมัจึงออกจากแผ่นดินของชาวเคลเดียไปอาศัยอยู ่ท่ี เมืองฮาราน  หลังจากท่ี  บิ 
ดาของท่านสิน้ชพีแล้ว  พระองค์ ทรงใหท่้านออกจากท่ี น่ัน มาอยู่ในแผ่นดินน้ี ท่ี ท่านทัง้หลายอาศัยอยู ่ทุก
วนัน้ี 5  แต่  พระองค์  ไม่ ทรงโปรดให้อบัราฮมัมีมรดกในแผ่นดินน้ี แม้  เท่ าฝ่าเท้าก็ ไม่ได้ และขณะเม่ือท่านยงั
ไม่ มี  บุตร  พระองค์ ทรงสัญญาไว้วา่จะให ้แผ่ นดินน้ีเป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน และเชื้อสายของท่านท่ีมาภาย
หลังท่าน 6 พระเจ้าตร ัสด ังน้ี วา่ เชื้อสายของท่านจะไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ และชาวประเทศน้ันจะเอา
เขาเป็นทาส และจะข่มเหงเขาเป็นเวลาส่ีรอ้ยปี 7 พระเจ้าตร ัสว ่า �และเราจะพิพากษาประเทศท่ีเขาจะเป็น
ทาสน้ัน ภายหลังเขาจะออกมาและปรนนิบั ติ  เรา  ณ  สถานท่ี  น้ี � 8  พระองค์  ได้ ทรงตัง้พันธสัญญาพิธ ีเข ้าสุ 
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หน ัตไว้กับอบัราฮมั  เหตุ ฉะน้ันเม่ื ออ ับราฮมัให้กําเนิดบุตรชื่ ออ ิสอคั จึงให ้เข ้าสุ หน ัตในว ันที ่ แปด อสิอคัให้
กําเนิดบุตรชื่อยาโคบ และยาโคบให้กําเนิดบุตรสิบสองคน ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของเรา 9 ฝ่ายบรรพบุรุษเหล่า
น้ันคิดอจิฉาโยเซฟจึงขายเขาไปยงัประเทศอยีปิต์  แต่ พระเจ้าทรงสถิ ตก ับโยเซฟ 10 ทรงโปรดชว่ยโยเซฟ
ให้พ้นจากความทุกข์ลําบากทัง้สิน้ และทรงให้ท่านเป็ นที ่โปรดปรานและมี สติ ปัญญาในสายพระเนตรของ
ฟาโรห์  กษัตรยิ ์ของประเทศอยีปิต์ ท่านจึงตัง้โยเซฟให้เป็นผู้ปกครองประเทศอยีปิต์กั บท ้ังพระราชสํานัก
ของท่าน 11  แล ้วบังเกิดการกันดารอาหารทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์และแผ่นดินคานาอนั และมีความลําบากมาก
บรรพบุรุษของเราจึงไม่ มี  อาหาร 12 ฝ่ายยาโคบเม่ือได้ย ินว ่ามีข้าวอยู่ในประเทศอยีปิต์ จึงใช้บรรพบุรุษของ
เราไปเป็ นคร ้ังแรก 13 พอคราวท่ีสองโยเซฟก็สําแดงตัวให ้พี่ น้องรู ้จัก และให ้ฟาโรห ์ รู ้จักวงศ์ ญาติ ของตน
ด้วย 14 ฝ่ายโยเซฟจึงได้เชญิยาโคบบิ ดาก ับบรรดาญาติของตนเจ็ดสิบหา้คนให ้มาหา 15 ยาโคบได้ลงไป
ยงัประเทศอยีปิต์  แล ้ วท ่านกับพวกบรรพบุรุษของเราได้ สิน้ชพี 16 เขาจึงได้นําศพไปฝังไวใ้นเมืองเชเคมใน
อุโมงค์ ท่ี อบัราฮมัเอาเงนิจํานวนหน่ึงซ้ือจากบุตรชายของฮาโมร ์บิ ดาของเชเคม 17 เม่ือใกล้เวลาตามพระ
สัญญาซ่ึงพระเจ้าได้ปฏิญาณไว้กับอบัราฮมั  ชนชาติ อสิราเอลได้ ทว ีมากขึ้นในประเทศอยีปิต์ 18 จนกระทัง่
กษั ตร ิย ์องค์  หน ่ึงซ่ึงไม่ รู ้จักโยเซฟได้ขึ้นเสวยราชย์ 19  กษัตรยิ ์ องค์ น้ันได้ทรงออกอุบายทํากับญาติของเรา
ข่มเหงบรรพบุรุษของเรา บังคับให้ทิง้ลู กอ ่อนของเขาเสียไม่ ให ้ มี  ช ีวติรอดอยู ่ได้ 20 คราวน้ันโมเสสเกิดมามี 
รู ปรา่งงดงาม เขาจึงได้เล้ียงไว้ในบ้านบิดาจนครบสามเดือน 21 และเม่ือลู กอ ่อนน้ันถูกทิง้ไว้นอกบ้านแล้ว
ราชธดิาของฟาโรห์จึงรบัมาเล้ียงไวต่้างบุตรชายของตน 22 ฝ่ายโมเสสจึงได้ เรยีนรู ้ในวชิาการทุกอยา่งของ
ชาวอยีปิต์  มี ความเฉียบแหลมมากในการพูดและกิจการต่างๆ 23  แต่ ครัน้โมเสสมี อายุ  ได้  สี ่ สิ บปีเต็มแล้ว  ก็ 
นึกอยากจะไปเยีย่มญาติ พี่ น้องของตน คือชนชาติ อสิราเอล 24 เม่ือท่านได้ เห ็นคนหน่ึงถูกข่มเหงจึงเข้าไป
ชว่ย โดยฆ่าชาวอยีปิต์ซ่ึงเป็นผู้ กดขี่ น้ันเป็นการแก้ แค้น 25 ด้วยคาดวา่ญาติ พี่ น้องคงเข้าใจวา่ พระเจ้าจะ
ทรงชว่ยเขาใหร้อดด้วยมือของตน  แต่ เขาหาเข้าใจดังน้ันไม่ 26 ว ันร ุ่งขึ้นโมเสสได้ เข ้ามาพบเขาขณะว ิวาทก ัน
 ก็ อยากจะใหเ้ขากลั บด ีกั นอ ีก จึงกล่าววา่ �เพื่อนเอย๋ ท่านเป็นพี่น้องกัน ไฉนจึงทํารา้ยกันเล่า� 27 ฝ่ายคนท่ี
ข่มเหงเพื่อนน้ันจึงผลักโมเสสออกไปและกล่าววา่ �ใครแต่งตัง้เจ้าใหเ้ป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวก
เรา 28  เจ้ าจะฆ่าเราเสียเหมือนฆ่าชาวอยีปิต์เม่ือวานน้ี หรอื � 29 เม่ือโมเสสได้ยนิคําน้ันจึงหนีไปอาศัยอยู ่ท่ี  
แผ่ นดิ นม ีเดียน และให้กําเนิดบุตรชายสองคนท่ี น่ัน 30 ครัน้ล่วงไปได้ สี ่ สิ บปี แล้ว  ทูตสวรรค์  องค์  หน ่ึงของ
องค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟท่ี พุ่มไม้ ในถิน่ทุ รก ันดารแหง่ภูเขาซี นาย 31 เม่ือโมเสสเห ็
นก ็ประหลาดใจด้วยเรือ่งนิ มิ  ตน ้ัน ครัน้เข้าไปดู ใกล้ ๆ ก็ มี พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรสักับเขา 32  วา่ 
�เราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้า เป็นพระเจ้าของอบัราฮมั เป็นพระเจ้าของอิสอคั และเป็นพระเจ้า
ของยาโคบ� โมเสสจึงกลัวจนตัวสัน่ไม่อาจมองดู 33 ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรสักับโมเสสวา่ �จงถอด
รองเท้าของเจ้าออกเสีย เพราะวา่ท่ีซ่ึงเจ้ายนือยู ่น้ี เป็ นที ่ บรสุิทธิ ์34  ดู  เถิด เราได้ เห ็นความทุกข์ของชนชาติ
ของเราท่ี อยู ่ในประเทศอยีปิต์ แล้ว และเราได้ยนิเสียงครํา่ครวญของเขา และเราลงมาเพื่อจะชว่ยเขาให ้รอด 
จงมาเถิด เราจะใช ้เจ้ าไปยงัประเทศอยีปิต์� 35 โมเสสผู้ น้ี ซ่ึงถูกเขาปฏิเสธโดยกล่าววา่ �ใครแต่งตัง้เจ้า
ให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเรา� โดยมือของทูตสวรรค์ซ่ึงได้ปรากฏแก่ท่านท่ี พุ่มไม้ พระเจ้า
ทรงใช้โมเสสคนน้ีแหละให้เป็นทัง้ผู้ครอบครองและผู้ชว่ยให ้พ้น 36 คนน้ี แหละ เป็นผู้นําเขาทัง้หลายออก
มา โดยท่ี ได้ ทําการมหศัจรรย์และหมายสําคัญต่างๆในแผ่นดิ นอ ียปิต์  ท่ี ทะเลแดงและในถิน่ทุ รก ันดารส่ี สิ 
บปี 37 โมเสสคนน้ีแหละได้ กล ่าวแก่ ชนชาติ อสิราเอลวา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านทัง้หลาย
จะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณ์ ผู้  หน่ึง เหมือนอยา่งเราให ้แก่ ท่านจากจําพวกพี่น้องของท่าน ท่านทัง้
หลายจงเชื่อฟังผู้ น้ัน � 38 โมเสสน้ีแหละได้ อยู ่กับพลไพรใ่นถิน่ทุ รก ันดารกั บท ูตสวรรค์ซ่ึงได้ตรสัแก่ท่านท่ี 
ภู เขาซี นาย และอยู่กับบรรพบุรุษของเรา  ท่ี  ได้ รบัพระดํารสัอนัทรงชวีติมาให้เราทัง้หลาย 39 บรรพบุรุษของ
เราไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสผู้ น้ี  แต่  ได้ผล ักไสท่านให้ไปจากเขา ด้วยมีใจปรารถนาจะกลับไปยงัแผ่นดิ นอ ียปิต์
40 จึงกล่าวแก่อาโรนวา่ �ขอสรา้งพระให ้แก่ พวกข้าพเจ้า ซ่ึงจะนําพวกข้าพเจ้าไป ด้วยวา่โมเสสคนน้ี ท่ี  ได้ นํา
ข้าพเจ้าออกมาจากประเทศอยีปิต์เป็นอะไรไปเสียแล้ว ข้าพเจ้าไม่ ทราบ � 41 ในคราวน้ันเขาทัง้หลายได้ทํา
รูปโคหนุ่ม และได้นําเครือ่งสัตวบูชามาถวายแก่ รู  ปน ้ัน และมีใจยนิดีในสิง่ซ่ึ งม ือของตนเองได้ทําขึ้น 42  แต่ 
พระเจ้าทรงหนัพระพักตรไ์ปเสียและปล่อยให้เขานมัสการหมู่ดาวในท้องฟ้า  ตามท่ี  มี  เข ียนไว้ในพระคัมภีร ์
แห ่งศาสดาพยากรณ์ วา่ � โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋  เจ้ าได้ฆ่าสัตวบูชาเราและถวายเครือ่งบูชาให ้แก่ เราใน
ถิน่ทุ รก ันดารถึงส่ี สิ บปี หรอื 43  แล ้วเจ้าทัง้หลายได้หามพลับพลาของพระโมเลค และได้เอาดาวพระเรฟาน
 รู ปพระท่ี เจ้ าได้กระทําขึ้นเพื่อกราบนมัสการรู ปน ้ันต่างหาก เราจึงจะกวาดเจ้าทัง้หลายให้ไปอยู่พ้นเมืองบา
บิโลนอกี� 44 บรรพบุรุษของเราเม่ืออยู่ในถิน่ทุ รก ันดารก็ มี  พล ับพลาแหง่สักขี พยาน  ตามท่ี  พระองค์ ทรงสัง่
ไว้เม่ือตรสักับโมเสสวา่ให้ทําพลับพลาตามแบบท่ี ได้  เหน็ 45 ฝ่ายบรรพบุรุษของเราท่ีมาภายหลัง เม่ือได้รบั
พลับพลาน้ันจึงขนตามเยซู ไป เม่ือได้ เข ้ายดึแผ่นดินของบรรดาประชาชาติ ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงขับไล่ไปให้พ้น
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หน้าบรรพบุรุษของเรา  พล ับพลาน้ั นก ็ มี สืบมาจนถึงสมัยดาวดิ 46  ดาว ิดน้ั นม ีความชอบจําเพาะพระพักตร ์
พระเจ้า และมีใจปรารถนาท่ีจะหาพระนิเวศสําหรบัพระเจ้าของยาโคบ 47  แต่ ซาโลมอนเป็นผู้ ได้ สรา้งพระ
นิเวศสําหรบัพระองค์ 48 ถึงกระน้ั นก ็ ดี  องค์  ผู้ สูงสุดหาได้ประทับในพระวหิารซ่ึ งม ื อมนษุย ์ ได้ ทําไว ้ไม่  ตามท่ี  
ศาสดาพยากรณ์  ได้  กล ่าวไว ้วา่ 49 � องค์ พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า  สวรรค์ เป็นบัลลั งก ์ของเรา และแผ่นดินโลก
เป็นแท่นรองเท้าของเรา  เจ้ าจะสรา้งนิเวศอะไรสําหรบัเรา หรอืท่ีพํานักของเราอยู ่ท่ีไหน 50  สิ ่งเหล่าน้ีมือ
ของเราได้กระทําทัง้สิน้  มิใช ่ หรอื � 51 ท่านคนชาติ หวัแข็ง ใจด้ือ  หูตึง ท่านทัง้หลายขัดขวางพระวญิญาณบร ิ
สุทธ ิ์ อยู ่ เสมอ บรรพบุรุษของท่านทําอยา่งไร ท่านก็ทําอยา่งน้ันด้วย 52  มี ใครบ้างในพวกศาสดาพยากรณ์ซ่ึง
บรรพบุรุษของท่านมิ ได้  ข่มเหง และเขาได้ฆ่าบรรดาคนท่ี พยากรณ์ ถึงการเสด็จมาขององค์ ผู้  ชอบธรรม ซ่ึง
ท่านทัง้หลายเป็นผู้ทรยศและผู้ฆาตกรรมพระองค์น้ันเสีย 53 คือท่านทัง้หลายผู้ ท่ี  ได้ รบัพระราชบัญญั ติ จาก
เหล่าทูตสวรรค์  แต่ หาได้รกัษาพระราชบัญญั ติ น้ันไม่�

พวกเขาได้เอาหนิขวา้งสเทเฟน
54 เม่ือเขาทัง้หลายได้ยนิดัง น้ัน  ก็  รู ้สึกบาดใจ และขบเขี้ยวเค้ียวฟันเข้าใส่สเทเฟน 55 ฝ่ายสเทเฟน

ประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ได้ เขม้นดู สวรรค์  เห ็นสงา่ราศีของพระเจ้า และพระเยซูทรงยนือยู่เบื้อง
ขวาพระหตัถ์ของพระเจ้า 56  แล ้ วท ่านได้ กล่าววา่ � ดู  เถิด ข้าพเจ้าเหน็ท้องฟ้าแหวกเป็นชอ่ง และบุตรมนษุย์
ยนือยู่เบื้องขวาพระหตัถ์ของพระเจ้า� 57  แต่ เขาทัง้ปวงรอ้งเสียงดังและอุดหูวิง่กรูกันเข้าไปยงัสเทเฟน 58  
แล ้วขับไล่ท่านออกจากกรุงและเอาหนิขวา้ง ฝ่ายคนท่ีเป็นพยานปรกัปราํสเทเฟนได้ฝากเส้ือผ้าของตนวาง
ไว ้ท่ี  เท ้าของชายหนุ่มคนหน่ึงชื่อเซาโล 59 เขาจึงเอาหนิขวา้งสเทเฟนเม่ือกําลั งอ ้อนวอนพระเจ้าอยู ่วา่ �ข้า
แต่ พระเยซู  เจ้า ขอทรงโปรดรบัจิตวญิญาณของข้าพระองค์ ด้วย � 60 สเทเฟนก็ คุ กเข่าลงรอ้งเสียงดังวา่ � 
พระองค์  เจ้าข้า ขอโปรดอยา่ทรงถือโทษเขาเพราะบาปน้ี� เม่ือกล่าวเชน่น้ี แล้วก็ ล่วงหลับไป

8
เซาโลข่มเหงครสิตจั กร 

1 การท่ีเขาฆ่าสเทเฟนเสียน้ันเซาโลก็ เห ็นชอบด้วย คราวน้ันเกิดการข่มเหงครสิตจักรครัง้ใหญ่ในกรุง
เยรูซาเล็ม และศิษย์ทัง้ปวงนอกจากพวกอคัรสาวกได้กระจัดกระจายไปทัว่แวน่แควน้ยูเดี ยก ับสะมาเรยี 2  
ผู้  ท่ี เกรงกลัวพระเจ้าก็ฝังศพสเทเฟนไว้  แล ้วครํา่ครวญอาลัยถึงท่านอยา่งยิง่ 3 ฝ่ายเซาโลพยายามทําลายค
รสิตจั กร โดยเข้าไปฉุดลากชายหญิงจากทุ กบ ้านทุกเรอืนเอาไปจําไวใ้นคุก

ครสิเตียนท่ีกระจัดกระจายไปได้นําจิตวญิญาณทัง้หลายมาถึงพระครสิต์
4 ฉะน้ันฝ่ายศิษย์ทัง้หลายซ่ึงกระจัดกระจายไปก็ เท ่ียวประกาศพระวจนะน้ัน 5 ส่วนฟีลิปจึงลงไปยงัเมือง

สะมาเรยีและประกาศเรือ่งพระครสิต์ ให ้ชาวเมืองน้ันฟัง 6 ประชาชนก็ พร ้อมใจกันฟังถ้อยคําท่ี ฟี ลิปได้ 
ประกาศ เพราะเขาได้ยนิท่านพูด และได้ เห ็นการอศัจรรย์ซ่ึงท่านได้กระทําน้ัน 7 ด้วยวา่ผีโสโครกท่ี สิ งอยู่ใน
คนหลายคนได้พากั นร ้องด้วยเสียงดัง  แล ้วออกมาจากคนเหล่าน้ัน และคนท่ีเป็นโรคอมัพาตกับคนงอ่ยก็
หายเป็นปกติ 8 จึงเกิดความปล้ืมปี ติ อยา่งยิง่ในเมืองน้ัน

 ซี  โมน  ผู้  มี  เวทมนตร ์ มี ใจเชื่อแต่ ได้  ถู กตําหนิ
9 ย ังม ีชายคนหน่ึงชื่อซีโมนเคยทําเวทมนตรใ์นเมืองน้ันมาก่อน และได้ ทําให ้ชาวสะมาเรยีพิศวงหลงใหล

เขายกตั วว ่าเป็นผู้ วเิศษ 10 ฝ่ายคนทัง้ปวงทัง้ผู้ ใหญ่  ผู้ น้อยก็สนใจฟังคนน้ัน  แล ้ วว ่า �ชายคนน้ีเป็นมหทิธ ิ
ฤทธิ ์ของพระเจ้า� 11 คนทัง้หลายนับถือเขา เพราะเขาได้ทําเวทมนตร ์ให ้คนทัง้หลายพิศวงหลงใหลมานาน
แล้ว 12  แต่ เม่ือฟีลิปได้ประกาศเรือ่งอาณาจักรของพระเจ้า และพระนามแหง่พระเยซู ครสิต์  แล้ว คนทัง้
หลายก็ เชื่อ และรบับัพติศมาทัง้ชายและหญิง 13 ฝ่ายซีโมนเองจึงเชื่ อด ้วย เม่ือรบับัพติศมาแล้ วก ็ อยู ่กับฟี
ลิปต่อไป และประหลาดใจท่ี เห ็นการอศัจรรย์กับหมายสําคัญต่างๆซ่ึงฟีลิปได้ กระทํา 14 เม่ือพวกอคัรสาวก
ซ่ึงอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้ย ินว ่า ชาวสะมาเรยีได้รบัพระวจนะของพระเจ้าแล้ว จึงให้เปโตรกับยอหน์ไปหา
เขา 15 ครัน้เปโตรกับยอหน์ลงไปถึ งก ็อธษิฐานเผื่อเขา  เพื่อให ้เขาได้รบัพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ16 (ด้วยวา่พระ
วญิญาณบร ิสุทธ ์ิยงัไม่ ได้ เสด็จลงมาสถิ ตก ับผู้ ใด เป็นแต่เขาได้รบับัพติศมาในพระนามแหง่พระเยซู เจ้ า
เท่าน้ัน� 17 เปโตรกับยอหน์จึงวางมือบนเขา  แล ้วเขาทัง้หลายก็ ได้ รบัพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ18 เม่ือซีโมนเห ็
นว ่า คนเหล่าน้ันได้รบัพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิด้วยการวางมือของอคัรสาวก จึงนําเงนิมาให ้อคัรสาวก 19 และ
วา่ � ขอให ้ข้าพเจ้ามี ฤทธิ ์ อยา่งน้ี  ด้วย เพื่อวา่เม่ือข้าพเจ้าจะวางมือบนผู้ ใด  ผู้ น้ันจะได้รบัพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ
์� 20 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่ ซี โมนวา่ � ให ้เงนิของเจ้าพินาศไปด้วยกั นก ับเจ้าเถิด เพราะเจ้าคิดวา่จะซ้ือของ
ประทานแหง่พระเจ้าด้วยเงนิได้ 21  เจ้ าไม่ มี ส่วนหรอืส่วนแบ่งในการน้ี เลย เพราะใจของเจ้าไม่ซ่ือตรงในสาย
พระเนตรของพระเจ้า 22  เหตุ  ฉะน้ัน จงกลับใจใหม่จากการชัว่รา้ยของเจ้าน้ี และอธษิฐานขอพระเจ้าชะรอย
พระองค์จะทรงโปรดยกความผิดซ่ึงเจ้าคิดในใจของเจ้า 23 ด้วยเราเห ็นว ่าเจ้าจะต้องรบัความขมขื่นและ
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ติดพันธนะแหง่ความชัว่ชา้� 24 ฝ่ายซีโมนจึงตอบวา่ �ขอท่านอธษิฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเผื่อข้าพเจ้า
ด้วย เพื่อเหตุ การณ์  ท่ี ท่านได้ กล ่าวแล้ วน ้ันจะไม่ ได้  อุบัติ  แก่ ตัวข้าพเจ้าสักอยา่งเดียว� 25 ครัน้พวกอคัรสาวก
เป็นพยานและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว  ก็  กล ับไปยงักรุงเยรูซาเล็ม และได้ประกาศข่าว
ประเสรฐิตามทางในหมู่บ้านชาวสะมาเรยีหลายแหง่

 ขันที ชาวเอธโิอเปียได้รบัความรอด
26  แต่  ทูตสวรรค์ ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าได้สัง่ฟีลิปวา่ �จงลุกขึ้นไปยงัทิศใต้ตามทางท่ีลงไปจากกรุง

เยรูซาเล็มถึงเมืองกาซา ซ่ึงเป็นทางป่าทราย� 27 ฝ่ายฟีลิ ปก ็ ลุ กขึ้นไป และดู เถิด  มี ชาวเอธโิอเปียคนหน่ึง
เป็นขั นที เป็นข้าราชการของพระนางคานดาสี  พระราชนีิ ของชาวเอธโิอเปีย และเป็นนายคลังทรพัยทั์ง้หมด
ของพระราชนีิ น้ัน  ได้ มานมัสการในกรุงเยรูซาเล็ม 28 ขณะน่ังรถม้ากลับไป ท่านอา่นหนังสื ออ ิสยาห ์ศาสดา
พยากรณ์  อยู ่29 ฝ่ายพระวญิญาณตร ัสส ่ังฟีลิปวา่ �จงเข้าไปให ้ช ิดรถม้าน้ันเถิด� 30  ฟี ลิปจึงวิง่เข้าไปใกล้
และได้ยนิท่านอา่นหนังสื ออ ิสยาห ์ศาสดาพยากรณ์ จึงถามวา่ �ซ่ึงท่านอา่นน้ันท่านเข้าใจหรอื� 31  ขันที จึง
ตอบวา่ �ถ้าไม่ มี ใครอธบิายให้  ท่ี ไหนจะเข้าใจได้� ท่านจึงเชญิฟีลิปขึ้นน่ังรถกั บท ่าน 32 พระคัมภีร ์ตอนท่ี 
ท่านอา่นอยู่น้ันคือข้อเหล่าน้ี �เขาได้นําท่านเหมือนแกะท่ี ถู กนําไปฆ่า และเหมือนลูกแกะท่ีเป็นใบ้ อยู ่ หน ้า
ผู้ตัดขนของมันฉันใด ท่านก็ ไม่  ปร ิปากของท่านเลยฉันน้ัน 33 ในคราวท่ีท่านถูกเหยยีดลงน้ัน ท่านไม่ ได้ รบั
ความยุ ติ ธรรมเสียเลย และผู้ใดเล่าจะประกาศเก่ียวกับพงศ์ พันธุ ์ของท่าน เพราะวา่ชวีติของท่านต้องถูก
ตัดเสียจากแผ่นดินโลกแล้ว� 34  ขันที จึงถามฟีลิปวา่ � ศาสดาพยากรณ์  ได้  กล ่าวอยา่งน้ันเล็งถึงผู้ ใด เล็ง
ถึงตั วท ่านเอง หรอืเล็งถึงผู้ อื่น บอกข้าพเจ้าเถิด� 35 ฝ่ายฟีลิปจึงเริม่เล่าจับต้นกล่าวตามพระคัมภีร ์ข้อน ้ัน
 ชี ้แจงถึงเรือ่งพระเยซู 36 ครัน้กําลังเดินทางไปก็มาถึงท่ี มีน ้ําแหง่หน่ึง  ขันที จึงบอกวา่ � ดู  เถิด  มีน ้ํา  มี อะไร
ขัดข้องไม่ ให ้ข้าพเจ้ารบับัพติศมา� 37 และฟีลิปจึงตอบวา่ �ถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็ รบัได้ � และขั นที จึงตอบ
วา่ �ข้าพเจ้าเชื่อวา่  พระเยซู  ครสิต์ เป็นพระบุตรของพระเจ้า� 38  แล ้ วท ่านจึงสัง่ใหห้ยุดรถม้า และคนทัง้สอง
ลงไปในน้ําทัง้ฟีลิ ปก ับขั นที  ฟี ลิ ปก ็ ให ้ท่านรบับัพติศมา 39 เม่ือท่านทัง้สองขึ้นจากน้ําแล้ว พระวญิญาณของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรบัฟีลิปไปเสีย และขั นที น้ันไม่ ได้  เห ็นท่านอกี จึงเดินทางต่อไปด้วยความยนิดี 40  แต่  
มี  ผู้  ได้ พบฟีลิปท่ีเมืองอาโซทัส และเม่ือเดินทางมา ท่านได้ประกาศข่าวประเสรฐิในทุกเมืองจนท่านมาถึง
เมืองซีซาร ียา 

9
เซาโลกลับใจใหม่อยา่งน่าอศัจรรย์

1 ฝ่ายเซาโลยงัขู่คํารามกล่าววา่จะฆ่าศิษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสีย จึงไปหามหาปุโรหติ 2 ขอหนังสือ
ไปยงัธรรมศาลาในเมืองดามัสกัส เพื่อวา่ถ้าพบผู้ใดถือทางน้ันไม่วา่ชายหรอืหญิง จะได้จับมัดพามายงักรุง
เยรูซาเล็ม 3 เม่ือเซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส ในทันใดน้ั นม ีแสงสวา่งส่องมาจากฟ้าล้อมตัว
เขาไว ้รอบ 4 เซาโลจึงล้มลงถึ งด ินและได้ยนิพระสุรเสียงตรสัแก่เขาวา่ �เซาโล เซาโลเอย๋  เจ้ าข่มเหงเรา
ทําไม� 5 เซาโลจึงทูลถามวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์ ทรงเป็นผู้ ใด �  องค์ พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า �เราคือ
เยซู  ท่ี  เจ้ าข่มเหง ซึ่งเจ้าถีบประตั กก ็ยากนัก� 6 เซาโลก็ตัวสัน่และรูสึ้กประหลาดใจจึงถามวา่ � พระองค์  
เจ้าข้า  พระองค์  ประสงค์ จะให้ข้าพระองค์ทําอะไร�  องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรสัแก่เขาวา่ � เจ้ าจงลุกขึ้นเข้าไป
ในเมือง และเจ้าจะต้องทําประการใด จะมีคนบอกให ้รู ้� 7 คนทัง้หลายท่ีเดินทางไปด้วยกั นก ็ยนืน่ิงพูด
ไม่ ออก  ได้ ยนิพระสุรเสียงน้ันแต่ ไม่  เห ็นใคร 8 ฝ่ายเซาโลได้ ลุ กขึ้นจากพื้นดิน เม่ือลืมตาแล้ วก ็มองอะไรไม่ 
เหน็ เขาจึงจู งม ือท่านไปยงัเมืองดามัสกัส 9 ตาท่านก็มื ดม ัวไปถึงสามวนัและท่านมิ ได้ กินหร ือด ่ืมอะไรเลย
10 ในเมืองดามัสกั สม ี ศิษย ์คนหน่ึงชื่ออานาเนีย  องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ตรสักับผู้น้ันโดยนิ มิ ตวา่ �อานาเนีย
เอย๋� อานาเนียจึงทูลตอบวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  ดู  เถิด ข้าพระองค์ อยู ่ ท่ีน่ี � 11  องค์ พระผู้เป็นเจ้าจึงตรสักับ
เขาวา่ �จงลุกขึ้น ไปท่ีถนนท่ีเรยีกวา่ถนนตรง ถามหาชายคนหน่ึงชื่อเซาโลชาวเมืองทารซั์ สอย ู่ในบ้าน
ของยูดาส เพราะดู เถิด เขากําลังอธษิฐานอยู่ 12 และในนิ มิ ตเขาได้ เห ็นคนหน่ึงชื่ออานาเนียเข้ามา
วางมือบนเขา เพื่อเขาจะเหน็ได้ อกี � 13  แต่ อานาเนียทูลตอบวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ข้าพระองค์ ได้ ยนิหลาย
คนพูดถึงคนน้ั นว ่า เขาได้ทํารา้ยว ิสุทธ ิชนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มมาก 14 และในท่ี น่ี เขาได้อาํนาจ
มาจากพวกปุโรหติใหญ่  ให ้ผูกมัดคนทัง้ปวงท่ีรอ้งออกพระนามของพระองค์� 15 ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ตรสักั บท ่านวา่ �จงไปเถิด เพราะวา่คนน้ันเป็นภาชนะท่ีเราได้เลือกสรรไว้ สําหรบัจะนํานามของเราไป
ยงัประชาชาติ  กษัตรยิ ์และชนชาติ อสิราเอล 16 เพราะวา่เราจะสําแดงให้เขาเห ็นว ่า เขาจะต้องทนทุกข์
ลําบากมากเท่าใดเพราะนามของเรา�

เซาโลได้ประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์และเริม่เทศนาสัง่สอน
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17  แล ้วอานาเนี ยก ็ ไป และเข้าไปในบ้านวางมือบนเซาโลกล่าววา่ � พี่ เซาโลเอย๋  องค์ พระผู้เป็นเจ้าคือพระ
เยซู  ได้ ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทางท่ีท่านมาน้ัน  ได้ ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อท่านจะเหน็ได้ อกี และเพื่อท่าน
จะประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ� 18 และในทันใดน้ั นม ีอะไรเหมือนเกล็ดตกจากตาของเซาโล  แล้วก็  
เห ็นได้ อกี ท่านจึงลุกขึ้ นร ับบัพติศมา 19 พอรบัประทานอาหารแล้ วก ็ มี กําลังขึ้น เซาโลพักอยู่กับพวกศิษย์ใน
เมืองดามัสกัสหลายวนั 20 ท่านไม่ ได้  ร ีรอท่านประกาศตามธรรมศาลา  กล ่าวเรือ่งพระครสิต์ วา่  พระองค์ ทรง
เป็นพระบุตรของพระเจ้า 21 คนทัง้หลายท่ี ได้ ย ินก ็พากันประหลาดใจแล้ วว ่า �คนน้ี มิใช ่หรอืท่ี ได้ ทําลายคน
ในกรุงเยรูซาเล็ มท ่ีรอ้งออกพระนามน้ี และเขามาท่ี น่ี หวงัจะผูกมัดพวกน้ันส่งใหพ้วกปุโรหติใหญ่�

เซาโลหลบหนีรอดได้และได้รบัการยอมร ับท ่ี กรุ งเยรูซาเล็ม
22  แต่ เซาโลยิ ่งม ีกําลังทว ีขึ้น และทําให้พวกยวิในเมืองดามัสกั สน ่ิ งอ ้ึงอยู่ โดยพิสู จน ์ ให ้เขาเห ็นว ่า  พระ

เยซู ทรงเป็นพระครสิต์ 23 ครัน้ต่อมาอกีหลายวนัพวกยวิได้ปรกึษากันจะฆ่าเซาโลเสีย 24  แต่ เรือ่งการปอง
รา้ยของเขารูถึ้งเซาโล เขาทัง้หลายได้เฝ้าประตู เมือง คอยฆ่าเซาโลทัง้กลางวนักลางคืน 25  แต่  เหล่ าสาวก
ได้ ให ้เซาโลน่ังในเข่งใหญ่  แล ้วหยอ่นลงจากกําแพงเมืองในเวลากลางคืน 26 ครัน้เซาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็ม
แล้ว ท่านใคร่จะคบให ้สน ิทกับพวกสาวก  แต่ เขาทัง้หลายกลัว เพราะไม่เชื่อวา่เซาโลเป็นสาวก 27  แต่ บา
รนาบัสได้ พาท ่านไปหาพวกอคัรสาวก  แล ้วเล่าให้เขาฟังวา่เซาโลได้ เห ็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท่ี กลางทาง และ
พระองค์ตรสัแก่ ท่าน ท่านจึงประกาศออกพระนามพระเยซูโดยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัส 28  แล ้วเซาโล
เข้านอกออกในอยู่กับพวกอคัรสาวกในกรุงเยรูซาเล็ม 29 ประกาศออกพระนามของพระเยซู เจ้ าด้วยใจกล้า
หาญ ท่านพูดไล่เลียงกับพวกกรกี  แต่ พวกน้ันหาชอ่งท่ีจะฆ่าท่านเสีย 30 เม่ือพี่น้องรูอ้ยา่งน้ันจึงพาท่านไป
ยงัเมืองซีซาร ียา  แล ้วส่งไปยงัเมืองทาร์ซัส 31  เหตุ  ฉะน้ัน คริสตจักรตลอดทัว่แควน้ยูเดีย  กาล ิลี และสะ
มาเรยี จึ งม ีความสงบสุขและเจรญิขึ้น ดําเนินชีว ิตด ้วยใจยาํเกรงองค์ พระผู้เป็นเจ้า และได้รบัความปลอบ
ประโลมใจจากพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ ครสิตสมาช ิกก ็ยิง่ทว ีมากขึ้น 

ไอเนอสัได้รบัการรกัษาจนหาย
32 ต่อมาเม่ือเปโตรเท่ียวไปตลอดทุกแหง่แล้ว  ก็ ลงมาหาพวกว ิสุทธ ิชนซ่ึงอาศัยอยู่ในเมืองลิดดาด้วย

33 เปโตรพบชายคนหน่ึงชื่อไอเนอัสท่ี น่ัน เขาเป็ นอ ัมพาตอยู่กั บท ่ีนอนแปดปีมาแล้ว 34 เปโตรจึงกล่าวแก่
เขาวา่ �ไอเนอสัเอย๋  พระเยซู  ครสิต์ ทรงโปรดท่านใหห้ายโรค จงลุกขึ้นเก็ บท ีน่อนของท่านเถิด� ในทันใดน้ัน
ไอเนอัสได้ ลุกขึ้น 35 ฝ่ายคนทัง้ปวงท่ี อยู ่ในเมืองลิดดา และท่ีราบชาโรนได้ เห ็นแล้วจึงกลับใจมาหาองค์ พระ
ผู้เป็นเจ้า 

โดรคัสฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย
36 ในเมืองยฟัฟามีหญิงคนหน่ึงเป็นศิษย์ชื่อทาบิธา ซ่ึงแปลวา่โดรคัส หญิงคนน้ีเคยกระทําการอนัเป็น

คุณประโยชน์และให้ทานมากมาย 37 ต่อมาระหวา่งน้ันหญิงคนน้ี ก็ ป่วยลงจนถึงแก่ ความตาย เขาจึงอาบ
น้ําศพวางไวใ้นหอ้งชัน้บน 38 เมืองลิดดาอยู ่ใกล้ กับเมืองยฟัฟา พวกสาวกได้ย ินว ่าเปโตรอยู ่ท่ีน่ัน จึงใช้ชาย
สองคนไปหาท่าน เชญิท่านมาหาเขาโดยเรว็ 39 ฝ่ายเปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขา เม่ือถึงแล้วเขาพาท่านขึ้นไป
ในหอ้งชัน้บน และบรรดาหญิ งม ่ายได้ยนือยู่กั บท ่านพากั นร ้องไห้และชี ้ให ้ท่านดูเส้ือคลุมกับเส้ือผ้าต่างๆซ่ึง
โดรคัสทําเม่ือย ังม ี ช ีวิตอยู่ 40 ฝ่ายเปโตรให้คนทัง้ปวงออกไปข้างนอก และได้ คุ กเข่าลงอธษิฐาน  แล ้วหนั
มายงัศพน้ันกล่าววา่ � ทาบ ิธาเอย๋ จงลุกขึ้น�  ทาบ ิธาก็ ลืมตา เม่ือเหน็เปโตรจึงลุกขึ้นน่ัง 41 ฝ่ายเปโตรยื่ นม ื
อออกพยุงเธอขึ้น จึงเรยีกว ิสุทธ ิชนทัง้หลายกับพวกแม่ม่ายเข้ามา  แล ้วมอบหญิงท่ีเป็นขึ้นน้ันให้กับเขาทัง้
หลาย 42  เหตุการณ์ น้ันลือไปตลอดทัว่เมืองยฟัฟา คนเป็ นอ ันมากมาเชื่อถือองค์ พระผู้เป็นเจ้า 43 ต่อมาฝ่าย
เปโตรอาศัยอยูใ่นเมืองยฟัฟาหลายวนั  อยู ่กับคนหน่ึงชื่อซีโมนเป็นชา่งฟอกหนัง

10
โครเนลิอสัแสวงหาพระเจ้า

1 ย ังม ีชายคนหน่ึงชื่อโครเนลิอสั อาศัยอยู่ในเมืองซีซาร ียา เป็นนายรอ้ยอยู่ในกองทหารท่ีเรยีกวา่กองอิ
ตาเลีย 2 เป็นคนมี ศร ัทธามาก คือท่านและทัง้ครอบครวัเป็นคนยาํเกรงพระเจ้า ท่านเคยให้ทานมากมาย
แก่ ประชาชน และอธษิฐานต่อพระเจ้าเสมอ 3 เวลาประมาณบ่ายสามโมงนายรอ้ยน้ันเหน็นิ มิ ตแจ่มกระจ่าง
คือเหน็ทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงของพระเจ้า  เข ้ามาหาท่านและกล่าวแก่ท่านวา่ �โครเนลิอสัเอย๋� 4 และเม่ือโค
รเนลิอสัเขม้นดู ทูตสวรรค์  องค์ น้ันด้วยความตกใจกลัว จึงถามวา่ � น่ี เป็นประการใด  พระองค์  เจ้าข้า �  ทูต
สวรรค์ จึงตอบท่านวา่ �คําอธษิฐานและทานของท่านน้ัน  ได้ ขึ้นไปเป็ นที ่ระลึกถึงจําเพาะพระพักตรพ์ระเจ้า
แล้ว 5  บัดน้ี จงใช้คนไปยงัเมืองยฟัฟาเชญิซีโมนท่ีเรยีกวา่เปโตรมา 6 เปโตรอาศัยอยู่กับคนหน่ึงชื่อซีโมน
เป็นชา่งฟอกหนัง บ้านของเขาอยู่รมิฝ่ังทะเล เปโตรจะบอกท่านวา่ท่านควรจะทําอะไร� 7 ครัน้ทูตสวรรค์ ท่ี  
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ได้  พู  ดก ับโครเนลิอสัไปแล้ว ท่านได้เรยีกคนใช้สองคนกับทหารคนหน่ึงซ่ึงเป็นคนมี ศร ัทธามาก  ท่ี เคยปรน
นิบั ติ ท่านเสมอ 8 และเม่ือโครเนลิอสัได้เล่าเหตุ การณ์ ทัง้ปวงใหค้นเหล่าน้ันฟังแล้ว ท่านจึงใชเ้ขาไปยงัเมือง
ยฟัฟา

เปโตรได้ เห ็นนิ มิ ต
9 ว ันร ุ่งขึ้นคนเหล่าน้ันกําลังเดินทางไปใกล้เมืองยฟัฟาแล้ว ประมาณเวลาเท่ียงวนัเปโตรก็ขึ้นไปบน

หลังคาบ้านเพื่อจะอธษิฐาน 10  ก็ หวิอยากจะรบัประทานอาหาร  แต่ ในระหวา่งท่ีเขายงัจัดอาหารอยู่ เปโตร
ได้เคลิม้ไป 11 และได้ เห ็นท้องฟ้าแหวกออกเป็นชอ่ง  มี ภาชนะอยา่งหน่ึงเหมือนผ้าผืนใหญ่ ผูกติ ดก ันทัง้ส่ี 
มุ มหยอ่นลงมายงัพื้นโลก 12 ในน้ั นม ี สัตว ์ ทุ กอยา่งท่ี อยู ่บนแผ่นดิน คือสัตว ์สี ่ เท้า  สัตว์ป่า  สัตว ์เล้ือยคลาน
และนกท่ี อยู ่ในท้องฟ้า 13  มี พระสุรเสียงมาวา่แก่ท่านวา่ �เปโตรเอย๋ จงลุกขึ้นฆา่กินเถิด� 14 ฝ่ายเปโตร
จึงทูลวา่ � มิได้  พระองค์  เจ้าข้า เพราะวา่สิง่ซ่ึงเป็นของต้องหา้มหรอืของมลทินน้ัน ข้าพระองค์ ไม่ เคยได้รบั
ประทานเลย� 15  แล ้วจึ งม พีระสุรเสียงอกีเป็ นคร ัง้ท่ีสองวา่แก่ท่านวา่ �ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงชาํระแล้ว อยา่วา่
เป็นของต้องหา้ม� 16  เห ็นอยา่งน้ันถึงสามครัง้  แล ้วสิง่น้ั นก ็ ถู  กร ับขึ้นไปอกีในท้องฟ้า

เปโตรไปท่ีเมืองซีซาร ียา 
17 เม่ือเปโตรยงัคิดสงสัยเรือ่งนิ มิ ตท่ี เห ็นน้ั นว ่ามีความหมายอยา่งไร  ดู  เถิด  คนที ่โครเนลิอสัใช้ไปน้ัน เม่ือ

ถามหาและพบบ้านของซีโมนแล้ วก ็ มาย ืนอยู ่หน ้าประตู รัว้ 18 และรอ้งถามวา่  ซี โมนท่ีเรยีกวา่เปโตรอยู ่ท่ี น่ัน
หรอืไม่ 19 เม่ือเปโตรตรติรองเรือ่งนิ มิ  ตน ้ัน พระวญิญาณก็ตรสักั บท ่านวา่ � ดู  เถิด ชายสามคนตามหาเจ้า
20 จงลุกขึ้นลงไปข้างล่างและไปกับเขาเถิด อยา่ลังเลใจเลย เพราะวา่เราได้ ใช ้เขามา� 21 เปโตรจึงลงไปหา
คนเหล่าน้ันซ่ึงโครเนลิอสัได้ ใช ้มากล่าววา่ � ดู  เถิด ข้าพเจ้าเป็นคนท่ีท่านมาหาน้ัน ท่านมาธุระอะไร� 22 เขา
จึงตอบวา่ �นายรอ้ยโครเนลิอสั เป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า และเป็นคนมีชื่อเสียงดีในบรรดา
ชาวยวิ โครเนลิอ ัสผ ู้น้ันได้รบัคําเตือนจากพระเจ้าโดยผ่านทูตสวรรค์ บรสุิทธิ ์ ให ้มาเชญิท่านไปท่ีบ้านเพื่อจะ
ฟังถ้อยคําของท่าน�

โครเนลิอสัและญาติ พี่ น้องได้ยนิข่าวประเสรฐิ
23 เปโตรจึงเชญิเขาให ้เข ้ามาหยุดพักอยู ่ท่ีน่ัน ว ันร ุ่งขึ้นเปโตรก็ไปกับเขาและพวกพี่น้องบางคนท่ีเมือง

ยฟัฟาก็ไปด้วย 24 ล่วงมาอกีวนัหน่ึงเขาก็ไปถึงเมืองซีซาร ียา โครเนลิอสักําลังคอยรบัรองอยู่ และเชญิญาติ 
พี่ น้องกับเพื่อนสนิทให้มาประชุมกันอยู ่แล้ว 25 ครัน้เปโตรเข้าไป โครเนลิอสัก็ต้อนรบัเปโตร และหมอบท่ี 
เท ้ากราบไหว ้ท่าน 26 ฝ่ายเปโตรจึงจับตัวโครเนลิอสัให ้ลุ กขึ้นและกล่าววา่ �จงยนืขึ้นเถิด ข้าพเจ้าก็เป็นแต่ 
มนษุย ์ เหมือนกัน � 27 เม่ือกําลังสนทนากันอยู่ เปโตรจึงเข้าไปแลเหน็คนเป็ นอ ันมากมาพรอ้มกัน 28 จึงกล่าว
แก่คนเหล่าน้ั นว ่า �ท่านทัง้หลายทราบแล้ วว ่า คนชาติย ิวน ้ันจะคบให ้สน ิทกับคนต่างชาติหรอืเข้าเยี ่ยมก ็เป็ 
นที ่ พระราชบัญญัติ หา้มไว้  แต่ พระเจ้าได้ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าแล้ วว ่า  ไม่ ควรเรยีกคนหน่ึงคนใดวา่เป็ นที 
่หา้มหรอืมลทิน 29  เหตุ  ฉะน้ัน เม่ือท่านใช้คนไปเรยีกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็มาโดยไม่ ขัด ข้าพเจ้าจึงขอถามวา่
ท่านเรยีกข้าพเจ้ามาด้วยประสงค์ อะไร � 30 โครเนลิอสัจึงตอบวา่ � สี ่วนัมาแล้ว ข้าพเจ้ากําลังถืออดอาหาร
อยู่จนถึงเวลาน้ี และประมาณเวลาบ่ายสามโมงข้าพเจ้าได้อธษิฐานอยู่ในบ้านของข้าพเจ้า  ดู  เถิด  มี ชายคน
หน่ึงยนือยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าสวมเส้ื อม ันระยบั 31  ผู้ น้ันได้ กล่าววา่ �โครเนลิอสัเอย๋ คําอธษิฐานของท่านน้ัน
ทรงสดับฟังแล้ว และทานของท่านน้ั นก ็เป็ นที ่ระลึกถึงในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว 32  เหตุ  ฉะน้ัน จงใช้
คนไปยงัเมืองยฟัฟา เชญิซีโมนท่ีเรยีกวา่เปโตรมา  ผู้ น้ันอาศัยอยู่ในบ้านของซีโมนชา่งฟอกหนังท่ี ฝ่ังทะเล 
 ผู้ น้ันเม่ือมาถึงแล้วจะกล่าวแก่ ท่าน � 33 ข้าพเจ้าจึงใช้คนไปเชญิท่านมาทั นที  ท่ี ท่านมาก็ ดี  แล้ว  บัดน้ี พวก
ข้าพเจ้าจึงอยู ่พร ้อมกันต่อพระพักตร ์พระเจ้า เพื่อจะฟังสิง่สารพัดซ่ึงพระเจ้าได้ตร ัสส ่ังท่านไว�้ 34 ฝ่ายเป
โตรจึงกล่าววา่ �ข้าพเจ้าเหน็จรงิแล้ วว ่า พระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ ใด 35  แต่ คนใดๆในทุกชาติ ท่ี เกรงกลัว
พระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็ นที ่ชอบพระทัยพระองค์ 36 พระดํารสัท่ีพระเจ้าได้ทรงฝากไว้
กับชนชาติ อสิราเอล คือการประกาศข่าวดีเรือ่งสันติสุขโดยพระเยซู ครสิต์ ( ผู้ เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคน
ทัง้ปวง�

กิจการแหง่พระครสิต์ ผู้  ได้ รบัการเจิมโดยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์
37 ข้าพเจ้ากล่าววา่ พระดําร ัสน ัน้ท่านทัง้หลายก็ รู ้คือเรือ่งท่ี ได้ เล่ากันตัง้แต่ต้ นที ่ แคว น้กาลิลี ไปจนตลอด

ทัว่แควน้ยูเดีย ภายหลังการบัพติศมาท่ียอหน์ได้ประกาศน้ัน 38 คือเรือ่งพระเยซูชาวนาซาเรธ็วา่ พระเจ้า
ได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิและด้วยฤทธานุภาพอยา่งไร และพระเยซูเสด็จไปกระทําคุณ
ประโยชน์และรกัษาบรรดาคนซ่ึงถูกพญามารเบียดเบียน ด้วยวา่พระเจ้าได้ทรงสถิ ตก ับพระองค์

คําพยานเก่ียวกับพระครสิต์
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39 เราทัง้หลายเป็นพยานถึ งก ิจการทัง้ปวง ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําในแผ่นดินของชนชาติยวิและในกรุง
เยรูซาเล็ม  พระองค์ น้ันเขาได้ฆ่าและแขวนไว ้ท่ี  ต้นไม้ 40 ในว ันที ่สามพระเจ้าได้ทรงให ้พระองค์ คืนพระชนม์
และทรงให ้ปรากฏ 41  มิใช ่ทรงให้ปรากฏแก่คนทัว่ไป  แต่ ทรงปรากฏแก่ เหล่ าพวกพยานซ่ึงพระเจ้าได้ทรง
เลือกไว ้แต่ก่อน คือทรงปรากฏแก่พวกเราท่ี ได้ รบัประทานและด่ืมกับพระองค์ เม่ือพระองค์ทรงคืนพระชนม์ 
แล้ว 42  พระองค์ ทรงสัง่ใหเ้ราทัง้หลายประกาศแก่คนทัง้ปวง และเป็นพยานวา่พระเจ้าได้ทรงตัง้พระองค์ ไว ้
เป็นผู้พิพากษาทัง้คนเป็นและคนตาย 43  ศาสดาพยากรณ์ ทัง้หลายยอ่มเป็นพยานถึงพระองค์ วา่  ผู้ ใดท่ีเชื่อ
ถือในพระองค์น้ันจะได้รบัการทรงยกความผิดบาปของเขา เพราะพระนามของพระองค์�

 คนที ่ เชื่อได้ รบัความรอดและประกอบด้วยพระวญิญาณ
44 เม่ือเปโตรยงักล่าวคําเหล่าน้ันอยู่ พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ก็ เสด็จลงมาสถิ ตก ับคนทัง้ปวงท่ีฟังพระวจนะ

น้ัน 45 ฝ่ายพวกท่ี ได้  เข ้าสุ หน ัตซ่ึงเชื่อถือแล้ว คือคนท่ี มาด ้วยกั นก ับเปโตรก็ ประหลาดใจ เพราะวา่ของ
ประทานแหง่พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ได้ ลงมาบนคนต่างชาติ ด้วย 46 เพราะเขาได้ยนิคนเหล่าน้ันพูดภาษา
ต่างๆและยกยอ่งสรรเสรญิพระเจ้า เปโตรจึงยอ้นถามวา่ 47�ใครอาจจะหา้มคนเหล่าน้ี ท่ี  ได้ รบัพระวญิญาณ
บร ิสุทธ ์ิเหมือนเรา โดยมิ ให ้เขารบับัพติศมาด้วยน้ําได้� 48 เปโตรจึงสัง่ให้เขารบับัพติศมาในพระนามของ
องค์ พระผู้เป็นเจ้า และเขาทัง้หลายได้ ขอให ้เปโตรยบัยัง้อยูกั่บเขาอกีสองสามวนั

11
เปโตรให ้เหตุ ผลถึงการท่ีท่านไปหาคนต่างชาติ

1 ฝ่ายพวกอคัรสาวกกับพี่ น้องทัง้หลายท่ี อยู ่ในแควน้ยูเดียได้ย ินว ่า  คนต่างชาติ  ได้ รบัพระวจนะของ
พระเจ้าเหมือนกัน 2 เม่ือเปโตรขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็มแล้ว พวกท่ี เข ้าสุ หน ัตจึงต่อวา่ท่าน 3  วา่ �ท่านไปหา
คนท่ี ไม่ได้  เข้าสุหนัต และรบัประทานอาหารกับเขา� 4  แต่ เปโตรได้อธบิายให้เขาฟังตัง้แต่ต้นเป็นลําดับมา
วา่ 5 �เม่ือข้าพเจ้าอยูใ่นเมืองยฟัฟาและกําลังอธษิฐานก็เคลิม้ไป  แล ้ วน ิ มิ ตเหน็ภาชนะอยา่งหน่ึง เหมือนผ้า
ผืนใหญ่หยอ่นลงมาทัง้ส่ี มุ มจากฟ้ามายงัข้าพเจ้า 6 ครัน้ข้าพเจ้าเขม้นดูผ้าน้ัน ข้าพเจ้าได้พินิจพิจารณาก็ 
ได้  เห ็นสัตว ์สี ่ เท ้าของแผ่นดิน กับสัตว ์ป่า  สัตว์เล้ือยคลาน และนกท่ี อยู ่ในท้องฟ้า 7  แล ้วข้าพเจ้าได้ยนิพระ
สุรเสียงตรสักับข้าพเจ้าวา่ �เปโตรเอย๋ จงลุกขึ้น ฆา่กินเถิด� 8  แต่ ข้าพเจ้าทูลวา่ � หามิได้  พระองค์  เจ้าข้า 
เพราะวา่สิง่ของซ่ึงต้องหา้มหรอืซ่ึงเป็นมลทินยงัไม่ ได้  เข ้าปากข้าพระองค์ เลย � 9  แต่  มี พระสุรเสียงตรสั
จากฟ้าครัง้ท่ีสองวา่ �ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงชาํระแล้ว  เจ้ าอยา่วา่เป็นของต้องหา้ม� 10 เป็นอยา่งน้ันถึงสาม
ครัง้  แล ้วสิง่น้ันทัง้สิ ้นก ็ ถู  กร ับขึ้นไปบนฟ้าอกี 11  ดู  เถิด ในทันใดน้ั นม ีชายสามคนมายนือยู่ตรงหน้าบ้านท่ี
ข้าพเจ้าอยู่  รบัใช ้มาจากเมืองซีซารยีามาหาข้าพเจ้า 12 พระวญิญาณจึงสัง่ให้ข้าพเจ้าไปกับเขาโดยไม่ลังเล
ใจเลย และพวกพี่น้องทัง้หกคนน้ี ได้ ไปกับข้าพเจ้าด้วย เราทัง้หลายจึงเข้าไปในบ้านของผู้ น้ัน 13  ผู้ น้ันจึง
กล่าวแก่พวกเราวา่ ตั วท ่านได้ เห ็นทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงยนือยู่ในบ้านของท่าน และบอกท่านวา่ �จงใช้คนไป
ยงัเมืองยฟัฟา เชญิซีโมนท่ีเรยีกวา่เปโตรมา 14 เปโตรน้ันจะกล่าวให้ท่านฟังเป็นถ้อยคําซ่ึงจะให้ท่านกั บท 
ัง้ครอบครวัของท่านรอด� 15 เม่ือข้าพเจ้าตัง้ต้นกล่าวข้อความน้ัน พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ก็ เสด็จมาสถิ ตก ับ
เขาทัง้หลาย เหมือนได้เสด็จลงมาบนพวกเราในตอนต้นน้ัน 16  แล ้วข้าพเจ้าได้ระลึกถึงคําตรสัขององค์ พระ
ผู้เป็นเจ้า ซ่ึงพระองค์ตรสัไว ้วา่ �ยอหน์ใหร้บับัพติศมาด้วยน้ําก ็จรงิ  แต่ ท่านท้ังหลายจะรบับัพติศมาด้วย
พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ� 17  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานของประทานแก่เขาเหมือนแก่เราทัง้
หลาย  ผู้  ท่ี  ได้ เชื่อในพระเยซู ครสิต์  เจ้า ข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าท่ีจะขัดขืนพระเจ้าได้� 18 ครัน้คนทัง้หลายได้ยนิ
คําเหล่าน้ั นก ็น่ิงอยู่  แล ้วได้สรรเสรญิพระเจ้าวา่ �พระเจ้าได้ทรงโปรดแก่ คนต่างชาติ  ให ้ กล ับใจใหม่ จนได้  ช ีวิ
ตรอดด้วย�

 เหล่ าสาวกได้ ชื่อวา่  ครสิเตียน เป็ นคร ัง้แรกท่ีเมืองอนัทิ โอก 
19 ฝ่ายคนทัง้หลายท่ีกระจัดกระจายไปเพราะการเค่ียวเข็ญเน่ืองจากสเทเฟน  ก็ พากันไปยงัเมืองฟีนิ เซ 

ีย เกาะไซปรสั และเมืองอนัทิ โอก และไม่ ได้  กล ่าวพระวจนะแก่ ผู้ ใดนอกจากแก่ยวิพวกเดียว 20 และมีบาง
คนในพวกเขาเป็นชาวเกาะไซปรสักับชาวไซรนี เม่ือมายงัเมืองอนัทิ โอก  ก็ได้  กล ่าวประกาศข่าวประเสรฐิ
เรือ่งพระเยซู เจ้ าแก่พวกกร ีกด ้วย 21 และพระหตัถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเขา คนเป็ นอ ันมากได้
เชื่อและกลับมาหาองค์ พระผู้เป็นเจ้า 22 ข่าวน้ี ก็ เล่าลือไปยงัครสิตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม เขาจึงใช้บารนาบัส
ให้ไปยงัเมืองอนัทิ โอก 23 เม่ือบารนาบัสมาถึงแล้ว และได้ เห ็นพระคุณของพระเจ้าก็ ปี  ติ  ยนิดี จึงได้เตือนคน
เหล่าน้ันให้ตั ้งม ่ันคงติดสนิ ทอย ู่กับองค์ พระผู้เป็นเจ้า 24 บารนาบัสเป็นคนดี ประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิ
สุทธ ์ิและความเชื่อ จํานวนคนเป็ นอ ันมากก็เพิม่เข้ากับองค์ พระผู้เป็นเจ้า 25 บารนาบัสได้ไปท่ีเมืองทารซั์ส
เพื่อตามหาเซาโล 26 เม่ือพบแล้วจึงพาเขามายงัเมืองอนัทิ โอก ต่อมาท่านทัง้สองได้ประชุมกั นก ับครสิตจักร
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ตลอดปี หน่ึง  ได้ สัง่สอนคนเป็ นอ ันมากและในเมืองอนัทิโอกน่ันเอง พวกสาวกได้ชื่อวา่ครสิเตียนเป็ นคร ้ัง
แรก

อากาบัสพยากรณ์ถึงการกันดารอาหาร
27  คราวน้ี  มี พวกศาสดาพยากรณ์ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยงัเมืองอนัทิ โอก 28 ฝ่ายผู้ หน ึ่งในจํานวน

น้ันชื่ออากาบัส  ได้  ลุ กขึ้นกล่าวโดยพระวญิญาณวา่จะบังเกิดการกันดารอาหารมากยิง่ทัว่แผ่นดินโลก  การก 
ันดารอาหารน้ันได้บังเกิดขึ้นในรชัสมัยคลาวดิอสั  ซี  ซาร ์29 พวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจกั นว ่า จะถวายตาม
กําลังฝากไปชว่ยบรรเทาทุกข์พวกพี่น้องท่ี อยู ่ในแควน้ยูเดีย 30 เขาจึงได้ทําดังน้ัน และฝากไปกับบารนาบัส
และเซาโลเพื่อนําไปใหพ้วกผู้ ปกครอง 

12
 กษัตรยิ ์เฮโรดฆ่ายากอบและตัง้ใจท่ีจะประหารเปโตร

1  แล ้วคราวน้ันกษั ตร ิย์เฮโรดได้ เหย ียดพระหตัถ์ออกทํารา้ยบางคนในครสิตจั กร 2 ท่านได้ฆ่ายากอบพี่
ชายของยอหน์ด้วยดาบ 3 เม่ือท่านเห ็นว ่าการน้ันเป็ นที ่ชอบใจพวกยวิ ท่านก็จับเปโตรด้วย ( น่ี เป็นระหวา่ง
เทศกาลขนมปังไร ้เชื้อ ) 4 เม่ือจับเปโตรแล้ว จึงให ้จําคุก  ให ้ทหารส่ี หมู่ ๆ ละส่ีคนคุมไว้ ตัง้ใจวา่เม่ือสิน้เทศกาล
อสีเตอร ์แล ้วจะพาออกมาให ้แก่ คนทัง้หลาย

การประชุมอธษิฐาน  ทูตสวรรค์  ได้ ปล่อยเปโตรจากคุก
5 เพราะฉะน้ันเปโตรจึงถูกจําไวใ้นคุก  แต่ วา่ครสิตจักรได้อธษิฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรโดยไม่ หยุด 6 ในคื 

นว ันน้ันเอง ครัน้เฮโรดจะพาเปโตรออกมา เปโตรนอนหลั บอย ู่ระหวา่งทหารสองคน  มี  โซ่ สองเส้นล่ามไว้
และคนยามเฝ้าอยู ่หน ้าประตู คุก 7  ดู  เถิด  มี  ทูตสวรรค์ ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏ และมีแสงสวา่งส่อง
เข้ามาในคุก ทูตองค์น้ันจึงกระตุ้นเปโตรท่ี สี ข้างให้ต่ืนขึ้นแล้ วว ่า �จงลุกขึ้นเรว็ๆ�  โซ่ น้ั นก ็หลุดตกจากมือ
ของเปโตร 8  ทูตสวรรค์  องค์ น้ันจึงสัง่เปโตรวา่ �จงคาดเอวและสวมรองเท้า� เปโตรก็ ทําตาม ทูตองค์น้ันจึง
สัง่เปโตรวา่ �จงหม่ผ้าและตามเรามาเถิด� 9 เปโตรจึงตามออกไป และไม่ รู ้วา่การซ่ึงทูตสวรรค์ทําน้ันเป็น
ความจรงิ  แต่ คิดวา่ได้ เห ็นนิ มิ ต 10 เม่ือออกไปพ้นทหารยามชั ้นที ่ หน ่ึงและท่ีสองแล้ว  ก็ มาถึงประตูเหล็กท่ี 
จะเข้ าไปในเมือง  ประตู น้ั นก ็เปิดเองให้ท่านทัง้สอง ท่านจึงออกไปเดินตามถนนแหง่หน่ึง และในทันใดน้ัน
ทูตสวรรค์ ก็ได้ อนัตรธานไปจากเปโตร 11 ครัน้เปโตรรูสึ้กตัวแล้วจึงวา่ � เดีย๋วน้ี ข้าพเจ้ารู ้แน่ว ่า  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าได้ทรงใช ้ทูตสวรรค์ ของพระองค์มาชว่ยข้าพเจ้าให้พ้นจากพระหตัถ์ของเฮโรด และพ้นจากการมุ่ง
รา้ยของพวกยวิ� 12 เม่ือเปโตรคิ ดอย ่างน้ันแล้ว  ก็ มาถึ งบ ้านของมารยี์มารดาของยอหน์ผู้ มี ชื่ ออ ี กวา่ มาระ
โก  ท่ี น่ั นม ีหลายคนได้ประชุมอธษิฐานกันอยู่ 13 พอเปโตรเคาะประตู รัว้  มี หญิงสาวคนหน่ึงชื่อโรดามาฟัง
14 เม่ือจําได้วา่เป็นเสียงของเปโตร เพราะความยนิดี ก็ ยงัไม่เปิดประตู  แต่ วิง่เข้าไปบอกวา่ เปโตรยนือยู ่หน ้า
ประตู 15 คนทัง้หลายจึงพู ดก ับหญิงน้ั นว ่า � เจ้ าเป็นบ้า�  แต่ หญิงคนน้ันยนืย ันว ่าเป็นอยา่งน้ันจรงิ เขาทัง้
หลายจึงวา่ �เป็นทูตสวรรค์ประจําตัวเปโตร� 16 ฝ่ายเปโตรยงัยนืเคาะประตู อยู ่เม่ือเขาเปิดประตู เห ็นท่าน
 ก็  อศัจรรย ์ ใจ 17  แต่ เปโตรโบกมือให้เขาน่ิง และเล่าให้เขาฟังถึงเรือ่งท่ี องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงพาท่านออก
จากคุกอยา่งไร  แล ้ วท ่านสัง่วา่ �จงไปบอกเรือ่งน้ี แก่ ยากอบกับพวกพี่น้องให ้ทราบ � เปโตรจึงออกไปเสียท่ี 
อื่น 18  แล ้วครั ้นร ุ่งเชา้ พวกทหารก็ ขวญัหนี  ดี ฝ่ อม ิ ใช ่ น้อย เปโตรหายไปไหนหนอ 19 เม่ือเฮโรดหาตัวเปโตรไม่ 
พบ จึงไต่สวนพวกทหารยามและรบัสัง่ใหฆ่้าเสีย ฝ่ายเฮโรดก็ออกจากแควน้ยูเดีย ลงไปพักอยู ่ท่ี เมืองซีซาร ี
ยา 

 กษัตรยิ ์เฮโรดสิน้พระชนม์
20 ฝ่ายเฮโรดกริว้ชาวเมืองไทระและเมืองไซดอน  แต่ ชาวเมืองน้ันได้พากันมาหาท่าน เม่ือได้เอาใจ

บลัสทัสกรมวงัของกษั ตร ิย ์แล้ว จึงได้ขอกลับเป็นไมตรกัี นอ ีก เพราะวา่เมืองของเขาต้องอาศัยอาหารเล้ียง
ชพีจากแผ่นดินของกษั ตร ิย ์น้ัน 21 เม่ือถึงวนันัด เฮโรดทรงเครือ่งกษั ตร ิย์เสด็จประทับบนราชบัลลั งก ์ แล 
้วมีพระราชดํารสัแก่ เขา 22 คนทัง้หลายจึงรอ้งขึ้ นว ่า �เป็นพระสุรเสียงของพระ  มิใช ่เสียงมนษุย�์ 23 ใน
ทันใดน้ัน  ทูตสวรรค์ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ท่านเกิดโรครา้ย เพราะท่านมิ ได้ ถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้า 
 แล้วก็  มีต ัวหนอนกั ดก ิ นร ่างกายของท่านจนถึงแก่ พิราลัย 24  แต่ พระวจนะของพระเจ้าก็ยงัแผ่เจรญิมาก
ขึ้น 25 ฝ่ายบารนาบัสกับเซาโล เม่ือได้ทําภารกิจท่ีรบัมอบหมายสําเรจ็แล้ว จึงจากกรุงเยรูซาเล็มกลับไป พา
ยอหน์ผู้ มี ชื่ ออ ีกวา่มาระโกไปด้วย

13
พระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ทรงเรยีกเซาโลกับบารนาบัส

1 คราวน้ันในครสิตจักรท่ี อยู ่ในเมืองอนัทิ โอก  มี บางคนท่ีเป็นผู้ พยากรณ์ และอาจารย์  มี บารนาบัส  สิ เม
โอนท่ีเรยีกวา่นิเกอร์ กั บลู  สิ อสัชาวเมืองไซรนี มานาเอน  ผู้  ได้ รบัการเล้ียงดูเติบโตขึ้นด้วยกั นก ับเฮโรดเจ้า
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เมือง และเซาโล 2 เม่ือคนเหล่าน้ันกําลังรบัใช ้องค์  พระผู้เป็นเจ้า และถืออดอาหารอยู่ พระวญิญาณบร ิสุทธ ิ
์ ได้ ตร ัสส ่ังวา่ �จงตัง้บารนาบัสกับเซาโลไว้สําหรบัการซ่ึงเราเรยีกให้เขาทําน้ัน� 3 เม่ือถืออดอาหารและ
อธษิฐาน และวางมือบนบารนาบัสกับเซาโลแล้ว เขาก็ ใช ้ท่านไป 4  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านทัง้สองท่ี ได้  รบัใช ้จากพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ิจึ์งลงไปเมืองเซลูเคีย และได้ แล่ นเรอืจากท่ีน่ันไปยงัเกาะไซปรสั 5 ครัน้มาถึงเมืองซาลามิส
ท่านได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าในธรรมศาลาของพวกยวิ ยอห ์นก ็ อยู ่ชว่ยด้วย

เอลีมาสโต้เถียงกับเปาโลและได้กลายเป็นคนตาบอดไป
6 เม่ือได้เดินตลอดเกาะน้ันไปถึงเมืองปาโฟสแล้ว  ก็ได้ พบคนหน่ึงเป็นคนทําเวทมนตร์ เป็นผู้ทํานายเท็จ

เป็นพวกยวิชื่อวา่บารเยซู 7  อยู ่กับผู้วา่ราชการเมืองชื่อเสอร ์จี อสัเปาโล เป็นคนฉลาดรอบรู้  ผู้ วา่ราชการ
เมืองจึงเชญิบารนาบัสกับเซาโลมา ปรารถนาจะฟังพระวจนะของพระเจ้า 8  แต่ เอลีมาสคนทําเวทมนตร์
(เพราะชื่อของเขามีความหมายอยา่งน้ัน�  ได้ คัดค้านขัดขวางบารนาบัสกับเซาโล หวงัจะไม่ ให ้ ผู้ วา่ราชการ
เมืองเชื่อ 9  แต่ เซาโล ( ท่ี  มี ชื่ ออ ีกวา่เปาโล� ประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิเขม้นดูเอลีมาส 10 และพูดวา่
� โอ  เจ้ าเป็นคนเต็มไปด้วยอุบายและใจรา้ยทุกอยา่ง ลูกของพญามาร เป็นศั ตรู ต่อบรรดาความชอบธรรม
 เจ้ าจะไม่หยุดพยายามทําทางตรงขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เขวไปหรอื 11  ดู  เถิด  บัดน้ี พระหตัถ์ขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าก็ อยู ่บนเจ้า  เจ้ าจะเป็นคนตาบอดไม่ เห ็นดวงอาทิตย์จนถึงเวลากําหนด� ทันใดน้ันความมื ดม ั วก 
็บังเกิดแก่เอลีมาส เอลีมาสจึงคลําหาคนให้จู งม ือไป 12 ครัน้ผู้วา่ราชการเมืองได้ เห ็นเหตุ การณ์  ท่ี  เก ิดขึ้น
น้ันจึงเชื่อถือ และอศัจรรย์ใจด้วยพระดํารสัสอนขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 13  แล ้วเปาโลกับพวกของท่านก็ แล่ 
นเรอืออกจากเมืองปาโฟสไปยงัเมืองเปอรก์าในแควน้ปัมฟี เลีย ยอหน์ได้ละพวกน้ันไว ้แล ้วกลับมายงักรุง
เยรูซาเล็ม

เปาโลเทศนาท่ีเมืองอนัทิโอกในแควน้ปิ สิ เดีย
14  แต่ พวกน้ันเดินทางต่อไปจากเมืองเปอรก์าถึงเมืองอนัทิโอกในแควน้ปิ สิ เดีย  แล ้วได้ เข ้าไปน่ังลงใน

ธรรมศาลาในวนัสะบาโต 15 เม่ื ออ ่านพระราชบัญญั ติ กับคําของศาสดาพยากรณ์ แล้ว บรรดานายธรรม
ศาลาจึงใชค้นไปบอกเปาโลกับบารนาบั สว ่า �ท่านพีน้่องทัง้หลาย ถ้าท่านมีคํากล่าวเตือนสติ แก่ คนทัง้ปวงก็
เชญิกล่าวเถิด� 16 ฝ่ายเปาโลจึงยนืขึ้นโบกมือแล้วกล่าววา่ �ท่านท่ีเป็นชนชาติอสิราเอลและท่านทัง้หลายท่ี
เกรงกลัวพระเจ้า จงฟังเถิด 17พระเจ้าของชนชาติอสิราเอลน้ี ได้ ทรงเลือกบรรพบุรุษของเราไว้ และได้ ให ้เขา
เจรญิขึ้ นคร ้ังเม่ือยงัเป็นคนต่างด้าวในประเทศอยีปิต์ และได้ทรงนําเขาออกจากประเทศน้ันด้วยพระกรอนั
ทรงฤทธิ์ 18  พระองค์  ได้ ทรงอดทนต่อความประพฤติของเขาในถิน่ทุ รก ันดารประมาณส่ี สิ บปี 19 เม่ือพระองค์ 
ได้ ทรงล้างผลาญชนเจ็ดชาติออกเสียจากแผ่นดินคานาอนัแล้ว  พระองค์  ก็ ทรงแบ่งแผ่นดินของชนชาติ 
เหล่ าน้ันให้เขาโดยการจับสลาก 20 ภายหลังพระองค์ทรงประทานพวกผู้ วนิ ิจฉัยแก่ เขา เป็นเวลาประมาณ
ส่ีรอ้ยหา้สิบปี จนถึงซามูเอลศาสดาพยากรณ์ 21 คราวน้ันเขาทัง้หลายได้ ขอให ้ มี  กษัตรยิ ์พระเจ้าจึงได้ทรง
ประทานซาอู ลบ ุตรชายคีชจากตระกูลเบนยามิน  ให ้เป็นกษั ตร ิย์ครบส่ี สิ บปี 22 ครัน้ถอดซาอูลแล้วพระองค์ 
ได้ ทรงตัง้ดาวดิขึ้นเป็นกษั ตร ิย์ของเขา และทรงเป็นพยานกล่าวถึงดาวดิวา่ �เราได้พบดาวดิบุตรชายของ
เจสซีเป็นคนท่ีเราชอบใจ เป็นผู้ ท่ี จะทําให ้ความประสงค์ ของเราสําเรจ็ทุกประการ� 23 จากเชื้อสายของดา
วดิ พระเจ้าได้ทรงโปรดให ้ผู้ ชว่ยให ้รอด คือพระเยซู เก ิดขึ้นแก่ ชาติ อสิราเอลตามพระสัญญาของพระองค์ 24  
ก่อนท่ี  พระองค์ เสด็จมา ยอหน์ได้ประกาศบัพติศมาอนัสําแดงการกลับใจใหม่ ให ้ แก่ บรรดาชนชาติ อสิราเอล 
25 เวลาท่ียอห์นทําการตามหน้าท่ีของตนเกือบจะสําเรจ็ ท่านจึงถามวา่ �ท่านทัง้หลายคิดเห ็นว ่า ข้าพเจ้า
คือผู้ ใด ข้าพเจ้าเป็นพระองค์น้ันหามิ ได้  แต่  ดู  เถิด จะมี พระองค์  ผู้  หน ่ึงมาภายหลังข้าพเจ้า ซ่ึงข้าพเจ้าไม่ คู่ 
ควรจะแก้สายรดัฉลองพระบาทของพระองค์� 26 ท่านพี่น้องทัง้หลาย  ผู้ สืบเชื้อสายของอบัราฮมั และผู้ใด
ในพวกท่านซ่ึงเกรงกลัวพระเจ้า ข่าวเรือ่งความรอดน้ี ได้ ทรงประทานมาถึงท่านทัง้หลายแล้ว 27 ฝ่ายชาว
กรุงเยรูซาเล็มกับพวกขุนนางมิ ได้  รู ้จักพระองค์ หรอืเข้าใจคําของศาสดาพยากรณ์ ทัง้หลาย ซ่ึงเคยอา่นกัน
ทุกวนัสะบาโต จึงทําให้สําเรจ็ตามคําเหล่าน้ันโดยพิพากษาลงโทษพระองค์ 28  ถึงแม้ วา่มิ ได้ พบความผิด
ประการใดในพระองค์ ท่ี ควรจะให ้ตาย พวกเขายงัขอปีลาตให ้ปลงพระชนม์  พระองค์  เสีย 29 ครัน้ทําจนสําเรจ็
ทุกอยา่งตามซ่ึ งม ี เข ียนไว ้แล ้ วว ่าด้วยพระองค์ เขาจึงเชญิพระศพของพระองค์ลงจากต้นไม้ไปประดิษฐาน
ไวใ้นอุโมงค์ 30  แต่ พระเจ้าได้ทรงให ้พระองค์ คืนพระชนม์ 31  พระองค์ ทรงปรากฏแก่คนทัง้หลายท่ีตามพระ
องค์จากแควน้กาลิลีไปยงักรุงเยรูซาเล็มเป็นหลายวนั  บัดน้ี คนเหล่าน้ันเป็นพยานข้างพระองค์ แก่ คนทัง้
หลาย 32 เรานําข่าวประเสรฐิน้ีมาแจ้งแก่ท่านทัง้หลายวา่ พระสัญญาซ่ึงทรงประทานแก่บรรพบุรุษของเรา
33 พระเจ้าได้ทรงให้สําเรจ็ตามน้ันแก่เราผู้เป็นลูกหลานของคนเหล่าน้ัน คือในการท่ี พระองค์ ทรงให ้พระ
เยซู  กล ับคืนพระชนม์ เหมือนมีคําเขียนไว้ในหนังสือสดุ ดี บทท่ีสองวา่ �ท่านเป็นบุตรของเรา  วนัน้ี เราได้ ให ้
กําเนิดแก่ท่านแล้ว� 34 ส่วนข้อท่ีพระเจ้าได้ทรงให ้พระองค์ คืนพระชนม์  มิ  ให ้ กล ับเป่ือยเน่าอกีเลย  พระองค์ 
จึงตร ัสอย ่างน้ี วา่ �เราจะให้ความเมตตาอนัแน่นอนของเราซ่ึงได้สัญญาไว้กับดาวดิให ้แก่  ท่าน � 35 เพราะ
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พระองค์ตรสัไวใ้นสดุ ดี อื่ นว ่า � พระองค์ จะไม่ทรงให ้องค์  บรสุิทธิ ์ของพระองค์เป่ือยเน่าไป� 36 ฝ่ายดาวดิเม่ือ
ได้ ปฏิบัติ ในคราวอายุของท่านตามพระทัยของพระเจ้า และได้ล่วงหลับไปแล้ว และต้องฝังไวกั้บบรรพบุรุษ
ของท่าน  ก็ เป่ือยเน่าไป 37  แต่  พระองค์ ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นมาน้ัน  มิได้ ประสบความเป่ือยเน่าเลย 38  
เหตุ ฉะน้ันท่านพี่น้องทัง้หลาย จงเข้าใจเถิดวา่ โดยพระองค์น้ันแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่าน
ทัง้หลาย 39 และโดยพระองค์ น้ัน  ทุ กคนท่ีเชื่อจะพ้นโทษได้ ทุกอยา่ง ซ่ึงจะพ้นไม่ ได้ โดยพระราชบัญญั ติ ของ
โมเสส 40  เหตุ ฉะน้ันจงระวงัให ้ดี  เกล ือกวา่คําซ่ึงพวกศาสดาพยากรณ์ ได้  กล ่าวไวน้ั้นจะได้ แก่ ท่านทัง้หลาย
คือวา่ 41 � ดู ก่อนให ้เจ้ าทัง้หลายผูป้ระมาทหมิน่ ประหลาดใจและถึงพินาศ ด้วยวา่เรากระทําการในกาลสมัย
ของเจ้า เป็นการท่ี แม้แต่  มี  ผู้ มาบอกแล้ว  เจ้ าก็จะไม่เชื่อเลย� � 42 เม่ือพวกยวิได้ออกไปจากธรรมศาลาแล้ว
พวกคนต่างชาติ ก็ ออ้นวอนให้ประกาศคําเหล่าน้ันให้เขาฟังในวนัสะบาโตหน้า 43 ครัน้คนท่ีประชุมกันน้ัน
ต่างคนต่างไปจากธรรมศาลาแล้ว พวกยวิหลายคนกับคนเข้าจารตีท่ีเกรงกลัวพระเจ้าได้ตามเปาโลและบา
รนาบัสไป ท่านทัง้สองจึงพู ดก ับเขา ชวนใหเ้ขาตั ้งม ่ันคงอยูใ่นพระคุณของพระเจ้า

พวกยวิไม่พอใจท่ีเปาโลเทศนาแก่ คนต่างชาติ 
44 ครัน้ถึงวนัสะบาโตหน้า คนเกือบสิน้ทัง้เมืองได้ประชุมกันฟังพระวจนะของพระเจ้า 45  แต่ เม่ือพวกยวิ

เหน็คนมากมายก็ มี ใจอจิฉาอยา่งยิง่  ได้  พู ดคัดค้านคําของเปาโลถึงโต้ แย ้ งก ับพูดคําสบประมาท 46  แล ้ว
เปาโลกับบารนาบั สม ี ใจกล้า  ได้  กล่าววา่ �จําเป็ นที ่จะต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านทัง้หลายฟั งก 
่อน  แต่ เม่ือท่านทัง้หลายปัดเสีย และตัดสิ นว ่าตนไม่สมควรท่ีจะได้ ช ีว ิตน ิรนัดร์  ดู  เถิด พวกเราจะบ่ายหน้าไป
หาคนต่างชาติ 47 ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตร ัสส ่ังเราอยา่งน้ี วา่ �เราได้ตัง้เจ้าไว ้ให ้เป็นความสวา่งของคน
ต่างชาติ เพื่อเจ้าจะเป็นเหตุ ให ้คนทัง้หลายรอด  ถึงท่ี สุดปลายแผ่นดินโลก� � 48 ฝ่ายคนต่างชาติเม่ือได้ยนิ
อยา่งน้ั นก ็ มีความยนิดี และได้สรรเสรญิพระวจนะขององค์ พระผู้เป็นเจ้า และคนทัง้หลายท่ีทรงหมายไว ้แล 
้วเพื่อให ้ได้  ช ีว ิตน ิรนัดร ์ก็ได้  เชื่อถือ 49 พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแพรไ่ปตลอดทัว่เขตแดนน้ัน

ฝ่ายตรงข้ามได้ ขับไล่ เปาโลและบารนาบัสไปเสีย
50  แต่ พวกยวิได้ ยุ ยงพวกสตร ีมี  ศักดิ ์ ท่ี ถือพระเจ้า กั บท ้ังผู้ชายท่ี เป็นใหญ่ ในเมืองน้ันให ้เค่ียวเข็ญ และไล่

เปาโลกับบารนาบัสออกจากเมืองของเขา 51 ฝ่ายเปาโลกับบารนาบัสจึงสะบัดผงคลี ดิ นจากเท้าของท่าน
ออกเพื่อต่อวา่พวกเขา  แล้วก็ ไปยงัเขตเมืองอ ิโคน ี ยู ม 52  แต่ พวกสาวกก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยนิดี และ
ด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์

14
เปาโลท่ีเมืองอ ิโคน ี ยู ม เมืองลิสตรา และเมืองเดอรบ์ี

1 ต่อมาท่ีเมืองอ ิโคน ี ยู ม เปาโลกับบารนาบัสได้ เข ้าไปในธรรมศาลาของพวกยวิ  กล ่าวสัง่สอนเป็ นที ่จับใจ
จนพวกยวิและชนชาติ กร ีกเป็ นอ ันมากได้ เชื่อถือ 2  แต่ พวกย ิวท ่ี ไม่ เชื่ อก ็ ยุ ยงคนต่างชาติ ให ้ มี ใจคิดรา้ยต่อ
พวกพี่ น้อง 3  เหตุ ฉะน้ันฝ่ายท่านทัง้สองคอยอยู ่ท่ี น่ันนาน  มี ใจกล้ากล่าวในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 
และพระองค์ ได้ ทรงรบัรองพระดํารสัแหง่พระคุณของพระองค์ โดยทรงโปรดใหท่้านทัง้สองทําหมายสําคัญ
และการมหศัจรรย ์ได้ 4  แต่ พลเมืองส่วนใหญ่แตกเป็นสองพวก พวกหน่ึงอยู่ฝ่ายพวกยวิ และอกีพวกหน่ึง
อยู่ฝ่ายอคัรสาวก 5 เม่ือทัง้คนต่างชาติและพวกยวิพรอ้มกับพวกผู้ ปกครอง  ได้ รว่มคิ ดก ันจะทําการอปัยศ
และเอาก้อนหนิขวา้งเปาโลกับบารนาบัส 6 ท่านทัง้สองทราบแล้วจึงหนีไปยงัเมืองท่ี อยู ่ในแควน้ลิคาโอเนีย
คือเมืองลิสตรา เมืองเดอรบ์ี กับชนบทท่ี อยู ่ ล้อมรอบ 7 และได้ประกาศข่าวประเสรฐิท่ี น่ัน 

ชายพิการได้รบัการรกัษาจนหาย
8  ท่ี เมืองลิสตรามีชายคนหน่ึงน่ังอยู ่ใช ้ เท ้าไม่ ได้ เขาพิการตัง้แต่ ครรภ์  มารดา ยงัไม่เคยเดินเลย 9 คนน้ัน

ได้ฟังเปาโลพู ดอย ู่เปาโลจึงเขม้นดู เขา  เห ็ นว ่ามีความเชื่อพอจะหายโรคได้ 10 จึงรอ้งสั ่งด ้วยเสียงอนัดังวา่
�จงลุกขึ้นยนืตรง� คนน้ั นก ็กระโดดขึ้นเดินไป 11 เม่ือหมู่ชนเหน็การซ่ึงเปาโลได้กระทําน้ัน จึงพากั นร ้อง
เป็นภาษาลิคาโอเนียวา่ �พวกพระแปลงเป็นมนษุย์ลงมาหาเราแล้ว� 12 เขาจึงเรยีกบารนาบั สว ่า พระซุส
และเรยีกเปาโลวา่ พระเฮอรเ์มส เพราะเปาโลเป็นผู้นําในการพูด 13  ปุ โรหติประจํารูปพระซุส ซ่ึงตัง้อยู ่หน 
้าเมืองได้จูงววัและถือพวงมาลัยมายงัประตู เมือง หมายจะถวายเครือ่งบู ชาด ้วยกั นก ับประชาชน 14  แต่ เม่ื 
ออ ัครสาวกบารนาบัสกับเปาโลได้ยนิดังน้ัน จึงฉีกเส้ือผ้าของตนเสีย วิง่เข้าไปท่ามกลางคนทัง้หลายรอ้ง
เสียงดัง 15  วา่ �ท่านทัง้หลาย  เหตุ ไฉนท่านจึงทําการอยา่งน้ี เราเป็นคนธรรมดาเชน่เดียวกั นก ั บท ่านทัง้
หลาย และมาประกาศใหท่้านกลับจากสิง่ไร ้ประโยชน์  เหล่าน้ี  ให ้มาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์  ผู้  ได้ ทรงสรา้ง
ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ทะเลและสิง่สารพัดซ่ึ งม ี อยู ่ในท่ี เหล่าน้ัน 16 ในกาลก่อนพระองค์ ได้ ทรงยอมให้
บรรดาประชาชาติดําเนินชวีติตามชอบใจ 17  แต่  พระองค์  มิได้ ทรงให้ขาดพยาน คือพระองค์ ได้ ทรงกระทํา
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คุณให้ฝนตกจากฟ้าและให ้มี  ฤดู  เกิดผล เราทัง้หลายจึ งอ ่ิมใจด้วยอาหารและความยนิดี� 18  ถึงแม้ วา่ได้ กล 
่าวสิง่น้ี แล้วก็  ดี อคัรสาวกก็ยงัหา้มประชาชนมิ ให ้เขากระทําสักการบูชาถวายแก่ท่านทัง้สองน้ันได้โดยยาก

เปาโลถูกขวา้งด้วยหนิ  แต่  ได้ ฟ้ืนขึ้นและไปท่ีเมืองเดอรบ์ี
19  แต่  มี พวกยวิบางคนมาจากเมืองอนัทิโอกและเมืองอ ิโคน ี ยู ม เม่ือได้ชกัชวนประชาชนแล้ว เขาก็ ได้ เอา

หนิขวา้งเปาโลและลากท่านออกไปจากเมืองคิดวา่ท่านตายแล้ว 20  แต่ พวกสาวกได้ล้อมท่านไว ้แล ้ วท ่านก็ 
ลุ กขึ้นเข้าไปในเมือง ว ันร ุ่งขึ้นท่านจึงเลยไปยงัเมืองเดอรบ์ีกับบารนาบัส 21 และเม่ือท่านทัง้สองได้ประกาศ
ข่าวประเสรฐิในเมืองน้ัน และได้สัง่สอนคนเป็ นอ ันมาก จึงกลับไปยงัเมืองลิสตรา เมืองอ ิโคน ี ยู ม และเมือ
งอนัทิโอกอกี 22 กระทําให้ใจของสาวกทัง้หลายถื อม ่ันขึ้น เตือนเขาให ้ดํารงอยู ่ในความเชื่อ และสอนวา่ เรา
ทัง้หลายจําต้องทนความยากลําบากมากจนกวา่จะได้ เข ้าในอาณาจักรของพระเจ้า

เปาโลกลับไปเมืองอนัทิ โอก 
23 เม่ือท่านทัง้สองได้เลือกตัง้ผู้ปกครองสาวกไว ้ทุ กคริสตจั กร และได้อธษิฐานและถืออดอาหารฝาก

สาวกไวกั้บองค์พระผู้เป็นเจ้าท่ีเขาเชื่อถือน้ัน 24 และหลังจากท่านทัง้สองได้ข้ามแควน้ปิ สิ เดี ยก ็ มาย ังแควน้
ปัมฟี เลีย 25 เม่ือได้ กล ่าวพระวจนะในเมืองเปอรก์าแล้ว จึงลงไปยงัเมืองอทัทาลิ ยา 26 และแล่นจากท่ีน่ันไป
ยงัเมืองอนัทิ โอก คือเมืองท่ีท่านทัง้สองได้รบัการฝากไวใ้นพระคุณของพระเจ้า  ให ้กระทําการซ่ึงท่านทัง้สอง
ได้กระทําสําเรจ็มาแล้ วน ้ัน 27 เม่ือมาถึง ท่านทัง้สองได้เรยีกประชุมครสิตจั กร และได้เล่าให้เขาฟังถึงพระ
ราชกิจทัง้ปวงซ่ึงพระเจ้าได้ทรงกระทํารว่มกับเขา กับซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงเปิดประตู ให ้ คนต่างชาติ  เชื่อ 28  แล ้ 
วท ่านทัง้สองจึงอยูกั่บพวกสาวกท่ีน่ันชา้นาน

15
การประชุมปรกึษากั นที ่ กรุ งเยรูซาเล็มเก่ียวกับการเข้าสุ หน ัต

1  มี บางคนลงมาจากแควน้ยูเดียได้สัง่สอนพวกพี่น้องวา่ �ถ้าไม่ เข ้าสุ หน ัตตามจารตีของโมเสส ท่าน
จะรอดไม่ ได้ � 2  เหตุ ฉะน้ันเม่ือเกิดการโต้ แย ้งและไล่เลียงกันระหวา่งเปาโลและบารนาบัสกับคนเหล่าน้ัน
มากมายแล้ว เขาทัง้หลายได้ตัง้เปาโลและบารนาบัสกับคนอื่นๆในพวกน้ันให ้ขึ้นไป  หาร ื อก ับอคัรสาวกและ
ผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มในเรือ่งท่ีเถียงกันน้ัน 3 ครสิตจักรได้จัดส่งท่านเหล่าน้ันไป และขณะเม่ือท่าน
กําลังข้ามแควน้ฟีนิ เซ ี ยก ับแควน้สะมาเรยี ท่านได้ กล ่าวถึงเรือ่งท่ี คนต่างชาติ  ได้  กล ับใจใหม่  ทําให ้พวกพี่
น้องมี ความยนิดี  อยา่งยิง่ 4 ครัน้มาถึงกรุงเยรูซาเล็ม ครสิตจักรและอคัรสาวกและผู้ปกครองทัง้หลายได้ต้อ
นร ับท ่าน  แล ้ วท ่านเหล่าน้ันจึงเล่าให้เขาฟังถึงเหตุ การณ์ ทัง้ปวงท่ีพระเจ้าได้ทรงกระทํารว่มกับเขา 5  แต่  มี 
บางคนในพวกฟาร ิสี  ท่ี  มี ความเชื่อได้ยนืขึ้นกล่าววา่  คนต่างชาติ น้ันควรต้องให้เขาเข้าสุ หน ัต และสัง่ให้เขา
ถือตามพระราชบัญญั ติ ของโมเสส 6 ฝ่ายอคัรสาวกกับผู้ปกครองทัง้หลายจึงได้ประชุมปรกึษากันในเรือ่ง
น้ัน

ผลประชุมเก่ียวกับความรอดของคนต่างชาติ
7 เม่ือโต้ แย ้ งก ันมากแล้ว เปโตรจึงยนืขึ้นกล่าวแก่เขาวา่ �ท่านพี่น้องทัง้หลาย ท่านทัง้หลายทราบอยู ่วา่ 

คราวก่อนน้ันพระเจ้าได้ทรงเลือกข้าพเจ้าเองจากพวกท่านทัง้หลาย  ให ้เป็นผู้ประกาศพระวจนะแหง่ข่าว
ประเสรฐิให ้คนต่างชาติ ฟังและเชื่อ 8 พระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจมนษุย ์ได้ ทรงรบัรองคนต่างชาติ และทรง
ประทานพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ แก่ เขาเหมือนได้ทรงประทานแก่ พวกเรา 9  พระองค์  ไม่ ทรงถือวา่เรากับเขา
ต่างกัน  แต่ ทรงชาํระใจเขาให ้บรสุิทธิ ์โดยความเชื่อ 10 ถ้าอยา่งน้ันทําไมบัดน้ีท่านทัง้หลายจึงทดลองพระเจ้า
โดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซ่ึงบรรพบุรุษของเราหรอืตัวเราเองก็ ดี แบกไม่ ไหว 11  แต่ เราเชื่อวา่ เราเอง
ก็รอดโดยพระคุณของพระเยซู ครสิต์  เจ้ าเหมือนอยา่งเขา� 12 ฝ่ายคนทัง้หลายก็น่ิงฟังบารนาบัสกับเปาโล
เล่าเรือ่งการอศัจรรยแ์ละการมหศัจรรย ์ต่างๆ ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงกระทําโดยเขาในหมู่พวกต่างชาติ

ยากอบประกาศวา่ไม่จําเป็นต้องเข้าสุ หน ัต
13 ครัน้จบแล้วและน่ิงอยู่ ยากอบจึงกล่าววา่ �ท่านพี่น้องทัง้หลาย จงฟังข้าพเจ้า 14  ซี โมนได้บอกแล้ 

วว ่า พระเจ้าได้ทรงเยีย่มเยยีนคนต่างชาติ ครัง้แรก เพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหน่ึงออกจากเขาทัง้หลายเพื่อ
พระนามของพระองค์ 15 คําของศาสดาพยากรณ์ ก็ สอดคล้องกับเรือ่งน้ี  ดังท่ี  ได้  เข ียนไว ้แล ้ วว ่า 16 �ภายหลัง
เราจะกลับมา และจะสรา้งพลับพลาของดาวดิซ่ึงพังลงแล้วขึ้นใหม่  ท่ี รา้งหกัพังน้ันเราจะก่อขึ้ นอ ีก และจะ
ตัง้ขึ้นใหม่ 17 เพื่อคนอื่นๆจะได้แสวงหาองค์ พระผู้เป็นเจ้า คือบรรดาคนต่างชาติซ่ึงเขาเรยีกด้วยนามของ
เรา  องค์ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกระทําสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ี ได้ ตรสัไว้ 18 พระเจ้าทรงทราบถึ งก ิจการทัง้ปวงของ
พระองค์ ตัง้แต่ แรกสรา้งโลกมาแล้ว� 19  เหตุ  ฉะน้ัน ข้าพเจ้าตัดสินใจวา่ อยา่ให้เราวางเครือ่งขัดขวางกี ดก 
ันคนต่างชาติซ่ึงกลับมาหาพระเจ้า 20  แต่ เราจงเขียนหนังสือฝากไปถึงเขาวา่  ให ้งดเวน้เสียจากสิง่ท่ีมลทิน
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เน่ืองด้วยรูปเคารพ จากการล่วงประเวณี จากการรบัประทานเน้ือสัตว ์ท่ี รดัคอตาย และจากการรบัประทาน
เลื อด 21 เพราะวา่ตัง้แต่โบราณมาในทุกเมืองมีคนประกาศเรือ่งของโมเสส เพราะคนได้อา่นพระราชบัญญั 
ติ ของท่านในธรรมศาลาทุกวนัสะบาโต� 22  ขณะน้ัน อคัรสาวกและผู้ปกครองทัง้หลายกั บท ุกคนในครสิตจั 
กร  เห ็นชอบท่ีจะเลือกบางคนในพวกเขาใหไ้ปยงัเมืองอนัทิ โอก ด้วยกั นก ับเปาโลและบารนาบัส  คือ  ยู ดาส  ผู้  
ท่ี  มี ชื่ ออ ี กวา่ บารซับบาส และสิลาส ทัง้สองคนน้ีเป็นคนสําคัญในพวกพี่ น้อง 23 เขาได้ เข ียนจดหมายมอบให้
ท่านถือไปวา่ �อคัรสาวกและผู้ปกครองและพวกพี่น้องของท่าน คํานับมายงัท่าน  ผู้ เป็นพวกพี่น้องซ่ึงเป็น
คนต่างชาติ ซ่ึงอยู่ในเมืองอนัทิ โอก  แคว ้นซีเรยี และแควน้ซิลี เซ ียทราบ 24 ด้วยพวกข้าพเจ้าได้ย ินว ่า  มี บาง
คนในพวกข้าพเจ้าได้ พู ดให้ท่านทัง้หลายเกิดความไม่ สบายใจ และทําให้ใจของท่านป่ันป่วนไป ด้วยสอนวา่
�ท่านต้องเข้าสุ หน ัตและรกัษาพระราชบัญญั ติ �  แม้ว ่าเขามิ ได้ รบัคําสัง่จากพวกข้าพเจ้า 25 พวกข้าพเจ้า
จึงพรอ้มใจกันเหน็ชอบท่ีจะเลือกคน และใช้เขามายงัท่านทัง้หลายพรอ้มกับบารนาบัสและเปาโล  ผู้ เป็ นที ่
รกัของเรา 26 และเป็นผู้ อุ ทิศชวีติของตน เพื่อพระนามของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 27  เหตุ  
ฉะน้ัน ข้าพเจ้าทัง้หลายจึงใช ้ยู ดาสกับสิลาสมาเป็นผู้ซ่ึงจะเล่าข้อความน้ี แก่ ท่านทัง้หลายด้วยปากของเขา
เอง

คําสัง่พิเศษสําหรบัคนต่างชาติ ท่ี เชื่อในพระเจ้า
28  เพราะวา่ พระวญิญาณบร ิสุทธ ิแ์ละข้าพเจ้าทัง้หลายก็ เห ็นชอบท่ีจะไม่วางภาระบนท่านทัง้หลาย เวน้ไว ้

แต่  สิ ่งเหล่าน้ั นที ่ จําเป็น 29 คือวา่ให้ท่านทัง้หลายงดการรบัประทานสิง่ของซ่ึงเขาได้บูชาแก่ รู ปเคารพ และ
การรบัประทานเลื อด และการรบัประทานเน้ือสัตวซ่ึ์งถู กร ัดคอตาย และการล่วงประเวณี ถ้าท่านทัง้หลาย
งดการเหล่าน้ี ก็ จะเป็นการดี  ขอให ้ อยู ่เป็นสุขเถิด� 30 เม่ือลาจากกันแล้ว ท่านเหล่าน้ั นก ็ไปยงัเมืองอนัทิ โอก 
และเม่ือได้เรยีกคนทัง้ปวงประชุมกันแล้ว จึงมอบจดหมายฉบั บน ้ันให้ 31 ครั ้นอ ่านแล้วต่างก็ มี  ความชื่นชม
ยนิดี ในคําหนนุใจน้ัน 32 ฝ่ายยูดาสกับสิลาสเป็นผู้ พยากรณ์  ด้วย จึงได้ กล ่าวหนนุใจพวกพีน้่องหลายประการ
ให ้มี กําลังขึ้น 33 ครัน้พักอยู ่ท่ี น่ันหน่อยหน่ึงแล้ว  ก็ ลาจากพวกพี่น้องไปถึ งอ ัครสาวกโดยสันติ ภาพ 34 ฝ่ายสิ
ลาสเหน็ชอบท่ีจะอยู่ต่อไปท่ี น่ัน 35  แต่ เปาโลกับบารนาบัสยงัอยู่ต่อไปในเมืองอนัทิ โอก สัง่สอนประกาศพระ
วจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกั นก ับคนอื่ นอ ีกหลายคน

บารนาบัสแยกทางกับเปาโล
36 ครัน้ล่วงไปได้หลายวนั เปาโลจึงพู ดก ับบารนาบั สว ่า � ให ้เรากลับไปเยีย่มพวกพี่น้องในทุกเมือง  ท่ี เรา

ได้ประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าไว้  ดู วา่เขาเป็นอยา่งไรกันบ้าง� 37 ฝ่ายบารนาบัสได้ตัง้ใจวา่จะ
พายอหน์ผู้ มี  อ ีกชื่อหน่ึงวา่มาระโกไปด้วย 38  แต่ เปาโลไม่ เห ็นควรท่ีจะพายอหน์ไปด้วย เพราะครั ้งก ่อนยอหน์
ได้ละท่านทัง้สองเสียท่ี แคว ้นปัมฟี เลีย และมิ ได้ ไปทําการด้วยกัน 39  แล ้วได้ เก ิดการขัดแย ้งก ันจนต้องแยก
กัน บารนาบัสจึงพามาระโกลงเรอืไปยงัเกาะไซปรสั 40  แต่ เปาโลได้เลือกสิลาส และเม่ือพวกพี่น้องได้ฝาก
ท่านทัง้สองไวใ้นพระคุณของพระเจ้าแล้ วท ่านก็ ไป 41 ท่านจึงไปตลอดแควน้ซี เรยีก ับแควน้ซิลี เซ ียหนนุใจค
รสิตจักรให ้แข ็งแรงขึ้น

16
เปาโลพบทิโมธ ีผู้ ชว่ยตลอดชวีติของท่าน

1  แล ้วเปาโลไปยงัเมืองเดอรบ์ีกับเมืองลิสตรา และดู เถิด  ท่ี น่ั นม ีสาวกคนหน่ึงชื่อทิโมธี เป็นบุตรชายของ
หญิงชาติยวิคนหน่ึงท่ีเชื่อแล้ว  แต่  บิ ดาเป็นชาติ กรกี 2 ทิโมธ ีมี ชื่อเสียงดีในหมู่พวกพีน้่องท่ี อยู ่ในเมืองลิสตรา
และเมืองอ ิโคน ี ยู ม 3 เปาโลใครจ่ะพาทิโมธไีปด้วยกัน จึงให ้เข ้าสุ หน ัตเพราะเหน็แก่พวกย ิวท ี่ อยู ่ในเมืองน้ันๆ
เพราะคนเหล่าน้ันทุกคนรูว้า่บิดาของเขาเป็นชาติ กรกี 4 เม่ือท่านเหล่าน้ันได้ เท ่ียวไปตามเมืองต่างๆก็ ได้ ส่ง
หนังสือข้อตกลงของอคัรสาวก และผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มมอบให้คนทัง้หลายทุกเมืองเพื่อให้รกัษาไว้
5 ครสิตจักรทัง้ปวงจึงเข้มแข็งในความเชื่อ และจํานวนคนได้ ทว ีขึ้นทุกๆวนั

พระเจ้าทรงเรยีกเปาโลใหไ้ปท่ี แคว ้นมาซิโดเนีย
6 ครัน้ท่านเหล่าน้ันไปทัว่แวน่แควน้ฟร ีเจ ี ยก ับกาลาเทียแล้ว พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิหา้มมิ ให ้ กล ่าวพระ

วจนะในแควน้เอเชยี 7 เม่ือไปยงัแคว ้นม ิ เซ ียแล้ว  ก็ พยายามจะไปยงัแวน่แควน้บิธเีนีย  แต่ พระวญิญาณไม่
ทรงโปรดให ้ไป 8  แล ้ วท ่านเหล่าน้ันได้เดินทางผ่านแคว ้นม ิ เซ ยีลงมายงัเมืองโตรอสั 9 ในเวลากลางคืนเปาโล
ได้นิ มิ ตเหน็ผู้ชายชาวมาซิโดเนียคนหน่ึงย ืนอ ้อนวอนวา่ �ขอโปรดมาชว่ยพวกข้าพเจ้าในแควน้มาซิโดเนีย
เถิด� 10 ครัน้ท่านเหน็นิ มิ  ตน ้ันแล้ว เราจึงหาโอกาสทั นที  ท่ี จะไปยงัแควน้มาซิโดเนีย ด้วยเหน็แน่ วา่  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรยีกเราให้ไปประกาศข่าวประเสรฐิแก่ชาวแควน้น้ัน 11  เหตุ  ฉะน้ัน เม่ือออกจากเมือง
โตรอสัแล้ว  ก็ ตรงไปยงัเกาะสาโมธรสัเซียและรุง่ขึ้ นก ็ถึงเมืองเนอาบุ ร ี

นางลิเดียได้เปิดใจและได้รบับัพติศมา
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12 เม่ือออกจากท่ีน่ันแล้ว  ก็ได้ ไปยงัเมืองฟีลิปปีซ่ึงเป็นเมืองเอกในเขตแควน้มาซิโดเนีย และเป็นเมืองขึ้น
เราจึงพักอยู่ในเมืองน้ันหลายวนั 13 ในวนัสะบาโตเราได้ออกจากเมืองไปยงัฝ่ังแม่ น้ํา  เข ้าใจวา่มี ท่ี สําหรบั
อธษิฐาน จึงได้น่ังสนทนากับพวกผู้หญิงท่ีประชุมกั นที ่ น่ัน 14  มี หญิงคนหน่ึงชื่อลิเดียมาจากเมืองธิยาทิรา
เป็นคนขายผ้าสี ม่วง เป็นผู้ นม ัสการพระเจ้า หญิงน้ันได้ฟังเรา และองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเปิดใจของเขา
ให้สนใจในถ้อยคําซ่ึงเปาโลได้ กล่าว 15 เม่ือหญิงคนน้ั นก ั บท ้ังครอบครวัของเขาได้รบับัพติศมาแล้วจึ งอ ้อ
นวอนเราวา่ �ถ้าท่านเห ็นว ่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซ่ือต่อองค์ พระผู้เป็นเจ้า เชญิเข้ามาพักอาศัยในบ้านของ
ข้าพเจ้าเถิด� และเขาได้วงิวอนจนเราขัดไม่ ได้ 

หญิงสาวท่ี มี  ผี  สิ งได้รบัการขับผี ออก 
16 ต่อมาเม่ือเรากําลังออกไปยงัท่ีสําหรบัอธษิฐาน  มี หญิงสาวคนหน่ึงท่ี มี  ผี  หมอดู  เข ้าได้มาพบกับเรา เขา

ทําการทายให้พวกเจ้านายของเขาได้เงนิเป็ นอ ันมาก 17 หญิงน้ันตามเปาโลกับพวกเราไปรอ้งวา่ �คนเหล่า
น้ีเป็นผู้ รบัใช ้ของพระเจ้าผู้ สูงสุด มากล่าวประกาศทางรอดแก่เราทัง้หลาย� 18 เขาทําอยา่งน้ันหลายวนั
ฝ่ายเปาโลเป็นทุกข์ มาก หนัหน้าสัง่ผีน้ั นว ่า �เราสัง่เจ้าวา่ ในพระนามของพระเยซู ครสิต์  เจ้ าจงออกมาจาก
เขา�  ผี น้ั นก ็ออกมาในเวลาน้ัน

เปาโลและสิลาสถูกจําคุก
19 ส่วนพวกนายของเขาเม่ือเห ็นว ่าหมดหวงัท่ีจะได้เงนิแล้ว เขาจึงจับเปาโลและสิลาสลากมาถึงพวก

เจ้าหน้าท่ียงัท่ีวา่การเมือง 20 เม่ือนํามาถึงเจ้าเมืองแล้วจึงกล่าววา่ �คนเหล่าน้ีเป็นพวกยวิ ก่อการวุน่วาย
มากในเมืองของเรา 21 และสัง่สอนธรรมเนี ยม ซ่ึงเราชาวโรมตามกฎหมายไม่ควรจะรบัหรอื ถือเลย�
22 ประชาชนก็ ได้ ฮ ือก ันขึ้นต่อสู้เปาโลและสิลาส  เจ้ าเมืองได้กระชากเส้ือของท่านทัง้สองออก  แล ้วสัง่ใหโ้บย
ด้วยไม้ เรยีว 23 ครัน้โบยหลายที แล ้วจึงให ้จําไว ้ในคุก และกําชบันายคุกให้รกัษาไว ้ให ้ มัน่คง 24 นายคุกเม่ือ
รบัคําสัง่อยา่งน้ันแล้วจึงพาเปาโลกับสิลาสไปจําไวใ้นหอ้งชัน้ใน เอาเท้าใส่ขื่อไว ้แน่นหนา 

นายคุกและครอบครวัได้รบัความรอดและรบับัพติศมา
25 ประมาณเท่ียงคืนเปาโลกับสิลาสก็อธษิฐานและรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจ้า นักโทษทัง้หลายก็ฟังอยู่

26 ในทันใดน้ันเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากคุกสะเทือนสะท้าน และประตู คุ กเปิดหมดทุกบาน เครือ่งจองจํา
ก็หลุดจากเขาสิน้ทุกคนทั นที 27 ฝ่ายนายคุกต่ืนขึ้นเหน็ประตู คุ กเปิ ดอย ู่คาดวา่นักโทษทัง้หลายหนีไปหมด
แล้ว จึงชกัดาบออกมาหมายวา่จะฆ่าตัวเสีย 28  แต่ เปาโลได้รอ้งเสียงดังวา่ �อยา่ทํารา้ยตัวเองเลย เราทัง้
หลายอยู ่พร อ้มด้วยกันทุกคน� 29 นายคุกจึงสัง่ให ้จุ ดไฟมา  แล ้ วว ิง่เข้าไปตัวสัน่กราบลงท่ี เท ้าของเปาโลกับสิ
ลาส 30 และพาท่านทัง้สองออกมาแล้ วว ่า �ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทําอยา่งไรจึงจะรอดได้� 31 เปาโลกับ
สิลาสจึงกล่าววา่ �จงเชื่อวางใจในพระเยซู ครสิต์  เจ้า และท่านจะรอดได้ทัง้ครอบครวัของท่านด้วย� 32 ท่าน
ทัง้สองจึงกล่าวสัง่สอนพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้นายคุก และคนทัง้ปวงท่ี อยู ่ในบ้านของเขาฟัง
33 ในกลางคืนชัว่โมงเดียวกันน้ันเอง นายคุกจึงพาเปาโลกับสิลาสไปล้างแผลท่ี ถู กเฆ่ียน และในขณะน้ัน
นายคุ กก ็ ได้ รบับัพติศมาพรอ้มทัง้ครวัเรอืนของเขา 34  แล ้วได้ พาท ่านทัง้สองเข้าไปในบ้านของเขา จัดโต๊ะ
เล้ียงท่านแสดงความยนิดี อยา่งยิง่ เพราะได้เชื่อถือพระเจ้าพรอ้มกั บท ้ังครอบครวัแล้ว

เปาโลได้รบัอสิรภาพ
35ครัน้เวลาเชา้เจ้าเมืองจึงใชพ้วกนักการไป สัง่วา่ �จงปล่อยคนทัง้สองน้ันเสีย� 36นายคุกจึงบอกเปาโล

วา่ � เจ้ าเมืองได้ ใช ้คนมาบอกใหป้ล่อยท่านทัง้สอง ฉะน้ันบัดน้ีเชญิท่านออกไปตามสบายเถิด� 37  แต่ เปาโล
กล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �เขาได้เฆ่ียนเราผู้เป็นคนสัญชาติโรมต่อหน้าคนทัง้หลายก่อนได้ตัดสินความ และ
ได้จําเราไวใ้นคุก  บัดน้ี เขาจะเสือกไสใหเ้ราออกไปเป็นการลับหรอื ทําอยา่งน้ันไม่ ได้  ให ้เขาเองมาพาเราออก
ไปเถิด� 38 พวกนักการจึงนําความไปแจ้งแก่ เจ้าเมือง เม่ือเจ้าเมืองได้ย ินว ่าท่านทัง้สองเป็นคนสัญชาติโรม
ก็ ตกใจกลัว 39 จึงมาวงิวอนท่านทัง้สอง ครัน้พาออกไปแล้วจึงขอให้ออกไปเสียจากเมือง 40 ท่านทัง้สองจึง
ออกจากคุก  แล ้วได้ เข ้าไปในบ้านของนางลิเดีย เม่ือพบพวกพี่น้องก็ พู ดจาหนนุใจเขาแล้ วก ็ลาไป

17
 มี หลายคนได้รบัความรอดท่ีเมืองเธสะโลนิ กา  ผู้ คัดค้านก่อการจลาจล

1ครัน้เปาโลกับสิลาสข้ามเมืองอมัฟี บุร ีและเมืองอปอลโลเนียแล้ว จึงมายงัเมืองเธสะโลนิ กา  ท่ี น่ั นม ธีรรม
ศาลาของพวกยวิ 2 เปาโลจึงเข้าไปรว่มกับพวกเขาตามอยา่งเคย และท่านได้อา้งข้อความในพระคัมภีร ์โต้ 
ตอบกับเขาทัง้สามวนัสะบาโต 3 และไขข้อความชีแ้จงให ้เห ็ นว ่าจําเป็ นที ่พระครสิต์ต้องทนทุกข์ ทรมาน  แล 
้วทรงคืนพระชนม์และกล่าวต่อไปวา่ � พระเยซู  องค์  น้ี  ท่ี เราประกาศแก่ท่านทัง้หลายคือพระครสิต์� 4 บาง
คนในพวกเขาก็ เชื่อ และสมัครเข้าเป็นพรรคพวกกับเปาโลและสิลาส รวมทัง้ชาวกรกีเป็นจํานวนมากท่ีเกรง
กลัวพระเจ้าและสุภาพสตร ีท่ี เป็นคนสําคัญๆก็ ไม่น้อย 5  แต่ พวกย ิวท ี่ ไม่ เชื่ อก ็ อจิฉา ไปคบคิ ดก ับคนพาลตาม
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ตลาดรวบรวมกันมาเป็ นอ ันมาก ก่อการจลาจลในบ้านเมือง  เข ้าบุ กบ ้านของยาโสน ตัง้ใจจะพาท่านทัง้สอง
ออกมาให้คนทัง้ปวง 6 ครัน้ไม่พบจึงฉุดลากยาโสนกับพวกพี่น้องบางคนไปหาเจ้าหน้าท่ี ผู้ ครองเมืองรอ้งวา่
�คนเหล่าน้ั นที ่เป็นพวกควํา่แผ่นดินได้มาท่ี น่ี  ด้วย 7 ยาโสนรบัรองเขาไว้ และบรรดาคนเหล่าน้ี ได้ กระทํา
ผิดคําสัง่ของซี ซาร ์โดยเขาสอนวา่มี กษัตรยิ ์ อ ีกองค์ หน ึ่งคือพระเยซู� 8 เม่ือประชาชนและเจ้าหน้าท่ี ผู้ ครอง
เมืองได้ยนิดังน้ั นก ็ รอ้นใจ 9 จึงเรยีกประกันตัวยาโสนกับคนอื่นๆแล้ วก ็ ปล่อยไป 

เปาโลท่ีเมืองเบโรอา
10 พอค่ําลงพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลกับสิลาสไปยงัเมืองเบโรอา ครัน้ถึงแล้ วท ่านจึงเข้าไปในธรรมศาลา

ของพวกยวิ 11 ชาวเมืองน้ันสุภาพกวา่ชาวเมืองเธสะโลนิ กา ด้วยเขาได้รบัพระวจนะด้วยความเต็มใจ และ
ค้นดูพระคัมภีร ์ทุกวนั หวงัจะรู ้วา่ ข้อความเหล่าน้ันจะจร ิงด ังกล่าวหรอืไม่ 12  เหตุ  ฉะน้ัน  มี หลายคนในพวก
เขาได้ เชื่อถือ กับสตร ีผู้  มี  ศักดิ ์ ชาติ  กรกี ทัง้ผู้ชายไม่ น้อย 13  แต่ เม่ือพวกย ิวท ่ี อยู ่ในเมืองเธสะโลนิกาทราบ
วา่ เปาโลได้ กล ่าวสัง่สอนพระวจนะของพระเจ้าในเมืองเบโรอาเหมือนกัน เขาก็ มาย ุยงประชาชนท่ีน่ันด้วย
14 ขณะน้ันพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลออกไปตามทางท่ีจะไปทะเล  แต่  สิ ลาสกั บท ิโมธยีงัอยู ่ท่ีน่ัน 

เปาโลท่ี กรุ งเอเธนส์
15  คนที ่ไปส่งเปาโลน้ันได้ไปส่งท่านถึงกรุงเอเธนส์ และเม่ือได้รบัคําสัง่ของท่านให้บอกสิลาสกั บท ิโมธ ี

ให ้ ร ีบไปหาท่านแล้วเขาก็ จากไป 16 เม่ือเปาโลกําลังคอยสิลาสกั บท ิโมธ ีอยู ่ในกรุงเอเธนส์ น้ัน ท่านมีความ
เดือดรอ้นวุน่วายใจเพราะได้ เห ็ นร ูปเคารพเต็มไปทัง้เมือง 17  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านจึงโต้ตอบในธรรมศาลากับ
พวกยวิ และกับคนท่ีเกรงกลัวพระเจ้า และกับคนทัง้หลายซ่ึงมาพบท่านท่ีตลาดทุกวนั 18 นักปรชัญาบาง
คนในพวกเอปี กู เรยีวและในพวกสโตอกิได้มาพบท่าน บางคนกล่าววา่ �คนพูดเพ้อเจ้ออยา่งน้ี ใคร ่จะมา
พูดอะไรใหเ้ราฟั งอ ีกเล่า� คนอื่นกล่าววา่ � ดู เหมือนเขาเป็นคนนําพระต่างประเทศเข้ามาเผยแพร�่ เพราะ
เปาโลได้ประกาศเรือ่งพระเยซูและเรือ่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย 19 เขาจึงจับเปาโลพาไปยงัสภาอาเร
โอปากัสแล้วถามวา่ �เราขอรู ้ได้  หรอืไม่ วา่คําสอนอยา่งใหม่ ท่ี ท่านกล่าวน้ันเป็นอยา่งไร 20 เพราะวา่ท่าน
นําเรือ่งแปลกประหลาดมาถึงหูของเรา  เหตุ ฉะน้ันเราอยากทราบวา่เรือ่งเหล่าน้ี มี ความหมายวา่อยา่งไร�
21 (เพราะชาวเอเธนส์กับชาวต่างประเทศซ่ึงอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน  ไม่ได้  ใช ้เวลาวา่งในการอื่นนอกจากจะกล่าวหรอื
ฟังสิง่ใหม่ ๆ  )

การเทศนาของเปาโลบนเขาอาเรโอ
22 ฝ่ายเปาโลจึงยนืขึ้นกลางเนินเขาอาเรโอแล้วกล่าววา่ �ท่านชาวกรุงเอเธนส์ ข้าพเจ้าเห ็นว ่าท่านทัง้

หลายเชื่อถือโชคลางเกินไปในทุกเรือ่ง 23 เพราะวา่เม่ือข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดู สิ ่งท่ีท่านนมัสการน้ัน
ข้าพเจ้าได้พบแท่นแท่นหน่ึ งม ีคําจารกึไว ้วา่ � แด่ พระเจ้าท่ี ไม่รู ้ จัก �  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงมาประกาศ และ
แสดงให้ท่านทัง้หลายทราบถึงพระเจ้าท่ีท่านไม่ รู ้จักแต่ยงันมัสการอยู่ 24 พระเจ้าผู้ทรงสรา้งโลกกับสิง่ทัง้
ปวงท่ี มี  อยู ่ในน้ัน  พระองค์ ทรงเป็นเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก  มิได้ ทรงสถิตในปู ชน ียสถานซ่ึ งม ื 
อมนษุย ์ ได้ กระทําไว้ 25 การท่ีมื อมนษุย ์ ปฏิบัติ  นม ัสการพระองค์น้ันจะหมายวา่ พระเจ้าต้องประสงค์ สิ ่งหน่ึง
สิง่ใดจากเขาก็ หามิได้ เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชวีติและลมหายใจและสิง่สารพัดแก่คนทัง้ปวง
ต่างหาก 26  พระองค์  ได้ ทรงสรา้งมนษุย ์ทุ กชาติสืบสายโลห ิตอ ันเดียวกันให ้อยู ่ทัว่พื้นพิภพโลก และได้ทรง
กําหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่ 27 เพื่อเขาจะได้แสวงหาองค์ พระผู้เป็นเจ้า และหากเขาจะคลําหาก็จะ
ได้พบพระองค์ ด้วยพระองค์ มิ ทรงอยู่หา่งไกลจากเราทุกคนเลย 28  ด้วยวา่ �เรามี ช ีวติและไหวตัวและเป็น
อยู่ในพระองค์�  ตามท่ี  กว ีบางคนในพวกท่านได้ กล่าววา่ �เราทัง้หลายเป็นเชื้อสายของพระองค์� 29  เหตุ 
ฉะน้ันเม่ือเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้ว เราก็ ไม่ ควรถือวา่พระเจ้าทรงเป็นเหมือนทอง  เงนิ หรอืหนิ ซ่ึง
ได้แกะสลั กด ้วยศิลปะและความคิดของมนษุย์ 30 ในเวลาเม่ื อมนษุย ์ยงัโฉดเขลาอยู่พระเจ้าทรงมองข้ามไป
เสีย  แต่  เดีย๋วน้ี  พระองค์  ได้ ตร ัสส ัง่แก่ มนษุย ์ทัง้ปวงทั ่วท ุกแหง่ให ้กล ับใจใหม่ 31 เพราะพระองค์ ได้ ทรงกําหนด
วนัหน่ึงไว้ ในวนัน้ันพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยใหท่้านองค์น้ันซ่ึงพระองค์ ได้ ทรง
เลือกไวเ้ป็นผู้ พิพากษา และพระองค์ ได้  ให ้พยานหลักฐานแก่คนทัง้ปวงแล้ วว ่า  ได้ ทรงโปรดให้ท่านองค์น้ัน
คืนพระชนม์� 32 ครัน้คนทัง้หลายได้ยนิถึงเรือ่งการซ่ึงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว บางคนก็ เยาะเยย้  แต่ 
คนอื่นๆวา่ �เราจะฟังท่านกล่าวเรือ่งน้ี อกีต่อไป � 33  แล ้วเปาโลจึงออกไปจากเขา 34  แต่  มี ชายบางคนติดตาม
เปาโลไปและได้ เชื่อถือ ในคนเหล่าน้ั นม ี ดิ  โอน ิ สิ อ ัสผ ู้เป็นสมาชกิสภาอาเรโอปากัส กับหญิงคนหน่ึงชื่อดามา
รสิ และคนอื่นๆด้วย

18
เปาโลกับอาควลิลาและปร ิสส ิลลาท่ีเมืองโครนิธ์
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1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี เปาโลจึงออกจากกรุงเอเธนส์ไปยงัเมืองโครนิธ์ 2 ท่านได้พบยวิคนหน่ึงชื่อ
อาควลิลา ซ่ึงเกิดในแควน้ปอนทัส  แต่ พึ่งมาจากประเทศอ ิตาล ีกับภรรยาชื่อปร ิสส ิลลา (เพราะคลาวดิอ ั
สม ีรบัสัง่ให้พวกย ิวท ้ังปวงออกไปจากกรุงโรม� เปาโลจึงไปหาคนทัง้สองน้ัน 3 และเพราะเขามีอาชพีอยา่ง
เดียวกันจึงได้อาศัยทําการอยู่กับเขา เพราะวา่ทัง้สองฝ่ายเป็นชา่งทําเต็นท์ ด้วยกัน 4 เปาโลได้ โต้ เถียงใน
ธรรมศาลาทุกวนัสะบาโต  ได้ ชกัชวนทัง้พวกยวิและพวกกรกี 5 พอสิลาสกั บท ิโมธมีาจากแควน้มาซิโดเนีย
เปาโลก็ ได้ รบัการดลใจ และเป็นพยานแก่พวกย ิวว ่าพระเยซูเป็นพระครสิต์ 6  แต่ เม่ือพวกเหล่าน้ันขัดขวาง
ตัวเองและกล่าวคําหมิน่ประมาท เปาโลจึงได้สะบัดเส้ือผ้ากล่าวแก่เขาวา่ � ให ้เลือดของท่านทัง้หลายตกบน
ศีรษะของท่านเองเถิด ข้าพเจ้าก็ปราศจากเลือดน้ันแล้ว  ตัง้แต่  น้ี ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติ� 7 ท่านจึง
ออกจากท่ี น่ัน  แล ้วเข้าไปในบ้านของชายคนหน่ึงชื่อยุสทัส ซ่ึงเป็นผู้ นม ัสการพระเจ้า บ้านของเขาอยู ่ติ  ดก ับ
ธรรมศาลา 8 ฝ่ายครสิปัสนายธรรมศาลากั บท ้ังครวัเรอืนของท่านได้เชื่อในองค์ พระผู้เป็นเจ้า และชาวโค
รนิธห์ลายคนเม่ือได้ฟังแล้ วก ็ ได้ เชื่อถือและรบับัพติศมา 9 และองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรสักับเปาโลทางนิ มิ ต
ในคื นว ันหน่ึงวา่ �อยา่กลัวเลย  แต่ จงกล่าวต่อไป อยา่น่ิงเสีย 10 เพราะวา่เราอยู่กับเจ้าและจะไม่ มี  ผู้  หน 
ึ่งผู้ใดอาจต่อสู้ทํารา้ยเจ้า ด้วยวา่คนของเราในนครน้ี มี  มาก � 11 เปาโลจึงยบัยัง้อยูกั่บเขาและสัง่สอนพระ
วจนะของพระเจ้าตลอดหน่ึงปีกับหกเดือน

 ผู้ สําเรจ็ราชการของโรมปฏิเสธข้อเรยีกรอ้งของพวกย ิวท ี่ต่อต้านเปาโล
12  แต่ คราวเม่ื อก ัลลิโอเป็นผู้สําเรจ็ราชการแควน้อาคายา พวกยวิได้ฮ ือก ันขึ้นต่อสู้เปาโล และพาท่าน

ไปบัลลั งก ์ พิพากษา 13 ฟ้องวา่ �คนน้ีชกัชวนคนทัง้หลายให ้นม ัสการพระเจ้าตามทางท่ี ผิดกฎหมาย �
14 เม่ือเปาโลจะอา้ปากพูด กัลลิ โอก ็ กล ่าวแก่พวกย ิวว ่า � โอ พวกยวิ ถ้าเป็นเรือ่งความชัว่หรอืเป็นเรือ่ง
อาชญากรรม สมควรเราจะฟังท่านทัง้หลาย 15  แต่ ถ้าเป็นการโต้ แย ้ งก ันถึงเรือ่งถ้อยคํากับชื่อและพระราช
บัญญั ติ ของพวกท่านแล้ว ท่านทัง้หลายจงวนิิจฉั ยก ันเอาเองเถิด เราไม่อยากเป็นผูพ้ิพากษาตัดสินข้อความ
เหล่าน้ัน� 16 ท่านจึงไล่พวกน้ันไปจากบัลลั งก ์ พิพากษา 17 บรรดาชาติ กร ีกจึงจับโสสเธเนสนายธรรมศาลา
มา เฆ่ียนข้างหน้าบัลลั งก ์ พิพากษา  แต่ กัลลิโอไม่เอาธุระเลย

เปาโลไปยงักรุงเยรูซาเล็มโดยผ่านเมืองเอเฟซัสและเมืองซีซาร ียา 
18 ต่อมาเปาโลได้พักอยู ่ท่ี น่ั นอ ีกหลายวนั  แล ้ วท ่านจึงลาพวกพีน้่องแล่นเรอืไปยงัแควน้ซีเรยี และปร ิสส ิล

ลากับอาควลิลาก็ไปด้วย เปาโลได้โกนศีรษะท่ีเมืองเคนเครยี เพราะท่านได้ปฏิญาณตัวไว้ 19 ครัน้มายงัเมือง
เอเฟซัส เปาโลได้ละปร ิสส ิลลากับอาควลิลาไว ้ท่ีน่ัน  แต่ ท่านเองได้ เข ้าไปโต้เถียงกับพวกยวิในธรรมศาลา
20 เม่ือคนเหล่าน้ันขอใหท่้านอยู่กับเขาต่อไป ท่านก็ ไม่ยอม 21  แต่  ได้ ลาเขาไปกล่าววา่ �ข้าพเจ้าจะพยายาม
รกัษาเทศกาลเล้ียงท่ีจะถึงในกรุงเยรูซาเล็มโดยทุกวถีิ ทาง  แต่ ถ้าเป็ นที ่ชอบพระทัยพระเจ้า ข้าพเจ้าจะกลับ
มาหาท่านทัง้หลายอกี�  แล ้วเปาโลได้ลงเรอืแล่นออกจากเมืองเอเฟซัส 22 ครัน้มาถึงเมืองซีซาร ียา ท่าน
ได้ขึ้นไปคํานับครสิตจักรแล้วลงไปยงัเมืองอนัทิ โอก 23 ครัน้ยบัยัง้อยู ่ท่ี น่ันหน่อยหน่ึง ท่านจึงไปตลอดแวน่
แควน้กาลาเทียและฟร ีเจ ียตามลําดั บก ันไปเรือ่ยๆ เพื่อจะชว่ยชูกําลังพวกสาวก

อปอลโลท่ีเมืองเอเฟซัส
24  มี ยวิคนหน่ึงชื่ออปอลโล  เก ิดในเมืองอเล็กซานเดรยี เป็นคนมีโวหารดี และชาํนาญมากในทางพระ

คัมภีร์ ท่านมายงัเมืองเอเฟซัส 25 อปอลโลคนน้ี ได้ รบัการอบรมในทางขององค์ พระผู้เป็นเจ้า และมีใจรอ้น
รนกล่าวสัง่สอนโดยละเอยีดถึงเรือ่งองค์ พระผู้เป็นเจ้า  ถึงแม้ วา่ท่านรู ้แต่ เพียงบัพติศมาของยอหน์เท่าน้ัน
26 ท่านได้ตัง้ต้นสัง่สอนโดยใจกล้าในธรรมศาลา  แต่ เม่ืออาควลิลากับปร ิสส ิลลาได้ฟังท่านแล้ว เขาจึงร ับท 
่านมาสัง่สอนให ้รู ้ทางของพระเจ้าให ้ถู กต้องยิง่ขึ้น 27 ครัน้อปอลโลใครจ่ะไปยงัแควน้อาคายา พวกพี่น้องก็ 
เข ียนจดหมายฝากไปถึงสาวกท่ีน่ันให้เขารบัรองท่านไว้ ครัน้ท่านไปถึงแล้ว ท่านได้ชว่ยเหลือคนทัง้หลายท่ี 
ได้ เชื่อโดยพระคุณน้ันอยา่งมากมาย 28 เพราะท่านโต้ แย ้ งก ับพวกยวิอยา่งแข็งแรงต่อหน้าคนทัง้ปวง และ
ชีแ้จงยกหลักในพระคัมภีรอ์า้งให ้เห ็ นว ่า  พระเยซู คือพระครสิต์

19
เปาโลสอนผู้ ท่ี เชื่อในเมืองเอเฟซัส

1 ต่อมาขณะท่ีอปอลโลยงัอยู่ในเมืองโครนิธ ์น้ัน เปาโลได้ไปตามแวน่แควน้ฝ่ายเหนือ  แล ้วมายงัเมืองเอ
เฟซัส และพบสาวกบางคน 2 จึงถามเขาวา่ � ตัง้แต่ ท่านทัง้หลายเชื่อน้ัน ท่านได้รบัพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ
์ หรอืเปล่า � เขาตอบเปาโลวา่ � เปล่า เรือ่งพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิน้ันเราก็ยงัไม่เคยได้ยนิเลย� 3 เปาโลจึง
ถามเขาวา่ �ถ้าอยา่งน้ันท่านได้รบับัพติศมาอนัใดเล่า� เขาตอบวา่ �บัพติศมาของยอหน์� 4 เปาโลจึงวา่
�ยอหน์ให้รบับัพติศมาสําแดงถึงการกลับใจใหม่ ก็  จรงิ  แล ้วบอกคนทัง้ปวงให้เชื่อในพระองค์ ผู้ จะเสด็จมา
ภายหลังคือพระเยซู ครสิต์ � 5 เม่ือเขาได้ยนิอยา่งน้ัน เขาจึงรบับัพติศมาในพระนามของพระเยซู เจ้า 6 เม่ือ
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เปาโลได้วางมือบนเขาแล้ว พระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ ก็ เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพูดภาษาต่างๆและได้ พยากรณ์  
ด้วย 7 คนเหล่าน้ั นม ี ผู้ ชายประมาณสิบสองคน

ข่าวประเสรฐิจากเปาโลได้ แพร ่กระจายตลอดทัว่เอเชยี
8 เปาโล เข้าไป กล่าว โต้ แย ้ง ใน ธรรม ศาลา ด้วย ใจ กล้า สิน้ สาม เดือน ชกัชวน ให้ เชื่อ ใน สิง่ ท่ี กล ่าว ถึง

อาณาจักรของพระเจ้า 9  แต่ บางคนมีใจแข็งกระด้างไม่เชื่อและพูดหยาบชา้เรือ่งทางน้ันต่อหน้าชุ มน ุมชน
เปาโลจึงแยกไปจากเขาและพาพวกสาวกไปด้วย  แล ้ วท ่านได้ไปโต้ แย ้ งก ันทุกวนัในหอ้งประชุมของท่านผู้ 
หน ่ึงชื่อ  ที รนันัส 10 ท่านได้กระทําอยา่งน้ันสิน้สองปี จนชาวแควน้เอเชยีทัง้พวกยวิและพวกกรกีได้ยนิพระ
วจนะของพระเยซู เจ้า 

เปาโลทําการอศัจรรย ์เหนือธรรมชาติ 
11 พระเจ้าได้ทรงกระทําการอศัจรรย์อนัพิสดารด้วยมือของเปาโล 12 จนเขานําเอาผ้าเชด็หน้ากับผ้ากัน

เป้ือนจากตัวเปาโลไปวางท่ีตัวคนป่วยไข้ โรคน้ั นก ็หายและวญิญาณชั ่วก ็ออกจากคน 13  แต่ พวกยวิบาง
คนท่ี เท ่ียวไปเป็นหมอผีพยายามใช้พระนามของพระเยซู เจ้ าขับวญิญาณชั ่วว ่า �เราสัง่เจ้าโดยพระเยซูซ่ึง
เปาโลได้ประกาศน้ัน� 14 พวกยวิคนหน่ึงชื่อเสวาเป็นปุโรหติใหญ่ มี  บุ ตรชายเจ็ดคนซ่ึงได้กระทําอยา่งน้ัน
15 ฝ่ายวญิญาณชัว่จึงตอบเขาวา่ � พระเยซู ข้าก็ รูจั้ก และเปาโล ข้าก็ รูจั้ก  แต่ พวกเจ้าเป็นผู้ใดเล่า� 16  คนที 
่ มี วญิญาณชัว่สิงอยู่จึงกระโดดใส่คนเหล่าน้ันและเอาชนะเขา และปราบเขาลงได้ จนคนเหล่าน้ันต้องหนี
ออกไปจากเรอืนทัง้เปลือยกายและบาดเจ็บ 17 เรือ่งน้ันได้ลื อก ันไปถึงหูคนทัง้ปวงท่ี อยู ่ในเมืองเอเฟซัสทัง้
พวกย ิวก ับพวกกรกี และคนทัง้ปวงก็พากั นม ี ความเกรงกลัว และพระนามของพระเยซู เจ้ าก็เป็ นที ่ยกยอ่ง
สรรเสรญิ 18  มี หลายคนท่ีเชื่อแล้วได้มาสารภาพ และเล่าเรือ่งการซ่ึงเขาได้กระทําไปน้ัน 19 และหลายคนท่ี 
ใช ้ เวทมนตร ์ ได้ เอาตําราของตนมาเผาเสียต่อหน้าคนทัง้ปวง ตําราเหล่าน้ันคิดเป็นราคาถึงหา้หม่ืนเหรยีญ
เงนิ 20 พระวจนะของพระเจ้าก็บังเกิดผลอยา่งมากและมี ชยั 21 ครัน้สิน้เหตุ การณ์  เหล่าน้ี  แล ้วเปาโลได้ตัง้ใจ
วา่ เม่ือไปทัว่แควน้มาซิโดเนี ยก ับแควน้อาคายาแล้วจะเลยไปยงักรุงเยรูซาเล็ม และพูดวา่ �เม่ือข้าพเจ้าไป
ท่ีน่ันแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องไปเหน็กรุงโรมด้วย� 22 ท่านจึงใช ้ผู้ ชว่ยของท่านสองคน คือทิโมธีกับเอรสัทัสไป
ยงัแควน้มาซิโดเนีย ฝ่ายท่านก็พักอยู ่หน ่อยหน่ึงในแควน้เอเชยี

 ผู้ ทํารูปเคารพก่อให ้เก ิดการจลาจล
23 คราวน้ันเกิดการวุน่วายมากเพราะเหตุทางน้ัน 24 ด้วยมีชายคนหน่ึงชื่อเดเมตรอิสั เป็นชา่งเงนิได้เอา

เงนิทําเป็ นร ูปพระอารเทมิสทําใหพ้วกชา่งเงนิน้ันได้กําไรมาก 25 เดเมตรอิสัจึงประชุมชา่งเหล่าน้ั นที ่ทําการ
คล้ายกันแล้ วว ่า �ท่านทัง้หลาย ท่านทราบอยูว่า่พวกเราได้ ทรพัย ์ สิ นเงนิทองมาก็เพราะทําการอนัน้ี 26 และ
ท่านทัง้หลายได้ยนิและได้ เห ็นอยู ่วา่  ไม่ใช ่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเมืองเดียว  แต่  เก ือบทัว่แควน้เอเชยี เปาโล
คนน้ี ได้ ชกัชวนคนเป็ นอ ันมากใหเ้ลิกทางเก่าเสีย โดยได้ กล ่าววา่สิง่ท่ีมื อมนษุย ์ทําน้ันไม่ ใช ่ พระ 27 น่ากลั วว ่า
ไม่ ใช ่ แต่ อาชพีของเราจะเสียไปอยา่งเดียว  แต่ พระวหิารของพระแม่ เจ้ าอารเทมิสซ่ึงเป็นใหญ่จะเป็ นที ่หมิน่
ประมาทด้วย และสงา่ราศี แห ่งรูปของพระแม่ เจ้ าน้ันซ่ึงเป็ นที ่นับถือของบรรดาชาวแควน้เอเช ียก ับสิน้ทัง้
โลก จะเส่ือมลงไป� 28 ครัน้คนทัง้หลายได้ยนิดังน้ัน ต่างก็โกรธแค้นและรอ้งวา่ �พระอารเทมิสของชาวเอ
เฟซัสเป็นใหญ่� 29  แล้วก็  เก ิดการวุน่วายใหญ่โตทั ่วท ้ังเมือง เขาจึงได้จับกายอสักับอารสิทารคัสชาวมาซิ
โดเนียผู้เป็นเพื่อนเดินทางของเปาโล ลากวิง่เข้าไปในโรงมหรสพ 30 ฝ่ายเปาโลใคร ่จะเข้ าไปในหมู่คนด้วย
 แต่ พวกสาวกไม่ ยอมให ้ท่านเข้าไป 31  มี บางคนในพวกเจ้านายท่ีประจําแควน้เอเชยีซ่ึงเป็นสหายของเปาโล
 ได้  ใช ้คนไปวงิวอนขอเปาโลมิ ให ้ เข ้าไปในโรงมหรสพ 32 บางคนจึงได้รอ้งวา่อยา่งน้ี บางคนได้รอ้งวา่อยา่งน้ัน
เพราะวา่ท่ีประชุมวุน่วายมาก และคนโดยมากไม่ รู ้วา่เขาประชุมกันด้วยเรือ่งอะไร 33 พวกเหล่าน้ันบางคนได้
ดันอเล็กซานเดอร์ ซ่ึงเป็นคนท่ีพวกยวิให้ออกมาข้างหน้า  อเล็กซานเดอร ์จึงโบกมือหมายจะกล่าวแก้แทน
ต่อหน้าคนทัง้ปวง 34  แต่ เม่ือคนทัง้หลายรูว้า่ท่านเป็นคนยวิ เขาก็ยิง่ส่งเสียงรอ้งพรอ้มกันอยู่ประมาณสัก
สองชัว่โมงวา่ �พระอารเทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่� 35 เม่ือเจ้าหน้าท่ีทะเบียนของเมืองน้ันยอมคล้อย
ตามจนประชาชนสงบลงแล้วเขาก็ กล่าววา่ �ท่านชาวเอเฟซัสทัง้หลาย  มี  ผู้ ใดบ้างซ่ึงไม่ทราบวา่ เมืองเอเฟซั 
สน ีเ้ป็นเมืองท่ี นม ัสการพระแม่ เจ้ าอารเทมิ สผ ู้ ยิง่ใหญ่ และนมัสการรูปจําลองซ่ึงตกลงมาจากดาวพฤหสับดี
36 เม่ือข้อน้ันกล่าวโต้ แย ้งไม่ ได้  แล้ว ท่านทัง้หลายควรจะน่ิงสงบสติ อารมณ์ อยา่ทําอะไรวูว่ามไป 37 ท่านทัง้
หลายได้พาคนเหล่าน้ี มา ซ่ึ งม ิ ใช ่เป็นคนปล้นพระวหิารหรอืพูดหมิน่ประมาทพระแม่ เจ้ าของพวกท่าน 38  เหตุ  
ฉะน้ัน  ถ้าแม้ เดเมตรอิสักับพวกชา่งท่ี มี อาชพีอยา่งเดียวกันเป็นความกับผู้ ใด วนักําหนดท่ีจะวา่ความก็ มี 
 ผู้ พิพากษาก็ มี  ให ้เขามาฟ้องกันเถิด 39  แต่  ถ้าแม้ ท่านมีข้อหาอะไรอกี  ก็  ให ้ชาํระกันในท่ีประชุมตามกฎหมาย
40 ด้วยวา่น่ากลัวเราจะต้องถูกฟ้องวา่เป็นผู้ก่อการจลาจลวนัน้ี เพราะเราทัง้หลายไม่อาจยกข้อใดขึ้ นอ ้างเป็ 
นม ูลเหตุพอแก่การจลาจลคราวน้ี ได้ � 41 ครัน้กล่าวอยา่งน้ันแล้ วท ่านจึงใหเ้ลิกชุ มน ุม
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20
เปาโลกลับไปท่ี แคว ้นมาซิโดเนีย

1 ครัน้การวุน่วายน้ันสงบแล้ว เปาโลจึงให้ไปตามพวกสาวกมา กอดกันแล้ วก ็ลาเขาไปยงัแควน้มาซิโด
เนีย 2 เม่ือได้ข้ามท่ีน้ันไปแล้วและได้สัง่เตือนสติเขามาก ท่านก็ มาย ังประเทศกรกี 3 พักอยู ่ท่ี น่ันสามเดือน
และเม่ือท่านจวนจะลงเรอืไปยงัแควน้ซีเรยี พวกย ิวก ็คิดรา้ยต่อท่าน ท่านจึงตัง้ใจกลับไปทางแควน้มาซิโด
เนีย 4  คนที ่ไปยงัแควน้เอเช ียก ับเปาโลคือโสปาเทอรช์าวเมืองเบโรอา อารสิทารคัสกับเสคุนดัสชาวเมืองเธ
สะโลนิ กา กายอสัชาวเมืองเดอรบ์ี และทิโมธี  ที  คิก ัสกับโตรฟีมัสชาวแควน้เอเชยี 5  แต่ คนเหล่าน้ันได้เดิน
ทางล่วงหน้าไปคอยพวกเราอยู ่ท่ี เมืองโตรอสัก่อน

เปาโลท่ีเมืองโตรอสั
6 ครั ้นว ันเทศกาลขนมปังไรเ้ชื้อล่วงไปแล้ว เราทัง้หลายจึงลงเรอืออกจากเมืองฟีลิปปี และต่อมาหา้ว ันก ็

มาถึงพวกน้ั นที ่เมืองโตรอสั และยบัยัง้อยู ่ท่ี น่ันเจ็ดวนั 7 ในวนัต้นสัปดาหเ์ม่ือพวกสาวกประชุมกันทําพิธหีกั
ขนมปัง เปาโลก็ กล ่าวสัง่สอนเขา เพราะวา่ว ันร ุ่งขึ้นจะลาไปจากเขาแล้ว ท่านได้ กล ่าวยดืยาวไปจนเท่ียงคืน
8  มี ตะเกียงหลายดวงในหอ้งชัน้บนท่ีเขาประชุมกันน้ัน 9 ชายหนุ่มคนหน่ึงชื่อยุทิกั สน ัง่อยู ่ท่ี  หน ้าต่างงว่งนอน
เต็ มท ีและเม่ือเปาโลสัง่สอนชา้นานไปอกี คนน้ั นก ็โงกพลัดตกจากหน้าต่างชั ้นที ่ สาม เม่ือยกขึ้ นก ็ เห ็ นว ่า
ตายเสียแล้ว 10 ฝ่ายเปาโลจึงลงไป ก้มตัวกอดผู้น้ันไว้  แล ้ วว ่า �อยา่ตกใจเลย ด้วยวา่ชวีติยงัอยู่ในตัวเขา�
11 ครัน้เปาโลขึ้นไปหอ้งชัน้บนหกัขนมปังและรบัประทานแล้ว  ก็ สนทนาต่อไปอกีชา้นานจนสวา่ง ท่านก็ลา
เขาไป 12 คนทัง้หลายจึงพาคนหนุ่มผูย้งัเป็นอยู ่ไป และก็ปล้ืมใจยนิดี ไม่ น้อยเลย

การเดินทางโดยเรอืไปท่ีเมืองมิเลทัส
13 ฝ่ายพวกเราก็ลงเรอืแล่นไปยงัเมืองอสัโสสก่อน ตัง้ใจวา่จะรบัเปาโลท่ี น่ัน ด้วยท่านสัง่ไว ้อยา่งน้ัน 

เพราะท่านหมายวา่จะไปทางบก 14 ครัน้ท่านพบกับเราท่ีเมืองอสัโสส เราก็ร ับท ่าน  แล ้วมายงัเมืองมิทิ เลน ี
15 ครัน้แล่นเรอืออกจากท่ีน่ันได้วนัหน่ึ งก ็ มาย ังท่ีตรงข้ามเกาะคิโอส  วนัท่ี สองก็มาถึงเกาะสามอส และหยุด
พักท่ี โตรก ิเลี ยม และอกีวนัหน่ึ งก ็มาถึงเมืองมิเลทัส 16 ด้วยวา่เปาโลได้ตัง้ใจวา่ จะแล่นเลยเมืองเอเฟซัสไป
เพื่อจะไม่ต้องค้างอยูน่านในแควน้เอเชยี เพราะท่านรบีใหถึ้งกรุงเยรูซาเล็ม ถ้าเป็นได้ ให ้ทั นว ันเทศกาลเพ็น
เทคศเต

เปาโลกล่าวคําปราศรยัแก่ ผู้ ปกครองครสิตจักรท่ีเมืองเอเฟซัส
17 เปาโลจึงใช้คนจากเมืองมิเลทัสไปยงัเมืองเอเฟซัส  ให ้เชญิพวกผู้ปกครองในครสิตจั กรน ้ันมา 18 ครัน้

เขา ทัง้หลายมาถึง เปาโลแล้ว เปาโล จึงกล่าวแก่ เขาวา่ �ท่านทัง้หลายยอ่มทราบอยู่ เองวา่ ข้าพเจ้า ได้ 
ประพฤติ ต่อท่านอยา่งไรทุกเวลา  ตัง้แต่ วนัแรกท่ีข้าพเจ้าเข้ามาในแควน้เอเชยี 19 ข้าพเจ้าได้ ปรนนิบัติ  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าด้วยความถ่อมใจ ด้วยน้ําตาไหลเป็ นอ ันมาก และด้วยการถูกทดลอง ซ่ึงมาถึงข้าพเจ้าเพราะ
พวกยวิคิดรา้ยต่อข้าพเจ้า 20 และสิง่หน่ึงสิง่ใดซ่ึงเป็นคุณประโยชน์ แก่ ท่านทัง้หลาย ข้าพเจ้ามิ ได้ ปิดซ่อนไว้
 แต่  ได้  ชี ้แจงให้ท่านเห ็นก ับได้สัง่สอนท่านต่อหน้าคนทัง้ปวงและตามบ้านเรอืน 21 ทัง้เป็นพยานแก่พวกยวิ
และพวกกรกี ถึงเรือ่งการกลับใจใหม่เฉพาะพระเจ้า และความเชื่อในพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของ
เรา 22  ดู  เถิด  บัดน้ี พระวญิญาณพันผูกข้าพเจ้า จึงจําเป็นจะต้องไปยงักรุงเยรูซาเล็ม  ไม่ ทราบวา่จะมีอะไร
เกิดขึ้ นก ับข้าพเจ้าท่ีน่ันบ้าง 23 เวน้ไว ้แต่ พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิทรงเป็นพยานในทุ กบ ้านทุกเมืองวา่ เครือ่ง
จองจําและความยากลําบากคอยท่าข้าพเจ้าอยู่ 24  แต่  สิ ่งเหล่าน้ี ไม่ได้  เปล ่ียนแปลงข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้ามิ 
ได้ ถือวา่ชวีติของข้าพเจ้าเป็นสิง่ประเสรฐิแก่ ข้าพเจ้า  แต่ ในชวีติของข้าพเจ้าขอทําหน้าท่ี ให ้สําเร ็จด ้วยความ
ปี ติ  ยนิดี และทําการปรนนิบั ติ  ท่ี  ได้ รบัมอบหมายจากพระเยซู เจ้า คือท่ีจะเป็นพยานถึงข่าวประเสรฐิแหง่
พระคุณของพระเจ้าน้ัน 25  ดู  เถิด ข้าพเจ้าเท่ียวป่าวประกาศอาณาจักรของพระเจ้าในหมู่พวกท่าน  บัดน้ี 
ข้าพเจ้าทราบอยู่วา่ท่านทัง้หลายจะไม่ เห ็นหน้าข้าพเจ้าอกี 26  เหตุ  ฉะน้ัน  วนัน้ี ข้าพเจ้ายนืยนัต่อท่านทัง้
หลายวา่ ข้าพเจ้าหมดราคีจากโลหติของทุกคน 27  เพราะวา่ ข้าพเจ้ามิ ได้ ยอ่ท้อในการกล่าวเรือ่งพระดําริ
ของพระเจ้าทัง้สิน้  ให ้ท่านทัง้หลายฟัง 28 เพราะฉะน้ันท่านทัง้หลายจงระวงัตัวให ้ดี และจงรกัษาฝูงแกะ
ท่ีพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ได้ ทรงตัง้ท่านไว ้ให ้เป็นผู้ ดูแล และเพื่อจะได้บํารุงเล้ียงคริสตจักรของพระเจ้า  ท่ี  
พระองค์ ทรงไถ่ด้วยพระโลหติของพระองค์ เอง 29 ข้าพเจ้าทราบอยู ่วา่ เม่ือข้าพเจ้าไปแล้ว จะมีสุนัขป่าอ ันร 
้ายเข้ามาในหมู่พวกท่าน และจะไม่ละเวน้ฝูงแกะไว ้เลย 30 จะมีบางคนในหมู่พวกท่านเองขึ้นกล่าวบิดเบือน
ความจรงิ เพื่อจะชกัชวนพวกสาวกให้หลงตามเขาไป 31  เหตุ ฉะน้ันจงต่ืนตัวอยู่และจําไว ้วา่ ข้าพเจ้าได้สัง่
สอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยน้ําตาไหล ทัง้กลางวนักลางคืนตลอดสามปี มิได้ หยุดหยอ่น 32  พี่ น้องทัง้หลาย
 บัดน้ี ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับพระดํารสัแหง่พระคุณของพระองค์ ซ่ึ งม ี ฤทธิ ์ก่อสรา้งท่านขึ้น
ได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกั นก ับบรรดาผู้ ท่ี ทรงแยกตัง้ไว้ 33 ข้าพเจ้ามิ ได้ โลภเงนิหรอืทองหรอืเส้ือผ้าของ
ผู้ ใด 34  แล ้ วท ่านทัง้หลายทราบวา่ มือของข้าพเจ้าเองน้ี  ได้ จัดหาสิง่ท่ีจําเป็นสําหรบัตัวข้าพเจ้ากับคนท่ี อยู ่
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กับข้าพเจ้า 35 ข้าพเจ้าได้วางแบบอยา่งไว ้ให ้ท่านทุกอยา่งแล้ว  ให ้ เห ็ นว ่าโดยทํางานเชน่น้ีควรจะชว่ยคนท่ี 
มี กําลังน้อย และให้ระลึกถึงพระวจนะของพระเยซู เจ้า ซ่ึงพระองค์ตร ัสว ่า �การให ้เป็นเหตุให ้ มี ความสุข
ยิ่งกวา่การรบั� � 36 ครัน้เปาโลกล่าวอยา่งน้ันแล้วจึงคุกเข่าลงอธษิฐานกับคนเหล่าน้ัน 37 เขาทัง้หลายจึง
รอ้งไห ้มากมาย และกอดคอของเปาโล  จุ  บท ่าน 38 เขาเป็นทุกข์มากท่ีสุดเพราะเหตุถ้อยคําท่ีท่านกล่าววา่
เขาจะไม่ เห ็นหน้าท่านอกี  แล ้วเขาก็ พาท ่านไปส่งท่ี เรอื 

21
พระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์หา้มเปาโลไม่ ให ้ไปยงักรุงเยรูซาเล็ม

1 ต่อมาเม่ือพวกเราลาเขาเหล่าน้ันแล้ วก ็ แล่ นเรอืตรงไปยงัเกาะโขส  อ ีกวนัหน่ึ งก ็มาถึงเกาะโรดส์ เม่ือ
ออกจากท่ีน่ั นก ็ มาย ังเมืองปาทารา 2 เราพบเรอืลําหน่ึงท่ีไปเมืองฟินิ เซ ีย จึงลงเรอืลําน้ันแล่นต่อไป 3ครัน้แล
เหน็เกาะไซปรสัแล้ว เราก็ผ่านเกาะน้ันไปข้างขวา  แล่ นไปยงัแควน้ซีเรยี จอดเรอืท่ีท่าเมืองไทระ เพราะจะ
เอาของบรรทุกขึ้นท่าท่ี น่ัน 4 เม่ือไปหาพวกสาวกพบแล้ว เราจึงพักอยู ่ท่ี น่ันเจ็ดวนั สาวกได้เตือนเปาโลโดย
พระวญิญาณ  มิ  ให ้ขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 5  แต่ เม่ือวนัเหล่าน้ันล่วงไปแล้วพวกเราก็ลาไป สาวกทัง้หลายกั 
บท ้ังภรรยาและบุตรได้ส่งพวกเราออกจากเมือง  แล ้วเราทัง้หลายก็ ได้  คุ กเข่าลงอธษิฐานท่ี ชายหาด 6 และ
คํานับลาซ่ึ งก ันและกัน พวกเราก็ลงเรอืและเขาก็ กล ับไปบ้านของเขา 7 ครัน้พวกเราแล่นเรอืมาจากเมืองไท
ระถึงเมืองทอเลเมอสิแล้ว  ก็  สิ น้ทางทะเล เราจึงคํานับพวกพีน้่องและพักอยูกั่บเขาหน่ึงวนั 8 ครั ้นร ุ่งขึ้นพวก
เราท่ีเป็นเพื่อนเดินทางกับเปาโลก็ลาไป และมาถึงเมืองซีซาร ียา เราก็ เข ้าไปในบ้านของฟี ลิป  ผู้ ประกาศข่าว
ประเสรฐิ ซ่ึงเป็นคนหน่ึงในจําพวกเจ็ดคนน้ัน เราก็อาศัยอยู่กั บท ่าน 9  ฟี ลิ ปม ี บุ ตรสาวพรหมจาร ีสี ่คนซ่ึงได้ 
พยากรณ์ 

 ผู้  พยากรณ์ อากาบัสกล่าวยนืยนัถึงคําตักเตือนของพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์
10 ครัน้เราอยู ่ท่ี น่ันหลายวนัแล้ว  มี  ผู้  พยากรณ์ คนหน่ึงลงมาจากแควน้ยูเดียชื่ออากาบัส 11 ครัน้มาถึงเรา

เขาก็เอาเครือ่งคาดเอวของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าววา่ �พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิตร ัสด ังน้ี วา่ �พวก
ยวิในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคนท่ีเป็นเจ้าของเครือ่งคาดเอวน้ี และจะมอบเขาไวใ้นมือของคนต่างชาติ� �
12 ครัน้เราได้ยนิดังน้ัน เรากับคนทัง้หลายท่ี อยู ่ ท่ีน่ัน จึ งอ ้อนวอนเปาโลมิ ให ้ขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 13 ฝ่าย
เปาโลตอบวา่ � เหตุ ไฉนท่านทัง้หลายจึงรอ้งไห้และทําให้ข้าพเจ้าชํ้าใจ ด้วยข้าพเจ้าเต็มใจพรอ้มท่ีจะไปให้
เขาผูกมัดไวอ้ยา่งเดียวก็ หามิได้  แต่ เต็มใจพรอ้มจะตายท่ีในกรุงเยรูซาเล็ มด ้วยเพราะเหน็แก่พระนามของ
พระเยซู เจ้า �

จากเมืองซีซารยีาไปท่ี กรุ งเยรูซาเล็ม
14 เม่ือท่านไม่ยอมฟังตามคําชกัชวน เราก็หยุดพูดและกล่าววา่ � ขอให ้เป็นไปตามพระทัยองค์พระผู้เป็น

เจ้าเถิด� 15 ภายหลังวนัเหล่าน้ันเราก็จัดแจงข้าวของ และขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 16 สาวกบางคนท่ีมาจาก
เมืองซีซาร ียาก ็ ได้ ไปกับเราด้วย เขานําเราไปหาคนหน่ึงชื่อมนาสันชาวเกาะไซปรสั เป็นสาวกเก่าแก่  ให ้เรา
อาศัยอยูกั่บคนน้ัน 17 เม่ือเรามาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้ว พวกพีน้่องก็รบัรองเราไว ้ด้วยความยนิดี 

เปาโลปฏิญาณตัวไว้
18 ครั ้นร ุ่งขึ้น เปาโลกับเราทัง้หลายจึงเข้าไปหายากอบ และพวกผู้ปกครองก็ อยู ่ พร ้อมกั นที ่ น่ัน 19 เม่ือ

เปาโลคํานั บท ่านเหล่าน้ันแล้ว จึงได้ กล ่าวถึงเหตุ การณ์ ทัง้ปวงตามลําดับ ซ่ึงพระเจ้าทรงโปรดกระทําในหมู่ 
คนต่างชาติ โดยการปรนนิบั ติ ของท่าน 20 ครัน้คนทัง้หลายได้ยนิจึงสรรเสรญิองค์ พระผู้เป็นเจ้า และกล่าว
แก่เปาโลวา่ � พี่  เอย๋ ท่านเห ็นว ่ามีพวกยวิสั กก ่ีพันคนท่ี เชื่อถือ และทุกคนย ังม ีใจรอ้นรนในการถือพระราช
บัญญั ติ 21 เขาทัง้หลายได้ยนิถึงท่านวา่ ท่านได้สัง่สอนพวกย ิวท ้ังปวงท่ี อยู ่ในหมู่ชนต่างชาติ ให ้ละทิง้โมเสส
และวา่ไม่ต้องให ้บุ ตรของตนเข้าสุ หน ัตหรอืประพฤติตามธรรมเนียมเก่าน้ัน 22 เรือ่งน้ันเป็นอยา่งไร คนเป็ 
นอ ันมากจะต้องมาประชุมกัน เพราะเขาทัง้หลายจะได้ย ินว ่าท่านมาแล้ว 23  เหตุ ฉะน้ันจงทําอยา่งน้ี ตามท่ี 
เราจะบอกแก่ ท่าน คือวา่เรามีชายส่ี คนที ่ ได้ ปฏิญาณตัวไว้ 24 ท่านจงพาคนเหล่าน้ันไปชาํระตัวด้วยกั นก ับ
เขาและเสียเงนิแทนเขา เพื่อเขาจะได้โกนศีรษะ คนทัง้หลายจึงจะรูว้า่ความท่ีเขาได้ยนิถึงท่านน้ันเป็นความ
เท็จ  แต่ ท่านเองดําเนินชวีติให ้มี ระเบียบและรกัษาพระราชบัญญั ติ  อยู ่ ด้วย 25  แต่ ฝ่ายคนต่างชาติ ท่ี เชื่อน้ัน
เราได้ เข ียนจดหมายตัดสิ นม ิ ให ้เขาถือเชน่น้ัน  แต่  ให ้เขาทัง้หลายงดไม่รบัประทานของซ่ึ งบ ูชาแก่ รู ปเคารพ
 ไม่ รบัประทานเลื อด  ไม่ รบัประทานเน้ือสัตว ์ท่ี รดัคอตาย และไม่ ล่วงประเวณี � 26 เปาโลจึงพาส่ีคนน้ันไป
และว ันร ุ่งขึ้นได้ชาํระตัวด้วยกั นก ับเขา  แล ้วจึงเข้าไปในพระวหิารประกาศว ันที ่การชาํระน้ันจะสําเรจ็ จนถึง
ว ันที ่จะนําเครือ่งบูชามาถวายเพื่อคนเหล่าน้ันทุกคน

เปาโลถูกพวกย ิวท ี่โกรธแค้นจั บก ุมในพระว ิหาร 
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27 ครัน้เกือบจะสิน้เจ็ดวนัแล้ว พวกย ิวท ่ีมาจากแควน้เอเชยี เม่ือเหน็เปาโลในพระวหิารจึงยุยงประชาชน
 แล ้วจับเปาโล 28 รอ้งวา่ � ชนชาติ อสิราเอลเอย๋ จงชว่ยกันเถิด คนน้ีเป็นผู้ ท่ี  ได้ สอนคนทัง้ปวงทุกตําบลให้
เป็นศั ตรู ต่อชนชาติของเรา ต่อพระราชบัญญั ติ และต่อสถานท่ี น้ี และยิง่กวา่น้ั นอ ีก เขาได้พาคนชาวกรกีเข้า
มาในพระวหิารด้วย จึงทําให ้ท่ี  บรสุิทธิ ์ น้ี เป็นมลทิน� 29 (เพราะแต่ ก่อน คนเหล่าน้ันเหน็โตรฟีมัสชาวเมือง
เอเฟซั สอย ู่กับเปาโลในเมือง เขาจึงคาดวา่เปาโลได้พาคนน้ันเข้ามาในพระว ิหาร ) 30  แล ้วคนทัง้เมืองก็ฮ ือก 
ันขึ้น คนทัง้หลายก็วิง่เข้าไปรวมกัน และจับเปาโลลากออกจากพระว ิหาร  แล้วก็  ปิดประตู เสียทั นที 31 เม่ือ
เขากําลังหาชอ่งจะฆ่าเปาโล ข่าวน้ันลือไปยงันายพันกองทัพวา่  กรุ งเยรูซาเล็มเกิดการวุน่วายขึ้นทัง้เมือง
32 ในทันใดน้ัน นายพันจึงคุมพวกทหารกับพวกนายรอ้ยวิง่ลงไปยงัคนทัง้ปวง เม่ือเขาทัง้หลายเหน็นายพั 
นก ับพวกทหารมาจึงหยุดตีเปาโล

นายพันชนชาติโรมได้ ใช ้ โซ่ ล่ามเปาโลไว้
33 นายพันจึงเข้าไปใกล้ แล ้วจับเปาโลสัง่ให้เอาโซ่สองเส้นล่ามไว้  แล ้วถามวา่ ท่านเป็นใครและได้ทําอะไร

บ้าง 34 บางคนในหมู่คนเหล่าน้ั นร ้องวา่อยา่งน้ี บางคนวา่อยา่งน้ัน เม่ือนายพันเอาความแน่นอนอะไรไม่ ได้ 
เพราะวุน่วายมาก จึงสัง่ให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร 35 ครัน้มาถึ งบ ันไดแล้ว พวกทหารจึงยกเปาโลขึ้น
เพราะคนทัง้ปวงกําลังคอยทํารา้ย 36 ด้วยคนทัง้ปวงเหล่าน้ันตามไปรอ้งวา่ �จงเอาเขาไปฆ่าเสีย� 37 เม่ือ
พวกทหารจะพาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร เปาโลจึงกล่าวแก่นายพั นว ่า �ข้าพเจ้าจะพู ดก ั บท ่านสักหน่อยได้ 
หรอื � นายพันจึงถามวา่ � เจ้ าพูดภาษากรกีเป็นหรอื 38  เจ้ าเป็นชาวอยีปิต์ซ่ึงได้ก่อการกบฏแต่ ก่อน และ
พาพวกฆาตกรส่ีพันคนเข้าไปในถิน่ทุ รก ันดารมิ ใช ่ หรอื � 39  แต่ เปาโลตอบวา่ �ข้าพเจ้าเป็นคนยวิซ่ึงเกิด
ในเมืองทารซั์สแควน้ซีลี เซ ีย  ไม่ใช ่พลเมืองของเมืองยอ่มๆ ข้าพเจ้าขอท่านอนญุาตให ้พู  ดก ับคนทัง้ปวงสัก
หน่อย� 40 ครัน้นายพั นอน ุญาตแล้ว เปาโลจึงยนือยู ่ท่ี บันไดโบกมือให้คนทัง้ปวง เม่ือคนทัง้ปวงน่ิงเงยีบลง
แล้ว ท่านจึงกล่าวแก่เขาเป็นภาษาฮบีรู วา่ 

22
เปาโลเล่าใหฝู้งชนชาติยวิฟังถึงการกลับใจเสียใหม่ของตน (กจ 9:1-18; 26:9-18)

1 �ท่านทัง้หลาย  พี่ น้องและบรรดาท่านผู้ อาวุโส ขอฟังคําใหก้ารซ่ึงข้าพเจ้าจะแก้ คดี  ให ้ท่านฟัง  ณ  บัดน้ี �
2 (ครัน้เขาทัง้หลายได้ยนิท่านพูดภาษาฮบีรู เขาก็ยิง่เงยีบลงกวา่ก่อน เปาโลจึงกล่าววา่� 3 � ท่ี  จร ิงข้าพเจ้า
เป็นยวิ  เก ิดในเมืองทารซั์สแควน้ซีลี เซ ีย  แต่  ได้ เติบโตขึ้นในเมืองน้ี และได้เล่าเรยีนกั บท ่านอาจารย์กามา
ลิเอล ตามพระราชบัญญั ติ ของบรรพบุรุษของเราโดยถ่ีถ้วนทุกประการ จึ งม ีใจรอ้นรนในการปรนนิบั ติ  
พระเจ้า เหมือนอยา่งท่านทัง้หลายในทุกวนัน้ี 4 ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคนทัง้หลายท่ีถือในทางน้ีจนถึงตาย และ
ได้ผูกมัดเขาจําไว้ในคุกทัง้ชายและหญิง 5  ตามท่ี มหาปุโรห ิตก ับสภาอาจเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ เพราะ
ข้าพเจ้าได้ถือหนังสือจากท่านผู้น้ันไปยงัพวกพี่ น้อง และได้เดินทางไปเมืองดามัสกัส เพื่อจับมัดคนทัง้
หลายพามายงักรุงเยรูซาเล็มให้ทําโทษเสีย 6 ต่อมาเม่ือข้าพเจ้ากําลังเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส
ประมาณเวลาเท่ียง ในทันใดน้ั นม แีสงสวา่งกล้ามาจากฟ้าล้อมข้าพเจ้าไว้ 7 ข้าพเจ้าจึงล้มลงท่ี ดิ นและได้ยนิ
พระสุรเสียงตรสักับข้าพเจ้าวา่ �เซาโล เซาโลเอย๋  เจ้ าข่มเหงเราทําไม� 8ข้าพเจ้าจึงทูลตอบวา่ � พระองค์  
เจ้าข้า  พระองค์ ทรงเป็นผู้ ใด �  พระองค์ จึงตรสักับข้าพเจ้าวา่ �เราคือเยซูชาวนาซาเรธ็ซ่ึงเจ้าข่มเหงน้ัน�
9 ฝ่ายคนทัง้หลายท่ี อยู ่กับข้าพเจ้าได้ เห ็นแสงสวา่งน้ันและตกใจกลัว  แต่ พระสุรเสียงท่ีตรสักับข้าพเจ้าน้ัน
เขาหาได้ยนิไม่ 10 ข้าพเจ้าจึงทูลถามวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทําประการใด�  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
จึงตรสัแก่ข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัส และท่ีน่ันเขาจะบอกเจ้าให ้รู ้ถึงการทุกส่ิง
ซึ่งได้กําหนดไว ้ให ้ เจ้ าทําน้ัน� 11 เม่ือข้าพเจ้าเหน็อะไรไม่ ได้ เน่ืองจากพระรศัมีอนัแรงกล้าน้ัน  คนที ่ มาด ้ว
ยกั นก ับข้าพเจ้าก็จู งม ือพาข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัส 12  มี คนหน่ึงชื่ออานาเนีย เป็นคนมี ศร ัทธามาก
ตามพระราชบัญญั ติ และมีชื่อเสียงดีท่ามกลางพวกย ิวท ้ังปวงท่ี อยู ่ ท่ีน่ัน 13  ได้ มาหาข้าพเจ้าและยนือยู ่ใกล้  
กล ่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ � พี่ เซาโลเอย๋ จงเหน็ได้ อ ีกเถิด� ข้าพเจ้าจึงเหน็ท่านได้ ในเวลาน้ัน 14 ท่านจึงกล่าววา่
�พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเราได้ทรงเลือกท่านไว้  ประสงค์ จะให้ท่านรูจั้กน้ําพระทัยของพระองค์  ให ้ท่าน
เหน็พระองค์ ผู้ ชอบธรรมและให ้ได้ ยนิพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์ 15 เพราะวา่ท่านจะเป็นพยาน
ฝ่ายพระองค์ ให ้คนทัง้ปวงทราบถึงเหตุ การณ์ ซ่ึงท่านเหน็และได้ยนิน้ัน 16  เดีย๋วน้ี ท่านจะรอชา้อยู ่ทําไม จง
ลุกขึ้ นร ับบัพติศมา ด้วยออกพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า ลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย�

พระเจ้าทรงเตือนเปาโลใหอ้อกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม
17 ต่อมาเม่ือข้าพเจ้ากลับมายงักรุงเยรูซาเล็มและกําลังอธษิฐานอยู่ ในพระว ิหาร ข้าพเจ้า ก็ เคลิม้ ไป

18 และได้ เห ็นพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงรบีออกไปจากกรุงเยรูซาเลม็โดยเรว็ ด้วยวา่เขาจะไม่รบัคํา
ของเจ้าซ่ึ งอ ้างพยานถึงเรา� 19 ข้าพเจ้าจึงทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า คนเหล่าน้ันทราบอยู ่วา่ ข้าพระองค์ ได้ 
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จับคนทัง้หลายท่ีเชื่อในพระองค์ไปใส่ คุ กและเฆ่ียนตีตามธรรมศาลาทุกแหง่ 20 และเม่ือเขาทําให้โลหติของ
สเทเฟนพยานผู้ยอมตายเพื่อพระองค์ตกน้ัน ข้าพระองค์ ได้ ยนือยู ่ใกล้ และเหน็ชอบในการประหารเขาเสีย
น้ันด้วย และข้าพระองค์เป็นคนเฝ้าเส้ือผ้าของคนท่ีฆ่าสเทเฟนน้ัน� 21  แล ้วพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จง
ไปเถิด เราจะใช ้ให ้ เจ้ าไปไกล ไปหาคนต่างชาติ� � 22 เขาทัง้หลายได้ฟังเปาโลกล่าวแค่ น้ี  แล้วก็ รอ้งเสียง
ดังวา่ �เอาคนเชน่น้ีไปจากแผ่นดินโลก  ไม่ ควรจะใหเ้ขามี ช ีวติอยู�่ 23 เม่ือเขาทัง้หลายกําลังโหร่อ้งและถอด
เส้ือเอาผงคลี ดิ นซัดขึ้นไปในอากาศ

เปาโลซ่ึงเป็นชาติโรมได้รอดพ้นการเฆ่ียน
24 นายพันจึงสัง่ให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร และสัง่ให ้ไต่ สวนโดยการเฆ่ียน เพื่อจะได้ รู ้วา่เขารอ้ง

ปรกัปราํท่านด้วยเหตุประการใด 25 ครัน้เอาเชอืกหนั งม ัดเปาโล ท่านจึงถามนายรอ้ยซ่ึงยนือยู ่ท่ี น่ั นว ่า �การ
ท่ีจะเฆ่ียนคนสัญชาติโรมก่อนพิพากษาปรบัโทษน้ันถูกต้องตามกฎหมายหรอื� 26 เม่ือนายรอ้ยได้ยนิแล้ว
จึงไปบอกนายพั นว ่า �ท่านจะทําอะไรน่ัน คนน้ันเป็นคนสัญชาติ โรม � 27 ฝ่ายนายพันจึงไปหาเปาโลถามวา่
�ท่านเป็นคนสัญชาติโรมหรอื จงบอกเราเถิด� เปาโลจึงตอบวา่ � ใช ่ แล้ว � 28 นายพันจึงตอบวา่ �ซ่ึงเรา
เป็นคนสัญชาติโรมได้ น้ัน เราต้องเสียเงนิมาก� เปาโลจึงตอบวา่ �ข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมโดยกําเนิด�
29 ขณะน้ันคนทัง้หลายท่ีจะไต่สวนเปาโลก็ ได้ ละท่านไปทั นที และนายพันเม่ือทราบวา่ เปาโลเป็นคนสัญชาติ
โรมก็ตกใจกลัวเพราะได้มัดท่านไว้ 30 ครั ้นว ั นร ุ่งขึ้นนายพันอยากรู ้แน่ว ่าพวกยวิได้ กล ่าวหาเปาโลด้วยเหตุ ใด 
จึงได้ถอดเครือ่งจําเปาโล สัง่ให้พวกปุโรหติใหญ่กับบรรดาสมาชกิสภาประชุมกัน  แล ้วพาเปาโลลงไปให้ยนื
อยูต่่อหน้าเขาทัง้หลาย

23
เปาโลต่อหน้าสภา

1 ฝ่ายเปาโลจึงเพ่ งด ูพวกสมาชกิสภาแล้วกล่าววา่ �ท่านพี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าได้ ประพฤติ ต่อพระ
พักตรพ์ระเจ้าล้วนแต่ตามใจวนิิจฉัยผิดชอบอนัดีจนถึงทุกวนัน้ี� 2 อานาเนียผู้เป็นมหาปุโรหติจึงสัง่คนท่ี
ยนือยู ่ใกล้  ให ้ตบปากเปาโล 3 เปาโลจึงกล่าวแก่ท่านวา่ �พระเจ้าจะทรงตบเจ้า  ผู้ เป็นผนังท่ีฉาบด้วยปูนขาว
 เจ้ าน่ังพิพากษาข้าตามพระราชบัญญั ติ และยงัสัง่ใหเ้ขาตบข้าซ่ึงเป็นการผิดพระราชบัญญั ติ  หรอื � 4 คนทัง้
หลายท่ียนือยู ่ท่ี น่ันจึงถามวา่ � เจ้ าพูดหยาบคายต่อมหาปุโรหติของพระเจ้าหรอื� 5 เปาโลจึงตอบวา่ � พี่ น้อง
ทัง้หลาย ข้าพเจ้าไม่ทราบวา่ท่านเป็นมหาปุโรหติ ด้วยมีคําเขียนไว ้แล ้ วว ่า �อยา่พูดหยาบชา้ต่อผู้ปกครอง
ชนชาติของเจ้าเลย� � 6 ครัน้เปาโลเห ็นว ่า  ผู้  ท่ีอยู ่ในประชุมสภาน้ันเป็นพวกสะดู สี ส่วนหน่ึงและพวกฟาร ิสี  
ส่วนหน่ึง ท่านจึงรอ้งขึ้นต่อหน้าท่ีประชุมวา่ �ท่านพี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าเป็นพวกฟาร ิสี และเป็นบุตรชาย
ของพวกฟาร ิสี  ท่ี ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษาน้ี ก็ เพราะเรือ่งความหวงัวา่  มี การเป็นขึ้นมาจากความตาย�
7 เม่ือท่านกล่าวอยา่งน้ันแล้ว พวกฟาร ิสี กับพวกสะดู สี  ก็  เก ิดเถียงกันขึ้น และท่ีประชุมก็แตกเป็นสองพวก
8 ด้วยพวกสะดู สี  ถือวา่ การท่ีเป็นขึ้นมาจากความตายน้ันไม่ มี และทูตสวรรค์หรอืวญิญาณก็ ไม่มี  แต่ พวกฟา
ร ิสี ถือวา่มี ทัง้น้ัน 

เปาโลก่อให ้เก ิดการแตกแยกในพวกฟาร ิสี และพวกสะดู สี 
9  แล้วก็ อื้ ออ ึงเกิดโกลาหล และพวกธรรมาจารยบ์างคนท่ี อยู ่ฝ่ายพวกฟาร ิสี  ก็  ลุ กขึ้นเถียงวา่ �เราไม่ เห ็ นว 

่าคนน้ี มี ความผิดอะไร  แต่ ถ้าวญิญาณก็ ดี หรอืทูตสวรรค์ ก็ดี  ได้  พู  ดก ับเขา พวกเราอยา่ต่อสู้กับพระเจ้าเลย�
10 เม่ือการโต้เถียงกั นร ุนแรงขึ้น นายพันกลั วว ่าเขาจะยื้อแยง่จับเปาโลฉีกเสีย ท่านจึงสัง่พวกทหารใหล้งไป
รบัเปาโลออกจากหมู่พวกน้ันพาเข้าไปไวใ้นกรมทหาร

 องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ให ้เปาโลเกิดความมัน่ใจวา่ท่านจะเป็นพยานในกรุงโรม
11 ในเวลากลางคื นว ันน้ันเอง  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงยนือยู่กับเปาโลตร ัสว ่า �เปาโลเอย๋  เจ้ าจงมีใจกล้า

เถิด เพราะวา่เจ้าได้เป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเลม็ฉันใด  เจ้ าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมด้วยฉัน
น้ัน�

คนมากกวา่ส่ี สิ บคนสบถสาบานวา่จะฆ่าเปาโล
12 ครัน้เวลารุง่เชา้พวกยวิบางคนได้สมทบกันปฏิญาณตั วว ่า เขาทัง้หลายจะไม่กินจะไม่ด่ืมอะไรกวา่จะ

ได้ฆ่าเปาโลเสีย 13  คนที ่รว่มกันปองรา้ยน้ั นม ีกวา่ส่ี สิ บคน 14 คนเหล่าน้ันจึงไปหาพวกปุโรหติใหญ่กับพวก
ผู้ ใหญ่  กล่าววา่ �พวกข้าพเจ้าได้ปฏิญาณตัวอยา่งแข็งแรงวา่จะไม่รบัประทานอาหารจนกวา่จะได้ฆ่าเปาโล
เสีย 15  ฉะน้ัน  บัดน้ี ท่านทัง้หลายกับพวกสมาชกิสภาจงพูดใหน้ายพันเข้าใจวา่ พวกท่านต้องการใหพ้าเปาโล
ลงมาหาท่านทัง้หลายพรุง่น้ี เพื่อจะได้ซักถามความให ้ถ้วนถ่ี ยิง่กวา่แต่ ก่อน ฝ่ายพวกข้าพเจ้าจะได้เตรยีม
ตัวไว ้พร อ้มท่ีจะฆ่าเปาโลเสียเม่ือยงัไม่ทันจะมาถึง� 16  แต่  บุ ตรชายของน้องสาวเปาโลได้ยนิเรือ่งซ่ึงเขาคอย
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ทํารา้ยน้ัน จึงเข้ามาในกรมทหารบอกแก่เปาโล 17 เปาโลจึงเรยีกนายรอ้ยคนหน่ึงมากล่าววา่ �ขอพาชาย
หนุ่มคนน้ีไปหานายพันด้วย เพราะเขามีเรือ่งท่ีจะแจ้งให ้ทราบ � 18  เหตุ ฉะน้ันนายรอ้ยจึงรบัตัวชายหนุ่ม
คนน้ันไปหานายพันกล่าววา่ �เปาโลผู้ ถู กขังอยู่น้ันเรยีกข้าพเจ้า  ขอให ้พาชายหนุ่มคนน้ีมาหาท่าน เพราะ
เขามีเรือ่งท่ีจะแจ้งใหท่้านทราบ� 19 นายพันจึงจู งม ือชายน้ันไปแต่ ลําพัง  แล ้วถามวา่ � เจ้ าจะแจ้งความ
อะไรแก่ เรา � 20 เขาจึงตอบวา่ �พวกยวิตกลงกันจะขอท่านให้พาเปาโลลงไปยงัสภาเวลาพรุง่น้ี ทําเสมือน
วา่จะไต่สวนเรือ่งเขาให ้ถ้วนถ่ี ยิง่กวา่แต่ ก่อน 21  แต่ ท่านอยา่ฟังเขา เพราะวา่ในพวกเขาน้ั นม ีกวา่ส่ี สิ บคน
คอยปองรา้ยต่อเปาโล และได้ปฏิญาณตั วว ่าจะไม่กินหร ือด ื่มอะไรจนกวา่จะได้ฆ่าเปาโลเสีย และเดีย๋วน้ีเขา
พรอ้มแล้ว กําลังคอยรบัคําสัญญาจากท่าน� 22 นายพันจึงใหช้ายหนุ่ มน ัน้ไป กําชบัวา่ �อยา่บอกผูใ้ดให ้รู ้ วา่ 
 เจ้ าได้ แจ ้งความเรือ่งน้ี แก่  เรา �

เขาลอบนําเปาโลไปยงัเมืองซีซาร ียา 
23 ฝ่ายนายพันจึงเรยีกนายรอ้ยสองคนมาสัง่วา่ �จงจัดพลทหารสองรอ้ยกับทหารม้าเจ็ดสิบคน และ

ทหารหอกสองรอ้ย  ใหพ้ร อ้มในเวลาสามทุ่มคื นว ันน้ีจะไปยงัเมืองซีซาร ียา 24 และจงจัดสัตว ์ให ้เปาโลขี่ จะได้
ป้องกันส่งไปยงัเฟลิกส์ ผู้ วา่ราชการเมือง� 25  แล ว้นายพันจึงเขียนจดหมายมีใจความดังต่อไปน้ี 26 �คลาวดิ
อสัลี เซ ียสเรยีนเจ้าคุณเฟลิกส์ ท่านผู้วา่ราชการทราบ 27 พวกยวิได้จับคนน้ี ไว ้และเกือบจะฆ่าเขาเสียแล้ว
 แต่ ข้าพเจ้าพาพวกทหารไปชว่ยเขาไว ้ได้ ด้วยข้าพเจ้าได้ เข ้าใจวา่เขาเป็นคนสัญชาติ โรม 28 ข้าพเจ้าอยากจะ
ทราบเหตุ ท่ี พวกยวิฟ้องเขา ข้าพเจ้าจึงพาเขาไปยงัสภาของพวกยวิ 29 ข้าพเจ้าเห ็นว ่าเขาถูกฟ้องในเรือ่งอนั
เก่ียวกับกฎหมายของพวกยวิ  แต่  ไม่มี ข้อหาท่ีเขาควรจะตายหรอืควรจะต้องจําไว้ 30 เม่ื อม ีคนบอกข้าพเจ้า
ใหท้ราบวา่พวกยวิมีการปองรา้ยคนน้ี ข้าพเจ้าจึงส่งเขามาหาท่านที เดียว  แล ้วได้สัง่ใหพ้วกโจทก์ไปวา่ความ
กับเขาต่อหน้าท่าน  สวสัดี � 31 ดังน้ันในเวลากลางคืนพวกทหารจึงพาเปาโลไปถึงเมืองอนัทิปาตรส์ี ตามคํา
สัง่ 32 ครั ้นร ุ่งเชา้เขาให้ทหารม้าไปส่งเปาโล  แล ้วเขาก็ กล ับไปยงักรมทหาร 33 ครัน้ทหารม้าไปถึงเมืองซีซา
รยีาแล้ว จึงส่งจดหมายให ้แก่  ผู้ วา่ราชการเมืองและได้มอบเปาโลไว ้ให ้ท่านด้วย 34 เม่ือผู้วา่ราชการเมือง
ได้อา่นจดหมายแล้ว จึงถามวา่เปาโลมาจากแควน้ไหน เม่ือท่านทราบวา่มาจากซีลี เซ ีย 35 ท่านจึงกล่าววา่
�เม่ือพวกโจทก์มาพรอ้มกันแล้ว เราจะฟังคําใหก้ารของเจ้า� ท่านจึงสัง่ให ้คุ มเปาโลไปไว ้ท่ี ศาลปร ีโทเร ียม
ของเฮโรด

24
เปาโลขึ้นศาลต่อหน้าเฟลิกส์ ผู้ วา่ราชการเมือง

1 ครัน้ล่วงไปได้ หา้ว ัน อานาเนียมหาปุโรหติจึงลงไปกับพวกผู้ ใหญ่ และนักพูดคนหน่ึงชื่อเทอรทู์ลลัส เขา
เหล่าน้ี ได้ ฟ้องเปาโลต่อหน้าผู้วา่ราชการเมือง

นักพูดเทอรทู์ลลัสได้ กล ่าวหาเปาโล
2 ครัน้เรยีกเปาโลเข้ามาแล้ว เทอรทู์ลลัสจึงเริม่ฟ้องวา่ �ท่านเจ้าคุณเฟลิกส์ เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้หลายได้ 

มี ความสงบสุขยิง่นัก เพราะท่านให ้มี การปรบัปรุ งอ ันเป็นคุณประโยชน์ แก่  ชาติ  น้ี โดยการคุ้มครองของท่าน
3 ข้าพเจ้าทัง้หลายร ับอย ู่ ทุ กประการทุกแห ่งด ้วยจิตกตัญญูเป็ นที ่ ยิง่ 4  แต่ เพื่ อม ิ ให ้ท่านป่วยการมากไป
ข้าพเจ้าขอความกรุณาโปรดฟังข้าพเจ้าสักหน่อยหน่ึง 5 ด้วยข้าพเจ้าทัง้หลายเห ็นว ่า ชายคนน้ีเป็นคนพาล
ยุยงพวกย ิวท ้ังหลายให ้เก ิดการวุน่วายทัว่พิ ภพ และเป็นตัวการของพวกนาซาเรธ็น้ัน 6 กับอกีนัยหน่ึงเขา
หมายจะทําให้พระวหิารเป็นมลทิน ข้าพเจ้าทัง้หลายจึงจับเขาไว้ และก็คงจะได้พิพากษาเขาตามกฎหมาย
ของพวกข้าพเจ้า 7  แต่ นายพันลี เซ ียสได้มาใช้อาํนาจแยง่ตัวเขาไปเสียจากมือของเรา 8 และสัง่ให ้โจทก์ มา
ฟ้องเขาต่อหน้าท่าน ถ้าท่านเองจะไต่ถามเขา ท่านจะทราบได้ วา่ ข้อกล่าวหาของพวกข้าพเจ้าจรงิหรอืไม่�
9 ฝ่ายพวกยวิจึงสนับสนนุคํากล่าวหาด้วยยนืย ันว ่าเป็นจรงิอยา่งน้ัน

เปาโลแก้ข้อกล่าวหาและถู กค ุมตัวไว้
10 เม่ือผู้วา่ราชการเมืองทําสําคัญให้เปาโลพูด ท่านจึงเรยีนวา่ �เน่ืองจากท่ีข้าพเจ้าได้ทราบวา่ท่านเป็น

ผู้พิพากษาแก่ ชาติ  น้ี หลายปี แล้ว ข้าพเจ้าก็จะขอแก้ คดี ของข้าพเจ้าด้วยความเบาใจ 11 ท่านสืบทราบได้ วา่ 
 ตัง้แต่ ข้าพเจ้าขึ้นไปนมัสการในกรุงเยรูซาเล็ มน ้ันยงัไม่ เก ินสิบสองวนั 12 เขาไม่ ได้  เห ็นข้าพเจ้าเถียงกั นก ับ
ผู้ หน ่ึงผู้ ใด หรอืยุยงประชาชนให ้วุน่วาย  ไม่ วา่ในพระว ิหาร ในธรรมศาลาหรอืในเมือง 13  เหตุการณ์ ทัง้ปวง
ท่ีเขากําลังฟ้องข้าพเจ้าน้ี เขาพิสู จน ์ ไม่ได้ 14  แต่ วา่ข้าพเจ้าขอรบัต่อหน้าท่านอยา่งหน่ึง คือตามทางน้ั นที ่
เขาถือวา่เป็นลัทธ ินอกรตี ข้าพเจ้านมัสการพระเจ้าแหง่บรรพบุรุษทัง้หลายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้เชื่อถือ
คําซ่ึ งม ี เข ียนไว้ในพระราชบัญญั ติ และในคัมภีรข์องศาสดาพยากรณ์ ทัง้หมด 15 ข้าพเจ้ามีความหวงัใจใน
พระเจ้าตามซ่ึงเขาเองก็ มี ความหวงัใจด้วย คือหวงัใจวา่คนทัง้ปวงทัง้คนท่ีชอบธรรมและคนท่ี ไม่ ชอบธรรม
จะเป็นขึ้นมาจากความตาย 16 ในข้อน้ี ข้าพเจ้าอุตส่าห ์ประพฤติ ตามใจวนิิจฉัยผิดชอบท่ีปราศจากผิดต่อ
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พระเจ้าและต่ อมนษุย ์17 ครัน้ล่วงมาหลายปี แล้ว ข้าพเจ้านําทานและเครือ่งบูชามายงัชนชาติของข้าพเจ้า
18 คราวน้ั นม พีวกยวิบางคนท่ีมาจากแควน้เอเชยีได้พบข้าพเจ้าในพระว ิหาร เม่ือข้าพเจ้าชาํระตัวแล้ว เขามิ 
ได้ พบข้าพเจ้าอยู่กับหมู่คนหรอืทําวุน่วาย 19 ถ้าคนเหล่าน้ั นม ีเรือ่งอะไรท่ีจะฟ้องข้าพเจ้า เขาควรจะมาฟ้อง
ต่อหน้าท่านท่ี น่ี  แล้ว 20 หรอืขอใหค้นเหล่าน้ีเองกล่าวเรือ่งความผิดท่ีเขาเหน็ เม่ือข้าพเจ้ายนือยูต่่อหน้าสภา
21 เวน้ไว ้แต่ ข้อเดียวซ่ึงข้าพเจ้าได้รอ้งขึ้นในท่ามกลางเขาวา่ � วนัน้ี ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษาต่อหน้า
ท่านทัง้หลาย เพราะเหตุเรือ่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย� � 22 เม่ือเฟลิกส์ ได้ ยนิสิง่เหล่าน้ี ท่านก็เล่ือน
การพิจารณาไว ้ก่อน เพราะท่านได้ รู ้เรือ่งของทางน้ันถ่ีถ้วนแล้ว ท่านจึงกล่าววา่ �เม่ือลี เซ ียสนายพันลงมา
เราจะชาํระความของเจ้า� 23 เฟลิกส์สัง่นายรอ้ยให ้คุ มตัวเปาโลไว้  แต่ ลดหยอ่นการกวดขันบ้าง  ไม่  ให ้หา้มผู้
ใดท่ีเป็นผู้ ท่ี  รู ้จั กก ั บท ่านท่ี จะเข้ ามาปรนนิบั ติ หรอืเยีย่มเยยีน

เปาโลได้ กล ่าวอกีครัง้หน่ึง
24 เม่ือล่วงมาได้หลายวนัแล้วเฟลิกส์ มาก ับภรรยาชื่อดรู สิ ลลาผูเ้ป็นชาติ ยวิ ท่านใหเ้รยีกเปาโลมา  แล ้วได้

ฟังเปาโลกล่าวเรือ่งความเชื่อในพระครสิต์ 25 ขณะเม่ือเปาโลอา้งถึงความชอบธรรม ความอดกลัน้ใจทาง
กาม และการพิพากษาซ่ึงจะมาเบื้องหน้าน้ัน เฟลิกส์ ก็  กล ัวจนตัวสัน่ จึงพูดวา่ � คราวน้ี จงไปก่อนเถอะ เม่ือ
เรามี โอกาส เราจะเรยีกท่านมาอกี� 26  อ ีกนัยหน่ึงเฟลิกส์หวงัใจวา่ เปาโลจะให้เงนิสินบนแก่ ท่าน เพื่อท่าน
จะได้ปล่อยเปาโล  เหตุ ฉะน้ันท่านจึงเรยีกเปาโลมาสนทนากันบ่อยๆ 27  แต่ เม่ือสองปีล่วงไปแล้ว ปอรสิอสั
เฟสทัสมารบัราชการแทนเฟลิกส์ เฟลิกส์อยากจะได้ความชอบจากพวกยวิจึงทิง้เปาโลไวใ้นคุก

25
เฟสทัสฟังพวกโจทก์ของเปาโล

1 เม่ือเฟสทัสเข้ารบัตําแหน่งราชการได้สามวนัแล้ว จึงออกจากเมืองซีซารียาขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม
2 มหาปุโรห ิตก ับคนสําคัญๆในพวกยวิมาฟ้องเปาโลต่อท่าน และได้วงิวอนท่าน 3  ขอให ้ กรุ ณาเขาโดยสัง่ให้
ส่งเปาโลมายงักรุงเยรูซาเล็ม ด้วยเขาคิดจะซุ่มคอยฆ่าท่านเสียกลางทาง 4 ฝ่ายเฟสทัสจึงตอบวา่ เปาโลน้ัน
ควรจะถู กค ุมไวใ้นเมืองซีซาร ียา และอกีหน่อยหน่ึงท่านเองก็จะกลับไปยงัเมืองน้ัน 5 ท่านจึงวา่ �ถ้าเปาโล
มีความผิ ดอย ่างหน่ึงอยา่งใด  ให ้ ผู้ ใดในพวกท่านท่ีสามารถลงไปด้วยกั นก ับเรายื่นฟ้องเอาเถิด� 6 เม่ือท่าน
พักอยู ่ท่ี น่ันเกินกวา่สิบวนัแล้ว  ก็ได้ ลงไปยงัเมืองซีซาร ียา ครั ้นร ุ่งขึ้นท่านจึงน่ั งบ ัลลั งก ์ พิพากษา และสัง่ให้
พาเปาโลเข้ามา 7 ครัน้เปาโลเข้ามาแล้ว พวกย ิวท ่ีลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มก็ยนืล้อมไว ้รอบ และกล่าวความ
อุกฉกรรจ์ ใส่ เปาโลหลายข้อ  แต่  พิสูจน์  ไม่ได้ 8 เปาโลจึงแก้ คดี เองวา่ �ข้าพเจ้าไม่ ได้ กระทําอะไรผิดกฎหมาย
ของพวกยวิ หรอืต่อพระว ิหาร หรอืต่อซี ซาร ์� 9 ฝ่ายเฟสทัสอยากได้ความชอบจากพวกยวิจึงถามเปาโลวา่
� เจ้ าจะขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็มใหเ้ราชาํระความเรือ่งน้ี ท่ี น่ันหรอื�

เปาโลอุทธรณ์ถึงซี ซาร ์
10 เปาโลตอบวา่ �ข้าพเจ้าก็กําลังยนือยู่ต่อหน้าบัลลั งก ์พิพากษาของซี ซาร ์ อยู ่ แล้ว  ก็ สมควรจะพิพากษา

ข้าพเจ้าเสียท่ี น่ี  ตามท่ี ท่านทราบดี อยู ่ แล ้ วว ่า ข้าพเจ้าไม่ ได้ กระทําผิดต่อพวกยวิ 11 เพราะถ้าข้าพเจ้าเป็น
ผู้กระทําผิด หรอืได้กระทําอะไรท่ีควรจะมีโทษถึงตาย ข้าพเจ้าก็ยอมตายไม่ ขัดขืน  แต่ ถ้าเรือ่งท่ีเขาฟ้อง
ข้าพเจ้าน้ันไม่ จร ิงแล้ว  ไม่มี  ผู้ ใดมีอาํนาจจะมอบข้าพเจ้าให้เขาได้ ข้าพเจ้าขออุทธรณ์ถึงซี ซาร ์� 12 ฝ่ายเฟส
ทัสเม่ือพู ดก ั บท ่ีปรกึษาแล้วจึงตอบวา่ � เจ้ าได้ขออุทธรณ์ถึงซี ซาร ์ แล ้วหรอื  เจ้ าก็จะต้องไปเฝ้าซี ซาร ์�

 อากร ิปปาและเฟสทัสฟังเปาโล
13 ครัน้ล่วงไปหลายวนั  กษัตรยิ ์ อากร ิปปากับพระนางเบอรนิ์สก็เสด็จมาเยีย่มคํานับเฟสทัสยงัเมืองซีซา

ร ียา 14  ขณะท่ี ท่านค้างอยู ่ท่ี น่ันหลายวนั เฟสทัสก็เล่าเรือ่งคดีของเปาโลให ้กษัตรยิ ์ฟังวา่ � มี ชายคนหน่ึง
ซ่ึงเฟลิกซ์ ได้ ขังทิง้ไว้ 15 เม่ือข้าพเจ้าไปกรุงเยรูซาเล็ม พวกปุโรหติใหญ่กับพวกผู้ ใหญ่ ของพวกยวิมาฟ้องขอ
ให้ข้าพเจ้าตัดสินลงโทษเขา 16 ข้าพเจ้าจึงตอบพวกเขาวา่  ไม่ใช ่ธรรมเนียมของชาวโรมท่ีจะมอบตัวจําเลย
ให้ตายก่อนท่ี โจทก์ กับจําเลยมาพรอ้มหน้ากัน และให้จําเลยมีโอกาสแก้ คดี ในข้อหาน้ัน 17 ครัน้พวกเขามา
ถึงท่ี น่ี  แล้ว ข้าพเจ้าจึ งม ิ ได้ รอชา้ ในว ันร ุ่งขึ้นข้าพเจ้าได้น่ั งบ ัลลั งก พ์ิพากษาและสัง่ใหพ้าจําเลยเข้ามา 18 เม่ือ
พวกโจทก์ยนืขึ้น เขามิ ได้  กล ่าวหาจําเลยเหมือนท่ีข้าพเจ้าคาดไว ้น้ัน 19 เป็นแต่เพียงปัญหาเถียงกันด้วย
เรือ่งลัทธศิาสนาของเขาเอง และด้วยเรือ่งคนหน่ึงท่ีชื่อเยซูซ่ึงตายแล้ว  แต่ เปาโลยนืย ันว ่ายงัเป็นอยู่ 20 เม่ือ
ข้าพเจ้ายงังงงวยอยู่วา่จะพิจารณาปัญหาน้ันอยา่งไรดี จึงถามเปาโลวา่ จะยอมขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็มให้
ชาํระความน้ั นที ่น่ันหรอืไม่ 21  แต่ เม่ือเปาโลได้ อุทธรณ์  ขอให ้ขังไว ้เพื่อให ้ ออก ัสตัสตัดสิน ข้าพเจ้าจึงสัง่ให ้คุ ม
ขังเขาไวจ้นกวา่จะส่งตัวไปถึงซี ซาร ์ ได้ � 22  อากร ิปปาจึงกล่าวแก่เฟสทั สว ่า �ข้าพเจ้าใครจ่ะฟังคนน้ันด้วย�
เฟสทัสจึงกล่าววา่ � พรุง่น้ี ท่านจะได้ฟังเขา� 23 ครั ้นว ั นร ุ่งขึ้นอากรปิปากับเบอรนิ์สเสด็จมาพรอ้มด้วยราช
บรพิารเป็ นที ่สงา่ผ่าเผยมาก จึงเข้าไปประทับในหอ้งพิจารณาพรอ้มกับนายพันและคนสําคัญๆทัง้หลายใน
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นครน้ัน  แล ้วเฟสทัสจึงสัง่ให้พาเปาโลเข้ามา 24 เฟสทัสจึงกล่าววา่ �ท่านกษั ตร ิย ์อากร ิปปา และท่านทัง้
หลายท่ี อยู ่ด้วยกั นที ่ น่ี ท่านทัง้หลายเหน็ชายคนน้ี ท่ี บรรดาพวกยวิได้วงิวอนข้าพเจ้าทัง้ในกรุงเยรูซาเล็ม
และท่ี น่ี ด้วยรอ้งวา่เขาไม่ควรจะมี ช ีวติอยู ่ต่อไป 25  แต่ ข้าพเจ้าเห ็นว ่าเขาไม่ ได้ ทําผิดสิง่ไรท่ีควรจะต้องตาย
และเพราะเขาเองได้ อุทธรณ์ ถึงออกัสตัส ข้าพเจ้าตกลงใจวา่จะส่งเขาไป 26 ข้าพเจ้าไม่ มี รายงานอะไรแน่ชดั
เรือ่งคนน้ี ท่ี จะถวายเจ้านายของข้าพเจ้า  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงพาเขาออกมาต่อหน้าท่านทัง้หลาย และโดย
เฉพาะอยา่งยิง่ต่อพระพักตร์ของพระองค์  โอ  กษัตรยิ ์ อากร ิปปา หวงัวา่เม่ือไต่สวนแล้วข้าพเจ้าจะมีเรือ่ง
พอท่ีจะถวายรายงานไปได้ บ้าง 27 เพราะข้าพเจ้าเห ็นว ่า  ท่ี จะส่งแต่จําเลยไป และมิ ได้ ส่งข้อหาไปด้วย  ก็ 
เป็นการเหลวไหลไม่ ได้เรือ่ง �

26
เปาโลสู้ คดี และอุทธรณ์ไปยงัอากรปิปา

1 ฝ่ายอากรปิปาจึงตรสักับเปาโลวา่ �เราอนญุาตให ้เจ้ าใหก้ารแก้ข้อหาเองได้� เปาโลจึงยื่ นม อืออกกล่าว
แก้ คดี  วา่ 2 �ท่านกษั ตร ิย ์อากร ิปปาเจ้าข้า ข้าพระองค์ถือวา่เป็นโอกาสดี ท่ี  ได้  แก้คดี ต่อพระพักตร ์พระองค์  
วนัน้ี ในเรือ่งข้อคดีทัง้ปวงซ่ึงพวกยวิกล่าวหาข้าพระองค์ น้ัน 3 โดยเฉพาะเพราะพระองค์ มีความรู ้ชาํนาญยิง่
ในบรรดาขนบธรรมเนียมและปัญหาต่างๆของพวกยวิแล้ว  เหตุ ฉะน้ันขอพระองค์ ได้ โปรดทนฟังข้าพระองค์
4 พวกย ิวท ้ังหลายก็ รู ้จักความเป็นอยู่ของข้าพระองค์ ตัง้แต่ เป็นเด็กมาแล้ว คือตัง้แต่แรกข้าพระองค์ ได้  อยู ่
ท่ามกลางชนชาติของข้าพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม 5 เขารูจั้กข้าพระองค์ แต่ เดิมมา ถ้าเขาจะยอมเป็นพยาน
ก็ เป็นได้ วา่ข้าพระองค์ดํารงชวีติตามพวกท่ีถือเครง่ครดัท่ี สุด คือเป็นพวกฟาร ิสี 6  บัดน้ี ข้าพระองค์ต้องมายนื
ใหพ้ิจารณาพิพากษา  ก็ เน่ืองด้วยเรือ่งมีความหวงัใจในพระสัญญาซ่ึงพระเจ้าได้ตรสัแก่บรรพบุรุษของพวก
ข้าพระองค์ น้ัน 7 พวกข้าพระองค์ สิ บสองตระกูลได้ อุตส่าห ์ ปรนนิบัติ พระเจ้าทัง้กลางวนักลางคืน ด้วยหวงั
ใจวา่จะบรรลุถึงความสําเรจ็ตามพระสัญญาน้ัน ข้าแต่ กษัตรยิ ์ อากร ิปปา เพราะความหวงัใจอนัน้ีพวกยวิจึง
ฟ้องข้าพระองค์ 8  เหตุ ไฉนท่านทัง้หลายจึงพากันถือวา่ การท่ีพระเจ้าจะทรงให้คนตายเป็นขึ้นมาเป็นการท่ี
เชื่อไม่ ได้ 9 ข้าพระองค์เคยได้คิดในใจของตนเองวา่ สมควรจะทําหลายสิง่ซ่ึงขัดขวางพระนามของพระเยซู
ชาวนาซาเรธ็น้ัน 10  สิ ่งเหล่าน้ันข้าพระองค์ ได้ กระทําในกรุงเยรูซาเล็ม เม่ือข้าพระองค์รบัอาํนาจจากพวก
ปุโรหติใหญ่ แล้ว ข้าพระองค์ ได้ ขังว ิสุทธ ิชนหลายคนไว้ในคุก และครัน้เขาถูกลงโทษถึงตาย ข้าพระองค์ ก็  
เหน็ดี  ด้วย 11 ข้าพระองค์ ได้ ทําโทษเขาบ่อยๆในธรรมศาลาทุกแหง่ และบังคับเขาให ้กล ่าวคําหมิน่ประมาท
และเพราะข้าพระองค์โกรธเขายิง่นัก ข้าพระองค์ ได้ ตามไปข่มเหงถึงเมืองในต่างประเทศ 12 ดังน้ันเม่ือข้า
พระองค์กําลังไปยงัเมืองดามัสกัส  ได้ ถืออาํนาจและงานท่ี ได้ รบัมอบหมายจากพวกปุโรหติใหญ่ 13  โอ ข้าแต่ 
กษัตรยิ ์ในเวลาเท่ียงวนัเม่ือกําลังเดินทางไป ข้าพระองค์ ได้  เห ็นแสงสวา่งกล้ายิง่กวา่แสงอาทิตย์ส่องลงมา
จากท้องฟ้า ล้อมรอบข้าพระองค์กับคนทัง้หลายท่ีไปกับข้าพระองค์ 14 ครัน้ข้าพระองค์กับคนทัง้หลายล้ม
คะมําลงท่ี ดิน ข้าพระองค์ ได้ ยนิพระสุรเสียงตรสัแก่ข้าพระองค์เป็นภาษาฮบีรู วา่ �เซาโล เซาโลเอย๋  เจ้ า
ข่มเหงเราทําไม ซ่ึงเจ้าถีบประตั กก ็ยากนัก� 15 ข้าพระองค์ทูลถามวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์ ทรงเป็น
ผู้ ใด �  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �เราคือเยซูซ่ึงเจ้าข่มเหง 16  แต่ วา่จงลุกขึ้นยนืเถิด ด้วยวา่เราได้ปรากฏแก่ เจ้ 
าเพื่อจะต้ังเจ้าไว ้ให ้เป็นผู้ รบัใช ้และเป็นพยานถึงเหตุ การณ์ ซึ่งเจ้าเหน็ และถึงเหตุ การณ์  ท่ี เราจะแสดง
ตัวเราเองแก่ เจ้ าในเวลาภายหน้า 17 เราจะชว่ยเจ้าให้พ้นจากชนชาติ น้ี และจากคนต่างชาติ ท่ี เราจะใช ้
เจ้ าไปหาน้ัน 18 เพื่อจะให ้เจ้ าเปิดตาของเขา เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสวา่ง และจาก
อาํนาจของซาตานมาถึงพระเจ้า เพื่อเขาจะได้รบัการยกโทษความผิดบาปของเขา และให ้ได้ รบัมรดก
ด้วยกั นก ับคนท้ังหลายซึ่งถูกแยกต้ังไว ้แล ้วโดยความเชื่อในเรา� 19  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ อากร ิปปา เม่ือเป็น
เชน่น้ันแล้ว ข้าพระองค์จึงเชื่อฟังนิ มิ ตซ่ึงมาจากสวรรค์ น้ัน 20  แต่ ข้าพระองค์ ได้  กล ่าวสัง่สอนเขา ตัง้ต้ นที ่
เมืองดามัสกัสและในกรุงเยรูซาเล็ม ทัว่แวน่แควน้ยูเดีย และแก่ ชาวต่างประเทศ  ให ้เขากลับใจใหม่  ให ้หนั
มาหาพระเจ้าและกระทําการซ่ึงสมกั บท ี่ กล ับใจใหม่ แล้ว 21  เพราะเหตุน้ี พวกยวิจึงจับข้าพระองค์ ท่ี พระว ิหาร 
และพยายามหาชอ่งท่ีจะฆ่าข้าพระองค์ เสีย 22 เป็นเพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดชว่ยข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จึ งม ี ช ีวิตอยู่จนถึงทุกวนัน้ีและเป็นพยานได้ต่อหน้าผู้ ใหญ่  ผู้น้อย ข้าพระองค์ ไม่  พู ดเรือ่งอื่นนอกจากเรือ่ง
ซ่ึงบรรดาศาสดาพยากรณ์กับโมเสสได้ กล ่าวไว้วา่จะมี ขึ้น 23 คือวา่พระครสิต์จะต้องทนทุกข์ ทรมาน และ
พระองค์จะทรงแสดงความสวา่งแก่ชนอสิราเอลและแก่ คนต่างชาติ โดยท่ีทรงเป็นผู้แรกซ่ึงคืนพระชนม์�
24 ครัน้เปาโลกําลังพูดแก้ คดี  อยา่งน้ัน เฟสทัสจึงรอ้งเสียงดังวา่ �เปาโลเอย๋  เจ้ าคลัง่ไปเสียแล้ว  เจ้ าเรยีนรู้
วชิามากจึงทําให ้เจ้ าคลัง่ไป� 25  แต่ เปาโลกล่าววา่ �ท่านเฟสทัสเจ้าข้า ข้าพระองค์ ไม่ คลัง่เลย  แต่ วา่ได้ พู ด
คําแหง่ความจรงิและคําท่ี ปกติ ชนจะพูด 26 ด้วยวา่ท่านกษั ตร ิยท์รงทราบข้อความเหล่าน้ี ดี  แล้ว ข้าพระองค์
จึงกล้ากล่าวต่อพระพักตรข์องพระองค์ เพราะข้าพระองค์เชื่อแน่ วา่  ไม่มี สักอยา่งหน่ึงในบรรดาเหตุ การณ์  
เหล่ าน้ั นที ่ ได้ พ้นพระเนตรของพระองค์ เพราะการเหล่าน้ั นม ิ ได้ กระทํากันในท่ีลับล้ี 27 ข้าแต่ กษัตรยิ ์ อากร 
ิปปา  พระองค์ เชื่อพวกศาสดาพยากรณ์ หรอืไม่ พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ทราบวา่พระองค์ เชื่อ � 28  อากร ิปปาจึง
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ตรสักับเปาโลวา่ �เราเกือบจะเป็ นคร ิสเตียนโดยคําชกัชวนของเจ้า� 29 เปาโลจึงทูลวา่ �จําเพาะพระพักตร ์
พระเจ้า ข้าพระองค์ มี ความปรารถนายิง่นักท่ีจะให้เป็นเหมือนอยา่งข้าพระองค์  มิใช ่ พระองค์  องค์  เดียว  แต่ 
คนทัง้ปวงท่ีฟังข้าพระองค์ วนัน้ี  ด้วย เวน้เสียแต่เครือ่งจองจําน้ี� 30 และเม่ือเปาโลกล่าวสิง่เหล่าน้ี แล้ว  
กษัตรยิ ์กับผู้วา่ราชการเมืองและพระนางเบอรนิ์ส และคนทัง้ปวงท่ีน่ังอยู่ด้วยกันจึงลุกขึ้น 31 ครัน้ออกไป
แล้วจึงพากันพูดวา่ �คนน้ี มิได้ ทําสิง่ใดท่ีสมควรจะถูกลงโทษถึงตายหรอืจองจําไว�้ 32 ฝ่ายอากรปิปาจึง
ตรสักับเฟสทั สว ่า �ถ้าคนน้ี มิได้  อุทธรณ์ ถึงซี ซาร ์ แล ้วจะปล่อยเขาก็ ได้ �

27
เปาโลแล่นเรอืไปสู่ กรุ งโรม

1 ครัน้ตัง้ใจวา่พวกเราจะต้องแล่นเรอืไปยงัประเทศอ ิตาล ีเขาจึงมอบเปาโลกั บน ักโทษอื่นบางคนไว้กับ
นายรอ้ยคนหน่ึงชื่อยูเลียส เป็นนายทหารในกองของออกัสตัส 2 เราทัง้หลายจึงลงเรอืลําหน่ึงมาจากเมือง
อดัรามิททิ ยุ ม ซ่ึงจะออกไปยงัตําบลท่ี อยู ่ตามฝ่ังแควน้เอเชยี  เรอืก ็ออกทะเล  มี คนหน่ึงอยู่กับเราชื่ออาริ
สทารคัส ชาวมาซิโดเนียซ่ึงมาจากเมืองเธสะโลนิ กา 3 ว ันร ุ่งขึ้นเราได้แวะท่ีเมืองไซดอน ฝ่ายยูเลียสมีใจ
เมตตาปรานี แก่ เปาโล  ยอมให ้เปาโลไปหามิตรสหายทัง้หลายเพื่อจะได้บรรเทาใจ 4 ครัน้เรอืออกจากท่ีน่ัน
แล้ว จึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะไซปรสัเพราะทวนลม 5 เม่ือแล่นข้ามทะเลท่ี อยู ่ตรงแควน้ซีลี เซ 
ี ยก ับแควน้ปัมฟี เลีย  ก็ มาถึงเมืองมิราท่ี อยู ่ในแควน้ลี เซ ีย 6  ท่ี เมืองน้ันนายรอ้ยได้พบเรอืลําหน่ึงมาจาก
เมืองอเล็กซานเดรยีจะไปยงัประเทศอ ิตาล ีท่านจึงให้พวกเราลงเรอืลําน้ัน 7 เราแล่นไปชา้ๆหลายวนัและ
ได้มาถึงเมืองคนีดัสโดยยาก เม่ือแล่นทวนลมต่อไปไม่ ไหว เราจึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะครตี
ตรงเมืองสัลโมเน 8 เม่ือเรอืแล่นเลียบฝ่ังเกาะน้ันอยา่งยากเยน็ เราจึงมายงัตําบลหน่ึงชื่อวา่ ท่างาม เมือง
ลาเซียอยู ่ใกล้  ท่ีน่ัน 9 ครัน้เสียเวลาไปมากแล้วและการท่ีจะเดินเร ือก ็ มี  อนัตราย เพราะเทศกาลอดอาหาร
ผ่านไปแล้ว เปาโลจึงเตือนสติ เขาทัง้หลาย 10  วา่ �ท่านทัง้หลาย ข้าพเจ้าเห ็นว ่าซ่ึงเราจะแล่นไปคราวน้ีจะมี
อนัตรายและเสียหายมาก  มิใช ่ แต่ ของบรรทุ กก ับเรอืกําป่ันเท่าน้ันแต่ ช ีวติของเราทัง้หลายด้วย� 11  แต่ นาย
รอ้ยเชื่ อก ัปตันและเจ้าของกําป่ันมากกวา่เชื่อคําท่ีเปาโลกล่าวน้ัน 12 และเพราะวา่ท่างามน้ันไม่เหมาะพอท่ี
จะจอดในฤดู หนาว คนส่วนมากจึงตกลงใหอ้อกทะเลไปจากท่ี น่ัน เพื่อถ้าเป็นได้จะได้ไปใหถึ้งเมืองฟีนิกส์  แล ้
วจะจอดอยู ่ท่ี น่ันตลอดฤดู หนาว เมืองฟีนิกส์น้ันเป็นท่าเรอืแหง่เกาะครตี หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออกเฉียง
เหนื อก ับเฉียงใต้ 13 เม่ือลมทิศใต้พัดมาเบาๆ เขาก็คิดวา่สมความปรารถนาแล้ว จึงถอนสมอแล่นเลียบฝ่ัง
ไปตามเกาะครตี

 พายุ  ใหญ่ อนัน่าสะพรงึกลัว
14  แต่  แล่ นไปไม่ชา้เรอืกําป่ั นก ็ ถู กลมพายุ กล ้าท่ีเขาเรยีกวา่  ยุ ระกิ โล 15 ครัน้เรอืกําป่ันถูกพายุและต้าน

ลมไม่ ไหว เราจึงปล่อยไปตามลม 16 เม่ือแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะเล็กๆแหง่หน่ึงชื่อวา่คลาวดา เรา
จึงยกเรอืเล็กขึ้นผูกไว ้ได้  แต่  มี ความลําบากมาก 17 เม่ือยกเรอืขึ้นแล้ว เราก็เอาเชอืกผูกโอบรอบเรอืกําป่ันไว้
และเพราะกลั วว ่าจะเกยสันดอนทราย จึงลดใบลงแล้ วก ็ปล่อยให้ไปตามกระแสลม 18 ครั ้นร ุ่งขึ้นเราก็ขน
ของบรรทุกทิง้เสีย เพราะถูกพายุ ใหญ่ 19 พอถึงว ันที ่สามเราก็ทิง้เครือ่งใช้ในเรอืกําป่ันออกเสียด้วยมือของ
เราเอง 20 และเม่ือไม่ เห ็นดวงอาทิตย์หรอืดวงดาวตัง้หลายวนัแล้ว และยงัถูกพายุ ใหญ่  อยู ่ความหวงัท่ีเรา
ทัง้หลายจะรอดน้ั นก ็ล้มละลายไป

เปาโลได้รบัการหนนุใจจากทูตสวรรค์ จึงปลอบใจทุกคน
21 ครัน้เขาได้อดอาหารมานานแล้ว เปาโลจึงยนือยู่ในหมู่เขากล่าววา่ �ท่านทัง้หลาย ท่านควรได้ฟัง

ข้าพเจ้าและไม่ควรออกจากเกาะครตีเลย จะได้พ้นจากอนัตรายน้ีและไม่เสียสิง่ของ 22  บัดน้ี ข้าพเจ้าขอ
เตือนท่านทัง้หลายให้ทําใจดีๆไว้ ด้วยวา่ในพวกท่านจะไม่ มี  ผู้ ใดเสียชวีติ จะเสี ยก ็ แต่ เรอืเท่าน้ัน 23  เพราะวา่ 
 เม่ือคืนน้ี เองทูตสวรรค์ของพระเจ้าผูเ้ป็นเจ้าของข้าพเจ้า ซ่ึงข้าพเจ้าได้ ปรนนิบัติ น้ันได้ มาย นือยู ่ใกล้  ข้าพเจ้า 
24 ทู ตน ้ันกล่าววา่ �เปาโลเอย๋ อยา่กลัวเลย ท่านจะต้องเข้าเฝ้าซี ซาร ์ส่วนคนทัง้ปวงท่ี อยู ่ในเร ือก ั บท ่าน
น้ัน  ดู  เถิด พระเจ้าจะทรงโปรดให้รอดตายเพราะเหน็แก่ ท่าน � 25  เพราะฉะน้ัน ท่านทัง้หลายจงทําใจดีๆไว้
เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าวา่  การณ์ จะเป็นไปเหมือนอยา่งท่ี พระองค์  ได้ ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้าน้ัน 26  แต่ วา่
เราจะต้องเกยเกาะแหง่หน่ึง� 27 จนถึงคื นที ่ สิ บส่ี แล้ว เราก็ยงัถูกซัดไปซัดมาอยู่ในทะเลอาเดรยี ประมาณ
เท่ียงคืนพวกกะลาสี ก็ สําคัญวา่มาใกล้ แผ่ นดินแล้ว 28ครัน้หยัง่น้ําดู ก็ วดัได้ลึกส่ี สิ บเมตร เม่ือไปอกีหน่อยหน่ึ 
งก ห็ยัง่น้ําวดัอกีได้สามสิบเมตร 29 เขาก็ กล ั วว ่าจะโดนฝ่ังท่ี มี  หนิ จึงทอดสมอท้ายส่ี ตัว  แล ้วตัง้หน้าคอยเวลา
รุง่เชา้ 30 เม่ือพวกกะลาสีหาชอ่งจะหนีจากกําป่ันและได้หยอ่นเรอืเล็กลงท่ีทะเลแล้วทําทีวา่จะทอดสมอจาก
หวัเรอื 31 เปาโลจึงกล่าวแก่นายรอ้ยและพวกทหารวา่ �ถ้าคนเหล่าน้ันไม่ คงอยู ่ในกําป่ัน ท่านทัง้หลายจะ
รอดตายไม่ ได้  เลย � 32 พวกทหารจึงตัดเชอืกท่ีผูกเรอืเล็กให้เรอืตกลงไป 33 เม่ือจวนรุง่เชา้เปาโลจึงวงิวอน
คนทัง้ปวงให้รบัประทานอาหารและกล่าววา่ � วนัน้ี เป็ นว ั นที ่ สิ บส่ี ท่ี ท่านทัง้หลายต้องค้างอยู่ในเรอืและอด
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อาหารมิ ได้ รบัประทานอะไรเลย 34 ฉะน้ันข้าพเจ้าขอวงิวอนท่านทัง้หลายให้รบัประทานอาหารเสียบ้าง เพื่อ
จะดํารงชวีติอยู ่ได้ เพราะเส้นผมของผู้ หน ึ่งผูใ้ดในพวกท่านจะไม่เสียไปสักเส้นเดียว� 35 ครัน้กล่าวอยา่งน้ัน
แล้ว ท่านจึงหยบิขนมปังขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าต่อหน้าคนทัง้ปวง เม่ือหกัแล้ วก เ็ริม่รบัประทาน 36คน
ทัง้ปวงก็ มี กําลังใจขึ้นจึงรบัประทานอาหารด้วย 37 เราทัง้หลายท่ี อยู ่ในกําป่ันน้ันรวมสองรอ้ยเจ็ดสิบหกคน
38 เม่ือรบัประทานอาหารอิม่แล้ว จึงขนข้าวสาลีในกําป่ันทิง้เสียในทะเลเพื่อให้กําป่ันเบาขึ้น 39 ครัน้สวา่ง
แล้วเขาก็ ไม่รู ้วา่เป็นแผ่นดินอะไร  แต่ เขาเห ็นอ ่าวแหง่หน่ึงท่ี มี  หาด จึงตกลงกั นว ่า ถ้าเป็นได้จะใหเ้รอืเข้าเกย
หาดน้ัน 40 เขาจึงตัดสายสมอทิง้เสียในทะเล  แล้วก็  แก้ เชอืกท่ีมัดหางเสือ และชกัใบหวัเรอืขึ้นใหกิ้นลมแล่น
ตรงเข้าไปหาฝ่ัง 41 ครัน้มาถึงตําบลหน่ึงท่ีทะเลสองข้างบรรจบกัน กําป่ั นก ็เกยดิน หวัเรอืติดแน่นออกไม่ ได้ 
 แต่  ท้ายเรอืน ้ั นก ็แตกออกด้วยกําลังคล่ืน 42 พวกทหารคิดจะฆ่านักโทษทัง้หลายเสีย  กล ั วว ่าจะมี ผู้ ใดวา่ยน้ํา
หนีไปได้ 43  แต่ นายรอ้ยปรารถนาจะใหเ้ปาโลรอดตาย จึงหา้มพวกทหารมิ ให ้ทําตามความคิดน้ัน  แล ้วสัง่คน
ทัง้หลายท่ีวา่ยน้ําเป็นให้กระโดดน้ําวา่ยไปหาฝ่ั งก ่อน 44 ฝ่ายคนทัง้หลายท่ีเหลือน้ั นก ็เกาะกระดานไปบ้าง
เกาะไม้กําป่ั นที ่หกัไปบ้าง ดังน้ันเขาทัง้หลายก็ถึงฝ่ังรอดตายหมดทุกคน

28
 ทุ กคนขึ้นฝ่ังอยา่งปลอดภัยท่ีเกาะมอลตา

1 ครัน้รอดพ้นภัยแล้ว พวกเขาจึงรูว้า่เกาะน้ันชื่อมอลตา 2 ฝ่ายชาวป่าน้ั นม ีความกรุณาแก่พวกเราเป็ นอ 
ันมาก เขาก่อไฟรบัรองเราทุกคนเพราะฝนตกและหนาว 3 เปาโลเก็ บก ่ิงไม้ แห ้ งม ัดหน่ึงมาใส่ ไฟ  มี  งู พิษตัว
หน่ึงออกมาเพราะถูกความรอ้นกั ดม ือของเปาโลติ ดอย ู่ 4 เม่ือพวกชาวป่าน้ันเหน็งู ติ ดหอ้ยอยู ่ท่ี มือของเปาโล
จึงพู ดก ั นว ่า �คนน้ีคงเป็นฆาตกรแน่ นอน  ถึงแม้ วา่รอดพ้นจากทะเลแล้ว พระผู้ทรงธรรมก็ยงัไม่ ยอมให ้
รอดตายไปได้� 5  แต่ เปาโลได้สะบั ดม ือให ้งู ตกลงไปในไฟ และหาเป็ นอ ันตรายประการใดไม่ 6 ฝ่ายเขาทัง้
หลายคอยดู อยู ่คิดวา่ท่านจะบวมขึ้นหรอืจะล้มลงตายทั นที  แต่ ครัน้เขาคอยดู อยู ่ชา้นานมิ ได้  เห ็นท่านเป็น
อะไร เขาจึงกลับถือวา่ท่านเป็นพระ

 บิ ดาของปูบลิอสัได้รบัการรกัษาให ้หาย 
7  เจ้ าแหง่เกาะน้ันชื่อปูบลิอสั  มี  ไร ่นาอยู ่ใกล้ ตําบลน้ัน ท่านได้ต้อนรบัเล้ียงดูพวกเราไว ้อยา่งดี สามวนั 8 ต่อ

มาบิดาของปูบลิอ ัสน ้ันนอนป่วยอยู่  เป็นไข้ และเป็นบิด เปาโลจึงเข้าไปหาท่านอธษิฐานแล้ววางมือบนท่าน
รกัษาให ้หาย 9 ครัน้ทําอยา่งน้ันแล้ว คนอื่นๆท่ีเกาะน้ันซ่ึ งม ีโรคต่างๆก็ มาหา และเขาก็หายด้วย 10 เขาทัง้
หลายจึงให ้เกียรติ พวกเราหลายประการ เม่ือเราจะแล่นเรอืไปจากท่ี น่ัน เขาจึงนําสิง่ของท่ีเราต้องการมาใส่ 
เรอื 11 ครัน้ล่วงไปสามเดือน พวกเราจึงลงในเรอืกําป่ันซ่ึงมาจากเมืองอเล็กซานเดรยีและค้างอยู ่ท่ี เกาะน้ัน
ในฤดู หนาว กําป่ันลําน้ั นม ี รู ปลูกแฝดชื่อแคสเตอรแ์ละพอลลักซ์เป็นเครือ่งหมาย 12 พวกเราแวะท่ีเมืองไซ
ราคิว้ส์จอดอยู ่ท่ี น่ันสามวนั 13 เราออกจากท่ีน่ั นอ อ้มไปยงัเมืองเรย ีอูม ครั ้นร ุ่งขึ้นลมทิศใต้ ก็ พัดมา  วนัท่ี สอง
จึงมาถึงเมืองโปทิโอลี 14 เราพบพวกพี่น้องท่ี น่ัน และเขาเชญิเราใหห้ยุดพักอาศัยอยู่กับเขาเจ็ดวนั  แล ้วเรา
จึงไปถึงกรุงโรม 15 ครัน้พวกพี่น้องในกรุงโรมได้ยนิข่าวพวกเรา เขาจึงออกมาพบเราท่ีบ้านตลาดอปัปีอสั
และท่ีบ้านสามรา้น เม่ือเปาโลเหน็เขาแล้ว จึงขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าและมีกําลังใจดี ขึ้น 

เปาโลท่ี กรุ งโรม
16 ครัน้พวกเรามาถึงกรุงโรม นายรอ้ยได้มอบพวกนักโทษให้กับผู้บัญชาการของค่ายน้ัน  แต่ เขายอมให้

เปาโลอยู่คนเดียวต่างหาก  ให ้ทหารคนหน่ึงคุมไว้ 17 ต่อมาครัน้ล่วงไปสามวนัแล้ว เปาโลจึงเชญิพวกผู้ ใหญ่ 
ในพวกยวิมาประชุมกัน เม่ือมาพรอ้มหน้ากันแล้ วท ่านจึงกล่าวแก่เขาวา่ �ท่านพี่น้องทัง้หลาย  ถึงแม้ วา่
ข้าพเจ้ามิ ได้ กระทําผิดสิง่หน่ึงสิง่ใดต่อชนชาติ หรอืผิดธรรมเนียมของบรรพบุรุษ ข้าพเจ้ายงัต้องถูกมอบ
เป็นนักโทษมาจากกรุงเยรูซาเล็ม เป็นนักโทษให ้อยู ่ในมือของพวกโรม 18 ครัน้พวกน้ันได้ ไต่ สวนข้าพเจ้า
แล้ วก ็ ประสงค์ จะปล่อยข้าพเจ้าเสีย เพราะไม่ มี  เหตุ อะไรท่ีข้าพเจ้าควรจะต้องตาย 19  แต่ วา่เม่ือพวกยวิพูด
คัดค้าน ข้าพเจ้าจึงจําต้องอุทธรณ์ถึงซี ซาร ์ แต่  มิใช ่วา่ข้าพเจ้ามีอะไรจะฟ้องชนรว่มชาติของข้าพเจ้า 20  
เหตุ ฉะน้ันเพราะเหตุ น้ี ข้าพเจ้าจึงเชญิท่านทัง้หลายมา เพื่อจะได้ เห ็นหน้าและพู ดก ั บท ่าน เพราะท่ีข้าพเจ้า
ถู กล ่ามโซ่ น้ี  ก็ เน่ืองด้วยความหวงัของชนชาติ อสิราเอล � 21 เขาทัง้หลายจึงตอบท่านวา่ �พวกเราหาได้รบั
จดหมายจากแควน้ยูเดียกล่าวถึงท่าน หรอืหามีพวกพี่น้องผู้ หน ่ึงผู้ใดมารายงานหรอืกล่าวรา้ยถึงท่านไม่
22  แต่ ข้าพเจ้าทัง้หลายปรารถนาจะฟังท่านกล่าววา่ท่านคิดเหน็อยา่งไร เพราะพวกข้าพเจ้าทราบวา่ พวกท่ี
ถือลัทธ ิน้ี  ก็  ถู กติเตียนทุกแหง่� 23 เม่ือเขานัดวนัพบกั บท ่าน คนเป็ นอ ันมากก็พากันมาหายงัท่ีอาศัยของท่าน
ท่านจึงกล่าวแก่เขาตัง้แต่เชา้จนเยน็ เป็นพยานถึงอาณาจักรของพระเจ้า และชกัชวนให้เขาเชื่อถือในพระ
เยซู โดยใช้ข้อความจากพระราชบัญญั ติ ของโมเสส และจากคัมภีร ์ศาสดาพยากรณ์ 24 คําท่ีท่านกล่าวน้ัน
บางคนก็ เชื่อ บางคนก็ ไม่เชื่อ 
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เปาโลประกาศข่าวประเสรฐิแก่ คนต่างชาติ 
25 และเม่ือเขาไม่ เห ็นพ้องกันจึงลาไป เม่ือเปาโลได้ กล ่าวข้อความแถมวา่ �พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิตรสักับ

บรรพบุรุษของเราทัง้หลาย โดยอสิยาห ์ศาสดาพยากรณ์  ถู กต้องดี แล้ว 26  วา่ �จงไปหาชนชาติ น้ี และกล่าว
วา่ พวกเจ้าจะได้ย ินก ็ จรงิ  แต่ จะไม่ เข้าใจ จะดู ก็  จรงิ  แต่ จะไม่ สังเกต 27 เพราะวา่จิตใจของชนชาติ น้ี  ก็  เฉ่ือย
ชา  หูก ็ ตึง และตาเขาเขาก็ ปิด เกรงวา่เขาจะเหน็ด้วยตาของเขา และได้ยนิด้วยหูของเขา และเข้าใจด้วย
จิตใจของเขา และจะหนักลับมา และเราจะรกัษาเขาให ้หาย � 28  เหตุ ฉะน้ันท่านทัง้หลายจงรู ้วา่ ความรอด
ของพระเจ้าได้ไปถึงคนต่างชาติ แล้ว และเขาจะฟั งด ้วย� 29 เม่ือเปาโลได้ กล ่าวคําเหล่าน้ีเสรจ็แล้ว พวกย ิ
วก ็ ได้  จากไป และได้เถียงกันเป็นการใหญ่ 30 เปาโลจึงได้อาศัยอยูค่รบสองปีในบ้านท่ีท่านเชา่ และได้ต้อนรบั
คนทัง้ปวงท่ีมาหาท่าน 31 ทัง้ประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และสัง่สอนเรือ่งพระเยซู ครสิต์  เจ้ าโดยใจกล้า
 ไม่มี  ผู้  หน ึ่งผูใ้ดขัดขวาง



 หน ังสือโรม 1:1 894  หน ังสือโรม 1:17

 ประวติั ความเป็นมาของ
 หน ังสือโรม

จดหมายของเปาโล อาจเขียนขึ้นตามลําดั บด ังต่อไปน้ี 1  และ 2 เธสะโลนิ กา 1  และ 2 โครนิธ์ กาลาเทีย
 โรม  ฟี เลโมน โคโลสี เอเฟซัส  ฟี ลิปปี 1 ทิโมธี ทิตัสและ 2 ทิโมธี (เปาโลอาจเป็นผู้ เข ียนหนังสือฮบีรู ด้วย  แม้  
หน ังสือเล่ มน ัน้ไม่ ได้ บอกชื่อของผู้ เข ียนก็ ตาม )  แต่ ในพระคัมภีร ์ใหม่  หน ังสือเหล่าน้ี ไม่ได้ เรยีงตามลําดั บน ี้

เปาโลเกิด ท่ี เมืองทาร์ซัส (ประเทศตรุกี� ท่านได้ เรยีนศาสนาศาสตร์จากอาจารย์กามา ลิ เอล ท่ี กรุ ง
เยรูซาเล็ม เม่ือสเทเฟนถู กห ินขวา้งจนตายเปาโลได้ อยู ่ ท่ี น่ันด้วย เปาโลรบัเชื่อขณะท่ีท่านกําลังเดินทางไป
ยงัเมืองดามัสกัส ท่านได้ อยู ่ ท่ี ประเทศอาระเบียเป็นเวลา 3  ปี ท่านทํางานท่ีเมืองทารซั์สและได้กลายเป็ นม 
ิชชนันาร ีท่ี  ยิง่ใหญ่ ในการประกาศแก่คนต่าง  ชาติ เปาโลเคยนับถือศาสนายวิ  มี การศึกษาจากชาวกรกี (เป็น
พวกแสวงหาความรู�้  และ เป็นชนชาติ โรมัน พระเจ้าได้ทรงจัดเตรยีมเปาโลไว ้พร ้อมสําหรบังานใหญ่ และ
การทุกข์ทรมานในชวีติของท่าน

ในครัง้สุดท้ายท่ีเปาโลไปเยีย่มเมืองโครนิธ์ ( ปี  ค�ศ� 57-58) ท่านได้ เข ียนจดหมายฉบั บน ้ีไปถึงชาวโรมัน
และส่งคําคํานับมาจากอาควลิลาและปร ิสส ิลลา ซ่ึงเปาโลเคยทําเต็นท์ด้วยกั นก ับเขา ( รม 16:3-5; กจ 18:3)
เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ้ี หลังจากท่ี ท่านได้รบัเงนิถวายจากชาวโครนิธ์ ซ่ึงส่งไปถึงว ิสุทธ ิชนท่ียากจนท่ี กรุ 
งเยรูซาเล็ม (1 คร 16:1-3) และขณะท่ีท่านกําลังจะส่งเงนิถวายน้ีไปยงักรุงเยรูซาเล็ม ( รม 15:25-27)  ผู้ ส่ง
จดหมายฉบั บน ีอ้าจจะเป็นฟอยเบซ่ึงมาจากเคนเครยีท่ี อยู ่ ใกล้ เมืองโครนิธ์ เปาโลมีแผนการท่ีจะเดินทางไป
กรุงโรม (ซ่ึงสมัยน้ั นม ีประชาชนประมาณ 800,000  คน ) และเห ็นว ่าท่านได้คํานับพวกครสิเตียนหลายๆคน
โดยได้ เอ ่ยชื่อเป็นรายบุคคล  แต่  ให ้สังเกตวา่เปาโลไม่ ได้ คํานับเปโตร ในบทท่ี 16 เพราะวา่เปโตรไม่เคยไป
กรุงโรม

 หน ังสือโรมเป็นหนังสือเล่มหน่ึงในพระคัมภีร ์ใหม่  ท่ี เน้นถึงคําสอนหลั กค ือ ความบาป ความรอดโดย
พระคุ ณ  ความชอบธรรม ความรอดเป็นนิตย์ และความมัน่ใจในความรอด บทท่ี 12-15  พู ดถึงหน้าท่ีของ
ครสิเตียน และในบทท่ี 16 เปาโลคํานับพวกครสิเตียนท่ี กรุ งโรม

เปาโลกระตือรอืร ้นที ่จะประกาศในกรุงโรม
1 เปาโล  ผู้รบัใช ้ของพระเยซู ครสิต์  ผู้ ซ่ึงพระองค์ทรงเรยีกให้เป็ นอ ัครสาวก และได้ ถู กแยกตัง้ไว้สําหรบั

ข่าวประเสรฐิของพระเจ้า 2 (คือข่าวประเสรฐิท่ี พระองค์  ได้ ทรงสัญญาไวล่้วงหน้าโดยพวกศาสดาพยากรณ์
ของพระองค์ในพระคัมภีร์อนับร ิสุทธ ์ิ� 3  เก ่ียวกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าของเรา  ผู้ บังเกิดในเชื้อสายของดาวดิฝ่ายเน้ือหนัง 4  แต่ ฝ่ายพระวญิญาณแหง่ความบร ิสุทธ ์ิน้ันบ่ง
ไว้ด้วยฤทธาน ุภาพ คือโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายวา่ เป็นพระบุตรของพระเจ้า 5 โดยทางพระองค์
น้ันพวกข้าพเจ้าได้รบัพระคุณและหน้าท่ีเป็ นอ ัครสาวก เพื่อเหน็แก่พระนามของพระองค์  ให ้ ชนชาติ ต่างๆ
เชื่อฟังตามความเชื่อน้ัน 6 รวมทัง้พวกท่านท่ีพระเจ้าทรงเรยีกให้เป็นคนของพระเยซู ครสิต์  ด้วย 7  เรยีน 
บรรดาท่านท่ี อยู ่ในกรุงโรม  ผู้ ซ่ึงพระเจ้าทรงรกัและทรงเรยีกให้เป็ นว ิ สุทธ ิ ชน ขอพระคุณและสันติสุขซ่ึง
มาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทัง้หลาย และจากพระเยซู ครสิต์  เจ้า จงดํารงอยู่กับพวกท่านเถิด 8 ประการ
แรก ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าโดยทางพระเยซู ครสิต์  เหตุ ด้วยท่านทัง้หลาย เพราะวา่
ความเชื่อของพวกท่านเล่ืองลือไปทัว่โลก 9 เพราะพระเจ้าผู้ซ่ึงข้าพเจ้าได้ รบัใช ้ด้วยชวีติจิตใจของข้าพเจ้าใน
ข่าวประเสรฐิแหง่พระบุตรของพระองค์ น้ัน ทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าวา่ เม่ือข้าพเจ้าอธษิฐานน้ัน ข้าพเจ้า
เอย่ถึงท่านทัง้หลายเสมอไม่ วา่งเวน้ 10 ข้าพเจ้าทูลขอวา่ ถ้าเป็ นที ่พอพระทัยพระเจ้าแล้วให้ข้าพเจ้าได้ มี 
โอกาสไปเยีย่มท่านทัง้หลาย โดยอยา่งหน่ึงอยา่งใดในท่ีสุดน้ี 11 เพราะข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะได้พบท่านทัง้
หลาย เพื่อจะได้นําของประทานฝ่ายจิตวญิญาณมาให ้แก่ ท่านบ้าง เพื่อเสรมิกําลังท่านทัง้หลาย 12 คือเพื่อ
ข้าพเจ้าและท่านทัง้หลายจะได้ หน ุนใจซ่ึ งก ันและกัน โดยความเชื่อของเราทัง้สองฝ่าย 13  พี่ น้องทัง้หลาย
 บัดน้ี ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทัง้หลายทราบวา่ ข้าพเจ้าได้ตัง้ใจไว้หลายครัง้แล้ วว ่าจะมาหาท่าน เพื่อข้าพเจ้า
จะได้ เก ็บเก่ียวผลในหมู่พวกท่านด้วย เชน่เดียวกับในหมู่ ชนชาติ  อื่นๆ ( แต่  จนบัดน้ี  ก็ ย ังม ี เหตุ ขัดข้องอยู�่
14 ข้าพเจ้าเป็นหน้ีทัง้พวกกรกีและพวกชาวป่าด้วย  เป็นหน้ี ทัง้พวกนักปราชญ์และคนเขลาด้วย 15 ฉะน้ัน
ข้าพเจ้าก็เต็มใจพรอ้มท่ีจะประกาศข่าวประเสรฐิแก่ท่านทัง้หลายท่ี อยู ่ในกรุงโรมด้วย 16 ด้วยวา่ข้าพเจ้าไม่ 
มี ความละอายในเรือ่งข่าวประเสรฐิของพระครสิต์ เพราะวา่ข่าวประเสรฐิน้ันเป็นฤทธิเ์ดชของพระเจ้า  เพื่อ
ให ้ ทุ กคนท่ี เชื่อได้ รบัความรอด พวกย ิวก ่อน และพวกกร ีกด ้วย 17 เพราะวา่ในข่าวประเสรฐิน้ันความชอบ
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ธรรมของพระเจ้าก็ ได้  แสดงออก โดยเริม่ต้ นก ็ ความเชื่อ สุดท้ายก็ ความเชื่อ  ตามท่ี  มี  เข ียนไว ้แล ้ วว ่า �คน
ชอบธรรมจะมี ช ีวติดํารงอยูโ่ดยความเชื่อ�

 คนที ่ ได้ รบัความสวา่งได้หนักลับไปสู่ ความมืด 
18  เพราะวา่ พระเจ้าทรงสําแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์ต่อความอธรรมและความไม่ชอบธรรม

ทัง้มวลของมนษุย์  ท่ี เอาความไม่ชอบธรรมน้ันขัดขวางความจรงิ

จักรวาลพิสู จน ์วา่มีพระผู้ทรงสรา้งท่ีทรงพระชนม์ อยู ่
19  เหตุ วา่เท่าท่ีจะรูจั้กพระเจ้าได้ ก็  แจ ้งอยู่กับใจเขาทัง้หลาย เพราะวา่พระเจ้าได้ทรงโปรดสําแดงแก่เขา

แล้ว 20  ตัง้แต่ เริม่สรา้งโลกมาแล้ว สภาพท่ี ไม่ ปรากฏของพระองค์ น้ัน คือฤทธานุภาพอนันิรนัดรแ์ละเทว
สภาพของพระเจ้า  ก็ได้ ปรากฏชดัในสรรพสิง่ท่ี พระองค์  ได้ ทรงสรา้ง ฉะน้ันเขาทัง้หลายจึงไม่ มี ข้อแก้ตัวเลย
21 เพราะถึงแม้วา่เขาทัง้หลายได้ รู ้จักพระเจ้าแล้ว เขาก็ มิได้ ถวายพระเกียรติ แด่  พระองค์  ให ้สมกั บท ีท่รงเป็น
พระเจ้า หรอืหาได้ขอบพระคุณไม่  แต่ เขากลับคิดในสิง่ท่ี ไม่ เป็นสาระ และจิตใจโงเ่ขลาของเขาก็มื ดม ัวไป

ความเข้าใจได้ กล ับกลายเป็ นม ืดไป ทางของพระเจ้าได้เสียไป
22 เขาอา้งตั วว ่าเป็นคนมี ปัญญา เขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไป 23 และเขาได้เอาสงา่ราศีของพระเจ้าผู้

เป็นอมตะ มาแลกกับรูปมนษุย ์ท่ี ต้องตายหรอืรูปนก  รู ปสัตว ์สี ่ เท้า และรูปสัตว ์เล้ือยคลาน 

พระเจ้าทรงมอบมนษุย ์ไว ้กับความบาป การนับถือรูปเคารพ  รกัรว่มเพศ และความเลวทราม
24  เหตุ  ฉะน้ัน พระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให ้ประพฤติ  อุ ลามกตามราคะตัณหาในใจของเขา  ให ้เขากระทําสิง่

ซ่ึงน่าอปัยศทางกายต่ อก ัน 25 เขาได้ เปล ี่ยนความจรงิของพระเจ้าใหเ้ป็นความเท็จ และได้ นม ัสการและปรน
นิบั ติ  สิ ่งท่ี พระองค์  ได้ ทรงสรา้งไวแ้ทนพระองค์ ผู้ ทรงสรา้ง  ผู้ สมจะได้รบัความสรรเสรญิเป็นนิตย์ เอเมน 26  
เพราะเหตุน้ี พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีราคะตัณหาอนัน่าอปัยศ  แม้แต่ พวกผู้หญิงของเขาก็ เปล ่ียนจาก
การสัมพันธต์ามธรรมชาติ  ให ้ ผิดธรรมชาติ  ไป 27 ฝ่ายผู้ชายก็เลิกการสัมพันธกั์บผูห้ญิงให ้ถู กตามธรรมชาติ 
เชน่กัน และเรา่รอ้นด้วยไฟแหง่ราคะตัณหาท่ี มีต ่ อก ัน  ผู้ ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบกิ จอ ันชัว่ชา้อยา่งน่า
ละอาย เขาจึงได้รบัผลกรรมอนัสมควรแก่ความผิดของเขา 28 และเพราะเขาไม่ เห ็นชอบท่ีจะรูจั้กพระเจ้า
พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีใจเลวทรามและประพฤติ สิ ่งท่ี ไม่เหมาะสม 29 พวกเขาเต็มไปด้วยสรรพการ
อธรรม การล่วงประเวณี ความชัว่รา้ย  ความโลภ ความมุ่งรา้ย เต็มไปด้วยความอจิฉารษิยา การฆาตกรรม
 การววิาท การล่อลวง การคิดรา้ย  พู ดนินทา 30  ส่อเสียด  เกล ียดชงัพระเจ้า  หยาบคาย  จองหอง  อวดตัว 
ริทําชัว่อยา่งใหม่  ไม่ เชื่อฟั งบ ิดามารดา 31 อปัญญา  ไม่ รกัษาคําสัญญา  ไม่มี ความร ักก ัน  ไม่ ยอมคืนดี กัน 
ปราศจากความเมตตา 32  แม้ เขาจะรูก้ารพิพากษาของพระเจ้าท่ีวา่คนทัง้ปวงท่ี ประพฤติ เชน่น้ันสมควรจะ
ตาย เขาก็ ไม่ เพียงประพฤติ เท่าน้ัน  แต่ ยงัเหน็ดีกับคนอื่ นที ่ ประพฤติ เชน่น้ันด้วย

2
พระเจ้าจะทรงพิพากษาเราทุกคน

1  เหตุ  ฉะน้ัน  โอ  มนษุย ์ เอย๋  ไม่ วา่ท่านจะเป็นใคร เม่ือท่านกล่าวโทษผู้อื่นน้ัน ท่านไม่ มี ข้อแก้ตัวเลย เพราะ
เม่ือท่านกล่าวโทษผู้ อื่น ท่านก็ ได้  กล ่าวโทษตัวเองด้วย เพราะวา่ท่านท่ี กล ่าวโทษเขาก็ยงัประพฤติ อยู ่อยา่ง
เดียวกับเขา 2  แต่ เรารู ้แน่ว ่าการท่ีพระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษคนท่ี ประพฤติ เชน่น้ั นก ็เป็นตามความจรงิ
3  โอ  มนษุย ์ เอย๋ ท่านท่ี กล ่าวโทษคนท่ี ประพฤติ  เชน่น้ัน และท่านเองยงัประพฤติเชน่เดียวกับเขา ท่านคิด
หรอืวา่ท่านจะพ้นจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าได้ 4 หรอืวา่ท่านประมาทพระกรุณาคุณอ ันอ ุดมและ
ความอดกลัน้พระทัย และความอดทนของพระองค์ ท่านไม่ รู ้ หรอืวา่ พระกรุณาคุณของพระเจ้าน้ั นม ุ่งท่ีจะ
ชกันําท่านให ้กล ับใจใหม่ 5  แต่ เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจ ท่านจึงส่ําสมพระพิโรธให ้แก่ ตัวเอง
ในวนัแหง่พระพิโรธน้ัน ซ่ึงพระเจ้าจะทรงสําแดงการพิพากษาลงโทษท่ี เท ี่ยงธรรมให ้ประจักษ์ 

 ผู้  ท่ี รกัความชอบธรรม
6  พระองค์ จะทรงประทานแก่ ทุ กคนตามควรแก่การกระทําของเขา 7 สําหรบัคนท่ีพากเพียรทําความดี

แสวงหาสงา่ราศี  เกียรติ และความเป็นอมตะน้ัน  พระองค์ จะประทานชีว ิตน ิรนัดร ์ให ้8  แต่  พระองค์ จะทรง
พระพิโรธ และลงพระอาชญาแก่ คนที ่มักยกตนข่ มท ่านและไม่เชื่อฟังความจรงิ  แต่ เชื่อฟังความอธรรม 9  
ความทุกข์ เวทนาจะเกิดแก่ จิ ตใจทุกคนท่ี ประพฤติ  ชัว่  แก่ พวกย ิวก ่อนและแก่พวกต่างชาติ ด้วย 10  แต่ สงา่
ราศี  เกียรติ และสันติสุขจะเกิ ดม ี แก่  ทุ กคนท่ี ประพฤติ  ดี  แก่ พวกย ิวก ่อนและแก่พวกต่างชาติ ด้วย 11 เพราะ
วา่พระเจ้าไม่ ได้ ทรงเหน็แก่ หน ้าผู้ใดเลย 12 เพราะคนทัง้หลายท่ี ไม่มี  พระราชบัญญัติ และทําบาปจะต้อง
พินาศโดยไม่อา้งพระราชบัญญั ติ และคนทัง้หลายท่ี มี  พระราชบัญญัติ และทําบาปก็จะต้องถูกพิพากษา
ตามพระราชบัญญั ติ 13 (เพราะวา่คนท่ี เพียงแต่ ฟังพระราชบัญญั ติ  เท่าน้ัน หาใช ่ผู้ ชอบธรรมจําเพาะพระ
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พักตรพ์ระเจ้าไม่  แต่  คนที ่ ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ ต่างหากเป็นผู้ ชอบธรรม 14 เพราะเม่ือชนต่างชาติ
ซ่ึงไม่ มี  พระราชบัญญัติ  ได้  ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ  โดยปกติ  วสัิย คนเหล่าน้ี แม้  ไม่มี  พระราชบัญญัติ  ก็ 
เป็นพระราชบัญญั ติ  แก่  ตัวเอง 15 คือแสดงให ้เห ็นการกระทําท่ีเป็นตามพระราชบัญญั ติ น้ั นม ี จาร ึกอยู่ใน
จิตใจของเขา และใจสํานึกผิดชอบก็เป็นพยานของเขาด้วย ความคิดขัดแยง้ต่างๆของเขาน้ันแหละ จะกล่าว
โทษตัวหรอือาจจะแก้ตัวให ้เขา ) 16 ในว ันที ่พระเจ้าจะทรงพิพากษาความลับของมนษุย์โดยพระเยซู ครสิต์ 
 ทัง้น้ี ตามข่าวประเสรฐิท่ีข้าพเจ้าได้ประกาศน้ัน

 พิธ ี เข ้าสุ หน ัตและความชอบธรรมแต่ ภายนอก 
17  ดู  เถิด ท่านเรยีกตัวเองวา่  ยวิ และพึ่งพระราชบัญญั ติ และยกพระเจ้าขึ้นอวด 18 และวา่ท่านรูจั้กพระทัย

ของพระองค์ และเหน็ชอบในสิง่ท่ี ประเสรฐิ เพราะวา่ท่านได้ เรยีนรู ้ในพระราชบัญญั ติ 19 และท่านมัน่ใจวา่
ท่านเป็นผู้จูงคนตาบอด เป็นความสวา่งให ้แก่ คนทัง้หลายท่ี อยู ่ในความมืด 20 เป็นผู้สอนคนโง่ เป็ นคร ูของ
เด็ก เพราะท่านมีแบบอยา่งของความรูแ้ละความจรงิในพระราชบัญญั ติ  น้ัน 21 ฉะน้ันท่านซ่ึงเป็นผู้สอนคน
อื่นจะไม่สอนตัวเองหรอื เม่ือท่านเทศนาวา่ไม่ควรลักทรพัย์ ตั วท ่านเองลักหรอืเปล่า 22 ท่านผู้ ท่ี สอนวา่ไม่
ควรล่วงประเวณี ตั วท ่านเองล่วงประเวณี หรอืเปล่า ท่านผู้รงัเกียจรูปเคารพ ตั วท ่านเองปล้ นว หิารหรอืเปล่า
23 ท่านผู้ โอ ้อวดในพระราชบัญญั ติ ตั วท ่านเองยงัลบหลู่พระเจ้าด้วยการละเมิดพระราชบัญญั ติ  หรอืเปล่า 
24 เพราะมี เข ียนไว ้แล ้ วว ่า � คนต่างชาติ  พู ดหมิน่ประมาทต่อพระนามของพระเจ้าก็เพราะท่านทัง้หลาย�
25 ถ้าท่านรกัษาพระราชบัญญั ติ  พิธ ี เข ้าสุ หน ั ตก ็ เป็นประโยชน์  จรงิ  แต่ ถ้าท่านละเมิดพระราชบัญญั ติ การ
ท่ีท่านเข้าสุ หน ั ตน ้ั นก ็เหมือนกับวา่ไม่ ได้  เข ้าเลย 26  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าผู้ ท่ี  ไม่ได้  เข ้าสุ หน ัตยงัรกัษาความชอบ
ธรรมแหง่พระราชบัญญั ติ  แล้ว การท่ีเขาไม่ ได้  เข ้าสุ หน ั ตน ้ันจะถือเหมือนกับวา่เขาได้ เข ้าสุ หน ัตแล้วไม่ ใช ่ 
หรอื 27 และคนทัง้หลายท่ี ไม่  เข ้าสุ หน ัตซ่ึงเป็นตามธรรมชาติ อยู ่ แล้ว  แต่  ได้ ทําตามพระราชบัญญั ติ เขาจะ
ปรบัโทษท่านผู้ มี ประมวลพระราชบัญญั ติ และได้ เข ้าสุ หน ัตแล้ว  แต่ ยงัละเมิดพระราชบัญญั ติ  น้ัน 28 เพราะ
วา่ยวิแท้  มิใช ่ คนที ่เป็นยวิแต่ภายนอกเท่าน้ัน และการเข้าสุ หน ัตแท้ ก็  ไม่ใช ่การเข้าสุ หน ัตซ่ึงปรากฏท่ีเน้ือ
หนังเท่าน้ัน 29  คนที ่เป็นยวิแท้ คือคนท่ีเป็นยวิภายใน และการเข้าสุ หน ัตแท้น้ันเป็นเรือ่งของจิตใจตามจิต
วญิญาณ  มิใช ่ตามตัวบทบัญญั ติ คนอยา่งน้ันพระเจ้าสรรเสรญิ  มนษุย ์ ไม่  สรรเสรญิ 

3
พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระพรอนัพิเศษแก่พวกยวิ

1  ถ้าเชน่น้ัน พวกยวิจะได้เปรยีบคนอื่นอยา่งไร และการเข้าสุ หน ั ตน ้ันจะมี ประโยชน์  อะไร 2  มีประโยชน์ 
มากในทุกสถาน เป็นต้ นว ่าพวกยวิได้เป็นผู้รบัมอบให้รกัษาพระดํารสัของพระเจ้า 3 ถึ งม ีบางคนไม่ เชื่อ 
ความไม่เชื่อของเขาน้ันจะทําให ้ความสัตย ์ซ่ือของพระเจ้าไร ้ประโยชน์  หรอื 4 ขอพระเจ้าอยา่ยอมให้เป็นเชน่
น้ันเลย  ถึงแม้  ทุ กคนจะพู ดม ุ สาก ็ ขอให ้พระเจ้าทรงสัตย ์จร ิงเถิด  ตามท่ี  มี  เข ียนไว ้แล ้ วว ่า �เพื่อพระองค์จะ
ได้ปรากฏวา่ ทรงเป็นผู้ สัตย ์ซ่ือในพระดํารสัทัง้หลายของพระองค์ และทรงมีชยัเม่ือเขาวนิิจฉัยพระองค์�
5  แต่ ถ้าความอธรรมของเราเป็นเหตุ ให ้ เห ็นความชอบธรรมของพระเจ้า เราจะวา่อยา่งไร จะวา่พระเจ้าทรง
ลงอาญาโดยไม่ ยุติ ธรรมอยา่งน้ันหรอื (ข้าพเจ้าพู ดอย ่างมนษุย�์ 6 พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้เป็นเชน่น้ันเลย
เพราะถ้าเป็นเชน่น้ันแล้วพระเจ้าจะทรงพิพากษาโลกได้ อยา่งไร 7 เพราะถ้าความจรงิของพระเจ้าปรากฏ
มากยิง่ขึ้นเพราะเหตุความอสัตย์ของข้าพเจ้าเป็ นที ่ ให ้ เก ิดเกียรติยศแด่ พระองค์  แล้ว ทําไมเขาจึงยงัลงโทษ
ข้าพเจ้าวา่เป็นคนบาป 8 และทําไมเราจึงไม่ทําความชัว่เพื่อความดีจะได้ เกิดขึ้น ( ตามท่ี เราได้ ถู กกล่าวรา้ย
และตามท่ีบางคนยนืย ันว ่าเราได้ กล ่าวอยา่งน้ัน� พระอาชญาของคนเชน่น้ั นก ็ ยุติ ธรรมแล้ว

 ทุ กคนเป็นคนบาป
9 ถ้าเชน่น้ันจะเป็นอยา่งไร พวกเราจะได้เปรยีบกวา่พวกเขาหรอื  เปล ่าเลย เพราะเราได้ ชี ้แจงให ้เห ็นแล้ 

วว ่า ทัง้พวกยวิและพวกต่างชาติต่างก็ อยู ่ ใต้ อาํนาจของบาปทุกคน 10  ตามท่ี  มี  เข ียนไว ้แล ้ วว ่า � ไม่มี  ผู้ ใด
เป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว  ไม่มี  เลย 11  ไม่มี  คนที ่ เข้าใจ  ไม่มี  คนที ่แสวงหาพระเจ้า 12 เขาทุกคนหลงทาง
ไปหมด เขาทัง้ปวงเป็นคนไรค่้าเหมือนกันทัง้สิน้  ไม่มี สักคนเดียวท่ี ทําดี  ไม่มี  เลย 13 ลําคอของเขาคือหลุมฝัง
ศพท่ีเปิ ดอย ู่เขาใชลิ้น้ของเขาในการล่อลวง  ภายใต้ รมิฝีปากของเขามีพิษของงู รา้ย 14 ปากของเขาเต็ มด ้วย
คําแช ่งด ่าและคําขมขื่น 15  เท ้าของเขาวอ่งไวในการทําให ้นองเลือด 16 ในทางเดินของเขามีความพินาศและ
ความทุกข์ 17 และเขาไม่ รู ้จักทางแหง่สันติ สุข 18 ในแววตาของเขาไม่ มี ความเกรงกลัวพระเจ้า� 19  บัดน้ี เรา
รู ้แล ้ วว ่าพระราชบัญญั ติ  ทุ กข้อท่ี ได้  กล ่าวน้ัน  ก็ได้  กล ่าวแก่คนเหล่าน้ั นที ่ อยู ่ ใต้  พระราชบัญญัติ เพื่อปิดปาก
ทุกคน และเพื่อให ้มนษุย ์ ทุ กคนในโลกมีความผิดจําเพาะพระพักตร ์พระเจ้า 20 เพราะฉะน้ันจึงไม่ มี เน้ือหนัง
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คนหน่ึงคนใดเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าได้โดยการประพฤติตามพระราชบัญญั ติ เพราะ
วา่โดยพระราชบัญญั ติ น้ันเราจึงรูจั้กบาปได้

ความชอบธรรมโดยความเชื่อ
21  แต่  บัดน้ี  ได้ ปรากฏแล้ วว ่าความชอบธรรมของพระเจ้าน้ันปรากฏนอกเหนือพระราชบัญญั ติ ซ่ึงพระราช

บัญญั ติ กับพวกศาสดาพยากรณ์เป็นพยานอยู่

 พระราชบัญญัติ มัน่คงยิง่ขึ้นด้วยความชอบธรรมของพระครสิต์
22 คือความชอบธรรมของพระเจ้าซ่ึงทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซู ครสิต์ สําหร ับท ุกคนและแก่ ทุ 

กคนท่ี เชื่อ เพราะวา่คนทัง้หลายไม่ ต่างกัน 23  เหตุ วา่ทุกคนทําบาป และเส่ือมจากสงา่ราศีของพระเจ้า 24  แต่ 
พระเจ้าทรงพระกรุณาใหเ้ราเป็นผู้ ชอบธรรม โดยไม่คิ ดม ูลค่า โดยท่ี พระเยซู  ครสิต์ ทรงไถ่เราใหพ้้นบาปแล้ว
25 พระเจ้าได้ทรงตัง้พระเยซู ไว ้ ให ้เป็ นที ่ลบล้างพระอาชญา โดยความเชื่อในพระโลหติของพระองค์ เพื่อ
สําแดงให ้เห ็นความชอบธรรมของพระองค์ในการท่ีพระเจ้าได้ทรงอดกลัน้พระทัย และทรงยกบาปท่ี ได้ ทํา
ไปแล้ วน ้ัน 26 และเพื่อจะสําแดงความชอบธรรมของพระองค์ในปัจจุบันน้ีวา่พระองค์ทรงเป็นผู้ ชอบธรรม 
และทรงโปรดให ้ผู้  ท่ี เชื่อในพระเยซูเป็นผูช้อบธรรมด้วย 27 เม่ือเป็นเชน่น้ันแล้วเราจะเอาอะไรมาอวด  ก็  หมด
หนทาง จะอา้งหลักอะไรวา่หมดหนทาง อา้งหลักการประพฤติ หรอื  ไม่ใช ่ แต่ ต้องอา้งหลักของความเชื่อ 28  
เหตุ ฉะน้ันเราทัง้หลายสรุปได้ วา่ คนหน่ึงคนใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ ก็ โดยอาศัยความเชื่อนอกเหนือการ
ประพฤติตามพระราชบัญญั ติ 29 หรอืวา่พระเจ้าน้ันทรงเป็นพระเจ้าของยวิพวกเดียวเท่าน้ันหรอื  พระองค์  
ไม่ ทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติด้วยหรอื  ถู กแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติ ด้วย 30 เพราะ
วา่พระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์ เดียว และพระองค์จะทรงโปรดให ้คนที ่ เข ้าสุ หน ัตเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ
และจะทรงโปรดให ้คนที ่ ไม่ได้  เข ้าสุ หน ัตเป็นคนชอบธรรมก็เพราะความเชื่ อด ุจกัน 31 ถ้าเชน่น้ันเราลบล้าง
พระราชบัญญั ติด ้วยความเชื่อหรอื ขอพระเจ้าอยา่ยอมให้เป็นเชน่น้ันเลย เรากลับสนับสนนุพระราชบัญญั 
ติ เสี ยอ ีก

4
อบัราฮมัผู้เป็นแบบอยา่ง

1  ถ้าเชน่น้ัน เราจะวา่อบัราฮมับรรพบุรุษของเราได้ ประโยชน์ อะไรตามเน้ือหนังเล่า

พระเจ้าไม่ทรงถือโทษบาปต่อคนชอบธรรม
2 เพราะถ้าอบัราฮมัเป็นผู้ชอบธรรมโดยการกระทํา ท่านก็ มี ทางท่ีจะอวดได้  แต่  มิใช ่จําเพาะพระพักตร ์

พระเจ้า 3 ด้วยวา่พระคัมภีรว์า่อยา่งไร  ก็  วา่ �อบัราฮมัได้เชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงนับวา่เป็นความชอบ
ธรรมแก่ ท่าน � 4 ดังน้ันคนท่ีอาศัยการกระทําก็ ไม่ ถือวา่บําเหน็จท่ี ได้ น้ันเป็นเพราะพระคุ ณ  แต่  ถือวา่ บํา
เหน็ จน ้ันเป็นค่าแรงของงานท่ี ได้  ทํา 5 ส่วนคนท่ี มิได้ อาศัยการกระทํา  แต่  ได้ เชื่อในพระองค์  ผู้ ทรงโปรดให้
คนอธรรมเป็นคนชอบธรรมได้ ความเชื่อของคนน้ันต้องนับวา่เป็นความชอบธรรม 6  ดังท่ี  ดาว ิดได้ กล ่าวถึง
ความสุขของคนท่ีพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เป็นคนชอบธรรม โดยมิ ได้ อาศัยการกระทํา 7  วา่ �คนทัง้หลายซ่ึง
พระเจ้าทรงโปรดยกความชัว่ชา้ของเขาแล้ว และพระเจ้าทรงกลบเกล่ือนบาปของเขาแล้ วก ็ เป็นสุข 8  บุ คคล
ท่ี องค์ พระผู้เป็นเจ้ามิ ได้ ทรงถือโทษบาปของเขาก็ เป็นสุข �

ความรอดของอบัราฮมัเป็นแบบอยา่งแก่ทัง้ชาวยวิและชาวต่างชาติ
9 ถ้าเชน่น้ันความสุ ขม ี แก่  คนที ่ เข ้าสุ หน ัตพวกเดียวหรอื หรอืวา่มี แก่ พวกท่ี มิได้  เข ้าสุ หน ั ตด ้วย เพราะ

เรากล่าววา่ �เพราะความเชื่อน้ันเองทรงถือวา่อบัราฮมัเป็นคนชอบธรรม� 10  แต่ พระเจ้าทรงถืออยา่งไร
เม่ือท่านเข้าสุ หน ัตแล้วหรอื หรอืเม่ือยงัไม่ ได้  เข้าสุหนัต  มิใช ่เม่ือท่านเข้าสุ หน ัตแล้วแต่เม่ือท่านยงัไม่ ได้  เข้า
สุหนัต 11 และท่านได้ เข ้าสุ หน ัตเป็นเครือ่งหมายสําคัญ เป็นตราแหง่ความชอบธรรม ซ่ึงเกิดโดยความเชื่อ
ท่ีท่านได้ มี  อยู ่เม่ือท่านยงัไม่ ได้  เข้าสุหนัต เพื่อท่านจะได้เป็นบิดาของคนทัง้ปวงท่ี เชื่อ  ทัง้ท่ี เม่ือเขายงัไม่ ได้  
เข้าสุหนัต เพื่อจะถือวา่เป็นผู้ชอบธรรมด้วย 12 และเพื่อท่านจะเป็นบิดาของคนเหล่าน้ั นที ่ เข้าสุหนัต  ท่ี  มิได้  
เพียงแต่  เข ้าสุ หน ัตเท่าน้ัน  แต่  มี ความเชื่อตามแบบของอบัราฮมับิดาของเราทัง้หลาย ซ่ึงท่านมี อยู ่เม่ือท่าน
ยงัไม่ ได้  เข้าสุหนัต 

เรารบัเอาพระสัญญาโดยความเชื่อ
13 เพราะวา่พระสัญญาท่ีประทานแก่อบัราฮมัและผู้สืบเชื้อสายของท่าน  ท่ี วา่จะได้ทัง้พิภพเป็นมรดกน้ัน

ไม่ ได้  มี มาโดยพระราชบัญญั ติ  แต่  มี มาโดยความชอบธรรมท่ี เก ิดจากความเชื่อ 14 เพราะถ้าเขาเหล่าน้ั นที ่
ถือตามพระราชบัญญั ติ จะเป็นทายาท ความเชื่ อก ็ ไม่มี  ประโยชน์  อะไร และพระสัญญาก็เป็ นอ ันไร ้ประโยชน์ 
15 เพราะพระราชบัญญั ติ น้ันกระทําใหท้รงพระพิโรธ  แต่  ท่ี ใดไม่ มี  พระราชบัญญัติ  ท่ี น่ั นก ็ ไม่มี การละเมิดพระ
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ราชบัญญั ติ 16  ด้วยเหตุน้ี เองการท่ี ได้ รบัมรดกน้ันจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อ เพื่อจะได้เป็นตามพระคุ ณ เพื่อ
พระสัญญาน้ันจะเป็ นที ่ แน่ ใจแก่ ผู้ สืบเชื้อสายของท่านทุกคน  มิใช ่ แก่  ผู้ สืบเชื้อสายท่ีถือพระราชบัญญั ติ พวก
เดียว  แต่  แก่  คนที ่ มี ความเชื่อเชน่เดียวกับอบัราฮมัผู้เป็นบิดาของพวกเราทุกคน 17 ( ตามท่ี  มี  เข ียนไว ้แล ้ วว 
่า �เราได้ ให ้ เจ้ าเป็นบิดาของประชาชาติ มากมาย �) ต่อพระพักตร ์พระองค์  ท่ี ท่านเชื่อ คือพระเจ้าผู้ทรงให ้
คนที ่ตายแล้วฟ้ืนชวีติขึ้นมา และทรงเรยีกสิง่ของท่ีย ังม ิ ได้ เป็นให้เป็นขึ้น 18 ฝ่ายอบัราฮ ัมน ้ันเม่ือไม่ มี หวงั
ซ่ึงเป็ นที ่น่าไวใ้จก็ยงัได้เชื่อไว ้ใจ  มี ความหวงัวา่จะได้เป็นบิดาของประชาชาติ มากมาย ตามคําท่ี ได้ ตรสัไว ้แล 
้ วว ่า �เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเชน่น้ัน� 19 และความเชื่อของท่านมิ ได้ หยอ่นถอยลง  ถึงแม้  อายุ ของท่านได้
ประมาณรอ้ยปี แล้ว ท่านก็ มิได้ คิดวา่รา่งกายของท่านเปรยีบเหมือนตายแล้ว และมิ ได้ คิดวา่ครรภ์นางซา
ราห ์เป็นหมัน 20 ท่านมิ ได้ หวัน่ไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า  แต่ ท่านมีความเชื่ อม ่ันคงยิง่ขึ้น จึง
ถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้า 21 ท่านเชื่ อม ั ่นว ่า  พระองค์ ทรงฤทธิส์ามารถกระทําใหสํ้าเรจ็ได้ ตามท่ี  พระองค์ ตร ั
สส ัญญาไว้ 22  ด้วยเหตุน้ี  เอง พระเจ้าทรงถือวา่ความเชื่อของท่านเป็นความชอบธรรมแก่ ท่าน 23  แต่ คําวา่
�ทรงนับวา่เป็นความชอบธรรมแก่ ท่าน �  น้ัน  มิได้  เข ียนไวสํ้าหร ับท ่านแต่ ผู้เดียว 24  แต่ สําหรบัพวกเราด้วย
จะทรงถือวา่เราเป็นคนชอบธรรม คือเราท่ีเชื่อวางใจในพระองค์ ผู้ ทรงให ้พระเยซู  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ฟ้ืนขึ้นจากความตาย 25 คือพระองค์ ผู้ ทรงถูกมอบไวเ้พราะการละเมิดของเรา และได้ทรงฟ้ืนขึ้นจากความ
ตายเพื่อใหเ้ราเป็นคนชอบธรรม

5
พระพรแหง่ความชอบธรรม

1  เหตุ ฉะน้ันเม่ือเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึ งม ี สันติ สุขกับพระเจ้าทางพระเยซู ครสิต์  
องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 2 โดยทางพระองค์ เราจึงได้ เข ้าในรม่พระคุณท่ีเรายนือยู่โดยความเชื่อ และเรา
ชื่นชมยนิดีในความหวงัใจวา่จะได้ มี ส่วนในสงา่ราศีของพระเจ้า 3  ยิง่กวา่น้ัน เราชื่นชมยนิดีในความทุกข์
ยากด้วย เพราะเรารูว้า่ความทุกข์ยากน้ันทําให ้เก ิดความอดทน 4 และความอดทนทําให ้เก ิ ดม ี ประสบการณ์ 
และประสบการณ์ ทําให ้ เก ิ ดม ีความหวงัใจ 5 และความหวงัใจมิ ได้  ทําให ้ เก ิดความละอาย เพราะเหตุวา่ความ
รกัของพระเจ้าได้หลัง่ไหลเข้าสู่ จิ ตใจของเรา โดยทางพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิซ่ึงพระองค์ ได้ ประทานให ้แก่ เรา
แล้ว 6 ขณะเม่ือเรายงัขาดกําลัง พระครสิต์ ก็ได้ ทรงสิน้พระชนม์เพื่อชว่ยคนอธรรมในเวลาท่ี เหมาะสม 7  ไม่  
ใคร ่จะมีใครตายเพื่อคนชอบธรรม  แต่บางที จะมีคนอาจตายเพื่อคนดี ก็ได้ 8  แต่ พระเจ้าทรงสําแดงความ
รกัของพระองค์ แก่ เราทัง้หลาย คือขณะท่ีเรายงัเป็นคนบาปอยู ่น้ัน พระครสิต์ ได้ ทรงสิน้พระชนม์เพื่อเรา
9 เพราะเหตุน้ันเม่ือเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหติของพระองค์  ยิง่กวา่น้ัน เราจะพ้นจากพระพิโรธ
โดยพระองค์ 10 เพราะวา่ถ้าขณะท่ีเรายงัเป็นศั ตรู เราได้ กล ับคืนดีกับพระเจ้าโดยท่ีพระบุตรของพระองค์ 
สิน้พระชนม์ ยิง่กวา่น้ั นอ ีกเม่ือเรากลับคืนดี แล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์ ช ีพของพระองค์ แน่ 11  มิใช ่เพียง
เท่าน้ัน เราทัง้หลายยงัชื่นชมยนิดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา เพราะโดย
พระองค์น้ันเราจึงได้ กล ับคืนดีกับพระเจ้า

ความผิดบาปโดยอาดัม ความชอบธรรมโดยพระครสิต์
12  เหตุ ฉะน้ันเชน่เดียวกั บท ่ีบาปได้ เข ้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็ เก ิดมาเพราะบาปน้ัน

และความตายก็ ได้  แผ่ ไปถึงมวลมนษุย ์ทุกคน เพราะมนษุย ์ทุ กคนทําบาป 13 (บาปได้ มี  อยู ่ในโลกแล้ วก ่อนมี 
พระราชบัญญัติ  แต่  ท่ี ใดไม่ มี  พระราชบัญญัติ  ก็  ไม่ ถือวา่มี บาป 14 อยา่งไรก็ตามความตายก็ ได้ ครอบงาํตลอด
มาตัง้แต่ อาด ัมจนถึงโมเสส  แม้  คนที ่ มิได้ ทําบาปอยา่งเดียวกับการละเมิดของอาดัม  ผู้ ซ่ึงเป็นแบบของผู้ ท่ี 
จะเสด็จมาภายหลัง 15  แต่ ของประทานแหง่พระคุณน้ันหาเป็นเชน่ความละเมิดน้ันไม่ เพราะวา่ถ้าคนเป็ นอ 
ันมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนๆเดียว มากยิง่กวา่น้ัน พระคุณของพระเจ้าและของประทานโดย
พระคุณของพระองค์ ผู้ เดียวน้ัน คือพระเยซู ครสิต์  ก็  มี  บรบูิรณ์  แก่ คนเป็ นอ ันมาก 16และของประทานน้ั นก ็ ไม่ 
เหมือนกับผลซ่ึงเกิดจากบาปของคนน้ันคนเดียว เพราะวา่การพิพากษาท่ี เก ิดขึ้นเน่ืองจากการละเมิดเพียง
ครัง้เดียวน้ัน  ได้  นําไปสู่ การลงโทษ  แต่ ของประทานภายหลังการละเมิดหลายครัง้น้ันนําไปสู่ ความชอบธรรม 
17 เพราะวา่ถ้าโดยการละเมิดของคนน้ันคนเดียว  เป็นเหตุให ้ความตายครอบงาํอยู่โดยคนน้ันคนเดียว มาก
ยิง่กวา่น้ันคนทัง้หลายท่ีรบัพระคุณอนัไพบูลย์และรบัของประทานแหง่ความชอบธรรม  ก็ จะดํารงชวีติและ
ครอบครองโดยพระองค์ ผู้เดียว คือพระเยซู ครสิต์ ) 18 ฉะน้ันการพิพากษาลงโทษได้มาถึงคนทัง้ปวงเพราะ
การละเมิดของคนๆเดียวฉันใด ความชอบธรรมของพระองค์ ผู้ เดียวก็นําของประทานแหง่พระคุณมาถึงทุก
คนฉันน้ัน คือความชอบธรรมแหง่ชวีติ 19 เพราะวา่คนเป็ นอ ันมากเป็นคนบาปเพราะคนๆเดียวท่ี มิได้ เชื่อ
ฟังฉันใด คนเป็ นอ ันมากก็เป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ ผู้ เดียวท่ี ได้ ทรงเชื่อฟังฉันน้ัน 20 เม่ื อม ี พระราช
บัญญัติ  ก็  ทําให ้ มี การละเมิดพระราชบัญญั ติ ปรากฏมากขึ้น  แต่  ท่ี ใดมีบาปปรากฏมากขึ้น  ท่ี น่ันพระคุณก็จะ
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ไพบูลย ์ยิง่ขึ้น 21 เพื่อวา่บาปได้ครอบงาํทําให้ถึงซ่ึงความตายฉันใด พระคุณก็ครอบงาํด้วยความชอบธรรม
ใหถึ้งซ่ึงชวี ิตน ิรนัดร์ โดยทางพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันน้ัน

6
การตายฝ่ายความบาป  แต่  มี  ช ีวติฝ่ายพระครสิต์

1 ถ้าเชน่น้ันแล้วเราจะวา่อยา่งไร ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิง่ขึ้นหรอื 2 ขอพระเจ้า
อยา่ยอมให้เป็นเชน่น้ันเลย พวกเราท่ีตายต่อบาปแล้ว จะมี ช ีวติในบาปต่อไปอยา่งไรได้ 3 ท่านไม่ รู ้ หรอืวา่ 
เราทัง้หลายท่ี ได้ รบับัพติศมาเข้าในพระเยซู ครสิต์  ก็ได้ รบับัพติศมาน้ันเข้าในความตายของพระองค์ 4  เหตุ 
ฉะน้ันเราจึงถูกฝังไวกั้บพระองค์ แล ้วโดยการรบับัพติศมาเข้าส่วนในความตายน้ัน เหมือนกั บท ่ีพระครสิต์ 
ได้ ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระรศัมีของพระบิดาอยา่งไร เราก็จะได้ดําเนินตามชวีติ
ใหม่ด้วยอยา่งน้ัน 5 เพราะวา่ถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์ แล ้วในการตายอยา่งพระองค์ เราก็จะเป็นขึ้นมา
อยา่งพระองค์ ได้ ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย 6 เราทัง้หลายรู ้แล ้ วว ่า  มนษุย ์ เก ่าของเราน้ันได้ ถู กตรงึไว้
กับพระองค์ แล้ว เพื่อตั วท ีบ่าปน้ันจะถูกทําลายให ้สิ ้นไป เพื่อเราจะไม่เป็นทาสของบาปอกีต่อไป 7 เพราะวา่ผู้ 
ท่ี ตายแล้ วก ็พ้นจากบาป 8  แต่ ถ้าเราตายแล้ วก ับพระครสิต์ เราเชื่อวา่เราจะมี ช ีวติอยู่กับพระองค์ ด้วย 9 เรา
ทัง้หลายรู ้อยู ่ วา่ พระครสิต์ ท่ี ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายแล้ วน ้ันจะหาตายอกีไม่ ความตายหาครอบงาํ
พระองค์ต่อไปไม่ 10 ด้วยวา่ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงตายน้ัน  พระองค์  ได้ ทรงตายต่อบาปหนเดียว  แต่ ซ่ึงพระองค์
ทรงมี ช ีวติอยู ่น้ัน  พระองค์ ทรงมี ช ีวติเพื่อพระเจ้า

ทาสแหง่ความชอบธรรม
11 เหมือนกันเชน่น้ันแหละ ท่านทัง้หลายจงถือวา่ ท่านได้ตายต่อบาปและมี ช ีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า ในพระ

เยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 12  เหตุ ฉะน้ันอยา่ให้บาปครอบงาํกายท่ีต้องตายของท่าน ซ่ึงทําให้
ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายน้ัน 13 อยา่ยกอวยัวะของท่านให ้แก่  บาป  ให ้เป็นเครือ่งใช้ในการอธรรม  แต่ จง
ถวายตัวของท่านแด่ พระเจ้า เหมือนหน่ึงคนท่ีเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวยัวะของท่านเป็น
เครือ่งใช้ในการชอบธรรมถวายแด่ พระเจ้า 14 เพราะวา่บาปจะมีอาํนาจเหนือท่านทัง้หลายต่อไปก็ หามิได้ 
เพราะวา่ท่านทัง้หลายมิ ได้  อยู ่ ใต้  พระราชบัญญัติ  แต่  อยู ่ ใต้  พระคุณ 15 ถ้าเชน่น้ันจะเป็นอยา่งไรต่อไป เราจะ
ทําบาปเพราะมิ ได้  อยู ่ ใต้  พระราชบัญญัติ  แต่  อยู ่ ใต้ พระคุณกระน้ันหรอื ขอพระเจ้าอยา่ยอมใหเ้ป็นเชน่น้ันเลย
16 ท่านทัง้หลายไม่ รู ้ หรอืวา่ ท่านจะยอมตัวรบัใช้เชื่อฟังคําของผู้ ใด ท่านก็เป็นทาสของผู้ ท่ี ท่านเชื่อฟังน้ัน
คือเป็นทาสของบาปซ่ึงนําไปสู่ ความตาย หรอืเป็นทาสของการเชื่อฟังซ่ึงนําไปสู่ ความชอบธรรม 17  แต่ จง
ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะวา่เม่ื อก ่อนน้ันท่านเป็นทาสของบาป  แต่  บัดน้ี ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคําสอนน้ันซ่ึง
ทรงมอบไว ้แก่  ท่าน 18 เม่ือท่านพ้นจากบาปแล้ว ท่านก็ ได้ กลายเป็นทาสของความชอบธรรม 19 ข้าพเจ้ายก
เอาตัวอยา่งมนษุย์มาพูด เพราะเหตุเน้ือหนังของท่านออ่นกําลัง เพราะท่านเคยให้อวยัวะของท่านเป็นทาส
ของการโสโครกและของความชัว่ชา้ซ้อนชัว่ชา้ฉันใด  บัดน้ี ท่านจงใหอ้วยัวะของท่านเป็นทาสของความชอบ
ธรรม  เพื่อให ้ถึงความบร ิสุทธ ์ิ ฉันน้ัน 20 เพราะเม่ือท่านทัง้หลายเป็นทาสของบาป ความชอบธรรมก็ ไม่ได้ 
ครอบครองท่าน 21ขณะน้ันท่านได้ ผลประโยชน์ อะไรในการเหล่าน้ัน ซ่ึ งบ ัดน้ีท่านทัง้หลายก็ ละอาย ด้วยวา่ท่ี
สุดท้ายของการเหล่าน้ั นก ็คือความตาย 22  แต่  เดีย๋วน้ี ท่านทัง้หลายพ้นจากการเป็นทาสของบาป และกลับ
มาเป็นผู้ รบัใช ้ของพระเจ้าแล้ว ผลท่ีท่านได้ร ับก คื็อความบร ิสุทธ ิ์ และผลสุดท้ายคือชวี ิตน รินัดร์ 23 เพราะวา่
ค่าจ้างของความบาปคือความตาย  แต่ ของประทานของพระเจ้าคือชีว ิตน ิรนัดรใ์นพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าของเรา

7
การยอมตามพระครสิต์อยา่งไม่ เลิกรา้ง 

1  พี่ น้องทัง้หลาย ท่านไม่ รู ้ หรอื (ข้าพเจ้าพู ดก ับคนท่ี รู ้ พระราชบัญญัติ  แล้ว ) วา่พระราชบัญญั ติ น้ั นม ีอาํ
นาจเหนื อมนษุย ์เฉพาะในขณะท่ีย ังม ี ช ีวิตอยู ่เท่าน้ัน 2  เพราะวา่  ผู้ หญิงท่ี สามี ย ังม ี ช ีวิตอยู่น้ันต้องอยู ่ใต้  
พระราชบัญญัติ วา่ด้วยประเพณี สามีภรรยา  แต่ ถ้าสามี ตาย  ผู้ หญิงน้ั นก ็พ้นจากพระราชบัญญั ติว ่าด้วย
ประเพณี สามีภรรยา 3  ฉะน้ัน ถ้าผู้หญิงน้ันไปแต่งงานกับชายอื่นในเม่ือสามีย ังม ี ช ีวติอยู่ นางก็ ได้ ชื่อวา่เป็น
หญิงล่วงประเวณี  แต่ ถ้าสามีตายแล้ว นางก็พ้นจากพระราชบัญญั ติ  น้ัน  แม้ นางไปแต่งงานกับชายอื่ นก ็หา
ผิดประเวณี ไม่ 4 เชน่น้ันแหละ  พี่ น้องทัง้หลายของข้าพเจ้า ท่านทัง้หลายได้ตายจากพระราชบัญญั ติ ทาง
พระกายของพระครสิต์ ด้วย เพื่อท่านจะตกเป็นของผู้ อื่น คือของพระองค์ ผู้ ทรงฟ้ืนขึ้นมาจากความตายแล้ว
เพื่อเราทัง้หลายจะได้ เก ิดผลถวายแด่ พระเจ้า 5 เพราะวา่เม่ือเราเคยมี ช ีวติตามเน้ือหนัง ตัณหาชัว่ซ่ึงเป็นมา
โดยพระราชบัญญั ติ  ได้  ทําให ้อวยัวะของเราเกิดผลนําไปสู่ ความตาย 6  แต่  บัดน้ี เราได้พ้นจากพระราชบัญญั ติ 
คือได้ตายจากพระราชบัญญั ติ  ท่ี  ได้ ผูกมัดเราไว้ เพื่อเราจะได้ ไม่  ประพฤติ ตามตั วอ ักษรในประมวลพระราช
บัญญั ติ  เก่า  แต่ จะดําเนินชวีติใหม่ตามลักษณะจิตวญิญาณ
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 พระราชบัญญัติ  ชี ้วา่ทุกคนต้องการความรอด
7 ถ้าเชน่น้ันเราจะวา่อยา่งไร วา่พระราชบัญญั ติ คือบาปหรอื ขอพระเจ้าอยา่ยอมใหเ้ป็นเชน่น้ันเลย  แต่ วา่

ถ้ามิ ใช ่เพราะพระราชบัญญั ติ  แล้ว ข้าพเจ้าก็จะไม่ รู ้จักบาป เพราะวา่ถ้าพระราชบัญญั ติ  มิได้ หา้มวา่ �อยา่
โลภ� ข้าพเจ้าก็จะไม่ รู ้วา่อะไรคือความโลภ 8  แต่ วา่บาปได้ถือเอาพระบัญญั ติ น้ันเป็นชอ่ง  ทําให ้ตัณหาชั ่วท ุ
กอยา่งเกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้า เพราะวา่ถ้าไม่ มี  พระราชบัญญัติ บาปก็ตายเสียแล้ว 9 เพราะครัง้หน่ึงข้าพเจ้า
ดํารงชวีติอยู่โดยปราศจากพระราชบัญญั ติ  แต่ เม่ื อม ีพระบัญญั ติ บาปก็ กล ับมีขึ้ นอ ีกและข้าพเจ้าก็ ตาย 
10 พระบัญญั ติ น้ันซ่ึ งม ีขึ้นเพื่อให ้มีชวีติ ข้าพเจ้าเห ็นว ่ากลับเป็นเหตุ ท่ี  ทําให ้ถึงความตาย 11 เพราะวา่บาป
ได้ถือเอาพระบัญญั ติ น้ันเป็นชอ่งทางล่อลวงข้าพเจ้า และประหารข้าพเจ้าให้ตายด้วยพระบัญญั ติ  น้ัน 12  
เหตุ ฉะน้ันพระราชบัญญั ติ จึงเป็นสิง่บร ิสุทธ ์ิและพระบัญญั ติ  ก็  บรสุิทธิ ์ ยุติธรรม และดี 13  ถ้าเชน่น้ัน  สิ ่งท่ี 
ดี  กล ับทําให้ข้าพเจ้าต้องตายหรอื ขอพระเจ้าอยา่ยอมให้เป็นเชน่น้ันเลย บาปต่างหาก คือบาปซ่ึงอาศัยสิง่
ท่ี ดีน ้ันทําให้ข้าพเจ้าต้องตาย เพื่อจะให้ปรากฏวา่บาปน้ันเป็นบาปจรงิและโดยอาศัยพระบัญญั ติ  น้ัน บาปก็
ปรากฏวา่ชัว่รา้ยยิง่นัก 14 เพราะเรารูว้า่พระราชบัญญั ติ น้ันเป็นโดยฝ่ายจิตวญิญาณ  แต่ วา่ข้าพเจ้าเป็นแต่
เน้ือหนังถูกขายไว ้ให ้ อยู ่ ใต้  บาป 

 การต่อสู้ กันระหวา่งฝ่ายเน้ือหนั งก ับฝ่ายจิตวญิญาณ
15 ข้าพเจ้าไม่ เข ้าใจการกระทําของข้าพเจ้าเอง เพราะวา่ข้าพเจ้าไม่ทําสิง่ท่ีข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะทํา  แต่  

กล ับทําสิง่ท่ีข้าพเจ้าเกลียดชงัน้ัน 16  เหตุ ฉะน้ันถ้าข้าพเจ้าทําสิง่ท่ีข้าพเจ้าไม่ปรารถนาท่ีจะทํา ข้าพเจ้าก็
ยอมรบัวา่พระราชบัญญั ติ น้ันดี 17 ฉะน้ันข้าพเจ้าจึ งม ิ ใช ่ ผู้กระทํา  แต่ วา่บาปซ่ึงอยู่ในตัวข้าพเจ้าน่ันเองเป็น
ผู้ ทํา 18 ด้วยวา่ข้าพเจ้ารูว้า่ในตัวข้าพเจ้า (คือในเน้ือหนังของข้าพเจ้า�  ไม่มี  ความดี ประการใดอยู ่เลย เพราะ
วา่เจตนาดีข้าพเจ้าก็ มี  อยู ่ แต่ ซ่ึงจะกระทําการดีน้ันข้าพเจ้าหาได้กระทําไม่ 19 ด้วยวา่การดีน้ันซ่ึงข้าพเจ้า
ปรารถนาทํา ข้าพเจ้าไม่ ได้  กระทํา  แต่ การชัว่ซ่ึงข้าพเจ้ามิ ได้ ปรารถนาทํา ข้าพเจ้ายงัทําอยู่ 20  ถ้าแม้ ข้าพเจ้า
ยงัทําสิง่ซ่ึงข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทํา  ก็  ไม่ใช ่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ กระทํา  แต่ บาปซ่ึงอยู่ในตัวข้าพเจ้าน่ันเอง
เป็นผู้ กระทํา 21 ดังน้ันข้าพเจ้าจึงเห ็นว ่าเป็นกฎอยา่งหน่ึง คือเม่ือใดข้าพเจ้าตัง้ใจจะกระทําความดี ความ
ชั ่วก ็ยงัติ ดอย ู่ในตัวข้าพเจ้า 22 เพราะวา่ส่วนลึกในใจของข้าพเจ้าน้ัน ข้าพเจ้าชื่นชมในพระราชบัญญั ติ ของ
พระเจ้า 23  แต่ ข้าพเจ้าเห ็นม ีกฎอกีอยา่งหน่ึงอยู่ในอวยัวะของข้าพเจ้า ซ่ึงต่อสู้กับกฎแหง่จิตใจของข้าพเจ้า
และชกันําให้ข้าพเจ้าอยู ่ใต้ บังคับกฎแหง่บาปซ่ึงอยู่ในอวยัวะของข้าพเจ้า 24  โอ ข้าพเจ้าเป็นคนเข็ญใจจรงิ
ใครจะชว่ยข้าพเจ้าให้พ้นจากรา่งกายแหง่ความตายน้ี ได้ 25 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า โดยทางพระเยซู 
ครสิต์  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าของเรา ฉะน้ันทางด้านจิตใจข้าพเจ้ารบัใช ้พระราชบัญญัติ ของพระเจ้า  แต่ ด้านฝ่าย
เน้ือหนังข้าพเจ้ารบัใชก้ฎแหง่บาป

8
 ไม่มี การปรบัโทษแก่คนทัง้หลายท่ี อยู ่ในพระเยซู ครสิต์ 

1  เหตุ ฉะน้ันบัดน้ีการปรบัโทษจึงไม่ มี  แก่ คนทัง้หลายท่ี อยู ่ในพระเยซู ครสิต์  ผู้  ไม่ ดําเนินตามฝ่ายเน้ือหนัง
 แต่ ตามฝ่ายพระวญิญาณ 2 เพราะวา่กฎของพระวญิญาณแหง่ชวีติในพระเยซู ครสิต์  ได้  ทําให ้ข้าพเจ้าพ้น
จากกฎแหง่บาปและความตาย 3 เพราะสิง่ซ่ึงพระราชบัญญั ติ  ทําไม ่ ได้ เพราะเน้ือหนังทําให้ออ่นกําลังไปน้ัน
พระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเน้ือหนังท่ีบาปและเพื่อไถ่ บาป  พระองค์ จึงได้ทรง
ปรบัโทษบาปท่ี อยู ่ในเน้ือหนัง 4 เพื่อความชอบธรรมของพระราชบัญญั ติ จะได้สําเรจ็ในพวกเรา  ผู้  ไม่ ดําเนิน
ตามฝ่ายเน้ือหนัง  แต่ ตามฝ่ายพระวญิญาณ

 อยู ่ฝ่ายพระวญิญาณหรอือยูฝ่่ายเน้ือหนัง
5  เพราะวา่ คนทัง้หลายท่ี อยู ่ฝ่ายเน้ือหนั งก ็ปักใจในสิง่ซ่ึงเป็นของของเน้ือหนัง  แต่ คนทัง้หลายท่ี อยู ่ฝ่าย

พระวญิญาณก็ปักใจในสิง่ซ่ึงเป็นของของพระวญิญาณ 6 ด้วยวา่ซ่ึงปักใจอยูกั่บเน้ือหนั งก คื็อความตาย และ
ซ่ึงปักใจอยู่กับพระวญิญาณก็คือชวีติและสันติ สุข 7  เหตุ วา่ใจซ่ึงปักอยู่กับเน้ือหนังน้ั นก ็เป็นศั ตรู ต่อพระเจ้า
เพราะหาได้ อยู ่ ใต้ บังคับพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้าไม่ และท่ี จร ิงจะอยู ่ใต้ บังคับพระราชบัญญั ติ น้ันไม่ ได้ 
8 เพราะฉะน้ันคนทัง้หลายท่ี อยู ่ฝ่ายเน้ือหนังจะเป็ นที ่ชอบพระทัยพระเจ้าก็ หามิได้ 9 ถ้าพระวญิญาณของ
พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทัง้หลายจรงิๆแล้ว ท่านก็ มิได้  อยู ่ฝ่ายเน้ือหนัง  แต่  อยู ่ฝ่ายพระวญิญาณ  แต่ ถ้า
ผู้ใดไม่ มี พระวญิญาณของพระครสิต์  ผู้ น้ั นก ็ ไม่ เป็นของพระองค์ 10 และถ้าพระครสิต์ อยู ่ในท่านทัง้หลาย
แล้ว รา่งกายก็ตายไปเพราะบาป  แต่  จิ ตวญิญาณก็ มี  ช ีวติเพราะความชอบธรรม 11  แต่ ถ้าพระวญิญาณของ
พระองค์  ผู้ ทรงชุบให ้พระเยซู เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยูใ่นท่านทัง้หลาย  พระองค์  ผู้ ทรงชุบใหพ้ระ
ครสิต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ วน ้ัน จะทรงกระทําให้กายซ่ึงต้องตายของท่าน เป็นขึ้นมาใหม่ ด้วย โดย
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พระวญิญาณของพระองค์ซ่ึงทรงสถิตอยู่ในท่านทัง้หลาย 12 ท่านพี่น้องทัง้หลาย  เหตุ ฉะน้ันเราทัง้หลาย
เป็นหน้ี  แต่  มิใช ่ เป็นหน้ี ฝ่ายเน้ือหนังท่ีจะดําเนินชวีติตามเน้ือหนัง 13 เพราะวา่ถ้าท่านทัง้หลายดําเนินชวีติ
ตามฝ่ายเน้ือหนังแล้ว ท่านจะต้องตาย  แต่ ถ้าโดยฝ่ายพระวญิญาณท่านได้ทําลายการของฝ่ายกายเสีย
ท่านก็จะดํารงชวีติได้

 ผู้ เชื่อเป็นผู้รบัมรดกรว่มกั นก ับพระครสิต์
14 ด้วยวา่พระวญิญาณของพระเจ้าได้ทรงนําพาคนหน่ึงคนใด คนเหล่าน้ั นก ็เป็นบุตรของพระเจ้า 15  เหตุ 

วา่ท่านไม่ ได้ ร ับน ิสัยอยา่งทาสซ่ึงทําให้ตกในความกลั วอ ีก  แต่ ท่านได้รบัพระวญิญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรซ่ึง
ใหเ้ราทัง้หลายรอ้งเรยีกพระเจ้าวา่ �อบับา� คือพระบิดา 16 พระวญิญาณน้ันเป็นพยานรว่มกับจิตวญิญาณ
ของเราทัง้หลายวา่ เราทัง้หลายเป็นบุตรของพระเจ้า 17 และถ้าเราทัง้หลายเป็นบุตรแล้ว เราก็เป็นทายาท
คือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทรว่มกับพระครสิต์ เม่ือเราทัง้หลายทนทุกข์ทรมานด้วยกั นก ับ
พระองค์ น้ัน  ก็ เพื่อเราทัง้หลายจะได้สงา่ราศีด้วยกั นก ับพระองค์ ด้วย 

รา่งกายท่ีตายได้รอคอยสงา่ราศี แห ่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย
18 เพราะข้าพเจ้าเห ็นว ่า  ความทุกข์ ลําบากแหง่สมัยปัจจุบันน้ี  ไม่ สมควรท่ีจะเอาไปเปรยีบกับสงา่ราศีซ่ึง

จะเผยในเราทัง้หลาย 19 ด้วยวา่สรรพสิง่ท่ีทรงสรา้งแล้ว  มี ความเพียรคอยท่าปรารถนาให ้บุ ตรทัง้หลายของ
พระเจ้าปรากฏ 20 เพราะวา่สรรพสิง่เหล่าน้ันต้องเข้าอยู่ในอาํนาจของอนิจจัง  ไม่ใช ่ตามใจชอบของตนเอง
 แต่ เป็นไปตามพระองค์ ผู้ ทรงบันดาลให ้เข ้าอยู่น้ันด้วยมีความหวงัใจ 21 วา่สรรพสิง่เหล่าน้ันจะได้รอดจาก
อาํนาจแหง่ความเป่ือยเน่า และจะเข้าในเสรภีาพซ่ึ งม ีสงา่ราศี แห ่ งบ ุตรทัง้หลายของพระเจ้าด้วย 22 เรารู ้
อยู ่ วา่ บรรดาสรรพสิง่ท่ีทรงสรา้งน้ัน กําลังครํา่ครวญและผจญความทุกข์ลําบากเจ็บปวดด้วยกันมาจนทุก
วนัน้ี 23 และไม่ ใช ่สรรพสิง่ทัง้ปวงเท่าน้ัน  แต่ เราทัง้หลายเองด้วย  ผู้  ได้ รบัผลแรกของพระวญิญาณ ตัวเรา
เองก็ยงัครํา่ครวญคอยจะเป็นอยา่งบุตร คือท่ีจะทรงไถ่กายของเราทัง้หลายไว้ 24  เหตุ วา่เราทัง้หลายรอดได้
เพราะความหวงัใจ  แต่ ความหวงัใจในสิง่ท่ีเราเหน็ได้หาได้เป็นความหวงัใจไม่ ด้วยวา่ใครเล่าจะยงัหวงัในสิง่
ท่ีเขาเหน็ 25  แต่ ถ้าเราทัง้หลายคอยหวงัใจในสิง่ท่ีเรายงัไม่ ได้  เหน็ เราจึ งม ีความเพียรคอยสิง่น้ัน

พระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ทรงอธษิฐานเพื่อเราด้วยกั นก ับเรา
26 พระวญิญาณก็ทรงชว่ยเราเม่ือเราออ่นกําลั งด ้วยเช ่นก ัน เพราะเราไม่ รู ้วา่เราควรจะอธษิฐานขอสิง่

ใดอยา่งไร  แต่ พระวญิญาณเองทรงชว่ยขอเพื่อเราด้วยความครํา่ครวญซ่ึงเหลือท่ีจะพูดได้ 27 และพระองค์
 ผู้ ทรงตรวจค้นใจมนษุย์  ก็ ทรงทราบความหมายของพระวญิญาณ เพราะวา่พระองค์ทรงอธษิฐานขอเพื่อว ิ
สุทธ ิชนตามท่ีชอบพระทัยพระเจ้า

ทรงเร ียก ทรงประทานความรอด ทรงใหเ้ป็นคนชอบธรรม ทรงประทานสงา่ราศี
28 เรารู ้วา่ พระเจ้าทรงรว่มมื อก ับคนทัง้หลายท่ีรกัพระองค์  ให ้ เก ิดผลอนัดีในทุกสิง่ คือคนทัง้ปวงท่ี 

พระองค์  ได้ ทรงเรยีกตามพระประสงค์ของพระองค์ 29 เพราะวา่ผู้ หน ่ึงผู้ใดท่ี พระองค์  ได้ ทรงทราบอยู ่แล้ว 
 ผู้ น้ันพระองค์ ได้ ทรงตัง้ไว ้ให ้เป็นตามลักษณะพระฉายแหง่พระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรน้ันจะได้
เป็นบุตรหวัปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็ นอ ันมาก 30 ยิง่กวา่น้ันบรรดาผู้ ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงตัง้ไว ้น้ัน  พระองค์  
ได้ ทรงเรยีกมาด้วย และผู้ ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงเรยีกมาน้ัน  พระองค์  ได้ ทรงโปรดให้เป็นผู้ ชอบธรรม และผู้ ท่ี  
พระองค์ ทรงโปรดให้เป็นผู้ ชอบธรรม  พระองค์  ก็ ทรงโปรดให ้มีสงา่ราศี  ด้วย 31 ถ้าเชน่น้ันเราจะวา่อยา่งไร
ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเรา 32  พระองค์  ผู้  มิได้ ทรงหวงพระบุตรของพระองค์ เอง  แต่  ได้ ทรง
โปรดประทานพระบุตรน้ันเพื่อเราทัง้หลาย ถ้าเชน่น้ันพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิง่สารพัดให้เราทัง้
หลาย ด้วยกั นก ับพระบุตรน้ันหรอื 33 ใครจะฟ้องคนเหล่าน้ั นที ่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ พระเจ้าทรงเป็นผู้ ท่ี  
ทําให ้เราเป็นคนชอบธรรมแล้ว 34 ใครเล่าจะเป็นผู้ปรบัโทษอกี  ก็ คือพระครสิต์ ผู้ ทรงสิน้พระชนม์ แล้ว และ
ยิง่กวา่น้ั นอ ีกได้ทรงคืนพระชนม์ ทรงสถิต  ณ เบื้องขวาพระหตัถ์ของพระเจ้า และทรงอธษิฐานขอเพื่อเรา
ทัง้หลายด้วย

 ผู้  เชื่อได้ รบัความรอดนิรนัดร์
35  แล ้วใครจะให้เราทัง้หลายขาดจากความรกัของพระครสิต์ ได้  เล่า จะเป็นความยากลําบาก หรอืความ

ทุกข์ หรอืการข่มเหง หรอืการกันดารอาหาร หรอืการเปลือยกาย หรอืการถูกโพยภัย หรอืการถูกคมดาบ
หรอื 36  ตามท่ี  เข ียนไว ้แล ้ วว ่า �เพราะเหน็แก่ พระองค์ ข้าพระองค์ทัง้หลายจึงถูกประหารวนัยงัค่ํา และนับวา่
เป็นเหมือนแกะสําหรบัจะเอาไปฆ่า� 37  แต่ วา่ในเหตุ การณ์ ทัง้ปวงเหล่าน้ี เรามีชยัเหลือล้นโดยพระองค์ ผู้  ได้ 
ทรงรกัเราทัง้หลาย 38 เพราะข้าพเจ้าเชื่ อม ่ั นว ่า  แม้  ความตาย หรอืชวีติ หรอืทูตสวรรค์ หรอืผู้ มี  บรรดาศักดิ ์
หรอืฤทธิเ์ดชทัง้หลาย หรอืสิง่ซ่ึ งม ี อยู ่ในปัจจุบันน้ี หรอืสิง่ซ่ึงจะมีในภายหน้า 39 หรอืซ่ึงสูง หรอืซ่ึงลึก หรอืสิ ่
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งอ ื่นใดๆท่ี ได้ ทรงสรา้งแล้ วน ้ัน จะไม่สามารถกระทําให้เราทัง้หลายขาดจากความรกัของพระเจ้า ซ่ึ งม ี อยู ่ใน
พระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

9
ความหว่งใยของเปาโลท่ี มีต ่อชาติ อสิราเอล 

1 ข้าพเจ้าพูดตามความจรงิในพระครสิต์ ข้าพเจ้าไม่ ได้  มุสา ใจสํานึกผิดชอบของข้าพเจ้าเป็นพยานฝ่าย
ข้าพเจ้าโดยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ด้วย 2  วา่ ข้าพเจ้ามี ความทุกข์  หน ักและเสียใจเสมอมิ ได้  ขาด 3 เพราะ
วา่ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าเองถูกสาปให้ตัดขาดจากพระครสิต์ เพราะเหน็แก่ พี่ น้องของข้าพเจ้า
คือญาติของข้าพเจ้าตามเน้ือหนัง 4 พวกเขาเป็นคนอสิราเอล  ได้ รบัการทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าและ
สงา่ราศี และบรรดาพันธสัญญา และการทรงประทานพระราชบัญญั ติ และการปรนนิบั ติ พระเจ้าและพระ
สัญญาทัง้หลาย 5 ทัง้บรรพบุรุษก็เป็นของเขาด้วย และพระครสิต์ ก็ได้ ทรงถือกําเนิดตามเน้ือหนังในเชื้อชาติ
ของเขา  พระองค์  ผู้ ทรงอยูเ่หนือสารพัด  ผู้ ซ่ึงพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพระพรเป็นนิตย์ เอเมน

 มิใช ่ชาวยวิจะอยูฝ่่ายจิตวญิญาณทุกคน
6  แต่  มิใช ่วา่พระวจนะของพระเจ้าได้ ไรป้ระโยชน์  ไป เพราะวา่เขาทัง้หลายท่ี เก ิดมาจากอสิราเอลน้ันหาได้

เป็นคนอสิราเอลแท้ ทุ กคนไม่ 7 และมิ ใช ่วา่ทุกคนท่ีเป็นเชื้อสายของอบัราฮมัเป็นบุตรแท้ของท่าน  แต่วา่ 
�เขาจะเรยีกเชื้อสายของเจ้าทางสายอิสอคั� 8 คือวา่เขาเหล่าน้ั นที ่เป็นบุตรตามเน้ือหนังจะนับเป็นบุตร
ของพระเจ้าไม่ ได้  แต่  บุ ตรแหง่พระสัญญาน้ันจึงจะนับเป็นเชื้อสายได้ 9 เพราะพระวจนะแหง่พระสัญญามี
วา่ดังน้ี � คราวน้ี เราจะมาและนางซาราหจ์ะมี บุตรชาย �

พระเจ้าทรงเลือกยาโคบ
10 และมิ ใช ่ เท่าน้ัน  แต่ วา่นางเรเบคาห ์ก็ได้  มีครรภ์ กับชายคนหน่ึ งด ้วย คื ออ สิอคับรรพบุรุษของเรา 11 ( แม้ 

ก่อนบุตรน้ันบังเกิดมา และยงัไม่ ได้ กระทําดีหรอืชัว่ เพื่อพระดํารขิองพระเจ้าในการทรงเลือกน้ันจะตั ้งม ่ัน
คงอยู่  ไม่ใช ่ตามการกระทํา  แต่ ตามซ่ึงพระองค์ทรงเร ียก ) 12  พระองค์ จึงตรสัแก่นางน้ั นว ่า � พี่ จะปรนนิบั 
ติ  น้อง � 13  ตามท่ี  มี คําเขียนไว ้แล ้ วว ่า �เราก็ยงัรกัยาโคบ  แต่ เราได้ เกล ียดเอซาว� 14 ถ้าเชน่น้ันเราจะวา่
อยา่งไร พระเจ้าไม่ทรงยุ ติ ธรรมหรอื ขอพระเจ้าอยา่ยอมใหเ้ป็นเชน่น้ันเลย 15 เพราะพระองค์ตรสักับโมเสส
วา่ �เราประสงค์จะกรุณาผู้ ใด เราก็จะกรุณาผู้ น้ัน และเราประสงค์จะเมตตาผู้ ใด เราก็จะเมตตาผู้ น้ัน �
16 เพราะฉะน้ันจึงไม่ขึ้นแก่ความตัง้ใจหรอืการตะเกียกตะกายของเขา  แต่  ขึ้นอยู ่กับพระเจ้าผู้ทรงสําแดง
พระกรุณา 17 เพราะมีข้อพระคัมภีร ์ท่ี  กล ่าวแก่ ฟาโรห ์ วา่ � เพราะเหตุน้ี เองเราให ้เจ้ ามีตําแหน่งสูง  ก็ เพื่อจะ
แสดงฤทธานภุาพของเราโดยเจ้าและเพื่อใหน้ามของเราถูกประกาศออกไปทัว่โลก� 18  เหตุ ฉะน้ันพระองค์
จะทรงพระกรุณาแก่ ผู้ใด  ก็ จะทรงพระกรุณาผู้ น้ัน และพระองค์จะทรงให ้ผู้ ใดมีใจแข็งกระด้าง  ก็ จะทรง
ให ้ผู้ น้ั นม ีใจแข็งกระด้าง 19  แล ้ วท ่านก็จะกล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ � ถ้าเชน่น้ัน ทําไมพระองค์จึงยงัทรงติ เตียน 
เพราะวา่ผู้ใดจะขัดขืนพระทัยของพระองค์ ได้ � 20  โอ  มนษุย ์ เอย๋  ดูก่อน ท่านคือผู้ใดเล่าซ่ึงท่านจะโต้ตอบ
กับพระเจ้าได้  สิ ่งซ่ึงถูกทําขึ้นแล้ วน ้ันจะกลับวา่แก่ ผู้  ทําได้  หรอืวา่ �ท่านได้กระทําข้าพเจ้าอยา่งน้ี ทําไม �
21 ส่วนชา่งป้ันหม้อ  ไม่มี  สิทธิ ์ ท่ี จะเอาดิ นก ้อนเดียวกันมาป้ันเป็นภาชนะอ ันม ี เกียรติ อนัหน่ึง และภาชนะ
อนัไม่ มีเกียรติ อนัหน่ึงหรอื 22  แล ้วถ้าโดยทรงประสงค์จะสําแดงการลงพระอาชญา และทรงให ้ฤทธิ ์เดช
ของพระองค์ ปรากฏ พระเจ้าได้ทรงอดกลัน้พระทัยไวช้า้นานต่อผู้ เหล่าน้ัน  ท่ี เป็นภาชนะอนัสมควรแก่พระ
อาชญา ซ่ึงเตรยีมไว้สําหรบัความพินาศ 23 เพื่อจะได้ทรงสําแดงสงา่ราศีอ ันอ ุดมของพระองค์ แก่ บรรดา
ผู้ ท่ี เป็นภาชนะแหง่พระเมตตา ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงจัดเตรยีมไว้ก่อนให้สมกับสงา่ราศี 24 คือเราทัง้หลายท่ี 
พระองค์  ได้ ทรงเรยีกมาแล้ว  มิใช ่จากยวิพวกเดียว  แต่ จากพวกต่างชาติ ด้วย 

 มี ชาวอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่ ท่ี จะได้รบัความรอด
25  ดังท่ี  พระองค์ ตรสัไว้ในพระคัมภีรโ์ฮเชยาวา่ �เราจะเรยีกเขาเหล่าน้ั นว ่าเป็นชนชาติของเรา ซ่ึงเม่ื อก 

่อนเขาหาได้เป็นชนชาติของเราไม่ และจะเรยีกเขาวา่เป็ นที ่ รกั ซ่ึงเม่ื อก ่อนเขาหาได้เป็ นที ่รกัไม่ 26 และต่อ
มาในสถานท่ีซ่ึงทรงกล่าวแก่เขาวา่ � เจ้ าทัง้หลายไม่ ใช ่ ชนชาติ ของเรา� ในท่ีน้ันเองเขาจะได้ ชื่อวา่ เป็นบุตร
ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู ่� 27 และท่านอสิยาห ์ได้ รอ้งประกาศเรือ่งพวกอสิราเอลด้วยวา่ � แม้ พวกลู กอ 
ิสราเอลจะมากเหมือนเม็ดทรายท่ี ทะเล  แต่  คนที ่ เหลืออยู ่ เท่ าน้ันจะรอด 28 ด้วยวา่พระองค์จะทรงใหก้ารน้ัน
สําเรจ็ และจะให้สําเรจ็โดยเรว็พลันในความชอบธรรม เพราะวา่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงใหก้ารน้ันสําเรจ็
โดยเรว็พลันบนพิภพน้ี� 29 และตามท่ีท่านอสิยาห ์ได้  กล ่าวไวก่้อนวา่ �ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าแหง่จอมโยธา
มิ ได้ ทรงเหลือเชื้อสายไว ้ให ้เราบ้าง เราก็จะได้เป็นเหมือนเมืองโสโดม และจะเป็นเหมือนเมืองโกโมราห�์
30 ถ้าเชน่น้ันเราจะวา่อยา่งไร จะวา่พวกต่างชาติ ท่ี  ไม่ได้  ใฝ่ หาความชอบธรรม  ก็ ยงัได้รบัความชอบธรรมคือ
ความชอบธรรมท่ี เก ิดขึ้นโดยความเชื่อ 31  แต่ พวกอสิราเอลซ่ึงใฝ่หาพระราชบัญญั ติ  แห ่งความชอบธรรม  ก็ 
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ยงัไม่ ได้  บรรลุ ตามพระราชบัญญั ติ  แห ่งความชอบธรรมน้ัน 32  เพราะอะไร เพราะเหตุ ท่ี เขามิ ได้ แสวงหาโดย
ความเชื่อแต่แสวงหาโดยการกระทําตามพระราชบัญญั ติ เขาจึงสะดุ ดก ้อนห ินที ่ ให ้สะดุดน้ัน 33  ดังท่ี  มี คํา
เขียนไว ้แล ้ วว ่า � จงดู  เถิด เราได้วางศิ ลาก ้อนหน่ึงไวใ้นศิโยนซ่ึงจะทําให ้สะดุด และห ินก ้อนหน่ึงซ่ึงจะทําให ้
ล้ม  แต่  ผู้ ใดท่ีเชื่อในพระองค์น้ั นก ็จะไม่ ได้ รบัความอบัอาย�

10
 ชนชาติ อสิราเอลไม่ รู ้จักความชอบธรรม

1  พี่ น้องทัง้หลาย ความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้าและคําวงิวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อคนอสิราเอลน้ัน
คือขอให้เขารอด 2 ข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาวา่ เขามีความกระตือรอืร ้นที ่จะปรนนิบั ติ  พระเจ้า  แต่ หาได้
เป็นตามปัญญาไม่ 3 เพราะวา่เขาไม่ รู ้จักความชอบธรรมของพระเจ้า  แต่  อุตส่าห ์จะตัง้ความชอบธรรมของ
ตนขึ้น เขาจึงไม่ ได้ ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้า 4 เพราะวา่พระครสิต์ทรงเป็นจุดจบของพระราช
บัญญั ติ  เพื่อให ้ ทุ กคนท่ี มี ความเชื่อได้รบัความชอบธรรม 5 โมเสสได้ เข ียนเรือ่งความชอบธรรมซ่ึ งม ี พระราช
บัญญัติ เป็ นม ูลฐานวา่ �คนใดท่ี ประพฤติ ตามสิง่เหล่าน้ันจะได้ ช ีวติโดยการประพฤติ น้ัน �

ความรอดท่ีทรงให ้แก่  ทุ กคนซ่ึงเชื่อในพระครสิต์
6  แต่ ความชอบธรรมท่ี มี ความเชื่อเป็ นม ูลฐานวา่อยา่งน้ี วา่ �อยา่นึกในใจของตั วว ่า ใครจะขึ้นไปบน

สวรรค์� (คือจะเชญิพระครสิต์ลงมาจากเบื้องบน� 7  หรอื �ใครจะลงไปยงัท่ี ลึก � (คือจะเชญิพระครสิต์ขึ้น
มาจากความตายอกี� 8  แต่ ความชอบธรรมน้ั นว ่าอยา่งไร  ก็  วา่ �ถ้อยคําน้ันอยู ่ใกล้  ท่าน  อยู ่ในปากของท่าน
และอยู่ในใจของท่าน� คือคําแหง่ความเชื่อท่ีเราทัง้หลายประกาศอยู ่น้ัน 9 คือวา่ถ้าท่านจะร ับด ้วยปากของ
ท่านวา่พระเยซูทรงเป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านวา่พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ ให ้เป็น
ขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด 10 ด้วยวา่ความเชื่ อด ้วยใจก็ นําไปสู่  ความชอบธรรม และการยอมร ับด ้วย
ปากก็ นําไปสู่ ความรอด 11 เพราะมีข้อพระคัมภีร ์วา่ � ผู้ ใดท่ีเชื่อในพระองค์น้ั นก ็จะไม่ ได้ รบัความอบัอาย�
12 เพราะวา่พวกยวิและพวกกรกี  ไม่ ทรงถือวา่ต่างกัน ด้วยวา่ทรงเป็นองค์พระผูเ้ป็นเจ้าองค์เดียวกันของคน
ทัง้ปวง ซ่ึงทรงโปรดอยา่งบรบูิ รณ ์ แก่ คนทัง้ปวงท่ีทูลขอต่อพระองค์ 13  เพราะวา่ � ผู้ ใดท่ีจะรอ้งออกพระนาม
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด�

ความสําคัญของผู้ประกาศข่าวประเสรฐิ
14  แต่  ผู้  ท่ี ยงัไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์อยา่งไรได้ และผู้ ท่ี ยงัไม่ ได้ ยนิถึงพระองค์จะเชื่อใน

พระองค์อยา่งไรได้ และเม่ือไม่ มี  ผู้ ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยนิอยา่งไรได้ 15 และถ้าไม่ มี ใครใช้เขาไป
เขาจะไปประกาศอยา่งไรได้  ตามท่ี  มี คําเขียนไว ้แล ้ วว ่า � เท ้าของคนเหล่าน้ั นที ่ประกาศข่าวประเสรฐิแหง่
สันติ สุข และประกาศข่าวประเสรฐิแหง่สิ ่งอ ันประเสรฐิ  ก็ งามสักเท่าใด� 16  แต่  มิใช ่ ทุ กคนได้เชื่อฟังข่าว
ประเสรฐิน้ัน เพราะอสิยาห ์ได้  กล ่าวไว ้วา่ � พระองค์  เจ้าข้า ใครเล่าได้เชื่อสิง่ท่ีเขาได้ยนิจากเราทัง้หลาย�
17 ฉะน้ันความเชื่อเกิดขึ้นได้ ก็ เพราะการได้ ยนิ และการได้ยนิเกิดขึ้นได้ ก็ เพราะการประกาศพระวจนะของ
พระเจ้า 18 ข้าพเจ้าถามวา่ �เขาทัง้หลายไม่ ได้ ยนิหรอื� เขาได้ยนิแล้วจรงิๆ �เสียงของพวกเขากระจายออก
ไปทัว่แผ่นดินโลก และถ้อยคําของพวกเขาประกาศออกไปถึงท่ีสุดปลายพิ ภพ � 19 ข้าพเจ้าจึงถามวา่ �พล
อสิราเอลไม่ เข ้าใจหรอื� ตอนแรกโมเสสกล่าววา่ �เราจะให ้เจ้ าทัง้หลายอจิฉาผู้ ท่ี  ไม่ใช ่ ชนชาติ เราจะยัว่
โทสะเจ้าด้วยประชาชาติ ท่ี เขลาชาติ หน่ึง � 20  แล ้ วอ ิสยาห ์กล ้ากล่าววา่ �คนเหล่าน้ั นที ่ มิได้ แสวงหาเราได้พบ
เรา เราได้ปรากฏแก่ คนที ่ มิได้ ถามหาเรา� 21  แต่ ท่านได้ กล ่าวถึงพวกอสิราเอลวา่ �เรายื่ นม ือของเราออก
ตลอดวนัต่อชนชาติ หน ึ่งซ่ึงไม่เชื่อฟังและด้ือรัน้�

11
ชาวอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่จะได้รบัความรอด

1 เม่ือเป็นเชน่น้ี แล้ว ข้าพเจ้าจึงถามวา่ �พระเจ้าทรงทอดทิง้ชนชาติของพระองค์ แล ้วหรอื� ขอพระเจ้า
อยา่ยอมให้เป็นเชน่น้ันเลย ข้าพเจ้าเองก็เป็นชนชาติ อสิราเอล เป็นเชื้อสายของอบัราฮมั เป็นตระกูลเบน
ยามิน 2 พระเจ้ามิ ได้ ทรงทอดทิง้ชนชาติของพระองค์น้ั นที ่ พระองค์ ทรงทราบล่วงหน้าแล้ว ท่านไม่ รู ้เรือ่ง
ซ่ึงเขียนไว ้แล ้วในพระคัมภีร ์กล ่าวถึงท่านเอลียาห ์หรอื ท่านได้ กล ่าวโทษพวกอสิราเอลต่อพระเจ้าวา่ 3 � 
พระองค์  เจ้าข้า พวกเขาได้ฆ่าพวกศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ แท่นบูชาของพระองค์เขาก็ ได้ ขุดทําลาย
ลงเสีย  เหลืออยู ่ แต่ ข้าพระองค์คนเดียวและเขาแสวงหาชอ่งทางท่ีจะประหารชวีติของข้าพระองค์� 4  แล ้ว
พระเจ้าทรงตอบท่านวา่อยา่งไร วา่ดังน้ี �เราได้เหลือคนไว้สําหรบัเราเจ็ดพันคน ซ่ึงเป็นผู้ ท่ี  มิได้  คุ กเข่าลง
ต่อรูปพระบาอลั� 5 เชน่น้ันแหละบัดน้ี ก็ ย ังม ีพวกท่ี เหลืออยู ่ ตามท่ี  ได้ ทรงเลือกไว้โดยพระคุ ณ 6  แต่ ถ้าเป็น
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ทางพระคุณก็หาได้เป็นเพราะทางการกระทําไม่ ฉะน้ันแล้ว พระคุณก็ ไม่ เป็นพระคุณอกีต่อไป  แต่ ถ้าเป็น
ทางการกระทําก็หาได้เป็นเพราะทางพระคุณไม่ ฉะน้ันแล้ว การกระทําก็ ไม่ เป็นการกระทําอกีต่อไป

ข่าวประเสรฐิได้ไปยงัคนต่างชาติ
7 ถ้าเชน่น้ันจะเป็นอยา่งไร พวกอสิราเอลไม่พบสิง่ท่ีเขาแสวงหา  แต่  คนที ่พระเจ้าได้ทรงเลือกไวน้ั้นเป็นผู้ 

ได้  พบ และคนนอกน้ั นก ็ มี ใจแข็งกระด้างไป 8 ( ตามท่ี  มี คําเขียนไว ้แล ้ วว ่า �พระเจ้าได้ทรงประทานใจท่ี เซ่ือง
ซึม ประทานตาท่ี มองไม่เหน็  หู  ท่ี ฟังไม่ ได้ ยนิให ้แก่  เขา ) จนทุกวนัน้ี� 9  ดาว ิดทรงกล่าววา่ � ขอให ้สํารบัของ
เขากลายเป็นบ่วงแรว้ และเครือ่งดัก และเป็นสิง่ให ้สะดุด และเป็นสิง่สนองเขา 10  ขอให ้ตาของเขามืดไป
เพื่อเขาจะได้ มองไม่เหน็ และให้หลังของเขางอค่อมตลอดไป� 11 ข้าพเจ้าจึงถามวา่ �พวกอสิราเอลสะดุด
จนหกล้ มท ีเดียวหรอื� ขอพระเจ้าอยา่ยอมให้เป็นเชน่น้ันเลย  แต่ การท่ีเขาละเมิดน้ันเป็นเหตุ ให ้ความรอด
แผม่าถึงพวกต่างชาติ เพื่อจะใหพ้วกอสิราเอลมีใจมานะขึ้น 12  แต่ ถ้าการท่ีพวกอสิราเอลละเมิดน้ันเป็นเหตุ 
ให ้ทัง้โลกบรบูิ รณ ์ และถ้าการพ่ายแพข้องเขาเป็นเหตุ ให ้ คนต่างชาติ  บรบูิรณ์ เขาจะยิง่บรบูิ รณ ม์ากสักเท่าใด

 คนต่างชาติ ควรท่ีจะรบัฟังคําเตือนน้ัน
13  แต่ ข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกท่านท่ีเป็นคนต่างชาติ เพราะข้าพเจ้าเป็ นอ ัครสาวกมายงัพวกต่างชาติ

ข้าพเจ้าจึงยกยอ่งหน้าท่ีของข้าพเจ้า
ชาวอสิราเอลจะได้ กล ับคืนดีกับพระเจ้าอกี

14 เพื่ อด ้วยวธิีใดก็ตามข้าพเจ้าจะได้เรา้ใจพี่น้องรว่มชาติของข้าพเจ้าให้เขาเอาอยา่ง  เพื่อให ้เขารอดได้ 
บ้าง 15  เพราะวา่ ถ้าการท่ี พี่น้องรว่มชาติ ของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าทรงทอดทิง้เสียแล้วเป็นเหตุ ให ้คนทัง้โลก
กลับคืนดีกับพระองค์ การท่ี พระองค์ ทรงรบัเขากลับมาอกีน้ัน  ก็ เป็นอยา่งไร  ก็ เป็นเหมือนกับวา่เขาได้ตาย
ไปแล้วและกลับฟ้ืนขึ้นใหม่ 16 เพราะถ้าแป้ งก ้อนแรกบร ิสุทธ ์ิทั ้งอ ่างก็ บรสุิทธิ ์ ด้วย และถ้ารากบร ิสุทธ ์ิกิง่
ทัง้หมดก็ บรสุิทธิ ์ ด้วย 17  แต่ ถ้าทรงห ักก ่ิงบางกิ่งออกเสียแล้ว และได้ทรงนําท่านผู้เป็ นก ่ิงมะกอกป่ามาต่ 
อก ่ิงไวแ้ทนกิง่เหล่าน้ัน  เพื่อให ้ เข ้าเป็นส่วนได้ร ับน ้ําเล้ียงจากรากต้นมะกอกเทศ 18 ท่านก็อยา่อวดดีต่ อก ่ิง
เหล่าน้ัน  แต่ ถ้าท่านอวดดี  ใช ่วา่ท่านได้เล้ียงรากน้ั นก ็หาไม่  แต่ รากต่างหากเล้ียงท่าน 19 ท่านอาจจะแยง้วา่
�กิง่เหล่าน้ันได้ทรงหกัออกเสียแล้ วก ็เพื่อจะได้ต่ อก ่ิงข้าไว�้ 20  ถู กแล้ว เขาถู กห ักออกก็เพราะเขาไม่ เชื่อ  แต่  
ท่ี ท่านอยู ่ได้  ก็ เพราะความเชื่อเท่าน้ัน อยา่เยอ่หยิง่ไปเลย  แต่ จงเกรงกลัว 21 เพราะวา่ถ้าพระเจ้ามิ ได้ ทรงงด
โทษกิง่เหล่าน้ั นที ่เป็ นก ่ิงเดิม  ก็ เกรงวา่พระองค์จะไม่ทรงงดโทษท่านเหมือนกัน 22  เหตุ ฉะน้ันจงพิจารณา
ดูทัง้พระกรุณาและความเข้มงวดของพระเจ้า กับคนเหล่าน้ั นที ่หลงผิดไปก็ทรงเข้มงวด  แต่ สําหร ับท ่านก็
ทรงพระกรุณา ถ้าท่านจะดํารงอยู่ในพระกรุณาของพระองค์น้ันต่อไป  มิ ฉะน้ันท่านก็จะถูกตัดออกเสียด้วย
23 ส่วนเขาทัง้หลายด้วย ถ้าเขาไม่ ดํารงอยู ่ในความไม่เชื่อสืบไป เขาก็จะได้รบัการต่ อก ่ิงเข้าไปใหม่ เพราะวา่
พระเจ้าทรงฤทธิ ์ท่ี จะทรงใหเ้ขาต่ อก ่ิงเข้าอกีได้ 24 เพราะวา่ถ้าพระเจ้าทรงตัดท่านออกจากต้นมะกอกป่าซ่ึง
เป็นต้นไม้ตามธรรมชาติ และทรงนํามาต่ อก ่ิ งก ับต้นมะกอกเทศพันธุ ์ดี ซ่ึงผิดธรรมชาติของมันแล้ว การท่ี
จะเอากิง่เหล่าน้ัน ซ่ึงเป็ นก ่ิงเดิมมาต่ อก ่ิงเข้ากับต้นของมันเอง  ก็ จะงา่ยยิง่กวา่น้ันสักเท่าใด 25  เหตุ  ฉะน้ัน 
 พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทัง้หลายเขลาในข้อความลึ กล ั บน ้ี เกล ือกวา่ท่านจะอวดรู้ คือเรือ่ง
ท่ีบางคนในพวกอสิราเอลได้ มี ใจแข็งกระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติ ได้  เข ้ามาครบจํานวน 26 และเม่ือเป็น
ดังน้ัน พวกอสิราเอลทัง้ปวงก็จะได้รบัความรอด  ตามท่ี  มี คําเขียนไว ้แล ้ วว ่า �พระผู้ชว่ยให้รอดจะเสด็จมา
จากเมืองศิ โยน และจะทรงกําจัดอธรรมให้สูญสิน้ไปจากยาโคบ 27  น่ี แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขา
ทัง้หลาย เม่ือเราจะยกโทษบาปของเขา� 28 ในเรือ่งข่าวประเสรฐิน้ัน เขาเหล่าน้ั นก ็เป็นศั ตรู เพื่อประโยชน์
ของพวกท่าน  แต่ ถ้าวา่ตามท่ี ได้ ทรงเลือกไว้ เขาทัง้หลายก็เป็ นที ่รกัเน่ืองจากบรรพบุรุษของเขา 29 เพราะ
วา่พระเจ้ามิ ได้ ทรงกลับพระทัยในการท่ี ได้ ทรงให้ของประทานและทรงเร ียกไว ้30 ท่านทัง้หลายเม่ื อก ่อนมิ 
ได้ เชื่อพระเจ้า  แต่  บัดน้ี  ได้ รบัพระกรุณาเพราะความไม่เชื่อของพวกเขาเหล่าน้ันฉันใด 31  บัดน้ี เขาเหล่าน้ั 
นก ็ มิได้  เชื่อ เพื่อวา่เขาจะได้รบัพระกรุณาโดยพระกรุณาท่ี ได้ ประทานแก่ท่านทัง้หลายฉันน้ัน 32 เพราะวา่
พระเจ้าทรงปล่อยให้คนทุกคนอยู่ในฐานะท่ี ไม่เชื่อ เพื่อพระองค์จะได้ทรงพระกรุณาแก่เขาทัง้หลายทุกคน
33  โอ พระปัญญาและความรอบรูข้องพระเจ้าน้ันล้ําลึกเท่าใด คําตัดสินของพระองค์น้ันเหลือท่ีจะหยัง่รู ้ได้ 
และทางของพระองค์ ก็ เหลือท่ีจะสืบเสาะได้ 34  เพราะวา่ �ใครเล่ารูจั้กพระทัยขององค์ พระผู้เป็นเจ้า หรอื
ใครเล่าเป็ นที ่ปรกึษาพระองค์ 35 หรอืใครเล่าได้ถวายสิง่หน่ึงสิง่ใดแก่ พระองค์  ท่ี  พระองค์ จะต้องประทาน
ตอบแทนให ้แก่  เขา � 36 เพราะสิง่สารพัดมาจากพระองค์ โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ ขอสงา่ราศีจงมี แด่  
พระองค์ สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน
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1  พี่ น้องทัง้หลาย  ด้วยเหตุน้ี โดยเหน็แก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวงิวอนท่านทัง้หลาย
ให้ถวายตัวของท่านแด่ พระองค์ เพื่อเป็นเครือ่งบูชาท่ี มีชวีติ อนับร ิสุทธ ์ิและเป็ นที ่พอพระทัยพระเจ้า ซ่ึง
เป็นการปรนนิบั ติ อนัสมควรของท่านทัง้หลาย 2 อยา่ทําตามอยา่งชาวโลกน้ี  แต่ จงรบัการเปล่ียนแปลงจิตใจ
เสียใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าวา่อะไรดี อะไรเป็ นที ช่อบพระทัย และอะไรดี ยอดเยีย่ม 

ครสิเตียนทุกคนเป็นอวยัวะของรา่งกายเดียวกัน
3ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทัง้หลายทุกคน โดยพระคุณซ่ึงทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้ วว ่า อยา่คิดถือตัวเกิ 

นที ต่นควรจะคิดน้ัน  แต่ จงคิดใหถ่้อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อท่ีพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ มนษุย ์ ทุก
คน 4 เพราะวา่ในรา่งกายอนัเดียวน้ันเรามีอวยัวะหลายอยา่ง และอวยัวะน้ันๆมิ ได้  มี  หน้าท่ี เหมือนกันฉันใด
5พวกเราผูเ้ป็นหลายคนยงัเป็นกายอนัเดียวในพระครสิต์ และเป็นอวยัวะแก่กันและกันฉันน้ัน 6และเราทุก
คนมีของประทานท่ีต่างกันตามพระคุณท่ี ได้ ทรงประทานให ้แก่  เรา คือถ้าเป็นการพยากรณ์  ก็ จงพยากรณ์
ตามกําลังของความเชื่อ 7 ถ้าเป็นการปรนนิบั ติ  ก็ จงปรนนิบั ติ ถ้าเป็นการสัง่สอนก็จงสัง่สอน 8 ถ้าเป็นการ
เตือนสติ ก็ จงเตือนสติ ถ้าเป็นการบรจิาคก็จงใหโ้ดยเต็มใจ  ผู้  ท่ี ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่  ผู้  ท่ี 
แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยนิดี

ครสิเตียนมีความรกัและสามั คค ีธรรมซ่ึ งก ันและกัน
9 จงให้ความรกัปราศจากมารยา จงเกลียดชงัสิง่ท่ี ชัว่ จงย ึดม ่ันในสิง่ท่ี ดี 10 จงร ักก ันฉันพี่ น้อง ส่วนการ

ท่ี ให้เกียรติ  แก่ กันและกันน้ัน จงถือวา่ผู้อื่นดีกวา่ตัว 11 อยา่เกียจครา้นในการงาน จงมี จิ ตใจกระตือรอืรน้
จงปรนนิบั ติ  องค์  พระผู้เป็นเจ้า 12 จงชื่นชมยนิดีในความหวงั จงอดทนต่อความยากลําบาก จงขะมักเขม้น
อธษิฐาน 13 จงชว่ยว ิสุทธ ิชนเม่ือเขาขัดสน จงมีน้ําใจอธัยาศัยไมตรี 14 จงอวยพรแก่ คนที ่ข่มเหงท่าน จง
อวยพร อยา่แช ่งด ่าเลย 15 จงชื่นชมยนิดีกับผู้ ท่ี  มี  ความชื่นชมยนิดี จงรอ้งไห้กับผู้ ท่ี  รอ้งไห ้16 จงเป็นน้ําหน่ึง
ใจเดียวกัน อยา่ใฝ่ สูง  แต่ จงถ่อมใจลงมาหาคนท่ี ต่ําต้อย อยา่ถือวา่ตัวฉลาด

 การปฏิบัติ ต่ อบ ุคคลภายนอก
17 อยา่ทําชัว่ตอบแทนชัว่แก่ ผู้  หน ึ่งผู้ใดเลย � แต่ จงมุ่งกระทําสิง่ท่ี ซ่ือสัตย ์ในสายตาของคนทัง้ปวง� 18 ถ้า

เป็นได้คือเรือ่งท่ี ขึ้นอยู ่กั บท ่าน จงอยู่อยา่งสงบสุขกั บท ุกคน 19 ท่านผู้เป็ นที ่รกัของข้าพเจ้า อยา่ทําการแก้ 
แค้น  แต่ จงมอบการน้ันไว ้แล้วแต่ พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญา เพราะมีคําเขียนไว ้แล ้ วว ่า � องค์ พระผู้เป็น
เจ้าตร ัสว ่า �การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง� 20  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าศั ตรู ของท่านหวิ จงให้อาหาร
เขารบัประทาน ถ้าเขากระหาย จงให้น้ําเขาด่ืม เพราะวา่การทําอยา่งน้ันเป็นการสุมถ่านท่ี ลุ กโพลงไว้บน
ศีรษะของเขา� 21 อยา่ใหค้วามชัว่ชนะท่านได้  แต่ จงชนะความชัว่ด้วยความดี

13
ครสิเตียนจงยอมอยู ่ใต้ การปกครองของผู้ มีอาํนาจ 

1  ทุ กคนจงยอมอยู ่ใต้ บังคับของผู้ ท่ี  มีอาํนาจ เพราะวา่ไม่ มี อาํนาจใดเลยท่ี มิได้ มาจากพระเจ้า และผู้ ท่ี ทรง
อาํนาจน้ันพระเจ้าทรงแต่งตัง้ขึ้น 2  เหตุ ฉะน้ันผู้ใดก็ ตามท่ี ขัดขืนอาํนาจน้ั นก ็ขัดขืนผู้ซ่ึงพระเจ้าทรงแต่งตัง้
ขึ้น และผู้ ท่ี ขัดขืนน้ันจะนําพระอาชญามาสู่ ตนเอง 3 เพราะวา่ผู้ครอบครองน้ันไม่น่ากลัวเลยสําหรบัคนท่ี
ทําความดี  แต่ วา่เป็ นที ่น่ากลัวสําหรบัคนท่ีทําความชัว่ ท่านไม่อยากจะกลัวผู้ มี อาํนาจหรอื ถ้าเชน่น้ั นก ็จง
ประพฤติ แต่  ความดี  แล ้ วท ่านจะได้รบัการสรรเสรญิจากผู้ มี อาํนาจน้ัน 4 เพราะวา่ผู้ครอบครองน้ันเป็นผู้ รบั
ใช ้ของพระเจ้าเพื่อให ้ประโยชน์  แก่  ท่าน  แต่ ถ้าท่านทําการชั ่วก ็จงกลัวเถิด เพราะวา่ผู้ครอบครองน้ันหาได้
ถือดาบไวเ้ฉยๆไม่ ท่านเป็นผู้ รบัใช ้ของพระเจ้า จะเป็นผู้ลงพระอาชญาแทนพระเจ้าแก่ ทุ กคนท่ี ประพฤติ  ชัว่ 
5  เหตุ ฉะน้ันท่านจะต้องอยูใ่นบังคับบัญชา  มิใช ่เพราะเกรงพระอาชญาสิง่เดียว  แต่ เพราะจิตท่ีสํานึกผิดและ
ชอบด้วย 6 เพราะเหตุผลอนัเดียวกันท่านจึงได้เสียส่วยสาอากรด้วย เพราะวา่ผู้ มี อาํนาจน้ันเป็นผู้ รบัใช ้ของ
พระเจ้า และปฏิบั ติ  หน้าท่ี  น้ี  อยู ่7  เหตุ ฉะน้ันท่านทัง้หลายจงให ้แก่  ทุ กคนตามท่ีเขาควรจะได้ รบั ส่วยอากร
ควรจะให ้แก่  ผู้ใด จงให ้แก่  ผู้  น้ัน  ภาษี ควรจะให ้แก่  ผู้ใด จงให ้แก่  ผู้  น้ัน ความยาํเกรงควรจะให ้แก่  ผู้ใด จงให ้แก่  
ผู้  น้ัน  เกียรติ ยศควรจะให ้แก่  ผู้ใด จงให ้แก่  ผู้  น้ัน 

�เราจะรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตัวเอง�  ได้  อยา่งไร 
8 อยา่เป็นหน้ีอะไรใคร นอกจากความรกัซ่ึ งม ี ต่อกัน เพราะวา่ผู้ ท่ี รกัคนอื่ นก ็ ทําให ้ พระราชบัญญัติ สําเรจ็

แล้ว 9 พระบัญญั ติ  กล่าววา่ �อยา่ล่วงประเวณีผัวเมียเขา อยา่ฆ่าคน อยา่ลักทรพัย์ อยา่เป็นพยานเท็จ อยา่
โลภ� ทัง้พระบัญญั ติ อื่นๆก็รวมอยู่ในข้อน้ี คือ �ท่านจงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง� 10 ความรกัไม่ทํา
อนัตรายเพื่อนบ้านเลย  เหตุ ฉะน้ันความรกัจึงเป็ นที ่ ให ้ พระราชบัญญัติ สําเรจ็แล้ว 11  นอกจากน้ี ท่านควรจะ
รูก้าลสมัยวา่  บัดน้ี เป็นเวลาท่ีเราควรจะต่ืนจากหลับแล้ว เพราะวา่เวลาท่ีเราจะรอดน้ันใกล้กวา่เวลาท่ีเราได้
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เริม่เชื่อน้ัน 12 กลางคืนล่วงไปมากแล้ว และรุง่เชา้ก็ ใกล้  เข้ามา  เหตุ ฉะน้ันเราจงเลิกการกระทําของความมืด
และจงสวมเครือ่งอาวุธของความสวา่ง 13 เราจงดําเนินชวีติใหเ้หมาะสมกับเวลากลางวนั  มิใช ่เล้ียงเสพสุรา
เมามาย  มิใช ่หยาบโลนลามก  มิใช ่ววิาทรษิยากัน 14  แต่ ท่านทัง้หลายจงประดับตัวด้วยพระเยซู ครสิต์  เจ้า 
และอยา่จัดเตรยีมอะไรไวบ้ําเรอเน้ือหนัง เพื่อจะใหสํ้าเรจ็ตามความปรารถนาของเน้ือหนังน้ัน

14
ความรกัของครสิเตียนคือต้องยอมทนต่อผู้ ท่ี  มี ธรรมเนียมต่างกัน

1 ส่วนคนท่ีย ังอ ่อนในความเชื่อน้ัน จงรบัเขาไว้  แต่  มิใช ่ เพื่อให ้ โต้ เถียงกันในเรือ่งความเชื่อท่ีแตกต่างกัน
น้ัน 2 คนหน่ึงถือวา่จะกินอะไรก็ ได้  ทัง้น้ัน  แต่  อ ีกคนหน่ึงท่ีย ังอ ่อนในความเชื่ออยู ่ก็ กินแต่ผักเท่าน้ัน 3 อยา่
ให ้คนที ่กินน้ันดูหมิน่คนท่ี ไม่ได้  กิน และอยา่ให ้คนที ่ มิได้ กินกล่าวโทษคนท่ี ได้  กิน  เหตุ วา่พระเจ้าได้ทรงโปรด
รบัเขาไว ้แล้ว 4 ท่านเป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษผู้ รบัใช ้ของคนอื่น  ผู้รบัใช ้คนน้ันจะได้ ดี หรอืจะล่มจมก็สุดแล้ว
แต่นายของเขา และเขาก็จะได้ ดี  แน่นอน เพราะวา่พระเจ้าทรงฤทธิส์ามารถใหเ้ขาได้ ดี  ได้ 5 คนหน่ึงถือวา่วนั
หน่ึ งด ีกวา่อกีวนัหน่ึง  แต่  อ ีกคนหน่ึงถือวา่ทุกวนัเหมือนกัน  ขอให ้ ทุ กคนมีความแน่ใจในความคิดเหน็ของ
ตนเถิด 6  ผู้  ท่ี ถือว ันก ็ถือเพื่อถวายเกียรติ แด่  องค์  พระผู้เป็นเจ้า และผู้ ท่ี  ไม่ ถือว ันก ็ ไม่ ถือเพื่อถวายเกียรติ แด่  
องค์  พระผู้เป็นเจ้า  ผู้  ท่ี กิ นก ็กินเพื่อถวายเกียรติ แด่  องค์  พระผู้เป็นเจ้า เพราะเขาขอบพระคุณพระเจ้า และ
ผู้ ท่ี  มิได้ กิ นก ็ มิได้ กินเพื่อถวายเกียรติ แด่  องค์  พระผู้เป็นเจ้า และยงัขอบพระคุณพระเจ้า 7 เพราะในพวกเรา
ไม่ มี  ผู้ ใดมี ช ีวิตอยู่เพื่อตนเองฝ่ายเดียว และไม่ มี  ผู้ ใดตายเพื่อตนเองฝ่ายเดียว 8 ถ้าเรามี ช ีวิตอยู ่ก็  มี  ช ีวิตอ
ยู่เพื่อองค์ พระผู้เป็นเจ้า และถ้าเราตายก็ตายเพื่อองค์ พระผู้เป็นเจ้า  เหตุ ฉะน้ันไม่วา่เรามี ช ีวติอยู่หรอืตาย
ไปก็ ตาม เราก็เป็นคนขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 9  เพราะเหตุน้ี เองพระครสิต์จึงได้ทรงสิน้พระชนม์และได้ทรง
เป็นขึ้นมาและทรงพระชนม์ อกี เพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทัง้คนตายและคนเป็น 10  แต่ ตั วท ่าน
เล่า  เหตุ ไฉนท่านจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่าน หรอืเหตุไฉนท่านจึ งด ูหมิน่พี่น้องของท่าน เพราะวา่เราทุกคน
ต้องยนือยู ่หน ้าบัลลั งก ์พิพากษาของพระครสิต์ 11 เพราะมีคําเขียนไว ้วา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ตร ัสว ่า �เรา
มี ช ีวิตอยู ่ฉันใด หวัเข่าทุ กห ัวเข่าจะต้องคุกกราบลงต่อเรา และลิน้ทุ กล ้ินจะต้องรอ้งสรรเสรญิพระเจ้า� �
12 ฉะน้ันเราทุกคนจะต้องทูลเรือ่งราวของตัวเองต่อพระเจ้า

เพราะเหน็แก่ความรกัครสิเตียนจึงยอมชนะตนเอง
13 ดังน้ันเราอยา่กล่าวโทษกันและกั นอ ีกเลย  แต่ จงตัดสินใจเสียดี กวา่ คืออยา่ให ้ผู้  หน ่ึงผู้ใดวางสิง่ซ่ึง

ให ้สะดุด หรอืสิง่ซ่ึงเป็นเหตุ ให ้ล้มลงไว้ต่อหน้าพี่ น้อง 14 ข้าพเจ้ารูแ้ละปลงใจเชื่อเป็นแน่ในองค์ พระเยซู  เจ้ 
าวา่  ไม่มี  สิ ่งหน่ึงสิง่ใดท่ีเป็นมลทินในตัวเองเลย  แต่ ถ้าผู้ใดถือวา่สิง่ใดเป็นมลทิน  สิ ่งน้ั นก ็เป็นมลทินสําหรบั
คนน้ัน 15  แต่ ถ้าพี่น้องของท่านไม่สบายใจเพราะอาหารท่ีท่านกิน ท่านก็ ไม่ได้ ดําเนินตามทางแหง่ความรกั
เสียแล้ว พระครสิต์ทรงสิน้พระชนม์เพื่อผู้ ใด  ก็ อยา่ใหค้นน้ันพินาศเพราะอาหารท่ีท่านกินเลย 16 ฉะน้ันอยา่
ใหก้ารดีของท่านเป็ นที ่ ให ้เขาติเตียนได้ 17 เพราะวา่อาณาจักรของพระเจ้าน้ันไม่ ใช ่ การก ินและการด่ืม  แต่ 
เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยนิดีในพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ18  ผู้  ท่ี  ปรนนิบัติ พระครสิต์
ในการเหล่าน้ั นก ็เป็ นที ่พอพระทัยพระเจ้า และเป็ นที ่พอใจของมนษุย ์ด้วย 19  เหตุ ฉะน้ันให้เรามุ่งกระทําใน
สิง่ซ่ึงทําให ้เก ิดความสงบสุขแก่ กันและกัน และสิง่เหล่าน้ันซ่ึงทําให ้เก ิดความเจรญิแก่ กันและกัน 20 อยา่
ทําลายงานของพระเจ้าเพราะเรือ่งอาหารเลย  ทุ กสิ่งทุกอยา่งปราศจากมลทิ นก ็ จรงิ  แต่  ผู้ ใดท่ีกินอาหารซ่ึง
เป็นเหตุ ให ้ ผู้ อื่นหลงผิด  ก็  มี ความผิดด้วย 21 เป็นการดี ท่ี จะไม่กินเน้ือสัตวห์ร ือด ื่ มน ํ้าองุน่หรอืทําสิง่ใดๆท่ี เป็น
เหตุให ้ พี่ น้องสะดุด หรอืสะดุดใจหรอืทําให ้ออ่นกําลัง 22 ท่านมีความเชื่อหรอื จงยดึไว ้ให ้มัน่ต่อพระพักตร ์
พระเจ้า  ผู้ ใดไม่ มี  เหตุ  ท่ี จะติเตียนตัวเองในสิง่ท่ีตนเหน็ชอบแล้ วน ้ั นก ็ เป็นสุข 23  แต่  ผู้  ท่ี ยงัสงสัยอยู ่น้ัน ถ้า
เขากิ นก ็จะถูกลงพระอาชญา เพราะเขามิ ได้ กินด้วยความเชื่อ  ทัง้น้ี เพราะการกระทําใดๆก็ ตามท่ี  มิได้ กระทํา
ด้วยความเชื่ อก ็เป็นบาปทัง้สิน้

15
จงอดทนในการประพฤติต่อพี่น้องท่ีออ่นในความเชื่อ

1พวกเราท่ี มี ความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนในข้อเครง่หยุมๆหยมิๆของคนท่ีออ่นในความเชื่อ และไม่ควร
กระทําสิง่ใดตามความพอใจของตัวเอง 2 เราทุกคนจงกระทําใหเ้พื่อนบ้านพอใจ เพื่อนําประโยชน์และความ
เจรญิมาให ้เขา 3 เพราะวา่พระครสิต์ ก็  มิได้ ทรงกระทําสิง่ท่ีพอพระทัยพระองค์  ตามท่ี  มี คําเขียนไว ้แล ้ วว ่า
�คําพูดเยาะเยย้ของบรรดาผู้ ท่ี เยาะเยย้พระองค์ ตกอยู ่แก่ ข้าพระองค์�

ครสิเตียนจงยอมรบัซ่ึ งก ันและกัน
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4 เพราะวา่สิง่ท่ี เข ียนไวใ้นสมั ยก ่อนน้ั นก ็ เข ียนไวเ้พื่อสัง่สอนเรา เพื่อเราจะได้ มี ความหวงัโดยความเพียร
และความชูใจด้วยพระคัมภีร์ 5 ขอพระเจ้าแหง่ความเพียรและความชูใจทรงโปรดชว่ยให้ท่านมีน้ําหน่ึงใจ
เดียวกันตามอยา่งพระเยซู ครสิต์ 6 เพื่อท่านทัง้หลายจะได้ มี ใจและปากพรอ้มเพรยีงกันสรรเสรญิพระเจ้า  ผู้ 
เป็นพระบิดาของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 7  เหตุ ฉะน้ันจงต้อนร ับก ันและกัน เชน่เดียวกั บท ่ี
พระครสิต์ ได้ ทรงต้อนรบัเราทัง้หลายเพื่อพระเกียรติของพระเจ้า 8  บัดน้ี ข้าพเจ้าขอบอกวา่  พระเยซู  ครสิต์  ได้ 
ทรงเป็นผู้ รบัใช ้สําหรบัพวกท่ี เข ้าสุ หน ัตในเรือ่งเก่ียวกับความจรงิของพระเจ้า เพื่อยนืยนัถึงพระสัญญาเห
ล่าน้ั นที ่ ได้ ทรงกระทําไว้กับบรรพบุรุษทัง้หลาย 9 และเพื่อให ้คนต่างชาติ  ได้ ถวายพระเกียรติยศแด่พระเจ้า
เพราะพระเมตตาของพระองค์  ตามท่ี  มี คําเขียนไว ้แล ้ วว ่า � เพราะเหตุน้ี ข้าพระองค์ขอสรรเสรญิพระองค์
ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้หลาย และรอ้งเพลงสรรเสรญิพระนามของพระองค์� 10 และมีคํากล่าวอ ีกวา่ � 
ประชาชาติ ทัง้หลายเอย๋ จงชื่นชมยนิดีกับประชาชนของพระองค์� 11  แล ้วย ังม ีคํากล่าวอ ีกวา่ � ประชาชาติ 
ทัง้ปวงเอย๋ จงสรรเสรญิองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด และให ้ชนชาติ ทัง้หลายยกยอ่งพระองค์� 12 และอสิยาห ์กล 
่าวอ ีกวา่ �รากแหง่เจสซีจะมา คือผู้จะทรงบังเกิดมาครอบครองบรรดาประชาชาติ  ประชาชาติ ทัง้หลายจะ
วางใจในพระองค์� 13 ขอพระเจ้าแหง่ความหวงัทรงโปรดใหท่้านบรบูิ รณ ์ด้วยความชื่นชมยนิดีและสันติสุข
ในความเชื่อ เพื่อท่านจะได้เป่ียมด้วยความหวงัโดยฤทธิ์เดชแหง่พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ14  พี่ น้องทัง้หลาย
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อแน่วา่ท่านบรบูิ รณ ์ด้วยการดีและเป่ียมด้วยความรู ้ทุกอยา่ง สามารถเตือนสติกัน
และกันได้ ด้วย 

 การรบัใช ้ของเปาโลและแผนการเดินทาง
15  แต่  พี่ น้องทัง้หลาย การท่ีข้าพเจ้ากล้าเขียนบางเรือ่งถึงท่านเพื่อเตือนความจําของท่าน  ก็ เพราะเหตุ

พระคุณท่ีพระเจ้าได้ทรงประทานแก่ ข้าพเจ้า 16  เพื่อให ้ข้าพเจ้าเป็นผู้ รบัใช ้ของพระเยซู ครสิต์ ไปยงัคนต่าง
ชาติ โดยรบัใชฝ่้ายข่าวประเสรฐิของพระเจ้า เพื่อการถวายพวกต่างชาติทัง้หลายน้ันจะได้เป็ นที ช่อบพระทัย
คือเป็ นที แ่ยกตัง้ไวโ้ดยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ 17  เหตุ ฉะน้ันในพระเยซู ครสิต์ ข้าพเจ้ามี สิ ่งท่ีจะอวดได้ฝ่ายพระ
ราชกิจของพระเจ้า 18 เพราะวา่ข้าพเจ้าไม่ กล ้าจะอา้งสิง่ใดนอกจากสิง่ซ่ึงพระครสิต์ ได้ ทรงกระทํา โดยทรง
ใช้ข้าพเจ้าทางคําสอนและกิจการ เพื่อจะให ้คนต่างชาติ  เชื่อฟัง 19 คื อด ้วยหมายสําคัญและการมหศัจรรย์
อนัทรงฤทธิ์ ในฤทธิเ์ดชแหง่พระวญิญาณของพระเจ้า จนข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสรฐิของพระครสิต์
อยา่งถ้วนถ่ี  ตัง้แต่  กรุ งเยรูซาเล็ มอ ้อมไปยงัเมืองอลิลีร ิคุม 20 อ ันที ่ จร ิงข้าพเจ้าได้ตัง้เป้าไว ้อยา่งน้ี  วา่ จะ
ประกาศข่าวประเสรฐิในท่ีซ่ึงไม่เคยมีใครออกพระนามพระครสิต์ มาก ่อน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ ไม่ ก่อขึ้นบน
รากฐานท่ีคนอื่นได้วางไว้ก่อนแล้ว 21  ตามท่ี  มี คําเขียนไว ้วา่ � คนที ่ ไม่ เคยได้รบัคําบอกเล่าเรือ่งพระองค์ ก็ 
จะได้ เหน็ และคนท่ี ไม่ เคยได้ฟังจะได้ เข้าใจ � 22  น่ี คือเหตุ ท่ี ขัดขวางข้าพเจ้าไว ้ไม่  ให ้มาหาท่าน 23  แต่  เดีย๋วน้ี 
ข้าพเจ้าไม่ มี กิจท่ีจะต้องอยู่ในแวน่แควน้เหล่าน้ี ต่อไป ข้าพเจ้ามีความปรารถนาหลายปี แล ้ วท ่ีจะมาหาท่าน
24 เม่ือข้าพเจ้าจะไปประเทศสเปน ข้าพเจ้าจะแวะมาหาท่านทัง้หลาย เพราะข้าพเจ้าหวงัวา่จะได้พบท่าน
ขณะท่ีไปตามทางน้ัน และเม่ือได้รบัความบันเทิงใจกั บท ่านทัง้หลายบ้างแล้ว ข้าพเจ้าจะได้ลาท่านไปตาม
ทาง 25  ขณะน้ี ข้าพเจ้าจะขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม เพื่อชว่ยสงเคราะหว์ ิสุทธ ิ ชน 26 เพราะวา่พวกศิษยใ์นแควน้
มาซิโดเนียและแควน้อาคายาเหน็ชอบท่ีจะถวายทรพัย์ ส่งไปให ้แก่ว ิ สุทธ ิชนท่ียากจนในกรุงเยรูซาเล็ม
27 พวกศิษย ์เหล่ าน้ันพอใจท่ีจะทําเชน่น้ันจรงิๆและพวกเขาก็ เป็นหน้ี ว ิสุทธ ิชนเหล่าน้ันด้วย เพราะวา่ถ้า
เขาได้รบัคนต่างชาติ เข ้าส่วนในการฝ่ายจิตวญิญาณ  ก็ เป็นการสมควรท่ีพวกต่างชาติน้ันจะได้ ปรนนิบัติ  
ศิษย ์ เหล่ าน้ันด้วยสิง่ของฝ่ายเน้ือหนัง 28  เหตุ  ฉะน้ัน เม่ือข้าพเจ้าไปส่งผลทานน้ันมอบให ้แก่ พวกเขาเสรจ็
เรยีบรอ้ยแล้ว ข้าพเจ้าก็จะไปประเทศสเปนผ่านตําบลท่ีท่านอยู ่น้ัน 29 และข้าพเจ้ารู ้แน่ว ่าเม่ือข้าพเจ้ามา
หาท่านน้ัน ข้าพเจ้าจะมาพรอ้มด้วยพระพรอนับรบูิ รณ ์ของข่าวประเสรฐิแหง่พระครสิต์ 30  พี่ น้องทัง้หลาย
โดยเหน็แก่ พระเยซู  ครสิต์  เจ้ าและโดยเหน็แก่ความรกัของพระวญิญาณ ข้าพเจ้าจึงวงิวอนขอให้ท่านชว่ย
อธษิฐานพระเจ้าด้วยใจรอ้นรนเพื่อข้าพเจ้า 31  เพื่อให ้ข้าพเจ้าพ้นจากมือคนในประเทศยูเดียท่ี ไม่เชื่อ และ
เพื่อให ้การปรนนิบัติ เน่ืองด้วยผลทานซ่ึงข้าพเจ้านําไปยงักรุงเยรูซาเล็มเป็ นที ่พอใจของว ิสุทธ ิ ชน 32 เพื่อ
ข้าพเจ้าจะได้มาหาท่านตามชอบพระทัยพระเจ้า ด้วยความชื่นชมยนิดีและมีความเบิกบานแจ่มใสท่ี ได้ พบ
ท่าน 33  บัดน้ี ขอพระเจ้าแหง่สันติสุขจงสถิตอยูกั่ บท ่านทัง้หลายเถิด เอเมน

16
การทักทายต่อเพื่อนครสิเตียนท่ีรกัยิง่

1 ข้าพเจ้าขอฝากน้องสาวของเราไว้กั บท ่าน คือเฟบี ผู้ เป็นผู้ รบัใช ้ในครสิตจักรท่ี อยู ่เมืองเคนเครยี 2 ขอ
ท่านรบันางไวใ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตามสมควรแก่ว ิสุทธ ิ ชน และขอให้ท่านชว่ยนางในทุกสิง่ท่ีนางต้องการ
เพราะนางได้ชว่ยสงเคราะห์คนหลายคนรวมทัง้ข้าพเจ้าด้วย 3 ขอฝากความคิดถึงมายงัปร ิสส ิลลาและอา
ควลิลา  ผู้ รว่มงานกับข้าพเจ้าในพระเยซู ครสิต์ 4  ผู้ ซ่ึงได้ยอมพลี ช ีวติของเขาเพื่อป้องกันชวีติของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าขอขอบคุณเขาทัง้สองและมิ ใช ่ข้าพเจ้าคนเดียว  แต่ ครสิตจักรทุกแหง่ของพวกต่างชาติ ก็ ขอบคุณ
เขาด้วย 5 และขอฝากความคิดถึงมายงัครสิตจักรท่ี อยู ่ในบ้านเขาด้วย ขอฝากความคิดถึงมายงัเอเปเนทัส
ท่ีรกัของข้าพเจ้า  ผู้ เป็นคนแรกท่ี เข ้ามาเชื่อในพระครสิต์ในแควน้อาคายา 6 ขอฝากความคิดถึงมายงัมารยี ์
ผู้  ได้ ตรากตราํทํางานหนักเพื่อเราทัง้หลาย 7 ขอฝากความคิดถึงมาย ังอ ันโดรนิคัสกับยูนีอ ัสผ ู้เป็นญาติของ
ข้าพเจ้า และได้ ถู กจองจํารว่มกับข้าพเจ้า เขาเป็นคนมีชื่อเสียงดีในหมู่ อคัรสาวก ทัง้ได้ อยู ่ในพระครสิต์ก่อน
ข้าพเจ้าด้วย 8 ขอฝากความคิดถึงมาย ังอ ัมพลีอสัท่ีรกัของข้าพเจ้าในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 9 ขอฝากความคิด
ถึงมาย ังอ ูรบานั สผ ู้รว่มงานกับเราในพระครสิต์ และมายงัสทาคิสท่ีรกัของข้าพเจ้า 10 ขอฝากความคิดถึง
มายงัอาเป็ลเลสผู้เป็ นที ่พอพระทัยของพระครสิต์ ขอฝากความคิดถึงมายงัคนในครวัเรอืนของอาริสโท
บูลัส 11 ขอฝากความคิดถึงมายงัเฮโรดิโอนญาติของข้าพเจ้า ขอฝากความคิดถึงมายงัคนในครวัเรอืนนาร
ซิ สส ัสท่ี อยู ่ในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 12 ขอฝากความคิดถึงมายงัตรเีฟนาและตรโีฟสาผู้ ปฏิบัติ งานในฝ่ายองค์ 
พระผู้เป็นเจ้า ขอฝากความคิดถึงมายงัเปอร ์ซิ สท่ีรกัผู้ ได้  ปฏิบัติ งานมากมายฝ่ายองค์ พระผู้เป็นเจ้า 13 ขอ
ฝากความคิดถึงมายงัรูฟั สผ ู้ ท่ี ทรงเลือกไวใ้นฝ่ายองค์ พระผู้เป็นเจ้า และมารดาของเขาและมารดาข้าพเจ้า
ด้วย 14 ขอฝากความคิดถึงมายงัอาสิ นคร ีทัส ฟเลโกน เฮอรเ์มส ปัทโรบัส เฮอรม์าส และบรรดาพี่น้องท่ี อยู ่
กับเขาเหล่าน้ัน 15 ขอฝากความคิดถึงมายงัฟีโลโลกัส  ยู  เลีย และเนเรอัสกั บน ้องสาวของเขาและโอลิมปัส
กับบรรดาว ิสุทธ ิชนท่ี อยู ่กับคนเหล่าน้ัน 16 จงต้อนร ับก ันด้วยธรรมเนียมจุบอนับร ิสุทธ ์ิบรรดาครสิตจักร
ของพระครสิต์ขอฝากความคิดถึงมายงัท่านทัง้หลายด้วย 17  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าจึงขอวงิวอนท่าน  ให ้
สังเกตดูคนเหล่าน้ั นที ่ ก่อเหตุ ทะเลาะว ิวาทก ันและทําใหค้นอื่นหลงไป ซ่ึงเป็นการผิดคําสอนท่ีท่านทัง้หลาย
ได้เรยีนมา จงเมินหน้าจากคนเหล่าน้ัน 18 เพราะวา่คนเหล่าน้ันไม่ ได้  ปรนนิบัติ  พระเยซู  ครสิต์  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าของเรา  แต่  ได้  ปรนนิบัติ ท้องของตัวเอง และได้ล่อลวงคนซ่ือใหห้ลงด้วยคําดีคําออ่นหวาน 19 การซ่ึงท่าน
ทัง้หลายได้เชื่อฟั งก ็เล่ืองลือไปถึงคนทัง้ปวงแล้ว ข้าพเจ้าจึ งม ี ความยนิดี เพราะท่านทัง้หลาย  แต่ ข้าพเจ้า
ใคร ่ให ้ท่านทัง้หลายเป็นคนฉลาดฝ่ายการดี และใหเ้ป็นคนโงฝ่่ายการชัว่ 20  ไม่ ชา้พระเจ้าแหง่สันติสุขจะทรง
ปราบซาตานให้ยบัเยนิลงใต้ฝ่าเท้าของท่านทัง้หลาย ขอพระคุณของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของ
เราจงอยูกั่ บท ่านทัง้หลายเถิด เอเมน 21 ทิโมธ ีผู้ รว่มงานกับข้าพเจ้า ลู สิ อสั ยาโสน และโสสิปาเทอร์ บรรดา
ญาติของข้าพเจ้า ฝากความคิดถึงมายงัท่านทัง้หลาย 22 ข้าพเจ้าเทอร ์ที อสั  ผู้  เข ียนจดหมายฉบั บน ้ีขอฝาก
ความคิดถึงมายงัท่านทัง้หลายในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 23กายอสัเจ้าของบ้านผู้ เล้ียงดู  ข้าพเจ้า และเป็นผูบ้ํารุง
ครสิตจักรทัง้หมดฝากความคิดถึงมายงัท่าน เอรสัทัสสมุหบัญชีของเมือง และควารทัสซ่ึงเป็นพี่น้องฝาก
ความคิดถึงมายงัท่านทัง้หลาย 24 ขอพระคุณแหง่พระเยซู ครสิต์  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าของเรา จงอยูกั่ บท ่านทัง้
หลายเถิด เอเมน 25  บัดน้ี จงถวายพระเกียรติ แด่  พระองค์  ผู้ ทรงฤทธิส์ามารถให้ท่านทัง้หลายตั ้งม ่ันคง ตาม
ข่าวประเสรฐิซ่ึงข้าพเจ้าได้ประกาศน้ัน และตามท่ี ได้ ประกาศเรือ่งพระเยซู ครสิต์ ตามการเปิดเผยข้อความ
อนัลึ กล ับซ่ึงได้ปิดบังไว ้ตัง้แต่ สรา้งโลก 26  แต่  มาบ ัดน้ี ได้ เปิดเผยใหป้รากฏแล้ว และโดยพระคัมภีรข์องพวก
ศาสดาพยากรณ์ ตามซ่ึงพระเจ้าผู้ทรงดํารงถาวรได้ทรงบัญญั ติ  ไว ้ ได้ เปิดเผยออกให ้ประชาชาติ ทัง้ปวงเหน็
แจ้งเพื่อเขาจะได้ เชื่อ 27 โดยพระเยซู ครสิต์ ขอสงา่ราศี มี  แด่ พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญู แต่  องค์  เดียว สืบๆไป
เป็นนิตย์ เอเมน [ เข ียนถึงชาวโรมจากเมืองโครนิธ์ และส่งโดยเฟบี  ผู้ เป็นผู้ รบัใช ้ในครสิตจักรท่ี อยู ่เมืองเคน
เครยี�
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
1 โครนิธ์

เปาโลได้ประกาศท่ีเมืองโครนิธ ์เป็นเวลา 18  เดือน และได้ตัง้ครสิตจักรท่ี น่ัน ท่านได้ไปเยีย่มพวกเขา �เป็ 
นคร ัง้ท่ี สาม � (2 คร 13:1) เปาโลได้ เขียนหนังสือ 1 โครนิธจ์ากเมืองเอเฟซัสในต้นปี ค�ศ� 57 ก่อนเทศกาล
เพ็นเทคศเต (1 คร 16:8)

เมืองโครนิธ ์อยู ่ทางทิศตะวนัตกจากกรุงเอเธนส์ ประมาณ 80  กิโลเมตร ในสมัยเปาโล เมืองโครนิธ ์มี 
พลเมืองประมาณ 400,000  คน และเป็นเมืองอนัดั บท ่ี4 ในอาณาจักรโรมันและเป็นศูนยก์ลางสําหรบัการ
นมัสการรูปเคารพ  หลังจากท่ี เปาโลไปตัง้ครสิตจักรท่ี เมืองโครนิธ ์แล้ว ท่านได้ไปอยู ่ท่ี เมืองเอเฟซัสเป็น
เวลา 2  หรอื 3  ปี 

 ขณะท่ี เปาโลอยู ่ท่ี เมืองเอเฟซัส  มี  ผู้  อาว ุโสบางคนจากครสิตจักรเมืองโครนิธ ์ได้ ไปหาท่าน และเล่าใหท่้าน
ฟังถึงปัญหาต่างๆท่ี เก ิดขึ้นในครสิตจักรท่ีเมืองโครนิธ์

จดหมายฉบั บน ้ี ส่วนใหญ่  เก ่ียวกับ ปัญหาในชวีติครสิเตียนและปัญหาในคริสต จักร ท้อง ถิน่ คือ การ
แตกแยกกัน การฟ้องกั นที ่ ศาล การรบัประทานอาหารท่ีถวายแก่ รู ปเคารพแล้ว การร ับพิธ ีศีลมหาสนิท
 ผู้ สอนเท็จ การสมรสและการหยา่รา้งกัน การพูดภาษาต่างๆและการเป็นขึ้นมาจากความตาย

จดหมายฉบั บน ้ี มี สาระท่ี สําคัญ 3 ประการคือ คําสอนวา่พระคัมภีร ์ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้า (2:9-14)
คําสอนเก่ียวกับความรกั (13) และคําสอนเก่ียวกับการเป็นขึ้นมาจากความตาย (15)

 ผู้รบัใช ้ ท่ี รบัการแยกตัง้ไว้ และบุตรของพระเจ้าเป็นนิตย์
1 เปาโล  ผู้ ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงเรยีกให้เป็ นอ ัครสาวกของพระเยซู ครสิต์ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และ

โสสเธเนสผู้เป็นพี่น้องของเรา 2  เรยีน ครสิตจักรของพระเจ้าท่ีเมืองโครนิธ์  ผู้  ได้ รบัการชาํระให ้บรสุิทธิ ์ แล ้ว
ในพระเยซู ครสิต์ ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงเรยีกให้เป็ นว ิ สุทธ ิ ชน ด้วยกั นก ับคนทัง้ปวงในทุกตําบลท่ีออกพระนาม
พระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราและของเขา 3 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของ
เราและจากพระเยซู ครสิต์  เจ้า จงดํารงอยู่กั บท ่านทัง้หลายเถิด 4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้า
ในเรือ่งท่านทัง้หลายเสมอ เพราะพระคุณของพระเจ้าซ่ึงทรงประทานแก่ท่านทัง้หลายโดยพระเยซู ครสิต์ 
5 เพราะท่านทัง้หลายพรัง่พรอ้มด้วยทุกสิง่ทุกอยา่งโดยพระองค์ คือพรอ้มด้วยวาจาและความรู ้ทุกอยา่ง 
6 ด้วยวา่พยานเรือ่งพระครสิต์น้ันเป็ นที ่รบัรองแน่นอนในพวกท่านแล้ว 7 เพื่อวา่ท่านทัง้หลายจึ งม ิ ได้ ขาด
ของประทานเลย  ในขณะท่ี ท่านรอคอยการเสด็จมาของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 8  พระองค์ 
จะทรงให้ท่านมัน่คงอยู ่จนถึงท่ีสุด  เพื่อให ้ท่านปราศจากท่ี ติ ในวนัของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของ
เรา 9 พระเจ้าทรงสัตย ์ซ่ือ  พระองค์  ได้ ทรงเรยีกท่านให ้สัมพันธ ์ สน ิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซู 
ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา

การแตกแยกในครสิตจั กร 
10  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าจึงวงิวอนท่านในพระนามของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา  ขอ

ให ้ท่านเหน็พรอ้มกันในทางวาจา และไม่ มี การแตกแยกกันระหวา่งพวกท่าน  แต่  ขอให ้ท่านเป็นน้ําหน่ึง
ใจเดียวกันในทางความคิดและตัดสินอยา่งเดียวกัน 11  พี่ น้องทัง้หลายของข้าพเจ้า คนในครอบครวัของ
นางคะโลเอได้เล่าเรือ่งของท่านให้ข้าพเจ้าฟังวา่  เก ิ ดม ีการทุ่มเถียงกันในระหวา่งพวกท่าน 12 ข้าพเจ้า
จึงหมายความวา่ พวกท่านต่างก็ กล่าววา่ �ข้าพเจ้าเป็นศิษย์เปาโล�  หรอื �ข้าพเจ้าเป็นศิษย์อปอลโล�  
หรอื �ข้าพเจ้าเป็นศิษย์เคฟาส�  หรอื �ข้าพเจ้าเป็นศิษย์พระครสิต์� 13 พระครสิต์ แบ ่งออกเป็นหลายองค์ 
แล ้วหรอื เขาได้ตรงึเปาโลเพื่อท่านทัง้หลายหรอื ท่านได้รบับัพติศมาในนามของเปาโลหรอื 14 ข้าพเจ้า
ขอบพระคุณพระเจ้าท่ีข้าพเจ้ามิ ได้  ให ้บัพติศมาแก่ ผู้  หน ่ึงผู้ใดในพวกท่าน  เวน้แต่ คริสปัสและกายอสั 15  
ดังน้ัน จึงไม่ มี  ผู้ ใดกล่าวได้ วา่ ข้าพเจ้าได้ ทําพิธ ีบัพติศมาในนามของข้าพเจ้าเอง 16 ข้าพเจ้าได้ ให ้บัพติศมา
แก่ครอบครวัของสเทฟานั สด ้วย  แต่ นอกจากคนเหล่าน้ันแล้ว ข้าพเจ้าไม่ทราบวา่ข้าพเจ้าได้ ให ้บัพติศมา
แก่ ผู้ ใดอ ีกบ ้าง 17 เพราะวา่พระครสิต์ มิได้ ทรงใช้ข้าพเจ้าไปเพื่อให้เขารบับัพติศมา  แต่  เพื่อให ้ประกาศข่าว
ประเสรฐิ  แต่  มิใช ่ด้วยชัน้เชงิฉลาดในการพูด เกรงวา่เรือ่งกางเขนของพระครสิต์จะหมดฤทธิ ์เดช 

พระครสิต์ทรงเป็นฤทธานภุาพและพระปัญญาของพระเจ้า
18 คนทัง้หลายท่ีกําลังจะพินาศก็ เห ็ นว ่าการประกาศเรือ่งกางเขนเป็นเรือ่งโง่  แต่ พวกเราท่ีรอดเห ็นว ่า

เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า 19 เพราะมีคําเขียนไว ้แล ้ วว ่า �เราจะทําลายสติปัญญาของคนมี ปัญญา และ
จะทําใหค้วามเข้าใจของคนท่ี เข ้าใจสูญสิน้ไป� 20 คนมีปัญญาอยู ่ท่ีไหน บัณฑิตอยู ่ท่ีไหน นักโต้ปัญหาแหง่ยุ 
คน ้ี อยู ่ ท่ีไหน พระเจ้ามิ ได้ ทรงกระทําปัญญาของโลกน้ี ให ้โฉดเขลาไปแล้วหรอื 21 เพราะตามเรือ่งท่ีเป็นพระ
สติปัญญาของพระเจ้าแล้ว โลกจะรูจั้กพระเจ้าโดยปัญญาไม่ ได้ พระเจ้าทรงพอพระทัยท่ีจะชว่ยคนท่ีเชื่อให้
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รอดโดยการเทศนาท่ี โง ่เขลาน้ัน 22 ด้วยวา่พวกยวิเรยีกรอ้งหมายสําคัญและพวกกรกีเสาะหาปัญญา 23  แต่ 
พวกเราประกาศเรือ่งพระครสิต์ ผู้ ทรงถูกตรงึท่ีกางเขนน้ัน อนัเป็นสิง่ท่ี ให ้พวกยวิสะดุด และพวกกรกีถือวา่
เป็นเรือ่งโง่ 24  แต่ สําหรบัผู้ ท่ี พระเจ้าทรงเรยีกน้ัน ทัง้พวกยวิและพวกกรกีต่างถือวา่ พระครสิต์ทรงเป็น
ฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า 25 เพราะความเขลาของพระเจ้าย ังม ีปัญญายิง่กวา่ปัญญาของ
มนษุย์ และความออ่นแอของพระเจ้าก็ยงัเข้มแข็งยิง่กวา่กําลังของมนษุย์ 26  พี่ น้องทัง้หลาย จงพิจารณา
ดู วา่ พวกท่านท่ีพระเจ้าได้ทรงเรยีกมาน้ันเป็นคนพวกไหน  มีน ้อยคนท่ีโลกนิยมวา่มี ปัญญา  มีน ้อยคนท่ี มี
อาํนาจ  มีน ้อยคนท่ี มี ตระกูลสูง 27  แต่ พระเจ้าได้ทรงเลือกสิง่ท่ีโลกถือวา่โง ่เขลา เพื่อจะทําให้คนมีปัญญา
อบัอาย และพระเจ้าได้ทรงเลือกสิง่ท่ีโลกถือวา่ออ่นแอ เพื่อทําให ้คนที ่ แข ็งแรงอบัอาย 28 พระเจ้าได้ทรง
เลือกสิง่ท่ีโลกถือวา่ต่ําต้อย และสิง่ท่ี ถู  กด ู หมิน่ ทัง้ทรงเลือกสิง่เหล่าน้ันซ่ึงย ังม ิ ได้  เก ิดเป็นตัวจร ิงด ้วย เพื่อ
จะได้ทําลายสิง่ซ่ึงเป็นตัวจรงิอยู ่แล้ว 29 เพื่ อม ิ ให ้เน้ือหนังใดๆอวดต่อพระพักตร ์พระองค์  ได้ 30 โดยพระองค์
ท่านจึงอยู่ในพระเยซู ครสิต์ เพราะพระเจ้าทรงตัง้พระองค์ ให ้เป็นปัญญา  ความชอบธรรม การแยกตัง้ไว้
และการไถ่ โทษ สําหรบัเราทัง้หลาย 31  เพื่อให ้เป็นไปตามท่ี เข ียนวา่ � ให ้ ผู้  โออ้วด อวดองค์ พระผู้เป็นเจ้า �

2
การเทศนาเป็นมาโดยฤทธิเ์ดชแหง่พระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์

1  พี่ น้องทัง้หลาย เม่ือข้าพเจ้ามาหาท่าน ข้าพเจ้ามิ ได้ มาเพื่อประกาศสักขีพยานของพระเจ้าแก่ท่านทัง้
หลาย ด้วยถ้อยคําอนัไพเราะหร ือด ้วยสติ ปัญญา 2 เพราะข้าพเจ้าตัง้ใจวา่จะไม่แสดงความรูเ้รือ่งใดๆในหมู่
พวกท่านเลยเวน้แต่เรือ่งพระเยซู ครสิต์ และการท่ี พระองค์ ทรงถูกตรงึท่ี กางเขน 3 และเม่ือข้าพเจ้าอยู่กั 
บท ่านทัง้หลาย ข้าพเจ้าก็ ออ่นกําลัง  มี ความกลัวและตัวสัน่เป็ นอ ันมาก 4 คําพูดและคําเทศนาของข้าพเจ้า
 ไม่ใช ่คําท่ี เกล ้ียกล่อมด้วยสติปัญญาของมนษุย์  แต่ เป็นคําซ่ึงได้แสดงพระวญิญาณและพระเดชาน ุภาพ 
5 เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ ได้ อาศัยสติปัญญาของมนษุย์  แต่ อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้า 6 เรากล่าวถึง
เรือ่งปัญญาในหมู่ คนที ่ เป็นผู้ใหญ่  แล้วก็  จรงิ  แต่  มิใช ่เรือ่งปัญญาของโลกน้ี หรอืเรือ่งปัญญาของอาํนาจ
ครอบครองในโลกน้ีซ่ึงจะเส่ือมสูญไป 7  แต่ เรากล่าวถึงเรือ่งพระปัญญาของพระเจ้าซ่ึงเป็นข้อลึ กลับ คือ
พระปัญญาซ่ึงทรงซ่อนไว ้น้ัน ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงกําหนดไวก่้อนสรา้งโลกให้เป็นสงา่ราศี แก่  เรา 8  ไม่มี อาํนาจ
ครอบครองใดๆในโลกน้ี ได้  รู ้จักพระปัญญาน้ัน เพราะวา่ถ้ารู ้แล ้วจะมิ ได้ เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าแหง่สงา่ราศี
ตรงึไว ้ท่ี  กางเขน 

พระดํารสัของพระเจ้ามาจากพระองค์ โดยตรง 
9  ดังท่ี  มี  เข ียนไว ้แล ้ วว ่า � สิ ่งท่ีตาไม่ เหน็  หู  ไม่ได้  ยนิ และไม่เคยได้ เข ้าไปในใจมนษุย์ คือสิง่ท่ีพระเจ้าได้

ทรงจัดเตรยีมไวสํ้าหรบัคนท่ีรกัพระองค์� 10 พระเจ้าได้ทรงสําแดงสิง่เหล่าน้ันแก่เราทางพระวญิญาณของ
พระองค์ เพราะวา่พระวญิญาณทรงหยัง่รู ้ทุกสิง่  แม้ เป็นความล้ําลึกของพระเจ้า 11 อนัความคิดของมนษุย์
น้ันไม่ มี  ผู้ ใดหยัง่รู ้ได้  เวน้แต่  จิ ตวญิญาณของมนษุย ์ผู้ น้ันเองฉันใด พระดํารขิองพระเจ้าก็ ไม่มี ใครหยัง่รู ้ได้ 
 เวน้แต่ พระวญิญาณของพระเจ้าฉันน้ัน 12 เราทัง้หลายจึงไม่ ได้ รบัวญิญาณของโลก  แต่  ได้ รบัพระวญิญาณ
ซ่ึงมาจากพระเจ้า เพื่อเราทัง้หลายจะได้ รู ้ถึงสิง่ต่างๆท่ีพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ เรา 13 คือสิง่เหล่าน้ั 
นที ่เราได้ กล ่าวด้วยถ้อยคําซ่ึ งม ิ ใช ่ปัญญาของมนษุย์สอนไว้  แต่ ด้วยถ้อยคําซ่ึงพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ได้ ทรง
สัง่สอน ซ่ึงเปรยีบเทียบสิง่ท่ี อยู ่ฝ่ายจิตวญิญาณกับสิง่ซ่ึงเป็นของจิตวญิญาณ 14  แต่  มนษุย ์ธรรมดาจะรบั
สิง่เหล่าน้ันซ่ึงเป็นของพระวญิญาณแหง่พระเจ้าไม่ ได้ เพราะเขาเห ็นว ่าเป็นสิง่โง ่เขลา และเขาไม่สามารถ
เข้าใจได้ เพราะวา่จะเข้าใจสิง่เหล่าน้ันได้ ก็ ต้องสังเกตด้วยจิตวญิญาณ 15  แต่  มนษุย ์ฝ่ายจิตวญิญาณสังเกต
สิง่สารพัดได้  แต่  ไม่มี  ผู้ ใดจะรูจั้กใจคนน้ันได้ 16  เพราะวา่ �ใครเล่ารูจั้กพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะ
แนะนําสัง่สอนพระองค์ ได้ �  แต่ เราก็ มี พระทัยของพระครสิต์

3
การยอมอยูฝ่่ายเน้ือหนังเป็นภัยต่อจิตวญิญาณ

1  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพู ดก ั บท ่านเหมือนพู ดก ับผู้ ท่ีอยู ่ฝ่ายจิตวญิญาณแล้วได้  แต่ ต้องพู ดก ั 
บท ่านเหมือนคนท่ี อยู ่ฝ่ายเน้ือหนัง เหมือนกั บท ่านเป็นทารกในพระครสิต์ 2 ข้าพเจ้าเล้ียงท่านด้วยน้ํานมมิ 
ใช ่ด้วยอาหารแข็ง เพราะวา่เม่ื อก ่อนน้ันท่านยงัไม่สามารถรบัและถึงแม้ เดีย๋วน้ี ท่านก็ยงัไม่ สามารถ 3 ด้วย
วา่ท่านยงัอยูฝ่่ายเน้ือหนัง เพราะวา่เม่ือท่านย ังอ ิจฉากัน  โต้ เถียงกัน และแตกแยกกัน ท่านไม่ ได้  อยู ่ฝ่ายเน้ือ
หนังหรอื และไม่ ได้ ดําเนินตามมนษุย ์สาม ัญดอกหรอื 4 เพราะเม่ือคนหน่ึงกล่าววา่ �ข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของ
เปาโล� และอกีคนหน่ึงกล่าววา่ �ข้าพเจ้าเป็นศิษยข์องอปอลโล� ท่านทัง้หลายมิ ได้  อยู ่ฝ่ายเน้ือหนังหรอื

 ผู้รบัใช ้ของพระเจ้าท่ี มี  หน้าท่ี ต่างกั นก ็เป็นผู้ทําการรว่มกัน
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5 เปาโลคือผู้ ใด อปอลโลคือผู้ ใด เขาเป็นผู้ รบัใช ้มาแจ้งให้ท่านทัง้หลายเชื่อ ตามซ่ึงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ทรงโปรดประทานแก่ ทุกคน 6 ข้าพเจ้าได้ ปลูก อปอลโลได้ รดน้ํา  แต่ พระเจ้าทรงทําให ้เติบโต 7  เพราะฉะน้ัน 
 คนที ่ปลูกและคนท่ีรดน้ําไม่สําคัญอะไร  แต่ พระเจ้าผู้ทรงโปรดให้เติบโตน้ันต่างหากท่ี สําคัญ 8 ดังน้ันคนท่ี
ปลูกและคนท่ีรดน้ําก็เป็นพวกเดียวกัน  แต่  ทุ กคนก็จะได้ค่าจ้างของตนตามการท่ีตนได้กระทําไว้ 9 เพราะ
วา่เราทัง้หลายเป็นผู้รว่มทําการด้วยกั นก ับพระเจ้า ท่านทัง้หลายเป็นไร่นาของพระเจ้า และเป็นตึกของ
พระเจ้า

พระครสิต์เป็นรากฐานเดียว
10 โดยพระคุณของพระเจ้าซ่ึงได้ทรงโปรดประทานแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายชา่ง

ผู้ ชาํนาญ และอกีคนหน่ึ งก ็ มาก ่อขึ้น ขอทุกคนจงระวงัให ้ดี วา่เขาจะก่อขึ้นมาอยา่งไร 11 เพราะวา่ผู้ใดจะวาง
รากอื่ นอ ีกไม่ ได้  แล้ว นอกจากท่ีวางไว ้แล ้วคือพระเยซู ครสิต์ 12  แล ้วบนรากน้ันถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคํา
 เงนิ  เพชรพลอย  ไม้ หญ้าแหง้หรอืฟาง

ทรงทดลองการของเราทุกคน
13 การงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให ้เหน็ เพราะเวลาวนัน้ันจะให ้เห ็นได้ ชดัเจน เพราะวา่จะเหน็ชดัได้

ด้วยไฟ ไฟน้ันจะพิสู จน ์ ให ้ เห ็นการงานของแต่ละคนวา่เป็นอยา่งไร 14 ถ้าการงานของผู้ใดท่ีก่อขึ้นทนอยู ่ได้ 
 ผู้ น้ั นก ็จะได้ ค่าตอบแทน 15 ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ ไป  ผู้ น้ั นก ็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะ
รอด  แต่ เหมือนดังรอดจากไฟ

รา่งกายของครสิเตียนเป็ นว ิหารของพระเจ้า
16 ท่านทัง้หลายไม่ รู ้หรอืวา่ท่านเป็ นว หิารของพระเจ้า และพระวญิญาณของพระเจ้าสถิตอยูใ่นท่าน 17 ถ้า

ผู้ใดทําลายวหิารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทําลายผู้ น้ัน เพราะวหิารของพระเจ้าเป็ นที ่ บรสุิทธิ ์และท่านทัง้
หลายเป็ นว ิหารน้ัน

การตักเตือนเก่ียวกับการโอ ้อวด 
18 อยา่ให ้ผู้ ใดหลอกลวงตัวเอง ถ้าผู้ใดในพวกท่านคิดวา่ตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุ คน ้ีจงให ้ผู้ น้ัน

ยอมเป็นคนโงจึ่งจะเป็นคนมีปัญญาได้ 19 เพราะวา่ปัญญาของโลกน้ีเป็นความโงเ่ขลาจําเพาะพระเจ้า ด้วย
มีคําเขียนไว ้แล ้ วว ่า � พระองค์ ทรงจับคนท่ี มี ปัญญาด้วยอุบายของเขาเอง� 20 และย ังม ี อ ี กวา่ � องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงทราบความคิดของคนมีปัญญาวา่เป็นเพียงแต่ ไรส้าระ � 21  เหตุ ฉะน้ันอยา่ให ้ผู้ ใดยกมนษุย์
ขึ้นอวด ด้วยวา่สิง่สารพัดเป็นของท่านทัง้หลาย 22 จะเป็นเปาโล อปอลโล เคฟาส  โลก  ชวีติ  ความตาย  สิ ่ง
ในปัจจุบันน้ี หรอืสิง่ในอนาคต  สิ ่งสารพัดน้ันเป็นของท่านทัง้หลาย 23 และท่านทัง้หลายเป็นของพระครสิต์
และพระครสิต์ทรงเป็นของพระเจ้า

4
 หน้าท่ี รบัผิดชอบของผูอ้ารกัขาต่อพระเจ้า

1  ให ้ ทุ กคนถือวา่เราเป็นผู้ รบัใช ้ของพระครสิต์ และเป็นผู้อารกัขาสิง่ลึ กล ับของพระเจ้า 2 ยิง่กวา่น้ีฝ่ายผู้
อารกัขาเหล่าน้ันต้องเป็นคนท่ี สัตย ์ซ่ือทุกคน 3 สําหรบัข้าพเจ้าการท่ีท่านทัง้หลายหร ือมนษุย ์ ผู้ ใดจะตัดสิน
ตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือวา่เป็นเรือ่งเล็กน้อย  ถึงแม้ ข้าพเจ้าเองก็ มิได้ ตัดสินตัวข้าพเจ้า 4 เพราะข้าพเจ้าไม่ รู ้
วา่ข้าพเจ้ามีความผิดสถานใด ถึงกระน้ันข้าพเจ้าก็ ไม่ พ้นการพิพากษา ท่านผู้ทรงพิพากษาตัวข้าพเจ้าคือ
องค์ พระผู้เป็นเจ้า 5  เหตุ ฉะน้ันท่านอยา่ตัดสินสิง่ใดก่อนท่ีจะถึงเวลาจนกวา่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา
 พระองค์ จะทรงเปิดเผยความลั บท ่ีซ่อนอยู่ในความมืดให ้แจ่มกระจ่าง และจะทรงเผยความในใจของคนทัง้
ปวงด้วย เม่ือน้ันทุกคนจะได้รบัคําชมเชยจากพระเจ้า 6  พี่ น้องทัง้หลาย  สิ ่งเหล่าน้ั นที ่ข้าพเจ้าได้นํามากล่าว
เปรยีบเทียบถึงตัวข้าพเจ้าและอปอลโล  ก็ เพื่อประโยชน์ของท่านทัง้หลาย  เพื่อให ้ท่านทัง้หลายเรยีนแบบ
ของเรา  มิ  ให ้ยกยอ่งคนหน่ึงคนใดเกินกวา่ท่ี เข ียนบอกไว ้แล้ว  มิ  ให ้ยกคนหน่ึงคนใดข่มผู้ อื่น 7  ผู้ ใดเล่ากระทํา
ใหท่้านวเิศษกวา่คนอื่น ท่านมีอะไรท่ีท่านมิ ได้ รบัมา  ก็ เม่ือท่านได้รบัมา  เหตุ ไฉนท่านจึงโออ้วดเหมือนกับวา่
ท่านมิ ได้ รบัเลย 8 ท่านทัง้หลายอิม่หนําแล้วหนอ ท่านมั ่งม ี แล ้วหนอ ท่านได้ครองเหมือนกษั ตร ิยโ์ดยไม่ มี เรา
รว่มด้วยแล้วหนอ ข้าพเจ้ามีความปรารถนาใหท่้านทัง้หลายได้ขึ้นครองจรงิๆเพื่อเราจะได้ขึ้นครองกั บท ่าน

 สิ ่งท่ีอคัรสาวกและผู้นําครสิเตียนต้องเสียสละ
9 เพราะข้าพเจ้าเห ็นว ่าพระเจ้าได้ทรงตัง้เราผู้เป็ นอ ัครสาวกไว้ในท่ีสุดปลาย เหมือนผู้ ท่ี  ได้  ถู กปรบัโทษ

ให ้ถึงตาย เพราะวา่โลกคือทัง้ทูตสวรรค์และมนษุย ์มองดู เราด้วยความพิศวง 10 เราทัง้หลายเป็นคนเขลา
เพราะเหน็แก่พระครสิต์ และท่านทัง้หลายเป็นคนมีปัญญาในพระครสิต์ เราทัง้หลายมีกําลังน้อยแต่ท่าน
ทัง้หลายมีกําลังมาก ท่านทัง้หลายมี เกียรติ ยศแต่เราทัง้หลายเป็นคนอปัยศ 11 จนถึงเวลาน้ีเราก็ทัง้หวิและ
กระหาย  เปล ือยเปล่าและถูกโบยตี และไม่ มี  ท่ี อาศัยเป็นหลักแหล่ง 12 เราทําการหนั กด ้วยมือของเราเอง
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เม่ือถู กด ่าเราก็ อวยพร เม่ือถูกข่มเหงเราก็ทนเอา 13 เม่ือถูกใส่รา้ยเราก็ ออ้นวอน เรากลายเป็นเหมือนกาก
เดนของโลกและเหมือนราคีของสิง่สารพัดจนถึ งบ ัดน้ี 14 ข้าพเจ้ามิ ได้  เข ียนข้อความเหล่าน้ีเพื่อจะให้ท่าน
ได้ อาย  แต่  เข ียนเพื่อเตือนสติในฐานะท่ีท่านเป็นลูกท่ีรกัของข้าพเจ้า 15 เพราะในพระครสิต์ ถึงแม้ ท่านมี ครู 
สักหม่ืนคนแต่ท่านจะมี บิ ดาหลายคนก็ หามิได้ เพราะวา่ในพระเยซู ครสิต์ ข้าพเจ้าได้ ให ้กําเนิดแก่ท่านโดย
ข่าวประเสรฐิ 16  เหตุ  ฉะน้ัน ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทําตามอยา่งข้าพเจ้า 17  เพราะเหตุน้ี ข้าพเจ้าจึงได้ ใช ้ทิโม
ธลูีกท่ีรกัของข้าพเจ้า ซ่ึงเป็นคนสัตย์ซ่ือในองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มาหาท่าน เพื่อนําท่านให้ระลึกถึงแบบการ
ประพฤติของข้าพเจ้าในพระครสิต์  ตามท่ี ข้าพเจ้าสอนอยู่ในทุกคริสตจั กร 18  แต่ บางคนทําผยองราวกับ
ข้าพเจ้าจะไม่มาหาท่าน 19  แต่ ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด ข้าพเจ้าจะมาหาท่านในไม่ชา้น้ี และข้าพเจ้า
จะหยั ่งด ู  มิใช ่ถ้อยคําของคนท่ีผยองเหล่าน้ันแต่จะหยั ่งด ู ฤทธิ ์อาํนาจของเขา 20 เพราะวา่อาณาจักรของ
พระเจ้ามิ ใช ่เรือ่งของคําพูดแต่เป็นเรือ่งฤทธิ ์เดช 21 ท่านจะเอาอยา่งไร จะให้ข้าพเจ้าถือไม้เรยีวมาหาท่าน
หรอืจะใหข้้าพเจ้ามาด้วยความรกัและด้วยใจออ่นสุ ภาพ 

5
การตัดสินลงโทษการล่วงประเวณี

1  มี ข่าวเล่าลือวา่ในพวกท่านมีการผิดประเวณี และการผิดประเวณีน้ันถึงแม้ในพวกต่างชาติ ก็  ไม่มี  เลย 
คือเรือ่งมีวา่คนหน่ึงได้เอาภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาของตน 2 และพวกท่านยงัผยองแทนท่ีจะเป็นทุกข์
เป็ นร ้อน  ท่ี จะตัดคนท่ีกระทําผิดเชน่น้ีออกเสียจากพวกท่าน 3  แม้ว ่าตัวข้าพเจ้าไม่ ได้  อยู ่กับพวกท่าน  แต่ 
ใจของข้าพเจ้าก็ อยู ่ ด้วย ข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนท่ี ได้ กระทําผิดเชน่น้ันเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้ อยู ่ ด้วย 4 ใน
พระนามของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา เม่ือท่านทัง้หลายประชุมกันและใจของข้าพเจ้ารว่ม
อยู ่ด้วย  พร อ้มทัง้ฤทธิเ์ดชของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าของเรา 5พวกท่านจงมอบคนน้ันไว ้ให ้ซาตาน
ทําลายเน้ือหนังเสีย  เพื่อให ้ จิ ตวญิญาณของเขารอดในวนัของพระเยซู เจ้า 

ความบาปท่ี ไม่ได้ รบัการเตือนสติ  ก็  แพร ่ขยายไปเหมือนเชื้อ
6 การท่ีท่านอวดอา้งน้ันไม่ ดี  เลย ท่านไม่ รู ้หรอืวา่เชื้อขนมเพียงนิดเดียวยอ่มทําให ้แป ้ งด ิบฟูทั ้งก ้อน 7 ดัง

น้ันจงชาํระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านจะได้เป็นแป้ งด ิ บก ้อนใหม่เหมือนขนมปังไร ้เชื้อ เพราะพระครสิต์ ผู้ ทรงเป็น
ปัสกาของเรา  ได้  ถู กฆ่าบูชาเพื่อเราเสียแล้ว 8  เหตุ ฉะน้ันใหเ้ราถือปัสกาน้ัน  มิใช ่ด้วยเชื้อเก่าหร ือด ้วยเชื้อของ
ความชัว่ชา้เลวทราม  แต่ ด้วยขนมปังไรเ้ชื้อคือความจรงิใจและความจรงิ 9 ข้าพเจ้าได้ เข ียนจดหมายถึงท่าน
วา่ อยา่คบกับคนท่ี ล่วงประเวณี 10  แต่ ซ่ึงท่านจะคบคนชาวโลกน้ี ท่ี เป็นคนล่วงประเวณี คนโลภ คนฉ้อโกง
หรอืคนถือรูปเคารพ ข้าพเจ้ามิ ได้ หา้มเสียทีเดียวเพราะวา่ถ้าหา้มอยา่งน้ันแล้ว ท่านก็ต้องออกไปเสียจาก
โลกน้ี

เราควรแยกตัวจากพีน้่องครสิเตียนท่ีกําลังดํารงชวีติอยูใ่นความบาป
11  แต่  บัดน้ี ข้าพเจ้าเขียนบอกท่านวา่ถ้าผู้ใดได้ชื่อวา่เป็นพี่น้องแล้ว  แต่ ยงัล่วงประเวณี เป็นคนโลภ เป็น

คนถือรูปเคารพ เป็นคนปากรา้ย เป็นคนขี้ เมา หรอืเป็นคนฉ้อโกง อยา่คบกับคนอยา่งน้ันแม้จะกินด้วยกั 
นก อ็ยา่เลย 12  ไม่ใช ่ หน้าท่ี ของข้าพเจ้าท่ีจะไปตัดสินลงโทษคนภายนอก ท่านจะต้องตัดสินลงโทษคนภายใน
มิ ใช ่ หรอื 13 ส่วนคนภายนอกน้ันพระเจ้าจะทรงตัดสินลงโทษ  เหตุ ฉะน้ันจงกําจัดคนชัว่ชา้น้ันออกจากพวก
ท่านเสียเถิด

6
ครสิเตียนไม่ควรจะเป็นความกันต่อหน้าคนไม่ เชื่อ 

1 ในพวกท่านมี ผู้ ใดหรอื ถ้าเป็นความกับคนอื่น จะอาจไปวา่ความกันต่อหน้าคนอธรรม และไม่ไปวา่ต่อ
หน้าว ิสุทธ ิ ชน 2 ท่านไม่ รู ้หรอืวา่ว ิสุทธ ิชนจะพิพากษาโลก และถ้าพวกท่านจะพิพากษาโลก ท่านไม่สมควร
จะพิพากษาความเรือ่งเล็กน้อยท่ีสุดหรอื 3 ท่านไม่ รู ้ หรอืวา่ เราจะต้องพิพากษาพวกทูตสวรรค์ ถ้าเชน่น้ัน
จะยิง่เป็นการสมควรสักเท่าใดท่ีเราจะพิพากษาตัดสินความเรือ่งของชีว ิตน ้ี4 ฉะน้ันถ้าพวกท่านเป็นความ
กันเรือ่งชีว ิตน ้ี ท่านจะตัง้คนท่ีคริสตจั กรน ับถือน้อยท่ีสุดให้ตัดสินหรอื 5 ข้าพเจ้ากล่าวดังน้ี ก็  เพื่อให ้ท่าน
ละอายใจ ในพวกท่านไม่ มี สักคนหน่ึงหรอืท่ี มีสติ ปัญญาสามารถชาํระความระหวา่งพี่ น้อง 6  แต่  พี่ น้องกับพี่
น้องต้องไปวา่ความกันต่อหน้าคนท่ี ไม่ เชื่ออยา่งน้ันหรอื 7  เหตุ ฉะน้ันเพราะพวกท่านไปเป็นความกัน  บัดน้ี 
ท่านก็ตกจากระดั บท ่ีควรแล้ว ทําไมท่านจึงไม่ทนต่อการรา้ยซ่ึงเขาทําแก่ ท่าน ทําไมท่านจึงไม่ยอมถูกโกง
8  แต่ ท่านเองกลับทํารา้ยกัน และโกงกันในระหวา่งพวกพีน้่องของท่านเอง

 ช ีวติเดิมก่อนถูกแยกตัง้ไว้ และได้รบัความชอบธรรมโดยความเชื่อ
9 ท่านไม่ รู ้หรอืวา่คนอธรรมจะไม่ ได้ รบัอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก อยา่หลงเลย คนล่วงประเวณี คน

ถือรูปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา คนนิสัยเหมือนผู้หญิงหรอืคนท่ีเป็นกะเทย 10 คนขโมย คนโลภ คนขี้ เมา 
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คนปากรา้ย คนฉ้อโกง จะไม่ ได้ รบัอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก 11  แต่ ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคน
อยา่งน้ัน  แต่ ท่านได้รบัทรงชาํระแล้ว และได้ทรงแยกตัง้ท่านไว ้แล้ว  แต่ พระวญิญาณแหง่พระเจ้าของเรา
ได้ทรงตัง้ท่านใหเ้ป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซู เจ้า 12 ข้าพเจ้าทําสิง่สารพัดได้  แต่  ไม่ใช ่ ทุ กสิง่ท่ีจะ
ทําได้น้ันเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทําสิง่สารพัดได้  แต่ ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู ่ใต้ อาํนาจของสิง่ใดเลย

จงหนีจากการล่วงประเวณี
13 อาหารมี ไว ้สําหร ับท ้อง และท้องก็สําหรบัอาหาร  แต่ พระเจ้าจะทรงให้ทัง้ท้องและอาหารสิน้สูญไป  

แล ้วรา่งกายน้ันไม่ ได้  มี  ไว ้สําหรบัการล่วงประเวณี  แต่  มี  ไว ้สําหรบัองค์ พระผู้เป็นเจ้า และองค์พระผู้เป็นเจ้า
มี ไว ้สําหรบัรา่งกาย 14 พระเจ้าได้ทรงชุบให ้องค์ พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นมาใหม่ และพระองค์จะทรงชุบให้เรา
ทัง้หลายเป็นขึ้นมาใหม่โดยฤทธิเ์ดชของพระองค์ ด้วย 15 ท่านไม่ รู ้ หรอืวา่ รา่งกายของท่านเป็นอวยัวะของ
พระครสิต์ เม่ือเป็นเชน่น้ัน จะใหข้้าพเจ้าเอาอวยัวะของพระครสิต์มาเป็นอวยัวะของหญิงแพศยาได้ หรอื ขอ
พระเจ้าอยา่ยอมให้เป็นเชน่น้ันเลย 16 ท่านไม่ รู ้หรอืวา่คนท่ีผูกพั นก ับหญิงแพศยาก็เป็นกายอนัเดียวกั นก ับ
หญิงน้ัน เพราะพระองค์ ได้ ตร ัสว ่า �เขาทัง้สองจะเป็นเน้ื ออ ันเดียวกัน� 17  แต่ ส่วนคนท่ีผูกพั นก ับองค์ พระผู้
เป็นเจ้า  ก็ เป็ นอ ันเดียวกั นก ับพระองค์ฝ่ายจิตวญิญาณ 18 จงหลีกเล่ียงเสียจากการล่วงประเวณี ความบาป
ทุกอยา่งท่ี มนษุย ์กระทําน้ันเป็นบาปนอกกาย  แต่  คนที ่ ล่วงประเวณี น้ันทําผิดต่อรา่งกายของตนเอง

รา่งกายของครสิเตียนเป็ นว ิหารของพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์
19 ท่านไม่ รู ้ หรอืวา่ รา่งกายของท่านเป็ นว ิหารของพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิซ่ึงสถิตอยู่ในท่าน ซ่ึงท่านได้รบั

จากพระเจ้า ท่านไม่ ใช ่ เจ้ าของตั วท ่านเอง 20 พระเจ้าได้ทรงซ้ือท่านไว ้แล ้วตามราคา  เหตุ ฉะน้ันท่านจงถวาย
พระเกียรติ แด่ พระเจ้าด้วยรา่งกายของท่าน และด้วยจิตวญิญาณของท่าน ซ่ึงเป็นของพระเจ้า

7
คําแนะนําสําหรบัคู่สมรสของครสิเตียน

1  แล ้วเรือ่งท่ีพวกท่านเขียนมาถึงข้าพเจ้าน้ัน ขอตอบวา่ การท่ี ผู้ ชายไม่ ยุ ่งเก่ียวกับผู้หญิงเลยก็ ดี  แล้ว 
2  แต่ เพื่อป้องกันการล่วงประเวณี  ผู้ ชายทุกคนควรมีภรรยาเป็นของตนและผู้หญิงทุกคนมี สามี เป็นของ
ตน 3  สามี พึงประพฤติต่อภรรยาตามควร และภรรยาก็พึงประพฤติต่อสามีตามควรเชน่เดียวกัน 4 ภรรยา
ไม่ มี อาํนาจเหนือรา่งกายของตน  แต่  สามี  มี อาํนาจเหนือรา่งกายของภรรยา ทํานองเดียวกันสามี ไม่มี อาํนาจ
เหนือรา่งกายของตน  แต่ ภรรยามีอาํนาจเหนือรา่งกายของสามี 5 อยา่ปฏิเสธการอยูร่ว่มกันเวน้แต่ ได้ ตกลง
กันเป็นการชัว่คราว เพื่ ออ ุทิศตัวในการถืออดอาหารและการอธษิฐาน  แล ้วจึงค่อยมาอยู่รว่มกั นอ ีก เพื่ 
อม ิ ให ้ซาตานชกัจูงให ้ทําผิด เพราะตัวอดไม่ ได้ 6 ข้าพเจ้ากล่าวเชน่น้ีโดยได้ร ับอน ุญาต  มิใช ่เป็นพระบัญชา
7 ข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะให ้ทุ กคนเป็นเหมือนข้าพเจ้า  แต่  ทุ กคนก็ ได้ รบัของประทานจากพระเจ้าเหมาะกับ
ตัว คนหน่ึงได้ร ับอย ่างน้ี และอกีคนหน่ึงได้ร ับอย ่างน้ัน 8  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ คนที ย่งัเป็นโสดและ
พวกแม่ม่ายวา่ การท่ีเขาจะอยู่เหมือนข้าพเจ้าก็ ดี  แล้ว 9  แต่ ถ้าเขายัง้ใจไม่ ได้  ก็ จงแต่งงานเสียเถิด เพราะ
แต่งงานเสี ยก ็ ดี กวา่มีใจเรา่รอ้นด้วยกามราคะ 10 ส่วนคนท่ี แต่ งงานแล้วข้าพเจ้าขอสัง่  มิใช ่ข้าพเจ้าสัง่เอง
 แต่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาวา่ อยา่ให้ภรรยาทิง้สามี 11  แต่ ถ้านางทิง้สามีไปอยา่ให้นางไปมี สามี  ใหม่ 
 หรอืไม่  ก็  ให ้นางกลับมาคืนดีกับสามี เก่า และขออยา่ให ้สามี หยา่รา้งภรรยาเลย

คําแนะนําสําหรบัครสิเตียนท่ี สามี หรอืภรรยายงัไม่เชื่อในพระเจ้า
12 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนอื่นๆนอกจากพวกน้ี ( องค์ พระผู้เป็นเจ้ามิ ได้  ตรสั )  วา่ ถ้าพี่น้องคนใดมีภรรยาท่ี 

ไม่ เชื่อและนางพอใจท่ีจะอยูกั่บสามี  สามี  ก็  ไม่ ควรหยา่นาง 13 ถ้าหญิงคนใดมี สามี  ท่ี  ไม่ เชื่อและสามีพอใจท่ีจะ
อยู่กับนาง นางก็ ไม่ ควรหยา่สามีน้ันเลย 14 ด้วยวา่สามี ท่ี  ไม่ เชื่อน้ันได้รบัการทรงชาํระให ้บรสุิทธิ ์ทางภรรยา
และภรรยาท่ี ไม่ เชื่ อก ็ ได้ รบัการทรงชาํระให ้บรสุิทธิ ์ทางสามี  มิ ฉะน้ันลูกของท่านก็เป็นมลทิน  แต่  บัดน้ี ลูกเห
ล่าน้ั นก ็ บรสุิทธิ ์15  แต่ ถ้าคนท่ี ไม่ เชื่อจะแยกไป  ก็ จงให้เขาไปเถิด เรือ่งเชน่น้ี ไม่ จําเป็ นที ่ พี่ น้องชายหญิงจะ
ผูกมัดใหจํ้าใจอยู ่ด้วยกัน เพราะวา่พระเจ้าได้ทรงเรยีกเราให ้อยู ่ อยา่งสงบ 16  โอ ท่านผู้เป็นภรรยา ไฉนท่าน
จะรู ้ได้ วา่ท่านจะชว่ยสามี ให ้รอดได้ หรอืไม่  โอ ท่านผู้เป็นสามี ไฉนท่านจะรู ้ได้ วา่ท่านจะชว่ยภรรยาใหร้อดได้ 
หรอืไม่ 

จงพอใจในฐานะท่ี เป็นอยู ่
17  แต่  ตามท่ี พระเจ้าได้ทรงประทานฐานะแก่ แต่ ละคนอยา่งไร เม่ือองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรยีกใหเ้ขามา

แล้ว  ก็  ให ้เขาดํารงอยู่ในฐานะน้ัน ข้าพเจ้าขอสัง่ใหค้รสิตจักรทัง้หมดทําตามดังน้ัน 18  มี ชายคนใดท่ีพระเจ้า
ทรงเรยีกเม่ือเขาได้ร ับพิธ ี เข ้าสุ หน ัตแล้วหรอื อยา่ให้เขากลับเป็นเหมือนคนท่ี ไม่ได้  เข้าสุหนัต หร ือม ีชายคน
ใดท่ีพระเจ้าทรงเรยีกเม่ือเขามิ ได้  เข ้าสุ หน ัตหรอื อยา่ให้เขาเข้าสุ หน ัตเลย 19 การเข้าสุ หน ัตไม่สําคัญอะไร
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และการไม่ เข ้าสุ หน ัตไม่สําคัญอะไร  แต่ การรกัษาพระบัญญั ติ ของพระเจ้าน้ันสําคัญ 20  ให ้ ทุ กคนอยู่ในฐานะ
ท่ีเขาอยู่เม่ือพระเจ้าทรงเรยีกน้ัน 21 พระเจ้าทรงเรยีกท่านเม่ือยงัเป็นทาสอยู ่หรอื  ก็ อยา่กระวนกระวาย
เพราะการเป็นทาสน้ัน  แต่ ถ้าท่านสามารถไถ่ตัวออกได้ ก็ ควรไถ่ ดีกวา่ 22 เพราะผู้ใดท่ี องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรง
เรยีกเม่ือยงัเป็นทาสอยู่  ผู้ น้ันเป็นเสรชีนขององค์ พระผู้เป็นเจ้า เชน่เดียวกันคนท่ีรบัการทรงเรยีกเม่ือเป็น
เสร ีชน คนน้ันเป็นผู้ รบัใช ้ของพระครสิต์ 23 พระเจ้าทรงซ้ือท่านไว ้แล ้วตามราคา อยา่เข้าเป็นทาสของมนษุย ์
เลย 24  พี่ น้องทัง้หลาย ท่านทุกคนดํารงอยู่ในฐานะอนัใดเม่ือพระเจ้าทรงเร ียก  ก็  ให ้ ผู้ น้ันอยู่กับพระเจ้าใน
ฐานะน้ัน

คําแนะนําสําหรบัหญิงสาวพรหมจารแีละหญิ งม ่าย
25  แล ้วเรือ่งหญิงสาวพรหมจาร ีน้ัน ข้าพเจ้าไม่ ได้ รบัพระบัญชาจากองค์ พระผู้เป็นเจ้า  แต่ ข้าพเจ้าก็ขอ

ออกความเหน็ในฐานะท่ีเป็นผู้ ได้ รบัพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าใหเ้ป็นผู้ ท่ี  ไวใ้จได้ 26 ฉะน้ันเพราะเหตุ
ความยากลําบากท่ี มี  อยู ่ ในเวลาน้ี ข้าพเจ้าเห ็นว ่า  ทุ กคนควรจะอยูอ่ยา่งท่ีเขาอยู ่เดีย๋วน้ี 27 ท่านมีภรรยาแล้ว
หรอื อยา่หาชอ่งท่ีจะหยา่ภรรยาเลย ท่านหยา่จากภรรยาแล้วหรอื อยา่หาภรรยาเลย 28 ถ้าท่านจะแต่งงาน
ก็ ไม่มี  ความผิด และถ้าหญิงสาวพรหมจารจีะแต่งงานก็ ไม่มี  ความผิด  แต่  คนที ่ แต่ งงานน้ันคงจะต้องยุง่ยาก
ลําบากในฝ่ายเน้ือหนัง  แต่ ข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะใหท่้านพ้นจากความยุง่ยากน้ัน 29  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้า
หมายความวา่ยุ คน ้ี ก็ สัน้มากแล้ว  ตัง้แต่  น้ี ไปให้คนเหล่าน้ั นที ่ มี ภรรยาดําเนินชวีติเหมือนกับไม่ มี  ภรรยา 
30 และให ้คนที ่เศรา้โศกเป็นเหมือนกับมิ ได้  เศรา้โศก และผู้ ท่ี  ชื่นชมยนิดี  ให ้ ได้ เป็นเหมือนกับมิ ได้  ชื่นชมยนิดี 
และผู้ ท่ี ซ้ื อก ็ ให ้ดําเนินชวีติเหมือนกับวา่เขาไม่ มีกรรมสิทธิ ์เหนืออะไรเลย 31 และคนท่ี ใช ้ของโลกน้ี ให ้เป็น
เหมือนกับมิ ได้  ใช ้ อยา่งเต็มท่ี  เลย เพราะความนิยมของโลกน้ีกําลังล่วงไป 32 ข้าพเจ้าอยากให้ท่านพ้นจาก
ความสาละวนวุน่วาย ฝ่ายคนท่ี ไม่มี ภรรยาก็สาละวนในการงานขององค์ พระผู้เป็นเจ้า เพื่อจะทําสิง่ซ่ึงเป็ 
นที พ่อพระทัยองค์ พระผู้เป็นเจ้า 33  แต่  คนที ่ มี ภรรยาแล้ วก ส็าละวนในการงานของโลกน้ีเพื่อจะทําสิง่ท่ีพอใจ
ของภรรยา 34  มี ความแตกต่างกันด้วยระหวา่งภรรยาและสาวพรหมจารี หญิงท่ียงัไม่ แต่ งงานก็สาละวนใน
การงานขององค์ พระผู้เป็นเจ้า เพื่อจะได้เป็นคนบร ิสุทธ ์ิทัง้กายและจิตใจ  แต่ หญิงท่ี มี  สามี  แล้วก็ สาละวน
ในการงานของโลกน้ีเพื่อจะทําสิง่ซ่ึงเป็ นที ่พอใจของสามี 35 ข้าพเจ้าวา่อยา่งน้ี ก็ เพื่อเป็นประโยชน์ของท่าน
 มิใช ่จะเอาบ่วงบาศคล้องท่านแต่เพื่อความเป็นระเบียบ  ให ้ท่านปฏิบั ติ  องค์ พระผู้เป็นเจ้าโดยปราศจากใจ
สองฝักสองฝ่าย 36  แต่ ถ้าชายใดคิดวา่เขาปฏิบั ติ ต่อสาวพรหมจารขีองเขาอยา่งสมควรไม่ ได้ และถ้าหญิงน้ั 
นม ี อายุ ผ่านวยัหนุ่มสาวแล้ว และต้องทําอยา่งใดอยา่งหน่ึ งก ็ ให ้เขาทําตามปรารถนา จงให้เขาแต่งงานเสีย
เขาไม่ ได้ ทําผิดสิง่ใด 37  แต่ ชายใดท่ีตัง้ใจแน่วแน่และเห ็นว ่าไม่ มีความจําเป็น  แต่ เขาบังคับใจตนเองได้ และ
ตัง้ใจวา่จะให้หญิงน้ันเป็นพรหมจาร ีต่อไป เขาก็กระทําดี แล้ว 38  เหตุ ฉะน้ันผู้ใดท่ี ให ้หญิงน้ันแต่งงานก็ ทําดี  
อยู ่ แต่  ผู้  ท่ี  ไม่  ให ้ แต่ งงานก็ ทําดี  กวา่ 39  ตราบใดท่ี  สามี ย ังม ี ช ีวติอยู่ ภรรยาก็ต้องอยู่กับสามี ตามกฎหมาย  แต่ 
ถ้าสามี ตาย นางก็เป็ นอ ิสระจะแต่งงานกับชายใดก็ ได้  ตามใจ ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ัน 40  แต่ ตามความ
เหน็ของข้าพเจ้าก็ เห ็ นว ่าถ้านางอยู่คนเดียวจะเป็นสุขกวา่ และข้าพเจ้าคิดวา่พระวญิญาณของพระเจ้าทรง
สถิตอยูฝ่่ายข้าพเจ้าด้วย

8
อาหารท่ีถวายแก่ รู ปเคารพ

1  แล ้วเรือ่งของท่ีเขาบูชาแก่ รู ปเคารพน้ัน เราทัง้หลายทราบแล้ วว ่าเราทุกคนต่างก็ มีความรู ้ ความรู ้น้ัน
ทําให ้ลําพอง  แต่ ความรกัเสรมิสรา้งขึ้น 2 ถ้าผู้ใดถือวา่ตัวรู ้สิ ่งใดแล้ว  ผู้ น้ันยงัไม่ รู ้ ตามท่ี ตนควรจะรู้ 3  แต่ ถ้า
ผู้ใดรกัพระเจ้า  พระองค์  ก็ ทรงรูจั้กผู้ น้ัน 4 ฉะน้ันเรือ่งการกินอาหารท่ีเขาได้บูชาแก่ รู ปเคารพน้ัน เรารู ้อยู ่ แล ้ 
วว ่ารู ปน ้ันไม่ มีต ัวมีตนเลยในโลกและพระเจ้าองค์อื่นไม่ มี  มี  แต่ พระเจ้าองค์ เดียว 5  ถึงแม้ จะมี สิ ่งต่างๆใน
สวรรค์และในแผ่นดินโลกท่ีเขาเรยีกวา่ � พระ � ( ก็ เป็นเหมือนมีพระมากและเจ้ามาก� 6  แต่ วา่สําหรบัพวก
เราน้ั นม ีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดา และสิง่สารพัดทัง้ปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์ และเราอยู่ในพระองค์
และเรามี พระเยซู  ครสิต์  เจ้ าองค์ เดียว และสิง่สารพั ดก ็ เก ิดขึ้นโดยพระองค์ และเราก็เป็นมาโดยพระองค์
7  มิใช ่วา่ทุกคนมี ความรู ้ อยา่งน้ี เพราะมีบางคนมี จิ ตสํานึกผิดชอบเรือ่งรูปเคารพวา่ เม่ือได้กินอาหารน้ั นก ็
ถือวา่เป็นของบูชาแก่ รู ปเคารพจรงิๆ และจิตสํานึกผิดชอบของเขาย ังอ ่อนอยู่จึงเป็นมลทิน 8 อาหารไม่เป็น
เครือ่งท่ี ทําให ้พระเจ้าทรงโปรดปรานเรา ถ้าเรากิน เราก็ ไม่ได้ อะไรเป็นพิ เศษ ถ้าเราไม่ กิน เราก็ ไม่ ขาดอะไร
9  แต่  จงระวงั อยา่ให ้เสร ีภาพของท่านน้ันทําให ้คนที ่ออ่นในความเชื่อหลงผิดไป 10  เพราะวา่ ถ้าผู้ใดเหน็ท่าน
ท่ี มีความรู ้เอนกายลงรบัประทานในวหิารของรูปเคารพ  จิ ตสํานึกผิดชอบท่ีออ่นของคนน้ัน จะไม่ เห ิมขึ้น
ทําให้เขาบังอาจกินของท่ี ได้ บูชาแก่ รู ปเคารพน้ันหรอื 11 โดยความรูข้องท่าน  พี่ น้องท่ี มี ความเชื่ ออ ่อน ซ่ึง
พระครสิต์ ได้ ทรงยอมวายพระชนม์เพื่อเขา จะต้องพินาศไป 12 เม่ือท่านทําผิดเชน่น้ันต่อพวกพี่ น้อง และ
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ทํารา้ยจิตสํานึกผิดชอบท่ีออ่นของเขา ท่านก็ ได้ ทําผิดต่อพระครสิต์ 13  เหตุ ฉะน้ันถ้าอาหารเป็นเหตุ ท่ี  ทําให ้ 
พี่ น้องของข้าพเจ้าหลงผิดไป ข้าพเจ้าจะไม่กินเน้ือสัตว ์อกีต่อไป เพราะเกรงวา่ข้าพเจ้าจะทําให ้พี่ น้องต้อง
หลงผิดไป

9
เปาโลอา้งสิทธขิองอคัรสาวกท่ีเขาควรจะได้ รบั 

1 ข้าพเจ้ามิ ได้ เป็ นอ ัครสาวกหรอื ข้าพเจ้ามิ ได้  มี  เสร ีภาพหรอื ข้าพเจ้ามิ ได้  เห ็นพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าของเราหรอื ท่านทัง้หลายมิ ได้ เป็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรอื 2 ถ้าข้าพเจ้ามิ ได้ เป็ 
นอ ัครสาวกในสายตาของคนอื่น ข้าพเจ้าก็ยงัคงเป็ นอ ัครสาวกในสายตาของท่านอยา่งไม่ ต้องสงสัย เพราะ
พวกท่านคือตราตําแหน่ งอ ัครสาวกของข้าพเจ้าในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 3 ถ้าผู้ใดสอบสวนข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ก็จะบอกวา่ 4 เราไม่ มีสิทธิ ์ ท่ี จะกินและด่ืมหรอื 5 เราไม่ มีสิทธิ ์ ท่ี จะพาพี่น้องซ่ึงเป็นภรรยาไปไหนๆด้วยกัน
เหมือนอยา่งอคัรสาวกอื่นๆ และบรรดาน้องชายขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเคฟาสหรอื 6 เฉพาะข้าพเจ้า
และบารนาบัสเท่าน้ันหรอืท่ี ไม่มี  สิทธิ ์จะเลิกทํางานหาเล้ียงชพี

 ผู้ ประกาศข่าวประเสรฐิก็ควรได้รบัการเล้ียงช ีพด ้วยข่าวประเสรฐิน้ัน
7 ใครบ้างท่ีเป็นทหารไปในการศึกสงคราม และต้องกินเสบียงของตัวเอง หรอืใครบ้างท่ีทําสวนปลูกต้ 

นอง ุ่น และมิ ได้ กินผลองุน่ในสวนน้ัน หรอืใครบ้างท่ี เล้ียงสัตว ์และมิ ได้ กินน้ํานมของฝูงสัตว ์น้ัน 8 ข้าพเจ้า
กล่าวอยา่งน้ีตามอยา่งมนษุย ์หรอื  พระราชบัญญัติ  มิได้  กล ่าวอยา่งน้ีเหมือนกันหรอื 9 เพราะวา่ในพระราช
บัญญั ติ ของโมเสสเขียนไว ้วา่ �อยา่เอาตะกรา้ครอบปากววั เม่ื อม ันกําลังนวดข้าวอยู�่ พระเจ้าทรงเป็นหว่ง
ววัหรอื 10 หรอืพระองค์ ได้ ตรสัเพื่อประโยชน์ของเราทัง้หลาย  แท้  จร ิงคําน้ันท่านเขียนไวเ้พื่อประโยชน์ของ
เราทัง้หลาย  ให ้ คนที ่ไถนาไถด้วยความหวงัใจ และให ้คนที ่นวดข้าวนวดด้วยความหวงัใจวา่จะได้ ประโยชน์  
ตามท่ี เขาหวงั 11 ถ้าเราได้หวา่นของสําหรบัจิตวญิญาณให ้แก่  ท่าน  แล ้วจะมากไปหรอื  ท่ี เราจะเก่ียวของ
สําหรบัเน้ือหนังจากท่าน 12 ถ้าคนอื่ นม ี สิทธิ ์ ท่ี จะได้ รบัประโยชน์ จากท่าน เราไม่ มีสิทธิ ์ ท่ี จะได้รบัยิง่กวา่เขา
อกีหรอื ถึงกระน้ันเราก็ มิได้  ใช ้ สิทธิ ์ น้ี  เลย  แต่ ยอมทนทุกขย์ากสารพัด เพื่อเราจะไม่เป็ นอ ุปสรรคขัดขวางข่าว
ประเสรฐิของพระครสิต์ 13 ท่านไม่ รู ้หรอืวา่คนท่ี ปรนนิบัติ เรือ่งสิง่บร ิสุทธ ์ิ ก็ กินอาหารของพระว ิหาร และคน
ปรนนิบั ติ  ท่ี แท่นบูชาก็รบัส่วนแบ่งจากแท่นบู ชาน ้ัน 14  ทํานองเดียวกัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาไว ้
วา่  คนที ่ประกาศข่าวประเสรฐิควรได้รบัการเล้ียงช ีพด ้วยข่าวประเสรฐิน้ัน 15  แต่ ข้าพเจ้าไม่ ได้  ใช ้ สิทธิ ์ เหล่า
น้ี  เลย  ท่ี ข้าพเจ้าเขียนเรือ่งน้ี  ก็  มิใช ่เพื่อจะให้เขากระทําอยา่งน้ันแก่ ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ายอมตายเสียดี
กวา่ท่ีจะให ้ผู้ ใดทําลายเกียรติ อนัน้ี ของข้าพเจ้า 16 เพราะถึงแม้วา่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสรฐิน้ันข้าพเจ้า
ไม่ มี  เหตุ  ท่ี จะอวดได้ เพราะจําเป็ นที ่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศ ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวประเสรฐิวบิั ติ จะเกิด
แก่ ข้าพเจ้า 17 เพราะถ้าข้าพเจ้าประกาศอยา่งเต็มใจ ข้าพเจ้าก็จะได้ บําเหน็จ  แต่ ถ้ากระทําการประกาศน้ัน
โดยฝืนใจ  ก็ ยงัเป็นการท่ีทรงมอบหน้าท่ีประกาศข่าวประเสรฐิไว ้ให ้ข้าพเจ้ากระทํา 18  แล ้วอะไรเล่าจะเป็น
บําเหน็จของข้าพเจ้า คือเม่ือข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสรฐิ ข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสรฐิของพระครสิต์
โดยไม่คิดค่าจ้าง เพื่อจะไม่ ได้  ใช ้ สิทธิ ์ในข่าวประเสรฐิน้ันอยา่งเต็ มท ี่

เปาโลยอมทําทุกวถีิทางเพื่อจะนําจิตวญิญาณ
19 เพราะถึงแม้วา่ข้าพเจ้ามิ ได้  อยู ่ในบังคับของผู้ ใด ข้าพเจ้าก็ยงัยอมตัวเป็นทาสคนทัง้ปวงเพื่อจะได้ชนะ

ใจคนมากยิง่ขึ้น 20 ต่อพวกยวิ ข้าพเจ้าก็ทําตัวเหมือนยวิ เพื่อจะได้พวกยวิ ต่อพวกท่ี อยู ่ ใต้  พระราชบัญญัติ 
ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู ่ใต้  พระราชบัญญัติ เพื่อจะได้ คนที ่ อยู ่ ใต้  พระราชบัญญัติ  น้ัน 21 ต่อคนท่ี อยู ่นอก
พระราชบัญญั ติ ข้าพเจ้าก็ทําตัวเหมือนคนนอกพระราชบัญญั ติ เพื่อจะได้ คนที ่ อยู ่นอกพระราชบัญญั ติ  น้ัน 
( แต่ ข้าพเจ้ามิ ได้  อยู ่นอกพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า  แต่  อยู ่ ใต้  พระราชบัญญัติ  แห ่งพระครสิต์� 22 ต่อคน
ออ่นแอ ข้าพเจ้าก็ทําตัวเหมือนคนออ่นแอ เพื่อจะได้ คนออ่นแอ ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทัง้ปวง
เพื่อจะชว่ยเขาใหร้อดได้บ้างโดยทุกวถีิ ทาง 23 ข้าพเจ้าทําอยา่งน้ีเพราะเหน็แก่ข่าวประเสรฐิ เพื่อข้าพเจ้าจะ
ได้ มี ส่วนกั บท ่านในข่าวประเสรฐิน้ัน 24 ท่านไม่ รู ้หรอืวา่คนเหล่าน้ั นที ่วิง่แข่ งก ัน  ก็ วิ ่งด ้วยกันทุกคน  แต่  คนที 
่ ได้ รบัรางว ัลม ี คนเดียว  เหตุ ฉะน้ันจงวิง่เพื่อชงิรางวลัให ้ได้ 25 ฝ่ายนั กก ีฬาทุกคนก็เครง่ครดัในระเบียบทุก
อยา่ง  แล ้วเขากระทําอยา่งน้ันเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซ่ึงรว่งโรยได้  แต่ เรากระทําเพื่อจะได้มงกุฎท่ี ไม่มี ว ันร ่
วงโรยเลย 26 ดังน้ันส่วนข้าพเจ้าวิง่แข่งอยา่งน้ีโดยมี เป้าหมาย ข้าพเจ้าได้ ต่อสู้  อยา่งน้ี  ไม่ใช ่อยา่งนักมวยท่ี 
ชกลม 27  แต่ ข้าพเจ้าระงบัความปรารถนาฝ่ายเน้ือหนังให ้อยู ่ ใต้  บังคับ เพราะเกรงวา่โดยทางหน่ึงทางใดเม่ือ
ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่คนอื่นแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนท่ี ใชก้ารไม่ได้ 

10
การประพฤติของอสิราเอลเป็นเครือ่งเตือนใจของครสิตจั กร 
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1  พี่ น้องทัง้หลาย ยิง่กวา่น้ีข้าพเจ้าอยากให้ท่านทัง้หลายเข้าใจวา่บรรพบุรุษของเราทัง้สิน้ได้ อยู ่ ใต้  เมฆ 
และได้ผ่านทะเลไปทุกคน 2  ได้ รบับัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าส่วนกับโมเสสทุกคน 3 และได้รบัประทาน
อาหารฝ่ายจิตวญิญาณอนัเดียวกันทุกคน 4 และได้ด่ื มน ้ําฝ่ายจิตวญิญาณอนัเดียวกันทุกคน เพราะวา่เขา
ได้ด่ื มน ้ําซ่ึงไหลออกมาจากศิลาฝ่ายจิตวญิญาณท่ี ติ ดตามเขามา ศิ ลาน ้ันคือพระครสิต์ 5  แต่ ถึงกระน้ั นก ็ ดี  
มี คนส่วนมากในพวกน้ั นที ่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย เพราะวา่เขาล้มตายกันเกล่ือนกลาดในถิน่ทุ รก ันดาร
6  แล ้วเหตุ การณ์  เหล่าน้ี จึงเป็นเครือ่งเตือนใจพวกเรา  ไม่  ให ้เรามีใจโลภปรารถนาสิง่ท่ีชัว่เหมือนเขาเหล่า
น้ัน 7 ท่านทัง้หลายอยา่นับถือรูปเคารพ เหมือนอยา่งท่ีบางคนในพวกเขาได้ กระทํา  ตามท่ี  มี  เข ียนไว ้แล ้ วว ่า
�ประชาชนก็น่ังลงกินและด่ืม  แล้วก็  ลุ กขึ้นเล่นสน ุกก ัน� 8 อยา่ให้เรากระทําล่วงประเวณี เหมือนอยา่งท่ี
บางคนในพวกเขาได้ กระทํา  แล้วก็ ล้มลงตายในวนัเดียวสองหม่ืนสามพันคน 9 อยา่ให้เราลองดีพระครสิต์
เหมือนอยา่งท่ีบางคนในพวกเขาได้ กระทํา  แล้วก็ ต้องพินาศด้วยงู รา้ย 10 ท่านทัง้หลายอยา่บ่นเหมือนอยา่ง
ท่ีบางคนในพวกเขาได้ บ่น  แล้วก็ ต้องพินาศด้วยองค์ เพชฌฆาต 11  แต่ บรรดาเหตุ การณ์  เหล่าน้ี จึงได้บังเกิด
แก่เขาเพื่อเป็นตัวอยา่ง และได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทัง้หลาย  ผู้ ซ่ึงกําลังอยู่ในกาลสุดปลายของแผ่น
ดินโลก 12  เหตุ ฉะน้ันคนท่ีคิดวา่ตัวเองมัน่คงดี แล้ว  ก็ จงระวงัให ้ดี  กล ั วว ่าจะล้มลง 13  ไม่มี การทดลองใดๆ
เกิดขึ้ นก ั บท ่าน นอกเหนือจากการทดลองซ่ึงเคยเกิ ดก ับมนษุย ์ทัง้หลาย  แต่ พระเจ้าทรงสัตย ์ซ่ือ  พระองค์ 
จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกวา่ท่ีท่านจะทนได้  แต่ เม่ือท่านถูกทดลองน้ัน  พระองค์ จะทรงโปรดให้
ท่านมีทางท่ีจะหลีกเล่ียงได้ ด้วย เพื่อท่านจะมีกําลังทนได้ 14 พวกท่ีรกัของข้าพเจ้า  เหตุ ฉะน้ันท่านจงหลีก
เล่ียงเสียจากการนับถือรูปเคารพ 15 ข้าพเจ้าพู ดก ั บท ่านอยา่งพู ดก ับคนท่ี มี  ปัญญา ท่านจงพิจารณาถ้อยคํา
ท่ีข้าพเจ้าพูดน้ันเถิด

 พิธ ีศีลระลึกมี ไว ้สําหรบัผู้ ท่ี เชื่อเท่าน้ัน
16 ถ้วยแหง่พระพรซ่ึงเราได้ขอพระพรน้ันเป็ นที ่ ทําให ้เรามีส่วนรว่มในพระโลหติของพระครสิต์ มิใช ่ หรอื 

ขนมปังซ่ึงเราหกัน้ันเป็ นที ่ ทําให ้เรามีส่วนรว่มในพระกายของพระครสิต์ มิใช ่ หรอื 17  แม้ เราซ่ึงเป็นบุคคล
หลายคน เราก็ยงัเป็นขนมปั งก ้อนเดียวและเป็ นร ่างกายเดียว เพราะวา่เราทุกคนรบัประทานขนมปั งก ้อน
เดียวกัน 18 จงพิจารณาดูพวกอสิราเอลตามเน้ือหนัง  คนที ่รบัประทานของท่ีบูชาแล้ วน ้ัน  ก็  มี ส่วนรว่มในแท่
นบู ชาน ั ้นม ิ ใช ่ หรอื 19 ถ้าอยา่งน้ันแล้วจะใหข้้าพเจ้าวา่อยา่งไร  รู ปเคารพน้ันศั กด ิ ์สิทธิ ์ หรอื เครือ่งบูชาท่ีถวาย
แก่ รู ปเคารพน้ันเป็นของศั กด ์ิ สิทธิ ์ หรอื 20  แต่ ข้าพเจ้าวา่ เครือ่งบูชาท่ีพวกต่างชาติถวายน้ัน เขาถวายบูชา
แก่พวกปิศาจ และไม่ ได้ ถวายแด่ พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาใหท่้านมีส่วนรว่มกับพวกปิศาจ 21 ท่านจะด่ืม
จากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของพวกปิศาจด้วยไม่ ได้ ท่านจะรบัประทานท่ี โต ๊ะขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าและท่ี โต ๊ะของพวกปิศาจด้วยก็ ไม่ได้ 22 เราจะยัว่ยุ ให ้ องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงอจิฉาหรอื เรามี ฤทธิ ์
มากกวา่พระองค์ หรอื 

จงถวายพระเกียรติ แด่  พระเจ้า 
23 ข้าพเจ้าทําสิง่สารพัดได้  แต่  ไม่ใช ่ ทุ กสิ่งท่ีจะทําได้น้ันเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทําสิง่สารพัดได้  แต่  ไม่ใช ่ ทุ 

กสิ่งจะทําให้เจรญิขึ้น 24 อยา่ให ้ผู้ ใดเหน็แก่ ประโยชน์ส่วนตัว  แต่ จงเหน็แก่ ประโยชน์ ของคนอื่น 25  ทุ กสิ่งท่ี
เขาขายตามตลาดเน้ือน้ั นร ับประทานได้  ไม่ ต้องถามอะไรโดยเหน็แก่ใจสํานึกผิดชอบ 26  เพราะวา่ � แผ่ นดิน
โลกกับสรรพสิง่ในโลกน้ันเป็นขององค์ พระผู้เป็นเจ้า � 27 ถ้าคนท่ี ไม่มี ความเชื่อจะเชญิท่านไปในงานเล้ียง
และท่านเต็มใจไป  สิ ่งท่ีเขาตัง้ใหร้บัประทานก็รบัประทานได้  ไม่ ต้องถามอะไรโดยเหน็แก่ใจสํานึกผิดชอบ 28  
แต่ ถ้ามีใครมาบอกท่านวา่ �ของน้ีเขาถวายแก่ รู ปเคารพแล้ว� ท่านอยา่รบัประทาน เพราะเหน็แก่ คนที บ่อก
น้ันและเพราะเหน็แก่ใจสํานึกผิดชอบด้วย  เพราะวา่ � แผ่ นดินโลกกับสรรพสิง่ในโลกน้ันเป็นขององค์ พระ
ผู้เป็นเจ้า � 29 ข้าพเจ้ามิ ได้ หมายถึงใจสํานึกผิดชอบของท่าน  แต่ หมายถึงใจสํานึกผิดชอบของคนท่ีบอกน้ัน
ทําไมใจสํานึกผิดชอบของผู้อื่นจะต้องมาขัดขวางเสรภีาพของข้าพเจ้าเล่า 30 เพราะถ้าข้าพเจ้ารบัประทาน
โดยพระคุ ณ ทําไมเขาติเตียนข้าพเจ้าเพราะสิง่ท่ีข้าพเจ้าได้ขอบพระคุณแล้วเล่า 31  เหตุ ฉะน้ันเม่ือท่านจะรบั
ประทาน จะด่ืม หรอืจะทําอะไรก็ ตาม จงกระทําเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ แด่  พระเจ้า 32 อยา่เป็นต้นเหตุ 
ท่ี  ทําให ้พวกยวิ หรอืพวกต่างชาติ หรอืครสิตจักรของพระเจ้าหลงผิดไป 33 เหมือนท่ีข้าพเจ้าเองได้พยายาม
กระทําทุกสิง่เพื่อใหเ้ป็ นที ่พอใจของคนทัง้ปวง  มิได้  เหน็แก่  ประโยชน์ส่วนตัว  แต่  เหน็แก่  ประโยชน์ ของคนทัง้
หลาย  เพื่อให ้เขารอดได้

11
�ชายเป็นศีรษะของหญิง�

1 ท่านทัง้หลายก็จงปฏิบั ติ ตามอยา่งข้าพเจ้า เหมือนอยา่งท่ีข้าพเจ้าปฏิบั ติ ตามอยา่งพระครสิต์ 2  พี่ น้อง
ทัง้หลาย  บัดน้ี ข้าพเจ้าขอชมท่านทัง้หลายเพราะท่านได้ระลึกถึงข้าพเจ้าทุกประการ และท่านได้รกัษากฎ



1 โครนิธ์ 11:3 917 1 โครนิธ์ 12:8

ท่ีข้าพเจ้าได้มอบไวกั้ บท ่าน 3  แต่ ข้าพเจ้าใคร ่ให ้ท่านทัง้หลายเข้าใจวา่ พระครสิต์ทรงเป็นศีรษะของชายทุก
คน และชายเป็นศีรษะของหญิง และพระเจ้าทรงเป็นพระเศียรของพระครสิต์ 4 ชายทุกคนท่ีกําลังอธษิฐาน
หรอืพยากรณ์โดยคลุมศีรษะอยู่  ก็ ทําความอปัยศแก่ ศีรษะ 5  แต่ หญิงทุกคนท่ีกําลังอธษิฐานหรอืพยากรณ์
ถ้าไม่คลุมศีรษะ  ก็ ทําความอปัยศแก่ ศีรษะ เพราะเหมือนกับวา่นางได้โกนผมเสียแล้ว 6 เพราะถ้าผู้หญิงไม่ 
ได้ คลุมศีรษะ  ก็ ควรจะตัดผมเสีย  แต่ ถ้าการท่ี ผู้ หญิงจะตัดผมหรอืโกนผมน้ันเป็นสิง่ท่ี น่าอบัอาย จงคลุม
ศีรษะเสีย 7 เพราะการท่ี ผู้ ชายไม่สมควรจะคลุมศีรษะน้ัน  ก็ เพราะวา่ผู้ชายเป็นพระฉายาและสงา่ราศีของ
พระเจ้า ส่วนผู้หญิงน้ันเป็นสงา่ราศีของผู้ ชาย 8 เพราะวา่ไม่ ได้ ทรงสรา้งผู้ชายจากผู้ หญิง  แต่  ได้ ทรงสรา้งผู้
หญิงจากผู้ ชาย 9 และไม่ ได้ ทรงสรา้งผู้ชายไวสํ้าหรบัผู้ หญิง  แต่ ทรงสรา้งผู้หญิงไวสํ้าหรบัผู้ ชาย 10  ด้วยเหตุ
น้ี  เอง  ผู้ หญิงจึงควรจะเอาสัญญลักษณ์ แห ่งอาํนาจน้ีคลุมศีรษะ เพราะเหน็แก่พวกทูตสวรรค์ 11 ถึงกระน้ั 
นก ็ ดี ในองค์ พระผู้เป็นเจ้า  ผู้ ชายก็ต้องพึ่งผู้หญิงและผู้หญิ งก ็ต้องพึ่งผู้ ชาย 12 เพราะวา่ผู้หญิงน้ันทรงสรา้ง
มาจากผู้ชายฉันใด ต่อมาผู้ชายก็ เก ดิมาจากผูห้ญิงฉันน้ัน  แต่  สิ ่งสารพั ดก ็ มี มาจากพระเจ้า 13 ท่านทัง้หลาย
จงตัดสินเองเถิดวา่ เป็นการสมควรหรอืไม่ ท่ี  ผู้ หญิงจะไม่คลุมศีรษะเม่ืออธษิฐานต่อพระเจ้า 14  ธรรมชาติ 
เองไม่ ได้ สอนท่านหรอืวา่ ถ้าผู้ชายไว้ผมยาวก็เป็ นที ่น่าอายแก่ ตัว 15  แต่ ถ้าผู้หญิงไว้ผมยาวก็เป็นสงา่ราศี 
แก่ตัว เพราะวา่ผมเป็นสิง่ท่ีประทานให ้แก่ เขาเพื่อคลุมศีรษะ 16  แต่ ถ้าผูใ้ดจะโต้ แยง้ เราและครสิตจักรของ
พระเจ้าไม่รบัธรรมเนียมอยา่งท่ี โต้  แย ้งน้ัน

 พิธ ีระลึกถึงองค์ พระผู้เป็นเจ้า 
17  แล ้วในการใหคํ้าสัง่ต่อไปน้ี ข้าพเจ้าชมท่านไม่ ได้ คือวา่การประชุมของท่านน้ั นม ักจะได้ผลเสียมากกวา่

ผลดี 18 ประการแรกข้าพเจ้าได้ย ินว ่า เม่ือท่านประชุมครสิตจั กรน ้ัน  มี การแตกก๊กแตกเหล่าในพวกท่าน
และข้าพเจ้าเชื่อวา่คงมีความจรงิอยู ่บ้าง 19 เพราะจะต้องมีการขัดแย ้งก ันบ้างในพวกท่าน เพื่อคนฝ่ายถูก
ในพวกท่านจะได้ปรากฏเด่นขึ้น 20 เม่ือท่านทัง้หลายประชุมพรอ้มกันน้ัน ท่านจึงประชุมรบัประทานเป็ นที ่
ระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ ได้ 21 เพราะวา่เม่ือท่านรบัประทาน บ้างก็รบัประทานอาหารของตนก่อนคนอื่น
บ้างก็ยงัหวิอยู่ และบ้างก็ เมา 22 อะไรกันน่ี ท่านไม่ มี เรอืนท่ีจะกินและด่ืมหรอื หรอืวา่ท่านดูหมิ ่นคร ิสตจักร
ของพระเจ้า และทําให ้คนที ่ขัดสนได้รบัความอบัอาย จะให้ข้าพเจ้าวา่อยา่งไรแก่ ท่าน จะให้ชมท่านหรอื ใน
เรือ่งน้ีข้าพเจ้าจะไม่ขอชมท่านเลย 23 เพราะวา่เรือ่งซ่ึงข้าพเจ้าได้มอบไวกั้ บท ่านแล้ วน ้ัน ข้าพเจ้าได้รบัจาก
องค์ พระผู้เป็นเจ้า คือในคื นที ่เขาทรยศพระเยซู เจ้ าน้ัน  พระองค์ ทรงหยบิขนมปัง 24 ครัน้ขอบพระคุณแล้ว
จึงทรงหกัแล้วตร ัสว ่า �จงรบัไปกินเถิด  น่ี เป็นกายของเรา ซึ่งหกัออกเพื่อท่านท้ังหลาย จงกระทําอยา่ง
น้ี ให ้เป็ นที ่ระลึกถึงเรา� 25 เม่ือรบัประทานแล้ว  พระองค์ จึงทรงหยบิถ้วยด้วยอาการอยา่งเดียวกัน ตร ัสว ่า
�ถ้วยน้ีคือพันธสัญญาใหมด้่วยโลหติของเรา เม่ือท่านด่ืมจากถ้วยน้ีเวลาใด จงด่ืมใหเ้ป็ นที ร่ะลึกถึงเรา�
26 เพราะวา่เม่ือท่านทัง้หลายกินขนมปังน้ีและด่ืมจากถ้วยน้ีเวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าจนกวา่พระองค์จะเสด็จมา 27  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าผู้ใดกินขนมปังน้ีและด่ืมจากถ้วยขององค์
พระผู้เป็นเจ้าอยา่งไม่ สมควร  ผู้ น้ั นก ็ทําผิดต่อพระกายและพระโลหติขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 28  ขอให ้ ทุ กคน
พิจารณาตนเอง  แล ้วจึ งก ินขนมปังและด่ืมจากถ้วยน้ี 29 เพราะวา่คนท่ีกินและด่ืมอยา่งไม่ สมควร  ก็ กินและ
ด่ืมเพื่อนําพระอาชญามาสู่ ตนเอง เพราะมิ ได้ พินิ จด ูพระกายขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 

 ผู้ ร ับพิธ ีระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าอยา่งไม่ สมควร บ้างก็ ป่วย บ้างก็ ตาย 
30  ด้วยเหตุน้ี พวกท่านหลายคนจึ งอ ่อนกําลังและป่วยอยู่และท่ีล่วงหลับไปแล้ วก ็ มี  มาก 31 เพราะถ้าเรา

จะพิจารณาตัวเราเอง เราจะไม่ต้องถูกทําโทษ 32  แต่ เม่ือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทําโทษเราน้ัน  พระองค์ ทรง
ตีสอนเรา เพื่ อม ิ ให ้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกั นก ับโลก 33  พี่ น้องของข้าพเจ้า  ด้วยเหตุน้ี เม่ือท่านมารว่ม
ประชุมรบัประทานอาหารน้ัน จงคอยซ่ึ งก ันและกัน 34 ถ้ามีใครห ิวก ็ ให ้เขากิ นที ่บ้านเสี ยก ่อน เพื่อเม่ือมา
ประชุมกันท่านจะได้ ไม่  ถู กพิพากษาลงโทษ ส่วนเรือ่งอื่นๆน้ันเม่ือข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะแนะนําให้

12
ของประทานต่างๆฝ่ายจิตวญิญาณ

1  พี่ น้องทัง้หลาย  บัดน้ี ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรือ่งของประทานฝ่ายจิตวญิญาณน้ัน 2 ท่านรู ้แล ้ วว ่า
 แต่ ก่อนท่านยงัเป็นคนไม่เชื่อน้ัน ท่านถูกชกันําใหห้ลงไปนับถือรูปเคารพซ่ึงพูดไม่ ได้  ตามแต่ ท่านจะถูกนําไป
3  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงบอกท่านทัง้หลายให้ทราบวา่  ไม่มี  ผู้ ใดซ่ึงพูดโดยพระวญิญาณของพระเจ้าจะเรยีก
พระเยซู วา่  ผู้  ท่ี  ถู กสาปแชง่ และไม่ มี  ผู้ ใดอาจพูดวา่พระเยซูเป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า นอกจากผู้ ท่ี  พู ดโดยพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ์ิ4  แล ้วของประทานน้ั นม ีต่างๆกัน  แต่  มี พระวญิญาณองค์ เดียวกัน 5 งานรบัใช ้มีต ่างๆกัน
 แต่  มี  องค์ พระผู้เป็นเจ้าองค์ เดียวกัน 6 กิจกรรมมีต่างๆกัน  แต่  มี พระเจ้าองค์เดียวกั นที ่ทรงกระทําสารพัด
ในทุกคน 7 การสําแดงของพระวญิญาณน้ั นม ี แก่  ทุ กคนเพื่อประโยชน์ รว่มกัน 8 ด้วยพระวญิญาณทรงโปรด
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ประทานใหค้นหน่ึ งม ีถ้อยคําประกอบด้วยสติ ปัญญา และให ้อ ีกคนหน่ึ งม ีถ้อยคําอนัประกอบด้วยความรู้  แต่ 
เป็นโดยพระวญิญาณองค์ เดียวกัน 9 และให ้อ ีกคนหน่ึ งม ี ความเชื่อ  แต่ เป็นโดยพระวญิญาณองค์ เดียวกัน 
และให ้อ ีกคนหน่ึ งม ีความสามารถรกัษาคนป่วยได้  แต่ เป็นโดยพระวญิญาณองค์ เดียวกัน 10 และให ้อ ีกคน
หน่ึงทําการอศัจรรย ์ต่างๆ และให ้อ ีกคนหน่ึงพยากรณ์ ได้ และให ้อ ีกคนหน่ึงรูจั้กสังเกตวญิญาณต่างๆ และ
ให ้อ ีกคนหน่ึงพูดภาษาต่างๆ และให ้อ ีกคนหน่ึงแปลภาษาน้ันๆได้ 11  สิ ่งสารพัดเหล่าน้ี พระวญิญาณองค์
เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่ แต่ ละคนตามชอบพระทัยพระองค์

ครสิเตียนเป็นอวยัวะต่างๆของกายเดียวกัน
12 ถึงกายน้ันเป็นกายเดียว  ก็ ย ังม ีอวยัวะหลายส่ วน และบรรดาอวยัวะต่างๆของกายเดียวน้ันแม้จะมี

หลายส่วนก็ยงัเป็นกายเดียวกันฉันใด พระครสิต์ ก็ ทรงเป็นฉันน้ัน 13 เพราะวา่ถึงเราจะเป็นพวกยวิหรอืพวก
ต่างชาติ เป็นทาสหร ือม ิ ใช ่ทาสก็ ตาม เราทัง้หลายได้รบับัพติศมาโดยพระวญิญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายอนั
เดียวกัน และพระวญิญาณองค์เดียวกันน้ันซาบซ่านอยู่ 14 เพราะวา่รา่งกายมิ ได้ ประกอบด้วยอวยัวะเดียว
แต่ด้วยหลายอวยัวะ 15 ถ้าเท้าจะพูดวา่ �เพราะข้าพเจ้ามิ ได้ เป็ นม ือ ข้าพเจ้าจึงไม่ ได้ เป็นอวยัวะของรา่งกาย
น้ัน�  เท ้าจะไม่เป็นอวยัวะของรา่งกายเพราะเหตุน้ันหรอื 16 และถ้าหูจะพูดวา่ �เพราะข้าพเจ้ามิ ได้ เป็นตา
ข้าพเจ้าจึ งม ิ ได้ เป็นอวยัวะของรา่งกายน้ัน�  หู จะไม่เป็นอวยัวะของรา่งกายเพราะเหตุน้ันหรอื 17 ถ้าอวยัวะ
ทัง้หมดในรา่งกายเป็นตา การได้ยนิจะอยู ่ท่ีไหน ถ้าทัง้รา่งกายเป็นหู การดมกลิน่จะอยู ่ท่ีไหน 18  แต่  บัดน้ี 
พระเจ้าได้ทรงตัง้อวยัวะทุกส่วนไวใ้นรา่งกายตามชอบพระทัยของพระองค์ 19 ถ้าอวยัวะทัง้หมดเป็นอวยัวะ
เดียว รา่งกายจะมี ท่ีไหน 20  แต่  บัดน้ี  มี หลายอวยัวะแต่ ก็ ยงัเป็ นร ่างกายเดียวกัน 21 และตาจะวา่แก่มือวา่
�ข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้า�  ก็  ไม่ได้ หรอืศีรษะจะวา่แก่ เท ้าวา่ �ข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้า�  ก็  ไม่ได้ 22  แต่ ยิง่กวา่
น้ีอวยัวะของรา่งกายท่ีเราเห ็นว ่าออ่นแอ เราก็ขาดเสียไม่ ได้ 23 และอวยัวะของรา่งกายท่ีเราถือวา่มี เกียรติ  
น้อย เราก็ยงัทําให ้มีเกียรติ  ยิง่ขึ้น และอวยัวะท่ี ไม่  น่าดู  น้ัน เราก็ ทําให ้ น่าดู  ยิง่ขึ้น 24 เพราะวา่อวยัวะท่ี น่าดู  
แล้ว  ก็  ไม่ จําเป็ นที ่จะต้องตกแต่ งอ ีก  แต่ พระเจ้าได้ทรงให้อวยัวะของรา่งกายเสมอภาคกัน ทรงให้อวยัวะท่ี
ต่ําต้อยเป็ นที ่นับถือมากขึ้น 25 เพื่อไม่ ให ้ มี การแก่งแย ่งก ันในรา่งกาย  แต่  ให ้อวยัวะทุกส่วนมีความหว่งใยซ่ึ 
งก ันและกัน 26 ถ้าอวยัวะอนัหน่ึงเจ็บ อวยัวะทัง้หมดก็พลอยเจ็ บด ้วย ถ้าอวยัวะอนัหน่ึงได้รบัเกียรติ อวยัวะ
ทัง้หมดก็พลอยชื่นชมยนิดี ด้วย 27  บัดน้ี ฝ่ายท่านทัง้หลายเป็นกายของพระครสิต์ และต่างก็เป็นอวยัวะของ
พระกายน้ัน 28 และพระเจ้าได้ทรงโปรดตัง้บางคนไวใ้นครสิตจั กร คือหน่ึ งอ ัครสาวก สองผู้ พยากรณ์ สาม
ครูบาอาจารย์  แล ้วต่อจากน้ั นก ็ มี การอศัจรรย์ ของประทานในการรกัษาโรค การชว่ยเหลือ  การครอบครอง 
การพูดภาษาต่างๆ 29  ทุ กคนเป็ นอ ัครสาวกหรอื  ทุ กคนเป็นผู้ พยากรณ์  หรอื  ทุ กคนเป็ นคร ูบาอาจารย ์หรอื  ทุ 
กคนกระทําการอศัจรรย ์หรอื 30  ทุ กคนได้รบัของประทานใหร้กัษาโรคหรอื  ทุ กคนพูดภาษาต่างๆหรอื  ทุ กคน
แปลได้ หรอื 31  แต่ ท่านทัง้หลายจงกระตือรอืรน้อยา่งจรงิจังบรรดาของประทานอนัดี ท่ี สุดน้ัน และข้าพเจ้า
ยงัคงแสดงทางท่ียอดเยีย่มกวา่แก่ท่านทัง้หลาย

13
 คุณความดี  แห ่งความรกัของครสิเตียน

1  แม้ ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนษุย ์ก็ดี และภาษาของทูตสวรรค์ ก็ดี  แต่  ไม่มี  ความรกั ข้าพเจ้าเป็นเหมือน
ฆ้องหรอืฉาบท่ีกําลังส่งเสียง 2  แม้ ข้าพเจ้ามีของประทานแหง่การพยากรณ์ และเข้าใจในความลึ กล ั บท ้ัง
ปวงและมี ความรู ้ ทัง้สิน้ และแม้ข้าพเจ้ามีความเชื่อทัง้หมดพอจะยกภูเขาไปได้  แต่  ไม่มี  ความรกั ข้าพเจ้าก็ 
ไม่มี ค่าอะไรเลย 3  แม้ ข้าพเจ้ามอบของสารพัดเพื่อเล้ียงคนยากจน และแม้ข้าพเจ้ายอมให้เอาตัวข้าพเจ้า
ไปเผาไฟเสีย  แต่  ไม่มี  ความรกั จะหาเป็นประโยชน์ แก่ ข้าพเจ้าไม่ 4 ความรกัน้ั นก ็อดทนนานและกระทําคุณ
ให้ ความรกัไม่ อจิฉา ความรกัไม่ อวดตัว  ไม่  หยิง่ผยอง 5  ไม่ ทําสิง่ท่ี ไม่  บังควร  ไม่ คิดเหน็แก่ตนเองฝ่ายเดียว
 ไม่  ฉุนเฉียว  ไม่ ชา่งจดจําความผิด 6  ไม่  ชื่นชมยนิดี ในความชัว่ชา้  แต่  ชื่นชมยนิดี ในความจรงิ 7  ไม่  แคะไค้  คุ ้ย
เขี่ยความผิดของเขา และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู ่เสมอ และมีความหวงัอยู ่เสมอ และเพียรทนเอาทุกอยา่ง
8 ความรกัไม่ มี วนัสูญสิน้  แม้  คําพยากรณ์  ก็ จะเส่ือมสูญไป  แม้ การพูดภาษาต่างๆน้ั นก ็จะมีเวลาเลิกไป  แม้  
ความรู ้ ก็ จะเส่ือมสูญไป 9 เพราะท่ีเรารูน้ั้ นก ็ รู ้ แต่  ส่วนหน่ึง และท่ีเราพยากรณ์น้ั นก ็ พยากรณ์  แต่  ส่วนหน่ึง 
10  แต่ เม่ือความสมบู รณ ์มาถึงแล้ว ความบกพรอ่งน้ั นก ็จะสูญไป 11 เม่ือข้าพเจ้ายงัเป็นเด็ก ข้าพเจ้าพู ดอย 
่างเด็ก คิ ดอย ่างเด็ก  ใคร ่ครวญหาเหตุผลอยา่งเด็ก  แต่ เม่ือข้าพเจ้าเป็นผู้ ใหญ่ ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสีย
12 เพราะวา่บัดน้ีเราเหน็สลัวๆเหมือนดูในกระจก  แต่ เวลาน้ันจะได้ เห ็นหน้ากันชดัเจน  เดีย๋วน้ี ข้าพเจ้ารู ้แต่  
ส่วนหน่ึง  แต่ เวลาน้ันข้าพเจ้าจะรู ้แจ ้งเหมือนได้ รู ้จักข้าพเจ้าแล้วด้วย 13 ดังน้ันยงัตัง้อยู่สามสิง่ คือความ
เชื่อ ความหวงัใจ  ความรกั  แต่ ความรกัใหญ่ ท่ีสุด 

14
จงแสวงหาของประทานท่ีจะทําใหค้รสิตจักรจําเรญิขึ้น
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1 จงมุ่งหาความรกั และจงปรารถนาของประทานฝ่ายจิตวญิญาณ เฉพาะอยา่งยิง่การพยากรณ์ 2 เพราะ
วา่ผู้ หน ึ่งผู้ใดท่ี พู ดภาษาต่างๆได้  ไม่ได้  พู  ดก ับมนษุย์  แต่ ทูลต่อพระเจ้า เพราะวา่ไม่ มี  มนษุย ์คนใดเข้าใจได้  แต่ 
เขาพูดเป็นความลึ กล ับฝ่ายจิตวญิญาณ 3 ฝ่ายผู้ ท่ี  พยากรณ์ น้ันพู ดก ับมนษุย ์ทําให ้เขาเจรญิขึ้น เป็ นที ่ เตือน
สติ และหนนุใจ 4 ฝ่ายคนท่ี พู ดภาษาต่างๆน้ั นก ็ ทําให ้ตนเองเจรญิฝ่ายเดียว  แต่  ผู้  ท่ี  พยากรณ์ น้ันยอ่มทําใหค้
รสิตจักรจําเรญิขึ้น 5 ข้าพเจ้าใคร ่ให ้ท่านทัง้หลายพูดภาษาต่างๆได้  แต่ ยิง่กวา่น้ั นอ ีกข้าพเจ้าปรารถนาจะให้
ท่านทัง้หลายพยากรณ์ ได้ เพราะวา่ผู้ ท่ี  พยากรณ์  ได้ น้ั นก ็ ใหญ่ กวา่คนท่ี พู ดภาษาต่างๆได้  เวน้แต่ เขาสามารถ
แปลภาษาน้ันๆออก เพื่อครสิตจักรจะได้รบัความจําเรญิขึ้น 6  น่ี แหละพี่น้องทัง้หลาย ถ้าข้าพเจ้ามาหาท่าน
และพูดภาษาต่างๆ จะเป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านเล่า เวน้เสียแต่ข้าพเจ้าจะพู ดก ั บท ่านโดยคําววิรณ์ หรอื
โดยความรู้ หรอืโดยคําพยากรณ์ หรอืโดยการสัง่สอน 7  แม้ เป็นสิง่ท่ี ไม่มี  ช ี วติก ็ยงักระทําเสียงได้ เชน่ป่ีหรอื
พิณเขาคู่ ถ้าเสียงน้ันไม่ ต่างกัน ใครจะรู ้ได้ อยา่งไรวา่ เขาเป่าหร ือด ีดอะไร 8 เพราะถ้าแตรเด่ียวเปล่งเสียง
ไม่ ชดัเจน ใครเล่าจะเตรยีมตัวเข้าประจัญบานได้ 9 ท่านทัง้หลายก็เป็นเชน่น้ัน ถ้าท่านไม่ ใช ้ภาษาพูดท่ี เข ้า
ใจได้ งา่ย เขาจะเข้าใจคําพูดน้ันได้ อยา่งไร ท่านก็จะพูดเพ้อตามลมไป 10 ในโลกน้ี มี ภาษาเป็ นอ ันมาก และ
ไม่ มี ภาษาใดๆท่ีปราศจากเน้ือความ 11  เหตุ ฉะน้ันถ้าข้าพเจ้าไม่ เข ้าใจเน้ือความของภาษาน้ันๆ ข้าพเจ้าจะ
เป็นคนต่างภาษากับคนท่ี พูด และคนท่ี พู ดน้ันจะเป็นคนต่างภาษากับข้าพเจ้าด้วย 12  เชน่เดียวกัน เม่ือท่าน
ทัง้หลายกําลังรอ้นใจแสวงหาของประทานฝ่ายจิตวญิญาณแล้ว  ก็ จงอุตส่าห์กระทําตัวของท่านให้สามารถ
ท่ีจะทําให้ครสิตจักรจําเรญิขึ้น 13  เหตุ ฉะน้ันให ้คนที ่ พู ดภาษาต่างๆอธษิฐานวา่ เขาจะสามารถแปลได้ ด้วย 
14 เพราะถ้าข้าพเจ้าอธษิฐานเป็นภาษาต่างๆ  จิ ตวญิญาณของข้าพเจ้าอธษิฐานก็ จรงิ  แต่ ข้าพเจ้าเองก็ ไม่
เข้าใจ 15 ถ้าเชน่น้ันข้าพเจ้าควรจะทําประการใด ข้าพเจ้าจะอธษิฐานด้วยจิตวญิญาณและจะอธษิฐานด้วย
ความเข้าใจด้วย และจะรอ้งเพลงด้วยจิตวญิญาณและจะรอ้งเพลงด้วยความเข้าใจด้วย 16  มิ ฉะน้ันเม่ือท่าน
ขอบพระคุณด้วยจิตวญิญาณแล้ว  คนที ่ อยู ่ในพวกท่ี รู ้ ไม่ ถึงจะวา่ �เอเมน� เม่ือท่านขอบพระคุณอยา่งไรได้
ในเม่ือเขาไม่ เข ้าใจสิง่ท่ีท่านพูด 17  แม้ ท่านขอบพระคุณอยา่งไพเราะก็ ตาม  แต่ คนอื่นน้ันจะไม่จําเรญิขึ้น
18 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพูดภาษาต่างๆมากกวา่ท่านทัง้หลายอกี 19  แต่ วา่ในคริ
สตจั กร ข้าพเจ้าพอใจท่ีจะพูดสั กห ้าคําด้วยความเข้าใจ เพื่อเสียงของข้าพเจ้าจะสัง่สอนคนอื่นด้วย  ดี กวา่ท่ี
จะพูดหม่ืนคําเป็นภาษาต่างๆ 20  พี่ น้องทัง้หลาย ความเข้าใจของท่านอยา่ใหเ้ป็นอยา่งเด็ก อยา่งไรก็ตามใน
เรือ่งความชัว่รา้ยจงเป็นอยา่งเด็ก  แต่ ฝ่ายความเข้าใจจงใหเ้ป็นอยา่งผู้ ใหญ่ 21 ในพระราชบัญญั ติ  มี คําเขียน
ไว ้แล ้ วว ่า � องค์ พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า �เราจะพู ดก ับชนชาติ น้ี โดยคนต่างภาษาและโดยรมิฝีปากของคน
ต่างด้าว ถึงกระน้ันเขาก็จะไม่ฟังเรา� � 22  เหตุ ฉะน้ันการพูดภาษาต่างๆจึงไม่เป็นหมายสําคัญแก่ คนที ่ เชื่อ 
 แต่ เป็นหมายสําคัญแก่ คนที ่ ไม่เชื่อ  แต่ การพยากรณ์น้ันไม่ ใช ่สําหรบัคนท่ี ไม่เชื่อ  แต่ สําหรบัคนท่ีเชื่อแล้ว
23  เหตุ ฉะน้ันถ้าทัง้ครสิตจั กรม ีการประชุมพรอ้มกัน  แล ้วคนทัง้ปวงต่างก็ พู ดภาษาต่างๆ และมี คนที ่ รู ้ ไม่ ถึง
หรอืคนท่ี ไม่ เชื่อเข้ามา เขาจะมิ เห ็นไปวา่ท่านทัง้หลายคลัง่ไปแล้วหรอื 24  แต่ ถ้าทุกคนพยากรณ์  คนที ่ ไม่ เชื่อ
หรอืคนท่ี รู ้ ไม่ ถึงเข้ามา  ทุ กคนก็จะทําใหเ้ขารู ้สํานึก และทําใหเ้ขาพิจารณาใจของตนเอง 25 ดังน้ันความลั บท ี่
ซ่อนอยู่ในใจของเขาจะเด่นชดัขึ้น เขาก็จะกราบลงนมัสการพระเจ้ากล่าววา่ พระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลาง
พวกท่านอยา่งแน่ นอน 

ระเบียบในการประชุมนมัสการและการใชข้องประทาน
26  พี่ น้องทัง้หลาย เม่ือท่านประชุมกัน  ทุ กคนก็ มี เพลงสดุ ดี  ทุ กคนก็ มี  คําสัง่สอน  ทุ กคนก็ พู ดภาษาต่างๆ

 ทุ กคนก็ มี คําววิรณ์  ทุ กคนก็แปลข้อความ จะวา่อยา่งไรกัน ท่านจงกระทําทุกสิง่ทุกอยา่งเพื่อให้จําเรญิขึ้น
27 ถ้าผู้ใดจะพูดภาษาต่างๆ จงให ้พู ดเพียงสองคนหรอือยา่งมากท่ีสุ ดก ็สามคน และให ้พู ดทีละคน และให ้
อ ีกคนหน่ึงแปล 28  แต่ ถ้าไม่ มี  ผู้ ใดแปลก็ ให ้คนเหล่าน้ันอยู่เงยีบๆในท่ีประชุมครสิตจั กร และให ้พู  ดก ับตัว
เอง และทูลต่อพระเจ้า 29 ฝ่ายพวกผู้ พยากรณ์ น้ันให ้พู ดสองหรอืสามคน และให้คนอื่ นว ินิจฉัยข้อความท่ี
เขาพูดน้ัน 30 ถ้ามี สิ ่งใดทรงสําแดงแก่คนอื่ นที ่น่ังอยู ่ด้วยกัน  ให ้คนแรกน้ันน่ิงเสี ยก ่อน 31 เพราะวา่ท่านทัง้
หลายพยากรณ์ ได้ที ละคน  เพื่อให ้ ทุ กคนได้ ความรู ้และได้รบัการปลอบประโลมใจ 32 วญิญาณของพวกผู้ 
พยากรณ์ น้ันยอ่มอยู่ในบังคับพวกผู้ พยากรณ์ 33 เพราะวา่พระเจ้าไม่ ใช ่ ผู้ ก่อให ้เก ิดความสับสนวุน่วาย  แต่ 
ทรงเป็นผู้ก่อให ้เก ิดสันติ สุข เหมือนท่ี ได้  เก ิดขึ้นในบรรดาครสิตจักรแหง่ว ิสุทธ ิชนน้ัน

 ให ้ ผู้ หญิงน่ิงในท่ีประชุมและเรยีนรูจ้ากสามีของตน
34จงใหพ้วกผูห้ญิงน่ิงเสียในท่ีประชุมครสิตจั กร เพราะไม่ ได้ ร ับอน ุญาตให ้พูด  แต่  ให ้เขาอยู ่ใต้  บังคับบัญชา 

เหมือนท่ี พระราชบัญญัติ สัง่ไว ้น้ัน 35 ถ้าเขาอยากรู ้สิง่ใด  ก็  ให ้เขาถามสามี ท่ี  บ้าน เพราะวา่การท่ี ผู้ หญิงจะ
พูดในท่ีประชุมครสิตจั กรน ้ั นก ็เป็นสิง่ท่ี น่าอาย 36 อะไรกัน พระวจนะของพระเจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรอื
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 ได้ ประทานมาถึงท่านแต่พวกเดียวหรอื 37 ถ้าผู้ใดถือวา่ตนเป็นผู้ พยากรณ์ หรอือยู่ฝ่ายจิตวญิญาณ  ก็  ให ้
เขายอมรบัวา่ ข้อความซ่ึงข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านน้ันเป็นพระบัญญั ติ ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 38  แต่ ถ้าผู้ใด
เฉยเมยต่อข้อความน้ี  ก็  ให ้เขาเฉยเมยต่อไป 39  เหตุ ฉะน้ันพีน้่องทัง้หลาย จงตัง้ใจปรารถนาท่ีจะพยากรณ์  ท่ี 
เขาพูดภาษาต่างๆก็อยา่หา้มเลย 40  แต่  สิ ่งสารพัดซ่ึงจะกระทําน้ัน จงกระทําตามสมควร และให ้เป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ย 

15
ข่าวประเสรฐิแหง่การฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระครสิต์นํามาซ่ึงความรอด

1 ยิง่กวา่น้ี  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอให้ท่านคํานึงถึงข่าวประเสรฐิท่ีข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทัง้
หลาย ซ่ึงท่านได้ยอมรบัไว้ อนัเป็นฐานซ่ึงท่านทัง้หลายตั ้งม ่ันอยู่ 2 และซ่ึงทําให้ท่านรอดด้วย ถ้าท่านยดึ
หลักคําสอนท่ีข้าพเจ้าได้ประกาศไว ้แก่ ท่านทัง้หลายน้ัน เวน้เสียแต่ท่านได้เชื่ออยา่งไร ้ประโยชน์ 3 เรือ่งซ่ึง
ข้าพเจ้ารบัไว ้น้ัน ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทัง้หลายก่อน คือวา่พระครสิต์ ได้ ทรงวายพระชนม์เพราะบาป
ของเราทัง้หลาย  ตามท่ี  เข ียนไวใ้นพระคัมภีร์ 4 และทรงถูกฝังไว้  แล ้ วว ั นที ่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ 
ตามท่ี  มี  เข ียนไวใ้นพระคัมภีร ์น้ัน 5  พระองค์ ทรงปรากฏแก่เคฟาส  แล ้วแก่อคัรสาวกสิบสองคน 6 ภายหลัง
พระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกวา่หา้รอ้ยคนในคราวเดียว ซ่ึงส่วนมากยงัอยู่จนถึงทุกวนัน้ี  แต่ บาง
คนก็ล่วงหลับไปแล้ว 7 ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบ  แล ้วแก่อคัรสาวกทัง้หมด 8 ครัน้หลังท่ีสุด
พระองค์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าด้วย  ผู้ เป็นเสมือนเด็กท่ีคลอดก่อนกําหนด 9 เพราะวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้น้อย
ท่ีสุดในพวกอคัรสาวก และไม่สมควรจะได้ชื่อวา่เป็ นอ ัครสาวก เพราะวา่ข้าพเจ้าได้ข่มเหงครสิตจักรของ
พระเจ้า 10  แต่ วา่ข้าพเจ้าเป็นอยู่อยา่งท่ี เป็นอยู ่ น้ี  ก็ เน่ืองด้วยพระคุณของพระเจ้า และพระคุณของพระองค์
ซ่ึงได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้าน้ั นม ิ ได้  ไรป้ระโยชน์  แต่ ข้าพเจ้ากลับทํางานมากกวา่พวกเขาเสี ยอ ีก  มิใช ่ตัว
ข้าพเจ้าเองทํา  แต่ เป็นด้วยพระคุณของพระเจ้าซ่ึงดํารงอยู่กับข้าพเจ้า 11  เหตุ ฉะน้ันแม้ตัวข้าพเจ้าก็ ดี หรอื
พวกเขาก็ ดี เราทัง้หลายก็ ได้ ประกาศอยา่งท่ี กล ่าวมาน้ัน และท่านทัง้หลายก็ ได้ เชื่ออยา่งน้ัน 12  แต่ ถ้าเทศนา
วา่พระครสิต์ ได้ ทรงฟ้ืนขึ้นมาจากตายแล้ว  เหตุ ใดพวกท่านบางคนยงักล่าววา่ การฟ้ืนขึ้นมาจากตายไม่ มี 13  
แต่ ถ้าการฟ้ืนขึ้นมาจากตายไม่ มี พระครสิต์ ก็ หาได้ทรงเป็นขึ้นมาไม่ 14 ถ้าพระครสิต์ มิได้ ทรงเป็นขึ้นมา การ
เทศนาของเราน้ั นก ็ เปล่าประโยชน์ ทัง้ความเชื่อของท่านทัง้หลายก็ เปล่าประโยชน์  ด้วย 15 และก็จะปรากฏ
วา่เราอา้งพยานเท็จในเรือ่งพระเจ้า เพราะเราอา้งพยานถึงพระเจ้าวา่พระองค์ ได้ ทรงบันดาลให้พระครสิต์
เป็นขึ้นมา  แต่ ถ้าคนตายไม่เป็นขึ้นมาแล้ว  พระองค์  ก็  ไม่ได้ ทรงบันดาลให้พระครสิต์เป็นขึ้นมา 16 เพราะวา่
ถ้าคนตายไม่เป็นขึ้นมา พระครสิต์ ก็  ไม่ได้ ทรงเป็นขึ้นมา 17 และถ้าพระครสิต์ ไม่ได้ ทรงเป็นขึ้นมา ความเชื่อ
ของท่านก็ ไรป้ระโยชน์ ท่านก็ยงัตกอยูใ่นบาปของตน 18 และคนทัง้หลายท่ีล่วงหลับในพระครสิต์  ก็ พินาศไป
ด้วย 19 ถ้าพวกเรามีความหวงัใจในพระครสิต์ในชีว ิตน ้ี เท่าน้ัน เราก็เป็นพวกท่ีน่าสังเวชท่ีสุดในบรรดาคน
ทัง้ปวง

ลําดับการเป็นขึ้นมาจากตาย คือพระครสิต์ ก่อน  แล ้วผู้เชื่อที หลัง 
20  แต่  บัดน้ี พระครสิต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และทรงเป็นผลแรกในพวกคนทัง้หลายท่ี ได้ ล่วง

หลับไปแล้ วน ้ัน 21 เพราะวา่ความตายได้ อุบัติ ขึ้นเพราะมนษุย์คนหน่ึงเป็นเหตุ ฉันใด การเป็นขึ้นมาจาก
ความตายก็ ได้  อุบัติ ขึ้นเพราะมนษุย ์ผู้  หน ่ึงเป็นเหตุ ฉันน้ัน 22 เพราะวา่คนทัง้ปวงต้องตายเก่ียวเน่ืองกับอาดั
มฉันใด คนทัง้ปวงก็จะกลับได้ ช ีวติเก่ียวเน่ืองกับพระครสิต์ ฉันน้ัน 23  แต่ วา่ทุกคนจะเป็นไปตามลําดับ คือ
พระครสิต์ทรงเป็นผลแรก  แล ้วภายหลั งก ็คือคนทัง้หลายท่ีเป็นของพระครสิต์ ในเม่ือพระองค์จะเสด็จมา
24 ต่อจากน้ันจะเป็นวาระท่ี สุด เม่ือพระองค์จะทรงมอบอาณาจักรไว ้แก่ พระเจ้าคือพระบิดา เม่ือพระองค์จะ
ได้ทรงทําลายการปกครอง และสิทธอิาํนาจและอานภุาพหมดแล้ว 25 เพราะวา่พระองค์จะต้องทรงปกครอง
อยู ่ก่อน จนกวา่พระองค์จะได้ทรงปราบศั ตรู ทัง้สิน้ให ้อยู ่ ใต้ พระบาทของพระองค์ 26  ศัตรู ตัวสุดท้ายท่ีจะทรง
ทําลายน้ั นก ็คือความตาย 27 เพราะวา่พระองค์ทรงปราบสิง่สารพัดลงใต้พระบาทของพระองค์ แล้ว  แต่ เม่ือ
พระองค์ตร ัสว ่าทรงปราบสิง่สารพัดลงน้ัน  ก็ เป็ นที ่ทราบชดัวา่ยกเวน้องค์พระเจ้าผู้ทรงปราบสิง่สารพัดให ้
อยู ่ ใต้  พระองค์ 28 เม่ือสิง่สารพัดถูกปราบให ้อยู ่ ใต้  พระองค์  แล้ว เม่ือน้ันองค์พระบุตรก็จะอยู ่ใต้ พระเจ้าผู้ทรง
ปราบสิง่สารพัดให ้อยู ่ ใต้  พระองค์ เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกเป็นใหญใ่นสิง่สารพัดทัง้ปวง

การรบับัพติศมาก็ ไร ้ ความหมาย ถ้าไม่ มี การเป็นขึ้นมาจากความตาย
29  มิฉะน้ัน คนเหล่าน้ั นที ่รบับัพติศมาสําหรบัคนตายเขาทําอะไรกัน ถ้าคนตายจะไม่เป็นขึ้นมา  เหตุ ไฉน

จึ งม ีคนรบับัพติศมาสําหรบัคนตายเล่า 30 และเหตุไฉนเราจึงต้องเผชญิกับภั ยอ ันตรายตลอดเวลาเล่า
31 ข้าพเจ้าขอยนืยนัโดยอา้งความภู มิ ใจซ่ึงข้าพเจ้ามี อยู ่ในท่านทัง้หลายโดยพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าของเราวา่ ข้าพเจ้าตายทุกวนั 32 ถ้าตามลักษณะของมนษุย์ ข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตวป่์าในเมืองเอเฟซั สน ้ัน
จะเป็นประโยชน์อะไรแก่ ข้าพเจ้า ถ้าคนตายไม่ ได้ เป็นขึ้นมาอกี � ให ้เรากินและด่ืมเถิด เพราะวา่พรุง่น้ีเราจะ
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ตาย� 33 อยา่หลงเลย การคบกับคนชัว่ยอ่มทําให้นิสัยท่ี ดี เสียไป 34 จงต่ืนขึ้นสู่ความชอบธรรมและอยา่ทํา
ผิดอกีเลย เพราะวา่บางคนไม่ มีความรู ้เรือ่งพระเจ้าเสียเลย  ท่ี ข้าพเจ้าวา่น้ี ก็  ให ้ท่านมี ความละอาย 

สภาพรูปกายท่ีฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย
35  แต่ บางคนจะถามวา่ �คนตายจะเป็นขึ้นมาอยา่งไรได้ เม่ือเขาเป็นขึ้นมาจะมี รู ปกายเป็นอยา่งไร�

36 ท่านคนเขลา เมล็ดท่ีท่านหวา่นลงน้ัน ถ้าไม่ตายเสี ยก ่อนแล้วจะงอกขึ้นใหม่ ไม่ได้ 37 เมล็ดข้าวท่ีท่าน
หวา่นน้ัน จะเป็นข้าวสาลีหรอืพืชอื่นๆก็ ดี ท่านมิ ได้ หวา่นสิง่ ท่ีเป็ นร ูปรา่งของต้ นที ่จะงอกขึ้นมา  แต่  ได้ 
หวา่นเมล็ดเท่าน้ัน 38  แต่ พระเจ้าทรงประทานรูปรา่งต้นของเมล็ดน้ันตามท่ี พระองค์ ทรงเหน็ชอบ และทรง
ประทานรูปรา่งแก่เมล็ดพืชทุกพรรณตามชนิดของมัน 39 เพราะวา่เน้ือน้ันไม่เหมือนกันหมดทุกอยา่ง เน้ื 
อมนษุย ์ ก็  อยา่งหน่ึง  เน้ือสัตว ์ สี ่ เท ้าก็ อยา่งหน่ึง เน้ือปลาก็ อยา่งหน่ึง เน้ือนกก็ อยา่งหน่ึง 40 รา่งกายสําหรบั
สวรรค์ ก็  มี และรา่งกายสําหรบัโลกก็ มี  แต่ วา่สงา่ราศีของรา่งกายสําหรบัสวรรค์ ก็  อยา่งหน่ึง และสงา่ราศี
ของรา่งกายสําหรบัโลกก็ อยา่งหน่ึง 41 สงา่ราศีของดวงอาทิตย ์ก็  อยา่งหน่ึง สงา่ราศีของดวงจันทร ์ก็  อยา่ง
หน่ึง สงา่ราศีของดวงดาวก็ อยา่งหน่ึง  แท้  ท่ี  จร ิงสงา่ราศีของดาวดวงหน่ึ งก ็ต่างกั นก ับสงา่ราศีของดาวดวง
อื่นๆ 42 การซ่ึงจะเป็นขึ้นมาจากความตายน้ั นก ็ เหมือนกัน  สิ ่งท่ีหวา่นลงน้ันเป็นของท่ีจะเป่ือยเน่า  สิ ่งท่ีเป็น
ขึ้นมาใหม่น้ั นก จ็ะไม่ รู ้จักเป่ือยเน่า 43  สิ ่งท่ีหวา่นลงน้ันไร ้เกียรติ  สิ ่งท่ีเป็นขึ้นมาใหม่ ก็ จะมีสงา่ราศี  สิ ่งท่ีหวา่น
ลงน้ั นอ ่อนกําลัง  สิ ่งท่ีเป็นขึ้นมาใหม่ ก็ จะมี อาํนาจ 44  สิ ่งท่ีหวา่นลงน้ั นก ็เป็นกายธรรมดา  สิ ่งท่ีเป็นขึ้นมาก็
จะเป็นกายวญิญาณ กายธรรมดามี และกายวญิญาณก็ มี 45 เหมือนมี เข ียนไว ้แล ้ วว ่า �ทรงสรา้งมนษุย์คน
เดิมคืออาดัมเป็นจิตวญิญาณมี ช ีวติอยู�่  แต่  อาด ัมผู้ซ่ึงมาภายหลังน้ันเป็ นว ิญญาณผู้ประสาทชวีติ 46  แต่ 
รา่งกายซ่ึงเกิ ดก ่อนน้ันหาใช่เป็นกายวญิญาณไม่  แต่ เป็นกายธรรมดา  แล ้วภายหลังจึงเป็นกายวญิญาณ
47  มนษุย ์เดิ มน ้ันกําเนิดจากดินและเป็นมนษุย ์ดิน  มนษุย ์ ท่ี สองเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์
48  มนษุย ์ ดิ นผู้น้ันเป็นอยา่งไร  มนษุย ์ ดิ นทุกคนก็เป็นอยา่งน้ัน  มนษุย ์ สวรรค์  ผู้ น้ันเป็นอยา่งไร  มนษุย ์ สวรรค์  
ทุ กคนก็เป็นอยา่งน้ัน 49 และเม่ือเราเกิดมามีลักษณะสมกับมนษุย ์ดิ นแล้ว เราก็จะมีลักษณะสมกับมนษุย ์
สวรรค์  ด้วย 50  แต่  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าหมายความวา่ เน้ือและเลือดจะรบัอาณาจักรของพระเจ้าเป็น
มรดกไม่ ได้ และสิง่ซ่ึงเป่ือยเน่าจะรบัสิง่ซ่ึงไม่ รู ้จักเป่ือยเน่าเป็นมรดกก็ ไม่ได้ 

การเปล่ียนแปลงรูปกายของครสิเตียนเม่ือพระครสิต์เสด็จกลับมา
51  ดู ก่อน ข้าพเจ้ามีความลึ กล ั บท ่ีจะบอกแก่ ท่าน คือวา่เราจะไม่ ล่วงหลับหมดทุกคน  แต่ เราจะถูก

เปล่ียนแปลงใหม่ หมด 52 ในชัว่ขณะเดียว ในพรบิตาเดียว เม่ือเป่าแตรครัง้สุดท้าย เพราะวา่จะมีเสียงแตร
และคนท่ีตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเป่ือยเน่า  แล ้วเราทัง้หลายจะถูกเปล่ียนแปลงใหม่ 53 เพราะวา่สิง่
ซ่ึงเป่ือยเน่าน้ีต้องสวมซ่ึงไม่ เป่ือยเน่า และซ่ึงจะตายน้ีต้องสวมซ่ึงจะไม่ รู ้ ตาย 

ครสิเตียนทุกคนมีชยัชนะเหนือความตายโดยพระเยซู ครสิต์ 
54 เม่ือสิง่ซ่ึงเป่ือยเน่าน้ีจะสวมซ่ึงไม่ เป่ือยเน่า และซ่ึงจะตายน้ีจะสวมซ่ึงไม่ รู ้จักตาย เม่ือน้ันตามซ่ึงเขียน

ไว ้แล ว้จะสําเรจ็วา่ �ความตายก็ ถู กกลืนไปด้วยการมี ชยั � 55  โอ  ความตาย เหล็กไนของเจ้าอยู ่ท่ีไหน  โอ  หลุม
ฝังศพ ชยัชนะของเจ้าอยู ่ท่ีไหน 56 เหล็กไนของความตายน้ันคือบาป และฤทธิข์องบาปคือพระราชบัญญั ติ 
57  แต่ จงขอบพระคุณแด่ พระเจ้า  ผู้ ทรงประทานชยัชนะแก่เราทัง้หลายโดยพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าของเรา 58  เหตุ ฉะน้ันพี่น้องท่ีรกัของข้าพเจ้า ท่านจงตั ้งม ่ันอยู่ อยา่หวัน่ไหว จงปฏิบั ติ งานขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าให ้บรบูิรณ์  ทุกเวลา ด้วยวา่ท่านทัง้หลายรู ้วา่ โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร ้ประโยชน์  ก็  
หามิได้ 

16
การถวายทรพัยเ์พื่อชว่ยว ิสุทธ ิชนในกรุงเยรูซาเล็ม

1  แล ้วเรือ่งการถวายทรพัยเ์พื่อชว่ยว ิสุทธ ิชนน้ัน ข้าพเจ้าได้สัง่ครสิตจักรท่ี แคว น้กาลาเทียไว ้อยา่งไร  ก็  ขอ
ให ้ท่านจงกระทําเหมือนกันด้วย 2  ทุ กวนัต้นสัปดาห ์ให ้พวกท่านทุกคนเก็บผลประโยชน์ ท่ี  ได้ รบัไว ้บ้าง  ตาม
ท่ี พระเจ้าได้ทรงใหท่้านจําเรญิ เพื่อจะไม่ต้องถวายทรพัย์เม่ือข้าพเจ้ามา 3 เม่ือข้าพเจ้ามาถึงแล้ว พวกท่าน
เหน็ชอบจะรบัรองผู้ใดโดยจดหมายของท่าน ข้าพเจ้าจะใช ้ผู้ น้ันถือของถวายของท่านไปยงักรุงเยรูซาเล็ม
4 และถ้าสมควรข้าพเจ้าจะไปด้วย คนเหล่าน้ั นก ็จะไปพรอ้มกับข้าพเจ้า

เปาโลสัญญาวา่จะไปเยีย่มชาวโครนิธ์ การทักทายปราศรยัและคําแนะนํา
5 เพราะเม่ือข้าพเจ้าข้ามแควน้มาซิโดเนียแล้วข้าพเจ้าจะมาหาท่าน เพราะข้าพเจ้าตัง้ใจวา่จะไปทางมา

ซิโดเนีย 6 และข้าพเจ้าอาจจะพักอยู่กั บท ่าน  บางที อาจจะอยู่จนถึงสิน้ฤดูหนาวก็ เป็นได้  แล ้วข้าพเจ้าจะไป
ทางไหน พวกท่านจะได้ส่งข้าพเจ้าไปทางน้ัน 7 เพราะวา่ข้าพเจ้าไม่อยากจะพบท่านเม่ือผ่านไปเท่าน้ัน  แต่ 
ข้าพเจ้าหวงัใจวา่ ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด ข้าพเจ้าจะค้างอยู่กั บท ่านนานๆหน่อย 8  แต่ ข้าพเจ้าจะอยู ่
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ท่ี เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพ็นเทคศเต 9 เพราะวา่ท่ี น่ี  มี  ประตู เปิดให้ข้าพเจ้าอยา่งกวา้งขวางน่าจะเกิด
ผล ทัง้ผู้ขัดขวางก็ มี เป็ นอ ันมากด้วย 10  แล ้วถ้าทิโมธมีาหาท่านจงใหเ้ขาอยูกั่ บท ่านโดยปราศจากความกลัว
เพราะวา่เขาทํางานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับข้าพเจ้า 11  เหตุ ฉะน้ันอยา่ให ้ผู้ ใดประมาทเขา  แต่ จง
ชว่ยให้เขาเดินทางไปโดยสันติสุขเพื่อเขาจะมาถึงข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้ากําลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่
12 อปอลโล ซ่ึงเป็นพี่น้องของเราน้ัน ข้าพเจ้าได้คะยัน้คะยอให้ไปเยีย่มท่านทัง้หลายพรอ้มกับพวกพี่ น้อง  
แต่ ท่านไม่ จุ ใจท่ีจะไปเดีย๋วน้ี เม่ื อม ีโอกาสท่านจึงจะไป 13 ท่านทัง้หลายจงระมัดระวงั จงมัน่คงในความเชื่อ
จงเป็นลูกผู้ชายแท้ จงเข้มแข็ง 14  ทุ กสิง่ซ่ึงท่านกระทําน้ัน จงกระทําด้วยความรกั 15  พี่ น้องทัง้หลาย (ท่านรู้
วา่ครอบครวัของสเทฟานัส เป็นผลแรกในแควน้อาคายา และพวกเขาได้ถวายตัวไวใ้นการปรนนิบั ติว ิ สุทธ ิ
ชนทัง้ปวง� 16 ข้าพเจ้าขอใหท่้านทัง้หลายอยู ่ใต้ บังคับคนเชน่น้ัน และคนทัง้ปวงท่ีชว่ยทําการด้วยกันน้ั นก ับ
เรา 17  ท่ี สเทฟานัส และฟอรทู์นาทัส และอาคายคัสมาแล้ วน ้ัน ข้าพเจ้าก็ ชื่นชมยนิดี เพราะวา่สิง่ซ่ึงท่านทัง้
หลายขาดน้ัน เขาเหล่าน้ันได้มาทําให ้ครบ 18 เพราะเขาทําให ้จิ ตใจของข้าพเจ้าและของท่านทัง้หลายชุม่ชื่น
ฉะน้ันท่านทัง้หลายจงรบัรองคนเชน่น้ัน 19 ครสิตจักรทัง้หลายในแควน้เอเชยีฝากความคิดถึงมายงัท่าน
ทัง้หลาย อาควลิลาและปร ิสส ิลลากับครสิตจักรท่ี อยู ่ในบ้านของเขา ฝากความคิดถึงมากมายในองค์พระ
ผู้เป็นเจ้ามายงัท่านทัง้หลาย 20  พี่ น้องทุกคนฝากความคิดถึงมายงัท่าน ท่านจงทักทายปราศร ัยก ันด้วย
ธรรมเนียมจุบอนับร ิสุทธ ์ิ21 คําแสดงความนับถือน้ีเป็นลายมือของข้าพเจ้า เปาโล 22 ถ้าผู้ใดไม่รกัพระเยซู 
ครสิต์  เจ้า  ก็  ขอให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าจะเสด็จมา 23 ขอพระคุณของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าของเราสถิตอยู่กั บท ่านทัง้หลายเถิด 24 ความรกัของข้าพเจ้ามี อยู ่ต่อท่านทัง้หลายในพระเยซู ครสิต์  
เสมอ เอเมน [จดหมายฉบับแรกถึงชาวโครนิธ์  ได้  เข ียนจากเมืองฟีลิปปี และส่งโดยสเทฟานัส ฟอรทู์นาทัส
อาคายคัสและทิโมธ�ี
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
2 โครนิธ์

 ผู้  ท่ี  เข ียนจดหมายฉบั บน ้ีคือเปาโล  เข ียนในปี ค�ศ� 57 ในจดหมายฉบั บท ่ี2 ซ่ึงเขียนถึงคริสตจักรใน
เมืองโครนิธ ์น้ี เปาโลมี ความชื่นชมยนิดี เพราะคนท่ีเคยประพฤติ ผิดประเวณี น้ันได้ กล ับใจใหม่ แล้ว เปาโล
พูดถึงความกระวนกระวายและความทุกข์ใจของท่าน และวา่ท่านได้รบัความบรรเทาใจเม่ือทิตัสไปหาท่าน
เปาโลอา้งอกีครัง้วา่ท่านเป็ นอ ัครสาวกของพระเยซู ครสิต์ และบอกใหค้รสิตจักรเตรยีมพรอ้มท่ีจะต้อนร ับท 
่านเม่ือท่านจะไปเยีย่มเยยีน เขาในไม่ชา้น้ี ดู เหมือนวา่ทิตัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบั บน ้ีไปถึงเมืองโครนิธ์

ในบทท่ี 8  และ 9  มี คําสอนท่ี ดี มากเก่ียวกับการถวายทรพัยข์องครสิเตียน

ภาระหนักและความทุกข์ยากของเปาโล การปลอบประโลมใจและความชว่ยเหลือจากพระเจ้า
1 เปาโล  ผู้ เป็ นอ ัครสาวกของพระเยซู ครสิต์ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และทิโมธน้ีองของเรา  เรยีน ค

รสิตจักรของพระเจ้าท่ีเมืองโครนิธ์ และบรรดาว ิสุทธ ิชนท่ี อยู ่ทัว่แควน้อาคายา 2 ขอพระคุณและสันติสุขซ่ึง
มาจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซู ครสิต์  เจ้า จงมี แก่ ท่านทัง้หลายเถิด 3 จงสรรเสรญิพระเจ้า
พระบิดาแหง่พระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแหง่การปลอบ
ประโลมใจทุกอยา่ง 4  พระองค์  ผู้ ทรงปลอบประโลมใจเราในการทุกข์ยากทัง้สิน้ของเรา เพื่อเราจะสามารถ
ปลอบประโลมใจคนเหล่าน้ั นที ่ มี  ความทุกข์ ยากอยา่งใดอยา่งหน่ึงได้ ด้วยการปลอบประโลมใจซ่ึงตัวเรา
เองได้รบัจากพระเจ้า 5 เพราะวา่เรามีส่วนทนทุกข์กับพระครสิต์มากฉันใด การปลอบประโลมใจของเรา
เน่ืองจากพระครสิต์ ก็ มากฉันน้ัน 6  ท่ี เราทนความทุกข์ยากน้ัน  ก็  เพื่อให ้ท่านทัง้หลายได้ความชูใจและความ
รอด หรอืท่ีเราได้รบัการปลอบประโลมใจน้ัน  ก็  เพื่อให ้ท่านทัง้หลายได้รบัความชูใจและความรอด ซ่ึงทําให้
ท่านทัง้หลายเพียรสู้ทนความทุกข์เหมือนอยา่งเราได้ทนน้ัน 7 เราจึ งม ีความหวงัแน่นอนในท่านทัง้หลาย
เพราะเรารูว้า่ท่านทัง้หลายได้ มี ส่วนในความทุกข์ยากฉันใด ท่านทัง้หลายจะได้ มี ส่วนในการปลอบประโลม
ใจฉันน้ัน 8  พี่ น้องทัง้หลาย เราอยากใหท่้านทราบถึงความทุกข์ยากท่ี เก ิดแก่เราในแควน้เอเชยี ซ่ึงทําให้
เราหนักใจจนเหลือกําลัง จนเราเกือบหมดหวงัท่ีจะเอาชวีติรอดมาได้ 9  ท่ี  จร ิงเราคาดวา่เราถึงท่ีตายแล้ว
 แต่  ท่ี เป็นเชน่น้ี ก็ เพื่ อม ิ ให ้เราไวใ้จในตนเอง  แต่  ให ้ ไว ้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทัง้ปวงฟ้ืนจากความตาย
10  พระองค์ ทรงชว่ยเราให้พ้นจากความตายอนัใหญ่ หลวง และพระองค์จะทรงชว่ยเราอกี เราไวใ้จพระองค์ 
วา่  พระองค์ จะทรงชว่ยเราต่อไปอกี 11 ท่านทัง้หลายจะชว่ยเราได้ด้วยการอธษิฐานเพื่อเรา เพื่อวา่คนเป็ 
นอ ันมากจะได้ขอบพระคุณเพราะเรา เน่ืองจากของประทานท่ีทรงประทานแก่ เรา อนัเป็นการทรงตอบคํา
อธษิฐานของคนเป็ นอ ันมากน้ัน

ความจรงิใจและการรบัใชอ้นัยิง่ใหญ่ของเปาโล
12  น่ี เป็นสิง่ท่ีเราชื่นชมยนิดี ได้ คือใจสํานึกผิดชอบของเราเป็นพยานวา่เราได้ ประพฤติ ตนเป็ นที ่ ประจักษ์  

แก่  โลก และยิง่กวา่น้ั นก ็คือการประพฤติต่อท่านทัง้หลาย ด้วยน้ําใจบร ิสุทธ ์ิและด้วยความจรงิใจซ่ึงมาจาก
พระเจ้า และมิ ใช ่ตามปัญญาฝ่ายเน้ือหนัง  แต่ ตามพระคุณของพระเจ้า 13 เพราะวา่เราไม่ ได้  เข ียนเรือ่งอื่น
ถึงท่าน นอกจากเรือ่งซ่ึงท่านได้อา่นและยอมรบัแล้ว และข้าพเจ้าก็หวงัวา่ท่านจะยอมรบัโดยตลอด 14  ตาม
ท่ี พวกท่านยอมรบัเราบ้างแล้ วว ่า ในวนัของพระเยซู เจ้ าท่านก็ ภู  มิ ใจในเราได้ เชน่เดียวกั บท ่ีเราจะภู มิ ใจ
ในท่าน 15 และในความไวใ้จน้ี ข้าพเจ้าได้ ประสงค์ วา่จะไปเยีย่มพวกท่านก่อน เพื่อท่านจะได้ ประโยชน์  สอง
เท่า 16 ข้าพเจ้าใครจ่ะแวะเยีย่มพวกท่านระหวา่งท่ีเดินทางไปยงัแควน้มาซิโดเนีย และเม่ือข้าพเจ้ากลับจาก
แควน้มาซิโดเนีย  ก็ จะแวะเยีย่มท่านอกี ท่านก็จะได้ส่งให้ข้าพเจ้าออกเดินทางไปยงัแควน้ยูเดีย 17 ฉะน้ัน
เม่ือข้าพเจ้าหมายท่ีจะทําอยา่งน้ัน ข้าพเจ้าโลเลหรอื หรอืสิง่ท่ีข้าพเจ้ามุ่งหมายไวข้้าพเจ้ากะโครงการอยา่ง
เน้ือหนังหรอื ซ่ึงพรอ้มท่ีจะกล่าววา่มาไม่มาส่งๆไป 18  แต่ พระเจ้าทรงสัตย ์จร ิงแน่ ฉันใด คําของเราท่ี กล ่า
วกั บท ่านก็ มิใช ่เป็นคํารบั หรอืปฏิเสธ ส่งๆไปแน่ ฉันน้ัน 19 เพราะวา่พระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซู ครสิต์ 
 ผู้ ซ่ึงพวกเรา คือข้าพเจ้ากับสิลวานัสและทิโมธี  ได้ ประกาศแก่พวกท่านน้ัน  ไม่ใช ่ จรงิ  ไม่  จรงิ ส่งๆไป  แต่ โดย
พระองค์น้ันล้วนแต่ จร ิงทัง้สิน้ 20 บรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็เป็นจรงิโดยพระเยซู  เพราะเหตุน้ี เราจึง
พูดวา่เอเมนโดยพระองค์ เป็ นที ถ่วายเกียรติยศแด่ พระเจ้า 21  บัดน้ี  ผู้ ซ่ึงทรงตัง้เรากั บท ่านทัง้หลายไวใ้นพระ
ครสิต์ และได้ทรงเจิมเราไว ้น้ัน  ก็ คือพระเจ้า 22 และพระองค์ทรงประทับตราเรา และประทานพระวญิญาณ
ไวใ้นใจของเราเป็ นม ัดจําด้วย 23 ยิง่กวา่น้ันขอพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้าวา่  ท่ี ข้าพเจ้ายงั
ไม่ ได้ ไปถึงเมืองโครนิธ ์น้ัน  ก็ เพื่อจะงดโทษพวกท่านไว ้ก่อน 24 เราไม่ ใช ่เป็นนายบังคับความเชื่อของพวก
ท่าน  แต่ วา่เราเป็นผู้ อุ ปการะความยนิดีของท่าน เพราะท่านตั ้งม ่ันอยูโ่ดยความเชื่อ
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1  แต่ ข้าพเจ้าได้ตัง้ใจไว ้วา่ เม่ื อม ี ความทุกข์  อยู ่จะไม่มาหาพวกท่านอกี 2 เพราะถ้าข้าพเจ้าทําให้พวกท่าน
เป็นทุกข์ ใครเล่าจะทําให้ข้าพเจ้ามี ความยนิดี  ก็ คือคนท่ีข้าพเจ้าทําให ้มี  ความทุกข์  น่ันแหละ 3 และข้าพเจ้า
ได้ เข ียนข้อความน้ันมาถึงท่าน เพื่อวา่เม่ือข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะไม่ ได้ รบัความทุกข์จากคนเหล่าน้ัน  ท่ี ควร
จะทําใหข้้าพเจ้ามี ความชื่นชมยนิดี ข้าพเจ้าไวใ้จในพวกท่านวา่  ความยนิดี ของข้าพเจ้าก็เป็นความยนิดีของ
ท่านด้วย 4 เพราะวา่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะข้าพเจ้ามี ความทุกข์ ระทมใจมาก และน้ําตาไหลมากมาย  
มิใช ่เพื่อจะทําให้ท่านเป็นทุกข์  แต่ เพื่อจะให้ท่านรูจั้กความรกัอยา่งมากมายซ่ึงข้าพเจ้ามีต่อท่านทัง้หลาย
5  แต่ ถ้าผู้ใดเป็นต้นเหตุ ทําให ้ เก ิดความทุกข์  ผู้ น้ั นก ็ มิได้  ทําให ้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ แต่  คนเดียว  แต่  ได้  ทําให ้พวก
ท่านเป็นทุกข์บ้างด้วย เพราะข้าพเจ้าไม่อยากจะปรกัปราํพวกท่านจนเหลือเกิน 6  ท่ี คนส่วนมากได้ลงโทษ
คนเชน่น้ั นก ็พอสมควรแล้ว 7 ฉะน้ันท่านทัง้หลายควรจะยกโทษให ้ผู้  น้ัน และปลอบประโลมใจเขาต่างหาก
 กล ั วว ่าคนเชน่น้ันจะจมลงในความทุกข์ เหลือล้น 8 ดังน้ันข้าพเจ้าขอวงิวอนท่านใหย้นืยนัความรกัต่อคนน้ัน
ใหม่ 9  น่ี คือเหตุ ท่ี ข้าพเจ้าได้ เข ียนถึงท่าน หวงัจะลองใจท่านดู วา่ ท่านจะยอมเชื่อฟังทุกประการหรอืไม่ 10 ถ้า
พวกท่านจะยกโทษให ้ผู้ใด ข้าพเจ้าก็ ยกโทษให ้ ผู้ น้ันด้วย เพราะถ้าข้าพเจ้ายกโทษให้คนใดๆ ข้าพเจ้าได้ ยก
โทษให ้ ผู้ น้ันเพราะเหน็แก่ท่านทัง้หลายต่อพระพักตรพ์ระครสิต์ 11 เพื่อไม่ ให ้ซาตานมีชยัเหนือเรา เพราะเรา
รูก้ลอุบายของมันแล้ว 12  นอกจากน้ี เม่ือข้าพเจ้าไปถึงเมืองโตรอสัเพื่อประกาศข่าวประเสรฐิของพระครสิต์ 
น้ัน  มี  ประตู เปิดให ้แก่ ข้าพเจ้าโดยองค์ พระผู้เป็นเจ้า 13 ข้าพเจ้ายงัไม่ มี ความสบายใจเลย เพราะข้าพเจ้าไม่ 
ได้ พบทิตั สน ้องของข้าพเจ้าท่ี น่ัน ข้าพเจ้าจึงลาพวกน้ันเดินทางไปยงัแควน้มาซิโดเนีย

ครสิเตียนเป็นกลิน่แหง่ชวีติและกลิน่แหง่ความตาย
14  แต่ ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงให้เรามีชยัเสมอโดยพระครสิต์ และทรงโปรดประทานกลิน่หอมแหง่

ความรู้ของพระองค์ ให ้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแหง่ 15 เพราะวา่เราเป็นกลิ ่นอ ันหอมหวานของพระครสิต์
จําเพาะพระเจ้า ในหมู่ คนที ่ รอด และในหมู่ คนที ่ พินาศ 16 ฝ่ายหน่ึงเป็นกลิน่แหง่ความตายซ่ึงนําไปสู่ ความ
ตาย และอกีฝ่ายหน่ึงเป็นกลิน่หอมแหง่ชวีติซ่ึงนําไปสู่ ชวีติ ใครเล่าจะมีความสามารถเหมาะสมกับพันธกิจ
เหล่าน้ี 17  เพราะวา่ เราไม่เหมือนคนเป็ นอ ันมากท่ี ทําให ้พระวจนะของพระเจ้าเส่ือมเสีย  แต่ วา่เราประกาศ
โดยอาศัยพระครสิต์ด้วยความจรงิใจ อยา่งคนท่ีมาจากพระเจ้าและอยูใ่นสายพระเนตรของพระเจ้า

3
ครสิเตียนเป็นหนังสือแหง่พระครสิต์

1 เรากําลังจะแนะนําตัวเราเองหรอื หรอืวา่เราต้องการหนังสือแนะนําตัวให ้แก่ พวกท่านเหมือนอยา่งคน
บางคนหรอื เราต้องการหนังสือแนะนําตัวจากพวกท่านหรอื 2 ท่านเองเป็นหนังสือของเราจารกึไว ้ท่ี ดวงใจ
ของเรา  ให ้คนทัง้ปวงได้ รู ้และได้ อา่น 3 ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระครสิต์ซ่ึงเราเป็นผู้ ปรนนิบัติ และได้ 
เข ียนไว้  มิใช ่ด้วยน้ําหมึก  แต่ ด้วยพระวญิญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิ ได้  เข ียนไว ้ท่ี  แผ่ นศิ ลา  แต่  
เข ียนไว ้ท่ี  แผ่ นดวงใจมนษุย์ 4 และเรามีความไวใ้จในพระเจ้าโดยพระครสิต์ อยา่งน้ัน 5  มิใช ่เราจะคิดถือวา่
สิง่หน่ึงสิง่ใดเกิดจากความสามารถของเราเอง  แต่ วา่ความสามารถของเรามาจากพระเจ้า

การเปรยีบเทียบระหวา่งสงา่ราศีของพระราชบัญญั ติ และสงา่ราศีของพระวญิญาณ
6  พระองค์ จึงทรงโปรดประทานให้เราสามารถเป็นผู้ ปฏิบัติ  ได้ ตามพันธสัญญาใหม่  มิใช ่ตามตั วอ ักษร  แต่ 

ตามพระวญิญาณ ด้วยวา่ตั วอ ักษรน้ันประหารให ้ตาย  แต่ พระวญิญาณน้ันประทานชวีติ 7  แต่ ถ้าการปฏิบั 
ติ  ท่ี นําไปถึงความตายตามตั วอ ักษรซ่ึงได้ เข ียนและจารกึไว ้ท่ี  แผ่ นศิ ลาน ้ัน ย ังม ี รศัมี จนชนชาติอสิราเอลไม่
สามารถจ้องมองหน้าของโมเสสได้เพราะรศัมีจากใบหน้าของท่านซ่ึงเป็ นร ัศมี ท่ี กําลังเส่ือมสูญไป 8 ดังน้ัน
การปฏิบั ติ ตามพระวญิญาณจะไม่ มี  รศัมี ยิง่กวา่น้ั นอ ีกหรอื 9 เพราะวา่ถ้าการรบัใช้สําหรบัปรบัโทษย ังม ี รศัมี 
 การรบัใช ้สําหรบัความชอบธรรมก็ยิ ่งม ี รศัมี มากกวา่น้ั นอ ีก 10 อ ันที ่ จร ิงรศัมีซ่ึงได้ทรงประทานให้น้ั นก ็อบั
แสงไปแล้ว เพราะถู กร ัศมีอนัเลิศประเสรฐิน้ันได้ส่องข่มเสียหมด 11 เพราะถ้าสิง่ท่ี ได้ จางไปยงัเคยมี รศัมี ถึง
เพียงน้ัน  สิ ่งซ่ึงจะดํารงอยู ่ก็ จะมี รศัมี มากยิง่กวา่น้ั นอ ีก 12 เม่ือเรามีความหวงัอยา่งน้ันแล้ว เราจึงกล้ามาก
ขึ้ นที ่จะพูด 13 และไม่เหมือนโมเสสท่ีเอาผ้าคลุมหน้าไว้ เพื่อไม่ ให ้ชนอสิราเอลเพ่ งด ูความเส่ือมของรศัมี ท่ี 
ค่อยๆจางไปน้ัน 14  แต่  จิ ตใจของเขาก็มืดบอดไป เพราะตลอดมาจนถึงทุกวนัน้ี เม่ือเขาอา่นพันธสัญญาเดิม
ผ้าคลุ มน ้ันยงัคงอยู ่มิได้ เปิดออก  แต่ ผ้าคลุ มน ้ันได้เปิดออกแล้วโดยพระครสิต์ 15  แต่ วา่ตลอดมาถึงทุกวนัน้ี
ขณะใดท่ีเขาอา่นคําของโมเสส ผ้าคลุ มน ้ั นก ็ยงัปิดบังใจของเขาไว้ 16  แต่ เม่ือผู้ใดหนักลับมาหาองค์ พระผู้
เป็นเจ้า ผ้าคลุ มน ั ้นก จ็ะเปิดออก 17  บัดน้ี  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวญิญาณน้ัน และพระวญิญาณของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู ่ท่ีไหน  เสร ีภาพก็ มี  อยู ่ ท่ีน่ัน 18  แต่ เราทัง้หลายไม่ มี ผ้าคลุมหน้าไว้ จึงแลดูสงา่ราศี
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ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนมองดูในกระจก และตัวเราก็ เปล ่ียนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็น
เจ้าคื อม ีสงา่ราศีเป็นลําดับขึ้นไป เชน่อยา่งสงา่ราศี ท่ี มาจากพระวญิญาณขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 

4
เปาโล  ผู้รบัใช ้ สัตย ์ซ่ือของพระเจ้า

1 เพราะเหตุ ท่ี เรามี การรบัใช ้ น้ี โดยได้รบัพระกรุณา เราจึงไม่ ยอ่ท้อ 2  แต่ วา่เราได้สละทิ ้งก ิจการต่างๆท่ี ไม่  
ซ่ือสัตย ์ซ่ึงปิดบังซ่อนเรน้ไว้ คือไม่ ได้ ดําเนินอยา่งมี เล่ห ์เหล่ียมและไม่ ได้  พล ิกแพลงพระวจนะของพระเจ้า
ด้วยวธิกีารอนัล่อลวง  แต่ เราได้มอบตัวของเราไวกั้บจิตสํานึกผิดชอบของคนทัง้ปวง โดยสําแดงความจรงิ
ในสายพระเนตรของพระเจ้า

ซาตานทําใหต้าของผู้ ท่ี  ไม่  เชื่อม ืดไป
3  แต่ ถ้าข่าวประเสรฐิของเราถู กบ ังไว้จากใคร  ก็ จากคนเหล่าน้ั นที ่กําลังจะพินาศ 4 ส่วนคนท่ี ไม่ เชื่อน้ัน

พระของยุ คน ี้ ได้ กระทําใจของเขาใหมื้ดไป เพื่อไม่ ให ้ความสวา่งของข่าวประเสรฐิอ ันม สีงา่ราศีของพระครสิต์
 ผู้ เป็นพระฉายของพระเจ้า ส่องแสงถึงพวกเขา 5 ด้วยวา่เราไม่ ได้ ประกาศตัวเราเอง  แต่  ได้ ประกาศพระเยซู 
ครสิต์ วา่ทรงเป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า และได้ประกาศตัวเราเองเป็นผู้ รบัใช ้ของท่านทัง้หลายเพราะเหน็แก่ 
พระเยซู 6 เพราะวา่พระเจ้าองค์ น้ัน  ผู้  ได้ ตร ัสส ่ังให้ความสวา่งออกมาจากความมืด  ได้ ทรงส่องสวา่งเข้ามา
ในจิตใจของเรา  เพื่อให ้เรามีความสวา่งแหง่ความรูถึ้งสงา่ราศีของพระเจ้าปรากฏในพระพักตรข์องพระเยซู 
ครสิต์ 

� ทรพัยส์มบัติ ในภาชนะดิน�
7  แต่ วา่เรามี ทรพัย์สมบัติ  น้ี  อยู ่ในภาชนะดิน  เพื่อให ้ เห ็ นว ่าฤทธิเ์ดชอนัเลิศน้ันเป็นของพระเจ้า  ไม่ได้ มา

จากตัวเราเอง
 ความทุกข์ ทรมานทําให ้จิ ตใจภายในเจรญิขึ้น

8 เราถูกขนาบรอบข้าง  แต่  ก็  ไม่ ถึ งก ับกระดิกไม่ ไหว เราจนปัญญา  แต่  ก็  ไม่ ถึ งก ับหมดหวงั 9 เราถูกข่มเหง
 แต่  ก็  ไม่  ถู กทอดทิง้ เราถูกตีลงแล้ว  แต่  ก็  ไม่  ถึงตาย 10 เราแบกความตายของพระเยซู เจ้ าไว ้ท่ี กายเราเสมอ
เพื่อวา่ชวีติของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วย 11 เพราะวา่พวกเราท่ี มี  ช ีวิตอยู่น้ันต้องถูกมอบไว ้แก่ 
ความตายอยู่เสมอเพราะเหน็แก่ พระเยซู เพื่อวา่พระชนม์ ช ีพของพระเยซูจะได้ปรากฏในเน้ือหนังของเรา
ซ่ึงจะต้องตายน้ัน 12  เหตุ ฉะน้ันความตายจึงกําลังออกฤทธิ ์อยู ่ในเรา  แต่  ช ีวิตกําลังออกฤทธิ ์อยู ่ในท่านทัง้
หลาย 13 เพราะเรามีใจเชื่อเชน่เดียวกัน  ตามท่ี  เข ียนไว ้วา่ �ข้าพเจ้าเชื่อแล้ว  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงพูด� เรา
ก็เชื่อเหมือนกัน เพราะฉะน้ันเราจึงพูด 14 เรารูว้า่พระองค์ ผู้ ทรงให ้พระเยซู  เจ้ าคืนพระชนม์ จะทรงโปรด
ให้เราเป็นขึ้นมาเช ่นก ันโดยพระเยซู และจะทรงพาเราเข้ามาเฝ้าพรอ้มกั บท ่านทัง้หลาย 15 เพราะวา่สิง่
สารพัดน้ันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านทัง้หลาย เพื่อวา่เม่ือพระคุณมาถึงคนเป็นจํานวนมากขึ้น  ก็ จะมี
การขอบพระคุณมากยิง่ขึ้นเป็นการถวายพระเกียรติ แด่  พระเจ้า 16  เหตุ ฉะน้ันเราจึงไม่ ยอ่ท้อ  ถึงแม้ วา่กาย
ภายนอกของเรากําลังทรุดโทรมไป  แต่  จิ ตใจภายในน้ั นก ็ยงัคงจําเรญิขึ้นใหม่ ทุกวนั 17 เพราะวา่การทุกข์
ยากเล็กๆน้อยๆของเรา ซ่ึงเราร ับอย ู่ ประเด ๋ียวเดียวน้ันจะทําใหเ้รามีสงา่ราศี ใหญ่ ยิง่นิรนัดร์ 18 ด้วยวา่เราไม่ 
ได้  เหน็แก่  สิ ่งของท่ีเรามองเหน็อยู่  แต่  เหน็แก่  สิ ่งของท่ี มองไม่เหน็ เพราะวา่สิง่ของซ่ึงมองเหน็อยูน้ั่นเป็นของ
ไม่ ยัง่ยนื  แต่  สิ ่งซ่ึงมองไม่ เห ็นน้ั นก ็ถาวรนิรนัดร์

5
การเฝ้าคอยการเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยใจจดจ่อ

1 เพราะเรารู ้วา่ ถ้าเรอืนดินแหง่พลับพลาของเราน้ีจะพังทําลายเสีย เราก็ย ังม ี ท่ี อาศัยซ่ึงพระเจ้าทรง
โปรดประทานให้  ท่ี  มิได้ สรา้งด้วยมื อมนษุย ์และตัง้อยู ่เป็นนิตย ์ในสวรรค์ 2 เพราะวา่ในรา่งกายน้ีเรายงั
ครวญครํา่อยู่  มี ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะสวมท่ีอาศัยของเราท่ีมาจากสวรรค์ 3 ถ้าได้สวมเชน่น้ันแล้ว
เราก็จะมิ ได้  ถู กพบเห ็นว ่าเปลือยเปล่าอกี 4 เพราะวา่เราผู้อาศัยในพลับพลาน้ีจึงครวญครํา่เป็นทุกข์  มิใช ่
เพราะปรารถนาท่ีจะอยู ่ตัวเปล่า  แต่ ปรารถนาจะสวมกายใหม่ น้ัน เพื่อวา่รา่งกายของเราซ่ึงจะต้องตายน้ัน
จะได้ ถู กชีวติอมตะกลืนเสีย 5  แต่ พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรยีมเราไวสํ้าหรบัการเปล่ียนแปลงน้ี และพระองค์ ได้ 
ทรงโปรดประทานพระวญิญาณเป็ นม ัดจําไวกั้บเรา 6  เหตุ ฉะน้ันเรามัน่ใจอยู่เสมอรู ้อยู ่ แล ้ วว ่า  ขณะท่ี เราอยู่
ในรา่งกายน้ี เราอยู่ปราศจากองค์ พระผู้เป็นเจ้า 7 (เพราะเราดําเนินโดยความเชื่อ  มิใช ่ ตามท่ี ตามองเหน็�
8 เรามี ความมัน่ใจ และเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกวา่อยู่ในรา่งกายน้ี 9  เหตุ ฉะน้ันเราตัง้
เป้าของเราวา่ จะอยูใ่นกายน้ี ก็ดี  หรอืไม่  อยู ่ ก็ดี เราก็จะเป็ นที ่พอพระทัยของพระองค์

ครสิเตียนจะต้องปรากฏตั วท ่ี หน ้าบัลลั งก ์พิพากษาของพระครสิต์ (1 คร 3:10-15)



2 โครนิธ์ 5:10 926 2 โครนิธ์ 6:18

10 เพราะวา่จําเป็ นที เ่ราทุกคนจะต้องปรากฏตั วท ี่ หน ้าบัลลั งก พ์ิพากษาของพระครสิต์ เพื่อทุกคนจะได้รบั
สมกับการท่ี ได้  ประพฤติ ในรา่งกายน้ี  แล้วแต่ จะดีหรอืชัว่ 11 เพราะเหตุ ท่ี เรารูจั้กความน่าเกรงขามขององค์ 
พระผู้เป็นเจ้า เราจึงชกัชวนคนทัง้หลาย  แต่ เราเป็ นที ่ ประจักษ์  แก่  พระเจ้า และข้าพเจ้าหวงัวา่ เราได้ปรากฏ
ประจั กษ ์ แก่  จิ ตสํานึกผิดและชอบของท่านด้วย 12 เพราะเราไม่ ได้ ยกยอ่งตัวเองกั บท ่านทัง้หลายอกี  แต่ เรา
ให้ท่านมีโอกาสท่ีจะนําเราออกอวดได้ เพื่อท่านจะได้ มี ข้อโต้ตอบคนเหล่าน้ั นที ่ชอบอวดในสิง่ซ่ึงปรากฏ  แต่  
มิได้ อวดในสิง่ซ่ึงอยู่ในจิตใจ 13 เพราะวา่ถ้าเราได้ ประพฤติ อยา่งคนเสียจรติ เราก็ ได้  ประพฤติ เพราะเหน็แก่ 
พระเจ้า หรอืถ้าเราประพฤติอยา่งคนปกติ  ก็ เพื่อประโยชน์ แก่ ท่านทัง้หลาย

ราชทูตของพระครสิต์
14 เพราะวา่ความรกัของพระครสิต์ ได้ ครอบครองเราอยู่ เพราะเราคิดเหน็อยา่งน้ี วา่ ถ้าผู้ หน ึ่งได้ตายเพื่อ

คนทัง้ปวง  เหตุ ฉะน้ันคนทัง้ปวงจึงตายแล้ว 15 และพระองค์ ได้ ทรงวายพระชนม์เพื่อคนทัง้ปวง เพื่อคนเห
ล่าน้ั นที ่ มี  ช ีวิตอยู่จะมิ ได้  เป็นอยู ่เพื่อประโยชน์ แก่ ตัวเองอกีต่อไป  แต่ จะอยู่เพื่อพระองค์ ผู้ ทรงสิน้พระชนม์
และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเหน็แก่ เขาทัง้หลาย 16  เหตุ ฉะน้ันตัง้แต่ น้ี ไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามเน้ือหนัง
 แม้ว ่าเม่ื อก ่อนเราเคยพิจารณาพระครสิต์ตามเน้ือหนั งก ็ จรงิ  แต่  เดีย๋วน้ี เราจะไม่พิจารณาพระองค์เชน่น้ั 
นอ ีก 17  เหตุ ฉะน้ันถ้าผู้ใดอยู่ในพระครสิต์  ผู้ น้ั นก ็เป็นคนท่ี ถู กสรา้งใหม่ แล้ว  สิ ่งเก่าๆก็ล่วงไป  ดู  เถิด  สิ ่ง
สารพัดกลายเป็นสิง่ใหม่ ทัง้น้ัน 18 ทัง้สิน้น้ี เก ิดมาจากพระเจ้า  ผู้ ทรงให้เราคืนดีกั นก ับพระองค์ทางพระเยซู 
ครสิต์ และทรงโปรดประทานให้เรารบัใช้ในเรือ่งการคืนดี กัน 19 คือพระเจ้าผู้สถิตในองค์พระครสิต์ทรงให้
โลกน้ี คืนดี กั นก ับพระองค์ เอง  มิได้ ทรงถือโทษในการละเมิดของเขา และทรงมอบพระวจนะแหง่การคืนดี
กันน้ันไวกั้บเรา 20 ฉะน้ันเราจึงเป็นราชทูตของพระครสิต์ โดยท่ีพระเจ้าทรงขอรอ้งท่านทัง้หลายทางเรา เรา
ผู้แทนของพระครสิต์จึงขอรอ้งท่านให ้คืนดี กั นก ับพระเจ้า 21 เพราะวา่พระเจ้าได้ทรงกระทําพระองค์ ผู้ ทรง
ไม่ มี  บาป  ให ้เป็นความบาปเพราะเหน็แก่ เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

6
 สิ ่งท่ีเราต้องยอมสละในการรบัใชพ้ระครสิต์

1 ฉะน้ันเราผู้เป็นคนทําการรว่มกับพระองค์ขอวงิวอนท่านวา่ อยา่สักแต่รบัพระคุณของพระเจ้าเป็นการ
หาประโยชน์ มิได้ 2 (เพราะพระองค์ตร ัสว ่า �ในเวลาอนัชอบ เราได้ฟังเจ้า ในวนัแหง่ความรอด เราได้ชว่ย
เจ้า�  ดู  เถิด  บัดน้ี เป็นเวลาอนัชอบ  ดู  เถิด  บัดน้ี เป็ นว ันแหง่ความรอด� 3 เรามิ ได้  ให ้ ผู้ ใดมี เหตุ สะดุดในสิง่
หน่ึงสิง่ใดเลย เพื่ อม ิ ให ้การท่ีเรารบัใช ้ปฏิบัติ น้ันเป็ นที ่เขาจะติเตียนได้ 4  แต่ วา่ในการทัง้ปวงเราได้กระทํา
ตัวให้เป็ นที ่ ชอบ เหมือนผู้ รบัใช ้ของพระเจ้า โดยความเพียรอดทนเป็ นอ ันมาก ในความทุกข์ ในความขัดสน
ในเหตุ วบิัติ 5 ในการถูกเฆ่ียน ในการท่ี ถู กจําคุก ในการวุน่วาย ในการงานต่างๆ ในการอดหลับอดนอน ใน
การอดอาหาร 6 โดยความบร ิสุทธ ์ิโดยความรู้ โดยความอดกลัน้ไว ้นาน โดยใจกรุณา โดยพระวญิญาณบร ิ
สุทธ ิ์ โดยความรกัแท้ 7 โดยพระวจนะแหง่ความจรงิ โดยฤทธิเ์ดชของพระเจ้า โดยใชเ้ครือ่งอาวุธแหง่ความ
ชอบธรรมด้วยมือขวาและมือซ้าย 8 โดยมี เกียรติ ยศและไร ้เกียรติยศ โดยเล่าลื อก ั นว ่าชัว่และเล่าลื อก ั นว ่าดี
เหมือนถูกเขาหาวา่เป็นคนท่ีล่อลวงเขาให ้หลง  แต่ ยงัเป็นคนสัตย ์จรงิ 9 เหมือนถูกเขาหาวา่เป็นคนไม่ มี ใคร
รู ้จัก  แต่ ยงัเป็นคนท่ีเขาทัง้หลายรูจั้ กด ี เหมือนคนตาย  แต่  ดู  เถิด เรายงัเป็นอยู่ เหมือนคนถูกเฆ่ียน  แต่ ยงัไม่ 
ตาย 10 เหมือนคนท่ี มี  ความทุกข์  แต่ ย ังม ี ความชื่นชมยนิดี  อยู ่ เสมอ เหมือนคนยากจน  แต่ ยงัทําให้คนเป็ นอ 
ันมากมั ่งม ีเหมือนคนไม่ มี อะไรเลย  แต่ ย ังม ี สิ ่งสารพัดบรบูิ รณ ์

ครสิเตียนต้องไม่ เท ียมแอกด้วยกั นก ับคนท่ี ไม่เชื่อ 
11  โอ ท่านชาวโครนิธ์ เราพู ดก ั บท ่านอยา่งไม่ปิดบังเลย และใจของเราก็เปิดร ับท ่าน 12 ใจของท่าน

ทัง้หลายไม่ ได้ ปิดเพราะเรา  แต่ ปิดเพราะความรูสึ้กของตนเอง 13 ดังน้ันในการตอบสนองอยา่งเดียวกัน
(ข้าพเจ้าขอพู ดก ั บท ่านเหมือนอยา่งพู ดก ับบุตร� คือจงเปิดจิตใจของท่านด้วย 14 ท่านอยา่เข้าเทียมแอกกับ
คนท่ี ไม่เชื่อ เพราะวา่ความชอบธรรมจะมีหุน้ส่วนอะไรกับความอธรรม และความสวา่งจะเข้าสนิทกับความ
มืดได้ อยา่งไร 15 พระครสิต์กับเบลีอลัจะลงรอยกันอยา่งไรได้ หรอืคนท่ีเชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนท่ี ไม่เชื่อ 
16 วหิารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้ เพราะวา่ท่านเป็ นว ิหารของพระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนม์
 ดังท่ี พระเจ้าตรสัไว ้วา่ �เราจะอยู่ในเขาทัง้หลาย และจะดําเนินในหมู่ พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของ
เขา และเขาจะเป็นประชาชนของเรา� 17  องค์ พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า � เหตุ ฉะน้ันเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขา
เหล่าน้ัน และจงแยกตัวออกจากเขาทัง้หลาย อยา่แตะต้องสิง่ซ่ึงไม่ สะอาด  แล ้วเราจึงจะรบัพวกเจ้าทัง้
หลาย 18 เราจะเป็นบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรสาวของเรา�  องค์ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
ฤทธานภุาพทัง้สิน้ได้ตร ัสด ังน้ัน
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7
1 ท่านท่ี รกั เม่ือเรามีพระสัญญาเชน่น้ี แล้ว  ให ้เราชาํระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอยา่งของเน้ือหนัง

และจิตวญิญาณ และจงทําให ้มี  ความบรสุิทธิ ์ครบถ้วนโดยความเกรงกลัวพระเจ้า

 ความชื่นชมยนิดี ของเปาโลต่อการตอบสนองของชาวโครนิธ์
2 ขอรบัเราเถิด เรามิ ได้ ทํารา้ยผู้ ใด เรามิ ได้ ชวนผู้ใดให ้ทําชัว่ เรามิ ได้ โกงผู้ใดเลย 3 ข้าพเจ้าพูดเชน่น้ี มิใช ่

เพื่อจะปรกัปราํท่าน เพราะข้าพเจ้าบอกแล้ วว ่า ท่านทัง้หลายอยู่ในใจของเราที เดียว จะตายหรอืจะเป็ นก ็ 
อยู ่ ด้วยกัน 4 ข้าพเจ้าพู ดอย ่างไวใ้จท่านมาก และข้าพเจ้าภู มิ ใจเพราะท่านทัง้หลายอยา่งมาก ข้าพเจ้าได้รบั
ความชูใจอยา่งบรบูิ รณ ์และในความยากลําบากของเราทุกอยา่ง ข้าพเจ้าก็ย ังม ีความปี ติ  ยนิดี อยา่งเหลือ
ล้น 5 เพราะแม้วา่เม่ือเรามาถึงแควน้มาซิโดเนียแล้ว เน้ือหนังของเราไม่ ได้ พักผ่อนเลย เรามีความลําบาก
อยู ่รอบข้าง ภายนอกมี การต่อสู้ ภายในมี ความกลัว 6  แต่ ถึงกระน้ั นก ็ ดี พระเจ้าผู้ทรงหนนุน้ําใจคนท่ี ท้อใจ 
 ได้ ทรงหนนุน้ําใจเราโดยทรงให้ทิตัสมาหาเรา 7 และมิ ใช ่เพียงการมาของทิตัสเท่าน้ัน  แต่ โดยการท่ีท่าน
ได้ หน ุนน้ําใจทิตั สด ้วย  ตามท่ี ทิตัสได้มาบอกเราถึงความปรารถนาอยา่งยิง่และความโศกเศรา้ของท่าน
และใจจดจ่อของท่านท่ี มีต ่อข้าพเจ้า  ทําให ้ข้าพเจ้ามี ความชื่นชมยนิดี  มากยิง่ขึ้น 8 เพราะถึงแม้วา่ข้าพเจ้า
ได้ ทําให ้ท่านเสียใจเพราะจดหมายฉบั บน ้ัน ข้าพเจ้าก็ ไม่  เสียใจ  ถึงแม้ วา่เม่ื อก ่อนน้ันข้าพเจ้าจะเสียใจบ้าง
เพราะข้าพเจ้าเห ็นว ่า จดหมายฉบั บน ้ันทําให้ท่านมีความเสียใจเพียงชัว่ขณะเท่าน้ัน 9  แต่  บัดน้ี ข้าพเจ้ามี 
ความชื่นชมยนิดี  มิใช ่เพราะท่านเสียใจ  แต่ เพราะความเสียใจน้ันทําให้ท่านกลับใจใหม่ เพราะวา่ท่านได้
รบัความเสียใจอยา่งท่ีชอบพระทัยพระเจ้า ท่านจึงไม่ ได้ ผลรา้ยจากเราเลย 10 เพราะวา่ความเสียใจอยา่งท่ี
ชอบพระทัยพระเจ้ายอ่มกระทําให ้กล ับใจใหม่ ซ่ึงนําไปถึงความรอดและไม่เป็ นที ่ น่าเสียใจ  แต่ ความเสียใจ
อยา่งโลกน้ันยอ่มนําไปถึงความตาย 11 จงพิจารณาดูวา่ความเสียใจอยา่งท่ีชอบพระทัยพระเจ้ากระทําให ้
เก ิดความกระตือรอืรน้มากที เดียว  ทําให ้ เก ิดความขวนขวายท่ีจะแก้ ตัวใหม่ และการโกรธแทน  ความกลัว 
ความปรารถนาอยา่งยิง่ ความกระตือรอืรน้  การแก้แค้น ในทุกสิง่เหล่าน้ันท่านได้ พิสูจน์  ให ้ เห ็นแล้ วว ่าท่านก็
หมดจดในการน้ี แล้ว 12  เหตุ  ฉะน้ี  ท่ี ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านก็ มิใช ่เพราะเหน็แก่ คนที ่ ได้  ทําผิด หรอืเพราะเหน็แก่ 
คนที ่ต้องทนต่อการรา้ย  แต่  เพื่อให ้ความหว่งใยของเราท่ี มีต ่อท่านปรากฏแก่ท่านในสายพระเนตรพระเจ้า
13  โดยเหตุ  น้ี เราจึ งม ีความชูใจเม่ือเห ็นว ่าพวกท่านได้รบัความชู ใจ เรามี ความชื่นชมยนิดี มากยิง่ขึ้นเพราะ
ความยนิดีของทิตัส ในการท่ีพวกท่านได้กระทําให ้จิ ตใจของทิตัสชื่นบาน 14 เพราะถ้าข้าพเจ้าได้อวดเรือ่ง
พวกท่านแก่ทิตัส ข้าพเจ้าก็ ไม่ ต้องละอายใจเลย  ทุ กสิง่ท่ีเราได้ กล ่าวแก่ท่านเป็นความจรงิฉันใด  สิ ่งท่ีเราได้
อวดเรือ่งพวกท่านแก่ทิตัสเม่ื อก ่อนน้ัน  ก็ ปรากฏเป็นจรงิเหมือนกันฉันน้ัน 15 และเม่ือทิตัสระลึกถึงความ
เชื่อฟังของพวกท่านทัง้หลาย และการท่ีพวกท่านต้อนรบัเขาด้วยความเกรงกลัวจนตัวสัน่ เขาก็เพิม่ความ
รกัในพวกท่านมากยิง่ขึ้น 16 ข้าพเจ้าชื่นชมยนิดี เพราะวา่ข้าพเจ้าไวใ้จท่านได้ ทุกอยา่ง 

8
ตัวอยา่งการถวายด้วยใจรอ้นรนของชาวมาซิโดเนีย

1 ยิง่กวา่น้ี  พี่ น้องทัง้หลาย เราใคร ่ให ้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้า โดยท่ี พระองค์  ได้ ทรงโปรดประ
ทานแก่ครสิตจักรต่างๆในแควน้มาซิโดเนีย 2 เพราะวา่เม่ือคราวท่ีพวกเขาถูกทดลองอยา่งหนักได้รบัความ
ทุกข์ ยาก  ความยนิดี ล้นพ้นของเขาและความยากจนแสนเข็ญของเขาน้ัน  ก็ ล้นออกมาเป็นใจโอบออ้มอารี
ของเขา 3 เพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ วา่ เขาถวายโดยสุดความสามารถของเขา  ท่ี  จร ิ งก ็ เก ินความสามารถ
ของเขาเสี ยอ ีก 4 และเขายงัได้วงิวอนเรามากมายขอให้เรายอมรบัของถวายน้ัน และให้เขามีส่วนในการ
ชว่ยว ิสุทธ ิชนด้วย 5  ไม่ เหมือนท่ีเราได้คาดหมายไว้  แต่  ได้ ถวายตัวเขาเองแด่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าก่อน  แล ้วได้
มอบตัวใหเ้ราตามพระประสงค์ของพระเจ้า 6 จนถึ งก ับเราได้เตือนทิตั สว ่า เม่ือเขาได้เริม่แล้วฉันใด  ก็  ให ้เขา
ทําใหสํ้าเรจ็กั บท ่านทัง้หลายในพระคุณน้ีด้วยเช ่นก ัน

คําตักเตือนเก่ียวกับการถวายเพื่ อก ันและกัน
7  เหตุ ฉะน้ันเม่ือท่านมี พร ้อมบรบูิ รณ ์ ทุกสิง่ คือความเชื่อ  ถ้อยคํา  ความรู ้ความกระตือรอืรน้ทัง้ปวง และ

ความรกัต่อเรา ท่านทัง้หลายก็จงประกอบพระคุณน้ี อยา่งบรบูิรณ์ เหมือนกันเถิด 8 ข้าพเจ้าพู ดอย ่างน้ี มิได้ 
หมายวา่ให้เป็นคําบัญชา  แต่  ได้ นําเรือ่งของคนอื่ นที ่ มี ความกระตือรอืรน้มาทดลองความรกัของท่าน  ดู วา่
แท้ หรอืไม่ 9 เพราะท่านทัง้หลายรูจั้กพระคุณของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราวา่  แม้  พระองค์  
มัง่คัง่  พระองค์  ก็ ยงัทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเหน็แก่ท่านทัง้หลายเพื่อท่านทัง้หลายจะได้เป็นคนมั ่
งม ีเน่ืองจากความยากจนของพระองค์ 10 และข้าพเจ้าจะออกความเหน็ในเรือ่งน้ี เพราะจะเป็นประโยชน์ 
แก่  ท่าน เรือ่งท่ีท่านได้ตัง้ต้นเม่ือปีกลายน้ี และมิ ใช ่ตัง้ต้นจะกระทําเท่าน้ัน  แต่ วา่มีน้ําใจจะกระทําด้วยน้ัน
11 ฉะน้ันบัดน้ี ก็ ควรแล้ วท ่ีท่านจะกระทําเรือ่งน้ันใหสํ้าเรจ็เสีย เพื่อวา่เม่ือท่านมีใจพรอ้มอยู ่แล้ว ท่านก็จะได้ 
ทําให ้สําเรจ็ตามความสามารถของท่าน 12 เพราะวา่ถ้ามีน้ําใจพรอ้มอยู ่แล้ว พระเจ้าก็พอพระทัยท่ีจะทรงรบั
ตามท่ี ทุ กคนมี อยู ่ มิใช ่ ตามท่ี เขาไม่ มี 13 ข้าพเจ้าไม่ ได้ หมายความวา่  ให ้การงานของคนอื่นเบาลงและใหก้าร
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งานของพวกท่านหนักขึ้น 14  แต่ เป็นการใหกั้นไปใหกั้นมา ในยามท่ีพวกท่านมี บรบูิรณ์ เชน่เวลาน้ี ท่านก็ควร
จะชว่ยคนเหล่าน้ั นที ่ ขัดสน และในยามท่ีเขามี บรบูิรณ์ เขาก็จะได้ชว่ยพวกท่านเม่ือขัดสน เพื่อเป็นการให้
กันไปใหกั้นมา 15  ตามท่ี  มี  เข ียนไว ้วา่ � คนที ่ เก ็บได้มากก็ ไม่มี  เหลือ และคนท่ี เก ็บได้น้อยก็หาขาดไม่�

การแสดงออกอยา่งซ่ื อสัตย ์ต่อเงนิถวายของครสิตจั กร 
16  แต่ ขอขอบพระคุณพระเจ้า  ผู้ ทรงโปรดให้ทิตั สม ีใจกระตือรอืรน้อยา่งน้ันเพื่อท่านทัง้หลายเหมือนกัน

17 เพราะไม่ เพียงแต่ เขาได้รบัคําเตือนเท่าน้ัน  แต่ เขาได้ไปหาท่านเพราะเขาเองมีใจพรอ้มอยู ่แล ้วด้วย 18 เรา
ให ้พี่ น้องคนหน่ึงท่ี มี ชื่อเสียงในการประกาศข่าวประเสรฐิตามครสิตจักรทัง้หลายไปกั บท ิตั สด ้วย 19 และมิ 
ใช ่ แต่เท่าน้ัน ครสิตจักรได้ตัง้คนน้ันไว ้ให ้เป็นเพื่อนเดินทางด้วยกั นก ับเราในพระคุณน้ีซ่ึงเราได้ รบัใช ้ อยู ่ 
เพื่อให ้เป็ นที ่ถวายเกียรติยศแด่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า และเป็ นที ่แสดงน้ําใจพรกัพรอ้มของท่าน 20 เราเจตนา
จะไม่ ให ้คนหน่ึงคนใดติเตียนเราได้ ในเรือ่งของถวายเป็ นอ ันมากซ่ึงเรารบัมาแจกน้ัน 21 เพราะเรามุ่งท่ีจะ
กระทําสิง่ท่ี ซ่ือสัตย ์ มิใช ่เฉพาะแต่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ัน  แต่ ในสายตาของมนษุย ์
ด้วย 22 เราได้ส่งพี่น้องอกีคนหน่ึงไปกับเขาทัง้สองด้วย  ผู้ ซ่ึงเราได้ทดสอบแล้ วว ่า  มี ความกระตือรอืรน้ใน
หลายสิง่ และเดีย๋วน้ีเขามีความกระตือรอืรน้มากยิง่ขึ้น เพราะเรามีความไวใ้จในท่านมาก 23 ถ้ามีคนใดถาม
ถึงทิตัส ทิตัสก็เป็นเพื่อนรว่มงานของข้าพเจ้า และเป็นผู้ชว่ยในการของท่านทัง้หลาย หรอืถ้ามีคนใดถาม
ถึงพีน้่องสองคนน้ัน เขาก็เป็นทูตรบัใชข้องครสิตจักรทัง้หลายและเป็นสงา่ราศีของพระครสิต์ 24  เหตุ ฉะน้ัน
จงใหค้วามรกัของท่านประจั กษ ์ แก่ คนเหล่าน้ัน และแสดงให ้แก่ ครสิตจักรทัง้หลายด้วย  ให ้สมกั บท ่ีข้าพเจ้า
ได้อวดเรือ่งพวกท่านใหเ้ขาฟัง

9
1 ข้าพเจ้าไม่จําเป็นต้องเขียนถึงท่านในเรือ่งการสงเคราะห์ว ิสุทธ ิ ชน 2 เพราะข้าพเจ้ารู ้วา่ใจของท่าน

พรอ้มอยู ่แล้ว ข้าพเจ้าจึงพูดอวดเรือ่งพวกท่านกับพวกมาซิโดเนียวา่ พวกอาคายาได้จัดเตรยีมไว ้พร ้อม
แล้วตัง้แต่ ปีกลาย และความกระตือรอืรน้ของพวกท่านก็เรา้ใจคนเป็ นอ ันมาก 3  แต่ ข้าพเจ้าได้ ให ้ พี่ น้อง
เหล่าน้ันไป เพื่ อม ิ ให ้การอวดของเราเรือ่งท่านในข้อน้ันเป็นการเปล่าประโยชน์ และเพื่อให้ท่านจัดเตรยีม
ไว ้ให้พร ้อมตามท่ีข้าพเจ้าได้ กล ่าวแล้ วน ้ัน 4  มิ ฉะน้ันแล้ว ถ้าชาวมาซิโดเนียบางคนมากับข้าพเจ้า และเห ็
นว ่าท่านมิ ได้ เตรยีมพรอ้มตามท่ีเราได้อวดไว ้น้ัน (อยา่วา่แต่ท่านจะขายหน้าเลย� เราเองก็จะขายหน้าด้วย
5  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงเห ็นว ่า สมควรจะวงิวอนให ้พี่ น้องเหล่าน้ันไปหาท่านก่อนข้าพเจ้า และให้จัดเตรยีม
ของถวายของท่านไว้  ตามท่ี ท่านได้สัญญาไว ้แล้ว เพื่อของถวายน้ันจะมี อยู ่ พรอ้ม และจะเป็นของถวายท่ี ให ้
ด้วยใจศรทัธา  มิใช ่ ให ้ด้วยการฝืนใจ

พระเจ้าทรงรกัผู้ ท่ี  ให ้ด้วยใจยนิดี
6  น่ีแหละ  คนที ่หวา่นเพียงเล็กน้อยก็จะเก่ียวเก็บได้เพียงเล็กน้อย  คนที ่หวา่นมากก็จะเก่ียวเก็บได้ มาก 7  

ทุ กคนจงให ้ตามท่ี เขาได้คิดหมายไวใ้นใจ  มิใช ่ ให ้ด้วยนึกเสียดาย  มิใช ่ ให ้ด้วยการฝืนใจ เพราะวา่พระเจ้าทรง
รกัคนน้ั นที ่ ให ้ด้วยใจยนิดี 8และพระเจ้าทรงฤทธิส์ามารถประทานพระคุณอ ันอ ดุมทุกอยา่งแก่ท่านทัง้หลาย
 เพื่อให ้ท่านมี ทุ กสิ่งทุกอยา่งเพียงพอสําหรบัตัวเสมอ ทัง้จะมี สิ ่งของบรบูิ รณ ์สําหรบังานท่ี ดี  ทุ กอยา่งด้วย
9 ( ตามท่ี  เข ียนไว ้วา่ �เขาแจกจ่าย เขาได้ ให ้ แก่  คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดํารงเป็นนิตย�์ 10 ฝ่าย
พระองค์ ผู้ ประทานพืชแก่ คนที ่ หวา่น และประทานอาหารแก่ คนที ่ กิน จะทรงโปรดให้พืชของท่านท่ีหวา่น
น้ันทวีขึ้นเป็ นอ ันมาก และจะทรงให้ผลแหง่ความชอบธรรมของท่านเจรญิยิง่ขึ้น� 11 โดยทรงให้ท่านทัง้
หลายมี สิ ่งสารพั ดม ่ังคัง่บรบูิ รณ ์ ขึ้น  เพื่อให ้ท่านมีแจกจ่ายอยา่งใจกวา้งขวาง ซ่ึงจะให ้เก ิดการขอบพระคุณ
พระเจ้า 12 เพราะวา่การรบัใช้ในการปรนนิบั ติ น้ั นม ิ ใช ่จะชว่ยว ิสุทธ ิชนซ่ึงขัดสนเท่าน้ัน  แต่ ยงัเป็นเหตุ ให ้ 
มี การขอบพระคุณพระเจ้าเป็ นอ ันมากด้วย 13 และเน่ืองจากผลแหง่การรบัใช ้น้ัน เขาจึงถวายเกียรติยศ
แด่ พระเจ้า  โดยเหตุท่ี ท่านทัง้หลายยอมฟังและตัง้ใจอยู่ในอาํนาจข่าวประเสรฐิของพระครสิต์ และเพราะ
เหตุท่านได้แจกจ่ายแก่เขาและแก่คนทัง้ปวงด้วยใจกวา้งขวาง 14 เขาก็จะวงิวอนขอพระพรให ้แก่ ท่านทัง้
หลายและปรารถนาท่านเป็ นอ ันมาก เพราะเหตุพระคุณของพระเจ้าซ่ึงสถิตอยู่ในท่านอยา่งเหลือล้น 15 จง
ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานซ่ึงพระองค์ทรงประทานน้ั นที ่เหลือจะพรรณนาได้

10
เปาโล  พิสูจน์ ถึงความเป็ นอ ัครสาวกของตัวเองอกีครัง้

1  บัดน้ี  ข้าพเจ้า เปาโล ขอวงิวอนต่อท่านเป็นส่วนตัว โดยเหน็แก่ความออ่นสุภาพและพระทัยกรุณาของ
พระครสิต์ ข้าพเจ้าผู้ซ่ึงท่านวา่ เป็นคนสุภาพถ่อมตนเม่ืออยูกั่ บท ่านทัง้หลาย  แต่ เม่ืออยูต่่างหากก็เป็นคนใจ
กล้าต่อท่านทัง้หลาย 2 คือข้าพเจ้าขอรอ้งท่านวา่ เม่ือข้าพเจ้ามาอยู่กั บท ่านอยา่ให้ข้าพเจ้าต้องแสดงความ
กล้าหาญด้วยความแน่ ใจ อยา่งท่ีข้าพเจ้าคิดสําแดงต่อบางคนท่ีนึกเห ็นว ่าเรายงัดําเนินตามเน้ือหนังน้ัน 3  



2 โครนิธ์ 10:4 929 2 โครนิธ์ 11:18

เพราะวา่  ถึงแม้ เรายงัดําเนินอยู่ในเน้ือหนั งก ็ จรงิ  แต่ เราก็ ไม่ได้  สู้ รบตามฝ่ายเน้ือหนัง 4 (เพราะวา่ศาสตรา
วุธแหง่การสงครามของเราไม่เป็นฝ่ายเน้ือหนัง  แต่  มี  อาน ุภาพอนัยิง่ใหญ่จากพระเจ้าท่ีจะทลายป้อมอนั
แข็งแกรง่ลงได้� 5 คือทําลายความคิด และทิฐิมานะทุกประการท่ีตัง้ตัวขึ้นขัดขวางความรูข้องพระเจ้า และ
น้อมนําความคิดทุกประการให ้เข ้าอยู ่ใต้ บังคับจนถึงเชื่อฟังพระครสิต์ 6 และพรอ้มท่ีจะแก้แค้นการไม่เชื่อ
ฟังทุกอยา่ง ในเม่ือความเชื่อฟังของท่านทัง้หลายจะสําเรจ็ 7 ท่านแลดู สิ ่งท่ีปรากฏภายนอกหรอื ถ้าผู้ใด
มัน่ใจวา่ตนเป็นคนของพระครสิต์  ก็  ให ้ ผู้ น้ันคํานึงถึงตนเองอ ีกวา่ เม่ือเขาเป็นคนของพระครสิต์ เราก็เป็น
คนของพระครสิต์ เหมือนกัน 8  ถึงแม้ ข้าพเจ้าจะโออ้วดมากไปสักหน่อยในเรือ่งอาํนาจ ซ่ึงองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงประทานให ้ไว ้เพื่อสรา้งท่าน  มิใช ่เพื่อทําลายท่าน ข้าพเจ้าก็จะไม่ ละอาย 9 เพื่อท่านทัง้หลายจะไม่คิดเห ็
นว ่า ข้าพเจ้าอยากให้ท่านกลัวเพราะจดหมายของข้าพเจ้า 10 เพราะมีบางคนพูดวา่ �จดหมายของเปาโลน้ั 
นม ีน้ําหนักและมีอาํนาจมากก็ จรงิ  แต่ วา่ตัวเขาดู ออ่นกําลัง และคําพูดของเขาก็ ใช้ไม่ได้ � 11 จงให้คนเหล่า
น้ันเข้าใจอยา่งน้ี วา่ เม่ือเราไม่ อยู ่เราพูดไวใ้นจดหมายของเราวา่อยา่งไร เม่ือเรามาแล้วเราก็จะกระทําอยา่ง
น้ันด้วย 12 เราไม่ต้องการท่ีจะจัดอนัดับหรอืเปรยีบเทียบตัวเราเองกับบางคนท่ียกยอ่งตัวเอง  แต่ เม่ือเขา
เอาตัวของเขาเป็นเครือ่งว ัดก ันและกัน และเอาตัวเปรยีบเทียบกันและกัน เขาก็เป็นคนขาดปัญญา 13 ฝ่าย
เราจะไม่ โอ ้อวดในสิง่ใดเกินขอบเขต  แต่ วา่จะอวดในขอบเขตท่ีพระเจ้าทรงจัดไว ้ให ้ เรา และพวกท่านก็ อยู ่ใน
ขอบเขตน้ัน 14 การท่ีมาถึงท่านน้ัน  มิใช ่โดยการล่วงขอบเขตอนัควร เรามาจนถึงท่านทัง้หลายเพื่อประกาศ
ข่าวประเสรฐิของพระครสิต์ 15 เรามิ ได้  โอ ้อวดเกินขอบเขต  ไม่ได้ อวดในการงานท่ีคนอื่นได้ กระทํา  แต่ เรา
หวงัใจวา่ เม่ือความเชื่อของท่านจําเรญิมากขึ้นแล้ว ท่านจะชว่ยเราให้ขยายเขตกวา้งขวางออกไปอกีเป็ นอ 
ันมากตามขนาดของเรา 16 เพื่อเราจะได้ประกาศข่าวประเสรฐิในเขตท่ี อยู ่นอกท้องถิน่ของพวกท่าน โดยไม่ 
โอ ้อวดเรือ่งการงานท่ีคนอื่นได้ทําไว ้พร ้อมแล้ วน ้ัน 17 ถ้าผู้ใดจะอวด  ก็ จงอวดองค์ พระผู้เป็นเจ้า 18 เพราะ
คนท่ียกยอ่งตัวเองไม่เป็ นที ่นับถือของผู้ ใด  คนที ่ น่าน ับถือน้ันคือคนท่ี องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงยกยอ่ง

11
1 ข้าพเจ้าอยากจะขอให้ท่านทนฟังความเขลาของข้าพเจ้าสักหน่อยหน่ึง และให้ทนกับข้าพเจ้าจรงิๆ

2 เพราะวา่ข้าพเจ้าหวงแหนท่านอยา่งท่ีพระเจ้าทรงหวงแหน เพราะวา่ข้าพเจ้าได้หมัน้พวกท่านไว้สําหรบั
สามี ผู้เดียว เพื่อถวายพวกท่านให ้แก่ พระครสิต์เป็นพรหมจาร ีบรสุิทธิ ์3  แต่ ข้าพเจ้าเกรงวา่งูน้ันได้ล่อลวง
นางเอวาด้วยอุบายของมันฉันใด  จิ ตใจของท่านก็จะถู กล ่อลวงให้หลงไปจากความบร ิสุทธ ์ิซ่ึ งม ี อยู ่ในพระ
ครสิต์โดยวธิ ีหน ่ึงวธิีใดฉันน้ัน 4 เพราะวา่ถ้าคนใดจะมาเทศนาสัง่สอนถึงพระเยซู อ ีกองค์ หน่ึง ซ่ึงแตกต่าง
กั บท ่ีเราได้เทศนาสัง่สอนน้ัน หรอืถ้าท่านจะรบัวญิญาณอื่นซ่ึงแตกต่างกั บท ่ีท่านได้รบัแต่ ก่อน หรอืรบัข่าว
ประเสรฐิอื่นซ่ึงแตกต่างกั บท ่ีท่านได้รบัไว ้แล้ว แหมท่านทัง้หลายชา่งอดทนสนใจฟังเขาเสียจรงิๆ 5 เพราะ
ข้าพเจ้าคิดวา่ ข้าพเจ้าไม่ด้อยกวา่อคัรสาวกชัน้ผู้ ใหญ่  เหล่ าน้ันแม้ แต่ น้อยเลย 6  แม้ว ่าข้าพเจ้าพูดไม่ เก่ง  
แต่ ข้าพเจ้าก็ย ังม ี ความรู ้ ท่ี  จร ิงเราก็ ได้ แสดงข้อน้ี ให ้ ประจักษ์  แก่ พวกท่านในกิจการทุกสิง่แล้ว 7 ข้าพเจ้า
ได้กระทําผิดหรอืในการท่ีข้าพเจ้าได้ถ่อมใจลงเพื่อยกชูท่านขึ้น เพราะข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสรฐิของ
พระเจ้าแก่พวกท่านโดยไม่ ได้ คิดค่าหรอื 8 ข้าพเจ้าได้ปล้ นคร ิสตจั กรอ ื่นด้วยการรบัเงนิบํารุงจากเขา เพื่อจะ
ได้ ปรนนิบัติ พวกท่าน 9 และเม่ือข้าพเจ้าอยูกั่บพวกท่านและกําลังขาดแคลนน้ัน ข้าพเจ้าก็ มิได้ เป็นภาระแก่ 
ผูใ้ด  เพราะวา่  พี่ น้องท่ีมาจากแควน้มาซิโดเนียได้ เจ ือจานใหพ้อแก่ความต้องการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าระวงั
ตัวไม่ ให ้เป็นภาระแก่พวกท่านในทางหน่ึงทางใดทุกประการ และข้าพเจ้าจะระวงัตัวเชน่น้ันต่อไป 10 ความ
จรงิของพระครสิต์ มี  อยู ่ในข้าพเจ้าแน่ ฉันใด จึงไม่ มี  ผู้ ใดในเขตแควน้อาคายาสามารถท่ีจะหา้มข้าพเจ้าไม่ ให ้
อวดเรือ่งน้ี ได้  ฉันน้ัน 11  เพราะเหตุใด เพราะข้าพเจ้าไม่รกัพวกท่านหรอื พระเจ้าทรงทราบดีวา่ข้าพเจ้ารกั
พวกท่าน 12  แต่  สิ ่งท่ีข้าพเจ้ากระทําน้ัน ข้าพเจ้าจะกระทําต่อไป เพื่อข้าพเจ้าจะตัดโอกาสคนเหล่าน้ั นที ่คอย
หาโอกาส เพื่อวา่เม่ือเขาโออ้วดน้ันเขาจะได้ปรากฏวา่มีสภาพเหมือนกับเรา

ซาตานปลอมเป็น � ทูตสวรรค์  แห ่งความสวา่ง�
13 เพราะคนอยา่งน้ันเป็ นอ ัครสาวกเที ยม เป็นคนงานท่ี หลอกลวง ปลอมตัวเป็ นอ ัครสาวกของพระครสิต์

14 การกระทําเชน่น้ันไม่แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยงัปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ แห ่งความสวา่งได้
15  เหตุ ฉะน้ันจึงไม่เป็นการแปลกอะไรท่ี ผู้รบัใช ้ของซาตานจะปลอมตัวเป็นผู้ รบัใช ้ของความชอบธรรม ท้าย
ท่ีสุดของเขาจะเป็นไปตามการกระทําของเขา

การเผชญิภัยและการทนทุกข์ของเปาโล
16 ข้าพเจ้าขอกล่าวซ้ําอ ีกวา่ อยา่ให้ใครเหน็ไปวา่ข้าพเจ้าเป็นคนเขลา  แต่ ถ้ามี  ก็  ให ้เขาต้อนรบัข้าพเจ้า

อยา่งต้อนรบัคนเขลาเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้อวดตัวเองได้ บ้าง 17 การท่ีข้าพเจ้าพู ดอย ่างน้ัน ข้าพเจ้ามิ ได้  พู 
ดตามอยา่งองค์ พระผู้เป็นเจ้า  แต่  พู  ดอย ่างคนเขลา ด้วยไวใ้จตัวในการอวดน้ัน 18 เพราะเม่ือเห ็นว ่าหลาย
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คนเคยอวดตามเน้ือหนัง ข้าพเจ้าก็จะอวดบ้าง 19 เพราะวา่การท่ีท่านทนฟังคนเขลาพูดด้วยความยนิดี 
น้ัน น่าจะเป็นเพราะท่านชา่งฉลาดเสียน่ี กระไร 20 เพราะท่านทนเอา ถ้ามี ผู้ นําท่านไปเป็นทาส ถ้ามี ผู้ ล้าง
ผลาญท่าน ถ้ามี ผู้  มาย ึดของของท่านไป ถ้ามี ผู้ ยกตัวเองเป็นใหญ่ ถ้ามี ผู้ ตบหน้าท่าน 21 ข้าพเจ้าต้องพูด
ด้วยความละอายวา่  ดู เหมือนเราออ่นแอเกินไปในเรือ่งน้ี  ไม่ วา่ใครกล้าอวดในเรือ่งใด (ข้าพเจ้าพู ดอย ่าง
คนเขลา� ข้าพเจ้าก็ กล ้าอวดเรือ่งน้ันเหมือนกัน 22 เขาเป็นชาติ ฮ ีบรู หรอื ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกัน เขาเป็น
ชนชาติอสิราเอลหรอื ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกัน เขาเป็นเชื้อสายของอบัราฮมัหรอื ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกัน
23 เขาเป็นผู้ รบัใช ้ของพระครสิต์ หรอื ข้าพเจ้าเป็นดีกวา่เขาเสี ยอ ีก (ข้าพเจ้าพู ดอย ่างคนโง�่ ข้าพเจ้าทํางาน
มากยิง่กวา่เขาอกี ข้าพเจ้าถูกโบยตี เกินขนาด ข้าพเจ้าติดคุกมากกวา่เขา ข้าพเจ้าหวดิตายบ่อยๆ 24 พวก
ยวิเฆ่ียนข้าพเจ้าหา้ครัง้ๆละสามสิบเก้าที 25 เขาตีข้าพเจ้าด้วยไม้เรยีวสามครัง้ เขาเอาก้อนหนิขวา้งข้าพเจ้า
ครัง้หน่ึง ข้าพเจ้าเผชญิภัยเรอืแตกสามครัง้ ข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลคืนหน่ึ งก ับวนัหน่ึง 26 ข้าพเจ้าต้องเดิน
ทางบ่อยๆ เผชญิภั ยอ ันน่ากลัวในแม่ น้ํา เผชญิโจรภัย เผชญิภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเอง เผชญิภัยจาก
คนต่างชาติ เผชญิภัยในนคร เผชญิภัยในป่า เผชญิภัยในทะเล เผชญิภัยจากพี่น้องเที ยม 27 ต้องทํางาน
เหน็ดเหน่ือยและยากลําบาก ต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆ ต้องหวิและกระหาย ต้องอดข้าวบ่อยๆ ต้องทน
หนาวและเปลือยกาย 28 และนอกจากสิง่เหล่าน้ั นที ่ อยู ่ภายนอกแล้ว ย ังม ีการอื่ นที ่บีบข้าพเจ้าอยู ่ทุ กวนัๆ
คือการดูแลครสิตจักรทัง้ปวง 29  มี ใครบ้างเป็นคนออ่นกําลังและข้าพเจ้าไม่ออ่นกําลั งด ้วย  มี ใครบ้างท่ี ถู ก
ทําให้สะดุดและข้าพเจ้าไม่ เป็นทุกข์ เป็ นร ้อนด้วย 30 ถ้าข้าพเจ้าจําเป็นต้องอวด ข้าพเจ้าก็จะอวดสิง่ท่ี แสดง
วา่ ข้าพเจ้าเป็นคนออ่นกําลัง 31 พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา  
พระองค์ ทรงเป็นผู้ ท่ี ควรแก่การสรรเสรญิเป็นนิตย์  พระองค์ ทรงทราบวา่ ข้าพเจ้าไม่ ได้  มุสา 32  ผู้ วา่ราชการ
เมืองของกษั ตร ิย์อาเรทัสในนครดามัสกัส  ให ้ทหารเฝ้านครดามัสกัสไว้ เพื่อจะจับตัวข้าพเจ้า 33  แต่ เขาเอา
ตัวข้าพเจ้าใส่กระบุงใหญ่หยอ่นลงทางชอ่งท่ีกําแพงนคร ข้าพเจ้าจึงพ้นจากเงื้อมมือของท่านผู้ วา่ราชการ 
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เปาโลได้รบัการสําแดงอนัยิง่ใหญ่

1 ข้าพเจ้าจําจะต้องอวด  ถึงแม้ จะไม่ มีประโยชน์  อะไร  แต่ ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปถึงนิ มิ ตและการสําแดง
ต่างๆซ่ึงมาจากองค์ พระผู้เป็นเจ้า 2  สิ บส่ี ปี มาแล้วข้าพเจ้าได้ รู ้จักชายคนหน่ึงในพระครสิต์ เขาถู กร ับขึ้น
ไปยงัสวรรค์ชั ้นที ่ สาม ( แต่ จะไปทัง้กาย ข้าพเจ้าไม่ ทราบ หรอืไปโดยไม่ มี  กาย ข้าพเจ้าไม่ ทราบ พระเจ้าทรง
ทราบ� 3 ข้าพเจ้ารูจั้กชายผู้ น้ัน ( แต่ จะไปทัง้กายหรอืไม่ มี  กาย ข้าพเจ้าไม่ ทราบ พระเจ้าทรงทราบ� 4 คือ
วา่คนน้ันถู กร ับขึ้นไปยงัเมืองบรมสุขเกษม และได้ยนิวาจาซ่ึงจะพูดเป็นคําไม่ ได้ และมนษุย์จะพูดออกมา
ก็ ต้องหา้ม 5 สําหรบัชายน้ันข้าพเจ้าอวดได้  แต่ สําหรบัตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจะไม่อวดเลย นอกจากจะ
อวดถึงเรือ่งการออ่นแอของข้าพเจ้า 6 เพราะถึงแม้วา่ข้าพเจ้าอยากจะอวด ข้าพเจ้าก็ ไม่ใช ่คนเขลา เพราะ
ข้าพเจ้าพูดตามความจรงิ  แต่ ข้าพเจ้าระงบัไว้  ก็ เพราะเกรงวา่ บางคนจะยกข้าพเจ้าเกินกวา่ท่ีเขาได้ เห ็น
และได้ฟังเก่ียวกับข้าพเจ้า

หนามใหญ่ในเน้ือของเปาโล
7 และเพื่อไม่ ให ้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไป เน่ืองจากท่ี ได้  เห ็นการสําแดงมากมายน้ัน  ก็ ทรงให ้มี หนามใน

เน้ือของข้าพเจ้า หนามน้ันเป็นทูตของซาตานคอยทุบตี ข้าพเจ้า เพื่อไม่ ให ้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไป 8 เรือ่งหนาม
น้ัน ข้าพเจ้าวงิวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงสามครัง้ เพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้า 9  แต่  พระองค์ ตรสักับ
ข้าพเจ้าวา่ �พระคุณของเราก ็มี พอสําหรบัเจ้าแล้ว เพราะความออ่นแอมี ท่ีไหน เดชของเราก ็มีฤทธิ ์ขึ้น
เตม็ขนาดท่ี น่ัน �  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงยนิดี โอ ้อวดในบรรดาความออ่นแอของข้าพเจ้า เพื่อฤทธิเ์ดชของ
พระครสิต์จะได้ อยู ่ในข้าพเจ้า 10  เหตุ ฉะน้ันเพราะเหน็แก่พระครสิต์ ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในความออ่นแอของ
ข้าพเจ้า ในการถูกวา่กล่าวต่างๆ ในการขัดสน ในการถูกข่มเหง ในการยากลําบาก เพราะวา่ข้าพเจ้าออ่นแอ
เม่ือใด ข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเม่ือน้ัน 11 ในการอวดน้ันข้าพเจ้าก็เป็นคนเขลาไปแล้วซี ท่านบังคับข้าพเจ้า
ให ้เป็น เพราะวา่สมควรแล้ วท ่ีท่านจะยกยอ่งข้าพเจ้า เพราะวา่ข้าพเจ้าไม่ด้อยกวา่อคัรสาวกชัน้ผู้ ใหญ่  เหล่ า
น้ันแต่ประการใดเลย  ถึงแม้ ข้าพเจ้าจะไม่วเิศษอะไรเลยก็ จรงิ 12  แท้  จร ิงหมายสําคัญต่างๆของอคัรสาวกก็ 
ได้ สําแดงให ้ประจักษ์  แจ ้งในหมู่พวกท่านแล้ว ด้วยบรรดาความเพียร โดยหมายสําคัญ โดยการมหศัจรรย์
และโดยการอทิธ ิฤทธิ ์13 เพราะวา่พวกท่านเสียเปรยีบครสิตจั กรอ ื่นๆในข้อใดเล่า เวน้ไวใ้นข้อน้ี คือท่ีข้าพเจ้า
ไม่ ได้ เป็นภาระแก่พวกท่าน การผิดน้ันขอท่านให้อภัยแก่ข้าพเจ้าเถิด 14  ดู  เถิด ข้าพเจ้าเตรยีมพรอ้มท่ีจะ
มาเยีย่มพวกท่านเป็ นคร ้ังท่ี สาม และข้าพเจ้าจะไม่เป็นภาระแก่พวกท่าน เพราะวา่ข้าพเจ้าไม่ต้องการสิง่ใด
จากท่าน  แต่ ต้องการตั วท ่าน เพราะวา่ท่ีลูกจะสะสมไวสํ้าหรบัพ่อแม่ ก็  ไม่สมควร  แต่  พ่อแม่ ควรสะสมไวสํ้า
หร ับลู ก 15 และข้าพเจ้ามี ความยนิดี  ท่ี จะเสียและสละแรงหมดเพื่อท่านทัง้หลาย  แม้ว ่าข้าพเจ้ารกัท่านมาก
ขึ้นๆ ท่านกลับรกัข้าพเจ้าน้อยลง 16  ถึงแม้ เป็นเชน่น้ัน ข้าพเจ้าก็ มิได้ เป็นภาระแก่พวกท่าน  แต่ เหมือนเป็นผู้ 
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ชาญฉลาด ข้าพเจ้าใช ้อุ บายดักจั บท ่าน 17 ข้าพเจ้าได้ ผลประโยชน์ อะไรจากพวกท่านในการท่ีส่งคนเหล่าน้ัน
ไปเยีย่มพวกท่านหรอื 18 ข้าพเจ้าขอให้ทิตัสไป และพี่น้องอกีคนหน่ึงไปด้วย ทิตัสได้ ผลประโยชน์ จากพวก
ท่านบ้างหรอื เราทัง้สองมิ ได้ ดําเนินการด้วยน้ําใจอยา่งเดียวกันหรอื เรามิ ได้ เดินตามรอยเดียวกันหรอื

เปาโลปรารถนาใหช้าวโครนิธ ์กลับใจ 
19 ท่านทัง้หลายยงัคิดวา่เรากําลังกล่าวแก้ตัวต่อท่านอกีหรอื  ท่ี  จร ิงเราพูดในพระครสิต์ดังเราอยู่ต่อ

พระพักตร ์พระเจ้า และท่านท่ี รกั  สิ ่งสารพัดท่ีเราได้กระทําน้ัน เรากระทําเพื่อท่านจะจําเรญิขึ้น 20 เพราะวา่
ข้าพเจ้าเกรงวา่เม่ือข้าพเจ้ามาถึง ข้าพเจ้าอาจจะไม่ เห ็นพวกท่านเป็นเหมือนอยา่งท่ีข้าพเจ้าอยากเหน็ และ
ท่านจะไม่ เห ็นข้าพเจ้าเหมือนอยา่งท่ีท่านอยากเหน็ คือเกรงวา่ไม่ เหตุ ใดก็ เหตุ  หน่ึง จะมีการว ิวาทก ัน รษิยา
กัน โกรธกัน  มักใหญ่ใฝ่สูง นินทากัน ซุบซิบส่อเสียดกัน จองหองพองตัว และเกะกะวุน่วายกัน 21 ข้าพเจ้า
เกรงวา่ เม่ือข้าพเจ้ากลับมา พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าต่ําต้อยในหมู่พวกท่าน และข้าพเจ้าจะ
ต้องเศรา้ใจ เพราะเหตุหลายคนท่ี ได้ ทําผิดมาก่อนแล้ว และมิ ได้  กล ับใจทิง้การโสโครก การผิดประเวณี และ
การลามก ซ่ึงเขาได้กระทําอยู ่น้ัน 

13
คําตักเตือนก่อนอาํลา

1  ครัง้น้ี จะเป็ นคร ้ังท่ีสามท่ีข้าพเจ้ามาเยีย่มพวกท่าน �คําพูดทุกๆคําต้องมีพยานสองหรอืสามปาก จึงจะ
เป็ นที ่ เชื่อถือได้ � 2 ข้าพเจ้าได้บอกท่านแต่ ก่อน และข้าพเจ้าจึงบอกท่านอกีเหมือนเม่ือข้าพเจ้าได้ อยู ่กั บท ่า
นครัง้ท่ีสองน้ัน  เดีย๋วน้ี ถึงข้าพเจ้าไม่ ได้  อยู ่กั บท ่าน ข้าพเจ้าก็ยงัเขียนฝากถึงเขาเหล่าน้ันซ่ึงได้กระทําผิดแต่ 
ก่อน และถึงคนอื่นทัง้ปวงวา่ ถ้าข้าพเจ้ามาอกี ข้าพเจ้าจะไม่เวน้การติโทษใครเลย 3 เพราะวา่ท่านทัง้หลาย
ต้องการท่ีจะเหน็หลักฐานวา่พระครสิต์ตรสัทางข้าพเจ้า  พระองค์  มิได้ ทรงออ่นกําลังต่อท่าน  แต่ ทรงฤทธิ์
มากในหมู่พวกท่าน 4 เพราะถึงแม้วา่พระองค์ทรงถูกตรงึโดยทรงออ่นกําลัง  พระองค์ ยงัทรงพระชนม์ อยู ่
โดยฤทธิเ์ดชของพระเจ้า เพราะวา่เราก็ออ่นกําลั งด ้วยกั นก ับพระองค์  แต่ เราจะย ังม ี ช ีวติเป็นอยูกั่บพระองค์
โดยฤทธิเ์ดชของพระเจ้าท่ี มีต ่อท่านทัง้หลาย 5 ท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านวา่ ท่านตัง้อยูใ่นความเชื่อหรอื
ไม่ จงพิสู จน ์ตัวของท่านเองเถิด ท่านไม่ รู ้เองหรอืวา่  พระเยซู  ครสิต์ ทรงสถิตอยู่ในท่านทัง้หลาย นอกจาก
ท่านจะเป็นผู้ ถู กทอดทิง้ 6  แต่ ข้าพเจ้าหวงัวา่ท่านคงรูว้า่เรามิ ได้ เป็นผู้ ถู กทอดทิง้ 7  บัดน้ี ข้าพเจ้าอธษิฐาน
ต่อพระเจ้าเพื่อท่านทัง้หลายจะไม่กระทําชัว่ใดๆ  มิใช ่วา่เราจะให้ปรากฏวา่เราเป็ นที ่ทรงชอบพระทัย  แต่ 
เพื่อท่านจะประพฤติเป็ นที ่ ชอบ  ถึงแม้ จะดูเหมือนเราเองเป็นผู้ ถู กทอดทิง้ 8 เพราะวา่เราจะกระทําสิง่ใดขั 
ดก ับความจรงิไม่ ได้  ได้  แต่ ทําเพื่อความจรงิเท่าน้ัน 9 เพราะวา่เม่ือเราออ่นแอ และท่านเข้มแข็ง เราก็ ยนิดี 
เราปรารถนาสิง่น้ี ด้วย คือขอให้ท่านทัง้หลายบรรลุถึงความบรบูิ รณ ์10  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงเขียนข้อความ
น้ีเม่ือข้าพเจ้าไม่ อยู ่ด้วยเพื่อเม่ือข้าพเจ้ามาแล้ว จะได้ ไม่ ต้องกวดขันท่านโดยใช ้อาํนาจ ซ่ึงองค์พระผู้เป็น
เจ้าทรงโปรดประทานให ้แก่  ข้าพเจ้า เพื่อการก่อขึ้ นม ิ ใช ่เพื่อการทําลายลง 11 ในท่ีสุดน้ี  พี่ น้องทัง้หลาย ขอ
ลาก่อน ท่านจงปรบัปรุงตัวให ้ดี จงมีกําลังใจอนัดี จงเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน จงอยู่รว่มกันอยา่งสันติ และ
พระเจ้าแหง่ความรกัและสันติสุขจะทรงสถิตอยู่กั บท ่าน 12 จงทักทายปราศร ัยก ันด้วยธรรมเนียมจุบอนับร ิ
สุทธ ์ิ13 ว ิสุทธ ิชนทุกคนฝากความคิดถึงมายงัท่านทัง้หลาย 14  ขอให ้พระคุณของพระเยซู ครสิต์  เจ้า ความ
รกัแหง่พระเจ้า และความสนิทสนมซ่ึงมาจากพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิจงดํารงอยูกั่ บท ่านทัง้หลายเถิด เอเมน
[จดหมายฉบั บท ่ีสองถึงชาวโครนิธ์  ได้  เข ียนจากเมืองฟีลิปปี  แคว ้นมาซิโดเนีย และส่งโดยทิตัสและลู กา ]
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
กาลาเทีย

 ผู้  ท่ี  เข ียนจดหมายฉบั บน ้ีคือเปาโลเขียนในปี ค�ศ� 57 เปาโลได้ออกประกาศเท่ียวแรกท่ีเมืองอนัทิโอกใน
แควน้ปิ สิ เดีย เมืองอ ิโคน ิ ยู ม เมืองลิสตรา เมืองเดอรบ์ี เมืองปัมฟี เลีย และเมืองอทัทาลิ ยา  มี หลายคนได้รบั
ความรอดท่ีเมืองเหล่าน้ัน และเปาโลได้ รบัใช ้ ท่ี น่ั นอ ีกในการประกาศเท่ียวท่ีสองและสามของท่าน  แต่  มี พวก
ยวิได้ ให ้พวกครสิเตียนชาวกาลาเทียถือพิธสุี หน ัตและพิธต่ีางๆของโมเสสเข้าในความเชื่อของเขาด้วย (กจ
15:1) คําสอนท่ีผิดน้ี ได้ ขยายออกไปทัว่แควน้น้ัน และทําให้พวกครสิเตียนต้องเข้าส่วนในศาสนายวิ  ทําให ้
พวกครสิเตียนท่ีเคยรบัเชื่ อก ับเปาโลได้ละทิง้ท่าน และได้ปฏิเสธการเป็ นอ ัครสาวกแท้ของท่าน จดหมาย
ฉบั บน ้ีเป็นคําวา่กล่าวจากเปาโลถึงครสิตจักรทัง้หลายท่ี แคว ้นกาลาเทีย (1:2) เปาโลขอให้เขากลับไปเชื่อ
ข่าวประเสรฐิอนับร ิสุทธ ์ิจดหมายฉบั บน ้ี ได้ อธบิายถึงข้อผิดพลาดในคําสอนของพวกยวิ และได้ยกยอ่งคํา
สอนวา่เราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ

คําคํานับ
1 เปาโล  ผู้ เป็ นอ ัครสาวก ( มิใช ่ มนษุย ์ แต่งตัง้ หร ือมนษุย ์เป็นตัวแทนแต่งตัง้  แต่  พระเยซู  ครสิต์ และ

พระเจ้าพระบิดา  ผู้  ได้ ทรงโปรดให ้พระเยซู เป็นขึ้นมาจากความตายได้ทรงแต่งตัง้� 2 และบรรดาพี่น้องท่ี อยู ่
กับข้าพเจ้า  เรยีน ครสิตจักรทัง้หลายแหง่แควน้กาลาเทีย 3  ขอให ้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา
และพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา  ดํารงอยู ่กั บท ่านทัง้หลายเถิด 4  พระเยซู ทรงสละพระองค์เอง
เพราะบาปของเราทัง้หลาย เพื่อชว่ยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบั นอ ันชัว่รา้ยตามน้ําพระทัยพระเจ้าผู้เป็นพระ
บิดาของเรา 5  ขอให ้ พระองค์ ทรงมีสงา่ราศีตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน

 สาเหตุ  ท่ี เปาโลเขียนจดหมายน้ี
6 ข้าพเจ้าประหลาดใจนักท่ีท่านทัง้หลายได้ผินหน้าหนีโดยเรว็จากพระองค์  ผู้  ได้ ทรงเรยีกท่านให ้เข ้าใน

พระคุณของพระครสิต์ และได้ไปหาข่าวประเสรฐิอื่น 7 ซ่ึ งม ิ ใช ่อยา่งอื่นดอก  แต่ วา่มีบางคนท่ี ทําให ้ท่านยุง่
ยาก และปรารถนาท่ีจะบิดเบือนข่าวประเสรฐิของพระครสิต์ 8  แต่  แม้ว ่าเราเองหรอืทูตสวรรค์ ถ้าประกาศ
ข่าวประเสรฐิอื่นแก่ ท่าน ซ่ึงขั ดก ับข่าวประเสรฐิท่ีเราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้ วก ็ ให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่ 9  ตาม
ท่ี เราได้ พู ดไวก่้อนแล้ว  บัดน้ี ข้าพเจ้าพูดอ ีกวา่ ถ้าผู้ใดประกาศข่าวประเสรฐิอื่นแก่ท่านท่ีขั ดก ับข่าวประเสรฐิ
ซ่ึงท่านได้รบัไว ้แล้ว  ผู้ น้ันจะต้องถูกสาปแชง่ 10  บัดน้ี ข้าพเจ้ากําลังพูดเอาใจมนษุย ์หรอื หรอืให้เป็ นที ่ชอบ
พระทัยพระเจ้า ข้าพเจ้าอุตส่าหป์ระจบประแจงมนษุย ์หรอื เพราะถ้าข้าพเจ้ากําลังประจบประแจงมนษุย ์อยู ่
ข้าพเจ้าก็ ไม่ใช ่ ผู้รบัใช ้ของพระครสิต์

ข่าวประเสรฐิของเปาโลได้รบัการสําแดงจากพระเจ้าโดยตรง
11  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าอยากใหท่้านทราบวา่ ข่าวประเสรฐิท่ีข้าพเจ้าได้ประกาศไปแล้ วน ้ันไม่ ใช ่ของ

มนษุย์ 12 เพราะวา่ข้าพเจ้าไม่ ได้ รบัข่าวประเสรฐิน้ันจากมนษุย์  ไม่มี  มนษุย ์คนใดสอนข้าพเจ้า  แต่ ข้าพเจ้า
ได้รบัข่าวประเสรฐิน้ันโดยพระเยซู ครสิต์ ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า 13 เพราะท่านก็ ได้ ยนิถึงชวีติในหนหลังของ
ข้าพเจ้า เม่ือข้าพเจ้ายงัอยูใ่นลัทธยิวิแล้ วว ่า ข้าพเจ้าได้ข่มเหงครสิตจักรของพระเจ้าอยา่งรา้ยแรงเหลือเกิน
และพยายามท่ีจะทําลายเสีย 14 และเม่ือข้าพเจ้าอยู่ในลัทธิย ิวน ้ัน ข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าเกินกวา่เพื่อนหลาย
คนท่ี มีอายุ  รุน่ราวคราวเดียวกัน และท่ีเป็นชนชาติ เดียวกัน เพราะเหตุ ท่ี ข้าพเจ้ามีใจรอ้นรนมากกวา่เขาใน
เรือ่งขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า 15  แต่ เม่ือเป็ นที ่ชอบพระทัยพระเจ้า  ผู้  ได้ ทรงสรรข้าพเจ้า
ไว ้แต่  ครรภ์ มารดาของข้าพเจ้า และได้ทรงเรยีกข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ 16  ท่ี จะทรงสําแดงพระ
บุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า  เพื่อให ้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่ชนต่างชาติ น้ัน  ในทันที น้ันข้าพเจ้าก็ ไม่
ได้ ปรกึษากับเน้ือหนังและเลือดเลย

 ช ีวติครสิเตียนเริม่แรกของเปาโล
17และข้าพเจ้าก็ ไม่ได้ ขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้ ท่ี เป็ นอ ัครสาวกก่อนข้าพเจ้า  แต่ ข้าพเจ้าได้ออก

ไปยงัประเทศอาระเบีย  แล้วก็  กล ับมายงัเมืองดามัสกัสอกี 18  แล ้วสามปี ต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปหาเปโตรท่ี กรุ ง
เยรูซาเล็ม และพักอยู่กั บท ่านสิบหา้วนั 19  แต่ วา่ข้าพเจ้าไม่ ได้ พบอคัรสาวกคนอื่นเลย นอกจากยากอบน้อง
ชายขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 20  แต่ เรือ่งท่ีข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านน้ี  ดู  เถิด ต่อพระพักตร ์พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่ มุ 
สาเลย 21 หลังจากน้ันข้าพเจ้าก็ เข ้าไปในเขตแดนซีเรยีและซีลี เซ ีย 22 และครสิตจักรทัง้หลายในแควน้ยูเดีย
ซ่ึงอยู่ในพระครสิต์ ก็ ยงัไม่ รู ้จักหน้าข้าพเจ้าเลย 23 เขาเพียงแต่ ได้ ย ินว ่า � ผู้  ท่ี  แต่ ก่อนเคยข่มเหงเรา  บัดน้ี  ได้ 
ประกาศความเชื่อซ่ึงเขาได้เคยพยายามทําลาย� 24 พวกเขาได้สรรเสรญิพระเจ้าก็เพราะข้าพเจ้าเป็นเหตุ
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2
เปาโล บารนาบัส และทิตัสท่ี เยรูซาเล็ม 

1  แล ้วสิบส่ี ปี  ต่อมา ข้าพเจ้ากับบารนาบัสได้ขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ มอ ีกและพาทิตัสไปด้วย 2 ข้าพเจ้าขึ้นไป
ตามท่ีพระเจ้าได้ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้เล่าข่าวประเสรฐิท่ีข้าพเจ้าประกาศแก่ชนต่างชาติ 
ให ้เขาฟัง  แต่  ได้ เล่าใหค้นสําคัญฟังเป็นส่วนตัวเกรงวา่ข้าพเจ้าอาจจะวิง่แข่ งก ัน หรอืวิง่แล้วโดยไร ้ประโยชน์ 
3  แต่  ถึงแม้ ทิตัสซ่ึงอยู่กับข้าพเจ้าจะเป็นชาวกรกี เขาก็ ไม่ได้  ถู  กบ ังคับให ้เข้าสุหนัต 4 เพราะเหตุของพี่น้อง
จอมปลอมท่ี ได้ ลอบเข้ามา เพื่อจะสอดแนมดู เสร ีภาพซ่ึงเรามีในพระเยซู ครสิต์ เพราะพวกเขาหวงัจะเอา
เราไปเป็นทาส 5  แต่ เราไม่ ได้ ยอมออ่นข้อใหกั้บเขาแม้สักชัว่โมงเดียว  เพื่อให ้ความจรงิของข่าวประเสรฐิน้ัน
ดํารงอยูกั่ บท ่านทัง้หลายต่อไป 6  แต่ จากพวกเหล่าน้ั นที เ่ขาถือวา่เป็นคนสําคัญ (เขาจะเคยเป็นอะไรมาก่อน
ก็ ตาม  ก็  ไม่ สําคัญอะไรสําหรบัข้าพเจ้าเลย พระเจ้ามิ ได้ ทรงเหน็แก่ หน ้าผู้ ใด ) คนเหล่าน้ันซ่ึงเขาถือวา่เป็น
คนสําคัญ  ไม่ได้ เพิม่เติ มสิ ่งหน่ึงสิง่ใดให ้แก่ ข้าพเจ้าเลย 7  แต่  ตรงกันข้าม เม่ือเขาเห ็นว ่า ข้าพเจ้าได้รบัมอบ
ให้ประกาศข่าวประเสรฐิแก่คนเหล่าน้ั นที ่ ไม่ ถือพิธ ีเข้าสุหนัต เชน่เดียวกับเปโตรได้รบัมอบให้ประกาศข่าว
ประเสรฐิแก่ คนที ่ถือพิธ ีเข้าสุหนัต 8 ( เพราะวา่  พระองค์  ผู้  ได้ ทรงดลใจเปโตรใหเ้ป็ นอ ัครสาวกไปหาพวกท่ีถือ
พิธ ีเข้าสุหนัต  ก็ได้ ทรงดลใจข้าพเจ้าใหไ้ปหาคนต่างชาติ เหมือนกัน ) 9 เม่ือยากอบ เคฟาสและยอหน์  ผู้  ท่ี เขา
นับถือวา่เป็นหลักได้ เห ็นพระคุณซ่ึงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้ว  ก็ได้ จับมือขวาของข้าพเจ้ากับบารนาบัสแสดง
วา่เราเป็นเพื่อนรว่มงานกัน  เพื่อให ้เราไปหาคนต่างชาติ และท่านเหล่าน้ันจะไปหาพวกท่ีถือพิธ ีเข้าสุหนัต 
10 ท่านเหล่าน้ันขอแต่เพียงไม่ ให ้เราลื มน ึกถึงคนจน ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีข้าพเจ้ากระตือรอืร ้นที ่จะกระทํา

เปาโลคัดค้านเปโตร
11  แต่ เม่ือเปโตรมาถึ งอ ันทิโอกแล้ว ข้าพเจ้าก็ ได้ คัดค้านท่านซ่ึงๆหน้า เพราะวา่ท่านทําผิดแน่ 12 ด้วยวา่

ก่อนท่ีคนของยากอบมาถึงน้ัน ท่านได้กินอยู่ด้วยกั นก ับคนต่างชาติ  แต่ พอคนพวกน้ันมาถึง ท่านก็ ปลี กตัว
ออกไปอยู่เสียต่างหาก เพราะกลัวพวกท่ีถือพิธ ีเข้าสุหนัต 13 และพวกยวิคนอื่นๆก็ ได้ แสรง้ทําตามท่านเช ่
นก ัน  แม้แต่ บารนาบัสก็หลงแสรง้ทําตามคนเหล่าน้ันไปด้วย 14  แต่ เม่ือข้าพเจ้าเห ็นว ่าเขาไม่ ได้ ดําเนินใน
ความเท่ียงธรรมตามความจรงิของข่าวประเสรฐิน้ัน ข้าพเจ้าจึงวา่แก่เปโตรต่อหน้าคนทัง้ปวงวา่ �ถ้าท่าน
เองซ่ึงเป็นพวกยวิประพฤติตามอยา่งคนต่างชาติ  มิใช ่ตามอยา่งพวกยวิ  เหตุ ไฉนท่านจึ งบ ังคับคนต่างชาติ 
ให ้ ประพฤติ ตามอยา่งพวกยวิเล่า�

คนทัง้ปวงจะเป็นคนชอบธรรมได้โดยความเชื่อในพระครสิต์
15 เราผู้ มี  สัญชาติ เป็นยวิ และไม่ ใช ่คนบาปในพวกชนต่างชาติ 16  ก็ ยงัรูว้า่ไม่ มี  ผู้ ใดเป็นคนชอบธรรมได้

โดยการกระทําตามพระราชบัญญั ติ  แต่ โดยความเชื่อในพระเยซู ครสิต์  เท่าน้ัน ถึงเราเองก็ มี ความเชื่อใน
พระเยซู ครสิต์ เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในพระครสิต์  ไม่ใช ่โดยการกระทําตามพระราช
บัญญั ติ เพราะวา่โดยการกระทําตามพระราชบัญญั ติ  น้ัน � ไม่มี  ผู้  หน ่ึงผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้ เลย � 17  แต่ 
ถ้าในขณะท่ีเรากําลังขวนขวายจะเป็นคนชอบธรรมโดยพระครสิต์ น้ัน เราเองยงัปรากฏเป็นคนบาปอยู่ พระ
ครสิต์จึงทรงเป็นผู้ส่งเสรมิบาปหรอื ขอพระเจ้าอยา่ยอมให้เป็นเชน่น้ันเลย 18 เพราะวา่ถ้าข้าพเจ้าก่อสิง่ซ่ึง
ข้าพเจ้าได้รือ้ทําลายลงแล้วขึ้นมาอกี ข้าพเจ้าก็ส่อตัวเองวา่เป็นผู้ ละเมิด 

การพึ่งพระราชบัญญั ติ  ทําให ้พระคุณไร ้ประโยชน์ 
19  เหตุ วา่โดยพระราชบัญญั ติ น้ันข้าพเจ้าได้ตายจากพระราชบัญญั ติ  แล้ว เพื่อข้าพเจ้าจะได้ มี  ช ีวิตอยู่

เพื่อพระเจ้า 20 ข้าพเจ้าถูกตรงึไว้กับพระครสิต์ แล้ว  แต่ ข้าพเจ้าก็ย ังม ี ช ีวิตอยู่  ไม่ใช ่ข้าพเจ้าเองมี ช ีวิตอยู ่
ต่อไป  แต่ พระครสิต์ต่างหากท่ีทรงมี ช ีวิตอยู่ในข้าพเจ้า และชวีติซ่ึงข้าพเจ้าดําเนินอยู่ในรา่งกายขณะน้ี
ข้าพเจ้าดําเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้า  ผู้  ได้ ทรงรกัข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เอง
เพื่อข้าพเจ้า 21 ข้าพเจ้าไม่ ได้ กระทําใหพ้ระคุณของพระเจ้าไร ้ประโยชน์ เพราะวา่ถ้าความชอบธรรมเกิดจาก
พระราชบัญญั ติ  แล้ว พระครสิต์ ก็ ทรงสิน้พระชนม์โดยเปล่าประโยชน์

3
 ได้ รบัพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์โดยความเชื่อ

1  โอ ชาวกาลาเทียคนเขลา ใครสะกดดวงจิตของท่านเพื่อท่านจะไม่เชื่อฟังความจรงิ ทัง้ๆท่ีภาพการถูก
ตรงึของพระเยซู ครสิต์ ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาท่านแล้ว 2 ข้าพเจ้าใคร ่รู ้ข้อเดียวจากท่านวา่ ท่านได้รบัพระ
วญิญาณโดยการกระทําตามพระราชบัญญั ติ  หรอื หรอืได้รบัโดยการฟั งด ้วยความเชื่อ 3 ท่านเขลาถึงเพียง
น้ั นที เดียวหรอื เม่ือท่านเริม่ต้นด้วยพระวญิญาณแล้ว  บัดน้ี ท่านจะให้สําเร ็จด ้วยเน้ือหนังหรอื 4 ท่านได้ ทน
ทุกข์ มากมายโดยไร ้ประโยชน์  หรอื ถ้าเป็นการไร ้ประโยชน์  จร ิงๆแล้ว 5  เหตุ ฉะน้ันพระองค์ ผู้ ทรงประทานพระ
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วญิญาณแก่ ท่าน และทรงกระทําการอศัจรรย์ท่ามกลางพวกท่าน ทรงกระทําการเชน่น้ันโดยการกระทํา
ตามพระราชบัญญั ติ  หรอื หรอืโดยการฟั งด ้วยความเชื่อ

 ทุ กคนท่ีเชื่อเป็นบุตรของอบัราฮมั
6  ดังท่ี  อบัราฮมั � ได้ เชื่อพระเจ้า�  และ �และพระองค์ทรงนับวา่เป็นความชอบธรรมแก่ ท่าน � 7  เหตุ ฉะน้ัน

ท่านจงรูเ้ถิดวา่  คนที ่เชื่อน่ันแหละก็เป็นบุตรของอบัราฮมั 8 และพระคัมภีรน้ั์ นร ู้ล่วงหน้าวา่ พระเจ้าจะทรง
ให ้คนต่างชาติ เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ จึงได้ประกาศข่าวประเสรฐิแก่อบัราฮ ัมล ่วงหน้าวา่ � ชนชาติ 
ทัง้หลายจะได้รบัพระพรเพราะเจ้า� 9  เหตุ ฉะน้ันคนท่ีเชื่อจึงได้รบัพระพรรว่มกับอบัราฮมัผู้ซ่ึงเชื่อ

 ผู้  ท่ี พึ่งพระราชบัญญั ติ  ก็  ถู กสาปแชง่
10 เพราะวา่คนทัง้หลายซ่ึงพึ่งการกระทําตามพระราชบัญญั ติ  ก็  ถู กสาปแชง่ เพราะมีคําเขียนไว ้วา่ � ทุ ก

คนท่ี มิได้  ประพฤติ ตามทุกข้อความท่ี เข ียนไวใ้นหนังสือพระราชบัญญั ติ  ก็  ถู กสาปแชง่� 11  แต่ เป็ นที ่ ประจักษ์ 
ช ัดอย ู่ แล ้ วว ่า  ไม่มี  มนษุย ์คนใดเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยพระราชบัญญั ติ  ได้  เลย  
เพราะวา่ �คนชอบธรรมจะมี ช ีวติดํารงอยูโ่ดยความเชื่อ� 12  แต่  พระราชบัญญัติ  ไม่ได้ อาศัยความเชื่อ  เพราะ 
� ผู้  ท่ี  ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ  ก็ จะได้ ช ีวติดํารงอยูโ่ดยพระราชบัญญั ติ  น้ัน �

พระครสิต์ทรงไถ่เราจากการสาปแชง่แหง่พระราชบัญญั ติ 
13 พระครสิต์ทรงไถ่เราใหพ้้นความสาปแชง่แหง่พระราชบัญญั ติ โดยการท่ี พระองค์ ทรงยอมถูกสาปแชง่

เพื่อเรา เพราะมีคําเขียนไว ้วา่ � ทุ กคนท่ีต้องถูกแขวนไวบ้นต้นไม้ ก็ ต้องถูกสาปแชง่� 14 เพื่อพระพรของอบั
ราฮมัจะได้มาถึงคนต่างชาติทัง้หลายเพราะพระเยซู ครสิต์ เพื่อเราจะได้รบัพระสัญญาแหง่พระวญิญาณ
โดยความเชื่อ 15  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอพูดตามอยา่งมนษุย์  ถึงแม้ เป็นคําสัญญาของมนษุย์ เม่ือได้
รบัรองกันแล้วไม่ มี  ผู้ ใดจะล้มเลิกหรอืเพิม่เติมขึ้ นอ ีกได้ 16  แล ้วบรรดาพระสัญญาท่ี ได้ ประทานไว ้แก่ อบัรา
ฮมัและเชื้อสายของท่านน้ัน  พระองค์  มิได้ ตร ัสว ่า �และแก่เชื้อสายทัง้หลาย� เหมือนอยา่งกับวา่แก่คนมาก
คน  แต่ เหมือนกับวา่แก่คนผู้ เดียว �และแก่เชื้อสายของท่าน� ซ่ึงเป็นพระครสิต์ 17  แต่ ข้าพเจ้าวา่อยา่งน้ี วา่ 
 พระราชบัญญัติ ซ่ึงมาภายหลังถึงส่ีรอ้ยสามสิบปี จะทําลายพันธสัญญาซ่ึงพระเจ้าได้ทรงตัง้ไวใ้นพระครสิต์
เม่ื อก ่อนน้ัน  ให ้พระสัญญาน้ันขาดจากประโยชน์ ไม่ได้ 18 เพราะวา่ถ้าได้รบัมรดกโดยพระราชบัญญั ติ  ก็  ไม่ใช ่ 
ได้ โดยพระสัญญาอกีต่อไป  แต่ พระเจ้าทรงโปรดประทานมรดกน้ันให ้แก่ อบัราฮมัโดยพระสัญญา

 พระราชบัญญัติ เป็ นคร ูซ่ึงนําคนบาปใหไ้ปถึงพระครสิต์
19 ถ้าเชน่น้ั นม ี พระราชบัญญัติ  ไว ้ ทําไม  ท่ี เพิม่พระราชบัญญั ติ  ไว ้ ก็ เพราะเหตุจากการละเมิด จนกวา่เชื้อ

สายท่ี ได้ รบัพระสัญญาน้ันจะมาถึง และพวกทูตสวรรค์ ได้ ตัง้พระราชบัญญั ติ น้ันไว้โดยมือของคนกลาง
20 เพราะฉะน้ันคนท่ีเป็นคนกลางก็ ไม่ได้ เป็นคนกลางของฝ่ายเดียว  แต่ พระเจ้าน้ันทรงเป็นเอกพระเจ้า
21 ถ้าเชน่ น้ันพระราชบัญญั ติ ขัดแย ้งก ับพระสัญญาของพระเจ้าหรอื พระเจ้าไม่ ยอมให ้เป็นเชน่น้ันเลย
เพราะวา่ถ้าทรงตัง้พระราชบัญญั ติ อนัสามารถทําให้คนมี ช ีวิตอยู ่ได้ ความชอบธรรมก็จะมี ได้ โดยพระราช
บัญญั ติ น้ันจรงิ 22  แต่ พระคัมภีร ์ได้ บ่งวา่  ทุ กคนอยู่ในความบาป เพื่อจะประทานตามพระสัญญาแก่คนทัง้
ปวงท่ี เชื่อ โดยอาศัยความเชื่อในพระเยซู ครสิต์  เป็นหลัก 23  แต่  ก่อนท่ี ความเชื่อมาน้ัน เราถูกพระราชบัญญั 
ติ กักตัวไว้  ถู  กก ้ันเขตไว้จนความเชื่อจะปรากฏภายหลัง 24  เพราะฉะน้ัน  พระราชบัญญัติ จึงเป็ นคร ูของเรา
ซ่ึงนําเรามาถึงพระครสิต์ เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ

 ทุ กคนท่ีเชื่ อก ็เป็นบุตรของพระเจ้า
25  แต่ หลังจากความเชื่อน้ันได้มาแล้ว เราจึ งม ิ ได้  อยู ่ ใต้ บังคับครูน้ั นอ ีกต่อไปแล้ว 26 เพราะวา่ท่านทัง้หลาย

เป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซู ครสิต์ 27 เพราะเหตุ วา่  ทุ กคนในพวกท่านท่ีรบับัพติศมาเข้า
รว่มในพระครสิต์ แล้ว  ก็ได้ สวมชวีติพระครสิต์ 28 จะไม่เป็นยวิหรอืกรกี จะไม่เป็นทาสหรอืไทย จะไม่เป็นชาย
หรอืหญิง เพราะวา่ท่านทัง้หลายเป็ นอ ันหน่ึ งอ ันเดียวกันในพระเยซู ครสิต์ 29 และถ้าท่านเป็นของพระครสิต์ 
แล้ว ท่านก็เป็นเชื้อสายของอบัราฮมั คือเป็นผู้รบัมรดกตามพระสัญญา

4
1  แล ้วข้าพเจ้าขอพูดวา่  ตราบใดท่ี ทายาทยงัเป็นเด็กอยู่เขาก็ ไม่ ต่างอะไรกับทาสเลย  ถึงแม้ เขาจะเป็น

เจ้าของทรพัย ์สมบัติ  ทัง้ปวง 2  แต่ เขาก็ อยู ่ ใต้ บังคับของผู้ปกครองและผู้ ดูแล จนถึงเวลาท่ี บิ ดาได้กําหนดไว้
3 ฝ่ายเราก็ เหมือนกัน เม่ือเป็นเด็กอยู่ เราก็เป็นทาสอยู ่ใต้ บังคับโลกธรรม

ทรงไถ่ ผู้ เชื่อออกจากพระราชบัญญั ติ  ให ้เป็นบุตรของพระเจ้า
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4  แต่ เม่ือครบกําหนดแล้ว พระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสู ติ จากสตร ีเพศ และทรงถือ
กําเนิดใต้ พระราชบัญญัติ 5 เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่าน้ั นที ่ อยู ่ ใต้  พระราชบัญญัติ  เพื่อให ้เราได้รบัฐานะเป็นบุตร
6 และเพราะท่านเป็นบุตรแล้ว พระเจ้าจึงทรงใช้พระวญิญาณแหง่พระบุตรของพระองค์ เข ้ามาในใจของ
ท่าน รอ้งวา่ �อบับา� คือพระบิดา 7  เหตุ ฉะน้ันท่านจึงไม่ ใช ่ทาสอกีต่อไป  แต่ เป็นบุตร และถ้าเป็นบุตรแล้ วท 
่านก็เป็นทายาทของพระเจ้าโดยทางพระครสิต์

การปฏิเสธอสิรภาพและกลับเป็นทาสอกี
8  แต่ ก่อนน้ีเม่ือท่านทัง้หลายยงัไม่ รู ้จักพระเจ้า ท่านเป็นทาสของสิง่ซ่ึงโดยสภาพแล้วไม่ ใช ่พระเลย 9  แต่  

บัดน้ี เม่ือท่านรูจั้กพระเจ้าแล้ว หรอืท่ี ถู  กก ็คือพระเจ้าทรงรูจั้กท่านแล้ว  เหตุ ไฉนท่านจึงจะกลับไปหาโลกธร
รมซ่ึ งอ ่อนแอและอนาถา และอยากจะเป็นทาสของสิง่เหล่าน้ั นอ ีก 10 ท่านถือวนั  เดือน  ฤดู และปี 11ข้าพเจ้า
เกรงวา่การท่ีข้าพเจ้าได้ทําเพื่อท่านน้ันจะไร ้ประโยชน์ 12  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าวงิวอนให้ท่านเป็นเหมือน
ข้าพเจ้า เพราะวา่ข้าพเจ้าก็ ได้ เป็นอยา่งท่านแล้วเหมือนกัน ท่านไม่ ได้ ทําผิดต่อข้าพเจ้าเลย 13 ท่านรูว้า่ตอน
แรกท่ีข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสรฐิแก่ท่านน้ัน  ก็ ทําโดยความออ่นกําลังแหง่เน้ือหนัง 14 และการทดลอง
ของข้าพเจ้าซ่ึงอยูใ่นเน้ือหนังของข้าพเจ้า ท่านก็ ไม่ได้  ดู หมิน่หรอืปฏิเสธ  แต่  ได้ ต้อนรบัข้าพเจ้าเหมือนกับวา่
เป็นทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงของพระเจ้า หรอืเหมือนกับพระเยซู ครสิต์ 15 ความปล้ืมใจท่ีท่านได้ กล ่าวไวไ้ปอยู ่ท่ี 
ไหนเสียแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นพยานให้ท่านได้ วา่ ถ้าเป็นไปได้ท่านก็คงจะควกัตาของท่านออกให ้ข้าพเจ้า 
16 ข้าพเจ้าจึงได้กลายเป็นศั ตรู ของท่านเพราะข้าพเจ้าบอกความจรงิแก่ท่านหรอื 17 คนเหล่าน้ันเอาอก
เอาใจท่าน  แต่  ไม่ใช ่ด้วยความหว ังด ี เลย เขาอยากจะกี ดก ันพวกท่านเพื่อท่านจะได้เอาอกเอาใจพวกเขา
18 การเอาอกเอาใจด้วยความหว ังด ี ก็ เป็นการดี ตลอดไป  ไม่ใช ่เฉพาะแต่เม่ือข้าพเจ้าอยูกั่บพวกท่านเท่าน้ัน

การเปรยีบเทียบระหวา่งนางฮาการกั์บนางซาราห์
19 ลูกน้อยของข้าพเจ้าเอย๋ ข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะท่านอกีจนกวา่พระครสิต์จะได้ทรงก่อรา่งขึ้นในตั 

วท ่าน 20 ข้าพเจ้าปรารถนาจะอยูกั่บพวกท่านเดีย๋วน้ี และเปล่ียนน้ําเสียงของข้าพเจ้า เพราะวา่ข้าพเจ้ามีข้อ
สงสัยในตั วท ่าน 21 ท่านท่ีอยากอยู ่ใต้  พระราชบัญญัติ ท่านไม่ ได้ ฟังพระราชบัญญั ติ  หรอื จงบอกข้าพเจ้าเถิด
22 เพราะมี เข ียนไว ้วา่ อบัราฮมัมี บุ ตรชายสองคน คนหน่ึงเกิดจากหญิงทาสี  อ ีกคนหน่ึงเกิดจากหญิงท่ีเป็น
ไทย 23  บุ ตรท่ี เก ิดจากหญิงทาสีน้ั นก ็ เก ิดตามเน้ือหนัง  แต่ ส่วนบุตรท่ี เก ิดจากหญิงท่ีเป็นไทยน้ันเกิดตามพ
ระสัญญา 24 ข้อความน้ีเป็ นอ ุปไมย  ผู้ หญิงสองคนน้ันได้ แก่ พันธสัญญาสองอยา่ง คนหน่ึงมาจากภูเขาซี 
นาย คลอดลูกเป็นทาส  คือ นางฮาการ์ 25 นางฮาการน้ั์นได้ แก่  ภู เขาซีนายในประเทศอาระเบีย ตรงกับกรุง
เยรูซาเล็มปัจจุ บัน เพราะกรุงน้ีกับพลเมืองเป็นทาสอยู่ 26  แต่ วา่กรุงเยรูซาเล็มซ่ึงอยู่เบื้องบนน้ันเป็นไทย
เป็นมารดาของเราทัง้ปวง 27 เพราะมีคําเขียนไว ้แล ้ วว ่า �จงชื่นชมยนิดี เถิด หญิงหมันผู้ ไม่ คลอดบุตร จง
เปล่งเสียงโห ่รอ้ง  เจ้ าผู้ ไม่ได้  เจ ็บครรภ์ ด้วยวา่หญิงท่ีต้องอยู่อยา่งโดดเด่ียวก็ย ังม ี บุ ตรมากกวา่หญิงท่ีย ังม ี 
สามี  อยู ่กับนางมากมายนัก� 28  พี่ น้องทัง้หลาย  บัดน้ี เราเป็นบุตรแหง่พระสัญญาเชน่เดียวกับอสิอคั 29  แต่ 
ในครัง้น้ันผู้ ท่ี  เก ิดตามเน้ือหนังได้ข่มเหงผู้ ท่ี  เก ิดตามพระวญิญาณฉันใด  ปัจจุบันน้ี  ก็ เหมือนกันฉันน้ัน 30  แต่ 
พระคัมภีรว์า่อยา่งไร  ก็  วา่ �จงไล่หญิงทาสีกับบุตรชายของนางไปเสียเถิด เพราะวา่บุตรชายของหญิงทาสี
จะเป็นผู้รบัมรดกรว่มกับบุตรชายของหญิงท่ีเป็นไทยไม่ ได้ � 31  เหตุ  ฉะน้ัน  พี่ น้องทัง้หลาย เราไม่ ใช ่ บุ ตรของ
หญิงทาสี  แต่ เป็นบุตรของหญิงท่ีเป็นไทย

5
การพึ่งในพระราชบัญญั ติ  ก็  ทําให ้ขาดจากพระครสิต์และหลุดไปจากพระคุ ณ 

1 เพื่อเสรภีาพน้ันเองพระครสิต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไทย  เหตุ ฉะน้ันจงตั ้งม ่ันและอยา่เข้าเทียม
แอกเป็นทาสอกีเลย 2  ดู  เถิด ข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านวา่ ถ้าท่านร ับพิธ ี เข ้าสุ หน ัตพระครสิต์จะทรงทํา
ประโยชน์อะไรให ้แก่ ท่านไม่ ได้  เลย 3 ข้าพเจ้าเป็นพยานให ้ทุ กคนท่ีร ับพิธ ี เข ้าสุ หน ัตทราบอ ีกวา่ เขาถูกผูกมัด
ให ้ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ  ทัง้สิน้ 4  ผู้ ใดในหมู่พวกท่านท่ี เห ็ นว ่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมโดยพระราช
บัญญั ติ ท่านก็หล่นจากพระคุณไปเสียแล้ว พระครสิต์ยอ่มไม่ ได้  มี ผลอนัใดต่อท่านเลย 5  เพราะวา่ โดยพระ
วญิญาณและความเชื่อ เราก็รอคอยความชอบธรรมท่ีเราหวงัวา่จะได้ รบั 6 เพราะวา่ในพระเยซู ครสิต์  น้ัน 
การท่ีร ับพิธ ี เข ้าสุ หน ัตหรอืไม่ร ับพิธ ี เข้าสุหนัต  ก็ หาเกิดประโยชน์อนัใดไม่  แต่ ความเชื่อต่างหากซ่ึงกระทํากิ 
จด ้วยความรกั 7 ท่านวิง่แข่ งด ี อยู ่ แล้ว ใครเล่าขัดขวางท่านไม่ ให ้เชื่อฟังความจรงิ 8 การเกล้ียกล่อมอยา่งน้ี 
ไม่ได้ มาจากพระองค์ ผู้ ทรงเรยีกท่านทัง้หลาย 9 เชื้อขนมเพียงนิดหน่อยยอ่มทําให ้แป ้ งด ิบฟูขึ้นได้ทั ้งก ้อน
10 ข้าพเจ้าไวใ้จท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าวา่ ท่านจะไม่เชื่อถืออยา่งอื่นเลย ฝ่ายผู้ ท่ี มารบกวนท่านน้ัน จะ
เป็นใครก็ตามจะต้องได้ รบัโทษ 11  พี่ น้องทัง้หลาย ถ้าข้าพเจ้ายงัเทศนาชกัชวนให้ร ับพิธ ี เข้าสุหนัต  เหตุ ใด



กาลาเทีย 5:12 936 กาลาเทีย 6:15

ข้าพเจ้าจึงยงัถูกข่มเหงอยู ่อ ีกเล่า ถ้าเชน่น้ันกางเขนก็ ไม่ใช ่ สิ ่งท่ี ให ้สะดุดแล้ว 12 ข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่าน้ั 
นที ่รบกวนท่านถูกตัดออกเสียเลย 13  พี่ น้องทัง้หลาย  ท่ี ทรงเรยีกท่านก็ เพื่อให ้ มี  เสรภีาพ อยา่เอาเสรภีาพ
ของท่านเป็นชอ่งทางท่ีจะปล่อยตัวไปตามเน้ือหนัง  แต่ จงรบัใช้ซ่ึ งก ันและกันด้วยความรกัเถิด 14  เพราะวา่ 
 พระราชบัญญัติ ทัง้สิน้น้ันสรุปได้เป็นคําเดียว คือวา่ �จงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง� 15  แต่ ถ้าท่านกัด
และกินเน้ื อก ันและกัน จงระวงัให ้ดี เกรงวา่ท่านจะทําใหกั้นและกันยอ่ยยบัไป

การดําเนินชวีติตามพระวญิญาณ สงครามระหวา่งเน้ือหนั งก ับพระวญิญาณ
16  แต่ ข้าพเจ้าขอบอกวา่ จงดําเนินชวีติตามพระวญิญาณและท่านจะไม่สนองความต้องการของเน้ือหนัง

17 เพราะวา่ความต้องการของเน้ือหนังต่อสู้พระวญิญาณ และพระวญิญาณก็ ต่อสู้  เน้ือหนัง เพราะทัง้สอง
ฝ่ายเป็นศั ตรู  กัน ดังน้ันสิง่ท่ีท่านทัง้หลายปรารถนาทําจึงกระทําไม่ ได้ 18  แต่ ถ้าพระวญิญาณทรงนําท่าน
ท่านก็ ไม่อยู ่ ใต้  พระราชบัญญัติ 19  แล ้วการงานของเน้ือหนังน้ันเหน็ได้ ชดั คือการเล่นชู้ การล่วงประเวณี
การโสโครก การลามก 20 การนับถือรูปเคารพ การนับถือพ่อมดหมอผี การเป็นศั ตรู  กัน การว ิวาทก ัน การ
รษิยากัน การโกรธกัน การทุ่มเถียงกัน การใฝ่ สูง การแตกก๊ กก ัน 21 การอจิฉากัน การฆาตกรรม การเมา
เหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆในทํานองน้ี อกี เหมือนท่ีข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อน  บัดน้ี ข้าพเจ้า
ขอเตือนท่านเหมือนกั บท ่ีเคยเตือนมาแล้ วว ่า  คนที ่ ประพฤติ เชน่น้ันจะไม่ ได้ รบัอาณาจักรของพระเจ้าเป็น
มรดก

ผลของพระวญิญาณ
22 ฝ่ายผลของพระวญิญาณน้ันคือ  ความรกั ความปลาบปล้ืมใจ  สันติสุข ความอดกลัน้ใจ  ความปรานี  

ความดี  ความเชื่อ 23 ความสุภาพออ่นน้ อม การรูจั้ กบ ังคับตน เรือ่งอยา่งน้ี ไม่มี  พระราชบัญญัติ หา้มไว ้เลย 
24  ผู้  ท่ี เป็นของพระครสิต์ ได้ เอาเน้ือหนั งก ับความอยากและราคะตัณหาของเน้ือหนังตรงึไว ้ท่ี กางเขนเสีย
แล้ว 25 ถ้าเรามี ช ีวิตอยู่โดยพระวญิญาณ  ก็ จงดําเนินชวีติตามพระวญิญาณด้วย 26 เราอยา่ถือตัว อยา่ยัว่
โทสะกัน และอยา่อจิฉารษิยากันเลย

6
1  พี่ น้องทัง้หลาย ถ้าผู้ใดถูกครอบงาํอยู่ในความผิดบาป ท่านซ่ึงอยู่ฝ่ายพระวญิญาณ จงชว่ยผู้น้ันด้วย

ใจออ่นสุภาพใหเ้ขากลับตัง้ตัวใหม่ โดยคิดถึงตัวเอง เกรงวา่ท่านจะถูกชกัจูงใหห้ลงไปด้วย

จงชว่ยรบัภาระซ่ึ งก ันและกัน
2 จงชว่ยรบัภาระของกันและกัน ท่านจึงจะทําให ้พระราชบัญญัติ ของพระครสิต์ สําเรจ็ 3 เพราะวา่ถ้าผู้ใด

ถือตั วว ่าเป็นคนสําคัญ ทัง้ๆท่ีเขาไม่สําคัญอะไรเลย  ผู้ น้ั นก ็ หลอกตัวเอง 4  แต่  ให ้ ทุ กคนสํารวจกิจการของ
ตนเองจึงจะมีอะไรๆท่ีจะอวดได้ในตนเองผู้ เดียว  ไม่ใช ่เปรยีบกับผู้ อื่น 5 เพราะวา่ทุกคนต้องแบกภาระของ
ตนเอง

 ผู้ สอนยอ่มจะได้รบัเจือจานจากผู้รบัคําสอน
6 ส่วนผู้ ท่ี รบัคําสอนในพระวจนะแล้ว จงแบ่งสิง่ท่ี ดี  ทุ กอยา่งให ้แก่  ผู้  ท่ี สอนตนเถิด

การเก่ียวเก็บหลังจากการหวา่นสองแบบ
7 อยา่หลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ ได้ เพราะวา่ผู้ใดหวา่นอะไรลง  ก็ จะเก่ียวเก็บสิง่น้ัน 8  ผู้  ท่ี หวา่น

ในยา่นเน้ือหนังของตน  ก็ จะเก่ียวเก็บความเป่ือยเน่าจากเน้ือหนังน้ัน  แต่  ผู้  ท่ี หวา่นในยา่นพระวญิญาณ  ก็ 
จะเก่ียวเก็บชีว ิตน ิรนัดรจ์ากพระวญิญาณน้ัน 9 อยา่ให้เราเม่ือยล้าในการทําดี เพราะวา่ถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว
เราก็จะเก่ียวเก็บในเวลาอนัสมควร 10  เหตุ ฉะน้ันเม่ือเรามีโอกาสให้เราทําดีต่อคนทัง้ปวง และเฉพาะอยา่ง
ยิง่ต่อคนท่ี อยู ่ในครอบครวัของความเชื่อ

คําสรุปของเปาโล
11 ท่านจงสังเกตดูตั วอ ักษรท่ีข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยมือของข้าพเจ้าเองวา่ ตัวโตเพียงใด 12  คนที ่

ปรารถนาได้ หน ้าตามเน้ือหนัง เขาบังคับให้ท่านร ับพิธ ี เข้าสุหนัต เพื่อเขาจะได้ ไม่  ถู กข่มเหงเพราะเรือ่ง
กางเขนของพระครสิต์ เท่าน้ัน 13  ถึงแม้  คนที ่ เข ้าสุ หน ัตแล้ วก ็ มิได้ รกัษาพระราชบัญญั ติ  แต่ เขาปรารถนาท่ี
จะให้ท่านเข้าสุ หน ัต เพื่อเขาจะได้เอาเน้ือหนังของท่านไปอวด 14  แต่ พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าอวดตัว
นอกจากเรือ่งกางเขนของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา ซ่ึงโดยกางเขนน้ันโลกตรงึไว ้แล ้วจาก
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ตรงึไว ้แล ้วจากโลก 15 เพราะวา่ในพระเยซู ครสิต์ การท่ีถือพิธ ีเข ้าสุ หน ัตหรอืไม่ถือพิธ ี
เข้าสุหนัต  ไม่ เป็นของสําคัญอะไร  แต่ การท่ี ถู กสรา้งใหม่น้ันสําคัญ

คําอาํลาของเปาโล
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16  สันติ สุขและพระกรุณาจงมี แก่  ทุ กคนท่ีดําเนินตามกฎน้ี และแก่ชนอสิราเอลของพระเจ้า 17  ตัง้แต่น้ี
ไป ขออยา่ให ้ผู้ ใดมารบกวนข้าพเจ้าเลย เพราะวา่ข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซู เจ้ าติ ดอย ู่ ท่ี กาย
ของข้าพเจ้า 18  พี่ น้องทัง้หลาย  ขอให ้พระคุณของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงสถิตอยู่กับจิต
วญิญาณของท่านทัง้หลายด้วยเถิด เอเมน [ เข ียนถึงชาวกาลาเทียจากกรุงโรม�



เอเฟซัส 1:1 938 เอเฟซัส 1:21

 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
เอเฟซัส

เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ้ีในปี ค�ศ� 62  ขณะท่ี ท่านติดคุกอยู ่ท่ี  กรุ งโรม  ที  คิก ัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบั บน ้ี
ไปถึงชาวเอเฟซัส (6:20-21) จดหมายอื่นๆท่ีเปาโลเขียนขณะท่ี ท่านติดคุกอยู ่คือ  ฟี ลิปปี โคโลสี และฟีเล
โมน เปาโลเคยสัง่สอนท่ีเมืองเอเฟซัสเป็นเวลา 3  ปี ซ่ึงในเมืองน้ั นม วีหิารและรูปของนางพระอารเทมิส (กจ
20:31) เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาของประชาชน

จดหมายฉบั บน ้ี ได้ เน้นถึงพระกายของพระครสิต์  คือ  ทุ กคนท่ีเชื่อในพระเยซู ครสิต์  แต่ จดหมายถึงชาวโค
โลสีเน้นถึงศีรษะของพระกายน้ัน  คือ พระครสิต์ ผู้ เป็นศีรษะของครสิตจั กร 

เน้ือเรือ่งท่ีสําคัญในจดหมายฉบั บน ้ี ก็  คือ ค่าแหง่การไถ่ บาป ความรอดโดยความเชื่อ ความเป็ นอ ันหน่ึ 
งอ ันเดียวกันของพวกครสิเตียน การทําลายสิ ่งก ี ดก ้ันระหวา่งชาวย ิวก ับชาวต่างชาติ และการเตรยีมพรอ้ม
สําหรบัการเสด็จกลับมาของพระเยซู ครสิต์ 

คําคํานับ
1 เปาโล  ผู้ เป็ นอ ัครสาวกของพระเยซู ครสิต์ ตามน้ําพระทัยของพระเจ้า  เรยีน ว ิสุทธ ิชนซ่ึงอยู ่ท่ี เมืองเอ

เฟซัส และผู้ สัตย ์ซ่ือในพระเยซู ครสิต์ 2  ขอให ้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระ
เยซู ครสิต์  เจ้า  ดํารงอยู ่กั บท ่านทัง้หลายด้วยเถิด

พระประสงค์ นิรนัดร ์ของพระเจ้าท่ี มีต ่อครสิเตียน
3 จง ถวาย สรรเสรญิ แด่ พระเจ้า พระ บิดา แหง่ พระ เยซู ครสิต์  องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา  ผู้ ทรง โปรด

ประทานพระพรฝ่ายวญิญาณแก่เราทุกๆประการในสวรรคสถานโดยพระครสิต์ 4 ในพระเยซู ครสิต์ น้ัน
พระองค์ ได้ ทรงเลือกเราไว้  ตัง้แต่  ก่อนท่ี จะทรงเริม่สรา้งโลก เพื่อเราจะบร ิสุทธ ์ิและปราศจากตําหนิต่อพระ
พักตรข์องพระองค์ด้วยความรกั 5  พระองค์ ทรงกําหนดเราไวก่้อนตามท่ีชอบพระทัยพระองค์ ให ้เป็นบุตรโดย
พระเยซู ครสิต์ 6 เพื่อจะให้เป็ นที ่สรรเสรญิสงา่ราศี แห ่งพระคุณของพระองค์ ซ่ึงโดยพระคุณน้ันพระองค์
ทรงบันดาลใหเ้ราเป็ นที ่ชอบพระทัย ในผู้ทรงเป็ นที ร่กัของพระองค์ 7 ในพระเยซู น้ัน เราได้รบัการไถ่โดยพระ
โลหติของพระองค์ คือได้รบัการอภัยโทษบาปของเรา โดยพระคุณอ ันอ ดุมของพระองค์ 8 ซ่ึงได้ทรงประทาน
แก่เราอยา่งเหลือล้น  ให ้ มี ปัญญาสุขุมและมี ความรู ้ รอบคอบ 9  พระองค์  ได้ ทรงโปรดให้เรารูค้วามลึ กล ับใน
พระทัยของพระองค์ ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซ่ึงพระองค์ทรงดําร ิไว ้ในพระองค์ เอง 10  ประสงค์ วา่
เม่ือเวลากําหนดครบบรบูิ รณ ์ แล้ว  พระองค์ จะทรงรวบรวมทุกสิง่ทัง้ท่ี อยู ่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกไวใ้น
พระครสิต์ 11 และในพระองค์น้ันเราได้รบัมรดกท่ีทรงดําร ิไว ้ตามพระประสงค์ของพระองค์  ผู้ ทรงกระทําทุก
สิง่ตามท่ี ได้ ทรงตรติรองไว้สมกับพระทัยของพระองค์ 12 เพื่อเราทัง้หลายผู้ ได้ วางใจในพระครสิต์ก่อนจะ
ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็ นที ่สรรเสรญิแก่สงา่ราศีของพระองค์ 13 และในพระองค์น้ันท่านทัง้หลายก็ ได้ วางใจ
เชน่เดียวกัน เม่ือท่านได้ฟังพระวจนะแหง่ความจรงิคือข่าวประเสรฐิเรือ่งความรอดของท่าน และได้เชื่อ
ในพระองค์ แล ้วด้วย ท่านก็ ได้ รบัการผนึกตราไว้ด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ แห ่งพระสัญญา 14  ผู้ ทรงเป็ นม 
ัดจําแหง่มรดกของเรา จนกวา่เราจะได้รบัการท่ี พระองค์ ทรงไถ่ ไว ้ แล ้ วน ้ัน มาเป็นกรรมสิทธิ์เป็ นที ่ถวาย
สรรเสรญิแด่สงา่ราศีของพระองค์

คําอธษิฐานของเปาโลเพื่อครสิเตียนชาวเอเฟซัส
15  เหตุ ฉะน้ันเช ่นก ั นคร ้ันข้าพเจ้าได้ยนิถึงความเชื่อของท่านในพระเยซู เจ้า และความรกัใครต่่อว ิสุทธ ิ

ชนทัง้ปวง 16 ข้าพเจ้าจึงได้ขอบพระคุณเพราะท่านทัง้หลายไม่หยุดเลย คือเอย่ถึงท่านในคําอธษิฐานของ
ข้าพเจ้า 17 เพื่อพระเจ้าแหง่พระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงสงา่ราศี จะทรง
โปรดประทานให้ท่านทัง้หลายมี จิ ตใจอนัประกอบด้วยสติ ปัญญา และความประจั กษ ์ แจ ้งในเรือ่งความรูถึ้ง
พระองค์ 18 และขอใหต้าใจของท่านสวา่งขึ้นเพื่อท่านจะได้ รู ้ วา่ ในการท่ี พระองค์ ทรงเรยีกท่านน้ัน  พระองค์  
ได้ ประทานความหวงัอะไรแก่ ท่าน และรูว้า่มรดกของพระองค์สําหรบัว ิสุทธ ิชนมีสงา่ราศีอ ันอ ุดมบรบูิ รณ ์ 
เพียงไร 19 และรูว้า่ฤทธานุภาพอนัใหญ่ของพระองค์ มี มากยิง่เพียงไรสําหรบัเราทัง้หลายท่ี เชื่อ ตามการก
ระทําแหง่ฤทธานุภาพอนัใหญ่ยิง่ของพระองค์ 20 ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทําในพระครสิต์ เม่ือทรงบันดาลให ้
พระองค์ เป็นขึ้นมาจากความตาย และให้สถิตเบื้องขวาพระหตัถ์ของพระองค์เองในสวรรคสถาน 21 สูงยิง่
เหนือบรรดาเทพผู้ ครอง เหนือศั กด ิ เทพ เหนื ออ ิทธ ิเทพ เหนือเทพอาณาจั กร และเหนือนามทัง้ปวงท่ีเขา
เอย่ขึ้น  มิใช ่ในยุ คน ้ี เท่ าน้ันแต่ในยุคท่ีจะมาถึ งด ้วย

พระครสิต์ ประมุขแหง่ครสิตจั กร 
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22 พระเจ้าได้ทรงปราบสิง่สารพัดลงไว ้ใต้ พระบาทของพระครสิต์ และได้ทรงตัง้พระองค์ ไว ้เป็นประมุข
เหนือสิง่สารพัดแหง่ครสิตจั กร 23 ซ่ึงเป็นพระกายของพระองค์ คือซ่ึงเต็มบรบูิ รณ ์ด้วยพระองค์  ผู้ ทรงอยูเ่ต็ 
มท ุกอยา่งทุกแหง่หน

2
รอดโดยความเชื่อ

1  พระองค์ ทรงกระทําให้ท่านทัง้หลายมี ช ีวิตอยู่  แม้ว ่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป 2 ครัง้
เม่ื อก ่อนท่านเคยดําเนินตามวถีิของโลกน้ีตามเจ้าแหง่อาํนาจในยา่นอากาศ คือวญิญาณท่ีครอบครองอยู่
ในบุตรแหง่การไม่ เชื่อฟัง 3 เม่ื อก ่อนเราทัง้ปวงเคยประพฤติเป็นพรรคพวกกับคนเหล่าน้ั นที ่ ประพฤติ ตาม
ตัณหาของเน้ือหนังเช ่นก ัน คือกระทําตามความปรารถนาของเน้ือหนังและความคิดในใจ ตามสันดานเรา
จึงเป็นบุตรแหง่พระอาชญาเหมือนอยา่งคนอื่น 4  แต่  พระเจ้า  ผู้ ทรงเป่ียมด้วยพระกรุณา เพราะเหตุความร ั
กอ ันใหญ่ หลวง ซ่ึงพระองค์ทรงรกัเราน้ัน 5  ถึงแม้ วา่เม่ือเราตายไปแล้วในการบาป  พระองค์ ยงัทรงกระทํา
ให้เรามี ช ีวิตอยู่กับพระครสิต์ (ซ่ึงท่านทัง้หลายรอดน้ั นก ็รอดโดยพระคุ ณ ) 6 และพระองค์ทรงให้เราเป็น
ขึ้นมากับพระองค์ และทรงโปรดให้เราน่ังในสวรรคสถานกับพระองค์ในพระเยซู ครสิต์ 7 เพื่อวา่ในยุคต่อๆ
ไป  พระองค์ จะได้ทรงสําแดงพระคุณของพระองค์อ ันอ ุดมเหลือล้น ในการซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงเมตตาเราใน
พระเยซู ครสิต์ 8 ด้วยวา่ซ่ึงท่านทัง้หลายรอดน้ั นก ็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิ ใช ่โดยตั วท ่านทัง้
หลายเอง  แต่ พระเจ้าทรงประทานให้ 9 ความรอดน้ันจะเน่ืองด้วยการกระทําก็ หามิได้ เพื่ อม ิ ให ้คนหน่ึงคนใด
อวดได้ 10 เพราะวา่เราเป็นฝีพระหตัถ์ของพระองค์  ท่ี ทรงสรา้งขึ้นในพระเยซู ครสิต์  เพื่อให ้ประกอบการดีซ่ึง
พระเจ้าได้ทรงดําร ิไว ้ล่วงหน้าเพื่อใหเ้ราดําเนินตามน้ัน

พวกต่างชาติ คืนดี กับพระเจ้าได้โดยพระโลหติของพระครสิต์
11  เหตุ ฉะน้ันท่านจงระลึ กวา่ เม่ื อก ่อนท่านเคยเป็นคนต่างชาติตามเน้ือหนัง และพวกท่ีร ับพิธ ี เข ้าสุ หน ัต

ซ่ึงกระทําแก่เน้ือหนั งด ้วยมือเคยเรยีกท่านวา่ เป็นพวกท่ี มิได้  เข้าสุหนัต 12 จงระลึ กวา่ ครัง้น้ันท่านทัง้หลาย
เป็นคนอยู่นอกพระครสิต์ ขาดจากการเป็นพลเมืองอสิราเอลและไม่ มี ส่วนในบรรดาพันธสัญญาซ่ึงทรง
สัญญาไว ้น้ัน  ไม่มี  ท่ีหวงั และอยูใ่นโลกปราศจากพระเจ้า 13  แต่  บัดน้ี ในพระเยซู ครสิต์ ท่านทัง้หลายซ่ึงเม่ื อก 
่อนอยูไ่กลได้ เข ้ามาใกล้โดยพระโลหติของพระครสิต์

ในพระครสิต์  ผู้ เชื่อทุกคนก็เป็นหน่ึงเดียวกัน
14 เพราะวา่พระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเรา เป็นผู้ทรงกระทําใหทั้ง้สองฝ่ายเป็ นอ ันหน่ึ งอ ันเดียวกัน และ

ทรงรือ้กําแพงท่ีกัน้ระหวา่งสองฝ่ายลง 15 และได้ทรงกําจัดการซ่ึงเป็นปฏิ ปักษ์ กันในเน้ือหนังของพระองค์
คือกฎของพระบัญญั ติ ซ่ึงให้ถือศีลต่างๆน้ัน เพื่อจะกระทําให้ทัง้สองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์
เชน่น้ันแหละจึงทรงกระทําให ้เก ิดสันติ สุข 16 และเพื่อพระองค์จะทรงกระทําใหทั้ง้สองพวกคืนดีกับพระเจ้า
เป็นกายเดียวโดยกางเขนซ่ึงเป็นการทําให้การเป็นปฏิ ปักษ์ ต่ อก ันหมดสิน้ไป 17 และพระองค์ ได้ เสด็จมา
ประกาศสันติสุขแก่ท่านท่ี อยู ่ ไกล และแก่ คนที ่ อยู ่ ใกล้ 18 เพราะวา่พระองค์ทรงทําใหเ้ราทัง้สองพวกมีโอกาส
เข้าเฝ้าพระบิดา โดยพระวญิญาณองค์ เดียวกัน 19  เหตุ ฉะน้ันบัดน้ีท่านจึงไม่ ใช ่คนต่างด้าวต่างแดนอกีต่อ
ไป  แต่ วา่เป็นพลเมืองเดียวกั นก ับว ิสุทธ ิชนและเป็นครอบครวัของพระเจ้า 20 ท่านได้ ถู กประดิษฐานขึ้นบน
รากแหง่พวกอคัรสาวกและพวกศาสดาพยากรณ์  พระเยซู  ครสิต์ เองทรงเป็นศิ ลาม ุมเอก 21 ในพระองค์ น้ัน 
 ทุ กส่วนของโครงรา่งต่ อก ันสนิท และเจรญิขึ้นเป็ นว ิหารอนับร ิสุทธ ์ิในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 22 และในพระองค์ 
น้ัน ท่านก็กําลังจะถู กก ่อขึ้นใหเ้ป็ นที ่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวญิญาณด้วย

3
ข้อลึ กล ับของชนต่างชาติกับชนอสิราเอลท่ีจะรวมเข้าในครสิตจักรเดียวกัน

1  เพราะเหตุน้ี ข้าพเจ้าเปาโล  ผู้  ท่ี  ถู กจองจําเพราะเหน็แก่ พระเยซู  ครสิต์ เพื่อท่านซ่ึงเป็นคนต่างชาติ 2  ถ้า
แม้ ท่านทัง้หลายได้ยนิถึงพระคุณของพระเจ้าอนัเป็นพันธกิจ ซ่ึงทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อท่านทัง้
หลายแล้ว 3 และรูว้า่พระองค์ ได้ ทรงสําแดงให้ข้าพเจ้ารูข้้อลึ กลับ ( ตามท่ี ข้าพเจ้าได้ เข ียนไว ้แล ้วอยา่งยอ่ๆ
4 และโดยคําเหล่าน้ัน เม่ือท่านอา่นแล้ว ท่านก็ รู ้ถึงความเข้าใจของข้าพเจ้าในเรือ่งความลึ กล ับของพระ
ครสิต์� 5 ซ่ึงในสมั ยก ่อน  ไม่ได้ ทรงโปรดสําแดงแก่ บุ ตรทัง้หลายของมนษุย์ เหมือนอยา่งบัดน้ีซ่ึงทรงโปรด
เผยแก่พวกอคัรสาวกผู้ บรสุิทธิ ์และพวกศาสดาพยากรณ์ของพระองค์โดยพระวญิญาณ 6 คือวา่คนต่าง
ชาติจะเป็นผู้รบัมรดกรว่มกัน และเป็นอวยัวะของกายอนัเดียวกัน และมีส่วนได้รบัพระสัญญาของพระองค์
ในพระครสิต์โดยข่าวประเสรฐิน้ัน 7 ข้าพเจ้าได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รบัใช ้ แห ่งข่าวประเสรฐิ ตามพระคุณ
ซ่ึงเป็นของประทานจากพระเจ้า ซ่ึงทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าโดยการกระทําแหง่ฤทธิเ์ดชของพระองค์
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8 ทรงโปรดประทานพระคุณน้ี แก่  ข้าพเจ้า  ผู้ เป็นคนเล็กน้อยกวา่คนเล็กน้อยท่ีสุดในพวกว ิสุทธ ิชนทัง้หมด
ทรงใหข้้าพเจ้าประกาศแก่ คนต่างชาติ ถึงความไพบูลยข์องพระครสิต์ อนัหาท่ีสุ ดม ิ ได้ 9 และทําใหค้นทัง้ปวง
เห ็นว ่า อะไรคือความเป็ นอ ันหน่ึ งอ ันเดียวกันแหง่ความลึ กลับ ซ่ึงตัง้แต่แรกสรา้งโลกทรงปิดบังไว ้ท่ี  พระเจ้า 
 ผู้ ทรงสรา้งสารพัดทัง้ปวงโดยพระเยซู ครสิต์ 10  ประสงค์ จะให้เทพผู้ปกครองและศั กด ิเทพในสวรรคสถาน
รูจั้กปัญญาอนัซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจั กร  ณ  บัดน้ี 11  ทัง้น้ี  ก็ เป็นไปตามพระประสงค์ นิรนัดร ์ซ่ึง
พระองค์ ได้ ทรงตัง้ไว้ในพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 12 ในพระองค์ น้ัน เราจึ งม ี ใจกล้า และมี
โอกาสท่ี จะเข้ าไปถึงพระองค์ด้วยความมัน่ใจเพราะความเชื่อในพระองค์ 13  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงขอรอ้ง
ท่านวา่ อยา่ท้อถอย เพราะความยากลําบากของข้าพเจ้าเพราะเหน็แก่ท่านซ่ึงเป็นสงา่ราศีของท่านเอง

การอธษิฐานอนัยิง่ใหญ่ของเปาโลเพื่อครสิเตียนชาวเอเฟซัส
14  เพราะเหตุน้ี ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 15 ครอบคร ัวท 

ัง้หมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ ได้ ชื่อมาจากพระองค์ 16  ขอให ้ พระองค์ ทรงโปรดประทานกําลังเรีย่วแรง
มากฝ่าย จิตใจแก่ ท่าน โดยเดชพระวญิญาณของพระองค์ตามความไพบูลย ์แห ่งสงา่ราศีของพระองค์
17 เพื่อพระครสิต์จะทรงสถิตในใจของท่านโดยความเชื่อ เพื่อวา่เม่ือทรงวางรากฐานท่านไวอ้ยา่งมัน่คงใน
ความรกัแล้ว 18 ท่านก็จะหยัง่รู ้ได้ วา่อะไรคือความกวา้ง ความยาว  ความลึก และความสูงพรอ้มกับบรรดา
ว ิสุทธ ิชนทัง้ปวง 19 และให ้เข ้าใจถึงความรกัของพระครสิต์ซ่ึงเกินความรู้ เพื่อท่านจะได้รบัความไพบูลย์
ของพระเจ้าอยา่งเต็มเป่ี ยม 20  บัดน้ี  ขอให ้ พระเกียรติ จงมี แด่  พระองค์  ผู้ ทรงฤทธิ์สามารถกระทําสารพัด
มากยิง่กวา่ท่ีเราจะทูลขอหรอืคิดได้ ตามฤทธิเ์ดชท่ีประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา 21  ขอให ้ พระเกียรติ จงมี แด่  
พระองค์ ในครสิตจั กร โดยพระเยซู ครสิต์ ตลอดทุกชัว่อายุคนเป็นนิตย์ เอเมน

4
ความเป็ นอ ันหน่ึ งอ ันเดียวกันในพระวญิญาณ

1  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าผู้ ถู กจองจําเพราะเหน็แก่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า ขอวงิวอนท่านให้ดําเนินชีวติสมกั บท ่ี
ท่านทัง้หลายถูกเรยีกแล้ วน ัน้ 2 คือจงมีใจถ่อมลงทุกอยา่งและใจออ่นสุ ภาพ อดกลัน้ไว ้นาน และอดทนต่ อก 
ันและกันด้วยความรกั 3 จงเพียรพยายามเอาสันติสุขผูกมัดความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวของพระวญิญาณ 4  มี 
กายเดียวและมีพระวญิญาณองค์ เดียว เหมือนมีความหวงัใจอนัเดียวท่ีเน่ืองในการท่ีทรงเรยีกท่าน 5  มี  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าองค์ เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว 6 พระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของคนทัง้ปวง  ผู้ 
ทรงอยูเ่หนือคนทัง้ปวง และทัว่คนทัง้ปวง และในท่านทัง้ปวง

ของประทานของพระครสิต์สําหรบัครสิตจั กร 
7  แต่ วา่พระคุณน้ันทรงโปรดประทานแก่เราทุกๆคนตามขนาดท่ีพระครสิต์ทรงประทานให้ 8  เหตุ ฉะน้ัน

พระองค์ตรสัไว ้แล ้ วว ่า �ครัน้พระองค์เสด็จขึ้นสู่ เบื้องสูง  พระองค์ ทรงนําพวกเชลยไปเป็นเชลยอกี และ
ประทานของประทานแก่ มนษุย ์� 9 ( ท่ี  กล ่าววา่พระองค์เสด็จขึ้นไปน้ัน จะหมายความอยา่งอื่นประการใด
เล่า นอกจากวา่พระองค์ ได้ เสด็จลงไปสู่เบื้องต่ําของแผ่นดินโลกก่อนด้วย 10  พระองค์  ผู้ เสด็จลงไปน้ัน  ก็ 
คือพระองค์ ผู้  ท่ี เสด็จขึ้นไปสู่เบื้องสูงเหนือฟ้าสวรรค์ทัง้ปวงน่ันเอง เพื่อจะได้ ทําให ้ สิ ่งสารพัดสําเรจ็� 11  
พระองค์ จึงให้บางคนเป็ นอ ัครสาวก บางคนเป็นศาสดาพยากรณ์ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสรฐิ บาง
คนเป็นศิษยาภิบาล และอาจารย์ 12 เพื่อเตรยีมว ิสุทธ ิชนให ้ดี  รอบคอบ เพื่อชว่ยในการรบัใช้ เพื่อเสรมิสรา้ง
พระกายของพระครสิต์ ให ้จําเรญิขึ้น

อวยัวะทุกส่วนทํางานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
13 จนกวา่เราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกันในความเชื่อและในความรูถึ้งพระบุตรของ

พระเจ้า จนกวา่เราจะโตเป็นผู้ ใหญ่  เต็มท่ี คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระครสิต์ 14 เพื่อเราจะไม่เป็น
เด็ กอ ีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหนัไปเหมาด้วยลมปากแหง่คําสัง่สอนทุกอยา่ง และด้วยเล่หก์ลของมนษุย์
ตามอุบายฉลาดอนัเป็นการล่อลวง 15  แต่  ให ้เราพูดความจร ิงด ้วยใจรกัเพื่อจะจําเรญิขึ้นทุกอยา่งสู่ พระองค์  
ผู้ เป็นศีรษะคือพระครสิต์ 16 คือเน่ืองจากพระองค์ น้ัน รา่งกายทัง้สิ ้นที ่ ติ ดต่อสนิทและผูกพั นก ันโดยท่ี ทุ กๆ
ข้อต่อได้ชว่ยชูกําลังตามขนาดแหง่อวยัวะทุกส่ วน รา่งกายน้ันจึงได้จําเรญิเติบโตขึ้นเองด้วยความรกั

จงทิง้มนษุย ์เก ่าและสวมมนษุย ์ใหม่  ทุกวนั 
17  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงขอยนืยนัและเป็นพยานในองค์พระผู้เป็นเจ้าวา่  ตัง้แต่  บัดน้ี  เป็นต้นไป ท่านอยา่

ดําเนินตามอยา่งคนต่างชาติ ท่ี เขาดําเนิ นก ันน้ัน คื อม ีใจจดจ่ออยูกั่บสิง่ท่ี ไม่มี  สาระ 18 โดยท่ีความเข้าใจของ
เขามืดมนไปและเขาอยู่หา่งจากชวีติซ่ึงมาจากพระเจ้า เพราะเหตุความโงซ่ึ่งอยู่ในตัวเขา อนัเน่ืองจากใจท่ี 



เอเฟซัส 4:19 941 เอเฟซัส 5:28

แข ง็กระด้างของเขา 19 เขามีใจปราศจากความสะดุ้งต่อบาป ปล่อยตัวทําการลามก ทําการโสโครกทุกอยา่ง
ด้วยความละโมบ 20  แต่ วา่ท่านไม่ ได้  เรยีนรู ้จักพระครสิต์ อยา่งน้ัน 21  ถ้าแม้ ท่านได้ฟังเรือ่งพระองค์ และได้
รบัการสอนโดยพระองค์ตามความจรงิซ่ึ งม ี อยู ่ในพระเยซู แล้ว 22 ท่านจงทิง้มนษุย ์เก ่าของท่านซ่ึงคู่กับวถีิ 
ช ีวติเดิ มน ้ันเสีย อนัจะเส่ือมเสียไปตามตัณหาอนัเป็ นที ่ หลอกลวง 23 และจงให ้จิ ตใจของท่านเปล่ียนใหม่
24 และให้ท่านสวมมนษุย ์ใหม่ ซ่ึงทรงสรา้งขึ้นใหม่ตามแบบอยา่งของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความ
บร ิสุทธ ์ิ ท่ีแท้  จรงิ 25  เหตุ ฉะน้ันท่านจงเลิกพู ดม ุสาเสีย  และ �จงต่างคนต่างพูดความจร ิงก ับเพื่อนบ้าน�
เพราะวา่เราต่างก็เป็นอวยัวะของกันและกัน 26 �โกรธก็โกรธเถิด  แต่ อยา่ทําบาป� อยา่ให้ถึงตะวนัตกท่าน
ยงัโกรธอยู่ 27 และอยา่ให้โอกาสแก่พญามาร 28  คนที ่เคยขโมยก็อยา่ขโมยอกี  แต่ จงใช้มือทํางานท่ี ดี ๆ กวา่
เพื่อจะได้ มี อะไรๆแจกให ้แก่  คนที ่ ขัดสน 29 อยา่ให้คําหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย  แต่ จงกล่าวคําท่ี ดี 
และเป็นประโยชน์ ให ้ เก ิดความจําเรญิเพื่อจะได้เป็นคุณแก่ คนที ่ ได้ ยนิได้ ฟัง 

อยา่ทําใหพ้ระวญิญาณเสียพระทัย
30 และอยา่ทําให้พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิของพระเจ้าเสียพระทัย เพราะโดยพระวญิญาณน้ันท่านได้ ถู ก

ประทับตราหมายท่านไว้จนถึงว ันที ่ทรงไถ่ ให ้ รอด 31 จงให้ใจขมขื่น และใจขัดเคือง และใจโกรธ และการ
ทะเลาะเถียงกัน และการพูดเสียดสี กับการคิดปองรา้ยทุกอยา่ง  อยู ่หา่งไกลจากท่านเถิด 32 และท่านจง
เมตตาต่ อก ัน  มี ใจเอน็ดู ต่อกัน และอภัยโทษให้กันเหมือนดังท่ีพระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให ้ท่าน เพราะ
เหน็แก่พระครสิต์

5
จงดําเนินชวีติในความรกั

1  เหตุ ฉะน้ันท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า  ให ้สมกับเป็นบุตรท่ี รกั 2 และจงดําเนินชวีติในความรกัเหมือน
ดังท่ีพระครสิต์ ได้ ทรงรกัเรา และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครือ่งถวาย และเครือ่งบูชาแด่
พระเจ้าเพื่อเป็นกลิน่สุคนธรสอนัหอมหวาน 3  แต่ การเอย่ถึงการล่วงประเวณี การลามกต่างๆและความโลภ
อยา่ให ้มี ขึ้นในพวกท่านเลยจะได้สมกั บท ่ีท่านเป็ นว ิ สุทธ ิ ชน 4 ทัง้อยา่พูดหยาบคาย  พู ดเล่นไม่ เป็นเรือ่ง และ
พูดตลกหยาบโลนเกเร ซ่ึงเป็นการไม่ สมควร  แต่  ให ้ขอบพระคุณดี กวา่ 5 เพราะท่านรู ้แน่ว ่า คนล่วงประเวณี
คนโสโครก คนโลภ  ท่ี เป็นคนไหว ้รู ปเคารพ จะได้อาณาจักรของพระครสิต์และของพระเจ้าเป็นมรดกก็ 
หามิได้ 6 อยา่ให ้ผู้ ใดล่อลวงท่านด้วยคําท่ี ไม่มี  สาระ เพราะการกระทําเหล่าน้ันเอง พระเจ้าจึงทรงลงพระ
อาชญาแก่ บุ ตรแหง่การไม่ เชื่อฟัง 7  เหตุ ฉะน้ันท่านอยา่คบหาสมาคมกับคนเหล่าน้ันเลย 8 เพราะวา่เม่ื อก ่อ
นท่านเป็นความมืด  แต่  บัดน้ี ท่านเป็นความสวา่งแล้วในองค์ พระผู้เป็นเจ้า จงดําเนินชวีติอยา่งลูกของความ
สวา่ง 9 (ด้วยวา่ผลของพระวญิญาณคือ  ความดี  ทุ กอยา่งและความชอบธรรมทัง้มวลและความจรงิทัง้สิน้�
10 ท่านจงพิสู จน ์ ดู  วา่ ทําประการใดจึงจะเป็ นที ่ชอบพระทัยองค์ พระผู้เป็นเจ้า 11 และอยา่เข้าส่วนกั บก ิจการ
ของความมืดอนัไร ้ผล  แต่ จงติเตียนกิจการเหล่าน้ันดี กวา่ 12 เพราะวา่แม้ แต่ จะพูดถึงการเหล่าน้ัน ซ่ึงพวก
เขากระทําในท่ีลั บก ็ยงัเป็ นที ่ น่าละอาย 13  แต่  สิ ่งสารพัดท่ี ถู กติเตียนแล้ว  ก็ จะปรากฏแจ้งโดยความสวา่ง
เพราะวา่ทุกๆสิง่ท่ี ให ้ปรากฏแจ้ งก ็คือความสวา่ง 14  เหตุ ฉะน้ันพระองค์ตรสัแล้ วว ่า � คนที ่หลั บอย ู่จงต่ืนขึ้น
และจงฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย และพระครสิต์จะทรงส่องสวา่งแก่ ท่าน � 15  เหตุ ฉะน้ันท่านจงระมัดระวงัใน
การดําเนินชวีติให ้ดี อยา่ให้เหมือนคนไร ้ปัญญา  แต่  ให ้เหมือนคนมี ปัญญา 16 จงฉวยโอกาสเพราะวา่ทุกวนั
น้ีเป็นกาลท่ี ชัว่ 17  เหตุ ฉะน้ันอยา่เป็นคนโง ่เขลา  แต่ จงเข้าใจน้ําพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าวา่เป็นอยา่งไร

จงประกอบด้วยพระวญิญาณ
18 และอยา่เมาเหล้าองุน่ซ่ึงจะทําให ้เสียคน  แต่ จงประกอบด้วยพระวญิญาณ 19 จงปราศร ัยก ันด้วยเพลง

สดุ ดี เพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวญิญาณ คือรอ้งเพลงสรรเสรญิและสดุ ดี จากใจของท่านถวายองค์ 
พระผู้เป็นเจ้า 20 จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสําหรบัสิง่สารพัดเสมอ ในพระนามพระเยซู ครสิต์  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ความรกัของพระเยซูต่อครสิตจักรและสามีต่อภรรยา
21 จงยอมฟั งก ันและกันด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า 22 ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟัง

องค์ พระผู้เป็นเจ้า 23 เพราะวา่สามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระครสิต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจั กร 
และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ชว่ยให้รอดของกายน้ัน 24  เหตุ ฉะน้ั นคร ิสตจักรยอมฟังพระครสิต์ ฉันใด ภรรยา
ก็ควรยอมฟังสามี ทุ กประการฉันน้ัน 25 ฝ่ายสามี ก็ จงรกัภรรยาของตน เหมือนอยา่งท่ีพระครสิต์ทรงรกัคริ
สตจั กร และทรงประทานพระองค์เองเพื่อครสิตจั กร 26 เพื่อพระองค์จะได้ทรงแยกตัง้ไว้ และชาํระครสิตจั 
กรน ้ันให ้บรสุิทธิ ์โดยการล้างด้วยน้ําโดยพระวจนะ 27 เพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบครสิตจักรท่ี มีสงา่ราศี  แด่  
พระองค์  เอง  ไม่มี  จุดด่างพรอ้ย  ริว้รอย หรอืมลทินใดๆเลย  แต่  บรสุิทธิ ์ปราศจากตําหนิ 28 เชน่น้ันแหละ  สามี 
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จึงควรจะรกัภรรยาของตนเหมือนรกักายของตนเอง  ผู้  ท่ี รกัภรรยาของตนก็รกัตนเอง 29 เพราะวา่ไม่ มี  ผู้ ใด
เกลียดชงัเน้ือหนังของตนเอง  มี  แต่  เล้ียงดู และทะน ุถนอม เหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทําแก่ ครสิต
จักร 30 เพราะวา่เราเป็นอวยัวะแหง่พระกายของพระองค์  แห ่งเน้ือหนังของพระองค์ และแหง่กระดูกของ
พระองค์ 31 � เพราะเหตุน้ี  ผู้ ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทัง้สองจะเป็น
เน้ื ออ ันเดียวกัน� 32  ข้อน ้ีเป็นข้อลึ กล ั บท ่ีสําคัญมาก  แต่ วา่ข้าพเจ้าพูดถึงพระครสิต์กับคริสตจั กร 33 ถึง
อยา่งไรก็ ดี ท่านทุกคนจงต่างก็รกัภรรยาของตนเหมือนรกัตนเอง และภรรยาก็จงยาํเกรงสามีของตน

6
 หน้าท่ี ของบุตรและบิดามารดา ทาสและนาย

1 ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟั งบ ิดามารดาของตนในองค์ พระผู้เป็นเจ้า เพราะกระทําอยา่งน้ันเป็นการถูก
2 �จงให ้เกียรติ  แก่  บิ ดามารดาของเจ้า� ( น่ี เป็นพระบัญญั ติ ข้อแรกท่ี มี พระสัญญาไว ้ด้วย ) 3 �เพื่อเจ้าจะ
อยูเ่ยน็เป็นสุข และมี อายุ ยนืนานท่ี แผ่ นดินโลก� 4 ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอยา่ยัว่บุตรของตนให ้เก ิดโทสะ  แต่ 
จงอบรมบุตรด้วยการสัง่สอนและการตักเตือนตามหลักขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 5 ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังผู้ 
ท่ี เป็นนายฝ่ายเน้ือหนั งด ้วยใจเกรงกลัวจนตัวสัน่ ด้วยน้ําใสใจจรงิเหมือนกระทําแก่พระครสิต์ 6  ไม่ เหมือน
อยา่งคนท่ีทําแต่ ต่อหน้า อยา่งคนท่ี ทําให ้ชอบใจคน  แต่ จงทําเหมือนอยา่งทาสของพระครสิต์คือกระทําตาม
ชอบพระทัยพระเจ้าด้วยความเต็มใจ 7 จงปรนนิบั ติ นายด้วยจิตใจชื่นบาน เหมือนกับปรนนิบั ติ  องค์  พระผู้
เป็นเจ้า  ไม่ใช ่ ปรนนิบัติ  มนษุย ์8 เพราะท่านรู ้อยู ่ แล ้ วว ่าผู้ใดกระทําความดีประการใด  ผู้ น้ั นก จ็ะได้รบับําเหน็จ
อยา่งน้ันจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอกี  ไม่ วา่เขาจะเป็นทาสหรอืเป็นไทย 9 ฝ่ายนายจงกระทําต่อทาสในทํานอง
เดียวกัน คืออยา่ขู่ เข ็ญเขา เพราะท่านก็ รู ้ แล ้ วว ่านายของท่านทรงประทั บอย ู่ในสวรรค์ และพระองค์ ไม่ ทรง
เลือกหน้าผู้ใดเลย

 ยุทธภัณฑ์ ของครสิเตียน
10  พี่ น้องทัง้หลายของข้าพเจ้า  สุดท้ายน้ี ขอท่านจงมีกําลังขึ้นในองค์ พระผู้ เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดช

อนัมหนัต์ของพระองค์ 11 จงสวมยุทธภัณฑ์ทัง้ชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้
12 เพราะวา่เราไม่ ได้  ต่อสู้ กับเน้ือหนังและเลือดแต่ ต่อสู้ กับเทพผู้ ครอง  ศักดิ  เทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะ
ความมืดแหง่โลกน้ี  ต่อสู้ กับเหล่าวญิญาณท่ีชัว่ในสถานฟ้าอากาศ 13  เหตุ ฉะน้ันจงรบัยุทธภัณฑ์ทัง้ชุดของ
พระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในว ันอ ันชัว่รา้ยน้ันและเม่ือเสรจ็แล้วจะย ืนม ่ันได้ 14  เหตุ ฉะน้ันท่านจงย ื
นม ่ัน เอาความจรงิคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครือ่งป้องกั นอก 15 และเอาข่าวประเสรฐิแหง่
สันติ สุข ซ่ึงเป็นเหตุ ให ้ เก ิดความพรัง่พรอ้มมาสวมเป็นรองเท้า 16 และพรอ้มกับสิง่ทัง้หมดน้ี จงเอาความ
เชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่น้ันท่านจะได้ดั บลู กศรเพลิงของผู้ชัว่รา้ยน้ันเสีย 17 จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็ก
ป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวญิญาณ คือพระวจนะของพระเจ้า

จงอธษิฐานโดยพระวญิญาณทุกเวลา
18 จงอธษิฐานวงิวอนทุกอยา่งและจงขอโดยพระวญิญาณทุกเวลา  ทัง้น้ี จงระวงัตัวด้วยความเพียรทุก

อยา่ง จงอธษิฐานเพื่อว ิสุทธ ิชนทุกคน 19 และอธษิฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อจะทรงประทานใหข้้าพเจ้ามีคํา
พูดและเกิดใจกล้าประกาศถึงข้อลึ กล ับแหง่ข่าวประเสรฐิได้ 20 เพราะข่าวประเสรฐิน้ีเองทําให้ข้าพเจ้าเป็น
ทูตผู้ต้องติดโซ่ อยู ่เพื่อข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสรฐิด้วยใจกล้าตามท่ีข้าพเจ้าควรจะกล่าว 21  แต่  เพื่อให ้ท่าน
ได้ รู ้ เหตุการณ์ ทัง้ปวงของข้าพเจ้าวา่ ข้าพเจ้าเป็นอยู ่อยา่งไร  ที  คิก ัส ซ่ึงเป็นน้องท่ีรกัและเป็นผู้ รบัใช ้อนัสัตย์
ซ่ือในองค์ พระผู้เป็นเจ้า จะได้บอกท่านใหท้ราบถึงเหตุ การณ์  ทัง้ปวง 22 ข้าพเจ้าให ้ผู้  น้ี ไปหาท่าน  ก็  เพราะเหตุ
น้ี  เอง คือใหท่้านได้ทราบถึงเหตุ การณ์ ทัง้ปวงของเรา และเพื่อใหเ้ขาหนนุน้ําใจของท่าน 23  ขอให ้พวกพี่น้อง
ได้รบัสันติสุขและความรกัโดยความเชื่อมาจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซู ครสิต์  เจ้า 24 ขอพระคุณ
ดํารงอยู่กับบรรดาคนท่ีรกัพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยความจรงิใจ เอเมน [ เข ียนถึงชาวเอ
เฟซัสจากกรุงโรม และส่งโดยที คิก ัส�
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
 ฟี ลิปปี

เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ้ีในปี ค�ศ� 62  ขณะท่ี ท่านติดคุกอยู ่ท่ี  กรุ งโรม (1:13; 4:22) เปาโลมีความ
รกัเป็นพิเศษต่อครสิเตียนท่ีเมืองฟีลิปปี (ซ่ึงอยู่ในแควน้มาซิโดเนีย� เป็นเมืองท่ีท่านเคยติดคุกอยู่กับสิ
ลาส จดหมายฉบั บน ้ีเป็นจดหมายแหง่ความรกัท่ี มีต ่อพวกครสิเตียนเมืองฟีลิปปี เพราะพวกเขาเคยส่ง
ความชว่ยเหลือให ้แก่ เปาโลขณะท่ีท่านติดคุกอยู่ พวกเขาเคยส่งเงนิและของใช้ไปให้เปาโลโดยเอปาโฟ
รดิทัส (4:10, 16-18) โปรดสังเกตความรกัของเปาโลต่อพวกครสิเตียนท่ี น่ี (1:3, 7-8; 2:12; 4:1) เปาโลได้
รบัประสบการณ์ แห ่งชยัชนะขณะท่ีท่านติดคุ กค ือ  มีความยนิดี ในการขัดสนและความหวิกระหาย และมีใจ
ชื่นชมยนิดี เสมอ เปาโลได้ ขอให ้พวกครสิเตียนท่ีเมืองฟีลิปปี มีน ิสัยเชน่เดียวกั บท ่านในทุกสถานการณ์ ใน
จดหมายฉบั บน ้ีพระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านเปาโลเพื่อให้เราเห ็นว ่าเรา �กระทําทุกสิง่ได้โดยพระครสิต์� (ฟป
4:13)

ความรกัและความยนิดีอนัยิง่ใหญต่่อชาวฟีลิปปี
1 เปาโลและทิโมธี  ผู้รบัใช ้ของพระเยซู ครสิต์  เรยีน บรรดาว ิสุทธ ิชนในพระเยซู ครสิต์ ซ่ึงอยูใ่นเมืองฟีลิปปี

ทัง้บรรดาศิษยาภิบาลและผู้ ชว่ย 2  ขอให ้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซู 
ครสิต์  เจ้า จงดํารงอยู่กั บท ่านเถิด 3 ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเม่ือใด ข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้า
ทุกครัง้ 4 และทุกเวลาท่ีข้าพเจ้าอธษิฐานเพื่อท่านทุกคน ข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความยนิดี 5 เพราะเหตุ ท่ี ท่าน
ทัง้หลายมีส่วนในข่าวประเสรฐิด้วยกัน  ตัง้แต่ วนัแรกมาจนกระทั ่งบ ัดน้ี 6 ข้าพเจ้าแน่ใจในสิง่น้ี วา่  พระองค์  
ผู้ ทรงตัง้ต้นการดี ไว ้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทําให้สําเรจ็จนถึงวนัแหง่พระเยซู ครสิต์ 7 การท่ีข้าพเจ้าคิ 
ดอย ่างน้ันเน่ืองด้วยท่านทัง้หลายก็สมควรแล้ว เพราะวา่ข้าพเจ้ามีท่านในใจของข้าพเจ้า ท่านทัง้หลายได้
รบัส่วนในพระคุณด้วยกั นก ับข้าพเจ้า ในการท่ีข้าพเจ้าถูกจองจํา และในการกล่าวแก้ และหนนุให้ข่าวประ
เสรฐิน้ันตั ้งม ัน่คงอยู่ 8 เพราะวา่พระเจ้าทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าวา่ ข้าพเจ้าเป็นหว่งท่านทัง้หลายเพียงไร
ตามพระทัยเมตตาของพระเยซู ครสิต์ 9 และข้าพเจ้าอธษิฐานขอใหค้วามรกัของท่านจําเรญิยิง่ๆขึ้นในความ
รูแ้ละในวจิารณญาณทุกอยา่ง 10 เพื่อท่านทัง้หลายจะสังเกตได้วา่สิง่ใดประเสรฐิท่ี สุด และเพื่อท่านจะได้
เป็นคนซ่ื อสัตย ์และไม่เป็ นที ่ ติ  ได้ จนถึงวนัของพระครสิต์ 11 จะได้เป็นผู้ ท่ี  บรบูิรณ์ ด้วยผลของความชอบ
ธรรม ซ่ึงเกิดขึ้นโดยพระเยซู ครสิต์ เพื่อถวายพระเกียรติและความสรรเสรญิแด่ พระเจ้า 

การเป็นพยานฝ่ายพระครสิต์ของชาวฟีลิปปี
12  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าปรารถนาใหท่้านทราบวา่ การทัง้ปวงท่ี อุบัติ ขึ้ นก ับข้าพเจ้าน้ัน  ได้  กล ับเป็นเหตุ 

ให ้ข่าวประเสรฐิแผ่ แพร ่กวา้งออกไป 13 จนการท่ีข้าพเจ้าถูกพันธนาการเพราะพระครสิต์ น้ัน  ก็ ปรากฏทัว่
ตลอดกองผู้ คุ มและทัว่สถานท่ี แห ่ งอ ่ืนๆทัง้สิน้ 14 และพี่น้องมากมายในองค์พระผู้เป็นเจ้าท่ี ได้  เก ิดความ
เชื่ อม ่ันเน่ืองด้วยเครือ่งพันธนาการทัง้หลายของข้าพเจ้า และพวกเขาก็ มี ใจกล้าขึ้ นที ่จะกล่าวพระวจนะ
น้ันโดยปราศจากความกลัว 15 ความจร ิงม ีบางคนประกาศพระครสิต์ด้วยจิตใจรษิยาและทุ่มเถียงกัน  แต่  
ก็  มี คนอื่ นที ่ประกาศด้วยใจหว ังด ี16 ฝ่ายหน่ึงประกาศพระครสิต์ด้วยการช ิงด ี ช ิงเด่ นก ัน  ไม่ใช ่ด้วยความ
จรงิใจ จงใจจะเพิม่ความทุกข์ยากให ้แก่ เครือ่งพันธนาการของข้าพเจ้า 17  แต่ ฝ่ายหน่ึงประกาศด้วยใจรกั
โดยรู ้แล ้ วว ่าทรงตัง้ข้าพเจ้าไวป้้องกันข่าวประเสรฐิน้ันไว้ 18 ถ้าเชน่น้ันจะแปลกอะไร  แม้ เขาจะประกาศด้วย
ประการใดก็ ตาม จะเป็นด้วยการแกล้งทําก็ ดี หร ือด ้วยใจจร ิงก ็ ดี  แต่ เขาก็ ได้ ประกาศพระครสิต์  ในการน้ี  
ทําให ้ข้าพเจ้ามี ความยนิดี และจะมี ความชื่นชมยนิดี ต่อไปด้วย 19 เพราะข้าพเจ้ารู ้วา่ โดยคําอธษิฐานของ
ท่าน และโดยการชว่ยเหลือของพระวญิญาณแหง่พระเยซู ครสิต์  น้ี จะเป็นเหตุ ให ้ข้าพเจ้ารบัการชว่ยให ้พ้น 
20 เพราะวา่เป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวงัของข้าพเจ้าวา่ ข้าพเจ้าจะไม่ ได้ รบัความละอายใดๆ
เลย  แต่ เม่ื อก ่อนทุกครั ้งม ีใจกล้าเสมอฉันใด  บัดน้ี  ก็  ขอให ้เป็นเชน่เดียวกันฉันน้ัน พระครสิต์จะได้ทรงรบั
เกียรติในรา่งกายของข้าพเจ้าเสมอ  แม้ จะโดยชวีติหรอืโดยความตาย

เปาโลลังเลใจ
21 เพราะวา่สําหรบัข้าพเจ้าน้ัน การมี ช ีวิตอยู ่ก็ เพื่อพระครสิต์ และการตายก็ ได้  กําไร 22  แต่ ถ้าข้าพเจ้า

ยงั จะ มี ช ีวิตอ ยู่ ใน รา่งกาย ข้าพเจ้า ก็ จะ ทํางาน ให ้เกิด ผล  แต่ ข้าพเจ้า บอก ไม่ ได้ วา่ จะ เลือก ฝ่าย ไหน ดี
23 ข้าพเจ้า ลังเลใจอยู่ ในระหวา่งสองฝ่าย น้ี คือวา่ ข้าพเจ้ามีความปรารถนาท่ีจะจากไปเพื่ออยู่ กับพระ
ครสิต์ ซ่ึงประเสรฐิกวา่มากนัก 24  แต่ การท่ีข้าพเจ้าย ังม ี ช ีวิตอยู่ในรา่งกายน้ี  ก็  มี ความจําเป็นสําหรบัพวก
ท่านมากกวา่ 25 เม่ือข้าพเจ้าแน่ใจอยา่งน้ี แล้ว ข้าพเจ้าก็ทราบวา่ข้าพเจ้าจะยงัอยู่ และคงอยู่กั บท ่านทัง้
หลายเพื่อให้ท่านจําเรญิขึ้นและชื่นชมยนิดีในความเชื่อ 26 เพื่อความปลาบปล้ืมของท่านจะมากยิง่ขึ้นใน
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พระเยซู ครสิต์ เน่ืองด้วยข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะมาหาท่านอกี 27 ขอแต่เพียงให้ท่านดําเนินชวีติให้สมกับ
ข่าวประเสรฐิของพระครสิต์ เพื่อวา่แม้ข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรอืไม่ ก็ตาม ข้าพเจ้าก็จะได้ รู ้ข่าวของท่านวา่
ท่านตั ้งม ่ันคงอยู่  เป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน  ต่อสู้ เหมือนอยา่งเป็นคนเดียวเพื่อความเชื่อแหง่ข่าวประเสรฐิน้ัน
28และไม่เกรงกลัวผู้ ท่ี ขัดขวางท่านแต่ประการใดเลย เม่ือเป็นเชน่น้ี ก็ จะเป็ นที ่ ประจักษ์  แก่ เขาวา่ พวกเขาจะ
ถึงซ่ึงความพินาศ  แต่ พวกท่านก็จะถึงซ่ึงความรอด และการน้ันมาจากพระเจ้า 29 เพราะวา่ได้ทรงโปรดแก่
ท่านเพราะเหน็แก่พระครสิต์  มิใช ่ ให ้ท่านเชื่อถือในพระองค์ เท่าน้ัน  แต่  ให ้ท่านทนความทุกข์ยากเพราะเหน็
แก่ พระองค์  ด้วย 30 คือให้ท่านต้องต่อสู้เชน่เดียวกั บท ่ีท่านได้ เห ็นข้าพเจ้าต่อสู้ และซ่ึงท่านได้ย ินว ่าข้าพเจ้า
กําลังสู้ อยู ่ในขณะน้ี

2
คําเตือนให ้มี  ความรกั  ความสามัคคี และการถ่อมใจ

1  เหตุ ฉะน้ันถ้าได้รบัการเรา้ใจประการใดในพระครสิต์ ถ้ามีการหนนุใจประการใดในความรกั ถ้ามีส่วน
ประการใดกับพระวญิญาณ ถ้ามีการรกัใคร ่เอน็ดู และเหน็อกเหน็ใจประการใด 2  ก็  ขอให ้ท่านทําให ้ความยนิดี 
ของข้าพเจ้าเต็มเป่ี ยม ด้วยการมีความคิ ดอย ่างเดียวกัน  มี ความรกัอยา่งเดียวกัน  มี ใจรูสึ้กและคิดพรอ้ม
เพรยีงกัน 3 อยา่ทําสิง่ใดในทางทุ่มเถียงกันหรอือวดดี  แต่ จงมีใจถ่อมถือวา่คนอื่นดีกวา่ตัว 4 อยา่ใหต่้างคน
ต่างเหน็แก่ ประโยชน์ ของตนฝ่ายเดียว  แต่ จงเหน็แก่ ประโยชน์ ของคนอื่นๆด้วย

พระครสิต์เป็นแบบอยา่งของเราในการถ่อมใจ
5 ท่านจงมีน้ําใจอยา่งน้ี เหมือนอยา่งท่ี พระเยซู  ครสิต์ ทรงมี ด้วย 6  พระองค์  ผู้ ทรงอยู่ในสภาพพระเจ้ามิ ได้ 

ทรงเห ็นว ่าการเท่าเที ยมก ับพระเจ้าน้ันเป็นการแยง่ชงิเอาไปเสีย 7  แต่  ได้ ทรงกระทําพระองค์เองให ้ไม่มี ชื่อ
เสียงใดๆ และทรงรบัสภาพอยา่งผู้ รบัใช ้ทรงถือกําเนิดในลักษณะของมนษุย์ 8 และเม่ือทรงปรากฏพระองค์
ในสภาพมนษุย ์แล้ว  พระองค์  ก็ ทรงถ่อมพระองค์ ลง ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทัง่ความมรณาท่ี 
กางเขน 

พระครสิต์ทรงได้รบัการยกขึ้นอยา่งสูง
9  เหตุ ฉะน้ันพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอยา่งสูงท่ีสุดด้วย และได้ทรงประทานพระนามเหนือนามทัง้

ปวงให ้แก่  พระองค์ 10  เพื่อ �หวัเข่าทุ กห ัวเข่า� ในสวรรค์ ก็ดี  ท่ี  แผ่ นดินโลกก็ ดี  ใต้ พื้นแผ่นดินโลกก็ ดี �จะ
ต้องคุกกราบลง�  นม ัสการในพระนามแหง่พระเยซู น้ัน 11และเพื่อ �ลิน้ทุ กล ิน้จะยอมรบั� วา่พระเยซู ครสิต์ 
ทรงเป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า อนัเป็นการถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้าพระบิดา

คํากําชบัใหเ้ป็นดวงสวา่งของโลก
12  เหตุ  ฉะน้ี พวกท่ีรกัของข้าพเจ้า เหมือนท่านทัง้หลายได้ยอมเชื่อฟังทุกเวลา และไม่ ใช ่เม่ือข้าพเจ้าอยู่

ด้วยเท่าน้ัน  แต่  เดีย๋วน้ี เม่ือข้าพเจ้าไม่ อยู ่ ด้วย ท่านทัง้หลายจงให้ความรอดของตนเกิดผลด้วยความเกรง
กลัวตัวสัน่ 13 เพราะวา่พระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทํากิจอยู่ภายในท่าน ทัง้ให้ท่านมีใจปรารถนาและให ้ประพฤติ 
ตามชอบพระทัยของพระองค์ 14 จงกระทําสิง่สารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน 15 เพื่อท่าน
ทัง้หลายจะปราศจากตําหนิและไม่ มีความผิด  เป็น � บุ ตรท่ีปราศจากตําหนิของพระเจ้า� ในท่ามกลาง � ยุ 
คท่ีคดโกงและวปิลาส� ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสวา่งต่างๆในโลก 16 โดยการป่าวประกาศยกพระ
วจนะอ ันม ี ช ีวติไว ้อยู ่ เสมอ เพื่อข้าพเจ้าจะได้ ชื่นชมยนิดี ในวนัของพระครสิต์ วา่ ข้าพเจ้าไม่ ได้ วิง่เปล่าๆ และ
ไม่ ได้ ทํางานโดยเปล่าประโยชน์

เปาโลกล่าวถึงทิโมธแีละเอปาโฟรดิทัส
17  แท้  จร ิงถ้าแม้ข้าพเจ้าต้องถวายตัวเป็นเครือ่งบู ชา และเป็นการปรนนิบั ติ เพราะความเชื่อของท่านทัง้

หลาย ข้าพเจ้ายงัจะมี ความชื่นชมยนิดี ด้วยกั นก ั บท ่านทัง้หลาย 18 ซ่ึงท่านก็ควรจะยนิดีและชื่นชมด้วยกั นก 
ับข้าพเจ้าด้วยเชน่เดียวกัน 19  แต่ ข้าพเจ้าหวงัใจในพระเยซู เจ้ าวา่ ในไม่ชา้ข้าพเจ้าจะใหทิ้โมธไีปหาพวกท่าน
เพื่อข้าพเจ้าจะได้รบัความชูใจเช ่นก ันเม่ือได้รบัข่าวของท่าน 20 เพราะวา่ข้าพเจ้าไม่ มี  ผู้ ใดท่ี มีน ้ําใจเหมือ
นทิโมธี ซ่ึงจะเอาใจใส่ในทุกข์สุขของท่านอยา่งแท้ จรงิ 21 เพราะวา่คนทัง้หลายยอ่มแสวงหาประโยชน์ของ
ตนเอง  ไม่ได้ แสวงหาประโยชน์ของพระเยซู ครสิต์ 22  แต่ ท่านก็ รู ้ถึงคุณค่าของทิโมธ ีแล ้ วว ่า เขาได้ รบัใช ้รว่ม
กับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสรฐิ เสมือนบุตรรบัใช ้บิดา 23  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าหวงัใจวา่ พอจะเหน็ได้
วา่จะเกิดการอยา่งไรแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใช้เขาไปโดยเรว็ 24  แต่ ข้าพเจ้าไวว้างใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าวา่
ในไม่ชา้ข้าพเจ้าเองจะมาหาท่านด้วย 25 ข้าพเจ้าคิดแล้ วว ่า จะต้องให้เอปาโฟรดิทั สน ้องชายของข้าพเจ้า
ซ่ึงเป็นเพื่อนรว่มงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้า และเป็นผู้นําข่าวของพวกท่าน และได้ ปรนนิบัติ ข้าพเจ้า
ในยามขัดสน มาหาท่านทัง้หลาย 26 เพราะวา่เขาคิดถึงท่านทุกคน และเป็นทุกข์มากเพราะท่านได้ข่าววา่
เขาป่วย 27 เขาป่วยจรงิๆ ป่วยจนเกือบจะตาย  แต่ พระเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเขา และไม่ ใช ่ทรงโปรดเขา
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คนเดียว  แต่ ทรงโปรดข้าพเจ้าด้วย เพื่อไม่ ให ้ข้าพเจ้ามี ความทุกข์ ซ้อนทุกข์ 28  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงรบีรอ้น
ใช้เขาไป หวงัวา่เม่ือท่านทัง้หลายได้ เห ็นเขาอกี ท่านจะได้ ชื่นชมยนิดี และความทุกข์ของข้าพเจ้าจะเบาบาง
ไปสักหน่อย 29  เหตุ ฉะน้ันท่านจงต้อนรบัเขาไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยนิดี ทุกอยา่ง และจงนับถือ
คนอยา่งน้ี 30 ด้วยวา่เขาเกือบจะตายเสียแล้วเพราะเหน็แก่การของพระครสิต์ คือได้เส่ียงชวีติของตน เพื่อ
การปรนนิบั ติ ของท่านทัง้หลายท่ีบกพรอ่งต่อข้าพเจ้าอยูน้ั่นจะได้เต็มบรบูิ รณ ์

3
จงระวงัผู้สอนเท็จ เปาโลสรุปชวีติในอดีตของตน

1  สุดท้ายน้ี พวกพี่น้องของข้าพเจ้า จงชื่นชมยนิดีในองค์ พระผู้เป็นเจ้า การท่ีข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่า
น้ีถึงท่านซ้ําอกี  ก็ หาเป็นการลําบากแก่ข้าพเจ้าไม่  แต่ เป็นการปลอดภัยสําหร ับท ่านทัง้หลาย 2 จงระวงัพวก
สุนัข จงระวงับรรดาคนท่ี ทําชัว่ จงระวงัพวกถือการเชอืดเน้ือเถือหนัง 3 เพราะวา่เราทัง้หลายเป็นพวกถือ
พิธ ีเข้าสุหนัต คือเป็นผู้ นม ัสการพระเจ้าด้วยจิตวญิญาณ และชื่นชมยนิดีในพระเยซู ครสิต์ และไม่ ได้  ไว ้ใจ
ในเน้ือหนัง 4  ถึงแม้ วา่ข้าพเจ้าเองมี เหตุ  ท่ี จะไวใ้จในเน้ือหนัง ถ้าผู้อื่นคิดวา่เขามี เหตุ ผลท่ีจะไวใ้จในเน้ือ
หนัง ข้าพเจ้าก็ มี มากกวา่เขาเสี ยอ ีก 5 คือเม่ือข้าพเจ้าเกิดมาได้แปดว ันก ็ ได้  เข้าสุหนัต ข้าพเจ้าเป็นชนชาติ 
อสิราเอล ตระกูลเบนยามิน เป็นชาติ ฮ ีบรู เก ิดจากชาวฮบีรู ในด้านพระราชบัญญั ติ  ก็  อยู ่ในคณะฟาร ิสี 6 ใน
ด้านความกระตือรอืร ้นก ็ ได้ ข่มเหงครสิตจั กร ในด้านความชอบธรรมซ่ึ งม ี อยู ่โดยพระราชบัญญั ติ ข้าพเจ้าก็ 
ไม่มีท่ีติ  ได้ 

เปาโลยนิดีสละทุกสิง่เพื่อพระครสิต์
7  แต่ วา่สิง่ใดท่ีเคยเป็นคุณประโยชน์ แก่  ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือวา่สิง่น้ันไร ้ประโยชน์  แล ้วเพื่อเหน็แก่พระ

ครสิต์ 8  ท่ี  จร ิงข้าพเจ้าถือวา่สิง่สารพัดไร ้ประโยชน์ เพราะเหน็แก่ความประเสรฐิแหง่ความรู้ถึงพระเยซู 
ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุ พระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิง่สารพัด และถือวา่สิง่
เหล่าน้ันเป็นเหมือนหยากเหยื่อ เพื่อข้าพเจ้าจะได้พระครสิต์ 9 และจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์  ไม่มี ความ
ชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซ่ึงได้มาโดยพระราชบัญญั ติ  แต่  มี มาโดยความเชื่อในพระครสิต์ เป็นความชอบ
ธรรมซ่ึงมาจากพระเจ้าโดยความเชื่อ

จงปรารถนาท่ีจะเป็นอยา่งพระครสิต์
10 เพื่อข้าพเจ้าจะได้ รู ้จักพระองค์ และฤทธิ์เดชแหง่การฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระองค์ และรว่มทุกข์กับ

พระองค์ คือยอมตัง้อารมณ์ตายเหมือนพระองค์ 11 ถ้าโดยวธิ ีหน ึ่งวธิใีดข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความ
ตายด้วย 12  มิใช ่วา่ข้าพเจ้าได้ แล้ว หรอืสําเรจ็แล้ว  แต่ ข้าพเจ้ากําลังบากบั ่นม ุ่งไป เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอา
ตามอยา่งท่ี พระเยซู  ครสิต์  ได้ ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์ แล้ว 13  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าไม่ถือวา่
ข้าพเจ้าได้ฉวยไว ้ได้  แล้ว  แต่ ข้าพเจ้าทําอยา่งหน่ึง คือลื มสิ ่งท่ีผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิง่ท่ี 
อยู ่ ข้างหน้า 14 ข้าพเจ้ากําลังบากบั ่นม ุ่งไปสู่ หลักชยั เพื่อจะได้รบัรางวลัซ่ึงพระเจ้าได้ทรงเรยีกจากเบื้องบน
ให้เราไปรบัในพระเยซู ครสิต์ 15  เหตุ ฉะน้ันให้เราซ่ึงเป็นผู้ ใหญ่  แล ้วมีใจคิ ดอย ่างน้ัน และถ้าท่านคิ ดอย ่างอื่น
พระเจ้าก็จะทรงโปรดสําแดงสิง่น้ี ให ้ แก่ ท่านด้วย 16  แต่ เราได้ แค่ ไหนแล้ว  ก็  ให ้เราดําเนินตรงตามน้ันต่อไป
คือใหเ้ราคิดเหน็อยา่งเดียวกัน

แบบอยา่งท่ี ดี ของเปาโลและศั ตรู ของพระครสิต์ (1 คร 11:1)
17  พี่ น้องทัง้หลาย ท่านจงดําเนินตามอยา่งข้าพเจ้า และคอยดูคนทัง้หลายเหล่าน้ั นที ่ดําเนินตามอยา่ง

เดียวกัน เหมือนท่านทัง้หลายได้พวกเราเป็นตัวอยา่ง 18 (เพราะวา่มีคนหลายคนท่ี ประพฤติ ตัวเป็นศั ตรู ต่อ
กางเขนของพระครสิต์ ซ่ึงข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงเรือ่งของเขาหลายครัง้แล้ว และบัดน้ียงับอกท่านอ ีกด ้วย
น้ําตาไหล 19 ปลายทางของคนเหล่าน้ันคือความพินาศ พระของเขาคือกระเพาะ เขายกความท่ีน่าอบัอาย
ของเขาขึ้นมาโอ ้อวด เขาสนใจในวตัถุ ทางโลก )

จงเฝ้ารอการเสด็จกลับมาของพระครสิต์
20 ฝ่ายเราเป็นชาวสวรรค์ เรารอคอยพระผู้ชว่ยให้รอดซ่ึงจะเสด็จมาจากสวรรค์ คือพระเยซู ครสิต์  เจ้า 

21  พระองค์ จะทรงเปล่ียนแปลงกายอนัต่ําต้อยของเรา  ให ้เหมือนพระกายอนัทรงสงา่ราศีของพระองค์ ด้วย
ฤทธานภุาพซ่ึงพระองค์ทรงสามารถปราบสิง่สารพัดลงใต้อาํนาจของพระองค์

4
 การเตือนสติ  ให ้ มี ใจยนิดีและเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน

1  เหตุ ฉะน้ันพี่ น้องทัง้หลายของข้าพเจ้า  ผู้ เป็ นที ่ รกั เป็ นที ่ ปรารถนา เป็ นที ่ ยนิดี และเป็นมงกุฎของ
ข้าพเจ้า พวกท่ีรกัของข้าพเจ้า จงย ืนม ่ันในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 2 ข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดีย และขอเตือน
นางสินทิเคให ้มี  จิ ตใจปรองดองกันในองค์ พระผูเ้ป็นเจ้า 3 ข้าพเจ้าขอรอ้งท่านด้วย  ผู้ เป็นเพื่อนรว่มแอกแท้ๆ
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ของข้าพเจ้า  ให ้ท่านชว่ยผู้หญิงเหล่าน้ัน  ผู้ ซ่ึงได้ทํางานในข่าวประเสรฐิด้วยกั นก ับข้าพเจ้าและกับเคลเม
ด้วย รวมทัง้คนอื่ นที เ่ป็นเพื่อนรว่มงานของข้าพเจ้า ซ่ึงชื่อของเขาเหล่าน้ั นม ี อยู ่ในหนังสือแหง่ชวีติแล้ว 4 จง
ชื่นชมยนิดีในองค์พระผูเ้ป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอยํ้าอกีครัง้วา่ จงชื่นชมยนิดี เถิด 

 วธิ ีขจัดความกระวนกระวาย
5 จงให ้จิ ตใจท่ีออ่นสุภาพของท่านประจั กษ ์ แก่ คนทัง้ปวง  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู ่ใกล้  แล้ว 6 อยา่ทุกข์

รอ้นในสิง่ใดๆเลย  แต่ จงทูลเรือ่งความปรารถนาของท่านทุกอยา่งต่อพระเจ้า ด้วยการอธษิฐาน การวงิวอน
กับการขอบพระคุ ณ 7  แล ้วสันติสุขแหง่พระเจ้า ซ่ึงเกินความเข้าใจทุกอยา่ง จะคุ้มครองจิตใจและความคิด
ของท่านไวใ้นพระเยซู ครสิต์ 

จะมี สันติ สุขจากพระเจ้าได้ อยา่งไร 
8  พี่ น้องทัง้หลาย ในท่ีสุดน้ี  สิ ่งใดท่ี จรงิ  สิ ่งใดท่ี น่านับถือ  สิ ่งใดท่ี ยุติธรรม  สิ ่งใดท่ี บรสุิทธิ ์ สิ ่งใดท่ี น่ารกั 

 สิ ่งใดท่ี น่าฟัง คือถ้ามี สิ ่งใดท่ี ล้ําเลิศ  สิ ่งใดท่ีควรแก่ การสรรเสรญิ  ก็ ขอจงใครค่รวญดู สิ ่งเหล่าน้ี 9 จงกระทํา
ทุกสิง่ท่ีท่านได้ เรยีนรู ้และได้รบัไว้  ได้ ยนิและได้ เห ็นในข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าแหง่สันติสุขจะทรงสถิ ตก ั 
บท ่าน

ชยัชนะอนัน่าอศัจรรยข์องเปาโล
10  แต่ ข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยนิดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอยา่งยิง่ เพราะวา่ในท่ีสุดท่านก็ ได้ ฟ้ืนการระลึกถึง

ข้าพเจ้าอกี ท่านคิดถึงข้าพเจ้าจรงิๆ  แต่ ยงัหาโอกาสไม่ ได้ 11 ข้าพเจ้าไม่ ได้  กล ่าวถึงเรือ่งความขัดสน เพราะ
ข้าพเจ้าจะมีฐานะอยา่งไรก็ ตาม ข้าพเจ้าก็ เรยีนรู ้ แล ้ วท ่ีจะพอใจอยู ่อยา่งน้ัน 12 ข้าพเจ้ารูจั้กท่ีจะเผชญิกับ
ความตกต่ํา และรูจั้กท่ีจะเผชญิกับความอุดมสมบู รณ ์  ไม่  วา่ท่ี ไหนหรอืในกรณี ใดๆ ข้าพเจ้าได้รบัการสัง่สอน
ใหเ้ผชญิกับความอิ ่มท อ้งและความอดอยาก ทัง้ความสมบู รณ ์ พู นสุขและความขัดสน 13 ข้าพเจ้ากระทําทุก
สิง่ได้โดยพระครสิต์ ผู้ ทรงเสรมิกําลังข้าพเจ้า 14 ถึงกระน้ันท่านทัง้หลายได้กระทําดี อยู ่ แล้ว  ท่ี ท่านได้ รว่ม
ทุกข์ กับข้าพเจ้า 15 และพวกท่านชาวฟีลิปปี ก็ ทราบอยู ่แล ้ วว ่า การประกาศข่าวประเสรฐิในเวลาเริม่แรกน้ัน
เม่ือข้าพเจ้าออกไปจากแควน้มาซิโดเนีย  ไม่มี ครสิตจักรใดมีส่วนรว่มกับข้าพเจ้าในการให้ทานและรบัทาน
น้ันเลย นอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่าน้ัน 16 เพราะเม่ือข้าพเจ้าอยู ่ท่ี เมืองเธสะโลนิ กา พวกท่านก็ ได้ ฝาก
ของมาชว่ยหลายครัง้หลายหน สําหรบัความขัดสนของข้าพเจ้า 17  มิใช ่วา่ข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รบัของให้
 แต่ วา่ข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกําไรในบัญชีของท่านมากขึ้น 18  แต่ ข้าพเจ้ามีของสารพัด และมี บรบูิรณ์  
อยู ่ แล้ว ข้าพเจ้าก็อิม่อยู่เพราะได้รบัของซ่ึงเอปาโฟรดิทัสได้นํามาจากพวกท่าน เป็นกลิน่หอม เป็นเครือ่ง
บูชาท่ีทรงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้า 19 และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิง่สารพัดตามท่ีท่าน
ต้องการน้ันจากทรพัย์อ ันร ุ่งเรอืงของพระองค์โดยพระเยซู ครสิต์ 20  บัดน้ี  ขอให ้สงา่ราศีจงมี แด่ พระเจ้าพระ
บิดาของเราสืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน 21 ข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายงัว ิสุทธ ิชนทุกคนในพระเยซู ครสิต์ 
 พี่ น้องทัง้หลายท่ี อยู ่กับข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมายงัท่าน 22 พวกว ิสุทธ ิชนทัง้ปวงฝากความคิดถึงมายงั
ท่านทัง้หลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกข้าราชการของซี ซาร ์23  ขอให ้พระคุณแหง่พระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าของเรา  ดํารงอยู ่กั บท ่านทัง้หลายเถิด เอเมน [ เข ียนถึงชาวฟีลิปปีจากกรุงโรม และส่งโดยเอปาโฟ
รดิทัส�
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
โคโลสี

เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ีใ้นปี ค�ศ� 62  ขณะท่ี ท่านติดคุกอยู ่ท่ี  กรุ งโรม (1:24; 4:18)  ที  คิก ัสเป็นผูส่้งจด
หมายฉบั บน ้ีไปถึงชาวโคโลสี (4:7-8)  เป็นไปได้ วา่ที คิก ัสได้ส่งจดหมายฉบั บน ้ีและจดหมายถึงชาวเอเฟซัส
ในชว่งเวลาเดียวกัน และโอเนสิมัสไปกับเขาด้วย (4:9)

เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ้ีเพื่อแก้ไขปัญหาบางอยา่งในครสิตจักรท่ีเมืองโคโลสี  เชน่ การไหว ้ทูตสวรรค์ 
การตามพิธกีรรมต่างๆของมนษุย์  เป็นต้น เปาโลต้องการใหค้รสิตจักรท่ีเมืองเลาดี เซ ี ยอ ่านจดหมายฉบั บน 
ี้ ด้วย (2:1; 4:16) เปาโลทราบถึงปัญหาในคริสตจั กรน ้ีโดยเอปาฟรสัซ่ึงอยู่ในกรุงโรมในเวลาน้ัน (1:7-8)
 ไม่มี การบันทึกวา่เปาโลเคยไปท่ีเมืองโคโลสี  แต่ ถึงกระน้ันท่านก็ รู ้จักครสิเตียนบางคนท่ี น่ัน ในจดหมาย
ฉบั บน ้ีเปาโลเน้นถึง ความเป็นพระเจ้าและความยิง่ใหญ่ของพระครสิต์ ความครบบรบูิ รณ ์ของผู้ ท่ี เชื่อใน
พระองค์ และหน้าท่ีต่างๆของครอบครวั รวมทัง้นายกับทาสด้วย

คําคํานับของเปาโลด้วยใจยนิดี
1 เปาโล อคัรสาวกของพระเยซู ครสิต์ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และทิโมธน้ีองชายของเรา 2  เรยีน ว ิ

สุทธ ิชนและพี่น้องท่ี สัตย ์ซ่ือในพระครสิต์  ณ เมืองโคโลสี  ขอให ้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา
ของเรา และพระเยซู ครสิต์  เจ้ าดํารงอยู่กั บท ่านเถิด 3 เราขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาของพระเยซู ครสิต์  
องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา เราอธษิฐานเพื่อท่านทัง้หลายเสมอ 4  ตัง้แต่ เราได้ยนิถึงความเชื่อของท่านใน
พระเยซู ครสิต์ และเรือ่งความรกัซ่ึงท่านมีต่อว ิสุทธ ิชนทัง้ปวง 5  โดยเหตุ ซ่ึ งม ีความหว ังอ ันสะสมไวสํ้าหร ับท 
่านในสวรรค์ซ่ึงเม่ื อก ่อนท่านเคยได้ยนิมาแล้วในพระวจนะแหง่ความจรงิของข่าวประเสรฐิ 6 ซ่ึงแผ่ แพร ่มา
ถึงท่านดังท่ีกําลังเกิดผลและทวขีึ้นทัว่โลก เชน่เดียวกั บท ่ีกําลังเป็นอยู่ในตั วท ่านทัง้หลายด้วย  ตัง้แต่  วนัท่ี 
ท่านได้ยนิและได้ รู ้จักพระคุณของพระเจ้าตามความจรงิ 7  ดังท่ี ท่านได้เรยีนจากเอปาฟรสัซ่ึงเป็นเพื่อนรว่ม
งานท่ีรกัของเรา เขาเป็นผู้ รบัใช ้อนัสัตยซ่ื์อของพระครสิต์เพื่อพวกท่าน 8  ผู้  ได้ เล่าใหเ้ราฟังถึงความรกัท่ีท่าน
มี อยู ่ในพระวญิญาณด้วย

คําอธษิฐานของเปาโลเพื่อว ิสุทธ ิชนชาวโคโลสี
9  เพราะเหตุน้ี พวกเราเหมือนกัน  นับตัง้แต่  วนัท่ี เราได้ ยนิ  ก็  ไม่ได้ หยุดในการท่ีจะอธษิฐานขอเพื่อท่าน

และปรารถนาใหท่้านเต็มไปด้วยความรูถึ้งพระประสงค์ของพระองค์ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่าย
จิตวญิญาณ 10 เพื่อท่านจะได้ดําเนินชวีติอยา่งสมควรต่อองค์ พระผู้เป็นเจ้า ตามบรรดาความชอบ  ให ้ เก ิด
ผลในการดี ทุกอยา่ง และจําเรญิขึ้นในความรูถึ้งพระเจ้า 11  มี กําลังมากขึ้นทุกอยา่งโดยฤทธิเ์ดชแหง่สงา่
ราศีของพระองค์  ให ้ มี บรรดาความเพียร และความอดทนไวน้านด้วยความยนิดี 12  ให ้ขอบพระคุณพระบิดา
 ผู้ ทรงทําให้เราทัง้หลายสมกั บท ่ี จะเข้ าส่วนได้รบัมรดกด้วยกั นก ับว ิสุทธ ิชนในความสวา่ง 13  พระองค์  ได้ 
ทรงชว่ยเราให้พ้นจากอาํนาจของความมืด และได้ทรงยา้ยเรามาตัง้ไวใ้นอาณาจักรแหง่พระบุตรท่ีรกัของ
พระองค์ 14 ในพระบุตรน้ันเราจึงได้รบัการไถ่โดยพระโลหติของพระองค์ คือเป็นการทรงโปรดยกบาปทัง้
หลายของเรา

พระครสิต์ทรงเป็นศีรษะของครสิตจั กร 
15  พระองค์ ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า  ผู้ ซ่ึงไม่ ประจักษ์  แก่  ตา ทรงเป็นบุตรหวัปีเหนือสรรพสิง่ทัง้ปวง

16 เพราะวา่โดยพระองค์สรรพสิง่ได้ ถู กสรา้งขึ้น ทัง้ในท้องฟ้าและท่ี แผ่ นดินโลก  สิ ่งซ่ึงประจั กษ ์ แก่ ตาและ
ซ่ึงไม่ ประจักษ์  แก่  ตา  ไม่ วา่จะเป็นเทวบัลลั งก ์หรอืเป็นเทพอาณาจั กร หรอืเป็นเทพผู้ ครอง หรอืศั กด ิ เทพ 
สรรพสิง่ทัง้สิน้ถูกสรา้งขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ 17  พระองค์ ทรงดํารงอยูก่่อนสรรพสิง่ทัง้ปวง และ
สรรพสิง่ทัง้ปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์ 18  พระองค์ ทรงเป็นศีรษะของกายคือครสิตจั กร  พระองค์ ทรง
เป็ นที ่ เริม่ต้น เป็นบุตรหวัปี ท่ี ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิง่ทัง้ปวง
19 ด้วยวา่เป็ นที ่ชอบพระทัยพระบิดาท่ีจะใหค้วามบรบูิ รณ ์ทัง้สิ ้นม ี อยู ่ในพระองค์

พระครสิต์ ทําให ้ เก ิดสันติภาพและการคืนดี
20 และโดยพระองค์น้ันให ้สิ ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระองค์ เอง โดยพระองค์น้ันข้าพเจ้าพูดได้ วา่  ไม่ วา่

สิง่ น้ันจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรอืในท้องฟ้า  พระองค์ ทรงทําให ้มี  สันติ ภาพโดยพระโลหติแหง่กางเขนของ
พระองค์ 21 และพวกท่านซ่ึงเม่ื อก ่อนน้ี ไม่  ถู  กก ันและเป็นศั ตรู ในใจด้วยการชัว่ต่างๆ  บัดน้ี  พระองค์ ทรงโปรด
ให ้คืนดี กับพระองค์ 22 โดยความตายแหง่พระกายเน้ือหนังของพระองค์เพื่อจะได้ถวายท่านใหเ้ป็นผู้ บรสุิทธิ ์
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 ไร ้ ตําหนิ และไรข้้อกล่าวหาในสายพระเนตรของพระองค์ 23 คือถ้าท่านดํารงและตั ้งม ่ันอยู่ในความเชื่อ และ
ไม่โยกยา้ยไปจากความหวงัในข่าวประเสรฐิซ่ึงท่านได้ยนิแล้ว และท่ี ได้ ประกาศแล้วแก่ มนษุย ์ ทุ กคนท่ี อยู ่ ใต้  
ฟ้า ซ่ึงข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้ รบัใช ้ในการน้ัน

พระครสิต์สถิตอยู ่ภายใน 
24  บัดน้ี ข้าพเจ้ามี ความยนิดี ในการท่ี ได้ รบัความทุกข์ยากเพื่อท่าน ส่วนการทนทุกข์ของพระครสิต์ ท่ี ยงั

ขาดอยู ่น้ัน ข้าพเจ้าก็รบัทนจนสําเรจ็ในเน้ือหนังของข้าพเจ้าเพราะเหน็แก่พระกายของพระองค์คือครสิตจั 
กร 25 ข้าพเจ้าได้ ถู กตัง้ใหเ้ป็นผู้ รบัใช ้ ตามท่ี พระเจ้าได้ทรงโปรดมอบภาระใหข้้าพเจ้าเพื่อท่าน เพื่อจะใหพ้ระ
วจนะของพระเจ้าสําเรจ็ 26 คือข้อความลึ กล ับซ่ึงซ่อนเรน้อยู่หลายยุคและหลายชัว่อายุ น้ัน  แต่  บัดน้ี  ได้ ทรง
โปรดให้เป็ นที ่ ประจักษ์  แก่ว ิ สุทธ ิชนของพระองค์ แล้ว 27 พระเจ้าทรงชอบพระทัยท่ีจะสําแดงให ้คนต่างชาติ  
รู ้ วา่ อะไรเป็นความมัง่คัง่ของสงา่ราศี แห ่งข้อลึ กล ั บน ้ีคือท่ีพระครสิต์ทรงสถิตในท่านอนัเป็ นที ่หวงัแหง่สงา่
ราศี 28  พระองค์ น้ันแหละเราประกาศอยู่ โดยเตือนสติ ทุ กคนและสัง่สอนทุกคนโดยใช ้สติ ปัญญาทุกอยา่ง
เพื่อเราจะได้ถวายทุกคนให ้เป็นผู้ใหญ่  แล ้วในพระเยซู ครสิต์ 29 เพราะเหตุน้ันข้าพเจ้าจึงกระทําการงานด้วย
โดยความอุตสาหะตามการกระทําของพระองค์ ผู้ ทรงออกฤทธิก์ระทําอยูใ่นตัวข้าพเจ้า

2
พระครสิต์เป็นคลังแหง่ปัญญาและความรู ้ทัง้ปวง 

1 เพราะข้าพเจ้าใคร ่ให ้ท่านรู ้วา่ ข้าพเจ้าสู้ อุตส่าห ์มากเพียงไรเพื่อท่าน เพื่อชาวเมืองเลาดี เซ ียและเพื่อคน
ทัง้ปวงท่ียงัไม่ เห ็นหน้าของข้าพเจ้าในฝ่ายเน้ือหนัง 2 เพื่อเขาจะได้รบัความชู ใจ และเข้าติดสนิทกันในความ
รกั และมัน่ใจในความอุดมสมบู รณ ์ แห ่งความเข้าใจ และเข้าในความรูค้วามลึ กล ับของพระเจ้าและของพระ
บิดาและของพระครสิต์ 3 ซ่ึงคลังสติปัญญาและความรู ้ทุ กอยา่งทรงปิดซ่อนไวใ้นพระองค์ 4 ข้าพเจ้ากล่าว
เชน่น้ีเพื่ อม ิ ให ้ ผู้ ใดล่อลวงท่านด้วยคําชกัชวนอนัน่าฟัง 5 เพราะถึงแม้วา่ตัวของข้าพเจ้าไม่ อยู ่กั บท ่าน  แต่ 
ใจของข้าพเจ้ายงัอยู่กั บท ่าน และมี ความชื่นชมยนิดี  ท่ี  ได้  เห ็นท่านอยู่กันอยา่งเรยีบรอ้ย และเหน็ความเชื่ 
อม ่ันคงของท่านในพระครสิต์ 6  เหตุ ฉะน้ันตามท่ีท่านได้ต้อนรบัเอาพระเยซู ครสิต์  เจ้ ามาแล้วอยา่งไร  ก็  ให ้
ดําเนินชวีติในพระองค์อยา่งน้ันต่อไป 7 โดยท่านได้ ถู กวางรากลงไว ้แล้ว และถู กก ่อรา่งสรา้งขึ้นในพระองค์ 
ให ้ สมบูรณ์ และถูกตัง้ให้มัน่คงอยู่ในความเชื่อตามท่ีท่านได้รบัการสอนมาแล้ วน ้ัน จึงเต็ มล ้นด้วยการ
ขอบพระคุณอยูใ่นน้ัน

จงหลีกเล่ียงธรรมเนียมต่างๆและปรชัญาของมนษุย์
8 จงระวงัให ้ดี เกรงวา่จะมี ผู้ ใดทําให้ท่านตกเป็นเหยื่ อด ้วยหลักปรชัญาและด้วยคําล่อลวงอนัไม่ มี  สาระ 

ตามธรรมเนียมของมนษุย์ ตามหลักการต่างๆท่ีเป็นของโลก  ไม่ใช ่ตามพระครสิต์ 9 เพราะวา่ในพระองค์น้ัน
สภาพของพระเจ้าดํารงอยู ่อยา่งบรบูิรณ์ 10 และท่านได้ความครบบรบูิ รณ ์ในพระองค์  ผู้ เป็นศีรษะแหง่ปวง
เทพผู้ครองและศั กด ิ เทพ 

บัพติศมาคือความตายและการฟ้ืนขึ้น
11 ในพระองค์ น้ัน ท่านได้รบัเข้าสุ หน ัต ซ่ึงเป็นการเข้าสุ หน ัตท่ีมื อมนษุย ์ มิได้  กระทํา โดยท่ีท่านได้สละกาย

แหง่ความบาปของเน้ือหนังเสีย โดยการเข้าสุ หน ัตแหง่พระครสิต์ 12  ได้  ถู กฝังไว้กับพระองค์ในบัพติศมา
ซ่ึงท่านได้เป็นขึ้นมากับพระองค์ ด้วย โดยความเชื่อในการกระทําของพระเจ้า  ผู้  ได้ ทรงบันดาลให ้พระองค์ 
เป็นขึ้นมาจากความตาย 13 และท่านท่ีตายแล้วด้วยความบาปทัง้หลายของท่านและด้วยเหตุ ท่ี เน้ือหนังของ
ท่านมิ ได้  เข้าสุหนัต  พระองค์  ได้ ทรงให้ท่านมี ช ีว ิตด ้วยกั นก ับพระองค์และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทัง้
หลายของท่าน

 พระราชบัญญัติ  แห ่งพิธต่ีางๆถูกตรงึไว ้ท่ี กางเขนน้ัน
14  พระองค์ ทรงลบกรมธรรม์ในข้ อบ ัญญั ติ ต่างๆท่ีต่อต้านเราอยู่ ซ่ึงขัดขวางเราและได้ทรงหยบิเอาไปเสีย

ให ้พ้น โดยทรงตรงึไว ้ท่ี กางเขนของพระองค์ 15  พระองค์ ทรงปลดเทพผู้ครองและศั กด ิเทพเสีย  พระองค์  ได้ 
ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยกางเขนน้ัน 16  เหตุ ฉะน้ันอยา่ให ้ผู้ ใดพิพากษาปรกัปราํท่านในเรือ่งการกิน
การด่ืม ในเรือ่งการถือเทศกาล วนัต้นเดือน หรอืวนัสะบาโต 17  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นเพียงเงาของเหตุ การณ์  ท่ี จะมี
มาในภายหลัง  แต่ กายน้ันเป็นของพระครสิต์

จงหลีกเล่ียงหลักการฝ่ายโลก
18 อยา่ให ้ผู้ ใดโกงบําเหน็จของท่านด้วยการจงใจถ่อมตัวลงและกราบไหว ้ทูตสวรรค์  ใฝ่ ฝันในสิง่เหล่าน้ั 

นที ่เขาไม่ ได้  เหน็ ผยองขึ้นเปล่าๆตามความคิดของเน้ือหนัง 19 และไม่ ได้ ย ึดม ่ันในพระองค์ ผู้ ทรงเป็นศีรษะ
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ศีรษะน้ันเป็นเหตุ ให ้กายทัง้หมดได้รบัการบํารุงเล้ียงและติดต่ อก ันด้วยข้อและเอน็ต่างๆ จึงได้เจรญิขึ้นตาม
ท่ีพระเจ้าทรงโปรดให้เจรญิขึ้นน้ัน 20 ถ้าท่านตายกับพระครสิต์พ้นจากหลักการต่างๆท่ีเป็นของโลกแล้ว  
เหตุ ไฉนท่านจึ งม ี ช ีวติอยูเ่หมือนกับวา่ท่านยงัอยูฝ่่ายโลก ยอมอยู ่ใต้ กฎต่างๆ 21 ( เชน่ �อยา่แตะต้อง� �อยา่
ชมิ� �อยา่เอามือหยบิ� 22 ซ่ึงทัง้หมดจะพินาศเม่ือทําดังน้ัน� อนัเป็นหลักธรรมและคําสอนของมนษุย์
23  จรงิอยู ่ สิ ่งเหล่าน้ี ดู  ท่าที  มี  ปัญญา คือการเต็มใจนมัสการ การถ่อมตัวลง และการทรมานกาย  แต่  ไม่มี  
ประโยชน์ อะไรในการต่อสู้กับความต้องการของเน้ือหนัง

3
จงแสวงหาสิง่ท่ี อยู ่ เบื้องบน 

1 ถ้าท่านรบัการทรงชุบใหเ้ป็นขึ้นมาด้วยกั นก ับพระครสิต์ แล้ว  ก็ จงแสวงหาสิง่ซ่ึงอยู่เบื้องบนในท่ีซ่ึงพระ
ครสิต์ทรงประทับข้างขวาพระหตัถ์ของพระเจ้า 2 จงฝังความคิดของท่านไว้กับสิง่ทัง้หลายท่ี อยู ่ เบื้องบน  
ไม่ใช ่กับสิง่ทัง้หลายซ่ึงอยู ่ท่ี  แผ่ นดินโลก 3 เพราะวา่ท่านได้ตายแล้วและชวีติของท่านซ่อนไว้กับพระครสิต์
ในพระเจ้า 4 เม่ือพระครสิต์ ผู้ ทรงเป็นชวีติของเราจะทรงปรากฏ ขณะน้ันท่านก็จะปรากฏพรอ้มกับพระองค์
ในสงา่ราศี ด้วย 

จงสวมมนษุย ์ใหม่  ทุกวนั 
5  เหตุ ฉะน้ันจงประหารอวยัวะของท่านซ่ึงอยู่ฝ่ายโลกน้ี คือการล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา

ความปรารถนาชัว่ และความโลภ ซ่ึงเป็นการนับถือรูปเคารพ 6 เพราะสิง่เหล่าน้ี พระอาชญาของพระเจ้า
ก็ลงมาแก่ บุ ตรแหง่การไม่ เชื่อฟัง 7 ครัง้หน่ึงท่านเคยดําเนินตามสิง่เหล่าน้ี ด้วย ครัง้เม่ือท่านยงัดํารงชวีติ
อยู่กับสิง่เหล่าน้ี 8  แต่  บัดน้ี สารพัดสิง่เหล่าน้ีท่านจงเปล้ืองทิง้เสียด้วย คือความโกรธ  ความขัดเคือง การ
คิดปองรา้ย การหมิน่ประมาท คําพูดหยาบโลนจากปากของท่าน 9 อยา่พู ดม ุสาต่ อก ันเพราะวา่ท่านได้ถอด
ทิง้มนษุย ์เก ่ากับการปฏิบั ติ ของมนษุย์ น้ันเสียแล้ว 10 และได้สวมมนษุย ์ใหม่  ท่ี กําลังทรงสรา้งขึ้นใหม่ใน
ความรูต้ามแบบพระฉายของพระองค์ ผู้  ได้ ทรงสรา้งขึ้นน้ัน 11  อยา่งน้ี  ไม่ เป็นพวกกรกีหรอืพวกยวิ  ไม่ เป็นผู้ 
ท่ี  เข ้าสุ หน ัตหรอืไม่ ได้  เข้าสุหนัต พวกคนต่างชาติหรอืชาวสิเธยี ทาสหรอืไทยก็ ไม่  เป็น  แต่ วา่พระครสิต์ทรง
เป็นสารพัดและทรงดํารงอยู่ในสารพัด 12  เหตุ ฉะน้ันในฐานะท่ีเป็นพวกซ่ึงพระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็นพวกท่ี 
บรสุิทธิ ์และเป็นพวกท่ีทรงรกั จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่ อม ใจออ่นสุ ภาพ ใจอดทนไว ้นาน 13 จงผ่อน
หนักผ่อนเบาซ่ึ งก ันและกัน และถ้าแม้วา่ผู้ใดมีเรือ่งราวต่ อก ั นก ็จงยกโทษให ้กันและกัน พระครสิต์ ได้ ทรง
โปรดยกโทษให้ท่านฉันใด ท่านจงกระทําอยา่งน้ันเหมือนกัน 14  แล ้วจงสวมความรกัทับสิง่เหล่าน้ี ทัง้หมด 
เพราะความรกัยอ่มผูกพันทุกสิง่ไว ้ให ้ถึงซ่ึงความสมบู รณ ์15 และจงให ้สันติ สุขแหง่พระเจ้าครอบครองอยู่
ในใจของท่านทัง้หลาย ในสันติสุ ขน ัน้ทรงเรยีกท่านทัง้หลายไว ้ให ้เป็นกายอนัเดี ยวด ้วย และท่านทัง้หลายจง
ขอบพระคุ ณ 16 จงใหพ้ระวาทะของพระครสิต์ ดํารงอยู ่ในตั วท ่านอยา่งบรบูิ รณ ์ด้วยปัญญาทัง้สิน้ จงสัง่สอน
และเตือนสติกันด้วยเพลงสดุ ดี เพลงสรรเสรญิและเพลงฝ่ายจิตวญิญาณด้วย จงรอ้งเพลงด้วยพระคุณ
จากใจของท่านถวายองค์ พระผู้เป็นเจ้า 17 และเม่ือท่านจะกระทําสิง่ใดด้วยวาจาหร ือด ้วยการประพฤติ 
ก็ตาม จงกระทําทุกสิง่ในพระนามของพระเยซู เจ้ าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยพระองค์ น้ัน 

 หน้าท่ี ต่อครอบครวั และทาสกับนาย
18 ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตน ซ่ึงเป็นการสมควรในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 19 ฝ่ายสามี ก็ จงรกัภรรยา

ของตนและอยา่มีใจขมขื่นต่อนาง 20 ฝ่ายบุตรทัง้หลายจงเชื่อฟั งบ ดิามารดาของตนทุกอยา่ง เพราะการน้ีเป็ 
นที ่ชอบพระทัยขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 21 ฝ่ายบิ ดาก ็อยา่ยัว่บุตรของตนให้ขัดเคืองใจ เกรงวา่เขาจะท้อใจ
22 ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังผู้ ท่ี เป็นนายของตนตามเน้ือหนังทุกอยา่ง  ไม่ใช ่ตามอยา่งคนท่ีทําแต่ ต่อหน้า อยา่ง
คนประจบสอพลอ  แต่ ทําด้วยน้ําใสใจจร ิงด ้วยความเกรงกลัวพระเจ้า 23  ไม่ วา่ท่านจะทําสิง่ใดก็จงทําด้วย
ความเต็มใจ เหมือนกระทําถวายองค์ พระผู้เป็นเจ้า  ไม่ใช ่เหมือนกระทําแก่ มนษุย ์24 ด้วยรู ้แล ้ วว ่าท่านจะได้
รบัมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบําเหน็จเพราะท่านปรนนิบั ติ พระครสิต์ เจ้ าอยู่ 25 ส่วนผู้ ท่ี ทําความผิ ดก ็
จะได้รบัผลตามความผิดท่ีเขาได้ทําน้ันและไม่ มี การทรงเหน็แก่ หน ้าผู้ใดเลย

4
1 ฝ่ายนายก็จงทําแก่ เหล่ าทาสของตนตามความยุ ติ ธรรมและสม่ําเสมอกัน เพราะท่านรูว้า่ท่านก็ มี นาย

องค์ หน ึ่งในสวรรค์ ด้วย 
 หน้าท่ี ของครสิเตียน

2 จงขะมักเขม้นในการอธษิฐาน จงเฝ้าระวงัอยู่ในการน้ันด้วยขอบพระคุ ณ 3 และอธษิฐานเผื่อเราด้วย
เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงโปรดเปิดประตู ไว ้ ให ้เราสําหรบัพระวาทะน้ัน  ให ้เรากล่าวความลึ กล ับของพระครสิต์



โคโลสี 4:4 950 โคโลสี 4:18

 ท่ี ข้าพเจ้าถูกจองจําอยู ่ก็  เพราะเหตุน้ี 4 เพื่อข้าพเจ้าจะได้ กล ่าวชีแ้จงข้อความตามสมควรท่ีข้าพเจ้าควรจะ
กล่าวน้ัน 5 จงดําเนินช ีวติก ับคนภายนอกด้วยใช ้สติปัญญา จงฉวยโอกาส 6 จงให้วาจาของท่านประกอบ
ด้วยเมตตาคุณเสมอ  ปรุ  งด ้วยเกลือให ้มีรส เพื่อท่านจะได้ รู ้วา่ควรตอบทุกคนอยา่งไร

ครอบครวัแหง่ความเชื่อในกรุงโรม
7  ที  คิก ัส  ผู้ เป็นน้องชายท่ี รกั และเป็นผู้ รบัใช ้ ท่ี  สัตยซ่ื์อ และเป็นเพื่อนรว่มงานกับข้าพเจ้าในองค์ พระผูเ้ป็น

เจ้า จะบอกใหท่้านทราบถึงเหตุ การณ์ ทัง้ปวงของข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้าใช ้ผู้  น้ี ไปหาท่านก็ เพราะเหตุน้ี  เอง คือให้
เขาทราบถึงความเป็นอยูข่องท่าน และเพื่อใหเ้ขาหนนุน้ําใจของท่าน 9  ให ้โอเนสิมัส  ผู้ เป็นน้องชายท่ีรกัและ
สัตย ์ซ่ือ ซ่ึงเป็นคนหน่ึงในพวกท่านไปด้วย เขาทัง้สองจะเล่าใหท่้านทราบถึงเหตุ การณ์ ทัง้ปวงท่ี น่ี 10 อารสิ
ทารคัส เพื่อนรว่มในการถูกจองจํากับข้าพเจ้าและมาระโก ลูกชายของน้องสาวบารนาบัส ฝากความคิดถึง
มายงัท่านทัง้หลาย (ท่านก็ ได้ รบัคําสัง่ถึงเรือ่งมาระโกแล้ วว ่า ถ้าเขามาหาท่าน  ก็ จงรบัรองเขา� 11 และเยซู
ซ่ึ งม ีชื่ ออ ี กวา่  ยุ สทัส  ก็  เชน่กัน ซ่ึงอยู่ในคณะท่ี เข้าสุหนัต จําเพาะคนเหล่าน้ี เท่ าน้ันเป็นเพื่อนรว่มการกับ
ข้าพเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้า ซ่ึงเป็ นที ่ หน ุนใจของข้าพเจ้า 12 เอปาฟรสั คนหน่ึงในพวกท่านและเป็น
ผู้ รบัใช ้ของพระครสิต์ ฝากความคิดถึงมายงัท่าน ด้วยเขาสู้อธษิฐานเผื่อท่านอยู ่เสมอ หวงัจะให้ท่านเจรญิ
เป็นผู้ ใหญ่ และบรบูิ รณ ใ์นการซ่ึงชอบพระทัยของพระเจ้าทุกสิง่ 13 ข้าพเจ้าเป็นพยานใหเ้ขาวา่ เขาตรากตราํ
ทํางานมากเพื่อท่านและเพื่อคนท่ี อยู ่ในเมืองเลาดี เซ ียและเพื่อคนท่ี อยู ่ในเมืองฮิเอราบุ ร ี14 ลูกาแพทย ์ท่ี ร ั
กก ับเดมาสฝากความคิดถึงมายงัพวกท่าน 15 ขอฝากความคิดถึงมายงัพวกพี่น้องท่ี อยู ่ในเมืองเลาดี เซ ี ยก ั 
บน ิมฟัสและครสิตจักรท่ี อยู ่ในเรอืนของเขาด้วย 16 และเม่ือพวกท่านได้อา่นจดหมายฉบั บน ี้ แล้ว จงส่งไปให้
อา่นในครสิตจักรท่ี อยู ่เมืองเลาดี เซ ียด้วย และจดหมายท่ีมาจากเมืองเลาดี เซ ียฉบั บน ้ัน ท่านก็จงอา่นด้วย
17และจงบอกอารคิปปั สว ่า � การรบัใช ้ซ่ึงท่านได้รบัในองค์พระผูเ้ป็นเจ้าน้ัน จงระวงักระทําให ้สําเรจ็ � 18 คํา
แสดงความคิดถึงน้ีเป็นลายมือของข้าพเจ้า เปาโล ขอท่านจงระลึกถึงโซ่ตรวนของข้าพเจ้า  ขอให ้พระคุณ
ดํารงอยูกั่ บท ่านด้วยเถิด เอเมน [ เข ียนจากกรุงโรมถึงชาวโคโลสี และส่งโดยที คิก ัสและโอเนสิมัส�



1 เธสะโลนิ กา 1:1 951 1 เธสะโลนิ กา 2:8

 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
1 เธสะโลนิ กา 

เปาโล  สิ ลาสและทิโมธี  เข ียนจดหมายฉบั บน ้ีในปี ค�ศ� 52 และพวกครสิเตียนท่ีเมืองเธสะโลนิ กาก ็ รู ้จัก
ท่านทัง้สามน้ี ด้วย (1:1) เปาโลเป็นผู้ก่อตัง้ครสิตจักรท่ีเมืองเธสะโลนิ กา (กจ 17:1-10) เรารู ้ไม่ มากเก่ียว
กับการประกาศของเปาโลในเมือง เธสะโลนิ กา  แต่ เราทราบจากกิจการ 17:2 วา่เปาโลได้ประกาศอยู ่ท่ี น่ัน
เป็นเวลาไม่ น้อยกวา่ 3  สัปดาห ์ หรอื 3 วนัสะบาโต จดหมายสองฉบั บน ้ี(1  และ 2 เธสะโลนิ กา )  ดูเหมือนวา่ 
เป็นจดหมายฉบับแรกๆของเปาโลมี เหตุ ผลบางอยา่งท่ี ทําให ้เราเชื่อวา่จดหมายสองฉบั บน ้ี เข ียนขึ้นในเวลา
ไม่หา่งกันเท่าไร และเขียนขึ้นขณะท่ีเปาโล  สิ ลาสและทิโมธี ยงัอยู ่ท่ี เมืองโครนิธ์ (กจ 18:5) และเป็นเวลาท่ี
เปาโลพึ่งออกมาจากเมืองเธสะโลนิ กาน ัน่เอง

 ในขณะท่ี เปาโลอยู ่ท่ี เมืองเธสะโลนิกาไม่นานเท่าไร  ก็  มี ฝูงชนชุ มน ุมกันข่มขู่ ท่าน และท่านได้ หนี  ไป (กจ
17:1-9)  แต่ หลังจากน้ันเปาโลได้ส่งสิลาสและทิโมธี  ให ้ กล ับไปท่ีน่ั นอ ีก (3:1-2) และครสิตจักรท่ี ดี  ก็ได้  เกิด
ขึ้น 

 เป้ าหมายของจดหมายฉบั บน ี้ ก็  คือ  เพื่อให ้พวกครสิเตียนน้ี ได้  เข ้าใจถึงความจรงิของการเสด็จกลับมาครัง้
ท่ีสองของพระเยซูและเพื่อหนนุใจเขาให ้มี การดําเนินชวีติอยา่งบร ิสุทธ ิ์

โปรดสังเกตวา่ ในตอนสุดท้ายของแต่ละบทได้ พู ดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู (1:9-10; 2:19-20;
3:13; 4:14-18; 5:23)

แบบอยา่งท่ี ดี ของครสิเตียนชาวเธสะโลนิ กา 
1 เปาโล  สิ ลวานัส และทิโมธี  เรยีน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิ กา ในพระเจ้าพระบิดาและพระ

เยซู ครสิต์  เจ้า  ขอให ้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซู ครสิต์  เจ้า  ดํารงอยู ่กั 
บท ่านทัง้หลายเถิด 2 เราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทัง้หลายเสมอ และเม่ืออธษิฐานเราก็ เอ ่ยถึงท่าน
3 ในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระบิดาของเรา เราระลึกถึงอยา่งไม่หยุดหยอ่นในกิจการท่ี เก ิดจาก
ความเชื่อของท่าน และการงานท่ีเน่ืองมาจากความรกั และความพากเพียรซ่ึงเกิดจากความหวงัในพระ
เยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 4  พี่ น้องทัง้หลาย  ผู้ เป็ นที ่ รกั เราทราบแน่วา่พระเจ้าได้ทรงสรรท่านทัง้
หลายไว ้แล้ว 5 เพราะข่าวประเสรฐิของเรามิ ได้ มาถึงท่านด้วยถ้อยคําเท่าน้ัน  แต่ ด้วยฤทธิ ์เดช และด้วยพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ์ิและด้วยความไวใ้จอนัเต็มเป่ี ยม  ตามท่ี ท่านทัง้หลายรู ้อยู ่ แล ้ วว ่า เราเป็นคนอยา่งไรในหมู่
พวกท่านเพราะเหน็แก่ ท่าน 6 และท่านก็ทําตามอยา่งของเรา และขององค์ พระผู้เป็นเจ้า โดยท่ีท่านได้รบั
ถ้อยคําน้ันด้วยความยากลําบากเป็ นอ ันมาก  พร ้อมด้วยความยนิดีในพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ7 เพราะเหตุน้ัน
ท่านจึงเป็นแบบอยา่งแก่ ทุ กคนท่ีเชื่อแล้วในแควน้มาซิโดเนียและแควน้อาคายา 8 เพราะวา่พระวจนะของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เล่ืองลือออกไปจากพวกท่าน  ไม่ใช ่ แต่ ในแควน้มาซิโดเนียและแควน้อาคายาเท่าน้ัน
 แต่ ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้เล่ืองลือไปทุกแหง่หน จนเราไม่จําเป็นต้องพูดอะไรอกี 9 เพราะคนเห
ล่าน้ั นก ็ ได้ รายงานเก่ียวกับเราวา่  ท่ี เราได้ เข ้ามาหาท่านทัง้หลายน้ันเป็นอยา่งไร และกล่าวถึงการท่ีท่านได้
ละทิง้รูปเคารพและหนัมาหาพระเจ้า เพื่อรบัใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู ่และเท่ียงแท้ 10 และรอคอยพระ
บุตรของพระองค์จากสวรรค์ ซ่ึงพระองค์ทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซู ผู้ ทรงชว่ยให้เราพ้น
จากพระอาชญาท่ีจะมีมาภายหน้าน้ัน

2
ความรบัผิดชอบของเปาโลต่อข่าวประเสรฐิ

1  พี่ น้องทัง้หลาย ท่านเองก็ทราบวา่ การท่ีเรามาหาท่านน้ันไม่ ได้  ไรป้ระโยชน์  เลย 2  แต่  ถึงแม้ วา่เราต้อง
ทนการยากลําบากและได้รบัการอปัยศต่างๆมาแล้ วท ่ีเมืองฟีลิปปี ซ่ึงท่านก็ทราบอยู่ เราก็ย ังม ีใจกล้าใน
พระเจ้าของเราท่ี ได้ ประกาศข่าวประเสรฐิของพระเจ้าแก่ท่านทัง้หลาย โดยเผชญิกับอุปสรรคมากมาย 3  
เพราะวา่ คําเตือนสติของเรามิ ได้  เก ิดมาจากการหลอกลวง หรอืการโสโครก หร ืออ ุบายใดๆ 4  แต่ วา่พระเจ้า
ทรงเหน็ชอบท่ีจะมอบข่าวประเสรฐิไวกั้บเรา เราจึงประกาศไป  ไม่ใช ่ เพื่อให ้เป็ นที ่พอใจของมนษุย์  แต่  ให ้เป็ 
นที ่พอพระทัยของพระเจ้า  ผู้ ทรงชนัสูตรใจเรา 5 เพราะวา่เราไม่ ได้  ใช ้คํายกยอในเวลาใดเลย ซ่ึงท่านก็ รูอ้ยู ่
หร ือม ิ ได้  ใช ้คําพูดเคลือบคลุมเพื่อความโลภเลย พระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเรา 6 และแม้ในฐานะเป็ นอ ัค
รสาวกของพระครสิต์ เราจะเรยีกรอ้งให้เป็นภาระก็ ได้  แต่ เราก็ ไม่ แสวงหาสงา่ราศีจากมนษุย์  ไม่ วา่จะเป็น
จากท่านหรอืจากคนอื่น 7  แต่ วา่เราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพออ่นโยน เหมือนพี่เล้ียงท่ี เล้ียงดู ลูก
ของตน 8 เม่ือเรารกัท่านอยา่งน้ี แล้ว เราก็ มี ใจพรอ้มท่ีจะเผื่อแผ่ เจือจาน  มิใช ่ แต่ เพียงข่าวประเสรฐิของ
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พระเจ้าเท่าน้ัน  แต่  อุ ทิศจิตใจเราให ้แก่ ท่านด้วย เพราะท่านเป็ นที ่รกัยิง่ของเรา 9  พี่ น้องทัง้หลาย ท่านคง
จําได้ถึงการทํางานอนัเหน็ดเหน่ือย และความยากลําบากของเราเม่ือเราประกาศข่าวประเสรฐิของพระเจ้า
ให ้แก่  ท่าน เราทํางานทัง้กลางคืนและกลางวนั เพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่ ผู้ ใดในพวกท่าน 10 ท่านทัง้หลาย
เป็นพยานฝ่ายเรา และพระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยวา่เราได้ ประพฤติ ตัวบร ิสุทธ ์ิ เท่ียงธรรม และปราศจาก
ข้อตําหนิในหมู่พวกท่านท่ี เชื่อ 11  ดังท่ี ท่านรู ้แล ้ วว ่า เราได้ เตือนสติ  หน ุนใจและกําช ับท ่านทุกคน ดั งบ ิดาก
ระทําต่ อบ ุตร 12  เพื่อให ้ท่านดําเนินชวีติอยา่งสมควรต่อพระเจ้า  ผู้ ทรงเรยีกท่านให ้เข ้ามาในอาณาจักรและ
สงา่ราศีของพระองค์

จงระวงัการข่มเหงเหมือนท่ีพวกยวิได้เคยกระทํา
13  เพราะเหตุน้ี เราจึงขอบพระคุณพระเจ้าไม่หยุดหยอ่น เพราะวา่เม่ือท่านทัง้หลายได้รบัพระวจนะของ

พระเจ้าซ่ึงท่านได้ยนิจากเรา ท่านไม่ ได้ รบัไวอ้ยา่งเป็นคําของมนษุย์  แต่  ได้ รบัไว ้ตามความเป็นจรงิ คือเป็น
พระวจนะของพระเจ้า ซ่ึงกําลังทํางานอยู่ภายในท่านทัง้หลายท่ีเชื่ อด ้วย 14  ด้วยวา่  พี่ น้องทัง้หลาย ท่าน
ได้ ปฏิบัติ ตามอยา่งครสิตจักรของพระเจ้าในแควน้ยูเดียท่ี อยู ่ฝ่ายพระเยซู ครสิต์ เพราะวา่ท่านได้รบัความ
ลําบากจากพลเมืองของตนเหมือนอยา่งท่ีเขาเหล่าน้ันได้รบัจากพวกยวิ 15 พวกยวิได้ ปลงพระชนม์  พระ
เยซู  เจ้า และได้ประหารชวีติพวกศาสดาพยากรณ์ของเขาเอง และได้ข่มเหงพวกเรา และขัดพระทัยพระเจ้า
และเป็นปฏิ ปักษ์ ต่อคนทัง้ปวง 16 โดยท่ีขัดขวางไม่ ให ้เราประกาศแก่ คนต่างชาติ เพื่อจะให้พวกน้ันรอดได้
 เพื่อ � ให ้การบาปของเขาเต็มเป่ียมเสมอ�  แต่ ในท่ีสุดพระพิโรธได้ตกลงบนเขา 17  พี่ น้องทัง้หลาย  แต่ เม่ือ
เราถูกพรากไปจากท่านชัว่ระยะเวลาหน่ึง พรากไปแต่กายเท่าน้ัน  ไม่ใช ่ จิตใจ เราจึงขวนขวายปรารถนา
อยา่งยิง่ท่ีจะเหน็หน้าท่านอกี 18 เพราะเหตุน้ันเราอยากมาหาท่านทัง้หลาย ข้าพเจ้าคือเปาโลอยากมาหน
แล้วหนเล่า  แต่ ซาตานได้ขัดขวางเราไว้ 19 เพราะอะไรเล่าจะเป็นความหวงั หรอืความยนิดี หรอืมงกุฎแหง่
ความชื่นชมยนิดีของเรา จําเพาะพระพักตร ์พระเยซู  ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา เม่ือพระองค์จะเสด็จ
มา  ก็  มิใช ่ท่านทัง้หลายดอกหรอื 20 เพราะวา่ท่านทัง้หลายเป็นสงา่ราศีและความยนิดีของเรา

3
 คําแนะนํา  ความรกั และคําอธษิฐานของเปาโล

1  เหตุ ฉะน้ันเม่ือเราทนอยู่ต่อไปอกีไม่ ได้  แล้ว เราจึงเหน็ชอบท่ีจะถูกปล่อยไว ้ท่ี  กรุ งเอเธนส์ ตามลําพัง 
2 และได้ ให ้ทิโมธีน้องชายของเรา ซ่ึงเป็นผู้ รบัใช ้ของพระเจ้า และเป็นเพื่อนรว่มงานของเราในเรือ่งข่าว
ประเสรฐิของพระครสิต์ไปหาพวกท่าน เพื่อจะได้ตัง้พวกท่านไว ้ให ้ มัน่คง และเพื่อจะได้ปลอบประโลมใจ
พวกท่านในเรือ่งความเชื่อของท่าน 3 เพื่อจะได้ ไม่มี ใครหวัน่ไหวด้วยการยากลําบากเหล่าน้ี ท่านเองก็ รู ้ แล ้ 
วว ่า เราถูกทรงกําหนดไว ้แล ้วสําหรบัการน้ัน 4 ด้วยวา่เม่ือเราได้ อยู ่กั บท ่านทัง้หลาย เราได้บอกท่านไวก่้อน
แล้ วว ่า เราจะต้องทนการยากลําบาก  แล้วก็ เป็นจรงิอยา่งน้ัน  ตามท่ี ท่านก็ รู ้อยู ่ แล้ว 5  เพราะเหตุน้ี เม่ือ
ข้าพเจ้าอดทนต่อไปอกีไม่ ได้ ข้าพเจ้าจึงได้ ใช ้คนไปเพื่อจะได้ รู ้ถึงความเชื่อของท่าน เกรงวา่ผู้ทดลองน้ันได้
ทดลองท่านด้วยประการหน่ึงประการใด  แล ้วงานของเราก็จะเป็นการเสียเปล่า 6  แต่  บัดน้ี เม่ือทิโมธ ีได้ จาก
พวกท่านมาถึงพวกเราแล้ว และได้นําข่าวดีมาบอกเราเรือ่งความเชื่อและความรกัของท่านทัง้หลาย และ
วา่ท่านได้ระลึกถึงเราอยู่เสมอด้วยความหว ังด ีและใฝ่ฝันจะเหน็เราเหมือนอยา่งเราใฝ่ฝันจะเหน็ท่านดุจ
กัน 7  พี่ น้องทัง้หลาย  โดยเหตุ  น้ี ความเชื่อของท่านได้ ทําให ้เราบรรเทาจากความทุกข์ยากและความลําบาก
ของเรา 8 เพราะวา่ถ้าท่านมัน่คงอยู่ในองค์ พระผู้เป็นเจ้า  ช ีวติของเราก็ สดชื่น 9 เราจะขอบพระคุณพระเจ้า
เพราะท่านอยา่งไรอกีจึงจะเหมาะ สําหรบับรรดาความชื่นชมยนิดีซ่ึงเรามี อยู ่เพราะท่าน จําเพาะพระพักตร์
พระเจ้าของเรา 10 เราอธษิฐานมากมายทัง้กลางวนักลางคืน เพื่อจะได้ เห ็นหน้าท่านอกี และจะได้เพิม่เติม
ความเชื่อของท่านส่วนท่ียงับกพรอ่งอยู ่ให ้ บรบูิรณ์ 11  บัดน้ี ขอพระเจ้าเองและพระบิดาของเรา และพระ
เยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา ทรงนําทางเราไปถึงท่าน 12 และขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านทัง้
หลายจําเรญิและบรบูิ รณ ไ์ปด้วยความรกัซ่ึ งก ันและกัน และแก่คนทัง้ปวง เหมือนเรารกัท่านทัง้หลายดุจกัน
13 เพื่อในท่ีสุดพระองค์จะทรงให้ใจของท่านตั ้งม ่ันคงอยู่ในความบร ิสุทธ ์ิปราศจากข้อตําหนิต่อพระพักตร์
พระเจ้าคือพระบิดาของเรา ในเม่ือพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมากับว ิสุทธ ิชนทัง้ปวง
ของพระองค์

4
จงรกัษาตัวให ้บรสุิทธิ ์

1  พี่ น้องทัง้หลาย ในท่ีสุดน้ี เราขอวงิวอนและเตือนสติท่านในพระเยซู เจ้ าวา่ ท่านได้เรยีนจากเราแล้ วว ่า
ควรจะดําเนินชวีติอยา่งไร จึงจะเป็ นที ช่อบพระทัยพระเจ้า  ขอให ้ท่านดําเนินตามอยา่งน้ันยิง่ๆขึ้นไป 2 เพราะ
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ท่านทัง้หลายทราบคําบัญชาซ่ึงเราได้ ให ้ ไว ้กั บท ่านโดยพระเยซู เจ้ าแล้ว 3 เพราะน่ีแหละเป็นพระประสงค์
ของพระเจ้า คือให้ท่านเป็นคนบร ิสุทธ ์ิ เวน้เสียจากการล่วงประเวณี 4  เพื่อให ้ ทุ กคนในพวกท่านรูจั้กท่ีจะ
รกัษาภาชนะของตนในทางบร ิสุทธ ์ิและในทางท่ี มีเกียรติ 5  มิใช ่ด้วยราคะตัณหาเหมือนอยา่งคนต่างชาติ 
ท่ี  ไม่รู ้จักพระเจ้า 6 เพื่อไม่ ให ้ ผู้ ใดทําล่วงเกินและลักลอบต่อพี่น้องในเรือ่งใดๆเลย เพราะวา่องค์พระผู้เป็น
เจ้าทรงเป็นผู้ทรงสนองโทษต่อบรรดาคนท่ีกระทําอยา่งน้ัน เหมือนอยา่งท่ีเราได้บอกไว้ก่อนแล้วและได้
เป็นพยานแล้วด้วย 7 เพราะพระเจ้ามิ ได้ ทรงเรยีกเราให้เป็นคนลามก  แต่ ทรงเรยีกเราให้เป็นคนบร ิสุทธ ์ิ8  
เหตุ ฉะน้ันคนท่ีปัดทิง้  มิได้ ปัดทิง้มนษุย์  แต่  ได้ ปัดทิง้พระเจ้า  ผู้ ทรงโปรดประทานพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิของ
พระองค์ ให ้ แก่ เราทัง้หลายด้วย 9 ส่วนเรือ่งการรกัพี่น้องทัง้หลายน้ัน  ไม่ จําเป็ นที ่จะให้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่าน
เพราะวา่ตั วท ่านเองก็รบัคําสอนจากพระเจ้าแล้ วว ่าให้รกัซ่ึ งก ันและกัน 10 ความจรงิท่านได้ ประพฤติ ต่อ
บรรดาพี่น้องทัว่แควน้มาซิโดเนียเชน่น้ันอยู่  แต่  พี่ น้องทัง้หลาย เราขอวงิวอนท่านให ้มี ความรกัทวีขึ้ นอ ีก
11 และจงตัง้เป้าวา่จะอยู ่อยา่งสงบ และทํากิจธุระส่วนของตน และทําการงานด้วยมือของตนเอง เหมือน
อยา่งท่ีเรากําช ับท ่านแล้ว 12 เพื่อท่านจะได้ดําเนินชวีติตามอยา่งท่ีสมควรต่อหน้าคนเหล่าน้ั นที ่ อยู ่ ภายนอก 
และเพื่อท่านจะไม่ขาดสิง่ใดเลย

การเสด็จกลับมาและการรบัขึ้นของครสิเตียน
13  แต่  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านไม่ทราบถึงเรือ่งคนเหล่าน้ั นที ่ล่วงหลับไปแล้ว เพื่อท่านจะ

ไม่ เป็นทุกข์ โศกเศรา้อยา่งคนอื่นๆท่ี ไม่มี  ความหวงั 14 เพราะถ้าเราเชื่อวา่พระเยซูทรงสิน้พระชนม์ และทรง
คืนพระชนม์ แล้ว เชน่เดียวกันบรรดาคนท่ีล่วงหลับไปในพระเยซู น้ัน พระเจ้าจะทรงนําคนเหล่าน้ันมากับ
พระองค์ ด้วย 15 ในข้อน้ีเราขอบอกใหท่้านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าวา่ เราผู้ยงัเป็นอยูแ่ละ
เหลืออยู่จนถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่าน้ั นที ่ล่วงหลับไปแล้ วก ็ หามิได้ 16 ด้วย
วา่องค์พระผูเ้ป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ ก้อง ด้วยสําเนียงของเทพบดี และด้วยเสียงแตร
ของพระเจ้า และคนทัง้ปวงท่ีตายแล้วในพระครสิต์จะเป็นขึ้นมาก่อน 17 หลังจากน้ันเราทัง้หลายซ่ึงยงัเป็น
อยู่และเหลืออยู่ จะถู กร ับขึ้นไปในเมฆพรอ้มกับคนเหล่าน้ัน เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ
อยา่งน้ันแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์ 18  เหตุ ฉะน้ันจงปลอบใจกันและกันด้วยถ้อยคํา
เหล่าน้ี เถิด 

5
ครสิเตียนจะไม่ ถู กละไวใ้นความมืดและพระพิโรธ

1  แต่  พี่ น้องทัง้หลาย เรือ่งวนัและเวลาท่ีทรงกําหนดไว ้น้ัน  ไม่ จําเป็นจะต้องเขียนบอกให้ท่านรู้ 2 เพราะ
ท่านเองก็ รูดี้  แล ้ วว ่า วนัขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอยา่งขโมยท่ีมาในเวลากลางคืน 3 เม่ือเขาพูดวา่
�สงบสุขและปลอดภัยแล้ว� เม่ือน้ันแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทั นที เหมือนกับความเจ็บปวดมาถึง
หญิงท่ี มีครรภ์ เขาจะหนี ก็  ไม่  พ้น 4  แต่  พี่ น้องทัง้หลาย ท่านไม่ ได้  อยู ่ในความมืดแล้ว เพื่อวนัน้ันจะไม่มาถึง
ท่านอยา่งขโมยมา 5 ท่านทัง้หลายเป็นบุตรของความสวา่ง และเป็นบุตรของกลางวนั เราทัง้หลายไม่ ได้ เป็น
ของกลางคืน หรอืของความมืด 6  เหตุ ฉะน้ันอยา่ให้เราหลับเหมือนอยา่งคนอื่น  แต่  ให ้เราเฝ้าระวงัและไม่ 
เมามาย 7 เพราะวา่คนนอนหลั บก ย็อ่มหลับในเวลากลางคืน และคนเมาก็ยอ่มเมาในเวลากลางคืน 8  แต่ เม่ือ
เราเป็นของกลางวนัแล้ว  ก็ อยา่ให้เราเมามาย จงสวมความเชื่ อก ับความรกัเป็นเกราะป้องกั นอก และสวม
ความหวงัท่ีจะได้ความรอดเป็นหมวกเหล็ก 9 เพราะวา่พระเจ้ามิ ได้ ทรงกําหนดเราไวสํ้าหรบัพระอาชญา  แต่ 
สําหรบัให ้ได้ รบัความรอดโดยพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 10  ผู้ ทรงสิน้พระชนม์เพื่อเรา เพื่อวา่
ถึงเราจะต่ืนอยูห่รอืจะหลับ เราจะได้ มี  ช ี วติก ับพระองค์

การอาํลาด้วยคําแนะนําและคําปลอบประโลมใจ
11  เหตุ ฉะน้ันจงหนนุใจกัน และต่างคนต่างจงก่ อก ันขึ้น ตามอยา่งท่ีท่านกําลังทําอยู ่น้ัน 12  พี่ น้องทัง้หลาย

เราขอวงิวอนท่านให ้รู ้จักคนท่ีทํางานอยู่ในพวกท่าน และปกครองท่านในองค์ พระผู้เป็นเจ้า และตักเตือน
ท่าน 13 จงเคารพเขาให้มากในความรกัเพราะงานท่ีเขาได้ กระทํา และจงอยู่อยา่งสงบสุ ขด ้วยกัน 14  แต่  พี่ 
น้องทัง้หลาย เราขอเตือนสติพวกท่านให้ตักเตือนคนท่ี เกะกะ  หน ุนน้ําใจผู้ ท่ี  ท้อใจ  ชู กําลังคนท่ี ออ่นกําลัง 
และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทัง้ปวง 15 ระวงัให ้ดี อยา่ใหค้นใดทําชัว่ตอบแทนการชัว่ต่อคนอื่น  แต่ จงหาทางทํา
ดีเสมอต่อพวกท่านเอง และต่อคนทัง้ปวงด้วย 16 จงชื่นบานอยู ่เสมอ 17 จงอธษิฐานอยา่งสม่ําเสมอ 18 จง
ขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะน่ีแหละเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าในพระเยซู ครสิต์ เพื่อท่านทัง้หลาย 19 อยา่
ดับพระวญิญาณ 20 อยา่ประมาทคําพยากรณ์ 21 จงพิสู จน ์ ทุกสิง่  สิ ่งท่ี ดีน ้ันจงยดึถือไว ้ให ้ มัน่ 22 จงเวน้เสีย
จากสิง่ท่ี ดู เหมือนชั ่วท ุกอยา่ง 23 และขอให ้องค์ พระเจ้าแหง่สันติสุขทรงตัง้ท่านเป็นคนบร ิสุทธ ์ิ หมดจด และ
ข้าพเจ้าอธษิฐานต่อพระเจ้าใหท้รงรกัษาทัง้วญิญาณ  จิ ตใจและรา่งกายของท่านไว ้ให ้ปราศจากการติ เตียน 
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จนถึงว ันที ่ พระเยซู  ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมา 24  พระองค์  ผู้ ทรงเรยีกท่านน้ันสัตย ์ซ่ือ และ
พระองค์จะทรงทําให ้สําเรจ็ 25  พี่ น้องทัง้หลาย จงอธษิฐานเพื่อเราด้วย 26 จงทักทายปราศรยัพวกพี่น้อง
ด้วยธรรมเนียมจุบอนับร ิสุทธ ์ิ27 ข้าพเจ้าบัญชาท่านทัง้หลายโดยองค์ พระผู้เป็นเจ้า  ให ้ท่านอา่นจดหมาย
ฉบั บน ้ี ให ้บรรดาพี่น้องอนับร ิสุทธ ์ิ ฟัง 28  ขอให ้พระคุณของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา  ดํารงอยู ่
กั บท ่านทัง้หลายเถิด เอเมน [จดหมายฉบับแรกถึงชาวเธสะโลนิ กา  ได้  เข ียนจากกรุงเอเธนส์�
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
2 เธสะโลนิ กา 

เปาโลได้ เข ียนจดหมายฉบั บท ่ี2  น้ี ในปี ค�ศ� 53 ภายหลังท่ีท่านเขียนจดหมายฉบับแรกไม่ นาน ท่าน
ได้ยนิข่าววา่พวกครสิเตียนท่ีเมืองเธสะโลนิกาได้ เข ้าใจวา่ �วนัของพระครสิต์� (2:2)  หรอื �วนัขององค์ พระ
ผู้เป็นเจ้า � คือการเสด็จกลับมาครัง้ท่ี 2 ของพระเยซูน้ันใกล้จะถึงแล้ว และเปาโลต้องการจะแก้ไขคําสอ
นอื่นๆท่ีผิดไป และต้องการจะอธบิายคําสอนอื่นเพิม่เติม เปาโลบอกเขาวา่ เริม่แรกพระเยซูจะเสด็จมาใน
เมฆเพื่อรบัพวกครสิเตียนให ้ขึ้นอยู ่บนสวรรค์ ก่อน และหลังจากน้ัน �ลูกแหง่ความพินาศ� (2:3) จะปรากฏ
ขึ้น และต่อไป �คนนอกกฎหมาย� จะปรากฏในยุค 7  ปี  แห ่งความทุกข์ ยิง่ใหญ่  แล้ว เปาโลได้ยนิข่าววา่ บาง
คนท่ีชอบยุ ่งก ับธุระของคนอื่นได้กินอาหารท่ี โต ๊ะของครสิตจั กร โดยไม่ยอมทํางานหรอืเขาประพฤติอยา่งไม่ 
ถูกต้อง เปาโลบอกเขาวา่ ถ้าใครไม่ยอมทํางานก็ อยา่ใหเ้ขากิน

คําคํานับ
1 เปาโล  สิ ลวานัส และทิโมธี  เรยีน ครสิตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาของเราและ

พระเยซู ครสิต์  เจ้า 2  ขอให ้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และพระเยซู ครสิต์  เจ้า  ดํารงอยู ่
กั บท ่านทัง้หลายเถิด

เปาโล  สิ ลวานัส และทิโมธยีกยอ่งชาวเธสะโลนิ กา 
3  พี่ น้องทัง้หลาย เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทัง้หลายอยู ่เสมอ และเป็นการสมควร เพราะ

ความเชื่อของท่านก็จําเรญิยิง่ขึ้น และความรกัของท่านทุกคนท่ี มีต ่ อก ันทวขีึ้นมากด้วย 4 ฉะน้ันเราเองจึง
อวดท่านทัง้หลายต่อบรรดาครสิตจักรของพระเจ้าในเรือ่งความเพียรและความเชื่อของท่าน ในการท่ีท่าน
ถูกข่มเหงทุกอยา่งและการยากลําบากท่ีท่านอดทนอยู ่น้ัน 

การลงโทษต่อผู้ ข่มเหง 
5 ซ่ึงเป็ นที ่แสดงให ้เห ็นชดัถึงการพิพากษาอนัชอบธรรมของพระเจ้า ซ่ึงจะพิสู จน ์วา่ท่านเป็นผู้สมควรกับ

อาณาจักรของพระเจ้า ด้วยเหตุน้ันท่านทัง้หลายจึงกําลังทนทุกข์ อยู ่ ด้วย 6 เพราะวา่เป็นการยุ ติ ธรรมแล้ว
ซ่ึงพระเจ้าจะทรงเอาความยากลําบาก ไปตอบแทนให้กับคนเหล่าน้ั นที ่ก่อความยากลําบากให้กั บท ่านทัง้
หลาย 7 และท่ีจะทรงให้ท่านทัง้หลายท่ีรบัความยากลําบากน้ัน  ได้ รบัความบรรเทาด้วยกั นก ับเรา เม่ือพระ
เยซู เจ้ าจะปรากฏองค์จากสวรรค์  พร ้อมกับหมู่ ทูตสวรรค์  ผู้  มีฤทธิ ์ของพระองค์ 8 ในเปลวเพลิงจะลงโทษ
สนองคนเหล่าน้ั นที ่ ไม่รู ้จักพระเจ้า และแก่ คนที ่ ไม่ เชื่อฟังข่าวประเสรฐิของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าของเรา 9 คนเหล่าน้ันจะได้รบัโทษอนัเป็นความพินาศนิรนัดร์ พ้นไปจากพระพักตร ์องค์  พระผู้เป็นเจ้า 
และจากสงา่ราศี แห ่งพระอานภุาพของพระองค์ 10 ในวนัน้ัน เม่ือพระองค์จะเสด็จมาเพื่อรบัเกียรติในพวก
ว ิสุทธ ิชนของพระองค์ และเพื่อให้เป็ นที ่ อศัจรรย ์ใจแก่คนทัง้ปวงท่ี เชื่อ (เพราะท่านก็ ได้ เชื่อคําพยานของ
เรา� 11  เหตุ ฉะน้ันเราจึงอธษิฐานเพื่อท่านทัง้หลายเสมอ วา่พระเจ้าของเราจะทรงถือวา่ท่านเป็นผู้ ท่ี สมควร
แก่การท่ี พระองค์  ได้ ทรงเรยีกน้ัน และทรงบันดาลด้วยฤทธิเ์ดชของพระองค์ ให ้ ความประสงค์  ดี  ทุ กประการ
และกิจการแหง่ความเชื่อทุกอยา่งสําเรจ็ 12 เพื่อพระนามของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราจะได้ 
เกียรติ เพราะท่านทัง้หลาย และท่านจะได้รบัเกียรติเพราะพระองค์ ตามพระคุณแหง่พระเจ้าของเราและ
แหง่พระเยซู ครสิต์  เจ้า 

2
ชาวเธสะโลนิกาเข้าใจผิดในเรือ่งวนัของพระครสิต์

1  บัดน้ี  พี่ น้องทัง้หลาย เรือ่งการซ่ึงพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา และท่ี พระองค์ จะ
ทรงรวบรวมเราทัง้หลายไปเป็นของพระองค์ น้ัน เราขอวงิวอนท่านวา่ 2 อยา่ใหใ้จของท่านหวัน่ไหวงา่ย หรอื
เป็นทุกข์รอ้นไป  ไม่ วา่จะเป็นโดยทางวญิญาณ หรอืโดยทางคําพูด หรอืโดยทางจดหมายเป็นเชงิวา่มาจาก
เรา อา้งวา่วนัของพระครสิต์มาถึงแล้ว 3 อยา่ให ้ผู้  หน ่ึงผู้ใดล่อลวงท่านโดยทางหน่ึงทางใดเลย เพราะวา่วนั
น้ันจะไม่ มาถึง  เวน้แต่ จะมีการล้มลงเสี ยก ่อน และคนแหง่การบาปน้ันจะประจั กษ ์ แจ้ง คือลูกแหง่ความ
พินาศ 4  ผู้ กี ดก ้ันขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรๆท่ี ได้ ชื่อวา่เป็นพระเจ้า หรอือะไรๆท่ีเขาไหว ้นม ัสการน้ัน
 แล ้วมั นก ็น่ังในพระวหิารของพระเจ้าเหมือนอยา่งพระเจ้า ประกาศตั วว ่าเป็นพระเจ้า 5 ท่านทัง้หลายจําไม่ 
ได้ หรอืวา่เม่ือข้าพเจ้ายงัอยู่กั บท ่าน ข้าพเจ้าได้บอกเรือ่งน้ี ให ้ท่านทราบแล้ว 6 และท่านก็ รู ้จักผู้น้ั นที ่กําลัง
หน่วงเหน่ียวมันไวใ้นขณะน้ี เพื่ อม ันจะปรากฏออกมาได้ต่อเม่ือถึงเวลาของมัน 7 เพราะวา่อาํนาจลึ กล ับนอก
กฎหมายน้ั นก ็เริม่ทํางานอยู ่แล้ว  เพียงแต่  ผู้  ท่ี คอยหน่วงเหน่ียวเดีย๋วน้ีน้ันจะยงัหน่วงเหน่ียวอยู่ จนกวา่ผู้ 
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ท่ี คอยหน่วงเหน่ียวน้ันจะถูกพาออกไปเสีย 8 ขณะน้ันคนนอกกฎหมายน้ันจะปรากฏตัวขึ้น และองค์พระผู้
เป็นเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ และจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการปรากฏแหง่
การเสด็จมาของพระองค์ 9 คือผู้น้ั นที ่มาโดยการดลบันดาลของซาตาน  พร ้อมกับบรรดาการอทิธ ิฤทธิ ์และ
หมายสําคัญ และการมหศัจรรย ์แห ่งความเท็จ 10 และอุบายอธรรมทัง้หลายสําหรบัคนเหล่าน้ั นที ่พินาศอยู่
เพราะเขาทัง้หลายไม่ ได้ รบัความรกัแหง่ความจรงิไว้เพื่อจะรอดได้ 11  เพราะเหตุน้ี พระเจ้าจึงทรงให้ความ
ลุ่มหลงมาครอบงาํเขา  ให ้เขาเชื่อสิง่ท่ี เท็จ 12 เพื่อคนทัง้หลายท่ี ไม่ เชื่อความจรงิ  แต่  ยนิดี ในการไม่ ชอบธรรม 
จะได้ ถู กลงพระอาชญาทุกคน

การปลอบประโลมใจและการเตือนสติ
13  พี่ น้องทัง้หลาย  ผู้ เป็ นที ่รกัขององค์ พระผู้เป็นเจ้า เราจําต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู ่เสมอ 

เพราะวา่พระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว ้ตัง้แต่ เริม่แรกให ้ถึงท่ี  รอด โดยพระวญิญาณทรงชาํระตัง้ท่านไว ้ให ้ 
บรสุิทธิ ์และโดยท่านได้เชื่อความจรงิ 14  พระองค์  ได้ ทรงเรยีกท่านทัง้หลายโดยทางข่าวประเสรฐิของเรา
เพื่อจะได้รบัสงา่ราศีของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 15  เหตุ  ฉะน้ัน  พี่ น้องทัง้หลาย จงมัน่คงไว้
และยดึถือโอวาทท่ีท่านได้เรยีนแล้ว  ไม่ วา่จะด้วยคําพูด หร ือด ้วยจดหมายของเรา 16  บัดน้ี  ขอให ้ พระเยซู  
ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา และพระเจ้าคือพระบิดาของเรา  ผู้ ทรงรกัเรา และประทานให้เรามีความ
ชูใจนิรนัดร์ และความหว ังอ ันดีโดยพระคุ ณ 17 ทรงชูใจและตัง้ใจของท่านไว ้ให ้ มัน่คง ในวาจาและในการก
ระทําอนัดี ทุกอยา่ง 

3
คําหนนุใจ  ให ้อดทนในการรอคอยพระครสิต์

1  พี่ น้องทัง้หลาย ในท่ีสุดน้ีจงอธษิฐานเพื่อเรา เพื่อวา่พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้ แผ่  ไป และจะ
ได้รบัเกียรติยศเหมือนอยา่งท่ี ได้ เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้ว 2และเพื่อเราจะได้พ้นจากคนพาลชัว่รา้ย เพราะ
วา่ไม่ ใช ่ ทุ กคนเชื่อ 3  แต่ วา่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตย ์ซ่ือ จะทรงเสรมิกําลังท่านทัง้หลาย และทรงป้องกัน
ท่านไว ้ให ้พ้นจากการชัว่รา้ย 4 เรามีความมัน่ใจในองค์พระผูเ้ป็นเจ้าเก่ียวกั บท ่านวา่ ท่านกําลังประพฤติและ
จะประพฤติต่อไปตามท่ีเรากําช ับท ่าน 5 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนําใจของท่านทัง้หลายให ้เข ้าในความรกั
ของพระเจ้า และอดทนในการรอคอยพระครสิต์

จงปลีกตัวจากคนเกียจครา้น
6  บัดน้ี  พี่ น้องทัง้หลาย เราขอกําช ับท ่านในพระนามของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราวา่ จง

ปลีกตัวของท่านออกไปจากพีน้่องทุกคนท่ี อยู ่อยา่งเกะกะ และไม่ดําเนินตามโอวาทซ่ึงเขาได้รบัจากเรา 7 เพ
ราะวา่ตั วท ่านเองก็ รูอ้ยู ่วา่ท่านควรจะทําตามเราอยา่งไร เพราะเรามิ ได้  ประพฤติ เกะกะเลยเม่ือเราอยู่ในหมู่
พวกท่าน 8 และเรามิ ได้ ทานอาหารผู้ใดเปล่าๆ  แต่ เราได้ทําการหนั กด ้วยความพากเพียรทัง้กลางคืนและ
กลางวนั เพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่คนหน่ึงคนใดในพวกท่าน 9  มิใช ่เพราะเราไม่ มีสิทธิ ์ แต่ วา่เพื่อทําตัวเป็น
แบบอยา่งให้ท่านทัง้หลายทําตามเรา 10  แม้ เม่ือเราอยู่กับพวกท่าน เราก็ ได้ กําช ับท ่านอยา่งน้ี วา่ ถ้าผู้ใด
ไม่ยอมทํางาน  ก็ อยา่ให้เขากิน 11 เพราะเราได้ย ินว ่า  มี บางคนในพวกท่านอยู่อยา่งเกะกะ  ไม่ ทํางานอะไร
เลย  แต่ ชอบยุ ่งก ับธุระของคนอื่น 12 เราจึงกําชบัและเตือนสติคนเชน่น้ันโดยพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าของเราวา่  ให ้เขาทํางานด้วยใจสงบ และกินอาหารของตนเอง 13  พี่ น้องทัง้หลาย ท่านอยา่ออ่นใจท่ีจะ
กระทําการดี เลย 14 ถ้าผู้ใดไม่เชื่อฟังถ้อยคําของเราในจดหมายฉบั บน ้ีจงจดจําคนน้ันไว้ อยา่สมาคมกับ
เขาเลย เพื่อเขาจะได้ อาย 15 อยา่ถือวา่เขาเป็นศั ตรู  แต่ จงเตือนสติเขาฉันพี่น้องคนหน่ึง 16  บัดน้ี  ขอให ้ องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าแหง่สันติ สุข ทรงโปรดประทานสันติสุขให ้แก่ ท่านทัง้หลายทุกเวลาและทุกทาง  ขอให ้ องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าดํารงอยู่กั บท ่านทุกคนเถิด 17  น่ี แหละเป็นคําคํานับของข้าพเจ้าคือ เปาโล  ท่ี  เข ียนด้วยมือของ
ข้าพเจ้าเอง ซ่ึงเป็นเครือ่งหมายในจดหมายทุกฉบับ ข้าพเจ้าจึงเขียนเชน่น้ี 18  ขอให ้พระคุณของพระเยซู 
ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา  ดํารงอยู ่กั บท ่านทัง้หลายเถิด เอเมน [จดหมายฉบั บท ่ีสองถึงชาวเธสะโลนิ 
กา  ได้  เข ียนจากกรุงเอเธนส์�
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
1 ทิโมธี

เปาโลได้ เข ียนจดหมายฉบั บน ีใ้นปี ค�ศ� 65  ยู นิเกมารดาของทิโมธเีป็นชาวยวิ  บิ ดาของท่านเป็นชาวกรกี
และโลอสิ ยายของท่านก็เป็ นคร ิสเตียนด้วย (2 ทธ 1:5)

ทิโมธ ีได้ รบัเชื่อท่ีเมืองลิสตราโดยการประกาศของเปาโล  แล ้ วท ิโมธ ีได้ ร ับพิธ ีสุ หน ัตจากเปาโล (กจ 16:3)
หลังจากน้ันเปาโลได้ พาท ิโมธรีว่มทางไปประกาศกั บท ่านด้วย

จดหมายสามฉบับของเปาโลคือ 1  และ 2 ทิโมธี และทิตัสถูกเรยีกโดยทัว่ไปวา่ �จดหมายสําหรบัศิษยา
ภิบาล� จดหมายสามฉบั บน ้ี ได้ ชื่อน้ันเพราะวา่ได้ เข ียนถึงผู้ รบัใช ้ของพระครสิต์ซ่ึงเป็นผู้ เล้ียงดู คนของ
พระเจ้าในสถานท่ี ต่างๆ จดหมายฉบับแรกจากเปาโลถึงทิโมธ ีน้ี อาจจะเขียนขึ้นหลังจากเปาโลออกจาก
เมืองเอเฟซัสไปยงัแควน้มาซิโดเนีย (1:3; กจ 20:1) หรอือาจจะเขียนขึ้นหลังจากท่ีเปาโลได้รบัการปลด
ปล่อยจากคุกท่ี กรุ งโรม ทิโมธอีาจจะเป็นศิษย ์ท่ี  สน ิทท่ีสุ ดก ับเปาโล เพราะเปาโลได้เรยีกท่านวา่ � ผู้ เป็นบุตร
แท้ของข้าพเจ้า� (1:2) ในจดหมายฉบั บน ้ีเปาโลได้สอนทิโมธ ีเก ่ียวกับหน้าท่ีของศิษยาภิบาลของครสิตจักร
ท้องถิน่  คือ  เก ี่ยวกับความสัมพันธกั์บครสิตจั กรอ ื่นๆและเก่ียวกับการสอนพวกครสิเตียน

คําคํานับ
1 เปาโล อคัรสาวกของพระเยซู ครสิต์ ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดของเรา และ

พระเยซู ครสิต์  เจ้ าผู้ทรงเป็นความหวงัของเรา 2  ถึง ทิโมธี  ผู้ เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อ ขอพระคุณ
และพระกรุณาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา
จงดํารงอยูกั่ บท ่านเถิด

คําเตือนเรือ่งคําสอนเท็จและการใช ้พระราชบัญญัติ อยา่งผิดๆ
3 เม่ือข้าพเจ้าได้ไปยงัแควน้มาซิโดเนีย  ตามท่ี ข้าพเจ้าได้ขอรอ้งให้ท่านคอยอยู่ในเมืองเอเฟซัส เพื่อ

ท่านจะได้กําชบับางคนไม่ ให ้เขาสอนคําสอนอื่นๆ 4 ทัง้ไม่ ให ้เขาใส่ใจในเรือ่งนิยายต่างๆและเรือ่งลําดับวงศ์
ตระกูลอนัไม่ รู ้ จบ ซ่ึงเป็นเหตุ ให ้ เก ิดปัญหามากกวา่ให ้เก ิดความจําเรญิในทางของพระเจ้า อนัดําเนินไปด้วย
ความเชื่อ  ก็ จงกระทําดังน้ัน 5  แต่  จุดประสงค์  แห ่งพระบัญญั ติ น้ั นก ็ คือ ความรกัซ่ึงเกิดจากใจอนับร ิสุทธ ิ์ และ
จากจิตสํานึ กอ ันดี และจากความเชื่ ออ ันจรงิใจ 6 บางคนก็ ได้ ผิดจุดประสงค์เล่ียงไปจากสิง่เหล่าน้ีหลงไป
ในทางพูดเหลวไหล 7 และแม้วา่เขาไม่ เข ้าใจคําท่ีเขากล่าวทัง้สิง่ท่ีเขายนืยนั เขาก็ยงัปรารถนาเป็นอาจารย์
ฝ่ายพระราชบัญญั ติ 8  แต่ เราทัง้หลายรู ้อยู ่วา่พระราชบัญญั ติ น้ันดี ถ้าผู้ใดใช ้ให ้ ถูกต้อง 9 คือโดยรูว้า่พระราช
บัญญั ติ น้ั นม ิ ได้ ทรงบัญญั ติ  ไว ้สําหรบัคนชอบธรรม  แต่ ทรงบัญญั ติ  ไว ้สําหรบัคนอยูน่อกพระราชบัญญั ติ และ
คนด้ื อด ้าน คนอธรรมและคนบาป คนไม่ บรสุิทธิ ์และคนหมิน่ประมาท คนฆาตกรรมพ่อ คนฆาตกรรมแม่
คนฆ่าคน 10 คนล่วงประเวณี พวกกะเทย  ผู้ รา้ยลักคน คนโกหก คนทวนสบถ และอะไรๆท่ีขั ดก ับคําสอนอนั
ถูกต้อง 11  ตามท่ี  มี  อยู ่ในข่าวประเสรฐิอ ันม ีสงา่ราศีของพระเจ้าผู้ เสวยสุข คือข่าวประเสรฐิท่ี ได้ ทรงมอบไว้
กับข้าพเจ้าน้ัน

คําพยานของเปาโล
12 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา  ผู้ ทรงชูกําลังข้าพเจ้า ด้วยวา่พระองค์

ทรงถือวา่ข้าพเจ้าเป็นคนสัตย ์ซ่ือ จึงทรงตัง้ข้าพเจ้าให ้ปฏิบัติ พระราชกิจของพระองค์ 13  ถึงแม้ วา่เม่ื อก ่อน
น้ันข้าพเจ้าเป็นคนหมิน่ประมาท  ข่มเหง และเป็นผู้ ปฏิบัติ อยา่งหยาบชา้  แต่ ข้าพเจ้าได้รบัพระกรุณา เพราะ
วา่ท่ีข้าพเจ้าได้กระทําอยา่งน้ั นก ็ ได้ กระทําไปโดยความเขลาเพราะความไม่ เชื่อ 14 และพระคุณแหง่องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของเราน้ั นม ีมากเหลือล้น  พร ้อมด้วยความเชื่อและความรกัซ่ึ งม ี อยู ่ในพระเยซู ครสิต์ 15 คําน้ีเป็น
คําสัตย ์จร ิงและสมควรท่ีคนทัง้ปวงจะรบัไว้ คือวา่พระเยซู ครสิต์  ได้ เสด็จมาในโลกเพื่อจะได้ทรงชว่ยคนบาป
ให ้รอด และในพวกคนบาปน้ันข้าพเจ้าเป็นตัวเอก 16  แต่ วา่เพราะเหตุ น้ี เองข้าพเจ้าจึงได้รบัพระกรุณา คือ
วา่เพื่อพระเยซู ครสิต์ จะได้ทรงสําแดงความอดกลัน้พระทัยทุกอยา่งให ้เห ็นในตัวข้าพเจ้าซ่ึงเป็นตัวเอกน้ัน
 ให ้เป็นแบบอยา่งแก่คนทัง้ปวงท่ีภายหลังจะเชื่อวางใจในพระองค์ แล ้วรบัชีว ิตน ิรนัดร์ 17  บัดน้ี  พระเกียรติ 
และสงา่ราศีจงมี แด่  พระมหากษัตรยิ ์ ผู้ ทรงพระเจรญิอยู ่นิรนัดร ์ ผู้ ทรงเป็นองค์ อมตะ ซ่ึ งม ิ ได้ ปรากฏแก่ ตา 
พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่ พระองค์  เดียว สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน 18 ทิโมธ ีบุ ตรเอย๋ คํากําช ับน ้ีข้าพเจ้าได้ 
ให ้ ไว ้กั บท ่านตามคําพยากรณ์ซ่ึงมาล่วงหน้าเล็งถึงท่าน เพื่อข้อความเหล่าน้ันท่านจะได้ เข ้าสู้รบได้ ดี 19 จง
ยดึความเชื่อไวแ้ละมี จิ ตสํานึ กอ ันดี ซ่ึงข้อน้ีบางคนได้ละทิง้เสีย ความเชื่อของเขาจึ งอ ับปางลง 20 ในคนเห
ล่าน้ั นม ี ฮ ีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ ซ่ึงข้าพเจ้าได้มอบไว ้แก่ ซาตานแล้ว เพื่อเขาจะได้ เรยีนรู ้ ท่ี จะไม่ หมิน่
ประมาท 
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2
ครสิเตียนควรอธษิฐานเพื่อกษั ตร ิย์  ผู้นําประเทศ และคนทัง้ปวง

1  เหตุ ฉะน้ั นก ่อนสิ ่งอ ่ืนใด ข้าพเจ้าขอเตือนสติท่านทัง้หลายให้วงิวอนอธษิฐานทูลขอ และขอบพระคุณ
เพื่อคนทัง้ปวง 2 เพื่อกษั ตร ิย์ทัง้หลายและคนทัง้ปวงท่ี มี ตําแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดําเนินชวีติอยา่งเงยีบๆ
และสงบสุข ในทาง ท่ี เป็นอยา่งพระเจ้าและอยา่ง ซ่ื อสัตย ์3 การเชน่ น้ี เป็นการดีและเป็ นที ่ชอบในสาย
พระเนตรของพระเจ้า พระผู้ชว่ยใหร้อดของเรา 4  ผู้ ทรงมีพระประสงค์ ให ้คนทัง้ปวงรอด และใหม้าถึงความ
รูใ้นความจรงิน้ัน 5 ด้วยเหตุ วา่  มี พระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ ผู้ เดียวระหวา่งพระเจ้ากับมนษุย์ คือ
พระเยซู ครสิต์  ผู้ ทรงสภาพเป็นมนษุย์ 6  ผู้ ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สําหรบัคนทัง้ปวง  เหตุการณ์  
น้ี เป็นพยานในเวลาอนัเหมาะ 7 และสําหรบัการน้ี ข้าพเจ้าจึงได้ ถู กตัง้ไว้เป็นนักเทศน์และเป็ นอ ัครสาวก
(ข้าพเจ้าพูดความจรงิในพระครสิต์และไม่ปดเลย� และเป็ นคร ูสอนความเชื่อและความจรงิแก่ คนต่างชาติ 
8  เหตุ  ฉะน้ัน ข้าพเจ้าปรารถนาให ้ผู้ ชายทัง้หลายอธษิฐานในท่ี ทุกแหง่ โดยยกมื ออ ันบร ิสุทธ ์ิปราศจากโทโส
และการเถียงกัน

คําแนะนําสําหรบัสตรใีนครสิตจั กร 
9 ฝ่าย พวก ผู้ หญิ งก ็เหมือน กัน ให ้แต่ ง ตัว สุภาพ เรยีบรอ้ย พรอ้ม ด้วย ความ รูจั้ก ละอาย และ ความ มี 

สติสัมปชญัญะ  ไม่ใช ่ถักผมหรอืประดับกายด้วยเครือ่งทองและไข่ มุ กหรอืเส้ือผ้าราคาแพง 10  แต่  ให ้ประ
ดั บด ้วยการกระทําดี (ซ่ึงสมกับหญิงท่ีประกาศตั วว ่าถือพระเจ้า� 11  ให ้ ผู้ หญิงเรยีนอยา่งเงยีบๆและด้วยใจ
นอบน้อมทุกอยา่ง 12ข้าพเจ้าไม่ อน ุญาตให ้ผู้ หญิงสัง่สอนหรอืใชอ้าํนาจเหนือผู้ ชาย  แต่  ให ้เขาน่ิงๆอยู่ 13 ด้วย
วา่พระเจ้าทรงเนรมิตสรา้งอาดัมก่อน  แล ้วจึงทรงสรา้งเอวา 14 และอาดัมไม่ ได้  ถู กหลอกลวง  แต่  ผู้ หญิงน้ัน
ได้ ถู กหลอกลวงจึงได้ ละเมิด 15  แต่ ถึงกระน้ันเธอก็จะรอดได้ด้วยการคลอดบุตร ถ้าเขาทัง้หลายยงัดํารงอยู่
ในความเชื่อ ในความรกั และในความบร ิสุทธ ิ์ ด้วยความมี สติสัมปชญัญะ 

3
 คุณสมบัติ ของผู้ปกครองดู แล 

1 คําน้ีเป็นคําจรงิ คือวา่ถ้าชายคนใดปรารถนาหน้าท่ีศิษยาภิบาล คนน้ั นก ป็รารถนากิจการงานท่ี ประเสรฐิ 
2 ศิษยาภิบาลน้ันจึงต้องเป็นคนท่ี ไม่มี ใครติ ได้ เป็นสามีของหญิงคนเดียว เป็นคนรอบคอบ เป็นคนรูจั้ก
ประมาณตน เป็นคนมี ความประพฤติ  ดี  มี อชัฌาสัยรบัแขกดี เหมาะท่ีจะเป็ นคร ู3  ไม่ ด่ืมเหล้าองุน่  ไม่ เป็น
นักเลง  ไม่ เป็นคนโลภมักได้  แต่ เป็นคนสุ ภาพ  ไม่ เป็นคนชอบว ิวาท  ไม่ เป็นคนเหน็แก่ เงนิ 4 ต้องเป็นคนครอบ
ครองบ้านเรอืนของตนได้ ดี บังคับบัญชาบุตรทัง้หลายของตนด้วยความสงา่ผ่าเผยทุกอยา่ง 5 (เพราะวา่ถ้า
ชายคนใดไม่ รู ้จักครอบครองบ้านเรอืนของตน คนน้ันจะดูแลครสิตจักรของพระเจ้าอยา่งไรได้� 6 อยา่ให ้ผู้  ท่ี  
กล ับใจใหม่ๆเป็นศิษยาภิบาล เกรงวา่เขาอาจจะเยอ่หยิง่ และก็จะถูกปรบัโทษเหมือนอยา่งพญามาร 7 นอก
น้ันเขาจะต้องมีชื่อเสียงดีในคนภายนอก เกรงวา่เขาจะเป็ นที ่ ติเตียน และจะติดบ่วงแรว้ของพญามาร

 คุณสมบัติ ของผู้ ชว่ย 
8 ฝ่ายผู้ชว่ยน้ั นก ็ เชน่เดียวกัน คือต้องเป็นคนสงา่ผ่าเผย  ไม่ เป็นคนสองลิน้  ไม่ สนใจเหล้าองุน่มาก  ไม่ เป็น

คนโลภมักได้ 9 และเป็นคนย ึดม ่ันในข้อลึ กล ับแหง่ความเชื่ อด ้วยจิตสํานึกผิดและชอบอนับร ิสุทธ ์ิ10 จงลอง
ดูคนเหล่าน้ีเสี ยก ่อนด้วย และเม่ือเห ็นว ่าไม่ มี ข้อตําหนิ แล้ว จึงตัง้เขาไวใ้นตําแหน่งผู้ ชว่ย 11 ฝ่ายพวกภรรยา
ของเขาก็ เหมือนกัน ต้องเป็นคนสงา่ผ่าเผย  ไม่  ใส่ รา้ยผู้ อื่น เป็นคนรูจั้กประมาณตน และเป็นคนสัตย์ซ่ือ
ในสิง่ทัง้ปวง 12 จงให ้ผู้ ชว่ยน้ันเป็นสามีของหญิงคนเดียว และบังคับบัญชาบุตรของตน และปกครองบ้าน
เรอืนของตนได้ ดี 13 เพราะวา่คนท่ีกระทําการในหน้าท่ี ผู้ ชว่ยได้ ดี  ก็ได้ ตําแหน่ งอ ั นม ี หน ้ามี ตา และมีใจกล้า
เป็ นอ ันมากในความเชื่อซ่ึ งม ีในพระเยซู ครสิต์ 

ทางของพระเจ้าอนัยิง่ใหญ่
14 ข้อความเหล่าน้ีข้าพเจ้าเขียนฝากมายงัท่าน หวงัใจวา่ไม่ชา้ไม่นานข้าพเจ้าจะมาหาท่าน 15  แต่ หากวา่

ข้าพเจ้ามาชา้ ท่านก็จะได้ รู ้วา่ควรประพฤติอยา่งไรในครอบครวัของพระเจ้า คือคริสตจักรของพระเจ้าผู้
ดํารงพระชนม์ เป็นหลักและรากแหง่ความจรงิ 16 ทางของพระเจ้าอนัยิง่ใหญ่และลึ กล ับซ่ึงไม่ มี ใครปฏิเสธ
ได้ ก็  คือ พระเจ้าทรงปรากฏในเน้ือหนัง พระวญิญาณได้ทรงพสูิ จน ์ แล้ว  หมู่  ทูตสวรรค์  ก็  เหน็ และมี ผู้ ประกาศ
พระองค์ แก่ ชนต่างชาติ  มี ชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์ทรงถู กร ับขึ้นไปในสงา่ราศี

4
พระวญิญาณเตือนเรือ่งคนจะละทิง้ความเชื่อ
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1  บัดน้ี พระวญิญาณได้ตรสัไว้อยา่งชดัแจ้งวา่ ในกาลภายหลังจะมีบางคนละทิง้ความเชื่อ โดยหนัไป
เชื่อฟังวญิญาณท่ี ล่อลวง และฟังคําสอนของพวกผี ปิศาจ 2 การหน้าซ่ือใจคดของคนท่ี พูดโกหก คือทําไป
ทัง้รู ้ๆ เหมือนอยา่งกับเอาเหล็กแดงนาบลงไปบนจิตสํานึกผิดชอบของเขา 3 เขาหา้มทําการสมรส  ไม่  ให ้รบั
ประทานอาหารซ่ึงพระเจ้าทรงสรา้งไว ้ให ้ ผู้  ท่ี เชื่อและรูจั้กความจรงิรบัประทานด้วยขอบพระคุ ณ 4 ด้วยวา่สิง่
สารพัดซ่ึงพระเจ้าได้ทรงสรา้งไวน้ั้นเป็นของดี  ถ้าแม้ รบัประทานด้วยขอบพระคุ ณ  ก็  ไม่ หา้มเลยสักสิง่เดียว
5 เพราะวา่สิง่เหล่าน้ันเป็นของท่ีชาํระไว ้แล ้วโดยพระวจนะของพระเจ้าและคําอธษิฐาน

 ผู้รบัใช ้ ท่ี  ดี ของพระครสิต์
6 ถ้าท่านจะให้พวกพี่น้องระลึกถึงสิง่เหล่าน้ี ท่านก็จะเป็นผู้ รบัใช ้ ท่ี  ดี ของพระเยซู ครสิต์ เจรญิด้วยพระ

วจนะแหง่ความเชื่อ และด้วยหลักคําสัง่สอนอนัดี ท่ี ท่านได้ ประพฤติ  ตามน้ัน 7  แต่ จงหลีกเล่ียงจากนิยาย
อนัหยาบคาย และนิยายซ่ึงยายเคยเล่าให้ฟังน้ัน จงฝึกตนในทางท่ีเป็นอยา่งพระเจ้า 8 เพราะวา่การฝึกทา
งกายน้ั นม ี ประโยชน์  อยู ่ บ้าง  แต่ ทางของพระเจ้าก็ มีประโยชน์ ในทุกทาง คื อม พีระสัญญาสําหรบัชวีติปัจจุบัน
และชวีติอนาคตด้วย 9 คําน้ีเป็นคําสัตย ์จร ิงและสมควรท่ีคนทัง้ปวงจะรบัไว้ 10  ด้วยเหตุน้ี เราจึงตรากตราํ
ทํางานและทนสู้  ก็ เพราะเรามีความหวงัใจในพระเจ้าผู้ดํารงพระชนม์  ผู้ ทรงเป็นพระผู้ชว่ยให้รอดของคน
ทัง้ปวง โดยเฉพาะของผู้ ท่ี  เชื่อ 11 จงบัญชาและสัง่สอนสิง่เหล่าน้ี

จงเป็นแบบอยา่งท่ี ดี โดยพึ่งฤทธิอ์าํนาจของพระเจ้า
12 อยา่ให ้ผู้ ใดดูหมิน่ความหนุ่มแน่นของท่าน  แต่ จงเป็นแบบอยา่งของคนทัง้หลายท่ี เชื่อ ทัง้ในทางวาจา

ในการประพฤติ ในความรกั ในน้ําใจ ในความเชื่อ และในความบร ิสุทธ ์ิ13 จงใฝ่ใจในการอา่น ในการเทศนา
และในการสัง่สอน จนกวา่เราจะมา 14 อยา่ละเลยของประทานท่ี มี  อยู ่ในตั วท ่าน ซ่ึงได้ทรงประทานแก่ท่าน
ตามคําพยากรณ์ เม่ือคณะเพรสไบเตร ีได้ เอามือวางบนท่าน 15 จงเอาใจใส่ในข้อความเหล่าน้ี ฝังตั วท ่านไว ้
ในการน้ี  ทีเดียว เพื่อความจําเรญิของท่านจะได้ปรากฏแจ้งแก่คนทัง้ปวง 16 จงระวงัตั วท ่านและคําสอนของ
ท่าน จงยดึข้อท่ี กล ่าวน้ี ให ้ มัน่ เพราะเม่ือกระทําดังน้ัน ท่านจะชว่ยทัง้ตั วท ่านเองและคนทัง้ปวงท่ีฟังท่านให้
รอดได้

5
1 อยา่พูดสบประมาทคนมี อาวุโส  แต่ จงตักเตือนเขาเสมือนเป็นบิดา และคนหนุ่มๆทัง้หลายเป็นเสมือนพี่

หรอืน้อง 2 และผู้หญิงผู้ มี  อาว ุโสเป็นเสมือนมารดา และส่วนหญิงสาวๆก็ ให ้เป็นเสมือนพี่สาวน้องสาว ด้วย
ความบร ิสุทธ ิ์ ทัง้หมด 

คําสอนเก่ียวกับหญิ งม ่ายครสิเตียน
3 จงให ้เกียรติ  แก่  แม่ ม่ายไร ้ท่ีพึ่ง 4  แต่ ถ้าแม่ม่ายคนใดมีลูกหลานก็ ให ้ลูกหลานน้ันเรยีนเพื่อให ้รู ้จักท่ีจะ

ปฏิบั ติ กับครอบครวัของตนก่อน และใหต้อบแทนคุณบิดามารดาของตน เพราะวา่การกระทําเชน่น้ีเป็นการ
ดีและเป็ นที ่ชอบต่อพระพักตร ์พระเจ้า 5 ฝ่ายผู้หญิงท่ีเป็นแม่ม่ายอยา่งแท้ จรงิ และอยูต่ามลําพังแต่ ผู้ เดียว
น้ัน จงวางใจในพระเจ้า และดํารงอยู่ในการวงิวอนและการอธษิฐานทัง้กลางคืนและกลางวนั 6 ส่วนผู้หญิง
ท่ีปล่อยตัวในการสนกุสนานน้ัน  ก็ ตายแล้ วท ้ังเป็นๆอยู่ 7 จงกําชบัข้อความเหล่าน้ี เพื่อเขาจะไม่ ถู กตําหนิ
8  แต่  ถ้าแม้  ผู้ ใดไม่ เล้ียงดู  วงศ์  ญาติ ของตน และโดยเฉพาะอยา่งยิง่คนในบ้านเรอืนของตน  ผู้ น้ั นก ็ ได้ ปฏิเสธ
ความเชื่อเสียแล้ว และชัว่ยิง่กวา่คนท่ี ไม่ได้ เชื่อเสี ยอ ีก 9 อยา่ให ้แม่ ม่ายคนใดท่ี อายุ ต่ํากวา่หกสิบปี ลงชื่อ
ในทะเบียนแม่ ม่าย จะต้องเป็นภรรยาของชายคนเดียว 10 และจะต้องเป็นผู้ ท่ี  ได้ ชื่อวา่ได้กระทําดี เชน่ได้ 
เอาใจใส่  เล้ียงดู  ลูก  ได้  มีน ้ําใจรบัรองแขก  ได้ ล้างเท้าว ิสุทธ ิ ชน  ได้  สงเคราะห ์ คนที ่ มี  ความทุกข์ยาก และได้
บําเพ็ญคุณความดี ทุกอยา่ง 11  แต่  แม่ ม่ายสาวๆน้ันอยา่รบัขึ้นทะเบียน เพราะวา่เม่ือเขาหลงระเรงิหา่งจาก
พระครสิต์ไปแล้ว  ก็  ใคร ่จะสมรสอกี 12 เขาจะต้องได้รบัพระอาชญา เพราะเขาได้ทิง้ความเชื่อเดิมของเขา
13 นอกจากน้ันเขาก็จะกลายเป็นคนเกียจครา้น  เท ่ียวไปบ้านน้ีบ้านน้ัน และมิ ใช ่ แต่  เก ียจครา้นเท่าน้ัน  แต่ 
ปากบอนด้วย และเท่ียวยุ ่งก ับเรือ่งของผู้ อื่น  พู ดสิง่ซ่ึงไม่ควรจะพูด 14  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าปรารถนาให้พวก
แม่ม่ายสาวๆน้ั นม ี สามี  มี  บุตร และดู แลบ ้านเรอืน เพื่ อม ิ ให ้ ศัตรู  มี ชอ่งทางนินทาได้ 15 ด้วยวา่มีบางคนได้
หลงตามซาตานไปแล้ว 16 ถ้าชายหรอืหญิงผู้ มี ความเชื่อคนใดมี แม่ม่าย  ก็  ให ้เขาชว่ยเล้ียงดู อยา่ให้เป็นภา
ระของครสิตจักรเลย เพื่อครสิตจักรจะได้ สงเคราะห ์ คนที ่เป็นแม่ม่ายไร ้ท่ี พึ่งจรงิๆ

จงเคารพและชว่ยเหลือผู้ปกครองท่ี ดี 
17 จงถือวา่ผู้ปกครองท่ีปกครองดีน้ันสมควรได้รบัเกียรติ สองเท่า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผู้ปกครองท่ีทํางาน

หนักในการเทศนาและสัง่สอน 18 เพราะพระคัมภีร ์กล่าววา่ �อยา่เอาตะกรา้ครอบปากววั เม่ื อม ันกําลังนวด
ข้าวอยู�่  และ � ผู้ ทํางานสมควรจะได้รบัค่าจ้างของตน� 19 อยา่ยอมรบัคํากล่าวหาผู้ปกครองคนใด เวน้
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เสียแต่จะมีพยานสองสามคน 20 สําหรบัผู้ปกครองท่ียงัคงกระทําบาป จงวา่กล่าวเขาต่อหน้าคนทัง้ปวง เพื่อ
ผู้อื่นจะได้เกรงกลัวด้วย 21 ข้าพเจ้ากําช ับท ่านต่อพระพักตรพ์ระเจ้าและต่อพระเยซู ครสิต์  เจ้า และต่อเหล่า
ทูตสวรรค์ ท่ี ทรงเลือกสรรไว ้แล ้ วน ้ัน  ให ้ท่านรกัษาข้อความเหล่าน้ี ไว ้โดยไม่ เหน็แก่  หน ้าผู้ ใด และไม่กระทํา
การใดๆด้วยใจลําเอยีง 22 อยา่ด่วนวางมือเจิมผู้ ใด และอยา่มีส่วนรว่มในการกระทําบาปของผู้อื่นเลย จง
รกัษาตัวให ้บรสุิทธิ ์23 อยา่ด่ืมแต่น้ําอกีต่อไป  แต่ จงใชน้ํ้าองุน่บ้างเล็กน้อย เพื่อประโยชน์ แก่ กระเพาะอาหาร
ของท่านและโรคท่ีบังเกิดแก่ท่านเนืองๆ 24 การผิดของบางคนยอ่มปรากฏเด่นขึ้ นก ่อน  แล้วก็ นําเขาไปถึงท่ี 
พิพากษา  แต่ การผิดของบางคนน้ันจะตามหลังเขาไป 25 ฝ่ายการดีของบางคนก็ปรากฏเด่นขึ้ นก ่อนด้วย
เหมือนกัน และการนอกน้ันจะปิดบังไว ้ก็  ไม่ได้ 

6
คําสอนเก่ียวกับนายและทาส

1 จงใหค้นทัง้หลายท่ี อยู ่ ใต้ แอกแหง่ความเป็นทาส ถือวา่นายของตนเป็นผู้สมควรแก่การได้รบัเกียรติยศ
ทุกสถาน เพื่อพระนามของพระเจ้าและคําสอนของพระองค์จะมิ ได้  ถู กหมิน่ประมาท 2 ฝ่ายคนเหล่าน้ันผู้ มี 
นายเป็นผู้ มี ความเชื่ อก ็อยา่ให้เขาประมาทนาย เพราะวา่เหตุ ท่ี  ได้ มาเป็นพี่น้องกันแล้ว  แต่ ยิง่กวา่น้ันเขา
ต้องรบัใช้นายให ้ดีขึ้น เพราะเหตุวา่นายผู้ ท่ี จะได้ รบัประโยชน์ เป็นผู้ สัตย ์ซ่ือและเป็ นที ่ รกั ข้อความเหล่าน้ีจง
สัง่สอนและตักเตือนกัน

ภัยจากการอยากเป็นคนมั ่งม ี
3 ถ้าผูใ้ดสอนผิดไปจากน้ี และไม่ยอมเหน็ด้วยกับพระวจนะอ ันม ี หลัก คือพระวจนะของพระเยซู ครสิต์  องค์ 

พระผู้เป็นเจ้าของเรา และคําสอนท่ีสมกับทางของพระเจ้า 4  ผู้ น้ั นก ็เป็นคนทะนงตัวและไม่ รู ้ อะไร  แต่ ชอบ
ทุ่มเถียงและโต้ แย ้งในเรือ่งคํา ซ่ึงเป็นเหตุ ให ้ เก ิดการอจิฉากัน การทะเลาะว ิวาทก ัน การกล่าวรา้ยกัน การ
ไม่ ไว ้วางใจกัน 5 และการววิาทท่ีด้ื อด ึงของผู้ มี ใจทรามและไร ้ความจรงิ  ท่ี คาดวา่การได้กําไรน้ันเป็นทางของ
พระเจ้า จงถอนตัวไปเสียจากคนเชน่น้ี 6  แต่ วา่ทางของพระเจ้าพรอ้มทัง้ความสุขใจก็เป็นกําไรมาก 7 เพราะ
วา่เราไม่ ได้ เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใด เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ ได้  ฉันน้ัน 8  แต่ ถ้าเรามีอาหารและ
เส้ือผ้า  ก็  ให ้เราพอใจด้วยของเหล่าน้ันเถิด 9 ส่วนคนเหล่าน้ั นที ่อยากรํา่รวยก็ตกอยู่ในการทดลองและติด
บ่วงแรว้ และในตัณหาหลายอยา่งอนัโฉดเขลาและเป็นภัยแก่ ตัว ซ่ึงทําให้คนเราต้องจมลงถึงความพินาศ
เส่ือมสูญไป 10 ด้วยวา่การรกัเงนิน้ันเป็นรากเหงา้แหง่ความชั ่วท ัง้สิน้  ขณะท่ี บางคนโลภสิง่เหล่าน้ีจึงได้หลง
ไปจากความเชื่อน้ัน และทิม่แทงตัวของเขาเองให ้ทะลุ ด้วยความทุกขใ์จเป็ นอ ันมาก

คํากําชบัพิเศษสําหร ับท ิโมธี
11  โอ  ผู้ เป็นคนของพระเจ้า  แต่ ท่านจงหลีกหนีเสียจากสิง่เหล่าน้ี จงมุ่ งม ่ันในความชอบธรรม ในทาง

ของพระเจ้า  ความเชื่อ  ความรกั  ความอดทน และความออ่นสุ ภาพ 12 จงต่อสู้อยา่งเต็มกําลังเพื่อความ
เชื่อ จงยดึชีว ิตน ิรนัดร ์ไว ้ซ่ึงพระเจ้าทรงเรยีกให้ท่านรบัในเม่ือท่านได้รบัเชื่ออยา่งดีต่อหน้าพยานหลายคน
13 ข้าพเจ้ากําช ับท ่านต่อพระเนตรพระเจ้า  ผู้ ทรงประทานชวีติแก่ สิ ่งทัง้ปวง และต่อพระเยซู ครสิต์  ผู้  ได้ ทรง
เป็นพยานอนัดีต่อหน้าปอนทิอสัปีลาต 14  ให ้ท่านรกัษาคําบัญชาน้ี ไว ้อยา่ให ้ด่างพรอ้ย และอยา่ให ้มี  ท่ี  ติ  ได้ 
จนถึงเวลาท่ี พระเยซู  ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา 15 ซ่ึงพระองค์จะทรงสําแดงให้ปรากฏใน
เวลาของพระองค์ คือพระองค์ ผู้ เสวยสุขและทรงฤทธิสู์งสุดแต่ พระองค์  เดียว  พระมหากษัตรยิ ์เหนือกษั ตร ิ
ย ์ทัง้ปวง และองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือเจ้านายทัง้ปวง 16  พระองค์  ผู้ เดียวทรงอมตะ และทรงสถิตในความ
สวา่งท่ีซ่ึงไม่ มี คนใดจะเข้าไปถึง  ผู้ ซ่ึงมนษุย ์ไม่ เคยเหน็ และจะเหน็ไม่ ได้  พระเกียรติ และฤทธานภุาพจงมี แด่  
พระองค์ น้ันสืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน 17 จงกําชบัคนเหล่าน้ั นที ่ มัง่มี ฝ่ายโลก อยา่ให ้มี ใจถือมานะทิฐิ อยา่ให้
ความหวงัของเขาองิอยู่กับทรพัย ์อนิจจัง  แต่  ให ้หวงัในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู ่ ผู้ ทรงประทานสิง่สารพัด
ให ้แก่ เราอยา่งบรบูิ รณ ์เพื่อจะให้เราใช้ด้วยความปี ติ  ยนิดี 18 จงกําชบัเขาให้กระทําการดี  ให ้รํา่รวยในการดี 
น้ัน  ให ้ มี ใจพรอ้มท่ีจะให ้ทาน  ให ้ มี ใจกวา้งขวาง 19 และส่ําสมไวเ้ป็นรากอนัดีสําหรบัตัวของตนเผื่อเวลาข้าง
หน้า เพื่อวา่เขาจะยดึชีว ิตน ิรนัดร ์ไว ้20  โอ ทิโมธ ีเอย๋ จงรกัษาสิง่ท่ี ได้ ฝากไว้กับความไว้วางใจของท่าน จง
หลีกเล่ียงคําพูดท่ี ลบหลู่ และไร ้ประโยชน์ และการคัดค้านของสิง่ท่ีเรยีกกันอยา่งผิดๆวา่เป็นศาสตร ์ความ
รู ้21 ซ่ึงบางคนสําคัญผิ ดอย ่างน้ัน จึงได้พลาดไปจากความเชื่อ ขอพระคุณจงดํารงอยู่กั บท ่านเถิด เอเมน
[จดหมายฉบับแรกถึงทิโมธี  ได้  เข ียนจากเมืองเลาดี เซ ีย ซ่ึงเป็นนครหลวงในแควน้ฟร ีเจ ีย ปาคาทีอานา�
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ในครัง้สุดท้ายท่ีเปาโลติดคุกท่ี กรุ งโรม (1:8, 16; 2:9) และในเวลาท่ีท่านใกล้ จะ  ถู กประหารชวีติ ท่านได้ 
เข ียนจดหมายอาํลาไปถึงทิโมธี และขอให้ทิโมธมีาหาท่าน เพราะฉะน้ันจดหมายฉบั บท ่ี2 ถึงทิโมธ ีน้ี เป็น
จดหมายฉบับสุดท้ายของเปาโลท่ี อยู ่ในพระคัมภีร์

ในจดหมายฉบั บน ้ี เราได้ เห ็นความหว ังอ ันชื่นชมยนิดีของเปาโล ซ่ึงเป็นจดหมายแหง่ชยัชนะและเป็น
เสียงรอ้งด้วยความชื่นชมยนิดีของผู้ ท่ี  มี ชยัชนะแหง่ความตาย  ได้ เน้นถึงความซ่ื อสัตย ์ในการรบัใช ้พระเจ้า 
ท่านได้อธบิายถึงสิง่ต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นในยุ คน ้ี(บทท่ี 3) และพูดถึงการเตรยีมพรอ้มท่ีจะไปสวรรค์ของท่าน
ด้วย ซ่ึงเปาโลเชื่อวา่จะสําเร ็จอ ีกไม่ นาน เปาโลได้สอนทิโมธ ีวา่ ทิโมธคีวรจะรบัใช้พระเจ้าอยา่งไรหลังจากท่ี
ท่านไปสวรรค์ แล้ว 

ความรกัของเปาโลท่ี มีต ่อทิโมธี
1 เปาโล อคัรสาวกของพระเยซู ครสิต์ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ตามพระสัญญาแหง่ชวีติ ซ่ึ งม ีใน

พระเยซู ครสิต์ 2  ถึง ทิโมธี  บุ ตรท่ีรกัของข้าพเจ้า ขอพระคุณและพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระ
บิดา และพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยู่กั บท ่านเถิด 3 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าผู้
ซ่ึงข้าพเจ้าได้ รบัใช ้ด้วยจิตสํานึ กอ ันบร ิสุทธ ์ิสืบมาตัง้แต่บรรพบุรุษของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้ระลึกถึง
ท่านในคําอธษิฐานของข้าพเจ้ามิ ได้ หยุดหยอ่นทัง้กลางวนักลางคืน 4  ก็ได้ ปรารถนาเป็ นอ ันมากท่ีจะเหน็
ท่าน ระลึกถึงน้ําตาของท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้เต็มไปด้วยความยนิดี 5 ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ ออ ันแท้น้ัน
ซ่ึ งม ี อยู ่ในท่าน และซ่ึงเม่ื อก ่อนได้ มี  อยู ่ในโลอสิยายของท่าน และซ่ึงได้ มี  อยู ่ในยูนีสมารดาของท่าน และ
ซ่ึงข้าพเจ้าเชื่ อม ่ันคงวา่มี อยู ่ในท่านด้วย 6  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงสะกิดใจท่านให ้ใช ้ของประทานของพระเจ้า
ท่ี มี  อยู ่ในท่าน โดยการวางมือของข้าพเจ้าน้ันให้รุง่เรอืงขึ้น 7 เพราะวา่พระเจ้ามิ ได้ ทรงประทานจิตท่ีขลาด
กลัวให ้เรา  แต่  ได้ ทรงประทานจิตท่ีกอปรด้วยฤทธิ์  ความรกั และการบังคับตนเองให ้แก่  เรา 8  เหตุ ฉะน้ันอยา่
ละอายคําพยานแหง่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา หรอืของตัวข้าพเจ้าท่ี ถู กจองจําอยู่เพราะเหน็แก่ พระองค์  
แต่ จงมีส่วนในการยากลําบาก เพื่อเหน็แก่ข่าวประเสรฐิ โดยอาศัยฤทธิเ์ดชแหง่พระเจ้า 9  ผู้ ทรงชว่ยเราให ้
รอด และได้ทรงเรยีกเราด้วยคําทรงเรยีกอนับร ิสุทธ ิ์  ไม่ใช ่เพราะเหน็แก่การกระทําของเรา  แต่ เพราะเหน็แก่
พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณซ่ึงทรงประทานแก่เราในพระเยซู ครสิต์  ตัง้แต่ ก่อนสรา้งโลกมา
น้ัน 10  แต่  บัดน้ี  ได้ ทรงสําแดงให ้ประจักษ์ โดยการท่ี พระเยซู  ครสิต์ พระผู้ชว่ยใหร้อดของเราเสด็จมา  ผู้  ได้ ทรง
กําจัดความตายให ้สูญสิน้ และได้ทรงนําชวีติและสภาพอมตะให้กระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสรฐิ 11 สําหรบั
ข่าวประเสรฐิน้ัน ข้าพเจ้าได้รบัแต่งตัง้ใหเ้ป็นนักเทศน์และเป็ นอ ัครสาวก และเป็ นคร ูของพวกต่างชาติ

เปาโลเชื่ อม ัน่ในพระครสิต์อยา่งไม่ สัน่คลอน 
12 เพราะเหตุน้ันเองข้าพเจ้าจึงได้ ทนทุกข์ ลําบากเชน่น้ี ถึงกระน้ันข้าพเจ้าก็ ไม่  ละอาย เพราะวา่ข้าพเจ้า

รูจั้กพระองค์ ท่ี ข้าพเจ้าได้ เชื่อ และข้าพเจ้าเชื่ อม ่ั นว ่าพระองค์ทรงฤทธิ์สามารถรกัษาซ่ึงข้าพเจ้าได้มอบไว้
กับพระองค์จนถึงวนัน้ัน 13 จงถือไว้เป็นแบบแหง่คําสอนอนัถูกต้องท่ีท่านได้ยนิจากข้าพเจ้า ในความเชื่อ
และความรกัซ่ึ งม ี อยู ่ในพระเยซู ครสิต์ 14 ข้อความอนัดีน้ันซ่ึงทรงฝากไวกั้ บท ่าน ท่านจงรกัษาโดยเดชพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ท่ี สถิตอยู่ในเรา 15 ท่านก็ทราบแล้ วว ่า คนทัง้ปวงท่ี อยู ่ในแควน้เอเชยีน้ันต่างก็ผละไปจาก
ข้าพเจ้า ในพวกน้ั นม ี ฟี  เจล ัสและเฮอร์โมเกเนสรวมอยู ่ด้วย 16 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาแก่
ครอบครวัของโอเนสิโฟร ัสด ้วยเถิด เพราะเขาได้กระทําใหข้้าพเจ้าชื่นใจบ่อยๆ และเขาไม่ละอายต่อโซ่ตรวน
ของข้าพเจ้าเลย 17  แต่ ขณะเม่ือเขาอยู่ในกรุงโรม เขาได้ อุตส่าห ์สืบหาข้าพเจ้าจนพบข้าพเจ้า 18 และเขาได้ 
ปรนนิบัติ ข้าพเจ้าท่ีเมืองเอเฟซัสมากเพียงใด ท่านก็ รูดี้  อยู ่ แล้ว ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานพระ
เมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่เขาในวนัน้ันด้วยเถิด

2
ทหารท่ี ดี ของพระเยซู เจ้า 

1  เหตุ ฉะน้ันบุตรของข้าพเจ้าเอย๋ จงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซ่ึ งม ี อยู ่ในพระเยซู ครสิต์ 2จงมอบคําสอนเหล่า
น้ันซ่ึงท่านได้ยนิจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไวกั้บคนท่ี สัตยซ่ื์อ  ท่ี สามารถสอนคนอื่นได้ ด้วย 3 ฉะน้ัน
ท่านจงทนการยากลําบากดุจทหารท่ี ดี ของพระเยซู ครสิต์ 4  ไม่มี ทหารคนใด เม่ือเข้าประจําการแล้ว จะไป
หว่งใยกับการทํามาหากินของเขาในชีว ิตน ้ีเพื่อผู้ ท่ี  ได้ เลือกเขาให้เป็นทหารน้ันจะได้ ชอบใจ 5 และถ้าผู้ใด
จะเข้าแข่งขั นก ัน เขาก็คงมิ ได้  สวมมงกุฎ เวน้เสียแต่เขาได้ ปฏิบัติ ตามกฎ 6 กสิกรผู้ตรากตราํทํางานก็ต้อง



2 ทิโมธี 2:7 962 2 ทิโมธี 3:14

เป็นคนแรกท่ี ได้ รบัผล 7 จงใครค่รวญถึงสิง่ท่ีข้าพเจ้าได้ พู ดเถิด ด้วยองค์พระผูเ้ป็นเจ้าจะทรงประทานความ
เข้าใจให ้แก่ ท่านในทุกสิง่ 8 จงระลึกถึงพระเยซู ครสิต์  ผู้ ทรงสืบเชื้อสายจากดาวดิ  ได้ ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้น
มาจากความตาย ตามข่าวประเสรฐิท่ีข้าพเจ้าประกาศน้ัน 9 และเพราะเหตุข่าวประเสรฐิน้ัน ข้าพเจ้าจึงทน
ทุกข์  ถู  กล ่ามโซ่ดังผู้ รา้ย  แต่ พระวจนะของพระเจ้าน้ันไม่ มี  ผู้ ใดเอาโซ่ล่ามไว ้ได้ 10  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงยอม
ทนทุกอยา่ง เพราะเหน็แก่ ผู้  ท่ี ทรงเลือกสรรไว ้น้ัน เพื่อเขาจะได้รบัความรอดด้วย ซ่ึ งม ี อยู ่ในพระเยซู ครสิต์ 
 พร ้อมทัง้สงา่ราศี นิรนัดร ์11 คําน้ีเป็นคําสัตย ์จรงิ คือถ้าเราตายกับพระองค์ เราก็จะมี ช ีวิตอยู่กับพระองค์ 
เชน่กัน 12 ถ้าเราทนความทุกข์ ทรมาน เราก็จะได้ครองรว่มกับพระองค์ ด้วย ถ้าเราปฏิเสธพระองค์  พระองค์  
ก็ จะปฏิเสธเราเชน่เดียวกัน 13 ถ้าเราไม่ เชื่อ  พระองค์  ก็ ยงัทรงไวซ่ึ้งความสัตย ์ซ่ือ เพราะพระองค์จะปฏิเสธ
พระองค์เองไม่ ได้ 14 จงเตือนเขาทัง้หลายใหร้ะลึกถึงข้อความเหล่าน้ี และกําชบัเขาต่อพระพักตร ์องค์  พระผู้
เป็นเจ้า  ไม่  ให ้เขาโต้เถียงกันในเรือ่งถ้อยคํา ซ่ึงไม่ เป็นประโยชน์  เลย  แต่  กล ับเป็นเหตุ ให ้ คนที ่ฟังเขวไป 15 จง
หมัน่ศึกษาค้นควา้เพื่อสําแดงตนเองให้เป็ นที ่ชอบพระทัยพระเจ้า เป็นคนงานท่ี ไม่ ต้องละอาย แยกแยะ
พระวจนะแหง่ความจรงิน้ันได้ อยา่งถูกต้อง 16  แต่ จงหลีกไปเสียจากถ้อยคําหมิน่ประมาทและไร ้ประโยชน์ 
เพราะคําอยา่งน้ันยอ่มก่อให ้เก ิดอธรรมมากยิง่ขึ้น 17 และคําพูดของเขาจะแพรอ่อกไปเหมือนแผลเน้ือรา้ย
ในพวกน้ั นม ี ฮ ีเมเนอสักับฟิเลทัสเป็นต้น 18 คนทัง้สองน้ันได้หลงจากความจรงิ โดยพูดวา่การฟ้ืนจากความ
ตายน้ันได้ผ่านพ้นไปแล้ว และได้ทําลายความเชื่อของบางคนเสีย 19  แต่ วา่รากฐานแหง่พระเจ้าน้ันอยู ่อยา่ง
มัน่คง โดยมีตราประทับไว ้วา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงรูจั้กคนเหล่าน้ั นที ่เป็นของพระองค์�  และ � ให ้ ทุ กคน
ซ่ึงออกพระนามของพระครสิต์ละทิง้ความชัว่ชา้เสีย�

ภาชนะท่ี มีเกียรติ และท่ี ไร ้ เกียรติ 
20  แต่ วา่ในบ้านใหญ่หลังหน่ึงๆมิ ได้  มี  แต่ ภาชนะทองและเงนิเท่าน้ัน  แต่  มี ภาชนะไม้และภาชนะดินด้วย

บ้างก็ มีเกียรติ และบ้างก็ ไร ้ เกียรติ 21  เหตุ ฉะน้ันถ้าผู้ใดชาํระตัวให้พ้นจากสิง่เหล่าน้ี เขาก็จะเป็นภาชนะท่ี มี
เกียรติ ซ่ึงคัดไว ้แล้ว เหมาะท่ีนายจะใช ้ให ้ เป็นประโยชน์ และถูกเตรยีมไว ้พร ้อมสําหรบัการดี ทุกอยา่ง 22 จง
หลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่ม  แต่ จงใฝ่ในความชอบธรรม ในความเชื่อ  ความรกั และสันติ สุข 
รว่มกับผู้ ท่ี ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบร ิสุทธ ์ิ23 จงหลีกเล่ียงจากปัญหาอนัโงเ่ขลาและไม่
เป็นสาระ ด้วยรู ้แล ้ วว ่าปัญหาเหล่าน้ั นก ่อให ้เก ิดการทะเลาะว ิวาทก ัน 24 ฝ่ายผู้ รบัใช ้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ต้องไม่เป็นคนท่ีชอบการทะเลาะว ิวาท  แต่ ต้องมีใจสุภาพต่อคนทัง้ปวง เหมาะท่ีจะเป็ นคร แูละมี ความอดทน 
25 ด้วยความออ่นสุภาพจงสอนคนเหล่าน้ั นที ่ ต่อสู้ กับตัวเอง ถ้าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจเสีย
ใหม่ มาร ับความจรงิ 26 และเขาอาจหลุดพ้นบ่วงของพญามาร  ผู้ ซ่ึ งด ักจับเขาไว ้ให ้ทําตามความประสงค์ของ
มัน

3
ลักษณะจิตใจของมนษุยใ์นยุคสุดท้าย

1  แต่ จงเข้าใจข้อน้ี ด้วย คือวา่ในวนัสุดท้ายน้ัน จะเกิดเหตุ การณ์  กลียุค 2  เหตุ วา่คนจะเป็นคนรกัตัวเอง
เป็นคนเหน็แก่ เงนิ เป็นคนอวดตัว เป็นคนจองหอง เป็นคนพูดหมิน่ประมาท เป็นคนไม่เชื่อฟังคําบิดามารดา
เป็นคนอกตัญญู เป็นคนไร ้ศีลธรรม 3 เป็นคนไม่รกัซ่ึ งก ันและกัน เป็นคนไม่ทําตามสัญญา เป็นคนหาความ
ใส่ เขา เป็นคนไม่ มีสติ รัง้ใจ เป็นคนดุ รา้ย เป็นคนชงัคนดี 4 เป็นคนทรยศ เป็นคนมุ ทะลุ เป็นคนหวัสูง เป็นคน
รกัความสนกุสนานยิง่กวา่รกัพระเจ้า 5 เขามีสภาพทางของพระเจ้าภายนอก  แต่  ฤทธิ ์ของทางน้ันเขาปฏิเสธ
เสีย คนอยา่งน้ีท่านจงผินหน้าหนีจากเขาเสียด้วย 6 เพราะในบรรดาคนเหล่าน้ัน  มี  คนที แ่อบไปตามบ้าน  แล ้
วนําหญิงท่ีเบาปัญญาหนาด้วยบาปไปเป็นเชลย  แล ้วพากันหลงใหลไปด้วยตัณหาต่างๆ 7 ถึงจะเรยีนกันอยู ่
เสมอ  แต่  ก็  ไม่ อาจเรยีนรูถึ้งความจรงิเลย 8  แล ้วยนัเนสกับยมัเบรส์ ได้ ต่อต้านโมเสสฉันใด คนเหล่าน้ี ก็ ต่อ
ต้านความจรงิฉันน้ัน เขาเป็นคนใจทราม และในเรือ่งความเชื่อน้ันเขาใช ้ไม่ได้  เลย 9  แต่ เขาจะก้าวหน้าไป
อกีไม่ ได้ เพราะความโงข่องเขาจะปรากฏแก่คนทัง้ปวง เชน่เดียวกับความโงข่องชายสองคนน้ัน 10  แต่ ท่าน
ก็ ประจักษ์ ชดัแล้วซ่ึงคําสอน การประพฤติ  ความมุ่งหมาย  ความเชื่อ  ความอดทน  ความรกั  ความเพียร 11  
การถู กข่มเหง การทนทุกขย์ากลําบากของข้าพเจ้า ซ่ึงได้ เก ิดขึ้ นก ับข้าพเจ้า  ณ เมืองอนัทิ โอก เมืองอ ิโคน ี ยู ม
และเมืองลิสตรา การกดขีข่่มเหงท่ีข้าพเจ้าได้ทนเอา ถึงกระน้ั นก ็ ดี  องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดใหข้้าพเจ้า
รอดพ้นจากสิง่เหล่าน้ันทัง้หมด 12  แท้  จร ิงทุกคนท่ีปรารถนาจะดําเนินชวีติตามทางของพระเจ้าในพระเยซู 
ครสิต์ จะถูกกดขี่ ข่มเหง 13  แต่ คนชัว่และคนเจ้าเล่ห์จะชัว่รา้ยมากยิง่ขึ้น ทัง้ล่อลวงคนอื่น และก็ ถู กคนอื่น
ล่อลวงด้วย 14  แต่ ฝ่ายท่านจงดําเนินต่อไปในสิง่ท่ีท่านเรยีนรู ้แล้ว และได้เชื่ออยา่งมัน่คง ท่านก็ รู ้วา่ท่านได้
เรยีนมาจากผู้ ใด 

พระคัมภีรอ์นับร ิสุทธ ิ์ ทําให ้คนของพระเจ้าดี รอบคอบ 
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15 และตัง้แต่เด็กมาแล้ว  ท่ี ท่านได้ รู ้พระคัมภีรอ์นับร ิสุทธ ์ิ ซ่ึ งม ี ฤทธิ ์สอนท่านให ้ได้ ปัญญาถึงความรอด
โดยความเชื่อในพระเยซู ครสิต์ 16 พระคัมภีร ์ทุ กตอนได้รบัการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการ
สอน การตักเตือนวา่กล่าว การปรบัปรุงแก้ไขคนให ้ดี และการอบรมในเรือ่งความชอบธรรม 17 เพื่อคนของ
พระเจ้าจะดี รอบคอบ  พร ักพรอ้มท่ีจะกระทําการดี ทุกอยา่ง 

4
คํากําช ับท ่ีสําคัญสําหร ับท ิโมธี

1  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้ากําช ับท ่านต่อพระพักตร ์พระเจ้า และพระเยซู ครสิต์  เจ้า  ผู้ จะทรงพิพากษาคนเป็น
และคนตาย เม่ือพระองค์เสด็จมาปรากฏและตัง้อาณาจักรของพระองค์  วา่ 2 จงประกาศพระวจนะ  ให ้ขะ
มักเขม้ นที ่จะทําการทัง้ในขณะท่ี มี โอกาสและไม่ มีโอกาส จงวา่กล่าว  หา้มปราม และตักเตือนด้วยความ
อดทนทุกอยา่งและการสัง่สอน 3 เพราะจะถึงเวลาท่ีคนจะทนต่อคําสอนอนัถูกต้องไม่ ได้  แต่ เขาจะรวบรวม
ครู ไว ้ ให ้สอนในสิง่ท่ีเขาชอบฟัง ตามความปรารถนาของตนเอง 4 และเขาจะบ่ายหูจากความจรงิ หนัไปฟัง
เรือ่งนิยายต่างๆ 5 ฝ่ายท่านจงระวงัระไวอยู่ในการทัง้ปวง จงอดทนต่อความทุกข์ ยากลําบาก จงทําหน้าท่ี
ของผู้ประกาศข่าวประเสรฐิ และจงกระทําการรบัใชข้องท่านให ้สําเรจ็ 

ชยัชนะของเปาโลในการเผชญิหน้ากับความตายเพื่อพระครสิต์
6 เพราะวา่บัดน้ีข้าพเจ้าพรอ้มท่ีจะเป็นเครือ่งบูชาแล้ว และเวลาท่ีข้าพเจ้าจะจากไปน้ั นก ็ ใกล้ จะถึงแล้ว

7 ข้าพเจ้าได้ ต่อสู้  อยา่งเต็มกําลัง ข้าพเจ้าได้ แข ่งขันจนถึงท่ี สุด ข้าพเจ้าได้รกัษาความเชื่อไว ้แล้ว 8  ตัง้แต่น้ี
ไป มงกุฎแหง่ความชอบธรรมก็เตรยีมไวสํ้าหรบัข้าพเจ้าแล้ว ซ่ึงองค์ พระผู้เป็นเจ้า  ผู้ พิพากษาอนัชอบธรรม
จะทรงประทานแก่ข้าพเจ้าในวนัน้ัน และมิ ใช ่ แก่ ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่าน้ัน  แต่ จะทรงประทานแก่คนทัง้ปวง
ท่ีรกัการเสด็จมาของพระองค์

ความต้องการของเปาโล
9 จงพยายามมาหาข้าพเจ้าโดยเรว็ 10 เพราะวา่เดมาสได้หลงรกัโลกปัจจุบันน้ีเสียแล้ว และได้ทิง้ข้าพเจ้า

ไปยงัเมืองเธสะโลนิ กา เครสเซนส์ ได้ ไปยงัแควน้กาลาเทีย ทิตัสได้ไปยงัเมืองดาลมาเทีย 11 ลูกาคนเดียว
เท่าน้ั นที ่ อยู ่กับข้าพเจ้า จงไปตามมาระโกและพาเขามาด้วย เพราะเขาเป็นประโยชน์ แก่ ข้าพเจ้าสําหรบัการ
รบัใช ้น้ี 12 ข้าพเจ้าได้ส่งที คิก ัสไปยงัเมืองเอเฟซัสแล้ว 13 เม่ือท่านมาจงเอาเส้ือคลุมซ่ึงข้าพเจ้าได้ฝากไวกั้บ
คารปัสท่ีเมืองโตรอสัมาด้วย  พร ้อมกับหนังสือต่างๆ และสิง่ท่ีสําคัญท่ีสุดคือหนังสือท่ี เข ียนบนแผ่นหนัง 14  
อเล็กซานเดอร ์ชา่งทองแดงน้ันได้ ประทุ ษรา้ยข้าพเจ้าอยา่งสาหสั � องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบแทนเขา
ให้สมกับการกระทําของเขา� 15 ท่านจงระวงัเขาให ้ดีด ้วย เพราะเขาได้คัดค้านถ้อยคําของเราอยา่งรุนแรง
16 ในการแก้ คดี ครัง้แรกของข้าพเจ้าน้ัน  ไม่มี ใครเข้าข้างข้าพเจ้าสักคนเดียว เขาได้ละทิง้ข้าพเจ้าไปหมด
ข้าพเจ้าอธษิฐานต่อพระเจ้าวา่ ขอโปรดอยา่ให้พวกเขาต้องได้รบัโทษเลย 17  แต่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงประ
ทั บอย ู่กับข้าพเจ้า และได้ทรงประทานกําลังให ้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงประกาศพระวจนะได้ อยา่งเต็มท่ี  เพื่อ
ให ้ คนต่างชาติ ทัง้ปวงได้ ยนิ ดังน้ันข้าพเจ้าจึงรอดพ้นจากปากสิงโตน้ัน 18  องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรด
ชว่ยข้าพเจ้าใหพ้้นจากการรา้ยทุกอยา่ง และจะทรงคุ้มครองข้าพเจ้าไวจ้นถึงอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์
สงา่ราศีจงมี แด่  พระองค์ สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน 19 ขอฝากความคิดถึงมายงัปรสิคากับอาควลิลา และคนใน
ครวัเรอืนของโอเนสิโฟร ัสด ้วย 20 เอรสัทัสยงัค้างอยู ่ท่ี เมืองโครนิธ์  แต่ เม่ือข้าพเจ้าจากโตรฟีมัสท่ีเมืองมิ
เลทั สน ัน้ เขายงัป่วยอยู่ 21 ท่านจงพยายามมาใหถึ้ งก ่อนฤดู หนาว  ยู บูลัส  ปู เดนส์ ลีนัส คลาวเดีย และพีน้่อง
ทัง้หลายฝากความคิดถึงมายงัท่านด้วย 22 ขอพระเยซู ครสิต์  เจ้ าทรงสถิตอยู่กับจิตวญิญาณของท่าน ขอ
พระคุณจงดํารงอยู่กั บท ่านเถิด เอเมน [จดหมายฉบั บท ่ีสองถึงทิโมธี  ผู้  ได้ รบัการเจิมใหเ้ป็นศิษยาภิบาลคน
แรกแหง่ครสิตจักรชาวเอเฟซัส  ได้  เข ียนจากกรุงโรม เม่ือเปาโลถูกพิพากษาต่อหน้าจักรพรรดินีโรเป็ นคร ้ัง
ท่ี สอง ]
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
ทิตัส

เปาโลได้ เข ียนจดหมายฉบั บน ีใ้นปี ค�ศ� 67 ทิตัสเป็นชาวกรกีซ่ึงรบัเชื่อโดยเปาโล ทิตัสไปกรุงเยรูซาเล็ม
พรอ้มกับเปาโลในครัง้ท่ีพวกครสิเตียนได้ปรกึษากันถึงเรือ่งพระราชบัญญั ติ ของโมเสสกับชาวต่างชาติ เรา
รู ้ไม่ มากเก่ียวกั บท ิตัส นอกจากวา่เปาโลใหท่้านอยู ่ท่ี เกาะครตีเพื่อจะชว่ยในการตัง้ครสิตจักรท่ี น่ัน 

จดหมายสัน้ๆน้ี ก็ เหมือนอยา่งจดหมายสองฉบั บท ่ีเปาโลเขียนถึงทิโมธี เปาโลไวใ้จในทิตั สอย ่างมาก และ
เรยีกท่านวา่ �เป็นเพื่อนรว่มงานของข้าพเจ้า� (2 คร 8:23) ในเวลาท่ีเปาโลไม่สบายและท้อใจ ทิตัสได้เดิน
ทางจากเมืองโครนิธม์าเยีย่มเยยีนท่านซ่ึงเป็นการหนนุใจท่านอยา่งมาก (2 คร 2:13; 7:6, 13)

จดหมายฉบั บน ี้ มี คําสอนสําหรบัผู้ รบัใช ้ ครอบครวั และประชาชนทัว่ไป

คําคํานับ
1 เปาโล  ผู้รบัใช ้ของพระเจ้า และอคัรสาวกของพระเยซู ครสิต์ เน่ืองด้วยความเชื่อของผู้ ท่ี พระเจ้าได้ทรง

เลือกสรรไว้ และให ้รู ้จักความจรงิตามทางของพระเจ้า 2 ด้วยหวงัวา่จะได้ ช ีว ิตน ิรนัดร์ ซ่ึงพระเจ้าผู้ ไม่ สามา
รถตร ัสม ุสา  ได้ ทรงสัญญาไว ้ตัง้แต่ ก่อนสรา้งโลก 3  แต่ ในเวลาท่ีพระเจ้าทรงกําหนดไว้  ก็ได้ ทรงโปรดใหพ้ระ
วจนะของพระองค์ปรากฏด้วยการเทศนา ซ่ึงข้าพเจ้าได้รบัมอบไว้ ตามพระบัญญั ติ ของพระเจ้าผู้ทรงชว่ย
เราทัง้หลายให ้รอด 4  ถึง ทิตัส  ผู้ เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกัน ขอพระคุ ณ พระเมตตา และ
สันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซู ครสิต์  เจ้ าพระผู้ชว่ยใหร้อดของเรา จงดํารงอยูกั่ บท ่านเถิด

ภาระสําคัญของทิตัสท่ีเกาะครตี
5  เพราะเหตุน้ี เองข้าพเจ้าจึงละท่านไว ้ท่ี เกาะครตี  ก็ เพื่อท่านจะได้ แก้ ไขสิง่ท่ียงับกพรอ่งให ้เรยีบรอ้ย และ

ตัง้ผู้ปกครองไว ้ทุ กเมืองตามท่ีข้าพเจ้าได้กําช ับท ่านแล้ว 6 คือถ้ามีใครไม่ มี ข้อตําหนิ เป็นสามีของหญิงคน
เดียว  มี  บุ ตรสัตย ์ซ่ือ และไม่ มี ใครกล่าวหาวา่บุตรน้ันเป็นนักเลงหรอืเป็นคนด้ือกระด้าง 7 เพราะวา่ศิษยาภิ
บาลน้ัน ในฐานะท่ีเป็นผู้รบัมอบฉันทะจากพระเจ้า ต้องเป็นคนท่ี ไม่มีข้อตําหนิ  ไม่ เป็นคนเยอ่หยิง่  ไม่ เป็นคน
เลือดรอ้น  ไม่ เป็นนักเลงสุ รา  ไม่ เป็นนักเลงหวัไม้ และไม่เป็นคนโลภมักได้ 8  แต่ เป็นคนมีอชัฌาสัยรบัแขก
ดี เป็นผู้รกัคนดี เป็นคนมี สติสัมปชญัญะ เป็นคนชอบธรรม เป็นคนบร ิสุทธ ์ิ รู ้จั กบ ังคับใจตนเอง 9 และเป็น
คนย ึดม ่ันในหลักคําสอนอนัสัตย์ซ่ือตามท่ี ได้ เรยีนมาแล้ว เพื่อเขาจะสามารถเตือนสติด้วยคําสอนอนัถูก
ต้อง และชีแ้จงแก่ ผู้  ท่ี คัดค้านคําสอนน้ัน 10 เพราะวา่มีคนเป็ นอ ันมากท่ีด้ือกระด้าง  พู ดมากไม่เป็นสาระ
และหลอกลวง โดยเฉพาะบรรดาผู้ ท่ี  เข้าสุหนัต 11 จําเป็นต้องให้เขาสงบปากเสีย ด้วยเขาพลิ กบ ้านควํา่ทัง้
ครวัเรอืนให้เสียไป โดยสอนสิง่ท่ี ไม่ ควรจะสอนเลย เพราะเหน็แก่เล็กแก่ น้อย 12 ในพวกเขาเองมีคนหน่ึง
เป็นผู้ พยากรณ์  ได้  กล่าววา่ �ชาวครตีเป็นคนพูดปดเสมอ เป็นเหมือนอยา่งสัตว ์รา้ย เป็นคนเกียจครา้นกิน
เติบ� 13 คําท่ีเขาอา้งน้ีเป็นความจรงิ  เหตุ ฉะน้ันท่านจงต่อวา่เขาให้แรงๆเพื่อเขาจะได้ มี ความเชื่ ออ ันถูก
ต้อง 14 และจะมิ ได้ สนใจในนิยายของพวกยวิ และในบทบัญญั ติ ของมนษุย์ซ่ึงให้หนัไปเสียจากความจรงิ
15 สําหรบัคนบร ิสุทธ ์ิ น้ัน  ทุ กสิ ่งก ็ บรสุิทธิ ์ แต่ สําหรบัคนชัว่ชา้ และคนท่ี ไม่ เชื่อน้ัน  ก็  ไม่มี  สิ ่งใดบร ิสุทธ ์ิ เลย  แต่  
จิ ตใจและจิตสํานึกผิดชอบของเขาก็ชัว่มลทินไป 16 เขาออกปากยอมรบัวา่เขารูจั้กพระเจ้า  แต่ วา่ในการก
ระทําของเขา เขาก็ปฏิเสธพระองค์ โดยการประพฤติตั วน ่ารงัเกียจ และไม่ เชื่อฟัง และไม่เหมาะท่ีจะกระทํา
การดีใดๆเลย

2
คําสอนท่ีจําเป็นสําหรบัการดําเนินชวีติในทางของพระเจ้า

1 ฝ่ายท่านจงสัง่สอนใหส้อดคล้องกับคําสอนอนัถูกต้อง 2 พึงสอนชายท่ี สูงอายุ  ให ้ รู ้จักประมาณตนในการ
กินด่ืม  ให ้ เอาจรงิเอาจัง  ให ้ มีสติ  สัมปชญัญะ  ให ้ มี  ความเชื่อ  ความรกั และความอดทนอนัถูกต้อง 3 ส่วนผู้
หญิงท่ี สูงอายุ  ก็  เหมือนกัน  ให ้เขามีการประพฤติอยา่งบร ิสุทธ ์ิอยา่ให้เป็นคนใส่ความเท็จ  ไม่ เป็นคนท่ีสนใจ
เหล้าองุน่มาก  แต่  ให ้เป็นผู้สอนสิง่ท่ี ดีงาม 4 เพื่อเขาจะได้ฝึกสอนพวกผู้หญิงสาวๆให ้รู ้จักประมาณตนใน
การกินด่ืม  ให ้รกัสามีและร ักบ ุตรของตน 5  ให ้ มีสติ  สัมปชญัญะ เป็นคนบร ิสุทธ ์ิ เอาใจใส่ ในบ้านเรอืน เป็น
คนดี และเชื่อฟังสามีของตน  เชน่น้ี จึงจะไม่ มี  ผู้ ใดลบหลู่พระวจนะของพระเจ้าได้ 6 ส่วนผู้ชายหนุ่มก็ เหมือน
กัน จงเตือนเขาให ้ใช ้ สติสัมปชญัญะ 7 ท่านจงสําแดงตนใหเ้ป็นแบบอยา่งในการดี ทุกสิง่ ในคําสอนจงแสดง
ความสุ จรติ  ให ้ เอาจรงิเอาจัง  ให ้ จรงิใจ 8 และใช้คําพูดอนัถูกต้อง ซ่ึงไม่ มี  ผู้ ใดจะตําหนิ ได้ เพื่อฝ่ายปฏิ ปักษ์ 
จะได้ อาย  ไม่มี  สิ ่งใดจะติท่านได้ 9 จงตักเตือนพวกทาสให้เชื่อฟังนายของตน และให้กระทําสิง่ท่ี ถู กใจนาย
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ทุกประการ อยา่ใหเ้ถียงเลย 10 อยา่ให ้ยกัยอก  แต่  ใหสั้ตย ์ซ่ือหมดทุกอยา่ง เพื่อวา่ในการทัง้ปวงน้ัน เขาจะได้ 
เท ิดเกียรติพระดํารสัสอนของพระเจ้า  ผู้ ทรงเป็นพระผู้ชว่ยให้รอดของเรา 11 เพราะวา่พระคุณของพระเจ้า
ท่ีนําไปถึงความรอดได้ปรากฏแก่คนทัง้ปวงแล้ว 12 สอนให้เราละทิง้ความอธรรมและโลกียตัณหา และ
ดําเนินชวีติในโลกปัจจุบันน้ีอยา่งมี สติสัมปชญัญะ อยา่งชอบธรรม และตามทางพระเจ้า 13 คอยความหว ั
งอ ั นม ี สุข และการปรากฏอนัทรงสงา่ราศีของพระเจ้าใหญ่ ยิง่ และพระเยซู ครสิต์ พระผู้ชว่ยให้รอดของเรา
14  ผู้  ได้ ทรงโปรดประทานพระองค์เองให ้เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากความชัว่ชา้ทุกอยา่ง และทรงชาํระเราให ้
บรสุิทธิ ์ เพื่อให ้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์ และเป็นคนท่ีขวนขวายกระทําการดี 15 ข้อความเหล่าน้ี
ท่านจงใช ้พูด  ตักเตือน และวา่กล่าวเขาด้วยสิทธอิาํนาจทุกอยา่ง อยา่ให ้ผู้ ใดประมาทท่านได้

3
ครสิเตียนเป็นพลเมืองดี

1 จงเตือนเขาให้นอบน้อมต่อผู้ปกครองบ้านเมืองและผู้ มีอาํนาจ  ให ้เชื่อฟังบรรดาพนักงานฝ่ายปกครอง
และพรอ้มท่ีจะปฏิบั ติ การดี ทุกอยา่ง 2 อยา่วา่รา้ยผู้ ใด อยา่ให้เป็นคนมักทะเลาะว ิวาทก ัน  แต่  ให ้เป็นคนสุ 
ภาพ แสดงความออ่นสุภาพต่อคนทัง้ปวง 3 เพราะวา่เม่ื อก ่อนน้ันบางครัง้เราเองก็ โง ่ เชน่กัน  ไม่เชื่อฟัง  หลง
ผิด เป็นทาสของกิเลสตัณหาและการเรงิสําราญต่างๆ  ใช ้ ช ีวติอยา่งเลวรา้ย  รษิยา  น่าชงั และเกลียดช ังก ัน
และกัน 4  แต่ วา่เม่ือพระเจ้าผู้เป็นพระผู้ชว่ยให้รอดของเราทรงพระกรุณาโปรด และประทานความรกัแก่ 
มนษุย ์ปรากฏแล้ว 5  พระองค์  ได้ ทรงชว่ยเราให ้รอด  มิใช ่ด้วยการกระทําท่ีชอบธรรมของเราเอง  แต่  พระองค์ 
ทรงพระกรุณาชาํระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสรา้งเราขึ้นมาใหม่โดยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ6  พระองค์ 
น้ันได้ทรงประทานแก่เราทัง้หลายอยา่งบรบูิ รณ ์โดยพระเยซู ครสิต์ พระผู้ชว่ยให้รอดของเรา 7 เพื่อวา่เม่ือ
เราได้เป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระคุณของพระองค์ เราจะได้เป็นผู้ ได้ รบัมรดกท่ี มุ ่งหวงัคือชีว ิตน ิรนัดร์
8 คําน้ีเป็นคําสัตย ์จรงิ ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้นเรือ่งเหล่าน้ี เพื่อคนทัง้หลายท่ีเชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้ 
อุตส่าห ์กระทําการดี การเหล่าน้ี ดี และเป็นประโยชน์ แก่ คนทัง้ปวง

จงหลีกเล่ียงคําถามท่ี โต้ เถียงกันอยา่งโง ่เขลา 
9  แต่ จงหลีกเสียจากปัญหาโฉดเขลาท่ีเถียงกัน จากการลําดับวงศ์ตระกูลและการเถียง และการทะเลาะ

กันเรือ่งพระราชบัญญั ติ เพราะวา่การอยา่งน้ันไร ้ประโยชน์ และไม่ เป็นเรือ่งเป็นราว 10 คนใดๆท่ี ยุ  ให ้แตก
นิกายกัน เม่ือได้ตักเตือนเขาหนหน่ึงและสองหนแล้ว  ก็ จงปฏิเสธ 11 ด้วยรู ้แล ้ วว ่าคนเชน่น้ันเป็นคนนอกลู่
นอกทางและบาปหนา เขาปรบัโทษตัวเขาเอง 12 เม่ือข้าพเจ้าจะใช้อารเทมาสหรอืที คิก ัสมาหาท่าน ท่านจง
รบีไปหาข้าพเจ้าท่ีเมืองนิโคบุ ร ีเพราะข้าพเจ้าตัง้ใจแล้ วว ่าจะค้างอยู ่ท่ี น่ันจนสิน้ฤดู หนาว 13 ท่านจงอุตส่าห์
ส่งเศนาสผู้เป็นทนายความกับอปอลโลไปตามทางของเขา อยา่ให้เขาขาดสิง่ใด 14  ให ้พวกเราเรยีนรู ้ท่ี จะ
กระทําการดีด้วยสําหรบัความจําเป็นต่างๆ เพื่อพวกเขาจะไม่เป็นคนท่ี ไรผ้ล 15 คนทัง้หลายท่ี อยู ่กับข้าพเจ้า
ฝากความคิดถึงมายงัท่าน ขอฝากความคิดถึงมายงัคนทัง้ปวงท่ีรกัเราในความเชื่อ ขอพระคุณดํารงอยู่กั 
บท ่านทัง้หลายเถิด เอเมน [ เข ียนถึงทิตัส  ผู้  ได้ รบัการเจิมใหเ้ป็นศิษยาภิบาลคนแรกแหง่ครสิตจักรชาวครตี
จากเมืองนิโคบุ ร ี แคว ้นมาซิโดเนีย�



 ฟี เลโมน 1 966  ฟี เลโมน 25

 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
 ฟี เลโมน

 ในขณะท่ี เปาโลเป็นนักโทษท่ี กรุ งโรม ท่านได้นําโอเนสิมัสให้รบัเชื่อในพระเยซู โอเนสิมัสเป็นทาสท่ี หนี 
จากนายของเขาคือ  ฟี เลโมนไปยงักรุงโรม เปาโลเขียนถึงฟีเลโมนนายของโอเนสิมัส  ขอให ้เขายกโทษให้โอ
เนสิมัส และต้อนรบัเขาเหมือนอยา่งพี่น้องในพระครสิต์ และเปาโลบอกวา่ท่านยอมใช ้หน้ี ทัง้หมดของโอเน
สิมัสท่ี มีต ่อฟีเลโมน

เปาโลมีความหวงัวา่ ท่านจะได้รบัการปลดปล่อยจากการติดคุกครัง้แรกของท่านในกรุงโรม (1:22)

คําคํานับจากเปาโลและทิโมธี
1 เปาโล  ผู้  ถู กจองจําเพื่อพระเยซู ครสิต์ กั บท ิโมธน้ีองชายของเรา  ถึง  ฟี เลโมน เพื่อนรว่มงานท่ีรกัของเรา

2 และถึงนางอปัเฟียผู้เป็ นที ่ รกั และอารคิปปั สผ ู้เป็นเพื่อนทหารด้วยกั นก ับเรา และถึงครสิตจักรท่ี อยู ่ใน
บ้านของท่าน 3 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซู ครสิต์  เจ้า จงดํารงอยู่
กั บท ่านทัง้หลายเถิด

ความรกัและความเชื่อของฟีเลโมน
4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้า โดยได้ เอ ่ยถึงท่านเสมอเม่ือข้าพเจ้าอธษิฐาน 5 เพราะข้าพเจ้า

ได้ยนิถึงความรกัและความเชื่อของท่านท่ี มีต ่อพระเยซู เจ้ าและต่อบรรดาว ิสุทธ ิ ชน 6 เพื่อการเป็นพยานถึง
ความเชื่อของท่านจะได้ เก ิดผลโดยการรูถึ้งสิ ่งด ี ทุกอยา่ง ซ่ึ งม ี อยู ่ในท่านโดยทางพระเยซู ครสิต์ 7 น้องเอย๋
ความรกัของท่านทําใหเ้รามี ความยนิดี และความชูใจเป็นอยา่งยิง่ เพราะจิตใจของพวกว ิสุทธ ิชนแชม่ชื่นขึ้น
เพราะท่าน

เปาโลขอรอ้งเรือ่งโอเนสิมัส
8  เหตุ  ฉะน้ัน  แม้ว ่าโดยพระครสิต์ ข้าพเจ้ามีใจกล้าพอท่ีจะสัง่ใหท่้านทําสิง่ท่ีควรกระทําได้ 9  แต่ เพราะเหน็

แก่ ความรกั ข้าพเจ้าขอออ้นวอนท่านดี กวา่ คื ออ ้อนวอนอยา่งเปาโล  ผู้ ชราแล้ว และบัดน้ีเป็นผู้ ถู กจองจําอยู่
เพราะเหน็แก่ พระเยซู  ครสิต์ 10 ข้าพเจ้าขอออ้นวอนท่านด้วยเรือ่งโอเนสิมัส ลูกของข้าพเจ้าซ่ึงข้าพเจ้าได้ ให ้
กําเนิดเม่ือข้าพเจ้าถูกจองจําอยู่ 11 เม่ื อก ่อนน้ันเขาไม่ เป็นประโยชน์  แก่  ท่าน  แต่  เดีย๋วน้ี เขาเป็นประโยชน์ทัง้
แก่ท่านและแก่ ข้าพเจ้า 12 ข้าพเจ้าจึงส่งเขาผู้เป็นดวงจิตของข้าพเจ้าทีเดียวกลับไปหาท่านอกี  เหตุ ฉะน้ัน
ท่านจงรบัเขาไว้ 13 ข้าพเจ้าใครจ่ะให้เขาอยู่กับข้าพเจ้า เพื่อเขาจะได้ ปรนนิบัติ ข้าพเจ้าแทนท่าน ในระหวา่ง
ท่ีข้าพเจ้าถูกจองจําเพราะข่าวประเสรฐิน้ัน 14  แต่ วา่ข้าพเจ้าจะไม่ ปฏิบัติ  สิ ่งใดลงไปนอกจากท่านจะเหน็ชอบ
ด้วย เพื่อวา่คุณความดี ท่ี ท่านกระทําน้ันจะไม่เป็นการฝืนใจ  แต่ จะเป็นความประสงค์ของท่านเอง 15 อาจจะ
เป็นเพราะเหตุ น้ี  ท่ี  ทําให ้เขาต้องจากท่านไปชัว่ระยะเวลาหน่ึง เพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาตลอดไป 16  บัดน้ี 
เขามิ ใช ่เป็นทาสอกีต่อไป  แต่  ดี ยิง่กวา่ทาส คือเป็นพี่น้องท่ี รกั เขาเป็ นที ่รกัมากของข้าพเจ้า  แต่ คงจะเป็ นที ่
รกัของท่านมากยิง่กวา่น้ั นอ ีก ทัง้ในเน้ือหนังและในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 17  เหตุ ฉะน้ันถ้าท่านถือวา่ข้าพเจ้า
เป็นเพื่อนรว่มงานของท่าน  ก็ จงรบัเขาไวเ้หมือนรบัตัวข้าพเจ้าเอง 18 ถ้าเขาได้กระทําผิดต่อท่านประการใด
หรอืเป็นหน้ีอะไรท่าน ท่านจงคิดเอาจากข้าพเจ้าเถิด 19  ข้าพเจ้า เปาโล  ได้  เข ียนไวด้้วยมือของข้าพเจ้าเองวา่
ข้าพเจ้าจะใช ้ให ้ข้าพเจ้าจะไม่อา้งถึงเรือ่งท่ีท่านเป็นหน้ี ข้าพเจ้า และแม้ แต่ ตัวของท่านเองด้วย 20  แท้จรงิ 
น้องเอย๋ จงใหข้้าพเจ้ามี ความยนิดี ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะท่านเถิด จงใหข้้าพเจ้าชื่นใจในองค์ พระผู้เป็น
เจ้า 21 ข้าพเจ้ามัน่ใจท่านจะเชื่อฟัง จึงได้ เข ียนมาถึงท่าน เพราะรู ้อยู ่วา่ท่านจะกระทํายิง่กวา่ท่ีข้าพเจ้าขอเสี 
ยอ ีก

ความหวงัในอสิรภาพของเปาโล
22  อ ีกประการหน่ึง ขอท่านได้จัดเตรยีมท่ีพักไวสํ้าหรบัข้าพเจ้าด้วย เพราะข้าพเจ้าหวงัวา่จะมาหาท่านอกี

ตามคําอธษิฐานของท่าน 23 เอปาฟรสั  ผู้ ซ่ึงถูกจองจําอยูด้่วยกั นก ับข้าพเจ้าเพื่อพระเยซู ครสิต์  ได้ ฝากความ
คิดถึงมายงัท่าน 24 มาระโก อาริสทารคัส เดมาส และลู กา  ผู้ เป็นเพื่อนรว่มงานกับข้าพเจ้า  ก็ ฝากความ
คิดถึงมายงัท่านด้วย 25 ขอพระคุณของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยูกั่บจิตวญิญาณ
ของท่านเถิด เอเมน [ เข ียนจากกรุงโรมถึงฟีเลโมน และส่งโดยโอเนสิมัส  ผู้ เป็นทาสรบัใช�้
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
 ฮ ีบรู

เราไม่ทราบวา่ ใครเขียนหนังสือฮบีรู น้ี  แต่ คนส่วนมากคิดวา่ เปาโลเป็น ผู้ เขียน เราสามารถทราบได้
วา่หนังสือเล่ มน ้ีเป็นจดหมายถึงชาวฮบีรู เพราะวา่ ตัง้แต่ ต้นถึงปลายมีการเปรยีบเทียบความเชื่อของ
ครสิเตียนกับพระคัมภีร ์เดิม กับเครือ่งบูชาและพิธ ีต่างๆ ของชาวฮบีรูซ่ึงเล็งไปถึงพระครสิต์ ข้อแรกพูดถึง
บรรพบุรุษ ซ่ึงหมายถึงพวกบรรพบุรุษของชาวฮบีรู (ชาวยวิ�

จดหมายฉบั บน ้ี ไม่ได้  เข ียนถึงครสิตจักรใดๆ ( เชน่  โรม 1  และ 2 โครนิธ์ เอเฟซัส  ฟี ลิปปี โคโลสี 1  และ 2
เธสะโลนิ กา ) หรอืถึงพวกครสิตจั กร (เชน่กาลาเทีย� หรอืถึงคนส่วนตัว ( เชน่ 1  และ 2 ทิโมธี ทิตัส  ฟี เลโมน
2  และ 3 ยอหน์�  แต่  หน ังสือฮบีรู น้ี เป็ นที ่ เรยีกกันวา่ �จดหมายทัว่ไป� ซ่ึงเขียนถึงชาวย ิวท ่ีกระจัดกระจาย
ไป (เชน่หนังสือยากอบ ( ยก 1:1) ซ่ึงเขียนถึงชาวยวิด้วย�  แต่ จดหมายฉบั บน ้ี ก็ เหมาะสําหรบัครสิเตียนทุก
คน เพราะวา่เราได้เชื่อและใชพ้ระคัมภีรทั์ง้เดิมและใหม่ เชน่กัน 

ชาวย ิวท ่ี ไม่ เชื่ อก ็ เกล ียดเปาโล ชาวย ิวท ่ีเชื่อแล้วในกรุงเยรูซาเล็มก็มักจะเชื่อวา่จะต้องตามธรรมเนียม
ต่างๆของศาสนายวิ (กท 2:11-13) พวกครสิเตียนยวิบางคนได้ไปสอนคําสอนผิดให ้แก่  ผู้ เชื่อแล้วในเมืองกา
ลาเทีย ดังน้ันถ้าเปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ้ี ก็ เป็นการดี ท่ี ท่านจะไม่ ให ้ชื่อของท่านปรากฏในจดหมายฉบั บน ้ี
เรารูว้า่จดหมายฉบั บน ้ี เข ียนขึ้ นที ่ กรุ งโรมเพราะได้ เข ียนวา่ �พวกพี่น้องท่ีเป็นชาวอ ิตาล ี ก็ ฝากความคิดถึง
มายงัท่านทัง้หลาย� (13:24) ทิโมธซ่ึีงได้ ติ ดคุกพรอ้มกับเปาโล พึ่งได้รบัการปล่อยตัว (13:23) และเปาโล
หวงัวา่อกีไม่นานท่านจะได้รบัการปลดปล่อยด้วย (13:19)  ดู เหมือนวา่หนังสือ 2 เปโตร 3:15-16  ชี ้ ให ้ เห ็ นว ่า
เปาโลเป็นผู้ เข ียนหนังสือฮบีรู น้ี เพราะวา่เปโตรพูดถึงวนัขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเรือ่งอื่นๆท่ี เก ่ียวข้องกับ
ชาวยวิซ่ึงท่านวา่ � มี บางข้อท่ี เข้าใจยาก � ซ่ึงเล็งถึงคําเขียนของเปาโล

 หน ังสือฮบีรู เข ียนก่อนการทําลายกรุงเยรูซาเล็มและพระว ิหาร ซ่ึงเกิดขึ้นในปี ค�ศ� 70 (10:2-3; 13:10-
11)

 หน ังสือเล่ มน ี้เน้ นว ่า  พระเยซู ซ่ึงเป็นมหาปุโรหติ เครือ่งบูชาและพระผู้ชว่ยใหร้อดก็ประเสรฐิกวา่สิง่ต่างๆ
ในสมัยของโมเสส

สงา่ราศีของพระบุตรและพระราชกิจของพระองค์
1 ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตร ัสด ้วยวธิต่ีางๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกศาสดาพยากรณ์ 2  แต่ ในวนั

สุดท้ายเหล่าน้ี พระองค์  ได้ ตรสัแก่เราทัง้หลายทางพระบุตร  ผู้ ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงตัง้ให้เป็นผู้รบัสรรพสิง่ทัง้
ปวงเป็นมรดก  พระองค์  ได้ ทรงสรา้งกัลปจักรวาลโดยพระบุตร 3 พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสงา่ราศีของ
พระเจ้า และทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกั นก ับพระองค์ และทรงผดุงสรรพสิง่ไวโ้ดยพระดํารสัอนัทรงฤทธิ์
ของพระองค์ เม่ือพระบุตรได้ทรงชาํระบาปของเราด้วยพระองค์เองแล้ว  ก็ได้ ทรงประทั บน ่ัง  ณ เบื้องขวา
พระหตัถ์ของผู้ทรงเดชานภุาพเบื้องบน

พระบุตรทรงอยูเ่หนือพวกทูตสวรรค์
4  พระองค์ ทรงเป็นผู้เยีย่มกวา่เหล่าทูตสวรรค์มากนัก ด้วยวา่พระองค์ทรงรบัพระนามท่ีประเสรฐิกวา่

นามของทูตสวรรค์น้ันเป็นมรดก 5 เพราะวา่มี ผู้ ใดบ้างในบรรดาทูตสวรรค์ ท่ี  พระองค์  ได้ ตรสัแก่เขาในเวลา
ใดวา่ �ท่านเป็นบุตรของเรา  วนัน้ี เราได้ ให ้กําเนิดแก่ท่านแล้ว� และยงัตรสัอ ีกวา่ �เราจะเป็นบิดาของเขา
และเขาจะเป็นบุตรของเรา� 6 และอกีครัง้หน่ึงเม่ือพระองค์ทรงนําพระบุตรหวัปี องค์  ท่ี  ได้ บังเกิดน้ันใหเ้สด็จ
เข้ามาในโลก  พระองค์  ก็ ตร ัสว ่า � ให ้บรรดาพวกทูตสวรรค์ทัง้สิน้ของพระเจ้านมัสการท่าน� 7 ส่วนพวกทูต
สวรรค์ น้ัน  พระองค์ ตร ัสว ่า � พระองค์ ทรงบันดาลพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ ให ้เป็นดุจวญิญาณ และทรง
บันดาลผู้ รบัใช ้ของพระองค์ ให ้เป็นดุจเปลวเพลิง� 8  แต่ ส่วนพระบุตรน้ัน  พระองค์ ตร ัสว ่า � โอ พระเจ้าข้า
พระท่ีน่ังของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ธารพระกรแหง่อาณาจักรของพระองค์ ก็ เป็นธารพระกร
เท่ียงธรรม 9  พระองค์ ทรงรกัความชอบธรรม และทรงเกลียดชงัความชัว่ชา้ ฉะน้ันพระเจ้า  คือ พระเจ้าของ
พระองค์  ได้ ทรงเจิมพระองค์ ไว ้ด้วยน้ํามันแหง่ความยนิดียิง่กวา่พระสหายทัง้ปวงของพระองค์� 10  และ � 
องค์ พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า เม่ือเดิมพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์เป็นพระหตัถกิจ
ของพระองค์ 11  สิ ่งเหล่าน้ีจะพินาศไป  แต่  พระองค์ ทรงดํารงอยู่  สิ ่งเหล่าน้ีจะเก่าไปเหมือนเครือ่งนุ่งหม่ 12  
พระองค์ จะทรงม้วนสิง่เหล่าน้ี ไว ้ ดุ จเส้ือคลุม และสิง่เหล่าน้ั นก ็จะเปล่ียนแปลงไป  แต่  พระองค์ ยงัทรงเป็น
อยา่งเดิม และปีเดือนของพระองค์จะไม่ สิน้สุด � 13  แต่  แก่  ทูตสวรรค์  องค์ ใดเล่าท่ี พระองค์  ได้ ตรสัในเวลาใด
วา่ �จงน่ังท่ีขวามือของเรา จนกวา่เราจะกระทําให ้ศัตรู ของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน� 14  ทูตสวรรค์ ทัง้
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ปวงเป็นแต่เพียงวญิญาณผู้ ปรนนิบัติ  ท่ี  พระองค์ ทรงส่งไปชว่ยเหลือบรรดาผู้ ท่ี จะได้รบัความรอดเป็นมรดก
มิ ใช ่ หรอื 

2
จงใส่ใจกับความรอดอนัยิง่ใหญ่

1  เหตุ ฉะน้ันเราควรจะสนใจในข้อความเหล่าน้ั นที ่เราได้ยนิได้ฟังใหม้ากขึ้ นอ ีก เพราะมิฉะน้ันในเวลาหน่ึง
เวลาใดเราจะหา่งไกลไปจากข้อความเหล่าน้ัน 2 ด้วยวา่ถ้าถ้อยคําซ่ึงทูตสวรรค์ ได้  กล ่าวไว้น้ั นม ่ันคง และ
การละเมิ ดก ับการไม่เชื่อฟังทุกอยา่งได้รบัผลตอบสนองตามความยุ ติ ธรรมแล้ว 3 ดังน้ันถ้าเราละเลยความ
รอดอนัยิง่ใหญ่ แล้ว เราจะรอดพ้นไปอยา่งไรได้ ความรอดน้ันได้เริม่ขึ้นโดยการประกาศขององค์พระผู้เป็น
เจ้าเอง และบรรดาผู้ ท่ี  ได้ ยนิพระองค์  ก็ได้ รบัรองแก่เราวา่เป็นความจรงิ 4  ทัง้น้ี พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วย
โดยทรงแสดงหมายสําคัญและการมหศัจรรย์ และโดยการอศัจรรย ์ต่างๆ และโดยของประทานจากพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ิ์ ซ่ึงทรงประทานตามพระประสงค์ของพระองค์

พระครสิต์ทรงครอบครองอยูเ่หนือสิง่สารพัด
5 เพราะวา่พระองค์ ไม่ได้ ทรงมอบโลกใหม่ซ่ึงเรากล่าวถึงน้ันให ้อยู ่ ใต้ บังคับของเหล่าทูตสวรรค์ 6  แต่  มี  อยู ่ 

แหง่หน ึ่งท่ีคนเป็นพยานถึงเรือ่งน้ี วา่ � มนษุย ์เป็นผูใ้ดเล่าซ่ึงพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรมนษุยเ์ป็นผู้
ใดซ่ึงพระองค์ทรงเยีย่มเยยีนเขา 7  พระองค์ ทรงทําใหเ้ขาต่ํากวา่พวกทูตสวรรค์ แต่  หน ่อยเดียว และพระองค์
ทรงประทานสงา่ราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให ้แก่  เขา และได้ทรงตัง้เขาไว ้ให ้ อยู ่เหนือบรรดาพระหตัถกิจของ
พระองค์ 8  พระองค์ ทรงมอบสิง่ทัง้ปวงให ้อยู ่ ภายใต้  เท ้าของเขา� ในการซ่ึงพระองค์ทรงมอบสิง่ทัง้ปวงให ้อยู ่ 
ใต้ อาํนาจของเขาน้ัน  ไม่มี  สิ ่งใดเลยท่ี ไม่อยู ่ ใต้ อาํนาจของเขา  แต่  ขณะน้ี เรายงัไม่ เห ็ นว ่าทุกสิง่อยู ่ใต้ อาํนาจ
ของเขา

 ความทุกข์ ทรมานของพระครสิต์
9  แต่ เราก็ เห ็นพระเยซู  ผู้ ซ่ึงพระองค์ทรงทําใหต่ํ้ากวา่ทูตสวรรค์ แต่  หน ่อยเดียวน้ัน ทรงได้รบัสงา่ราศีและ

พระเกียรติเป็นมงกุฎ เพราะท่ี พระองค์ ทรงสิน้พระชนม์ด้วยความทุกข์ ทรมาน  ทัง้น้ี โดยพระคุณของพระเจ้า
 พระองค์ จะได้ทรงชมิความตายเพื่ อมนษุย ์ ทุกคน 10 ด้วยวา่ในการท่ีพระเจ้าจะทรงพาบุตรเป็ นอ ันมากถึง
สงา่ราศี น้ัน  ก็ สมอยู ่แล ้ วท ่ี พระองค์  ผู้ เป็นเจ้าของสิง่สารพัด และผู้ทรงบันดาลให ้สิ ่งสารพัดบังเกิดขึ้น จะให ้
ผู้  ท่ี เป็นนายแหง่ความรอดของเขาน้ันได้ ถึงท่ี สําเรจ็โดยการทนทุกข์ ทรมาน 11 เพื่อวา่ทัง้พระองค์ ผู้ ชาํระคน
ทัง้หลายให ้บรสุิทธิ ์และคนเหล่าน้ั นที ่ ได้ รบัการชาํระ  ก็ มาจากแหล่งเดียวกัน เพราะเหตุน้ันพระองค์จึงไม่
ทรงละอายท่ีจะทรงเรยีกเขาเหล่าน้ั นว ่า เป็นพีน้่องกัน 12  ดังท่ี  พระองค์ ตร ัสว ่า �เราจะประกาศพระนามของ
พระองค์ แก่  พี่ น้องของเรา เราจะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค์ในท่ามกลางท่ี ชุมนมุชน � 13 และตรสัอ ีกวา่ 
�เราจะไวว้างใจในพระองค์� ทัง้ตรสัอ ีกวา่ � ดู  เถิด ตัวเรากับบุตรซ่ึงพระเจ้าทรงประทานแก่ เรา �

พระครสิต์ทรงรบัสภาพมนษุย์
14  เหตุ ฉะน้ั นคร ้ันบุตรทัง้หลายมีส่วนในเน้ือและเลือดอยู ่แล้ว  พระองค์  ก็ได้ ทรงรบัเน้ือและเลือดเหมือน

กัน เพื่อโดยความตายพระองค์จะได้ทรงทําลายผู้น้ั นที ่ มี อาํนาจแหง่ความตาย คือพญามาร 15 และจะได้
ทรงชว่ยเขาเหล่าน้ันให้พ้นจากการเป็นทาสชัว่ชวีติ เพราะเหตุ กล ัวความตาย 16  ความจรงิ  พระองค์  มิได้ 
ทรงรบัสภาพของทูตสวรรค์  แต่ ทรงรบัสภาพของเชื้อสายของอบัราฮมั 17  เหตุ ฉะน้ันพระองค์จึงทรงต้อง
เป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอยา่ง เพื่อวา่พระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปุโรหติ  ผู้ กอปรด้วยพระเมตตาและความ
สัตย์ซ่ือในการทุกอยา่งซ่ึงเก่ียวกับพระเจ้า เพื่อลบล้างบาปทัง้หลายของประชาชน 18 เพราะเหตุ ท่ี  พระองค์  
ได้ ทรงทนทุกข์ทรมานโดยถูกทดลองน้ัน  พระองค์ จึงทรงสามารถชว่ยผู้ ท่ี  ถู กทดลองน้ันได้

3
พระครสิต์ทรงอยูเ่หนือโมเสส

1  เหตุ ฉะน้ันท่านพี่น้องอนับร ิสุทธ ์ิ  ผู้  เข ้าส่วนด้วยกันในการทรงเรยีกซ่ึงมาจากสวรรค์ น้ัน จงพิจารณา
อคัรสาวกและมหาปุโรหติซ่ึงเรารบัเชื่ออยู ่น้ัน คือพระเยซู ครสิต์ 2  ผู้ ทรงสัตย์ซ่ือต่อพระเจ้าผู้ ได้ ทรงแต่งตัง้
พระองค์ ไว ้เหมือนอยา่งโมเสสได้ สัตย ์ซ่ือในพรรคพวกของพระองค์ ทัง้สิน้ 3  แต่ ถึงกระน้ันพระองค์ ก็ ทรง
สมควรได้รบัพระเกียรติมากกวา่โมเสสมากนัก เชน่เดียวกับผู้สรา้งบ้านยอ่มมี เกียรติ ยศมากกวา่บ้านน้ัน
4 ด้วยวา่บ้านทุกหลังต้องมี ผู้สรา้ง  แต่ วา่ผู้ทรงสรา้งสรรพสิง่ทัง้ปวงก็คือพระเจ้า 5 ฝ่ายโมเสสน้ันสัตยซ่ื์อใน
พรรคพวกของพระองค์ทัง้สิ ้นก ็อยา่งคนรบัใช้ เพื่อจะได้เป็นพยานถึงเหตุ การณ์  เหล่ าน้ันซ่ึงจะกล่าวต่อภาย
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หลัง 6  แต่ พระครสิต์น้ันในฐานะพระบุตรท่ีทรงอาํนาจเหนือครอบครวัของพระองค์ และเราทัง้หลายเป็น
ครอบคร ัวน ้ันแหละ หากเราจะยดึความมัน่ใจและความชื่นชมยนิดีในความหวงัน้ันไว ้ให ้มัน่คงจนถึงท่ี สุด 

 คําเตือน : พวกอสิราเอลท่ี ไม่ เชื่อจึงเข้าในแผ่นดินคานาอนัไม่ ได้ 
7  เหตุ  ฉะน้ัน ( ตามท่ี พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิตร ัสว ่า � วนัน้ี ถ้าท่านทัง้หลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์

8 อยา่ให ้จิ ตใจของท่านแข็งกระด้างไปอยา่งในครัง้กบฏน้ัน เหมือนอยา่งในว ันที ่ ถู กทดลองในถิน่ทุ รก ันดาร
9 เม่ือบรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสู จน ์และได้ เห ็ นก ิจการของเราถึงส่ี สิ บปี 10 เพราะเหตุ
น้ันเราจึงเคืองคนชัว่อายุ น้ัน และวา่ �ใจของเขาหลงผิ ดอย ู่ เสมอ เขาไม่ รู ้จักทางทัง้หลายของเรา� 11 ดังน้ัน
เราจึงปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราวา่ �เขาจะไม่ ได้  เข้าสู่  ท่ี สงบสุขของเรา� �) 12 ท่านพี่น้องทัง้หลาย
จงระวงัให ้ดี เพื่อจะไม่ มี  ผู้  หน ่ึงผู้ใดในพวกท่านมีใจชัว่และไม่ เชื่อ  แล้วก็ หลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
13 ท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวนั ตลอดเวลาท่ีเรยีกวา่ � วนัน้ี � เพื่อวา่จะไม่ มี  ผู้ ใดในพวกท่านมีใจแข็ง
กระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาป 14 เพราะวา่ถ้าเรายดึความไวว้างใจท่ีเรามี อยู ่ตอนต้นไว ้ให ้มัน่คงจนถึงท่ี 
สุด เราก็กลายมาเป็นผู้ มี ส่วนกับพระครสิต์ 15 เม่ื อม คํีากล่าวไว ้วา่ � วนัน้ี ถ้าท่านทัง้หลายจะฟังพระสุรเสียง
ของพระองค์ อยา่ให ้จิ ตใจของท่านแข็งกระด้างไปอยา่งในครัง้กบฏน้ัน� 16 เพราะบางคน เม่ือเขาได้ยนิแล้ว
 ก็ ยงัได้กบฏอยู่  แต่  มิใช ่ ทุ กคนท่ีโมเสสได้นําออกจากประเทศอยีปิต์ 17 และใครหนอท่ี พระองค์  ได้ ทรงโทมนัส
ตลอดส่ี สิ บปี น้ัน  ก็ คนเหล่าน้ั นที ่กระทําบาป และซากศพของเขาทิง้อยู่ในถิน่ทุ รก ันดารมิ ใช ่ หรอื 18 และแก่
ใครหนอท่ี พระองค์  ได้ ทรงปฏิญาณวา่ เขาจะไม่ ได้  เข้าสู่  ท่ี สงบสุขของพระองค์  ก็ คนเหล่าน้ั นที ่ ไม่  เชื่อม ิ ใช ่ หรอื 
19 ฉะน้ันเราจึงรู ้วา่ เขาไม่สามารถเข้าไปสู่ ท่ี สงบสุ ขน ้ันได้เพราะเขาไม่ ได้  เชื่อ 

4
 การเข้าสู่  ท่ี สงบสุขโดยความเชื่อ

1  เหตุ  ฉะน้ัน เม่ื อม ีพระสัญญาทรงประทานไว ้แล ้ วว ่า จะให ้เข ้าในท่ีสงบสุขของพระองค์  ให ้เราทัง้หลายมี
ความยาํเกรงวา่ ในพวกท่านอาจจะมี ผู้  หน ่ึงผู้ใดเหมือนไปไม่ ถึง 2 เพราะวา่เราได้ มี  ผู้ ประกาศข่าวประเสรฐิ
ให ้แก่ เราแล้ว เหมือนแก่เขาเหล่าน้ันด้วย  แต่ วา่ถ้อยคําซ่ึงเขาได้ยนิน้ันไม่ ได้  เป็นประโยชน์  แก่  เขา เพราะวา่
เขาไม่ มี ความเชื่อพ้องกับผู้ ท่ี  ได้ยนิ 3 เพราะวา่เราทัง้หลายท่ีเชื่อแล้ วก ็ เข ้าในท่ีสงบสุ ขน ้ัน เหมือนพระองค์ 
ได้ ตรสัไว ้แล ้ วว ่า � ตามท่ี เราได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราวา่ �เขาจะไม่ ได้  เข้าสู่  ท่ี สงบสุขของเรา� �
 แม้ว ่างานน้ันสําเรจ็แล้วตัง้แต่วางรากสรา้งโลก 4 และมีข้อหน่ึงท่ี พระองค์  ได้ ตรสัถึงว ันที ่ เจ ็ดดังน้ี วา่ �ในว ั
นที ่ เจ ็ดพระเจ้าทรงพักการงานทัง้สิน้ของพระองค์� 5 และแหง่เดียวกันน้ันได้ตรสัอ ีกวา่ �เขาจะไม่ ได้  เข้า
สู่  ท่ี สงบสุขของเรา� 6 ครัน้เหน็แล้ วว ่าย ังม ีชอ่งให้บางคนเข้าในท่ีสงบสุ ขน ้ัน และคนเหล่าน้ั นที ่ ได้ ยนิข่าว
ประเสรฐิคราวก่อนไม่ ได้  เข ้าเพราะเขาไม่ เชื่อ 7  พระองค์ จึงได้ทรงกําหนดวนัหน่ึงไว ้อกี คือกล่าวในคัมภีร์
ของดาวดิครัน้ล่วงไปชา้นานแล้ วว ่า � วนัน้ี � เหมือนตรสัเม่ือคราวก่อนแล้ วว ่า � วนัน้ี ถ้าท่านทัง้หลายจะ
ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ อยา่ให ้จิ ตใจของท่านแข็งกระด้างไป� 8 เพราะวา่ถ้าเยซู ได้ พาเขาเข้าสู่ ท่ี สงบสุ 
ขน ้ันแล้ว  พระองค์  ก็ คงมิ ได้ ตรสัในภายหลังถึงว ันอ ื่ นอ ีก 9 ฉะน้ันจึงย ังม ีสะบาโตสําหรบัชนชาติของพระเจ้า
10 ด้วยวา่คนใดท่ี ได้  เข ้าไปในท่ีสงบสุขของตนแล้ว  ก็ได้ หยุดการงานของตน เหมือนพระเจ้าได้ทรงหยุดจาก
พระราชกิจของพระองค์ 11  เหตุ ฉะน้ันให้เราทัง้หลายอุตส่าห ์เข ้าในท่ีสงบสุ ขน ้ัน เพื่ อม ิ ให ้ ผู้  หน ่ึงผู้ใดตกหลง
ไปในการไม่เชื่อเชน่เขาเหล่าน้ันซ่ึงเป็นตัวอยา่ง 12 เพราะวา่พระวจนะของพระเจ้าน้ั นม ี ชวีติ และทรงพลานุ
ภาพอยู ่เสมอ คมยิง่กวา่ดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทัง่จิตและวญิญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก
และสามารถวนิิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย 13  ไม่มี  สิ ่งเนรมิตสรา้งใดๆ  ท่ี  ไม่ได้ ปรากฏในสาย
พระเนตรของพระองค์  แต่  สิ ่งสารพั ดก ็ เปล ือยเปล่าและปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ ผู้ ซ่ึงเราต้อง
เก่ียวข้องด้วย

 พระเยซู ทรงเป็นมหาปุโรหติ
14  เหตุ ฉะน้ันเม่ือเรามีมหาปุโรหติผู้ เป็นใหญ่  ท่ี ผ่านฟ้าสวรรค์ไปแล้ว คือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า  

ขอให ้เราทัง้หลายมัน่คงในการยอมรบัของเราไว้ 15 เพราะวา่เรามิ ได้  มี มหาปุโรหติท่ี ไม่ สามารถจะเหน็ใจใน
ความออ่นแอของเรา  แต่  ได้ ทรงถูกทดลองเหมือนอยา่งเราทุกประการ ถึงกระน้ันพระองค์ ก็ ยงัปราศจาก
บาป 16 ฉะน้ันขอใหเ้ราทัง้หลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระท่ีน่ังแหง่พระคุ ณ เพื่อเราจะได้รบัพระเมตตา และ
จะได้พบพระคุณท่ีจะชว่ยเราในขณะท่ี ต้องการ 

5
มหาปุโรหติท่ีมาจากมนษุย ์ก็  ไม่สมบูรณ์ 
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1 ฝ่ายมหาปุโรหติทุกคนท่ีเลือกมาจากมนษุย ์ได้  แต่ งตัง้ ไว ้ให ้สําหรบัมนษุย์ ในบรรดาการซ่ึงเก่ียวกับ
พระเจ้า เพื่อท่านจะได้นําเครือ่งบรรณาการและเครือ่งบูชามาถวายเพราะความบาป 2 ท่านน้ั นม ีใจเมตตา
กรุณาคนโงแ่ละคนหลงผิดได้ เพราะท่านเองก็ มี ความออ่นกําลังอยู่รอบตัวด้วย 3  เหตุ ฉะน้ันท่านต้องถวาย
เครือ่งบูชาเพราะความบาปเพื่อคนทัง้ปวงฉันใด ท่านจึงต้องถวายเพื่อตัวเองด้วยฉันน้ัน 4 และไม่ มี  ผู้ ใดตัง้
ตนเองสําหรบัเกียรติ น้ี  ได้  เวน้แต่ พระเจ้าทรงเรยีกเหมือนอยา่งทรงเรยีกอาโรน

เมลคีเซเดคเป็นภาพเล็งถึงพระครสิต์
5  ในทํานองเดียวกัน พระครสิต์ ก็  ไม่ได้ ทรงยกยอ่งพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหติ  แต่ เป็นโดยพระเจ้า  ผู้  

ได้ ตรสักับพระองค์ วา่ �ท่านเป็นบุตรของเรา  วนัน้ี เราได้ ให ้กําเนิดแก่ท่านแล้ว� 6 เหมือนพระองค์ ได้ ตรสัอกี
แหง่หน่ึงวา่ �ท่านเป็นปุโรหติเป็นนิตย์ตามอยา่งของเมลคีเซเดค� 7 ฝ่ายพระเยซู ขณะเม่ือพระองค์ ดํารง
อยู ่ในเน้ือหนังน้ัน  พระองค์  ได้ ถวายคําอธษิฐาน และทูลวงิวอนด้วยทรงกันแสงมากมายและน้ําพระเนตร
ไหล ต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถชว่ยพระองค์ ให ้พ้นจากความตายได้ และพระเจ้าได้ทรงสดับเพราะพระองค์
น้ันได้ ยาํเกรง 8  ถึงแม้ วา่พระองค์ทรงเป็นพระบุตร  พระองค์  ก็ ทรงเรยีนรู ้ท่ี จะนอบน้อมยอมเชื่อฟัง โดย
ความทุกข์ลําบากท่ี พระองค์  ได้ ทรงทนเอา 9 และเม่ือทรงถูกทําให้เพียบพรอ้มทุกประการแล้ว  พระองค์  ก็ 
เลยทรงเป็นผู้จัดความรอดนิรนัดรสํ์าหรบัคนทัง้ปวงท่ีเชื่อฟังพระองค์ 10 โดยพระเจ้าได้ทรงตัง้พระองค์ ให ้
เป็นมหาปุโรหติตามอยา่งของเมลคีเซเดค

ทารกครสิเตียน
11 เรือ่งเก่ียวกับพระองค์น้ั นม ีมากและยากท่ีจะอธบิายให ้เข ้าใจได้ เพราะวา่ท่านทัง้หลายกลายเป็นคน

หู ตึ งเสียแล้ว 12  ถึงแม้ วา่ขณะน้ีท่านทัง้หลายควรจะเป็ นคร ู ได้  แล้ว  แต่ ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอกีใน
เรือ่งหลักเบื้องต้นแหง่พระวจนะของพระเจ้า และท่านทัง้หลายกลายเป็นคนท่ียงัต้องกินน้ํานม  ไม่ใช ่อาหาร
แข็ง 13 เพราะวา่ทุกคนท่ีย ังก ินน้ํานมน้ั นก ็ยงัไม่ชาํนาญในพระวจนะแหง่ความชอบธรรม เพราะเขายงัเป็น
ทารกอยู่ 14  แต่ อาหารแข็งน้ันเป็นอาหารสําหรบัผู้ ใหญ่ คือผู้ ท่ี เคยฝึ กห ัดความคิดของเขาจนสังเกตได้วา่
ไหนดีไหนชัว่

6
คําสอนใหล้ะประถมโอวาทของพระครสิต์และก้าวไปถึงความบรบูิ รณ ์

1  เหตุ ฉะน้ันให้เราละประถมโอวาทของพระครสิต์ ไว ้และให้เราก้าวหน้าไปถึงความบรบูิ รณ ์อยา่เอาสิง่
เหล่าน้ีมาวางเป็นรากอกีเลย คือการกลับใจเสียใหม่จากการกระทําท่ีตายแล้ว และความเชื่อในพระเจ้า
2 และคําสอนวา่ด้วยพิธีบัพติศมา และการวางมือ และการเป็นขึ้นมาจากตาย และการพิพากษาลงโทษ
เป็นนิตย ์น้ัน 3 ถ้าพระเจ้าจะทรงโปรดอนญุาต เราก็จะกระทําอยา่งน้ี ได้ 4 เพราะวา่คนเหล่าน้ั นที ่ ได้ รบัความ
สวา่งมาครัง้หน่ึงแล้ว และได้ รู ้รสของประทานจากสวรรค์  ได้  มี ส่วนในพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ5 และได้ ช ิม
ความดีงามแหง่พระวจนะของพระเจ้า และฤทธิเ์ดชแหง่ยุคท่ีจะมาน้ัน 6 ถ้าเขาเหล่าน้ันจะหลงอยู ่อยา่งน้ี 
 ก็ เหลือวสัิยท่ีจะให้เขากลับใจเสียใหม่ อ ีกได้ เพราะตัวเขาเองได้ตรงึพระบุตรของพระเจ้าเสี ยอ ีกแล้ว และ
ได้ ทําให ้ พระองค์ ขายหน้าต่อธารกํานัล 7 ด้วยวา่พื้นแผ่นดิ นที ่ ได้  ดู ดด่ื มน ้ําฝนท่ีตกลงมาเนืองๆและงอกขึ้น
มาเป็นต้นผักให ้ประโยชน์  แก่ คนทัง้หลายท่ี ได้ พรวนดินด้วยน้ัน  ก็ รบัพระพรมาจากพระเจ้า 8  แต่  ดิ  นที ่งอก
หนามใหญ่และหนามยอ่ยก็ ถู กทอดทิง้ และเกือบจะถึงท่ีสาปแชง่แล้ว ซ่ึงในท่ีสุ ดก ็จะถูกเผาไฟเสีย 9  แต่  ดู 
ก่อนพวกท่ี รกั  แม้ เราพู ดอย ่างน้ัน เราก็เชื่อแน่วา่ท่านทัง้หลายคงจะได้ สิ ่งท่ี ดี  กวา่น ้ัน และสิง่ซ่ึงเก่ียวกับ
ความรอด 10 เพราะวา่พระเจ้าไม่ทรงอธรรมท่ีจะทรงลืมการงานและการทํางานหนั กด ้วยความรกัซ่ึงท่าน
ได้แสดงต่อพระนามของพระองค์ คือการรบัใช้ว ิสุทธ ิชนน้ันและยงัรบัใช ้อยู ่11 และเราปรารถนาให้ท่านทัง้
หลายทุกคนแสดงความตัง้ใจจรงิให้ถึงความมัน่ใจอยา่งเต็ มท ่ี แห ่งความหวงัน้ันจนถึงท่ีสุดปลาย 12 เพื่อ
ท่านจะไม่เป็นคนเฉ่ือยชา้  แต่  ให ้ตามเยีย่งอยา่งแหง่คนเหล่าน้ั นที ่อาศัยความเชื่อและความเพียร จึงได้รบั
ตามพระสัญญาเป็นมรดก

พระสัญญาอ ันม ่ันคงของพระเจ้า
13 เพราะวา่เม่ือพระเจ้าได้ทรงทําพระสัญญาไว้กับอบัราฮ ัมน ้ัน  โดยเหตุท่ี  ไม่มี ใครเป็นใหญ่กวา่พระองค์ 

ท่ี  พระองค์ จะทรงให้คําปฏิญาณได้ น้ัน  พระองค์  ก็ได้ ทรงให้คําปฏิญาณแก่ พระองค์  เอง 14 คือตร ัสว ่า �เรา
จะอวยพรท่านแน่ เราจะทวีเชื้อสายของท่านให ้มากขึ้น � 15 เชน่น้ันแหละ เม่ื ออ ับราฮมัได้ทนคอยด้วย
ความเพียรแล้ว ท่านก็ ได้ รบัตามพระสัญญาน้ัน 16 ส่วนมนษุย์น้ันต้องปฏิญาณต่อหน้าผู้ ท่ี  เป็นใหญ่ กวา่ตน
และเม่ือเกิดข้อทุ่มเถียงอะไรกันขึ้น  ก็ ต้องถือคําปฏิญาณน้ันเป็นคํายนืยนัขัน้เด็ดขาด 17 ฝ่ายพระเจ้าเม่ือ
พระองค์ทรงหมายพระทัยจะสําแดงให ้ผู้  ท่ี รบัคําทรงสัญญาน้ันเป็นมรดกรู ้ให ้ แน่ ใจยิง่ขึ้ นว ่า พระดํารขิอง
พระองค์จะแปรปรวนไม่ ได้  พระองค์ จึงได้ทรงให้คําปฏิญาณไว ้ด้วย 18 เพื่ อด ้วยสองประการน้ั นที ่ เปล ่ียน
แปลงไม่ ได้ ในท่ีซ่ึงพระองค์จะตร ัสม ุสาไม่ ได้  น้ัน เราซ่ึงได้ หนี มาหาท่ี ล้ี ภัยน้ันจึงจะได้รบัการหนนุน้ําใจอยา่ง
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จรงิจัง  ท่ี จะฉวยเอาความหวงัซ่ึ งม ี อยู ่ตรงหน้าเรา 19 ความหวงัน้ันเรายดึไวต่้างสมอของจิตวญิญาณ เป็น
ความหวงัทัง้แน่และมัน่คง และได้ทอดไวภ้ายในม่าน 20  ท่ี  ผู้ นําหน้าได้เสด็จเข้าไปเผื่อเราแล้ว คือพระเยซู ผู้ 
ทรงได้รบัการแต่งตัง้เป็นมหาปุโรหติเป็นนิตยต์ามอยา่งเมลคีเซเดค

7
เมลคีเซเดคเป็นแบบอยา่งของพระครสิต์

1 เพราะเมลคีเซเดคผู้ น้ี คือกษั ตร ิย์เมืองซาเลม เป็นปุโรหติของพระเจ้าผู้ สูงสุด  ผู้  ได้ พบอบัราฮมัขณะท่ี
กําลังกลับมาจากการฆ่าฟันกษั ตร ิย ์ทัง้หลาย และได้อวยพรแก่ อบัราฮมั 2 อบัราฮมัก็ ได้ ถวายของหน่ึงในสิบ
จากของทัง้ปวงแก่ท่านผู้ น้ี ตอนแรกท่านผู้ น้ี แปลวา่กษั ตร ิย ์แห ่งความชอบธรรม  แล ้วหลังจากน้ั นก ็แปลวา่
กษั ตร ิยเ์มืองซาเลมด้วย ซ่ึงหมายถึงกษั ตร ิย ์แห ่งสันติ สุข 3  บิ ดามารดาและตระกูลของท่านก็ ไม่มี วนัเริม่ต้น
และวนัสิน้สุดของช ีวติก ็ ไม่มี  เชน่กัน  แต่ เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้า ซ่ึงดํารงตําแหน่งปุโรหติอยู ่ตลอด
เวลา 

 ปุ โรหติตระกูลเลว ีได้ ถวายสิบชกัหน่ึงแก่เมลคีเซเดคโดยทางอบัราฮมั
4  แล ้วจงคิดดูเถิดวา่ ท่านผู้ น้ี  ยิง่ใหญ่  เพียงไร ซ่ึงแม้ แต่ อบัราฮมัผู้เป็นต้นตระกูลของเราน้ันยงัได้ชกัหน่ึง

ในสิบจากของร ิบน ้ันมาถวายแก่ ท่าน 5 และแท้ จร ิงบรรดาบุตรของเลวี ซ่ึงได้รบัตําแหน่งปุโรห ิตน ้ัน  ถึงแม้ 
วา่ท่านเหล่าน้ันได้บังเกิดจากเอวของอบัราฮมั  ก็ ย ังม ีพระบัญชาสัง่ให้รบัสิบชกัหน่ึงจากประชาชนตามพระ
ราชบัญญั ติ คือจากพวกพีน้่องของตน 6  แต่ ท่านผู้ น้ี  ไม่ใช ่เชื้อสายพวกเขา  แต่  ก็ ยงัได้รบัสิบชกัหน่ึงจากอบัรา
ฮมั และได้อวยพรให้อบัราฮมัผู้ ท่ี  ได้ รบัพระสัญญาทัง้หลาย 7  สิ ่งท่ีค้านไม่ ได้ คือผู้น้อยต้องรบัพรจากผู้ ใหญ่ 
8 ฝ่ายข้างน้ี มนษุย ์ ท่ี ต้องตายยงัได้รบัสิบชกัหน่ึง  แต่ ฝ่ายข้างโน้นท่านผู้เดียวได้ รบั และมีพยานกล่าวถึงท่าน
วา่ท่านย ังม ี ช ีวติอยู่ 9 ถ้าจะพูดไปอกีอยา่งหน่ึ งก ็ วา่  เลว ีน้ั นที ่รบัสิบชกัหน่ึ งก ็ยงัได้ถวายสิบชกัหน่ึงทางอบัรา
ฮมั 10 เพราะวา่ขณะน้ันเขายงัอยูใ่นเอวของบรรพบุรุษ  ขณะท่ี เมลคีเซเดคได้พบกับอบัราฮมั

ตําแหน่งปุโรหติของพระครสิต์เหนือกวา่ตําแหน่งของอาโรน
11  เหตุ ฉะน้ันถ้าเม่ือจะถึงความสําเรจ็ได้ในทางตําแหน่งปุโรหติท่ีสืบมาจากตระกูลเลวี (ด้วยวา่ประชาชน

ได้รบัพระราชบัญญั ติ โดยทางตําแหน่งน้ี�  ท่ี ไหนจะต้องการให ้มี  ปุ โรห ิตอ ีกตามอยา่งเมลคีเซเดคเล่า ซ่ึ งม ิ 
ได้ เรยีกตามอยา่งอาโรน 12 เพราะเม่ือตําแหน่งปุโรหติเปล่ียนแปลงไปแล้ว  พระราชบัญญัติ  ก็ จําเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงไปด้วย 13 เพราะวา่ท่านท่ีเรากล่าวถึงน้ันมาจากตระกูลอื่น ซ่ึงเป็นตระกูลท่ียงัไม่ มี  ผู้ ใดเคยทํา
หน้าท่ี ปรนนิบัติ  ท่ี แท่นบูชาเลย 14 เพราะเป็ นที ่ ประจักษ์ ชดัแล้ วว ่า  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราน้ันได้ทรงสืบ
เชื้อสายมาจากตระกูลยูดาห์ โมเสสไม่ ได้ วา่จะมี ปุ โรหติมาจากตระกู ลน ้ันเลย 15 และข้อน้ี ประจักษ์ ชดัยิง่ขึ้ 
นอ ีก เม่ือปรากฏวา่มี ปุ โรห ิตอ ีกผู้ หน ่ึงเกิดขึ้นตามอยา่งของเมลคีเซเดค 16 ซ่ึงไม่ ได้ ทรงตัง้ขึ้นตามพระราช
บัญญั ติ ซ่ึงเป็นบทบัญญั ติ สําหรบัเน้ือหนัง  แต่ ตามฤทธิ์เดชแหง่ชีว ิตอ ันไม่ รู ้ สิ ้นสุดเลย 17 เพราะมีพยาน
กล่าวถึงท่านวา่ �ท่านเป็นปุโรหติเป็นนิตย์ตามอยา่งของเมลคีเซเดค� 18 ด้วยวา่จรงิๆแล้วพระบัญญั ติ  ท่ี  มี  
อยู ่เดิ มน ้ัน  ก็ได้ ยกเลิกไป เพราะขาดฤทธิแ์ละไร ้ประโยชน์ 19 เพราะวา่พระราชบัญญั ติ น้ันไม่ ได้ ทําอะไรใหถึ้ง
ความสําเรจ็  แต่  ได้ นําความหว ังอ ันดีกวา่เข้ามา และโดยความหวงัน้ันเราทัง้หลายจึงเข้ามาใกล้ พระเจ้า 20  
ท่ี วา่ดี กวา่น ้ั นก ็ เพราะวา่  ปุ โรหติคนน้ันได้ทรงตัง้ขึ้นโดยทรงปฏิญาณไว้ 21 (บรรดาปุโรหติเหล่าน้ันไม่ มี การ
กล่าวปฏิญาณเม่ือเขาเข้ารบัตําแหน่ง  แต่ ส่วนปุโรห ิตน ้ี มี คํากล่าวปฏิญาณจากพระองค์ วา่ � องค์ พระผู้เป็น
เจ้าทรงปฏิญาณแล้ว และจะไม่ เปล ี่ยนพระทัยของพระองค์ วา่ �ท่านเป็นปุโรหติเป็นนิตยต์ามอยา่งของเมล
คีเซเดค� �) 22  พระเยซู  ก็ได้ ทรงเป็นผู้รบัประกันแหง่พันธสัญญาอนัดีกวา่สักเพียงใด

 ปุ โรหติตระกูลเลวจีะต้องตาย  แต่  พระเยซู ทรงดํารงอยู ่เป็นนิตย ์
23  แท้  จร ิงส่วนปุโรหติเหล่าน้ั นก ็ ได้ ทรงตัง้ขึ้นไวห้ลายคน เพราะวา่ความตายได้ขัดขวางไม่ ให ้ ดํารงอยู ่ใน

ตําแหน่งเรือ่ยไป 24  แต่ ฝ่ายพระองค์ น้ี  โดยเหตุท่ี  พระองค์  ดํารงอยู ่ เป็นนิตย ์ตําแหน่งปุโรหติของพระองค์จึง
ไม่ แปรปรวน 25  ด้วยเหตุน้ี  พระองค์ จึงทรงสามารถเป็นนิตย ์ท่ี จะชว่ยคนทัง้ปวงท่ี ได้  เข ้ามาถึงพระเจ้าโดย
ทางพระองค์น้ันให ้ได้ รบัความรอด เพราะวา่พระองค์ทรงพระชนม์ อยู ่ เป็นนิตย ์เพื่อเสนอความให้คนเหล่า
น้ัน 26 มหาปุโรหติเชน่น้ีแหละท่ีเหมาะสําหรบัเรา คือเป็นผู้ บรสุิทธิ ์ปราศจากอุ บาย  ไร ้ มลทิน แยกจากคน
บาปทัง้ปวง ประทั บอย ู่สูงกวา่ฟ้าสวรรค์ 27  พระองค์  ไม่ ต้องทรงนําเครือ่งบูชามาทุกวนัๆดังเชน่มหาปุโรห ิตอ 
ื่นๆ  ผู้ ซ่ึงถวายสําหรบัความผิดของตัวเองก่อน  แล ้วจึงถวายสําหรบัความผิดของประชาชน ส่วนพระองค์ ได้ 
ทรงถวายเครือ่งบูชาเพียงครัง้เดียว คือเม่ือพระองค์ ได้ ทรงถวายพระองค์ เอง 28 ด้วยวา่พระราชบัญญั ติ น้ัน
ได้ แต่ งตัง้มนษุย ์ท่ี ออ่นกําลังขึ้นเป็นมหาปุโรหติ  แต่ คําทรงปฏิญาณน้ันซ่ึงมาภายหลังพระราชบัญญั ติ  ได้ 
ทรงแต่งตัง้พระบุตรขึ้น  ผู้ ถึงความสําเรจ็เป็นนิตย์
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8
 พิธ ีต่างๆชี ้ให ้ เห ็นถึงความจรงิของพระเจ้า

1  บัดน้ี ในเรือ่งท่ีเราพูดมาแล้ วน ้ัน ข้อสรุ ปน ้ันคือวา่ เรามีมหาปุโรหติอยา่งน้ี เอง  ผู้  ได้ ประทับเบื้องขวา
พระท่ีน่ังแหง่ผู้ทรงเดชานภุาพในฟ้าสวรรค์ 2 เป็นผู้ ปฏิบัติ กิจในสถานบร ิสุทธ ์ิและในพลับพลาแท้ซ่ึงองค์
พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตัง้ไว้  ไม่ใช ่ มนษุย ์ ตัง้ 3 เพราะวา่ทรงตัง้มหาปุโรหติทุกคนขึ้นเพื่อใหถ้วายของกํานัลและ
เครือ่งบู ชา  ด้วยเหตุน้ี จึงจําเป็ นที ่มหาปุโรหติผู้ น้ี ต้องมี สิ ่งหน่ึงสิง่ใดถวายด้วย 4 เพราะถ้าพระองค์ทรงอยู่
ในโลก  พระองค์  ก็ จะไม่ ได้ ทรงเป็นปุโรหติ เพราะวา่มี ปุ โรหติท่ีถวายของกํานัลตามพระราชบัญญั ติ  อยู ่ แล้ว 
5  ปุ โรหติเหล่าน้ันปฏิบั ติ ตามแบบและเงาแหง่สิง่เหล่าน้ั นที ่ อยู ่ในสวรรค์ เหมือนพระเจ้าได้ทรงสัง่แก่โมเสส
ครัน้เม่ือท่านจะสรา้งพลับพลาน้ั นว ่า � ดู  เถิด จงทําทุกสิง่ตามแบบอยา่งท่ีเราแจ้งแก่ท่านบนภู เขา �

พันธสัญญาใหม่ ก็  เข ้ามาแทนท่ีพันธสัญญาเก่า
6  แต่ วา่พระองค์ ได้ ทรงเป็นคนกลางแหง่พันธสัญญาอนัประเสรฐิกวา่เก่า เพราะได้ทรงตัง้ขึ้นโดยพระ

สัญญาอนัดีกวา่เก่าเท่าใด  บัดน้ี  พระองค์  ก็ได้ ตําแหน่ งอ ันเลิศกวา่เก่าเท่าน้ัน 7 เพราะวา่ถ้าพันธสัญญาเดิ 
มน ้ันไม่ มี ข้อบกพรอ่งแล้ว  ก็  ไม่ จําเป็ นที ่จะต้องมีพันธสัญญาท่ีสองอกี 8 ด้วยวา่พระเจ้าตร ัสติ เขาวา่ � องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า � ดู  เถิด วนัเวลาจะมาถึง ซ่ึงเราจะทําพันธสัญญาใหม่กับวงศ์วานอสิราเอล และวงศ์
วานยูดาห์ 9  ไม่ เหมือนกับพันธสัญญาซ่ึงเราได้กระทํากับบรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย เม่ือเราจู งม ือเขาเพื่อ
นําเขาออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เพราะวา่เขาเหล่าน้ันไม่ ได้ มัน่อยู่ในพันธสัญญาของเราอกีต่อไปแล้ว เราจึง
ได้ละเขาไว�้  องค์ พระผู้เป็นเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 10 � น่ี คือพันธสัญญาซ่ึงเราจะกระทํากับวงศ์วานอสิราเอล
ภายหลังสมัยน้ัน�  องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรสั �เราจะบรรจุราชบัญญั ติ ของเราไวใ้นจิตใจของเขาทัง้หลาย และ
จะจารกึมันไว ้ท่ี ในดวงใจของเขาทัง้หลาย และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชาชนของเรา
11 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่ น้องของตนแต่ละคนอ ีกวา่ �จงรูจั้กองค์ พระผู้เป็นเจ้า 
� เพราะเขาทัง้หลายจะรูจั้กเราหมด  ตัง้แต่ คนต่ําต้อยท่ีสุดถึงคนใหญ่โตท่ี สุด 12 เพราะเราจะกรุณาต่อ
การอธรรมของเขา และจะไม่จดจําบาปและความชัว่ชา้ของเขาอกีต่อไป� � 13 เม่ือพระองค์ตรสัถึง �พันธ
สัญญาใหม่�  พระองค์ ทรงถือวา่ พันธสัญญาเดิ มน ้ันพ้นสมัยไปแล้ว และสิง่ท่ีพ้นสมัยและเก่าไปแล้ วน ้ัน  ก็  
พร ้อมท่ีจะเส่ือมสูญไป

9
 พิธ ีต่างๆในพันธสัญญาเดิมเป็นแบบอยา่งของพันธสัญญาใหม่

1  แท้  จร ิงถึงแม้พันธสัญญาเดิ มน ้ั นก ็ยงัได้ มี กฎสําหรบัการปรนนิบั ติ ในพิธ ีนมัสการ และได้ มี สถานอนับร ิ
สุทธ ์ิสําหรบัโลกน้ี 2 เพราะวา่ได้ มี  พล ับพลาสรา้งขึ้นตกแต่งเสรจ็แล้ว คือหอ้งชัน้นอก ซ่ึ งม ีคันประทีป  โต๊ะ 
และขนมปังหน้าพระพักตร์ หอ้งน้ีเรยีกวา่ท่ี บรสุิทธิ ์3 และภายในม่านชั ้นที ่สองมีหอ้งพลับพลาซ่ึงเรยีกวา่
 ท่ี  บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด 4 หอ้งน้ั นม แีท่นทองคําสําหรบัถวายเครือ่งหอม และมี ห ีบพันธสัญญาหุ ้มด ้วยทองคําทุ กด ้าน
ในห ีบน ั ้นม โีถทองคําใส่มานา และมี ไม้  เท ้าของอาโรนท่ีออกชอ่ และมี แผ่ นศิลาพันธสัญญา 5 และเหนือห ีบน ั ้
นม ี รู ปเครูบแหง่สงา่ราศีคลุมพระท่ีน่ังพระกรุณาน้ัน  สิ ่งเหล่าน้ีเราจะพรรณนาให้ละเอยีดในท่ี น้ี  ไม่ได้ 6  แล 
้วเม่ือจัดตัง้สิง่เหล่าน้ี ไว ้อยา่งน้ันแล้ว พวกปุโรห ิตก ็ เข ้าไปในพลับพลาหอ้งท่ี หน ่ึงทุกครัง้ท่ี ปรนนิบัติ  พระเจ้า 
7  แต่ ในหอ้งท่ีสองน้ั นม ีมหาปุโรหติผู้เดียวเท่าน้ั นที ่ เข ้าไปได้ ปี  ละคร ้ัง และต้องนําเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัว
เอง และเพื่อความผิดของประชาชนด้วย 8 อยา่งน้ันแหละ พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ได้ ทรงสําแดงวา่ ทางซ่ึง
จะเข้าไปในท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ี สุดน้ันไม่ ได้ ปรากฏแจ้ง คราวเม่ือพลับพลาเดิมยงัตัง้อยู่ 9  พล ับพลาเดิมเป็นเครือ่ง
เปรยีบสําหรบัในเวลาน้ัน คื อม ีการถวายของให้และเครือ่งบู ชา ซ่ึงจะกระทําให้ใจวนิิจฉัยผิดและชอบของผู้
ถวายน้ันถึงท่ีสําเรจ็ไม่ ได้ 10 ซ่ึงเป็นแต่เพียงของกินของด่ืม และพิธชีาํระล้างต่างๆ และเป็นพิธสํีาหรบัเน้ือ
หนังท่ี ได้  บัญญัติ  ไว ้จนกวา่จะถึงเวลาท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงใหม่

การถวายบูชาของพระครสิต์เป็นความสําเรจ็สมบู รณ ์
11  แต่ เม่ือพระครสิต์ ได้ เสด็จมาเป็นมหาปุโรหติแหง่สิง่ประเสรฐิซ่ึงจะมาถึงโดยทางพลับพลาอนัใหญ่ยิง่

กวา่และสมบู รณ ์ยิง่กวา่แต่ ก่อน  ท่ี  ไม่ได้ สรา้งขึ้นด้วยมือ และพูดได้วา่มิ ได้ เป็นอยา่งของโลกน้ี 12  พระองค์ 
เสด็จเข้าไปในท่ี บรสุิทธิ ์เพียงครัง้เดียวเท่าน้ัน และพระองค์ ไม่ได้ ทรงนําเลือดแพะและเลือดลูกววัเข้าไป  
แต่ ทรงนําพระโลหติของพระองค์เองเข้าไป และทรงสําเรจ็การไถ่บาปชั ่วน ิรนัดร ์แก่  เรา 13 เพราะถ้าเลือด
ววัตัวผู้และเลือดแพะ และเถ้าของลูกโคตัวเมีย  ท่ี ประพรมลงบนคนบาป สามารถชาํระเน้ือหนังให ้บรสุิทธิ ์ 
ได้ 14 มากยิง่กวา่น้ันสักเท่าไรพระโลหติของพระครสิต์ โดยพระวญิญาณนิรนัดร ์ได้ ทรงถวายพระองค์เอง
แด่พระเจ้าเป็นเครือ่งบูชาอนัปราศจากตําหนิ จะได้ทรงชาํระใจวนิิจฉัยผิดและชอบของท่านทัง้หลายใหพ้้น
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จากการกระทําท่ีตายแล้ว เพื่อจะได้ ปฏิบัติ พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู ่15  เพราะเหตุน้ี  พระองค์ จึงทรงเป็น
คนกลางแหง่พันธสัญญาใหม่ เพื่อเม่ื อม ี ผู้  หน ่ึงตายสําหร ับท ่ีจะไถ่การละเมิดของคนท่ี ได้ ละเมิดต่อพันธ
สัญญาเดิ มน ้ันแล้ว คนทัง้หลายท่ี ถู กเรยีกแล้ วน ัน้จะได้รบัมรดกอนันิรนัดรต์ามพระสัญญา

การสิน้พระชนม์ของพระครสิต์ ทําให ้ทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์
16 เพราะวา่ในกรณี ท่ี  เก ่ียวกับหนังสือพินัยกรรม  ผู้ ทําหนังสือน้ั นก ็ต้องถึงแก่ความตายแล้ว 17 เพราะวา่

เม่ือคนตายแล้วหนังสือพินัยกรรมน้ันจึงใช ้ได้  มิ ฉะน้ันเม่ือผู้ทําย ังม ี ช ีวติอยู่  หน ังสือพินัยกรรมน้ั นก ็ ใช้ไม่ได้ 
18  เหตุ ฉะน้ันพันธสัญญาเดิมก็ ไม่ได้ ทรงตัง้ขึ้นไวโ้ดยปราศจากเลื อด 19 เพราะวา่เม่ือโมเสสประกาศข้ อบ ังคั 
บท ุกข้อแก่บรรดาพลไพรต่ามพระราชบัญญั ติ  แล้ว ท่านจึงได้เอาเลือดลูกววัและเลือดลูกแพะกั บน ้ํา และ
เอาขนแกะสีแดงและต้นหุสบมาประพรมหนังสื อม ้วนน้ั นก ั บท ้ังบรรดาคนทัง้ปวง 20  กล่าววา่ � น่ี เป็นเลือด
แหง่พันธสัญญา ซ่ึงพระเจ้าทรงบัญญั ติ  ไว ้ แก่ ท่านทัง้หลาย� 21  แล ้ วท ่านก็เอาเลือดประพรมพลับพลากับ
เครือ่งใช ้ทุ กชนิดในการปฏิบั ติ น้ันเชน่เดียวกัน 22 และตามพระราชบัญญั ติ  ถือวา่  เก อืบทุกสิง่จะถูกชาํระด้วย
โลหติ และถ้าไม่ มี โลหติไหลออกแล้ว  ก็ จะไม่ มี การอภัยบาปเลย

การเสียสละอยา่งใหญห่ลวงของพระครสิต์
23  เหตุ ฉะน้ันจึงจําเป็นต้องชาํระแบบจําลองของสวรรค์ โดยใชเ้ครือ่งบูชาอยา่งน้ี  แต่ วา่ของจรงิในสวรรค์ 

น้ัน ต้องชาํระด้วยเครือ่งบูชาอนัประเสรฐิกวา่เครือ่งบูชาเหล่าน้ัน 24 เพราะวา่พระครสิต์ ไม่ได้ เสด็จเข้าใน
สถานท่ี บรสุิทธิ ์ซ่ึงสรา้งขึ้นด้วยมื อมนษุย ์อนัเป็นแบบจําลองจากของจรงิ  แต่  พระองค์  ได้ เสด็จเข้าไปใน
สวรรค์น้ันเอง และบัดน้ีทรงปรากฏจําเพาะพระพักตรพ์ระเจ้าเพื่อเราทัง้หลาย 25  พระองค์  ไม่ ต้องทรงถวาย
พระองค์เองซ้ําอกี เหมือนอยา่งมหาปุโรหติท่ี เข ้าไปในท่ี บรสุิทธิ ์ ทุกปี  ๆ  นําเอาเลือดซ่ึงไม่ ใช ่โลหติของตัวเอง
เข้าไปด้วย 26  มิ ฉะน้ันพระองค์คงต้องทนทุกข์ทรมานบ่อยๆตัง้แต่สรา้งโลกมา  แต่ วา่เดีย๋วน้ี พระองค์  ได้ ทรง
ปรากฏในเวลาท่ีสุดน้ีครัง้เดียว เพื่อจะได้กําจัดความบาปได้โดยถวายพระองค์เองเป็นเครือ่งบู ชา 27  มี ข้อ
กําหนดสําหรบัมนษุย ์ไว ้ แล ้ วว ่าจะต้องตายหนหน่ึง และหลังจากน้ั นก ็จะมีการพิพากษาฉันใด 28 ดังน้ันพระ
ครสิต์ ได้ ทรงถวายพระองค์เองหนหน่ึง เพื่อจะได้ทรงรบัเอาความบาปของคนเป็ นอ ันมาก  แล ้วพระองค์จะ
ทรงปรากฏครัง้ท่ีสองปราศจากความบาปแก่บรรดาคนท่ีคอยพระองค์ ให ้เขาถึงความรอดฉันน้ัน

10
พันธสัญญาเดิ มสิ ้นสุด

1  โดยเหตุท่ี  พระราชบัญญัติ น้ันได้เป็นแต่เงาของสิ ่งด ี ท่ี จะมาภายหน้า  มิใช ่ตัวจรงิของสิง่น้ั นที  เดียว  
พระราชบัญญัติ น้ันจะใช้เครือ่งบูชาท่ีเขาถวายทุกปีๆเสมอมากระทําให ้ผู้ ถวายสักการบู ชาน ้ันถึงท่ีสําเรจ็
ไม่ ได้ 2 เพราะถ้าเป็นเชน่น้ันได้ เขาคงได้หยุดการถวายเครือ่งบูชาแล้วมิ ใช ่ หรอื เพราะถ้าผู้ นม ัสการน้ันได้
รบัการชาํระให ้บรสุิทธิ ์ครัง้หน่ึงแล้ว เขาคงจะไม่ รู ้สึกวา่มีบาปอกีต่อไป 3  แต่ การถวายเครือ่งบู ชาน ้ันเป็น
เหตุ ให ้ระลึกถึงความบาปทุกปี ๆ  4 เพราะเลือดววัผู้และเลือดแพะไม่สามารถชาํระความบาปได้ 5 ดังน้ันเม่ือ
พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว  พระองค์  ได้ ตร ัสว ่า �เครือ่งสัตวบูชาและเครือ่งบูชาพระองค์ ไม่ ทรงประสงค์
 แต่  พระองค์  ได้ ทรงจัดเตรยีมกายสําหรบัข้าพระองค์ 6 เครือ่งเผาบูชาและเครือ่งบูชาไถ่ บาป  พระองค์  ไม่ ทรง
พอพระทัย 7  แล ้วข้าพระองค์ทูลวา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์มาแล้ว  โอ พระเจ้าข้า เพื่อจะกระทําตามน้ําพระทัย
พระองค์� (ในหนังสื อม ้วนก็ มี  เข ียนเรือ่งข้าพระองค์�� 8 เม่ือพระองค์ตร ัสด ังน้ี แล ้ วว ่า �เครือ่งสัตวบูชา
และเครือ่งบูชาและเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งบูชาไถ่ บาป  พระองค์  ไม่ ทรงประสงค์และไม่ทรงพอพระทัย�
ซ่ึงเขาได้บูชาตามพระราชบัญญั ติ  น้ัน 9  แล ้วพระองค์จึงตร ัสว ่า � ดู  เถิด ข้าพระองค์มาแล้ว  โอ พระเจ้า
ข้า เพื่อจะกระทําตามน้ําพระทัยพระองค์�  พระองค์ ทรงยกเลิกระบบเดิ มน ้ันเสีย เพื่อจะทรงตัง้ระบบใหม่
10 โดยน้ําพระทัยน้ันเองท่ีเราทัง้หลายได้รบัการทรงชาํระให ้บรสุิทธิ ์โดยการถวายพระกายของพระเยซู 
ครสิต์ เพียงครัง้เดียวเท่าน้ัน 11 ฝ่ายปุโรหติทุกคนก็ยนืปฏิบั ติ  อยู ่ ทุ กวนัๆและนําเอาเครือ่งบูชาอยา่งเดียวกัน
มาถวายเนืองๆ เครือ่งบู ชาน ้ันจะยกเอาความบาปไปเสียไม่ ได้  เลย 12 ฝ่ายพระองค์ น้ี ครัน้ทรงถวายเครือ่ง
บูชาเพราะความบาปเพียงหนเดียวซ่ึงใช ้ได้  เป็นนิตย ์ ก็ เสด็จประทับเบื้องขวาพระหตัถ์ของพระเจ้า 13  ตัง้แต่  
น้ี ไปพระองค์คอยอยู่จนถึงบรรดาศั ตรู ของพระองค์จะถูกปราบลงเป็ นที ่รองพระบาทของพระองค์ 14 เพราะ
วา่โดยการทรงถวายบูชาหนเดียว  พระองค์  ได้ ทรงกระทําให้คนทัง้หลายท่ี ถู กชาํระแล้วถึงท่ีสําเรจ็เป็นนิตย์
15 และพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ ก็ ทรงเป็นพยานให ้แก่ เราด้วย เพราะวา่พระองค์ ได้ ตรสัไว ้แล ้ วว ่า

พระเจ้าไม่ทรงจดจําความบาปของคนท่ี เชื่อ 
16 � � น่ี คือพันธสัญญาซ่ึงเราจะกระทํากับเขาทัง้หลายภายหลังสมัยน้ัน�  องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรสั �เราจะ

บรรจุราชบัญญั ติ ของเราไวใ้นจิตใจของเขาทัง้หลาย และจะจารกึมันไว ้ท่ี ในดวงใจของเขาทัง้หลาย 17 และ
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จะไม่จดจําบาปและความชัว่ชา้ของเขาอกีต่อไป� � 18 ดังน้ันเม่ื อม ีการลบบาปแล้ วก ็ ไม่มี การถวายเครือ่ง
บูชาไถ่บาปอกีต่อไป

พระครสิต์เป็นทางท่ี จะเข้ าเฝ้าพระเจ้า
19  เหตุ ฉะน้ันพี่ น้องทัง้หลาย เม่ือเรามีใจกล้าท่ี จะเข้ าไปในท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ี สุดโดยพระโลหติของพระเยซู

20 ตามทางใหม่และเป็นทางท่ี มีชวีติ ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงเปิดออกสําหรบัเราทัง้หลายโดยม่านน้ัน คือเน้ือหนัง
ของพระองค์ 21 และครัน้เรามีมหาปุโรหติสําหรบัครอบครวัของพระเจ้าแล้ว 22  ก็  ให ้เราเข้ามาใกล้ ด้วยใจ
จรงิ ด้วยความเชื่ ออ ันเต็มเป่ี ยม  มี ใจท่ี ถู กประพรมชาํระพ้นจากการวนิิจฉัยผิดและชอบท่ี ชัว่รา้ย และมีกาย
ล้างชาํระด้วยน้ําอนัใสบร ิสุทธ ์ิ23  ให ้เราย ึดม ่ันในความเชื่อท่ีเราทัง้หลายรบัไว ้น้ัน โดยไม่ หวัน่ไหว (เพราะ
วา่พระองค์ ผู้ ทรงประทานพระสัญญาน้ันทรงสัตย ์ซ่ือ ) 24 และใหเ้ราพิจารณาดู กันและกัน เพื่อเป็นเหตุ ให ้ มี 
ความรกัและกระทําการดี 25 ซ่ึงเราเคยประชุมกันน้ันอยา่ให ้หยุด เหมือนอยา่งบางคนเคยกระทําน้ัน  แต่ จง
เตือนสติ กันและกัน และใหม้ากยิง่ขึ้นเม่ือท่านทัง้หลายเห ็นว ันเวลาน้ันใกล้ เข ้ามาแล้ว

การปฏิเสธพระครสิต์และเครือ่งบูชาอื่นๆ
26 เม่ือเราได้รบัความรูเ้รือ่งความจรงิแล้ว  แต่ เรายงัขืนทําผิดอกี เครือ่งบูชาไถ่บาปก็จะไม่ มี  เหลืออยู ่ เลย 

27  แต่ จะมีความหวาดกลัวในการรอคอยการพิพากษาโทษและไฟอ ันร ้ายแรง ซ่ึงจะกินเอาบรรดาคนท่ีขัด
ขวางน้ันเสีย 28  คนที ่ ได้ ฝ่าฝืนพระราชบัญญั ติ ของโมเสสน้ัน ถ้ามีพยานสักสองสามปาก  ก็ จะต้องตายโดย
ปราศจากความเมตตา 29 ท่านทัง้หลายคิดดู ซิว ่าคนท่ี เหย ียบยํ่าพระบุตรของพระเจ้า และดูหมิน่พระโลหติ
แหง่พันธสัญญาซ่ึงชาํระเขาให ้บรสุิทธิ ์วา่เป็นสิง่ชัว่ชา้ และประมาทต่อพระวญิญาณผู้ทรงพระคุ ณ ควรจะ
ถูกลงโทษมากยิง่กวา่น้ันสักเท่าใด 30 เพราะเรารูจั้กพระองค์ ผู้  ได้ ตร ัสว ่า �การแก้แค้นเป็นของเรา เราจะ
ตอบสนอง  องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ตรสั � และได้ตรสัอ ีกวา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาประชาชนของ
พระองค์� 31 การตกอยูใ่นอุง้พระหตัถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์น้ันเป็ นที ่ น่าหวาดกลัว 32  แต่ ท่านทัง้หลาย
จงระลึกถึงคราวก่อนน้ัน  หลังจากท่ี ท่านได้รบัความสวา่งแล้ว ท่านได้อดทนต่อความยากลําบากอยา่งใหญ่ 
หลวง 33  บางที ท่านก็ ถู กประจานให้อบัอายขายหน้าและถูกข่มเหง  บางที ท่านก็ รว่มทุกข์ กับคนท่ี ถู กข่มเหง
น้ัน 34 เพราะวา่ท่านทัง้หลายมีใจเมตตาต่อข้าพเจ้าในเม่ือข้าพเจ้าต้องถูกขังไว้ และเม่ื อม ีคนปล้นชงิเอา
ทรพัย ์สิ ่งของของท่านไป ท่านก็ ยอมให ้ด้วยใจยนิดี เพราะท่านรู ้แล ้ วว ่า ท่านมี ทรพัย์สมบัติ  ท่ี ประเสรฐิกวา่
และถาวรกวา่น้ั นอ ีกในสวรรค์ 35  เหตุ ฉะน้ันขออยา่ได้ละทิง้ความไวว้างใจของท่าน ซ่ึ งม ีบําเหน็ จอ ันยิง่ใหญ่
36 ด้วยวา่ท่านทัง้หลายต้องการความเพียร เพื่อวา่ครัน้ท่านกระทําให้น้ําพระทัยของพระเจ้าสําเรจ็ได้ ท่าน
จะได้รบัตามคําทรงสัญญา 37 �เพราะอกีไม่นานพระองค์ ผู้ จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชกัชา้ 38  
แต่ คนชอบธรรมจะมี ช ีวติดํารงอยูโ่ดยความเชื่อ  แต่ ถ้าผูใ้ดเส่ือมถอย ใจของเราจะไม่ มี ความพอใจในคนน้ัน
เลย� 39  แต่ เราทัง้หลายไม่ อยู ่ฝ่ายคนเหล่าน้ั นที ่ กล ับถอยหลังถึงความพินาศ  แต่  อยู ่ฝ่ายคนเหล่าน้ั นที ่เชื่อ
จนให ้จิ ตวญิญาณถึงท่ี รอด 

11
ความเชื่อได้แสดงออกโดยบุคคลแหง่ความเชื่อ

1  บัดน้ี ความเชื่อคือความแน่ใจในสิง่ท่ีเราหวงัไว้ เป็นหลักฐานมัน่ใจวา่  สิ ่งท่ียงัไม่ ได้  เห ็นน้ั นม ี จรงิ 2 โดย
ความเชื่อน้ี เอง พวกบรรพบุรุษก็ ได้ รบัการรบัรอง 3 โดยความเชื่อน้ี เอง เราจึงเข้าใจวา่ พระเจ้าได้ทรงสรา้ง
กัลปจักรวาลด้วยพระดํารสัของพระองค์ ดังน้ันสิง่ท่ีมองเหน็จึงเป็นสิง่ท่ี เก ิดจากสิง่ท่ี ไม่ ปรากฏให ้เหน็ 

อาแบล
4 โดยความเชื่อ อาแบลน้ันจึงได้นําเครือ่งบูชาอนัประเสรฐิกวา่เครือ่งบูชาของคาอนิมาถวายแด่ พระเจ้า 

เพราะเหตุเครือ่งบู ชาน ้ันจึ งม ีพยานวา่ท่านเป็นคนชอบธรรม คือพระเจ้าทรงเป็นพยานแก่ของถวายของ
ท่าน โดยความเชื่อน้ัน  แม้ว ่าอาแบลตายแล้ วท ่านก็ยงัพู ดอย ู่

เอโนค
5 โดยความเชื่อ เอโนคจึงถู กร ับขึ้นไป เพื่อไม่ ให ้ท่านประสบกับความตาย  ไม่มี  ผู้ ใดพบท่าน เพราะพระ

เจ้าทรงร ับท ่านไปแล้ว  ก่อนท่ี ทรงร ับท ่านขึ้นไปน้ั นม ีพยานวา่ ท่านเป็ นที ่พอพระทัยของพระเจ้า 6  แต่ ถ้า
ไม่ มี ความเชื่อแล้ว จะเป็ นที ่พอพระทัยของพระองค์ ก็  ไม่ได้  เลย เพราะวา่ผู้ ท่ี จะมาหาพระเจ้าได้น้ันต้องเชื่อ
วา่พระองค์ทรงดํารงพระชนม์ อยู ่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบําเหน็จให ้แก่  ทุ กคนท่ีปลงใจแสวงหา
พระองค์

โนอาห์
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7 โดยความเชื่อ เม่ือพระเจ้าทรงเตือนโนอาห์ถึงเหตุ การณ์  ท่ี ยงัไม่ ปรากฏ ท่านมีใจเกรงกลัวจัดแจงต่อ
นาวา เพื่อชว่ยครอบครวัของท่านให ้รอด และด้วยเหตุ น้ี  เอง ท่านจึงได้ปรบัโทษแก่ โลก และได้เป็นทายาท
แหง่ความชอบธรรม ซ่ึ งบ ังเกิดมาจากความเชื่อ

อบัราฮมัและนางซาราห์
8 โดยความเชื่อ เม่ือทรงเรยีกให้อบัราฮมัออกเดินทางไปยงัท่ีซ่ึงท่านจะรบัเป็นมรดก ท่านได้เชื่อฟังและ

ได้เดินทางออกไปโดยหารู ้ไม่ วา่จะไปทางไหน 9 โดยความเชื่อ ท่านได้พํานักในแผ่นดินแหง่พระสัญญาน้ัน
เหมือนอยู่ในดินแดนแปลกถิน่ คืออาศัยอยู่ในเต็นท์กับอสิอคัและยาโคบซ่ึงเป็นทายาทด้วยกั นก ั บท ่านใน
พระสัญญาอนัเดียวกันน้ัน 10 เพราะวา่ท่านได้คอยอยู่เพื่อจะได้เมืองท่ี มี  ราก ซ่ึงพระเจ้าเป็นนายชา่งและ
เป็นผู้ทรงสรา้งขึ้น 11 โดยความเชื่อ นางซาราห์เองเช ่นก ันจึงได้รบัพลังตัง้ครรภ์และได้คลอดบุตรเม่ือชรา
มากแล้ว เพราะนางถือวา่พระองค์ ผู้  ได้ ทรงประทานพระสัญญาน้ันทรงเป็นผู้ สัตย์ซ่ือ 12  เหตุ  ฉะน้ัน คนเป็ 
นอ ันมากดุจดาวในท้องฟ้า และดุจเม็ดทรายท่ีทะเลซ่ึงนับไม่ ได้  ได้ บังเกิดแต่ชายคนเดียว และชายคนน้ั นก ็ 
เท่ ากับคนท่ีตายแล้วด้วย 13 บรรดาคนเหล่าน้ี ได้ ตายไปในระหวา่งท่ีเชื่ออยู่ ยงัไม่ ได้ รบัผลตามพระสัญญา
ทัง้หลายน้ัน  แต่  ได้ แลเหน็พระสัญญาแต่ ไกล  ก็  เชื่อม ่ันและต้อนรบัพระสัญญาเหล่าน้ันไว้ และได้ยอมรบั
วา่เขาทัง้หลายเป็นคนต่างด้าวและเป็นผู้สัญจรอยู่ในแผ่นดินโลก 14 เพราะคนท่ี พู  ดอย ่างน้ี ก็ แสดงให ้เห ็น
ชดัแล้ วว ่า เขากําลังแสวงหาเมืองท่ีจะได้เป็นของเขา 15 และแท้ จร ิงถ้าเขาคิดถึ งบ ้านเมืองท่ีเขาจากมาน้ัน
เขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้ 16  แต่  บัดน้ี เขาปรารถนาท่ีจะอยู่ในเมืองท่ีประเสรฐิกวา่น้ัน คือเมืองสวรรค์  
เหตุ ฉะน้ันพระเจ้าจึ งม ิ ได้ ทรงละอายเม่ือเขาเรยีกพระองค์วา่เป็นพระเจ้าของเขา เพราะพระองค์ ได้ ทรงจัด
เตรยีมเมืองหน่ึงไวสํ้าหรบัเขาแล้ว 17 โดยความเชื่อ เม่ื ออ ับราฮมัถูกลองใจก็ ได้ ถวายอสิอคัเป็นเครือ่งบู ชา 
 น่ี แหละท่านผู้ ได้ รบัพระสัญญาเหล่าน้ั นก ็ ได้ ถวายบุตรชายคนเดียวของตนท่ี ได้  ให ้กําเนิดมา 18 คื อบ ุตรท่ี มี 
พระดํารสัไว ้วา่ �เขาจะเรยีกเชื้อสายของเจ้าทางสายอิสอคั� 19 ท่านเชื่อวา่พระเจ้าทรงฤทธิส์ามารถให้อสิ
อคัเป็นขึ้นมาจากความตายได้ และท่านได้รบับุตรน้ันกลับคืนมาอกี ประหน่ึงวา่บุตรน้ันเป็นขึ้นมาจากตาย

อสิอคัและยาโคบ
20 โดยความเชื่อ อสิอคัได้อวยพรแก่ยาโคบและเอซาว คือเก่ียวกับเหตุ การณ์ ซ่ึงจะบังเกิดภายหน้าน้ัน

21 โดยความเชื่อ ยาโคบเม่ือจะตายได้อวยพรแก่ บุ ตรชายทัง้สองของโยเซฟ และได้ นม ัสการขณะท่ีค้ําอยู่
บนหวัไม้ เท ้าของท่าน

โยเซฟ
22 โดยความเชื่อ โยเซฟเม่ือกําลังจะตายได้ กล ่าวถึงการท่ี ชนชาติ อสิราเอลจะออกไป และได้ มี คําสัง่ไว้

เรือ่งกระดูกของท่าน

โมเสสและบิดามารดาของท่าน
23 โดยความเชื่อ เม่ือโมเสสบังเกิดมาแล้ว  บิ ดามารดาได้ซ่อนท่านไวถึ้งสามเดือน เพราะเห ็นว ่าเป็นเด็ กรู 

ปงาม และไม่ ได้  กล ัวคําสัง่ของกษั ตร ิย ์น้ัน 24 โดยความเชื่อ ครัน้โมเสสวฒันาโตขึ้นแล้ว  ไม่  ยอมให ้เรยีกวา่
เป็นบุตรชายของธดิากษั ตร ิย ์ฟาโรห ์25 ท่านเลือกการรว่มทุกข์กับชนชาติของพระเจ้า แทนการเรงิสําราญ
ในความบาปสักเวลาหน่ึง 26 ท่านถือวา่ความอปัยศของพระครสิต์ประเสรฐิกวา่คลังทรพัยใ์นประเทศอยีปิต์
เพราะท่านหวงับําเหน็จท่ีจะได้ร ับน ้ัน 27 โดยความเชื่อ ท่านได้ออกจากประเทศอยีปิต์ โดยมิ ได้ เกรงกลัว
ความกริว้ของกษั ตร ิย์ เพราะท่านยอมทนอยู่เหมือนประหน่ึงได้ เห ็นพระองค์ ผู้  ไม่ ทรงปรากฏแก่ ตา 28 โดย
ความเชื่อ ท่านได้ถือเทศกาลปัสกาและพิธปีระพรมเลื อด เพื่ อม ิ ให ้ องค์ เพชฌฆาตผู้ประหารบุตรหวัปีมาถูก
ต้องพวกอสิราเอลได้ 29 โดยความเชื่อ พวกอสิราเอลได้ข้ามทะเลแดงเหมือนกับวา่เดินบนดินแหง้  แต่ เม่ือ
พวกอยีปิต์ ได้ ลองเดินข้ามดู บ้าง  ก็ จมน้ําตายหมด

ชาวอสิราเอลท่ีเมืองเยร ีโค ราหบัหญิงแพศยา
30 โดยความเชื่อ เม่ือพวกอสิราเอลล้อมกําแพงเมืองเยรโีคไวถึ้งเจ็ดวนัแล้ว กําแพงเมืองก็พังลง 31 โดย

ความเชื่อ ราหบัหญิงแพศยาจึ งม ิ ได้ พินาศไปพรอ้มกับคนเหล่าน้ั นที ่ มิได้  เชื่อ เม่ือนางได้ต้อนรบัคนสอดแนม
น้ันไวอ้ยา่งสันติ

ตัวอยา่งอื่นๆเก่ียวกับความเชื่อของพวกมหาบุรุษ
32 และข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอกีเล่า เพราะไม่ มี เวลาพอท่ีจะกล่าวถึ งก ิเดโอน บาราค แซมสัน

เยฟธาห์  ดาวดิ และซามูเอล และศาสดาพยากรณ์ ทัง้หลาย 33 โดยความเชื่อ ท่านเหล่าน้ันจึงได้ มี ชยัเหนือ
อาณาจักรต่างๆ  ได้ กระทําการชอบธรรม  ได้ รบัพระสัญญา  ได้ ปิดปากสิงโต 34  ได้ ดับไฟท่ี ไหม้  อยา่งรุนแรง 
 ได้ พ้นจากคมดาบ ความออ่นแอของท่านก็ กล ับเป็นความเข้มแข็ง  มี กําลังความสามารถในการทําสงคราม
 ได้  ตี กองทัพประเทศอื่นๆแตกพ่ายไป 35 พวกผู้หญิ งก ็ ได้ รบัคนพวกของนางท่ีตายแล้วกลับฟ้ืนคืนชวีติขึ้น
มาอกี บางคนก็ ถู กทรมาน  แต่  ก็  ไม่ ยอมรบัการปลดปล่อย เพื่อเขาจะได้รบัการเป็นขึ้นมาจากความตายอนั



 ฮ ีบรู 11:36 976  ฮ ีบรู 12:24

ประเสรฐิกวา่ 36 บางคนถูกทดลองโดยคําเยาะเยย้และการถูกโบยตี และยงัถู กล ่ามโซ่และถูกขังคุ กด ้วย
37 บางคนถู กห ินขวา้ง บางคนก็ ถู กเล่ือยเป็นท่อนๆ บางคนถูกทดลอง บางคนก็ ถู กฆ่าด้วยดาบ บางคนเท่ียว
สัญจรไปนุ่งหม่หนังแกะและหนังแพะ  อดอยาก  ทนทุกข์ เวทนาและทนการเค่ียวเข็ญ 38 (โลกไม่สมกับคน
เชน่น้ันเลย� เขาพเนจรไปในถิน่ทุ รก ันดารและตามภู เขา และอยู่ตามถ้ําและตามโพรง 39 คนเหล่าน้ันทุก
คนมีชื่อเสียงดีโดยความเชื่อของเขา  แต่ เขาก็ยงัไม่ ได้ รบัสิง่ท่ีทรงสัญญาไว้ 40 ด้วยวา่พระเจ้าทรงจัดเตรยีม
การอยา่งดีกวา่ไวสํ้าหรบัเราทัง้หลาย เพื่อไม่ ให ้เขาทัง้หลายถึงท่ีสําเรจ็นอกจากเรา

12
จงวิง่แข่ งด ้วยความเพียร

1  เหตุ  ฉะน้ัน ครัน้เรามีพยานหมู่ ใหญ่ อยา่งน้ันอยู ่รอบข้าง  ให ้เราทิง้ของหนักทุกสิง่ท่ีขัดข้องอยู่ และการ
ผิดท่ีเรามั กง ่ายกระทําน้ัน และการวิง่แข่ งก ั นที ่กําหนดไวสํ้าหรบัเราน้ัน  ให ้เราวิ ่งด ้วยความเพียรพยายาม
2 หมายเอาพระเยซูเป็นผู้รเิริม่ความเชื่อ และผู้ทรงทําใหค้วามเชื่อของเราสําเรจ็ เพราะเหน็แก่ ความยนิดี  ท่ี  
มี  อยู ่ตรงหน้าน้ัน  พระองค์  ได้ ทรงทนเอากางเขน ทรงถือวา่ความละอายไม่เป็นสิง่สําคัญอะไร และได้เสด็จ
ประทับเบื้องขวาพระท่ีน่ังของพระเจ้าแล้ว

การตีสอนของพระเจ้า
3 ด้วยวา่ท่านทัง้หลายจงพินิจคิดถึงพระองค์  ผู้  ได้ ทรงทนเอาการติเตียนนินทาแหง่คนบาปต่อพระองค์

มากเท่าใด เพื่อท่านทัง้หลายจะไม่ออ่นระอาใจไป 4 ท่านทัง้หลายยงัไม่ ได้ รบสู้กับความบาปจนถึงโลหติตก
5 และท่านได้ลืมคําเตือนน้ันเสีย ซ่ึงได้เตือนท่านเหมือนกับเตือนบุตรวา่ � บุ ตรชายของเราเอย๋ อยา่ดูหมิน่
การตีสอนขององค์ พระผู้เป็นเจ้า และอยา่ระอาใจเม่ือพระองค์ทรงติเตียนท่านน้ัน 6 เพราะองค์พระผู้เป็น
เจ้าทรงตีสอนผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงรกั และเม่ือพระองค์ทรงรบัผู้ใดเป็นบุตร  พระองค์  ก็ ทรงเฆ่ียนตี ผู้  น้ัน � 7 ถ้า
ท่านทัง้หลายทนเอาการตี สอน พระเจ้ายอ่มทรงปฏิบั ติ ต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตร ด้วยวา่มี บุ ตรคนใดเล่า
ท่ี บิ ดาไม่ ได้  ตี สอนเขาบ้าง 8  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายไม่ ได้  ถู กตีสอนเชน่เดียวกับคนทัง้ปวง ท่านก็ ไม่ได้ เป็นบุตร
 แต่ เป็นลูกท่ี ไม่มี  พ่อ 9  อ ีกประการหน่ึง เราทัง้หลายได้ มี  บิ ดาตามเน้ือหนังท่ี ได้  ตี สอนเรา และเราจึงได้นับถื 
อบ ิ ดาน ้ัน ยิง่กวา่น้ั นอ ีก เราควรจะได้ยาํเกรงนบนอบต่อพระบิดาแหง่จิตวญิญาณและจําเรญิชีว ิตม ิ ใช ่ หรอื 
10 เพราะแท้ จร ิ งบ ิดาเหล่าน้ันตีสอนเราเพียงชัว่เวลาเล็กน้อย ตามความเหน็ดี เห ็นชอบของเขาเท่าน้ัน  แต่  
พระองค์  ได้ ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเรา  เพื่อให ้เราได้ เข ้าส่วนในความบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ 11 ดังน้ัน
การตีสอนทุกอยา่งเม่ือกําลังถูกอยู่น้ันไม่เป็นการชื่นใจเลย  แต่ เป็นการเศรา้ใจ  แต่ ภายหลั งก ็กระทําให ้เก ิด
ผลเป็นความสุขสําราญแก่บรรดาคนท่ีต้องทนอยู ่น้ัน คือความชอบธรรมน้ันเอง 12 เพราะเหตุ น้ัน จงยกมือ
ท่ีออ่นแรงขึ้น และจงให้หวัเข่าท่ีออ่นล้ามีกําลังขึ้น 13 และจงกระทําทางท่ี เท ้าของท่านจะเดินไปน้ันให้ตรง
ไป เพื่ออาการท่ี ทําให ้งอ่ยจะมิ ได้ กําเรบิขึ้น  แต่ จะได้หายเป็นปกติ 14 จงอุตส่าห ์ท่ี จะสงบสุขอยู่กับคนทัง้ปวง
และท่ีจะได้ใจบร ิสุทธ ์ิด้วยวา่นอกจากน้ันไม่ มี ใครจะได้ เห ็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า 15 และจงระวงัให ้ดี เกรงวา่จะ
มีบางคนกําลังเส่ือมจากพระกรุณาคุณของพระเจ้า และเกรงวา่จะมีรากขมขื่นแซมขึ้นมาทําให ้เก ิดความ
ยุง่ยากแก่ ท่าน และเป็นเหตุ ให ้คนเป็ นอ ันมากมลทินไป

คําเตือนถึงผู้ปฏิเสธพระครสิต์
16 และเกรงวา่จะมีคนกระทําผิดประเวณีหรอืคนประมาทเหมือนอยา่งเอซาว  ผู้  ได้ เอาสิทธิของบุตร

หวัปีน้ันขายเสียเพราะเหน็แก่อาหารคําเดียว 17 เพราะท่านทัง้หลายก็ รู ้อยู ่ แล ้ วว ่า ต่อมาภายหลังเม่ือเอ
ซาวอยากได้รบัพรน้ันเป็นมรดก เขาก็ ได้ รบัคําปฏิเสธ เพราะเขาไม่ มี หนทางแก้ไขเลย  ถึงแม้ วา่ได้ กล ับใจ
แสวงหาจนน้ําตาไหล

การชุ มน ุมใหญข่องผู้ ท่ี รอดทัง้หมด
18 ท่านทัง้หลายไม่ ได้ มาถึงภูเขาท่ีจะถูกต้องได้ และท่ี ได้  ไหม้ ไฟแล้ว และถึงท่ี ดํา  ถึงท่ี  มืดมิด และถึงท่ี ลม

พายุ 19 และถึงเสียงแตร และถึงพระสุรเสียงตรสั ซ่ึงคนเหล่าน้ั นที ่ ได้ ยนิแล้วได้ออ้นวอนขอไม่ ให ้ตรสัแก่
เขาอกี 20 (เพราะวา่ข้อความท่ีทรงบัญญั ติ  ไว ้น้ันเขาทนไม่ ได้ คือท่ี วา่ � แม้แต่  สัตว ์ถ้าแตะต้องภูเขาน้ั นก ็จะ
ต้องถูกขวา้งด้วยก้อนหนิให ้ตาย หรอืแทงทะลุด้วยแหลนให ้ตาย � 21  สิ ่งท่ี เห ็นน้ันน่ากลัวจรงิๆจนโมเสสเอง
ก็ กล่าววา่ �ข้าพเจ้ากลัวจนตัวสัน่�) 22  แต่ ท่านทัง้หลายได้มาถึงภูเขาศิ โยน และมาถึงเมืองของพระเจ้า
ผู้ทรงดํารงพระชนม์ อยู ่คือกรุงเยรูซาเล็มแหง่สวรรค์ และมาถึงท่ีชุ มน ุ มท ูตสวรรค์มากมายเหลือท่ีจะนับได้
23 และมาถึงท่ีชุ มน ุ มอ ันใหญ่และมาถึงครสิตจักรของบุตรหวัปี ซ่ึ งม ีชื่อจารกึไว้ในสวรรค์ แล้ว และมาถึง
พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทัง้ปวง และมาถึงจิตวญิญาณของคนชอบธรรมซ่ึงถึงความสมบู รณ ์ แล้ว 24 และ
มาถึงพระเยซู ผู้ กลางแหง่พันธสัญญาใหม่ และมาถึงพระโลหติประพรมท่ี มี เสียงรอ้งอนัประเสรฐิกวา่เสียง
โลหติของอาแบล
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จงอยา่เพิกเฉยต่อการท่ีพระเจ้าทรงเร ียก 
25 จงระวงัให ้ดี อยา่ปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์ ผู้ ตร ัสน ้ัน เพราะวา่ถ้าเขาเหล่าน้ั นที ่ปฏิเสธไม่ยอมฟังคํา

เตือนของพระองค์ ท่ี พื้นแผ่นดินโลกไม่ ได้ พ้นโทษ ถ้าเราเมินหน้าจากพระองค์ ผู้ ทรงเตือนจากสวรรค์ เราทัง้
หลายก็จะไม่ ได้ พ้นโทษมากยิง่กวา่น้ั นอ ีก 26พระสุรเสียงของพระองค์คราวน้ันได้บันดาลให ้แผ่ นดินหวัน่ไหว
 แต่  บัดน้ี  พระองค์  ได้ ตร ัสส ัญญาไว ้วา่ � อ ีกครัง้หน่ึงเราจะกระทําใหห้วาดหวัน่ไหว  มิใช ่ แผ่ นดินโลกแหง่เดียว
 แต่ ทัง้สวรรค์ ด้วย � 27 และพระดํารสัท่ีตรสัไว ้วา่ � อ ีกครัง้หน่ึง�  น้ัน แสดงวา่สิง่ท่ีหวัน่ไหวน้ันจะถูกกําจัด
เสีย เหมือนกับสิง่ท่ีทรงสรา้งให ้มี  ขึ้น  เพื่อให ้ สิ ่งท่ี ไม่ หวัน่ไหวคงเหลืออยู่ 28  เหตุ  ฉะน้ัน ครัน้เราได้อาณาจักรท่ี 
ไม่ หวัน่ไหวมาแล้ว  ก็  ให ้เรารบัพระคุ ณ เพื่อเราจะได้ ปฏิบัติ พระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค์ ด้วยความ
เคารพและยาํเกรง 29 เพราะวา่พระเจ้าของเราน้ันทรงเป็นเพลิงท่ี เผาผลาญ 

13
คําสัง่ฉันพี่ น้อง 

1 จงใหค้วามรกัฉันพี่น้องมี อยู ่ต่ อก ันเสมอไป 2 อยา่ละเลยท่ีจะต้อนรบัแขกแปลกหน้า เพราะวา่โดยการก
ระทําเชน่น้ัน บางคนก็ ได้ ต้อนร ับท ูตสวรรค์ โดยไม่รูตั้ว 3 จงระลึกถึงคนเหล่าน้ั นที ่ ถู กจองจําอยู่ เหมือนหน่ึง
วา่ท่านทัง้หลายก็ ถู กจองจําอยูกั่บเขา จงระลึกถึงคนทัง้หลายท่ี ถู กเค่ียวเข็ญ เหมือนหน่ึงวา่เป็นตัวของท่าน
เองซ่ึ งม ีรา่งกายเหมือนอยา่งเขาด้วย 4 การสมรสเป็ นที ่นับถือแก่คนทัง้ปวง และท่ีนอนก็ปราศจากมลทิน
 แต่  คนที ่ ล่วงประเวณี และคนเล่นชู ้น้ัน พระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขา 5 ท่านจงพ้นจากการรกัเงนิ จงพอใจ
ในสิง่ท่ีท่านมี อยู ่เพราะวา่พระองค์ ได้ ตรสัไว ้แล ้ วว ่า �เราจะไม่ละท่านหรอืทอดทิง้ท่านเลย� 6 เพื่อวา่เราทัง้
หลายจะกล่าวด้วยใจกล้าวา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ชว่ยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ กลัว  มนษุย ์
จะทําอะไรแก่ข้าพเจ้าได้ เล่า � 7 ท่านทัง้หลายจงระลึกถึงคนเหล่าน้ั นที ่ปกครองท่าน  ผู้ ซ่ึงได้ประกาศพระ
วจนะของพระเจ้าแก่ ท่าน และจงพิจารณาดูผลปลายทางของเขา  แล ้วจงตามอยา่งความเชื่อของเขา 8  พระ
เยซู  ครสิต์ ยงัทรงเหมือนเดิมในเวลาวานน้ี และเวลาวนัน้ี และต่อๆไปเป็นนิจกาล 9 อยา่หลงไปตามคําสอน
ต่างๆท่ีแปลกๆ เพราะวา่เป็นการดี อยู ่ แล ้ วท ่ีจะให้กําลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุ ณ  ไม่ใช ่ด้วยอาหารการกิน
ซ่ึงไม่เคยเป็นประโยชน์ แก่  คนที ่หลงติ ดอย ู่ เลย 

การยอมรบัคําดูหมิน่เหยยีดหยามเพื่อพระครสิต์
10 เรามีแท่นบูชาแท่นหน่ึง และคนท่ี ปรนนิบัติ ในพลับพลาน้ันไม่ มีสิทธิ ์ ท่ี จะรบัประทานของจากแท่นน้ัน

ได้ 11 เพราะรา่งของสัตว ์เหล่ าน้ั นที ่มหาปุโรหติได้เอาเลือดเข้าไปในสถานบร ิสุทธ ์ิเพื่อเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาป
น้ัน  ก็ ต้องเอาไปเผาเสียนอกค่าย 12  เหตุ  ฉะน้ัน  พระเยซู  ก็ได้ ทรงทนทุกข์ทรมานภายนอกประตูเมืองเชน่
เดียวกัน เพื่อทรงชาํระประชาชนให ้บรสุิทธิ ์ด้วยพระโลหติของพระองค์ เอง 13  เพราะฉะน้ัน  ให ้เราทัง้หลาย
ออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายน้ัน และยอมรบัคําดูหมิน่เหยยีดหยามเพื่อพระองค์ 14 เพราะวา่ท่ี น่ี เราไม่ มี 
เมืองท่ี ถาวร  แต่ วา่เราแสวงหาเมืองท่ีจะมีในภายหน้า

คําเตือนใหย้อมอยูใ่นโอวาทของผู้ ปกครอง 
15  เหตุ  ฉะน้ัน  ให ้เราถวายคําสรรเสรญิเป็นเครือ่งบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์ น้ัน คือผลแหง่

รมิฝีปากท่ีขอบพระคุณพระนามของพระองค์ 16  แต่ อยา่ลื มท ่ีจะกระทําการดี และท่ีจะแบ่งปันข้าวของซ่ึ 
งก ันและกัน เพราะเครือ่งบูชาอยา่งน้ันเป็ นที ่พอพระทัยพระเจ้า 17 ท่านทัง้หลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ใน
โอวาทของคนเหล่าน้ั นที ่ปกครองท่าน ด้วยวา่ท่านเหล่าน้ันคอยระว ังด ู จิ ตวญิญาณของท่าน เหมือนกับผู้ ท่ี 
จะต้องรายงาน เพื่อเขาจะได้ทําการน้ีด้วยความชื่นใจ  ไม่ใช ่ด้วยความเศรา้ใจ เพราะท่ีทําดังน้ั นก ็จะไม่ เป็น
ประโยชน์ อะไรแก่ท่านทัง้หลาย

 คําอาํลา 
18 จงอธษิฐานเพื่อเรา เพราะเราแน่ใจวา่ เรามีใจวนิิจฉัยผิดและชอบดี อยู ่ แล้ว และปรารถนาท่ีจะปฏิบั 

ติ อยา่งซ่ื อสัตย ์ในทุกอยา่ง 19 และข้าพเจ้าวงิวอนท่านมากยิง่ให้กระทําเชน่น้ัน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ กล ับคืน
ไปอยู่กั บท ่านโดยเรว็ 20  บัดน้ี ขอพระเจ้าแหง่สันติ สุข  ผู้ ทรงบันดาลให ้พระเยซู  เจ้ าของเราเป็นขึ้นมาจาก
ความตาย คือผู้ทรงเป็นผู้เล้ียงแกะท่ี ยิง่ใหญ่ โดยพระโลหติแหง่พันธสัญญานิรนัดร ์น้ัน 21 ทรงกระทําให้
ท่านทัง้หลายสมบู รณ ์ในการดี ทุกอยา่ง เพื่อจะได้ ปฏิบัติ ตามน้ําพระทัยของพระองค์ และทรงทํางานในท่าน
ทัง้หลายให้เป็ นที ่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์โดยพระเยซู ครสิต์ ขอสงา่ราศีจงมี แด่  พระองค์ สืบๆไป
เป็นนิตย์ เอเมน 22  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอวงิวอนท่านให้เพียรฟังคําเตือนสติ น้ี เพราะข้าพเจ้าได้ เข ียน
จดหมายมาถึงท่านทัง้หลายเพียงไม่ ก่ี คําเท่าน้ัน 23 ท่านทัง้หลายจงรู ้ด้วยวา่ ทิโมธีน้องชายของเรา  ได้ รบั
การปล่อยเป็ นอ ิสระแล้ว ถ้าเขามาถึงเรว็ ข้าพเจ้าก็จะมาพบท่านทัง้หลายพรอ้มกับเขา 24 ขอฝากความ
คิดถึงมายงัท่านเหล่าน้ั นที ่ปกครองท่าน และว ิสุทธ ิชนทัง้ปวง พวกพี่น้องท่ีเป็นชาวอ ิตาล ี ก็ ฝากความคิดถึง



 ฮ ีบรู 13:25 978  ฮ ีบรู 13:25

มายงัท่านทัง้หลาย 25 ขอพระคุณจงดํารงอยู่กั บท ่านทัง้หลายเถิด เอเมน [ เข ียนถึงชาวฮบีรูจากประเทศอ ิ
ตาล ี และส่งโดยทิโมธ�ี



ยากอบ 1:1 979 ยากอบ 1:27

 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือยากอบ
 หน ังสือยากอบน้ี ได้  เข ียนขึ้นในปี ค�ศ� 45 ถึงครสิเตียนชาวย ิวท ่ีกระจัดกระจายไปจากกรุงเยรูซาเล็ม  ผู้  

ท่ี  เข ียนจดหมายฉบั บน ้ี ไม่ได้ เป็นน้องชายของยอหน์ (กจ 12:1-2)  แต่ อาจจะเป็น �ยากอบน้องชายขององค์ 
พระผูเ้ป็นเจ้า � (กท 1:19) ซ่ึงได้ พู ดถึงยากอบในมัทธวิ 13:55  พร อ้มกับโยเสส  ซี  โมน และยูดาสหรอืยูดาซ่ึง
เป็นผู้ ท่ี  เข ียนหนังสือยูดาส ยากอบเป็นผู้นําในการประชุมปรกึษาท่ี กรุ งเยรูซาเล็ม (กจ 15:2, 13-21) ท่าน
ได้รบัเชื่อหลังจากท่ี พระเยซู  ถู กตรงึไวบ้นกางเขน (ยน 7:5)

 หน ังสือเล่ มน ้ีสอนถึงเรือ่งความเชื่ อก ับการประพฤติ ความบาปของลิน้ และการรกัษาใหห้ายจากโรคโดย
การอธษิฐาน

 คุ ณค่าของการทดลองและการทูลขอสติ ปัญญา 
1 ยากอบ  ผู้รบัใช ้ของพระเจ้าและของพระเยซู ครสิต์  เจ้า คํานับพงศ์ พันธุ ์ สิ บสองตระกูลท่ีกระจัดกระจาย

อยู ่น้ัน 2  พี่ น้องของข้าพเจ้า เม่ือท่านทัง้หลายตกอยู่ในการทดลองต่างๆก็จงถือวา่เป็นเรือ่งน่ายนิดี ทัง้สิน้ 
3 เพราะท่านทัง้หลายรู ้วา่ การทดลองความเชื่อของท่านน้ัน  ทําให ้ เก ิดความเพียร 4 และจงให้ความเพียร
น้ันกระทําการจนสําเรจ็ เพื่อท่านทัง้หลายจะสมบู รณ ค์รบถ้วนไม่ขาดสิง่ใดเลย 5 ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติ 
ปัญญา  ก็  ให ้ ผู้ น้ันทูลขอจากพระเจ้า  ผู้ ทรงโปรดประทานให ้แก่ คนทัง้ปวงอยา่งเหลือล้นและมิ ได้ ทรงตําหนิ
และจะทรงประทานให ้แก่  ผู้  น้ัน 6  แต่ จงให ้ผู้ น้ันทูลขอด้วยความเชื่อ อยา่หวัน่ไหวเลย เพราะวา่ผู้ ท่ี หวัน่ไหว
ก็เป็นเหมือนคล่ืนในทะเลซ่ึงถูกลมพัดซัดไปมา 7  ผู้ น้ันจงอยา่คิดวา่จะได้รบัสิง่ใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
เลย 8 คนสองใจเป็นคนไม่มัน่คงในบรรดาทางทัง้หลายท่ีตนประพฤติ น้ัน 9  ให ้ พี่ น้องท่ีต่ําต้อยชื่นชมยนิดีใน
การท่ีทรงเชดิชู เขา 10 และคนมั ่งม ี ก็ จงชื่นชมยนิดีเม่ือถูกทําให้ต่ําลง เพราะวา่เขาจะต้องล่วงลับไปดุจดอก
หญ้า 11 เพราะทั นที  ท่ี ตะวนัขึ้นพรอ้มด้วยความรอ้นอนัแรงกล้า มั นก ็กระทําให้หญ้าเหีย่วแหง้ไป และดอก
หญ้าก็รว่งลง และความงามของมันสูญสิน้ไป  คนมัง่มี จะเส่ือมสูญไปตามทางทัง้หลายของเขาเชน่น้ันด้วย
12 ความสุขยอ่มมี แก่ คนน้ั นที ่ สู้ ทนการทดลอง เพราะเม่ือปรากฏวา่ผู้น้ันทนได้ แล้ว เขาจะได้รบัมงกุฎแหง่
ชวีติ ซ่ึงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว ้แก่ คนทัง้หลายท่ีรกัพระองค์

พระเจ้าไม่เคยล่อลวงผู้ ใด  แต่ ราคะตัณหาของตัวเราเองท่ีล่อลวงเรา
13 เม่ือผู้ใดถู กล ่อลวงให ้หลง อยา่ให ้ผู้ น้ันพูดวา่ �พระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าให ้หลง � เพราะวา่ความชัว่

จะมาล่อลวงพระเจ้าใหห้ลงไม่ ได้ และพระองค์เองก็ ไม่ ทรงล่อลวงผู้ใดใหห้ลงเลย 14  แต่ วา่ทุกคนก็ ถู  กล ่อลวง
เม่ือตัณหาของตนเองชกันําให้กระทําผิด  แล ้วตั วก ็กระทําตาม 15 ครัน้ตัณหาเกิดขึ้นแล้ว  ก็  ทําให ้ เก ิดบาป
และเม่ือบาปโตเต็ มท ี่ แล้ว  ก็  นําไปสู่  ความตาย 16  พี่ น้องท่ีรกัของข้าพเจ้า อยา่หลงผิดเลย 17 ของประทานอนั
ดี ทุกอยา่ง และของประทานอนัเลิศทุกอยา่งยอ่มมาจากเบื้องบน และส่งลงมาจากพระบิดาแหง่บรรดาดวง
สวา่ง ในพระบิดาไม่ มี การแปรปรวน  หรอืไม่  มี เงาอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง 18  พระองค์  ได้ ทรงให้เราทัง้
หลายบังเกิดโดยพระวจนะแหง่ความจรงิตามน้ําพระทัยของพระองค์ เพื่อเราทัง้หลายจะได้เป็นอยา่งผล
แรกแหง่สรรพสิง่ซ่ึงพระองค์ทรงสรา้งน้ัน 19  ดังน้ัน  พี่ น้องท่ีรกัของข้าพเจ้า จงให ้ทุ กคนไวในการฟัง ชา้ใน
การพูด ชา้ในการโกรธ 20 เพราะวา่ความโกรธของมนษุย ์ไม่ได้ กระทําให ้เก ิดความชอบธรรมอยา่งพระเจ้า
21  เหตุ  ฉะน้ัน จงถอดทิง้การโสโครกทุกอยา่ง และการชัว่รา้ยอนัดาษด่ืน และจงน้อมใจรบัพระวจนะท่ีทรง
ปลูกฝังไว ้แล ้ วน ัน้ ซ่ึงสามารถชว่ยจิตวญิญาณของท่านทัง้หลายใหร้อดได้

จงเป็นทัง้ผูฟั้งและผู้ ประพฤติ ตามพระวจนะ
22  แต่ ท่านทัง้หลายจงเป็นคนท่ี ประพฤติ ตามพระวจนะน้ัน  ไม่ใช ่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่าน้ัน ซ่ึงเป็นการ

ล่อลวงตนเอง 23 เพราะวา่ถ้าผูใ้ดฟังพระวจนะ และไม่ ได้  ประพฤติตาม  ผู้ น้ั นก เ็ป็นเหมือนคนท่ี ดู  หน ้าของตัว
ในกระจกเงา 24 ด้วยวา่คนน้ันแลดูตัวเองแล้วไปเสีย  แล ้วในทันใดน้ั นก ็ลืมวา่ตัวเป็นอยา่งไร 25 ฝ่ายผู้ใดท่ี
พิจารณาดูในพระราชบัญญั ติ  แห ่งเสรภีาพอนัดี เลิศ และดํารงอยู่ในพระราชบัญญั ติ  น้ัน  ผู้ น้ันไม่ ได้ เป็นผู้ฟัง
แล้วหลงลืม  แต่ เป็นผู้ ประพฤติ ตามกิจการน้ัน คนน้ันจะได้ความสุขในการของตน

ความเชื่อแท้
26 ถ้าผู้ใดในพวกท่านดูเหมือนวา่เครง่ครดัในความเชื่อ และมิ ได้ เหน่ียวรัง้ลิน้ของตนไว้  แต่ ล่อลวงใจของ

ตนเอง การเครง่ครดัในความเชื่อของผูน้ั้ นก ็ ไรป้ระโยชน์ 27 การเครง่ครดัในความเชื่ออยา่งบร ิสุทธ ิ์ ไร ้มลทิน
ต่อพระพักตรพ์ระเจ้าและพระบิ ดาน ้ัน คือการเยีย่มเยยีนเด็กกําพรา้พ่อและหญิ งม ่ายท่ี มี  ความทุกข์รอ้น 
และการรกัษาตัวใหพ้้นจากราคีของโลก
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2
ความรกัแท้ ก็ ปราศจากการเลือกท่ีรกัมักท่ี ชงั 

1  พี่ น้องทัง้หลายของข้าพเจ้า การเชื่อในพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา  ผู้ ทรงสงา่ราศี น้ัน อยา่
ใหเ้ป็นด้วยการเลือกหน้าคน 2 เพราะวา่ถ้ามีคนหน่ึงสวมแหวนทองคําและแต่งตัวด้วยเครือ่งแต่งกายอยา่ง
ดี เข ้ามาในท่ีประชุมของท่าน และมีคนจนคนหน่ึงแต่งตัวด้วยเส้ือผ้าซอมซ่อเข้ามาด้วย 3 และท่านสนใจ
คนท่ี สวมใส่ เครือ่งแต่งกายอยา่งดี และกล่าวแก่เขาวา่ �เชญิท่านน่ังท่ี น่ี ในท่ีอนัดี เถิด � และท่านก็ พู  ดก ับ
คนจนน้ั นว ่า �แกจงยนือยู ่ท่ีน่ัน �  หรอื �จงน่ังแทบท่ีรองเท้าของเราเถิด� 4 พวกท่านเองมิ ได้  ลําเอยีง และ
กลายเป็นผู้ วนิ ิจฉัยด้วยใจชัว่หรอื 5  พี่ น้องท่ีรกัของข้าพเจ้า จงฟังเถิด พระเจ้าทรงเลือกคนยากจนในโลกน้ี 
ให ้เป็นคนมั ่งม ีในความเชื่อ และให้เป็นทายาทแห่งอาณาจั กร ซ่ึงพระองค์ทรงสัญญาไว ้แก่  ผู้  ท่ี รกัพระองค์ 
มิใช ่ หรอื 6  แต่ ท่านทัง้หลายได้ ดู  ถู กคนจน  ไม่ใช ่ คนมัง่มี หรอืท่ี กดขี่ ท่านและลากตั วท ่านไปขึ้นศาล 7  ไม่ใช ่
เขาเหล่าน้ันหรอืท่ีสบประมาทพระนามอนัประเสรฐิซ่ึงใชเ้รยีกท่าน 8 ถ้าท่านทัง้หลายกระทําใหสํ้าเรจ็ตามพ
ระราชบัญญั ติ  แห ่งพระมหากษั ตร ิย์ตามพระคัมภีร ์ท่ีวา่ �จงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง�  แล้ว ท่านทัง้
หลายก็ ประพฤติ  ดี  อยู ่9  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายเลือกหน้าคน ท่านก็กระทําบาป และตามพระราชบัญญั ติ ท่านก็
เป็นผู้ละเมิดแล้ว 10 เพราะวา่ผู้ใดรกัษาพระราชบัญญั ติ  ได้  ทัง้หมด  แต่ ผิ ดอย ู่ข้อเดียว  ผู้ น้ั นก ็เป็นผู้ผิดพระ
ราชบัญญั ติ  ทัง้หมด 11 ด้วยวา่พระองค์ ผู้  ได้ ตร ัสว ่า �อยา่ล่วงประเวณีผัวเมียเขา�  ก็ได้ ตรสัไว ้ด้วยวา่ �อยา่
ฆ่าคน�  แม้ ท่านไม่ ได้  ล่วงประเวณี ผัวเมียเขาแต่ ได้ ฆ่าคน ท่านก็เป็นผู้ละเมิดพระราชบัญญั ติ 12 ท่านทัง้
หลายจงพูดและจงกระทําเชน่ผู้ ท่ี จะได้รบัการพิพากษาด้วยพระราชบัญญั ติ  แห ่งเสร ีภาพ 13 เพราะวา่ผู้ ท่ี  
ไม่ แสดงความเมตตายอ่มจะได้รบัการพิพากษาโดยปราศจากความเมตตา  แต่ ความเมตตายอ่มก่อให ้เก ิด
ความชื่นชมยนิดีมากกวา่การพิพากษา

ความเชื่อท่ีปราศจากการกระทําก็ตายแล้ว
14  พี่ น้องของข้าพเจ้า  แม้  ผู้ ใดจะวา่ตนมี ความเชื่อ  แต่  ไม่มี  การกระทํา จะได้ ประโยชน์  อะไร ความเชื่อจะ

ชว่ยผู้น้ันให้รอดได้ หรอื 15 ถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดเปลือยเปล่าและขาดแคลนอาหารประจําวนั 16 และมี
คนใดในพวกท่านกล่าวแก่เขาวา่ �เชญิไปเป็นสุขเถิด  ขอให ้อบอุน่และอิม่เถิด� และไม่ ได้  ให ้ สิ ่งซ่ึงจําเป็น
ต่อรา่งกายแก่ เขา จะเป็นประโยชน์อะไรเล่า 17 ความเชื่ อก ็ เชน่เดียวกัน ถ้าปราศจากการกระทํา  ก็ ตายโดย
ลําพังแล้ว 18  แต่ คงมี ผู้ ค้านวา่ �ท่านมี ความเชื่อ และข้าพเจ้ามี การกระทํา � จงแสดงความเชื่อของท่านท่ี
ปราศจากการกระทําให้ข้าพเจ้าเหน็ และข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเหน็ความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการกระทํา
ของข้าพเจ้า 19 ท่านเชื่อวา่มีพระเจ้าองค์ เดียว น่ั นก ็ ดี  อยู ่ แล้ว  แม้ พวกปิศาจก็เชื่อเช ่นก ัน และกลัวจนตัวสัน่
20  โอ คนไร ้ค่า ท่านอยากจะรู ้หรอืวา่ ความเชื่อท่ีปราศจากการกระทําก็ตายแล้ว

ตัวอยา่งของอบัราฮมัและราหบั
21 เม่ื ออ ับราฮมับิดาของเราได้ถวายอสิอ ัคบ ุตรชายของท่านบนแท่นบู ชา จึงได้ความชอบธรรมโดยการก

ระทําไม่ ใช ่ หรอื 22 ท่านทัง้หลายคงเหน็แล้ วว ่า ความเชื่อได้กระทํากิ จร ่วมกับการกระทําของท่าน และความ
เชื่ อก ็ สมบูรณ์  ได้ โดยการกระทํา 23 และพระคัมภีร ์ก็ สําเรจ็ท่ี วา่ �อบัราฮมัได้เชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรง
นับวา่เป็นความชอบธรรมแก่ ท่าน � และท่านได้ ชื่อวา่  เป็น �สหายของพระเจ้า� 24 ท่านทัง้หลายก็ เห ็นแล้ วว 
่า  ผู้ ใดจะเป็นคนชอบธรรมได้  ก็ เน่ืองด้วยการกระทํา และมิ ใช ่ด้วยความเชื่อเพียงอยา่งเดียว 25 เชน่เดียวกัน
ราหบัหญิงแพศยาก็ ได้ ความชอบธรรมเน่ืองด้วยการกระทําด้วยมิ ใช ่ หรอื เม่ือนางได้รบัรองผู้ส่งข่าวเหล่า
น้ัน และส่งเขาไปเสียทางอื่น 26 เพราะกายท่ีปราศจากจิตวญิญาณน้ันตายแล้วฉันใด ความเชื่อท่ีปราศจาก
การกระทําก็ตายแล้วฉันน้ันเชน่เดียวกัน

3
ความชัว่รา้ยของลิน้

1  พี่ น้องทัง้หลายของข้าพเจ้า อยา่เป็นอาจารย์กันมากมายหลายคนนักเลย เพราะท่านก็ รู ้วา่เราทัง้หลาย
จะได้รบัการพิพากษาท่ี เข ้มงวดกวา่ผู้ อื่น 2 เพราะเราทุกคนทําผิดพลาดกันไปหลายๆอยา่ง ถ้าผู้ใดมิ ได้ ทํา
ผิดทางวาจา  ผู้ น้ั นก เ็ป็นคนดีรอบคอบแล้ว และสามารถบังคั บท ัง้ตัวไว ้ได้  ด้วย 3  ดู  เถิด เราเอาเหล็ กบ ังเหยีน
ใส่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเรา เราก็บังคับมันให้ไปไหนๆได้ ทัง้ตัว 4  จงดู  เรอืด ้วยเช ่นก ัน  ถึงแม้ วา่เป็นเรอื
ใหญ่ และถูกลมแรงพัดแล่นไป  เรอืก ็ยงัหนัไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจนายท้ายท่ีจะให้ไปทางไหน 5 เชน่
น้ันแหละลิ ้นก เ็ป็นอวยัวะเล็กๆด้วย และพูดโออ้วดอา้งการใหญ่  จงดู  เถิด ไฟนิดเดียวอาจเผาไหม้มากเท่าใด
6 และลิน้น้ั นก ็เป็นไฟ เป็นโลกแหง่การชัว่ชา้ซ่ึงตัง้อยู่ในบรรดาอวยัวะของเรา  เป็นเหตุให ้ทัง้กายเป็นมลทิน
ไป  ทําให ้ วถีิ  แห ่งธรรมชาติ เผาไหม้ และมันเองก็ ติ ดไฟจากนรก 7 เพราะสัตว์เดียรจัฉานทุกชนิด ทัง้นก  งู 
และสัตว์ในทะเลก็เล้ียงให้เชื่องได้ และมนษุย ์ก็ได้ เล้ียงให้เชื่องแล้ว 8  แต่ ลิน้น้ันไม่ มี  มนษุย ์คนใดสามารถ
ทําให้เชื่องได้ ลิน้เป็นสิง่ชัว่ซ่ึงยบัยัง้ไม่ ได้ และเต็มไปด้วยพิษรา้ยถึงตาย 9 เราทัง้หลายสรรเสรญิพระเจ้า



ยากอบ 3:10 981 ยากอบ 5:5

คือพระบิ ดาด ้วยลิน้น้ัน และด้วยลิน้น้ันเราก็ แช ่ งด ่ามนษุย์ ซ่ึงถูกสรา้งขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า 10 คํา
สรรเสรญิและคําแช ่งด ่าก็ออกมาจากปากอนัเดียวกัน  พี่ น้องทัง้หลายของข้าพเจ้า  ไม่ ควรให้เป็นเชน่น้ัน
เลย 11  บ่อน้ําพุ จะมีน้ําจืดและน้ํากรอ่ยพุ่งออกมาจากชอ่งเดียวกันได้ หรอื 12  พี่ น้องทัง้หลายของข้าพเจ้า ต้น
มะเด่ือจะออกผลเป็นมะกอกเทศได้ หรอื หรอืเถาองุน่จะออกผลเป็นมะเด่ือได้ หรอื เชน่เดียวกันไม่ มี  บ่อน้ํา
พุ ใดจะให้ทัง้น้ําเค็มและน้ําจืดได้ 13 ในพวกท่าน  ผู้ ใดมี สติ ปัญญาและประกอบด้วยความรู้  ก็  ให ้ ผู้ น้ันแสดง
การประพฤติของตนด้วยกรยิาอนัดี  มี ใจออ่นสุภาพประกอบด้วยปัญญา 14  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายมีใจอจิฉา
อนัขมขื่นและอาการแก่งแย ่งก ันในใจของท่าน อยา่อวดเลยและอยา่พู ดม ุสาต่อความจรงิ 15 ปัญญาเชน่น้ี 
ไม่ได้ มาจากเบื้องบน  แต่ เป็นปัญญาอยา่งโลก และเป็นเดียรจัฉานตัณหา และเป็นเชน่ปิศาจ 16 เพราะวา่ท่ี
ใดมีความอจิฉาและการแก่งแย ่งก ัน  ท่ี น่ั นก ็วุน่วายและมีการกระทําชัว่ชา้เลวทรามทุกอยา่ง 17  แต่ ปัญญา
จากเบื้องบนน้ันบร ิสุทธ ิเ์ป็นประการแรก  แล ้วจึงเป็นความสงบสุข สุภาพและวา่งา่ย เป่ียมด้วยความเมตตา
และผลอนัดี  ไม่มี  ความลําเอยีง  ไม่  หน ้าซ่ือใจคด 18 และผลแหง่ความชอบธรรมก็หวา่นลงในสันติสุขของคน
เหล่าน้ั นที ่ก่อให ้เก ิดสันติ สุข 

4
 ตําหนิ การดําเนินชวีติฝ่ายโลก

1 อะไรเป็นสาเหตุของสงครามและการทะเลาะว ิวาทก ันในพวกท่าน  มิใช ่ราคะตัณหาของท่านหรอืท่ี ต่อสู้ 
กันในอวยัวะของท่าน 2 ท่านทัง้หลายอยากได้  แต่  ไม่ได้ ท่านก็ฆ่ากัน ท่านโลภแต่ ไม่ได้ ท่านก็ทะเลาะและ
ทําสงครามกัน  ท่ี ท่านไม่ มี เพราะท่านไม่ ได้  ขอ 3 ท่านขอและไม่ ได้รบั เพราะท่านขอผิด หวงัได้ไปเพื่อสนอง
ราคะตัณหาของท่าน 4 ท่านทัง้หลายผู้ ล่วงประเวณี ชายหญิงเอย๋ ท่านไม่ รู ้ หรอืวา่ การเป็ นม ิตรกับโลกน้ันคือ
การเป็นศั ตรู กับพระเจ้า  เหตุ ฉะน้ันผู้ใดใครเ่ป็ นม ิตรกับโลก  ผู้ น้ั นก ็เป็นศั ตรู ของพระเจ้า 5 ท่านคิดวา่พระ
คัมภีร ์กล ่าวไว้อยา่งเปล่าประโยชน์หรอืท่ี วา่ �พระวญิญาณท่ีสถิตอยู่ในเราทัง้หลายมี ความรู ้สึ กห ึงหวง�
6  แต่  พระองค์  ได้ ทรงประทานพระคุณเพิม่ขึ้ นอ ีก  เหตุ ฉะน้ันพระองค์จึงตร ัสว ่า �พระเจ้าทรงต่อสู้ ผู้  ท่ี หยิง่
จองหอง  แต่ ทรงประทานพระคุณแก่ คนที ่ใจถ่ อม � 7  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านทัง้หลายจงยอมน้อมกายต่อพระเจ้า
จงต่อสู้กับพญามาร และมันจะหนีไปจากท่าน 8 จงเข้าใกล้ พระเจ้า และพระองค์จะสถิตอยู ่ใกล้  ท่าน คนบาป
ทัง้หลายเอย๋ จงชาํระมือให ้สะอาด และคนสองใจเอย๋ จงชาํระใจของตนให ้บรสุิทธิ ์9 จงเป็นทุกข์โศกเศรา้
และครํา่ครวญ จงใหก้ารหวัเราะของตนกลับกลายเป็นการครํา่ครวญ และความปี ติ  ยนิดี ของตนกลับกลาย
เป็นความเศรา้สลด 10 ท่านทัง้หลายจงถ่อมตัวในสายพระเนตรขององค์ พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรง
ยกชูท่านขึ้น

อยา่ตัดสินพี่น้องของตน
11  พี่ น้องทัง้หลาย อยา่ใส่รา้ยซ่ึ งก ันและกัน  ผู้ ใดท่ี พู ดใส่รา้ยพี่น้องและตัดสินพี่น้องของตน  ผู้ น้ั นก ็ กล 

่าวรา้ยต่อพระราชบัญญั ติ และตัดสินพระราชบัญญั ติ  แต่ ถ้าท่านตัดสินพระราชบัญญั ติ ท่านก็ ไม่ใช ่ ผู้  ท่ี  
ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ  แต่ เป็นผู้ ตัดสิน 12  มี  ผู้ ทรงตัง้พระราชบัญญั ติ  แต่ เพียงองค์ เดียว คือพระองค์ 
ผู้ ทรงสามารถชว่ยใหร้อดได้ และทรงสามารถทําลายเสียได้  แต่ ท่านเป็นผู้ใดเล่า ท่านจึงตัดสินผู้ อื่น 

อยา่อวดอา้งถึงพรุง่น้ี
13  ดู  เถิด ท่านท่ี พูดวา่ � วนัน้ี หรอืพรุง่น้ีเราจะเข้าไปในเมืองน้ันเมืองน้ี และจะอยู ่ท่ี น่ันปี หน่ึง และจะ

ค้าขายได้ กําไร � 14  แต่ วา่ท่านทัง้หลายไม่ รู ้วา่จะมี เหตุ อะไรเกิดขึ้นในวนัพรุง่น้ี  ช ีวติของท่านเป็นอะไรเล่า
 ก็ เป็นเหมือนหมอกท่ีปรากฏอยู ่แต่  ประเด ๋ียวหน่ึงแล้ วก ็หายไป 15 ท่านทัง้หลายควรจะพูดวา่ �ถ้าองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงโปรด เราจะมี ช ีวิตอยู่ และจะกระทําสิง่น้ีหรอืสิง่น้ัน� 16  แต่  เดีย๋วน้ี ท่านทัง้หลายยนิดีในการ
โออ้วดของตน  ความยนิดี  อยา่งน้ี เป็นความชั ่วท ัง้สิน้ 17  เหตุ  ฉะน้ัน คนใดท่ี รู ้จักกระทําการดี และไม่ ได้  กระทํา 
บาปจึ งม ี แก่ คนน้ัน

5
ตักเตือนคนมั ่งม ี

1  ดู  เถิด ท่านผู้ มัง่มี จงรอ้งไห้โอดครวญเพราะความวบิั ติ ซ่ึงจะเกิดขึ้ นก ั บท ่าน 2  ทรพัย์สมบัติ ของท่านก็ ผุ 
พังไป และมอดก็กั ดก ินเส้ือผ้าของท่าน 3 ทองและเงนิของท่านก็ เก ิดสนิม และสนิ มน ้ันจะเป็นพยานหลัก
ฐานต่อท่าน และจะกินเน้ือท่านดุจไฟ ท่านได้ส่ําสมสมบั ติ  ไว ้ แล ้วสําหรบัวนัสุดท้าย 4  ดู  เถิด ค่าจ้างของคน
งานท่ี ได้  เก ่ียวข้าวในนาของท่าน ซ่ึงท่านได้ฉ้อโกงไว ้น้ัน  ก็ รํา่รอ้งขึ้น และเสียงรอ้งของคนท่ี เก ่ียวข้าวน้ัน  
ได้ ทราบถึงพระกรรณขององค์พระผู้เป็นเจ้าแหง่จอมโยธาแล้ว 5 ท่านมี ช ีวิตอยู่ในโลกอยา่งฟุ่มเฟือยและ
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สนกุสนาน ท่านได้บํารุงเล้ียงจิตใจของท่านเหมือนอยา่งในวนัประหาร 6 ท่านได้ตัดสินลงโทษ และได้ฆ่าคน
ชอบธรรม เขาก็ ไม่ได้  ต่อสู้  ท่าน 

จงคอยท่าการเสด็จกลับมา
7  เหตุ ฉะน้ันพี่น้องทัง้หลาย จงอดทนจนกวา่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา  ดู  เถิด ชาวนารอคอยผลอนั

ล้ําค่าท่ีจะได้จากแผ่นดิน และเพียรคอยจนกระทั ่งม ีฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดู 8 ท่านทัง้หลายก็จงอดทน
เชน่น้ันเหมือนกัน จงตัง้อกตัง้ใจให ้ดี ด้วยวา่การเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จวนจะถึงอยู ่แล้ว 9  พี่ น้อง
ทัง้หลาย จงอยา่ขุ่นเคืองใจต่ อก ัน เกรงวา่ท่านจะถูกพิพากษา  ดู  เถิด  องค์ พระผู้พิพากษาทรงประทับยนื
อยู ่หน ้าประตู แล้ว 10  พี่ น้องทัง้หลายของข้าพเจ้า จงเอาแบบอยา่งในการทนทุกข์และการอดทนของพวก
ศาสดาพยากรณ์  ผู้  ได้  กล ่าวในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 11  ดู  เถิด เราถือวา่ผู้ ท่ี อดทนก็ เป็นสุข ท่าน
ได้ยนิเก่ียวกับความอดทนของโยบ และได้ เหน็ที ่สุดปลายแหง่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ วว ่า  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
น้ันทรงเป่ียมไปด้วยพระเมตตาและความกรุณาปรานีสักเท่าใด

การอธษิฐานเพื่อคนป่วย
12  พี่ น้องทัง้หลายของข้าพเจ้า  ท่ี สําคัญเหนือสิ ่งอ ่ืนใดทัง้หมดก็ คือ จงอยา่ปฏิ ญาณ  ไม่ วา่จะโดยอา้งฟ้า

สวรรค์หรอืแผ่นดินโลก และไม่วา่จะโดยคําปฏิญาณอื่นใดก็ ตาม  แต่  ท่ี ควรวา่ใช ่ก็ จงวา่ใช่  ท่ี ควรวา่ไม่ ก็ จง
วา่ไม่ เกรงวา่ท่านจะต้องถูกลงโทษ 13  มี  ผู้ ใดในพวกท่านทนทุกข์ หรอื จงให ้ผู้ น้ันอธษิฐาน  มี  ผู้ ใดรา่เรงิยนิดี 
หรอื จงให ้ผู้ น้ั นร อ้งเพลงสรรเสรญิ 14  มี  ผู้ ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรอื จงให ้ผู้ น้ันเชญิบรรดาผู้ปกครองของค
รสิตจักรมา และให้ท่านเหล่าน้ันอธษิฐานเพื่อเขา และเจิมเขาด้วยน้ํามันในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 
15 และการอธษิฐานด้วยความเชื่อจะชว่ยให ้ผู้ ป่วยรอดชวีติ และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหาย
โรค และถ้าเขาได้กระทําบาป  ก็ จะทรงโปรดอภัยให ้แก่  เขา 16 ท่านทัง้หลายจงสารภาพความผิดต่ อก ันและ
กัน และจงอธษิฐานเพื่ อก ันและกัน เพื่อท่านทัง้หลายจะได้หายโรค คําอธษิฐานด้วยใจรอ้นรนอยา่งเอาจรงิ
เอาจังของผู้ชอบธรรมน้ั นม ี พล ังมากทําให ้เกิดผล 17 ท่านเอลียาห ์ก็ เป็นมนษุย ์ท่ี  มี สภาพอารมณ์เชน่เดียว
กับเราทัง้หลาย และท่านได้อธษิฐานอยา่งจรงิจังเพื่อไม่ ให ้ ฝนตก และฝนก็ ไม่ ตกต้องแผ่นดินเป็นเวลาถึง
สามปีกับหกเดือน 18 และท่านได้อธษิฐานอกีครัง้หน่ึง และฟ้าสวรรค์ ได้ ประทานฝนให้ และแผ่นดินจึงได้
งอกพืชผลต่างๆ 19  พี่ น้องทัง้หลาย ถ้าคนใดในพวกท่านหลงผิดไปจากความจรงิ และผู้ใดชกัจูงเขาให้เขา
กลับใจเสียใหม่ ได้ 20 จงให ้ผู้ น้ั นร ู้เถิดวา่  ผู้  ท่ี ชว่ยคนบาปคนน้ันให้พ้นจากทางผิดของเขา  ก็ได้ ชว่ยชวีติหน่ึง
ใหร้อดพ้นจากความตาย และได้ปกปิดการบาปเป็ นอ ันมากไว้
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
1 เปโตร

เปโตรได้ เข ียนจดหมายฉบั บน ้ีในระหวา่งปี ค�ศ� 60  และ 70 จากกรุงบาบิ โลน เปโตรเป็น �อคัรสาวก
ไปหาพวกท่ีถือพิธ ีเข้าสุหนัต � (กท 2:7-8) เหมือนอยา่งเปาโลเป็ นอ ัครสาวกสําหรบัพวกต่างชาติ เปาโลไป
ประกาศต่อพวกต่างชาติซ่ึงอยู่ในประเทศกรซีและกรุงโรม  แต่ เปโตรไปประกาศท่ี กรุ งบาบิ โลน  แล ้วได้ เข 
ียนจดหมายสองฉบั บน ้ีจากท่ี น่ัน (5:13)  กรุ งบาบิโลนในท่ี น้ี  ไม่ได้ หมายถึงกรุงโรม ชื่อของกรุงบาบิโลนน้ี 
ได้  อยู ่ในทัง้พระคัมภีรเ์ดิมและพระคัมภีร ์ใหม่  มากกวา่ 270  ครัง้ และไม่ ได้ หมายถึงกรุงโรมจนกระทัง่ยอหน์
 ได้  ใช ้เป็นคําเปรยีบเทียบในหนังสือววิรณ์ซ่ึงได้ เข ียนขึ้ นอ ีก 30  ปี  ต่อมา  ไม่มี ข้อพระคัมภีรบ์อกวา่เปโตรเคย
ไปท่ี กรุ งโรมแต่ มี หลายข้อท่ีแสดงวา่เขาไม่เคยอยู ่ท่ีน่ัน ในโรมบทท่ี 16 เปาโลไม่ ได้  พู ดถึงเปโตร  แต่  ได้  พู ดถึ 
งอ ีกหลายๆคนซ่ึงอยู ่ท่ี  กรุ งโรม และเปโตรไม่ ได้  อยู ่ ท่ี  กรุ งโรมในตอนท่ีเปาโลถึงท่ี น่ัน (กจ 28:16-24)  ไม่มี 
จดหมายฉบับใดของเปาโลท่ี เข ียนขึ้นขณะท่ีท่านติดคุกอยู ่ท่ี  กรุ งโรมท่ี พู ดหรอืแสดงวา่เปโตรเคยอยู่ในกรุง
โรม  ใน 2 ทิโมธี 4:11 เปาโลเขียนวา่ �ลูกาคนเดียวเท่าน้ั นที ่ อยู ่กับข้าพเจ้า�

อนัดรูว์ ซ่ึงเป็นน้องชายของเปโตร  ได้ นําเปโตรไปถึงพระเยซู (ยน 1:41-42) เปโตรเป็นชาวประมงซ่ึงอยู ่
ท่ี  แคว ้นกาลิลีในตอนท่ีท่านรบัเชื่อ และท่านกลายเป็นคนแรกในพวกอคัรสาวก 12  คน  พระเยซู ทรงตัง้ค
รสิตจักรไวบ้นความเชื่อของเปโตร ซ่ึงความเชื่อน้ี เป็น � ศิลา �  ท่ี  มัน่คง และไม่ ได้ ตัง้ครสิตจักรไวบ้นเปโตร
ซ่ึงชื่อเปโตรหมายความวา่ �หนิเล็กๆ�  ท่ี  ไม่มัน่คง (1 คร 3:11)

 เป้ าหมายของจดหมายฉบั บน ้ี คือ แสดงวา่ความหวงัของครสิเตียนเป็นความหว ังอ ั นม ี ช ีวติแหง่มรดก
ซ่ึงไม่ รู ้ เป่ือยเน่า ปราศจากมลทินและไม่ รว่งโรย จดหมายฉบั บน ้ี มี คําสัง่และคําแนะนําหลายอยา่งท่ีจะชว่ย
ครสิเตียนใหม่ๆใหตั้ ้งม ่ันคงในความเชื่อ

ถึงครสิเตียนชนชาติยวิในหลายแควน้
1 เปโตร อคัรสาวกของพระเยซู ครสิต์  เรยีน พวกท่ีกระจัดกระจายไปอยูใ่นแควน้ปอนทัส  แคว น้กาลาเทีย

 แคว ้นคัปปาโดเซีย  แคว ้นเอเชยี และแควน้บิธเีนีย 2 ซ่ึงทรงเลือกไว ้แล ้วตามท่ีพระเจ้าพระบิดาได้ทรงล่วงรู ้
ไว ้ ก่อน โดยพระวญิญาณได้ทรงชาํระ  ให ้บังเกิดความนบนอบเชื่อฟัง และให้รบัการประพรมด้วยพระโลหติ
ของพระเยซู ครสิต์  ขอให ้พระคุณและสันติสุ ขบ ังเกิดทว ีคู ณแก่ท่านทัง้หลายเถิด 3 จงถวายสรรเสรญิแด่
พระเจ้าพระบิดาแหง่พระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา  ผู้  ได้ ทรงพระมหากรุณาแก่ เรา ทรงโปรดให้
เราบังเกิดใหม่  เข้าสู่ ความหวงัใจอ ันม ี ช ีวติอยู่ โดยการคืนพระชนม์จากความตายของพระเยซู ครสิต์ 4 และ
เพื่อให ้ได้ รบัมรดกซ่ึงไม่ รู ้ เป่ือยเน่า ปราศจากมลทินและไม่ รว่งโรย ซ่ึงได้รกัษาไวใ้นสวรรค์เพื่อท่านทัง้หลาย
5 ซ่ึงเป็นผู้ ท่ี  ฤทธิ ์เดชของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองไวด้้วยความเชื่อให้ถึงความรอด ซ่ึงพรอ้มแล้ วท ่ีจะปรากฏ
ในวาระสุดท้าย 6 ในความรอดน้ันท่านทัง้หลายชื่นชมยนิดีเป็นอยา่งยิง่  ถึงแม้ วา่เดีย๋วน้ีจําเป็ นที ท่่านจะต้อง
เป็นทุกข์ใจชัว่ขณะหน่ึง ด้วยการถูกทดลองต่างๆ 7 เพื่อการลองดูความเชื่อของท่าน อนัประเสรฐิยิง่กวา่
ทองคําซ่ึงพินาศไปได้  ถึงแม้ วา่ความเชื่อน้ันถูกลองด้วยไฟ จะได้ เป็นเหตุให ้ เก ิดความสรรเสรญิ  เก ิดเกียรติ
และสงา่ราศี ในเวลาท่ี พระเยซู  ครสิต์ จะเสด็จมาปรากฏ 8  พระองค์  ผู้  ท่ี ท่านทัง้หลายยงัไม่ ได้  เหน็  แต่ ท่านยงั
รกัพระองค์ อยู ่ แม้ว ่าขณะน้ีท่านไม่ เห ็นพระองค์  แต่ ท่านยงัเชื่อและชื่นชม ด้วยความปี ติ  ยนิดี เป็นล้นพ้น
เหลือท่ีจะกล่าวได้ และเต็มเป่ียมด้วยสงา่ราศี 9  แล ้วจิตวญิญาณของท่านทัง้หลายจึงได้รบัความรอดเป็น
ผลสุดท้ายแหง่ความเชื่อ

ความหวงัของพวกศาสดาพยากรณ์ เก ่ียวกับพระครสิต์ในอดีต
10 พวกศาสดาพยากรณ์ ก็ได้  อุตส่าห ์สืบค้นหาในความรอดน้ัน และได้ พยากรณ์ ถึงพระคุณซ่ึงจะบังเกิด

แก่ท่านทัง้หลาย 11 เขาได้สืบค้นหาสิง่ใดหรอืลักษณะแหง่เวลาซ่ึงพระวญิญาณของพระครสิต์  ผู้ ทรงสถิต
อยูใ่นตัวเขา  ได้ ทรงบ่งไว้ เม่ือพระวญิญาณน้ันได้ พยากรณ์ ล่วงหน้าถึงความทุกขท์รมานของพระครสิต์ และ
ถึงสงา่ราศี ท่ี จะมาภายหลัง 12  ก็ ทรงโปรดเผยให้พวกศาสดาพยากรณ์ เหล่ าน้ันทราบวา่  ท่ี เขาเหล่าน้ันได้ 
ปรนนิบัติ ในเหตุ การณ์ ทัง้ปวงน้ัน  ไม่ใช ่สําหรบัเขาเอง  แต่ สําหรบัเราทัง้หลาย  บัดน้ี คนเหล่าน้ั นที ่ประกาศ
ข่าวประเสรฐิแก่ท่านทัง้หลาย  ก็ได้  กล ่าวสิง่เหล่าน้ันแก่ท่านแล้วโดยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ  ท่ี ทรงโปรด
ประทานจากสวรรค์ เป็นสิง่ซ่ึงพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะได้ ดู 

คําเตือนใหเ้ป็นคนบร ิสุทธ ิ์
13  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านทัง้หลายจงเตรยีมตัวเตรยีมใจของท่านไว ้ให ้ ดี และจงข่มใจ ตัง้ความหวงัให้เต็มเป่ียม

ในพระคุณซ่ึงจะทรงโปรดประทานแก่ท่านเม่ือพระเยซู ครสิต์ จะทรงสําแดงพระองค์ 14  ดุ  จด ังเป็นบุตรท่ี เชื่อ



1 เปโตร 1:15 984 1 เปโตร 2:19

ฟัง ขออยา่ได้ ประพฤติ ตามราคะตัณหาอยา่งท่ี เก ิดจากความโงเ่ขลาของท่านในกาลก่อน 15  แต่  พระองค์  ผู้  
ได้ ทรงเรยีกท่านทัง้หลายน้ันบร ิสุทธ ์ิ ฉันใด ท่านทัง้หลายจงเป็นคนบร ิสุทธ ์ิในบรรดาการประพฤติ ทุ กอยา่ง
ด้วยฉันน้ัน 16  ดังท่ี  มี คําเขียนไว ้แล ้ วว ่า �ท่านทัง้หลายจงเป็นคนบร ิสุทธ ิ์ เพราะเราเป็นผู้ บรสุิทธิ ์� 17 และถ้า
ท่านอธษิฐานขอต่อพระบิดา  ผู้ ทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทําของเขาโดยไม่ เหน็แก่  หน ้าคนใดเลย จง
ประพฤติตนด้วยความยาํเกรงตลอดเวลาท่ีท่านอยูใ่นโลกน้ี 18 ท่านรู ้วา่  พระองค์  ได้ ทรงไถ่ท่านทัง้หลายออก
จากการประพฤติอนัหาสาระมิ ได้ ซ่ึงท่านได้รบัเป็นประเพณีต่อจากบรรพบุรุษของท่าน  มิได้  ไถ่  ไว ้ด้วยสิง่ท่ี
เส่ือมสลายได้ เชน่เงนิและทอง 19  แต่ ทรงไถ่ด้วยพระโลห ิตอ ั นม ีราคามากของพระครสิต์ ดังเลือดลูกแกะท่ี
ปราศจากตําหนิหรอืจุดด่างพรอ้ย 20  แท้  จร ิงพระเจ้าได้ทรงดํารพิระครสิต์น้ันไวก่้อนทรงสรา้งโลก  แต่ ทรง
ให้พระครสิต์ปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายน้ี เพื่อท่านทัง้หลาย 21 เพราะพระครสิต์ท่านจึงเชื่อในพระเจ้า
 ผู้ ทรงบันดาลพระครสิต์ ให ้ฟ้ืนจากความตาย และทรงประทานสงา่ราศี แก่  พระองค์  เพื่อให ้ความเชื่อและ
ความหวงัใจของท่านดํารงอยู่ในพระเจ้า 22  ท่ี ท่านทัง้หลายได้ชาํระจิตใจของท่านให ้บรสุิทธิ ์ แล้ว ด้วยการ
เชื่อฟังความจรงิโดยพระวญิญาณ จนมีใจรกัพวกพี่น้องอยา่งจรงิใจ ท่านทัง้หลายจงร ักก ันให้มากด้วยน้ํา
ใสใจจรงิ 23 ด้วยวา่ท่านทัง้หลายได้บังเกิดใหม่  ไม่ใช ่จากพืชท่ีจะเป่ือยเน่าเสีย  แต่ จากพืชอนัไม่ รู ้ เป่ือยเน่า 
คื อด ้วยพระวจนะของพระเจ้าอนัทรงชวีติและดํารงอยู ่เป็นนิตย ์24  เพราะวา่ �บรรดาเน้ือหนั งก ็เป็นเสมือน
ต้นหญ้า และบรรดาสงา่ราศีของมนษุย ์ก็ เป็นเสมือนดอกหญ้า ต้นหญ้าเหีย่วแหง้ไป และดอกก็รว่งโรยไป
25  แต่ พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ายัง่ยนือยู ่เป็นนิตย ์� พระวจนะน้ันคือข่าวประเสรฐิท่ี ได้ ประกาศให้
ท่านทัง้หลายทราบแล้ว

2
1  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านทัง้หลายจงละการปองรา้ยทัง้ปวง บรรดาการอุ บาย การหน้าซ่ือใจคด  ความรษิยา และ

คําพูดส่อเสียดทัง้หลาย 2 เชน่เดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ํานมอนับร ิสุทธ ์ิ แห ่งพระวจนะ เพื่อจะ
ทําให้ท่านทัง้หลายเติบโตขึ้น 3 หากวา่ท่านได้ ช ิ มด ู รู ้ แล ้ วว ่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกอบด้วยพระกรุณา 4 จง
มาหาพระองค์ เหมือนมาถึงศิลาอ ันม ี ช ีวติอยู่ ซ่ึงมนษุย ์ได้ ปฏิเสธไม่ยอมรบัแล้ว  แต่ วา่พระเจ้าทรงเลือกไว้
และทรงค่าอนัประเสรฐิ

ครสิเตียนเป็นศิลาอ ันม ี ชวีติ 
5 และท่านทัง้หลายก็เสมือนศิลาท่ี มีชวีติ  ท่ี กําลั งก ่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวญิญาณ เป็นปุโรหติบร ิสุทธ ์ิ

เพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายจิตวญิญาณ  ท่ี ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซู ครสิต์ 6 เพราะมีคําเขียน
ไว้ในพระคัมภีร ์ด้วยวา่ � ดู  เถิด เราวางศิ ลาก ้อนหน่ึงลงในศิ โยน เป็นศิ ลาม ุมเอกท่ีทรงเลือกแล้ว และเป็น
ศิลาท่ี มี ค่าอนัประเสรฐิ และผู้ใดท่ีเชื่อในพระองค์น้ั นก ็จะไม่ ได้ รบัความอบัอาย� 7  เหตุ ฉะน้ันพระองค์ทรงมี
ค่าอนัประเสรฐิสําหร ับท ่านทัง้หลายท่ี เชื่อ  แต่ สําหรบัคนทัง้หลายท่ี ไม่ เชื่อฟังน้ัน �ศิลาซ่ึงชา่งก่อได้ปฏิเสธ
เสีย  ได้  กล ับกลายเป็นศิ ลาม ุมเอกแล้ว� 8  และ �เป็นศิลาท่ี ทําให ้ สะดุด และเป็ นก ้อนห ินที ่ ทําให ้ขัดเคือง
ใจ�  ท่ี เขาสะดุดน้ันเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะ  ตามท่ี เขาถูกกําหนดไว้เชน่น้ันด้วย 9  แต่ ท่านทัง้หลาย
เป็นชาติ ท่ี  พระองค์ ทรงเลือกไว ้แล้ว เป็นพวกปุโรหติหลวง เป็นประชาชาติ บรสุิทธิ ์เป็นชนชาติของพระองค์ 
โดยเฉพาะ เพื่อท่านทัง้หลายจะได้สําแดงพระบารมีของพระองค์  ผู้  ได้ ทรงเรยีกท่านทัง้หลายใหอ้อกมาจาก
ความมืด  เข ้าไปสู่ความสวา่งอนัมหศัจรรย์ของพระองค์ 10 เม่ื อก ่อนท่านทัง้หลายหาเป็นชนชาติ ไม่  แต่  บัดน้ี 
ท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้ว เม่ื อก ่อนท่านทัง้หลายหาได้รบัพระกรุณาไม่  แต่  บัดน้ี ท่านได้รบัพระกรุณา
แล้ว 11 พวกท่ี รกั ข้าพเจ้าวงิวอนท่านทัง้หลายเหมือนท่านเป็นคนต่างด้าวและเป็นผู้ สัญจร  ให ้ท่านละเวน้
จากตัณหาของเน้ือหนัง ซ่ึงทําศึ กก ับจิตวญิญาณ 12 จงใหก้ารประพฤติของท่านทัง้หลายเป็ นที ่ น่าน ับถือ
ท่ามกลางคนต่างชาติ น้ัน เพื่อวา่ในข้อท่ีเขาติเตียนท่านวา่เป็นคนทําชั ่วน ้ัน เม่ือเขาเหน็การดีของท่านแล้ว
เขาจะได้สรรเสรญิพระเจ้าในวนัซ่ึงพระองค์จะทรงเยีย่มเยยีนเขา

จงเชื่อฟังผู้ปกครองและกฎหมายของประเทศ
13 ท่านทัง้หลายจงยอมฟังการบังคับบัญชาท่ี มนษุย ์ตัง้ไว ้ทุกอยา่ง เพราะเหน็แก่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า  ไม่ วา่

ผู้น้ันเป็นกษั ตร ิย ์ผู้  มี อาํนาจยิง่ 14 หรอืจะเป็นเจ้าเมืองผู้ ท่ี  ได้ รบัคําสัง่จากกษั ตร ิย ์น้ัน  ให ้ลงโทษผู้กระทําชัว่
และยกยอ่งคนท่ี ประพฤติ  ดี 15 เพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า  ท่ี จะให้ท่านทัง้หลายระงบัความโง่ของ
คนโฉดเขลาให้สงบด้วยการประพฤติ ดี 16 จงเป็นเหมือนคนท่ี มี  เสรภีาพ  แต่ ท่านอยา่ใช ้เสร ีภาพน้ันให้เป็ 
นที ่ปกปิดความชัว่ไว้  แต่ จงใช้เหมือนเป็นทาสของพระเจ้า 17 จงให ้เกียรติ  แก่  ทุกคน จงรกับรรดาพี่ น้อง จง
ยาํเกรงพระเจ้า จงถวายเกียรติ แด่  กษัตรยิ ์18 ท่านทัง้หลายท่ีเป็นผู้ รบัใช ้จงเชื่อฟังนายของท่านด้วยความ
ยาํเกรงทุกอยา่ง  ไม่ใช ่เฉพาะนายท่ีเป็นคนใจดีและสุภาพเท่าน้ัน  แต่ ทัง้นายท่ีรา้ยด้วย 19 เพราะวา่ถ้าผู้ ใด 
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เพราะเหน็แก่ใจวนิิจฉัยผิดชอบจําเพาะพระเจ้า ยอมอดทนต่อความทุกข์โศกเศรา้อยา่งอยุ ติ  ธรรม  น่ี แหละ
เป็นความชอบ 20 ด้วยวา่ถ้าท่านทําการชัว่  แล ้วถูกเฆ่ียนเพราะการชั ่วน ้ัน  แม้ ท่านทนถูกเฆ่ียนด้วยอดกลัน้
ใจ จะเป็ นที ส่รรเสรญิอะไรแก่ ท่าน  แต่ วา่ถ้าท่านทัง้หลายกระทําการดี และทนเอาการข่มเหงด้วยอดกลัน้ใจ
เพราะการดี น้ัน  เชน่น้ี แหละเป็นการชอบพระทัยพระเจ้า 21 ด้วยวา่ท่านทัง้หลายถูกทรงเร ียกไว ้สําหรบัเหตุ 
การณ์  น้ัน เพราะวา่พระครสิต์ ได้ ทรงรบัทนทุกขท์รมานเพื่อเราทัง้หลาย  ให ้เป็นแบบอยา่งแก่ เรา เพื่อท่านจะ
ได้ตามรอยพระบาทของพระองค์ 22  พระองค์  ไม่ได้ ทรงกระทําบาปเลย และไม่ ได้ พบอุบายในพระโอษฐ์ของ
พระองค์ เลย 23 เม่ือเขากล่าวคําหยาบคายต่อพระองค์  พระองค์  ไม่ได้ ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคําหยาบคาย
เลย เม่ือพระองค์ทรงทนทุกข์  พระองค์  ไม่ได้ ทรงมาดรา้ย  แต่ ทรงมอบเรือ่งของพระองค์ ไว ้ แก่ พระเจ้าผู้ทรง
พิพากษาอยา่งชอบธรรม 24  พระองค์ เองได้ทรงรบัแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ท่ี  ต้นไม้  น้ัน 
เพื่อวา่เราทัง้หลายซ่ึงตายจากบาปแล้ว จะได้ดําเนินชวีติตามความชอบธรรม ด้วยรอยเฆ่ียนของพระองค์
ท่านทัง้หลายจึงได้รบัการรกัษาให ้หาย 25 เพราะวา่ท่านทัง้หลายเป็นเหมือนแกะท่ี พล ัดฝูงไป  แต่  บัดน้ี  ได้  กล 
ับมาหาพระผู้ เล้ียง และศิษยาภิบาลแหง่จิตวญิญาณของท่านทัง้หลายแล้ว

3
 การปฏิบัติ ต่ อก ันและกันของสามีและภรรยา

1 ฝ่ายท่านทัง้หลายท่ีเป็นภรรยาก็ เชน่กัน จงเชื่อฟังสามีของท่าน เพื่อวา่แม้ สามี บางคนจะไม่เชื่อฟังพระ
วจนะ  แต่  ความประพฤติ ของภรรยาก็อาจจะจูงใจเขาได้ด้วยโดยไม่ต้องใชพ้ระวจนะน้ัน 2 คือเม่ือเขาเหน็การ
ประพฤติอนับร ิสุทธ ์ิของท่านทัง้หลาย  ผู้ เป็นภรรยาประกอบกับความยาํเกรง 3 การประดับกายของท่านน้ัน
อยา่ใหเ้ป็นการประดับภายนอก คือการถักผม ประดั บด ้วยเครือ่งทองคํา และนุ่งหม่เส้ือผ้าสวยงาม 4  แต่ จง
ให้เป็นอยา่งคนท่ีซ่อนไวใ้นจิตใจ ด้วยสิง่ท่ี ไม่รู ้ เส่ือมสลาย คือเครือ่งประดับแหง่จิตใจท่ีออ่นสุภาพและสงบ
เสงี ่ยม ซ่ึงเป็นสิง่ท่ี มี ค่ามากในสายพระเนตรพระเจ้า 5 บรรดาสตร ีบรสุิทธิ ์ในครัง้โบราณน้ันเช ่นก ัน  ผู้ ซ่ึง
วางใจในพระเจ้า  ก็ได้ ประดับกายเช ่นก ันและเชื่อฟังสามีของตน 6 เชน่นางซาราห์เชื่อฟั งอ ับราฮมัและเรยีก
ท่านวา่นาย ถ้าท่านทัง้หลายประพฤติ ดี และไม่ มี ความหวาดกลัวด้วยตกตะลึงสิง่ใด ท่านก็เป็นลูกหลาน
ของนาง 7 ฝ่ายท่านทัง้หลายท่ีเป็นสามี ก็  เหมือนกัน จงอยูกิ่ นก ับภรรยาโดยใช ้ความรู ้จงให ้เกียรติ  แก่ ภรรยา
เหมือนหน่ึงเป็นภาชนะท่ีออ่นแอกวา่ และเหมือนเป็นคู่รบัมรดกพระคุณแหง่ชีว ิตด ้วยกัน เพื่อจะได้ ไม่มี  สิ ่ง
หน่ึงสิง่ใดขัดขวางคําอธษิฐานของท่าน

จงใฝ่ใจประพฤติการดี
8 ในท่ีสุดน้ี ท่านทัง้หลายจงเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน  เห ็นอกเหน็ใจกัน ร ักก ันฉันพี่ น้อง  มี  จิ ตใจออ่นโยน  มี 

ใจสุ ภาพ 9 อยา่ทําการรา้ยตอบแทนการรา้ย อยา่ด่าตอบการด่า  แต่ ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่ เขา โดยรู ้อยู ่วา่
พระองค์ ได้ ทรงเรยีกท่านกระทําเชน่น้ัน เพื่อท่านจะได้รบัพระพรเป็นมรดก 10  เพราะวา่ � ผู้  ท่ี จะรกัชวีติและ
ปรารถนาท่ีจะเห ็นว ันดี  ก็  ให ้ ผู้ น้ันบังคับลิน้ของตนจากความชัว่ และหา้มรมิฝีปากไม่ พู ดเป็ นอ ุบายล่อลวง
11  ให ้เขาละความชัว่และกระทําความดี แสวงหาความสงบสุขและดําเนินตามน้ัน 12 เพราะวา่พระเนตร
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าดูคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์ทรงสดับฟังคําอธษิฐานของเขา
 แต่  พระพักตร ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตัง้ต่อสู้กับคนทัง้หลายท่ีทําความชัว่� 13 ถ้าท่านทัง้หลายใฝ่ใจ
ประพฤติ ความดี ใครผู้ใดจะทํารา้ยท่านได้ 14  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายต้องทนทุกข์ เพราะเหตุการชอบธรรม
ท่านก็ เป็นสุข อยา่กลัวคําขู่ของเขา และอยา่คิดวติกไปเลย 15  แต่ ในใจของท่าน จงเคารพนับถือพระเจ้าซ่ึง
เป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า และจงเตรยีมตัวไว ้ใหพ้ร ้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนท่ีถามท่านวา่ ท่าน
มีความหวงัใจเชน่น้ีด้วยเหตุผลประการใด  แต่ จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความยาํเกรง 16  มี ใจวนิิจฉัย
ผิดและชอบอนัดี เพื่อในข้อความท่ีเขาทัง้หลายได้ พู ดใส่รา้ยท่านเหมือนเป็นผู้ ประพฤติ  ชัว่ เขาท่ี ใส่ รา้ยการ
ประพฤติ ดี ของท่านในพระครสิต์จะได้ มี  ความละอาย 17  เพราะวา่ การได้รบัความทุกข์เพราะทําความดี ถ้า
เป็ นที ่ชอบพระทัยพระเจ้า  ก็ดี กวา่จะต้องทนอยูเ่พราะการประพฤติ ชัว่ 

พระครสิต์โดยเดชพระวญิญาณได้เทศนาแก่วญิญาณในท่ี คุมขัง 
18  ด้วยวา่ พระครสิต์เช ่นก ั นก ็ ได้  ทนทุกข์ ครัง้เดียวเท่าน้ัน เพราะความผิดบาป คือพระองค์ ผู้ ชอบธรรมเพื่อ

ผู้ ไม่ชอบธรรม เพื่อพระองค์จะได้ทรงนําเราทัง้หลายไปถึงพระเจ้า ฝ่ายเน้ือหนังพระองค์ ก็ ทรงสิน้พระชนม์
 แต่ ทรงมี ช ีวติขึ้นโดยพระวญิญาณ 19และโดยพระวญิญาณเช ่นก ัน  พระองค์  ได้ เสด็จไปประกาศแก่วญิญาณ
ท่ี ติ ดคุกอยู่ 20 ซ่ึงแต่ก่อนไม่ ได้  เชื่อฟัง คราวเม่ือพระเจ้าทรงโปรดงดโทษไว ้นาน คือครัง้โนอาห์ เม่ือกําลัง
จัดแจงต่อนาวา ในนาวาน้ันได้รอดจากน้ําน้อยคน คือแปดคน 21  เชน่เดียวกัน  บัดน้ี  พิธ ีบัพติศมาก็เป็นภาพ
ท่ีรอดแก่เราทัง้หลาย ( ไม่ใช ่ด้วยชาํระราคี แห ่งเน้ือหนัง  แต่ โดยให ้มี ใจวนิิจฉัยผิดและชอบอนัดีจําเพาะ
พระเจ้า� โดยซ่ึงพระเยซู ครสิต์  ได้ ทรงเป็นขึ้นมาจากตาย 22  พระองค์  ได้ เสด็จเข้าในสวรรค์ แล้ว และสถิตอยู่
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เบื้องขวาพระหตัถ์ของพระเจ้า พวกทูตสวรรค์และผู้ มี อาํนาจและผู้ มีฤทธิ ์เดชทัง้หลาย ทรงมอบไว ้ให ้ อยู ่ ใต้ 
อาํนาจของพระองค์ แล้ว 

4
 หน้าท่ี ของครสิเตียน

1  ฉะน้ัน  โดยเหตุท่ี พระครสิต์ ได้ ทรงทนทุกข์ทรมานในเน้ือหนังเพื่อเราทัง้หลายแล้ว ท่านทัง้หลายก็จง
มีความคิ ดอย ่างเดียวกันไวเ้ป็นเครือ่งอาวุธด้วย เพราะวา่ผู้ ท่ี  ได้  ทนทุกข์ ทรมานในเน้ือหนั งก ็ ไม่  สัมพันธ ์กับ
บาปแล้ว 2 เพื่อเขาจะได้ ไม่ ดําเนินชวีติท่ียงัเหลืออยู่ในเน้ือหนังตามใจปรารถนาของมนษุย์  แต่ ตามพระ
ประสงค์ของพระเจ้า 3 ด้วยวา่เวลาท่ีผ่านไปในชวีติของเราแล้ วน ้ัน น่าจะเพียงพอสําหรบัการกระทําสิง่ท่ี 
คนต่างชาติ ชอบกระทํา คราวเม่ือเราได้ดําเนินตามกิเลสตัณหา ตามใจปรารถนาอนัชัว่ เมาเหล้าองุน่ เฮฮา
เอะอะเอด็ตะโรกัน เล้ียงกันอยา่งหรูหราฟุ่มเฟือย และการไหว ้รู ปเคารพอนัเป็ นที ่ น่าเกลียด 4 เขาประหลาด
ใจท่ี บัดน้ี ท่านทัง้หลายไม่ ได้  ประพฤติ เหลวไหลมากเหมือนอยา่งเขา เขาก็ กล ่าวรา้ยท่าน 5 คนเหล่าน้ันจะ
ต้องใหก้ารแก่ พระองค์  ผู้  พร ้อมแล้ วท ่ีจะทรงพิพากษาทัง้คนเป็นและคนตาย 6  ด้วยเหตุน้ี  เอง ข่าวประเสรฐิ
จึงได้ประกาศแม้ แก่  คนที ่ตายไปแล้ว เพื่อเขาจะได้ ถู กพิพากษาตามอยา่งมนษุย์ในเน้ือหนัง  แต่  มี  ช ีวิตอ
ยู่ตามอยา่งพระเจ้าฝ่ายจิตวญิญาณ 7  แต่  สิ ่งทัง้ปวงใกล้จะถึงวาระท่ีสุดแล้ว  เหตุ ฉะน้ันท่านทัง้หลายจง
สําแดงกิรยิาเสงีย่มเจียมตัว และจงเฝ้าระวงัในการอธษิฐาน 8 ยิง่กวา่อะไรทัง้หมดก็จงรกัซ่ึ งก ันและกันให ้
มาก ด้วยวา่ความร ักก ็ปกปิดความผิดไว ้มากหลาย 9 ท่านทัง้หลายจงต้อนรบัเล้ียงดูซ่ึ งก ันและกันโดยไม่ 
บ่น 10 ตามซ่ึงทุกคนได้รบัของประทานแล้ว  ก็  ให ้ เจ ือจานของประทานน้ันแก่ กันและกัน เหมือนอยา่งเจ้า
หน้าท่ีอนัดีสําหรบัพระคุณต่างๆของพระเจ้า 11 ถ้าผู้ หน ึ่งผู้ใดจะกล่าวสัง่สอน  ก็  ให ้ กล ่าวตามพระโอวาทของ
พระเจ้า ถ้าคนใดรบัการปรนนิบั ติ  ก็  ให ้ ปรนนิบัติ ตามกําลังซ่ึงพระเจ้าทรงโปรดประทานน้ัน เพื่อวา่พระเจ้า
จะทรงได้รบัเกียรติในการทัง้ปวงโดยพระเยซู ครสิต์ การสรรเสรญิและไอศวรรยานุภาพจงมี แด่  พระองค์ 
ตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน

 ผู้ เชื่อจงอยา่ท้อใจ
12 ท่านท่ี รกั อยา่ประหลาดใจท่ีท่านต้องได้รบัความทุกข์ยากอยา่งแสนสาหสัเป็นการลองใจ เหมือนหน่ึง

วา่เหตุ การณ์ อนัประหลาดได้ เก ิดขึ้ นก ั บท ่าน 13  แต่ วา่ท่านทัง้หลายจงชื่นชมยนิดีในการท่ีท่านได้ มี ส่วนรว่ม
ในความทุกข์ยากของพระครสิต์ เพื่อวา่เม่ือสงา่ราศีของพระองค์ปรากฏขึ้น ท่านทัง้หลายก็จะได้ ชื่นชมยนิดี 
เป็ นอ ันมากด้วย 14 ถ้าท่านถู กด ่าวา่เพราะพระนามของพระครสิต์ ท่านก็ เป็นสุข ด้วยวา่พระวญิญาณแหง่
สงา่ราศีและของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กั บท ่าน ฝ่ายเขาก็ กล ่าวรา้ยพระองค์  แต่ ฝ่ายท่านก็ถวายเกียรติยศ
แด่ พระองค์ 15  แต่ วา่อยา่ให ้มี  ผู้ ใดในพวกท่านได้รบัโทษฐานเป็นฆาตกร หรอืเป็นขโมย หรอืเป็นคนทํารา้ย
หรอืเป็นคนท่ี เท ่ียวยุ ่งก ับธุระของคนอื่น 16  แต่ ถ้าผู้ใดถูกการรา้ยเพราะเป็ นคร ิสเตียน  ก็ อยา่ให ้ผู้ น้ั นม ี
ความละอายเลย  แต่  ให ้เขาถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้าเพราะเหตุ น้ัน 17 ด้วยวา่ถึงเวลาแล้ วท ่ีการพิพากษา
จะต้องเริม่ตัง้ต้ นที ่ครอบครวัของพระเจ้า และถ้าการพิพากษาน้ันเริม่ต้ นที ่พวกเราก่อน ปลายทางของคน
เหล่าน้ั นที ่ ไม่ เชื่อฟังข่าวประเสรฐิของพระเจ้าจะเป็นอยา่งไร 18 และถ้าคนชอบธรรมจะรอดพ้นไปได้อยา่ง
ยากเยน็แล้ว คนอธรรมและคนบาปจะไปอยู ่ท่ีไหน 19  เหตุ  ฉะน้ัน  ให ้คนทัง้หลายท่ีทนความทุกข์ยากตามพ
ระประสงค์ของพระเจ้า ฝากจิตวญิญาณของตนไว้กับพระองค์ด้วยการประพฤติ ดี เหมือนหน่ึงฝากไว้กับ
พระองค์ ผู้ ทรงสรา้งอนัสัตย ์ซ่ือ 

5
จงเตรยีมพรอ้มสําหรบัการเสด็จมาของพระครสิต์

1 ข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้ปกครองในพวกท่านทัง้หลาย ในฐานะท่ีข้าพเจ้าก็เป็นผู้ปกครองคนหน่ึงเช ่
นก ัน และเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระครสิต์ และมีส่วนท่ีจะรบัสงา่ราศีอนัจะมาปรากฏภายหลั 
งด ้วย 2 จงเล้ียงฝูงแกะของพระเจ้าท่ี อยู ่กั บท ่าน จงเอาใจใส่ ดูแล  ไม่ใช ่ด้วยความฝืนใจ  แต่ ด้วยความเต็มใจ
 ไม่ใช ่ด้วยการเหน็แก่ ทรพัย ์ สิ ่งของอนัเป็นมลทิน  แต่ ด้วยใจพร ้อม 3 และไม่ ใช ่เหมือนเป็นเจ้านายท่ี ข่มขี่  ผู้ 
สืบทอดของพระเจ้า  แต่ เป็นแบบอยา่งแก่ฝูงแกะน้ัน 4 และเม่ือพระผู้เล้ียงใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ ท่านทัง้
หลายจะรบัมงกุฎแหง่สงา่ราศี ท่ี รว่งโรยไม่ ได้  เลย 5  ในทํานองเดียวกัน ท่านท่ีออ่นอาวุ โส  ก็ จงยอมตามผู้ 
อาวุโส อ ันที ่ จร ิงให้ท่านทุกคนคาดเอวไว้ด้วยความถ่อมใจในการปฏิบั ติ ต่ อก ันและกัน ด้วยวา่พระเจ้าทรง
ต่อสู้คนเหล่าน้ั นที ่ถือตัวจองหอง  แต่  พระองค์ ทรงประทานพระคุณแก่คนทัง้หลายท่ีถ่อมใจลง 6  เหตุ  ฉะน้ัน 
ท่านทัง้หลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหตัถ์อนัทรงฤทธิข์องพระเจ้า เพื่อพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเม่ือถึง
เวลาอนัควร 7จงละบรรดาความกระวนกระวายของท่านไวกั้บพระองค์ เพราะวา่พระองค์ทรงหว่งใยท่านทัง้
หลาย 8 ท่านทัง้หลายจงเป็นคนใจหนักแน่น จงระวงัระไวให ้ดี ด้วยวา่ศั ตรู ของท่าน คือพญามาร วนเวยีนอยู่
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รอบๆดุจสิงโตคําราม  เท ่ียวไปเสาะหาคนท่ีมันจะกั ดก ินได้ 9 จงต่อสู้กับศั ตรู น้ันด้วยตัง้ใจมัน่คงในความเชื่อ
โดยรู ้อยู ่วา่ความยากลําบากอยา่งน้ั นก ็ มี  แก่ พวกพี่น้องทัง้หลายของท่านท่ี อยู ่ในโลกเชน่เดียวกัน 10 และ
พระเจ้าแหง่บรรดาพระคุณทัง้ปวง  ผู้  ได้ ทรงเรยีกใหเ้ราทัง้หลายเข้าในสงา่ราศี นิรนัดร ์ของพระองค์โดยพระ
เยซู ครสิต์ ครัน้ท่านทัง้หลายทนทุกข์ อยู ่ หน ่อยหน่ึงแล้ว  พระองค์ เองจะทรงโปรดใหท่้านทัง้หลายถึงท่ี สําเรจ็ 
 ให ้ตั ้งม ่ันคง  ให ้ท่านมีกําลังมากขึ้น และทรงให้ท่านมีพื้นฐานมัน่คง 11 ขอสงา่ราศีและไอศวรรยานุภาพจง
มี แด่  พระองค์ ตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน 12 ข้าพเจ้าได้ เข ียนอยา่งยอ่ๆมาถึงท่านทัง้หลายผ่านทางสิลวานัส
ซ่ึงข้าพเจ้าถือวา่เป็นพี่น้องท่ี สัตย ์ซ่ือคนหน่ึง เม่ือเตือนสติและเป็นพยานแก่ท่านทัง้หลายวา่ พระคุณน้ัน
เป็นพระคุณท่ี แท้  จร ิงของพระเจ้า ซ่ึงท่านทัง้หลายก็ยนืหย ัดอย ู่ในพระคุณน้ัน 13 ครสิตจักรท่ีเมืองบาบิ โลน 
ซ่ึงทรงเลือกไวเ้ชน่เดียวกั นก ั บท ่านทัง้หลาย ฝากความคิดถึงมายงัท่าน และมาระโกบุตรชายของข้าพเจ้าก็
ฝากความคิดถึงมายงัท่านด้วย 14 จงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจุบอนัแสดงความรกัต่ อก ัน ขอสันติสุขดํา
รงอยูกั่ บท ่านทัง้หลายท่ี อยู ่ในพระเยซู ครสิต์ เอเมน
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
2 เปโตร

 ซี โมนเปโตรได้ลงนามวา่ท่านเป็นผู้ เข ียนจดหมายฉบั บน ้ีท่านพูดถึงจดหมายฉบับแรกของท่าน และขอ
ให ้ผู้ อา่นทัง้หลายระลึกวา่เปโตรได้ อยู ่กับพระเยซูในตอนท่ี พระองค์  ได้ ทรงจําแลงพระกาย (1:16-18) จด
หมายฉบั บน ี้ เข ียนถึงพวกครสิเตียนท่ี อยู ่ในแควน้เอเชยีน้อย ในชว่งท่ีเปโตรคิดวา่อกีไม่นานท่านจะต้องตาย
(1:14) จดหมายฉบั บน ้ีเป็นฉบับสุดท้ายของเปโตร และมีคําแนะนําและคําสัง่สอนสุดท้ายสําหรบัเพื่อน
ครสิเตียนท่ีรกัของท่าน เปโตรขอให้เขามี ความเชื่อ  ความบรสุิทธิ ์ความหวงัและขอให้เขาเจรญิขึ้นในพระคุ 
ณ เราเชื่อวา่จดหมายทัง้ 2 ฉบั บน ้ี ได้  เข ียนจากกรุงบาบิ โลน  ท่ี ซ่ึงเปโตรได้ประกาศพระครสิต์กับพวกย ิวท ่ี
ยงัอยู ่ท่ี น่ันคือพวกท่ียงัไม่ ได้  กล ับมาจากการเป็นเชลยในกรุงบาบิ โลน หลังจากกิจการ 15:7 พระคัมภีร ์ไม่
ได้ บอกวา่เปโตรได้ กล ับมากรุงเยรูซาเล็ มอ ีกเลย  ไม่มี บันทึกท่ีน่าเชื่อถือได้ วา่ เปโตรตายท่ีไหนหรอือยา่งไร
จดหมายฉบั บน ี้ พู ดถึงความเชื่อแท้ ท่ี จะถูกทําลายในยุคสุดท้าย

จงเพิม่พูนขึ้นจนเกิดผลในความรู ้แห ่งพระครสิต์
1  ซี โมนเปโตร  ผู้รบัใช ้และอคัรสาวกของพระเยซู ครสิต์  เรยีน ท่านทัง้หลายท่ี ได้ รบัความเชื่ ออ ันประเสรฐิ

อยา่งเดียวกั นก ับเรา โดยความชอบธรรมของพระเจ้าและพระเยซู ครสิต์ พระผู้ชว่ยให้รอดของเราทัง้หลาย
2 ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิม่พูนแก่ท่านทัง้หลาย โดยรูจั้กพระเจ้าและพระเยซู องค์ พระผู้เป็นเจ้าของ
เรา 3 ด้วยเหน็แล้ วว ่าฤทธิเ์ดชอนัศั กด ์ิ สิทธิ ์ของพระองค์  ได้  ให ้ สิ ่งสารพัดแก่เราท่ีจะให ้มี  ช ีวติและทางท่ีเป็น
อยา่งพระเจ้า โดยรูจั้กพระองค์ ผู้  ได้ ทรงเรยีกเราให้ถึงสงา่ราศีและคุณธรรม 4 ด้วยเหตุ เหล่าน้ี  พระองค์ จึง
ได้ทรงประทานพระสัญญาอนัประเสรฐิและใหญ่ยิง่แก่ เรา เพื่อวา่ด้วยพระสัญญาเหล่าน้ี ท่านทัง้หลายจะ
พ้นจากความเส่ือมโทรมท่ี มี  อยู ่ในโลกน้ีเพราะตัณหา และจะได้รบัส่วนในสภาพของพระองค์ 5  เพราะเหตุน้ี 
เองท่านจงอุตส่าห์จนสุดกําลังท่ีจะเอาคุณธรรมเพิม่ความเชื่อ เอาความรูเ้พิม่คุณธรรม 6 เอาความเหน่ียว
รัง้ตนเพิม่ความรู้ เอาความอดทนเพิม่ความเหน่ียวรัง้ตน เอาการท่ีเป็นอยา่งพระเจ้าเพิม่ความอดทน 7 เอา
ความรกัฉันพี่น้องเพิม่การท่ีเป็นอยา่งพระเจ้า และเอาความรกัคนทัว่ไปเพิม่ความรกัฉันพี่ น้อง 8 เพราะถ้า
มีใจอยา่งน้ันอยู่ในท่านทัง้หลายพรอ้มบรบูิ รณ ์ แล้ว  ก็ จะกระทําให้ท่านไม่ เก ียจครา้นหรอืไรผ้ลในความรู ้แห ่
งพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 9 เพราะวา่ผู้ใดท่ีขาดสิง่เหล่าน้ี ก็ เป็นคนตาบอดตาสัน้ และลืมไป
วา่ตนได้รบัการชาํระจากความผิดบาปเม่ื อก ่อนน้ันเสียแล้ว 10  เพราะฉะน้ัน  พี่ น้องทัง้หลาย จงยิ ่งอ ุตส่าห์
กระทําตนให้เป็นไปตามท่ีพระเจ้าทรงเร ียก และทรงเลือกท่านไว ้แล ้ วน ้ัน เพราะวา่ถ้าท่านประพฤติ เชน่น้ัน 
ท่านจะไม่สะดุ ดล ้มเลย 11 ด้วยวา่อยา่งน้ันท่านทัง้หลายจะมี สิทธ ิ สมบูรณ์  ท่ี  จะเข้ าในอาณาจั กรน ิรนัดรข์อง
พระเยซู ครสิต์  องค์  พระผูเ้ป็นเจ้า และพระผู้ชว่ยใหร้อดของเรา 12  เหตุ  ฉะน้ัน  ถึงแม้ วา่ท่านจะรูแ้ละตั ้งม ัน่คง
อยู่ในความจรงิท่ีท่านรบัแล้ วน ้ั นก ็ ดี ข้าพเจ้าก็ ไม่ ละเลยท่ีจะเตือนสติท่านทัง้หลายเสมอให้ระลึกถึงสิง่เหล่า
น้ี 13  ตราบใดท่ี ข้าพเจ้ายงัอาศัยอยู่ในพลับพลาน้ี ข้าพเจ้าเหน็สมควรท่ีจะเตือนสติท่านทัง้หลายใหร้ะลึกถึง
ข้อความเหล่าน้ี 14 เพราะข้าพเจ้ารู ้วา่  อ ีกไม่ชา้ข้าพเจ้าก็จะต้องสละทิง้พลับพลาของข้าพเจ้าไป  ดังท่ี  พระ
เยซู  ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าแล้ว

คําพยานอนัหนักแน่นของเปโตร
15 ยิง่กวา่ น้ันข้าพเจ้าจะอุตส่าห์กระทําให้ ท่านทัง้หลายระลึกถึงสิง่ เหล่า น้ี เสมอเม่ือข้าพเจ้าตายแล้ว

16 เพราะวา่เม่ือเราได้สําแดงให้ท่านทัง้หลายทราบถึงฤทธิเ์ดชของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา
และการท่ี พระองค์ จะเสด็จมาน้ัน เราไม่ ได้ คล้อยตามนิยายท่ีเขาคิดแต่งไว้ด้วยความเฉลียวฉลาด  แต่ เรา
ได้ เห ็นอานภุาพของพระองค์ด้วยตาของเราเอง 17 เพราะวา่คราวเม่ือพระองค์ ได้ ทรงรบัเกียรติและสงา่ราศี
จากพระเจ้าพระบิดา เม่ือพระสุรเสียงจากสงา่ราศีอนัยิง่ใหญ่ ได้ มาถึงพระองค์ ตรสัแก่ พระองค์  วา่ �ท่าน
ผู้ น้ี เป็นบุตรท่ีรกัของเรา เราชอบใจท่านผู้ น้ี  มาก � 18 และเราก็ ได้ ยนิพระสุรเสียงน้ีมาจากสวรรค์ ในครัง้ท่ี
เราได้ อยู ่กับพระองค์ ท่ี  ภู เขาอนับร ิสุทธ ์ิ น้ัน 19 และเรามี คําพยากรณ์  ท่ี  แน่ นอนยิง่กวา่น้ั นอ ีก จะเป็นการดี
ถ้าท่านทัง้หลายจะถือตามคําน้ัน เสมือนแสงประทีปท่ีส่องสวา่งในท่ี มืด จนกวา่แสงอรุณจะขึ้น และดาว
ประจํารุง่จะผุดขึ้นในใจของท่านทัง้หลาย 20 จงรู ้ข้อน ้ี ก่อน คือวา่คําพยากรณ์ ทุ กคําท่ี จาร ึกไวใ้นพระคัมภีร ์
แล้ว  ไม่มี ใครตีความได้ตามลําพังใจของตนเอง 21 ด้วยวา่คําพยากรณ์ในอดี ตน ัน้ไม่ ได้ มาจากความประสงค์
ของมนษุย์  แต่ พวกผู้ บรสุิทธิ ์ของพระเจ้าได้ กล ่าวคําตามท่ีพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ ได้ ทรงดลใจเขา
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2
 ผู้  พยากรณ์  เท ็จและผู้ หลอกลวง 

1  แต่ วา่ได้ มี  ผู้  พยากรณ์  เท ็จท่ามกลางประชาชนทัง้หลายด้วย เชน่เดียวกั บท ่ีจะมี อาจารย ์ เท ็จท่ามกลาง
ท่านทัง้หลาย  ผู้ ซ่ึงจะแอบเอาลัทธ ิท่ี ออกนอกลู่นอกทางอนัจะนําไปสู่ความหายนะเข้ามาด้วย และจะ
ปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ ได้ ทรงไถ่เขาไว้ และจะนําความพินาศอยา่งฉับพลันมาถึงตนเอง 2 จะมีหลายคน
ประพฤติตามทางแหง่การสาปแชง่ของเขา และเพราะคนเหล่าน้ันเป็นเหตุ ทางแหง่ความจรงิจะถูกกล่าว
รา้ย 3 และด้วยความโลภเขาจะกล่าวคําตลบตะแลงเพื่อค้ากําไรจากท่านทัง้หลาย การลงโทษคนเหล่าน้ั นที ่ 
ได้  ถู กพิพากษานานมาแล้วจะไม่เนินชา้ และความหายนะของเขาก็จะไม่หลับไหลไป 4  เพราะวา่ ถ้าพระเจ้า
ไม่ ได้ ทรงยกเวน้พวกทูตสวรรค์ ท่ี  ได้ ทําบาปน้ัน  แต่  ได้ ทรงผลักเขาลงไปสู่ นรก และได้มัดเขาไว้ด้วยเครือ่ง
จองจําแหง่ความมืด  คุ มไวจ้นกวา่จะถึงเวลาทรงพิพากษา 5 และไม่ ได้ ทรงยกเวน้มนษุยโ์ลกครัง้โบราณ  แต่  
ได้ ทรงชว่ยโนอาห ์ผู้ ประกาศความชอบธรรมกับคนอื่ นอ ีกเจ็ดคนให ้รอด เม่ือคราวท่ี พระองค์  ได้ ทรงบันดาล
ให้น้ําท่วมโลกของคนอธรรม 6 และได้ทรงลงโทษเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห ์ให ้พินาศเป็นเถ้าถ่าน  เพื่อ
ให ้เป็นตัวอยา่งแก่คนต่อไปท่ีจะประพฤติ ชัว่ 7 และได้ทรงชว่ยโลทผู้ชอบธรรมให ้รอด  ผู้  มี  ความทุกข์  ใหญ่ 
หลวงเพราะการประพฤติลามกของคนชัว่เหล่าน้ัน 8 (ด้วยวา่คนชอบธรรมน้ัน ซ่ึงได้อาศัยอยู่ในท่ามกลาง
เขาเหล่าน้ัน เม่ือท่านได้ เห ็นและได้ ยนิ  จิ ตใจท่ีชอบธรรมของท่านก็ เป็นทุกข์ เป็ นร ้อนทุกวนัๆเพราะการ
ประพฤติชัว่ของคนเหล่าน้ัน� 9  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าทรงทราบวธิ ีท่ี จะชว่ยคนท่ีตามทางของพระเจ้าใหร้อดพ้น
จากการทดลองต่างๆ และทรงทราบวธิ ีท่ี จะรกัษาคนอธรรมไวจ้นถึงวนัพิพากษาเพื่อจะได้ลงโทษเขา

 สัญญลักษณ์ บางอยา่งของผู้ พยากรณ์  เท็จ 
10 โดยเฉพาะคนเหล่าน้ั นที ่ปล่อยตัวไปตามเน้ือหนัง ในราคะตัณหาแหง่ความโสโครก และหมิน่ประมาท

ผู้ ใหญ่  ท่ี  มีอาํนาจ คนเหล่าน้ีทะนงตนและประพฤติ ตามอาํเภอใจ เขาไม่สะทกสะท้านท่ีจะกล่าวประณามผู้ 
ท่ี  มี  บรรดาศักดิ ์11  แต่ ฝ่ายทูตสวรรค์ แม้ว ่ามี ฤทธิ ์และกําลังมากกวา่  ก็ หาได้ กล ่าวประณามคนเหล่าน้ันหน้า
พระพักตรข์ององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ 12  แต่ วา่คนเหล่าน้ันเป็นเหมือนสัตว์เดียรจัฉานท่ีปราศจากความคิด
เป็นสัตว ์ท่ี ทําตามสัญชาตญาณ  เก ิดมาเพื่อถูกจับและถูกฆ่า เขากล่าวประณามสิง่ท่ีเขาไม่ เข ้าใจเลย เขาจะ
ต้องพินาศในการชัว่รา้ยของตนเอง 13 และจะรบับําเหน็จแหง่การอธรรม เหมือนคนท่ีถือการเสเพลเฮฮาใน
เวลากลางวนัเป็นความเพลิดเพลิน เขาด่างพรอ้ยและมลทิน และประพฤติการเสเพลเฮฮาด้วยการหลอก
ลวงของตนเอง เม่ือกําลั งก ินเล้ียงรวมกั บท ่านทัง้หลาย 14 ตาเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาแหง่การล่วง
ประเวณี และเขาหยุดกระทําบาปไม่ ได้  เลย เขาวางกั บด ักคนท่ี มี  จิ ตใจไม่ มัน่คง เขามีใจช ินก ับการโลภ เขา
เป็นลูกแหง่ความสาปแชง่ 15 เขาสละทิง้ทางถูกต้อง หลงไปในทางผิด ดําเนินตามทางของบาลาอมับุตร
ชายเบโอร์  ผู้  ท่ี ชอบบําเหน็จแหง่การอธรรม 16  แต่ บาลาอมัก็ ได้  ถู กติเพราะการท่ีเขาได้กระทําความชัว่ชา้น้ัน
ลาใบ้ตั วน ้ันพูดเป็นภาษามนษุย์ และได้ยบัยัง้อาการคลุ้มคลัง่ของศาสดาพยากรณ์คนน้ัน 17 คนเหล่าน้ีเป็น
บ่อท่ี ไร ้ น้ํา เป็นเมฆท่ี ถู กพายุพัดไป ทรงเตรยีมหมอกแหง่ความมืดทึบไว ้แล ้วสําหรบัคนเหล่าน้ันเป็นนิตย์
18 เพราะวา่เขาพูดเยอ่หยิง่อวดตัว และเขาใช้ความปรารถนาแหง่เน้ือหนั งก ับความกําหนัด เพื่อจะล่อลวง
คนทัง้หลายท่ีกําลังหนีไปจากคนเหล่าน้ั นที ่หลงประพฤติ ผิด 19 เขาสัญญาวา่จะให้คนเหล่าน้ันพ้นจากการ
เป็นทาส  แต่ ตัวเขาเองยงัเป็นทาสของความหายนะ เพราะวา่มนษุย ์พ่ายแพ้  แก่  สิง่ใด เขาก็เป็นทาสของสิง่
น้ัน

ความหน้าซ่ือใจคดของผู้สอนเท็จ
20 เพราะวา่ถ้าหลังจากท่ีเขาพ้นจากสรรพมลทินของโลกน้ี แล้ว ด้วยการท่ีเขารู ้เก ่ียวกับพระเยซู ครสิต์  

องค์  พระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ชว่ยให ้รอด เขากลับเก่ียวข้องและพ่ายแพ้ แก่ การชั ่วน ้ั นอ ีก บัน้ปลายของเขาก็ 
กล ับชัว่รา้ยยิง่กวา่ตอนต้น 21 เพราะวา่ถ้าเขาไม่ ได้  รู ้จักทางชอบธรรมน้ันเสียเลยก็ยงัจะดีกวา่ท่ีเขาได้ รู ้ แล้ว 
 แต่  กล ับหนัหลังให้พระบัญญั ติ อนับร ิสุทธ ์ิ ท่ี  ได้ ทรงโปรดประทานให ้แก่ เขาน้ัน 22  พฤติ กรรมได้ เก ิ ดก ับเขา
ตามสุภาษิตซ่ึงเป็นความจรงิวา่ �สุนัขได้ กล ั บก ินสิง่ท่ีมันสํารอกออกมาแล้ว และสุกรท่ี ได้ ชาํระล้างตัวแล้ 
วก ็ กล ับลุยลงไปนอนในปลั กอ ีก�

3
1  บัดน้ี พวกท่ี รกั  น่ี เป็นจดหมายฉบั บท ่ีสองท่ีข้าพเจ้าได้ เข ียนถึงท่านทัง้หลาย และในจดหมายทัง้สองฉบั 

บน ้ัน ข้าพเจ้าได้สะกิดใจอนับร ิสุทธ ์ิของท่านให ้ระลึก 2 เพื่อท่านทัง้หลายจะได้ ใส่ ใจถ้อยคําทัง้หลายท่ีพวก
ศาสดาพยากรณ์อนับร ิสุทธ ิ์ ได้  กล ่าวไว ้เม่ือก่อน และคําบัญชาของเราทัง้หลายพวกอคัรสาวกขององค์พระผู้
เป็นเจ้าและพระผูช้ว่ยให ้รอด 

คําเตือนเก่ียวกับผู้เยาะเยย้การเสด็จกลับมา
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3จงรู ้ข้อน ี้ ก่อน คือในวนัสุดท้ายคนท่ีชอบเยาะเยย้จะเกิดขึ้นและดําเนินตามใจปรารถนาชัว่ของตน 4และ
จะถามวา่ �คําท่ีทรงสัญญาไวว้า่พระองค์จะเสด็จมาน้ันอยู ่ท่ีไหน เพราะวา่ตัง้แต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้ว
 สิ ่งทัง้ปวงก็ เป็นอยู ่เหมือนท่ี ได้  เป็นอยู ่ ตัง้แต่ เดิมทรงสรา้งโลก� 5 เพราะวา่เขาแกล้งลืมข้อน้ี เสีย คือโดยคํา
ตรสัของพระเจ้า ฟ้าสวรรค์ ได้  อุบัติ ขึ้นตัง้แต่ โบราณ และแผ่นดินโลกจึงได้บังเกิดขึ้นแยกออกจากน้ําและ
ท่ามกลางน้ํา 6  โดยเหตุ  เหล่าน้ัน  พระองค์ จึงได้ทรงบันดาลให้น้ํามาท่วมทําลายโลกท่ี มี  อยู ่ ในเวลาน้ัน 7  แต่ 
วา่ท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินโลกท่ี อยู ่ เดีย๋วน้ี  พระองค์ ทรงเก็บงาํไวโ้ดยคําตร ัสน ้ันสําหรบัใหไ้ฟเผา คือเก็บ
ไว้จนถึงวนัทรงพิพากษาและวนัพินาศแหง่บรรดาคนอธรรม 8  แต่ พวกท่ี รกั อยา่ลืมข้อน้ี เสีย คือวนัเดียว
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนกับพันปี และพันปี ก็ เป็นเหมือนกับวนัเดียว 9  องค์ พระผู้เป็นเจ้าไม่ ได้ ทรง
เฉ่ือยชา้ในเรือ่งพระสัญญาของพระองค์  ตามท่ี บางคนคิดน้ัน  แต่  พระองค์  ได้ ทรงอดกลัน้พระทัยไว้ เพราะ
เหน็แก่เราทัง้หลายมาชา้นาน  ไม่ ทรงประสงค์ ท่ี จะให ้ผู้  หน ่ึงผู้ใดพินาศเลย  แต่ ทรงปรารถนาท่ีจะให้คนทัง้
ปวงกลับใจเสียใหม่

วนัขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 
10  แต่  วา่ว ันขององค์พระผู้เป็นเจ้าน้ันจะมาถึงเหมือนอยา่งขโมยแอบยอ่งมาในเวลากลางคืน และในวนั

น้ันท้องฟ้าจะล่วงเสียไปด้วยเสียงท่ีดั งก ึ กก ้อง และโลกธาตุจะสลายไปด้วยความรอ้นอนัแรงกล้า และแผ่น
ดินโลกกับการงานทัง้ปวงท่ี มี  อยู ่ในน้ันจะต้องไหม้เสียสิน้ด้วย 11 เม่ือเหน็แล้ วว ่าสิง่ทัง้ปวงจะต้องสลายไป
หมดสิน้เชน่น้ี ท่านทัง้หลายควรจะเป็นคนเชน่ใดในชวีติท่ี บรสุิทธิ ์และท่ีเป็นอยา่งพระเจ้า 12 คอยท่าและ
เรง่ท่ีจะให้วนัของพระเจ้ามาถึง เม่ือไฟจะติดท้องฟ้าอากาศให้ละลายไป และโลกธาตุจะละลายไปด้วยไฟอ ั
นร ้อนยิง่ 13  แต่ วา่ตามพระสัญญาของพระองค์ น้ัน เราจึงคอยท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่  ท่ี ซ่ึง
ความชอบธรรมจะดํารงอยู่ 14  เหตุ ฉะน้ันพวกท่ี รกั เม่ือท่านทัง้หลายยงัคอยสิง่เหล่าน้ี อยู ่ท่านก็จงอุตส่าห ์ให ้ 
พระองค์ ทรงพบท่านทัง้หลายอยู ่เป็นสุข ปราศจากมลทินและข้อตําหนิ 15และจงถือวา่ การท่ี องค์ พระผู้เป็น
เจ้าของเราทรงอดกลัน้พระทัยไวน้านน้ันเป็นการชว่ยให ้รอด  ดังท่ี เปาโลน้องท่ีรกัของเราได้ เข ียนจดหมาย
ถึงท่านทัง้หลายด้วย ตามสติปัญญาซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงโปรดประทานแก่ท่านน้ัน 16 เหมือนในจดหมายของ
ท่านทุกฉบับ ท่านได้ กล ่าวถึงเหตุ การณ์  เหล่าน้ัน และในจดหมายน้ั นม ีบางข้อท่ี เข้าใจยาก ซ่ึงคนทัง้หลายท่ี 
ไม่ได้  เรยีนรู ้และไม่ แน่ นอนมัน่คงน้ันได้ เปล ี่ยนแปลงเสีย เหมือนเขาได้ เปล ี่ยนแปลงข้ ออ ื่นๆในพระคัมภีร์ จึง
เป็นเหตุกระทําให้ตัวพินาศ 17 เพราะเหตุ น้ัน พวกท่ี รกั เม่ือท่านทัง้หลายรูเ้รือ่งน้ีก่อนแล้ว ท่านก็จงระวงัให ้
ดี เกรงวา่ท่านอาจจะหลงไปกระทําผิดตามการผิดของคนชัว่ และท่านทัง้หลายจะสูญเสียความหนักแน่ นม 
ัน่คงของท่าน 18  แต่ ขอท่านทัง้หลายจงเจรญิขึ้นในพระคุ ณ และในความรู ้เก ่ียวกับพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าและพระผู้ชว่ยใหร้อดของเรา สงา่ราศีจงมี แด่  พระองค์ ทัง้ในปัจจุบันน้ีและตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน
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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
1 ยอหน์

คนส่วนมากเชื่อวา่อคัรสาวกยอหน์เป็นผู้ เข ียนจดหมายฉบั บน ้ีรวมทัง้พวกบรรพบุรุษของครสิตจักรก็ 
มี ความเหน็พ้องกั นว ่ายอหน์เป็นผู้ เขียน และการใช้ภาษาของจดหมายฉบั บน ้ี ก็ เหมือนกับการใช้ภาษาใน
หนังสือยอหน์ จดหมายฉบั บน ีอ้าจจะเขียนขึ้นประมาณปี ค�ศ� 85  หรอื 90 จากเมืองเอเฟซัสซ่ึงเป็ นที อ่าศัย
ของยอหน์ จดหมายฉบั บน ้ีเน้นถึงความรกัของครสิเตียน  ความสัมพันธ ์ระหวา่งเรากับพระบิดา และการ
ดําเนินในความสวา่ง จดหมายฉบั บน ้ีเตือนใหเ้ราระวงัเก่ียวกับวญิญาณเท็จ และใหเ้ราแน่ใจเก่ียวกับความ
รอดของเรา จดหมายฉบั บน ้ี ขอให ้เรานําวญิญาณของคนบาปมาถึงพระเจ้า  ผู้ ทรงประทานชีว ิตน ิรนัดร ์ให ้
(5:13)

คําพยานส่วนตัวของยอหน์เก่ียวกับพระครสิต์
1 ซ่ึงได้ทรงเป็นอยู ่ตัง้แต่  เริม่แรก ซ่ึงเราทัง้หลายได้ ยนิ ซ่ึงเราได้ เห ็ นก ับตา ซ่ึงเราได้พินิ จด ูและจับต้อง

ด้วยมือของเรา  เก ่ียวกับพระวาทะแหง่ชวีติ 2 (และชีว ิตน ้ันได้ ปรากฏ และเราได้ เห ็นและเป็นพยาน และ
ประกาศชวี ิตน ิรนัดรน้ั์นแก่ท่านทัง้หลาย  ช ีว ิตน ัน้ได้ ดํารงอยู ่กับพระบิดา และได้ปรากฏแก่เราทัง้หลาย�

การมี สามัคคี ธรรมกับพระบิดาและพระบุตรนํามาซ่ึงความยนิดีอนัเต็มเป่ี ยม 
3 ซ่ึงเราได้ เห ็นและได้ยนิน้ันเราก็ ได้ ประกาศแก่ท่านทัง้หลาย เพื่อท่านทัง้หลายจะได้รว่มสามั คค ธีรรมกับ

เรา  แท้  จร ิงเราทัง้หลายก็รว่มสามั คค ีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซู ครสิต์ พระบุตรของพระองค์ 4 และ
เราเขียนข้อความเหล่าน้ีถึงท่านทัง้หลาย เพื่อความยนิดีของท่านจะได้ เต็มเป่ียม 

บาปท่ี ไม่ได้ สารภาพและชาํระเสี ยก ็ขัดขวางการสามั คค ีธรรมกับพระเจ้า
5  แล ้ วน ่ีเป็นข้อความท่ีเราได้ยนิจากพระองค์ และประกาศแก่ท่านทัง้หลาย คือวา่พระเจ้าทรงเป็นความ

สวา่ง และไม่ มี ความมื ดอย ู่ในพระองค์ เลย 6 ถ้าเราจะวา่เรารว่มสามั คค ีธรรมกับพระองค์ และยงัดําเนินอยู่
ในความมืด เราก็ พู  ดม ุสา และไม่ ได้ ดําเนินชวีติตามความจรงิ 7  แต่ ถ้าเราดําเนินอยู่ในความสวา่ง เหมือน
อยา่งพระองค์ทรงสถิตในความสวา่ง เราก็รว่มสามั คค ธีรรมซ่ึ งก ันและกัน และพระโลหติของพระเยซู ครสิต์ 
พระบุตรของพระองค์  ก็ ชาํระเราทัง้หลายให้ปราศจากบาปทัง้สิน้ 8 ถ้าเราทัง้หลายจะวา่เราไม่ มี  บาป เราก็ 
หลอกตัวเอง และความจรงิไม่ ได้  อยู ่ในเราเลย

พระสัญญาเก่ียวกับการสารภาพบาป
9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา  พระองค์ ทรงสัตย์ซ่ือและเท่ียงธรรม  ก็ จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะ

ทรงชาํระเราใหพ้้นจากการอธรรมทัง้สิน้ 10 ถ้าเรากล่าววา่เราไม่ ได้  ทําบาป  ก็  เท่ ากับวา่เราทําให ้พระองค์ เป็น
ผู้ตร ัสม ุสา และพระดํารสัของพระองค์ ก็  มิได้  อยู ่ในเราทัง้หลายเลย

2
พระครสิต์ทรงเป็นผู้ชว่ยเหลือเรา

1 ลูกเล็กๆของข้าพเจ้าเอย๋ ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่าน้ีถึงท่านทัง้หลาย เพื่อท่านจะได้ ไม่  ทําบาป และ
ถ้าผู้ใดทําบาป เราก็ มี  พระองค์  ผู้ ชว่ยเหลือสถิตอยู่กับพระบิดา คือพระเยซู ครสิต์  ผู้ ทรงชอบธรรมน้ัน 2 และ
พระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาท่ีตกกับเราทัง้หลายเพราะบาปของเรา และไม่ ใช ่ แต่ บาปของเราพวก
เดียว  แต่ บาปของมนษุยทั์ง้ปวงในโลกด้วย 3 เราจะมัน่ใจได้วา่เรารูจั้กพระองค์โดยข้อน้ี คือถ้าเรารกัษาพระ
บัญญั ติ ของพระองค์ 4 คนใดท่ี กล่าววา่ �ข้าพเจ้ารูจั้กพระองค์�  แต่  มิได้ รกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ คน
น้ั นก ็เป็นคนพู ดม ุสา และความจรงิไม่ ได้  อยู ่ในคนน้ันเลย 5  แต่  ผู้ ใดท่ีรกัษาพระวจนะของพระองค์ ความ
รกัของพระเจ้าก็ สมบูรณ์  อยู ่ในคนน้ันอยา่งแท้ จรงิ ด้วยอาการอยา่งน้ีแหละเราทัง้หลายจึงรู ้วา่เราอยู่ใน
พระองค์ 6  ผู้ ใดกล่าววา่ตนอยู่ในพระองค์  ผู้ น้ั นก ็ควรดําเนินตามทางท่ี พระองค์ ทรงดําเนินน้ันด้วย 7  พี่ น้อง
ทัง้หลาย ข้าพเจ้าไม่ ได้  เข ียนพระบัญญั ติ  ใหม่ ถึงท่านทัง้หลาย  แต่ เป็นพระบัญญั ติ  เก ่าซ่ึงท่านทัง้หลายได้ มี  
อยู ่ ตัง้แต่  เริม่แรก พระบัญญั ติ  เก ่าน้ันคือพระดํารสัซ่ึงท่านทัง้หลายได้ยนิตัง้แต่เริม่แรกแล้ว 8  อกีนัยหน่ึง 
ข้าพเจ้าเขียนพระบัญญั ติ  ใหม่ ถึงท่านทัง้หลาย และข้อความน้ั นก ็เป็นความจรงิทัง้ฝ่ายพระองค์และฝ่าย
ท่านทัง้หลาย เพราะวา่ความมืดน้ันล่วงไปแล้ว และบัดน้ีความสวา่งแท้ ก็ ส่องอยู่ 9  ผู้ ใดท่ี กล ่าววา่ตนอยู่ใน
ความสวา่ง และยงัเกลียดชงัพี่น้องของตน  ผู้ น้ั นก ็ยงัอยู่ในความมืดจนถึ งบ ัดน้ี 10  ผู้  ท่ี รกัพี่น้องของตนก็ อยู ่
ในความสวา่ง และไม่ มี โอกาสท่ีจะสะดุดสําหรบัผู้น้ันเลย 11  แต่  ผู้  ท่ี  เกล ียดชงัพี่น้องของตนก็ อยู ่ในความมืด
และเดินในความมืด และไม่ รู ้วา่ตนกําลังไปทางไหน เพราะวา่ความมืดน้ันได้ ทําให ้ตาของเขาบอดไปเสีย
แล้ว 12 ลูกเล็กๆทัง้หลายเอย๋ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะวา่บาปของท่านได้รบัการอภัยแล้วเพราะ
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เหน็แก่พระนามของพระองค์ 13 ท่านทัง้หลายท่ีเป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้หลาย
ได้ รู ้จั กก ับพระองค์ ผู้ ทรงดํารงอยู ่ตัง้แต่  เริม่แรก ท่านทัง้หลายท่ีเป็นคนหนุ่มๆ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึง
ท่าน เพราะท่านทัง้หลายได้ชยัชนะแก่มารรา้ย ท่านทัง้หลายผู้เป็นลูกเล็กๆ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน
เพราะท่านทัง้หลายได้ รู ้จั กก ับพระบิดา 14 ท่านทัง้หลายท่ีเป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะ
ท่านทัง้หลายได้ รู ้จั กก ับพระองค์ ผู้ ทรงดํารงอยู ่ตัง้แต่  เริม่แรก ท่านทัง้หลายท่ีเป็นคนหนุ่มๆ ข้าพเจ้าเขียน
จดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้หลายมีกําลังมาก และพระวจนะของพระเจ้าดํารงอยู่ในท่านทัง้หลาย และ
ท่านได้ชยัชนะแก่มารรา้ยแล้ว

อยา่รกัโลก
15 อยา่รกัโลกหรอืสิง่ของในโลก ถ้าผูใ้ดรกัโลก ความรกัต่อพระบิดาไม่ ได้  อยู ่ในผู้ น้ัน 16 เพราะวา่สารพัดซ่ึ 

งม ี อยู ่ในโลก คือตัณหาของเน้ือหนัง และตัณหาของตา และความเยอ่หยิง่ในชวีติไม่ ได้  เก ิดจากพระบิดา  
แต่  เก ิดจากโลก 17 และโลกกับสิง่ยัว่ยวนของโลกกําลังผ่านพ้นไป  แต่  ผู้  ท่ี  ประพฤติ ตามพระทัยของพระเจ้า
ก็ ดํารงอยู ่ เป็นนิตย ์

ครสิเตียนปลอมจะปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระครสิต์
18 ลูกเล็กๆทัง้หลายเอย๋  บัดน้ี เป็นวาระสุดท้ายแล้ว และตามท่ีท่านทัง้หลายได้ยนิได้ฟังมาวา่  ปฏิปักษ์ 

ต่อพระครสิต์จะมา  บัดน้ี  ปฏิปักษ์ ต่อพระครสิต์ ก็  มี  อยู ่มากแล้ว ฉะน้ันเราจึงรูว้า่บัดน้ีเป็นวาระสุดท้ายแล้ว
19 เขาเหล่าน้ันได้ออกไปจากพวกเรา  แต่ เขาเหล่าน้ั นก ็ ไม่ใช ่ พวกเรา เพราะวา่ถ้าเขาเป็นพวกของเรา เขาจะ
อยู่กับเราต่อไป  แต่ เขาได้ออกไปแล้ว ซ่ึ งก ็เป็ นที ่ปรากฏชดัแล้ วว ่า เขาเหล่าน้ันหาใช่พวกของเราทุกคนไม่
20 ท่านทัง้หลายได้รบัการทรงเจิมจากพระองค์ ผู้บรสุิทธิ ์ แล้ว และท่านก็ รู ้ ทุกสิง่ 21 ข้าพเจ้าเขียนมายงัท่าน
ทัง้หลายมิ ใช ่เพราะท่านไม่ รู ้ ความจรงิ  แต่ เพราะท่านทัง้หลายรู ้แล้ว และรูว้า่คํามุสาไม่ ได้ มาจากความจรงิ
เลย 22 ใครเล่าเป็นผู้ ท่ี  พู  ดม ุสา  ไม่ใช ่ใครอื่น  แต่ เป็นผู้ ท่ี ปฏิเสธวา่พระเยซู มิใช ่พระครสิต์  ผู้ ใดท่ีปฏิเสธพระ
บิดาและพระบุตร  ผู้ น้ันแหละเป็นปฏิ ปักษ์ ต่อพระครสิต์ 23  ผู้ ใดท่ีปฏิเสธพระบุตร  ผู้ น้ั นก ็ ไม่มี พระบิดา  แต่  
ผู้ ใดท่ีรบัพระบุตร  ผู้ น้ั นก ็ มี พระบิ ดาด ้วย 24  เหตุ  ฉะน้ัน จงให้ข้อความท่ีท่านได้ยนิมาตัง้แต่ต้นน้ันดํารงอยู่กั 
บท ่านเถิด ถ้าข้อความท่ีท่านได้ยนิตัง้แต่ต้นน้ันดํารงอยู่กั บท ่าน ท่านจะตั ้งม ่ันคงอยู่ในพระบุตรและในพระ
บิ ดาด ้วย 25  น่ี แหละเป็นพระสัญญาซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงสัญญาไว ้แก่  เรา คือชีว ิตน ิรนัดร ์น่ันเอง 26 ข้าพเจ้า
เขียนข้อความน้ีถึงท่าน  เก ่ียวกับคนเหล่าน้ั นที ่ล่อลวงท่าน 27  แต่ การเจิมซ่ึงท่านทัง้หลายได้รบัจากพระองค์
น้ันดํารงอยู่กั บท ่าน และท่านไม่จําเป็นต้องให้ใครมาสอนท่านทัง้หลาย เพราะวา่การเจิ มน ้ันสอนท่านให ้รู ้ 
ทุกสิง่ และเป็นความจรงิ  ไม่ใช ่ความเท็จ การเจิ มน ้ันได้สอนท่านทัง้หลายมาแล้วอยา่งไร ท่านก็จงตั ้งม ่ัน
คงอยูใ่นพระองค์ อยา่งน้ัน 28 และบัดน้ีลูกเล็กๆทัง้หลายเอย๋ จงดํารงอยูใ่นพระองค์ เพื่อวา่เม่ือพระองค์ทรง
มาปรากฏ เราทัง้หลายจะได้ มี  ใจกล้า และไม่ มี ความละอายจําเพาะพระองค์เม่ือพระองค์เสด็จมา 29 ถ้าท่าน
ทัง้หลายรู้วา่พระองค์ทรงเป็นผู้ ชอบธรรม ท่านก็ รู ้วา่ทุกคนท่ี ประพฤติ ตามความชอบธรรมก็บังเกิดจาก
พระองค์ ด้วย 

3
 ผู้ เชื่อเป็นบุตรของพระเจ้า

1  จงดู  เถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรกัแก่เราทัง้หลายเพียงไร  ท่ี เราจะได้ชื่อวา่เป็นบุตรของ
พระเจ้า  เหตุ  ท่ี โลกไม่ รู ้จักเราทัง้หลาย  ก็ เพราะเขาไม่ รู ้จักพระองค์ 2 ท่านท่ีรกัทัง้หลาย  บัดน้ี เราทัง้หลาย
เป็นบุตรของพระเจ้า และยงัไม่ปรากฏวา่ต่อไปเบื้องหน้าเราจะเป็นอยา่งไร  แต่ เรารูว้า่เม่ือพระองค์เสด็จมา
ปรากฏน้ัน เราทัง้หลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะวา่เราจะเหน็พระองค์อยา่งท่ี พระองค์ ทรงเป็นอยู ่น้ัน 
3 และทุกคนท่ี มี ความหวงัเชน่น้ีในพระองค์  ก็ ยอ่มชาํระตนให ้บรสุิทธิ ์เหมือนอยา่งท่ี พระองค์ ทรงบร ิสุทธ ์ิ4  
ผู้ ใดท่ีกระทําบาปก็ละเมิดพระราชบัญญั ติด ้วย เพราะความบาปเป็นสิง่ท่ีละเมิดพระราชบัญญั ติ 5 ท่านทัง้
หลายก็ รูอ้ยู ่ แล ้ วว ่า  พระองค์  ได้ ทรงปรากฏเพื่อนําบาปทัง้หลายของเราไปเสีย และบาปในพระองค์ ไม่มี  เลย 

 จงระวงั � มนษุย ์ เก่า �  ท่ี ยงัคงทําบาปอยู่
6คนใดท่ีอาศัยอยูใ่นพระองค์ คนน้ันไม่กระทําบาป  ผู้ ใดท่ีกระทําบาป  ผู้ น้ันยงัไม่ ได้  เห น็พระองค์ และยงัไม่ 

ได้  รู ้จักพระองค์ 7 ลูกเล็กๆทัง้หลายเอย๋ อยา่ใหใ้ครชกัจูงท่านให ้หลง  ผู้  ท่ี  ประพฤติ การชอบธรรมก็เป็นผู้ ชอบ
ธรรม เหมือนอยา่งพระองค์ทรงเป็นผู้ ชอบธรรม 8  ผู้  ท่ี กระทําบาปก็มาจากพญามาร เพราะวา่พญามารได้
กระทําบาปตัง้แต่ เริม่แรก พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็ เพราะเหตุน้ี คือเพื่อทรงทําลายกิจการ
ของพญามารเสีย 9  ผู้ ใดบังเกิดจากพระเจ้า  ผู้ น้ันไม่กระทําบาป เพราะเมล็ดของพระองค์ ดํารงอยู ่ในผู้ น้ัน 
และเขากระทําบาปไม่ ได้ เพราะเขาบังเกิดจากพระเจ้า 10  ดังน้ี แหละจึงเหน็ได้วา่ผู้ใดเป็นบุตรของพระเจ้า
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และผูใ้ดเป็นลูกของพญามาร คือวา่ผูใ้ดท่ี มิได้  ประพฤติ ตามความชอบธรรม และไม่รกัพีน้่องของตน  ผู้ น้ั นก ็ 
มิได้ มาจากพระเจ้า

ครสิเตียนต้องรกัซ่ึ งก ันและกัน
11  น่ี เป็นคําสัง่สอนท่ีท่านทัง้หลายได้ยนิมาตัง้แต่ เริม่แรก คือใหเ้ราทัง้หลายรกัซ่ึ งก ันและกัน 12 อยา่เป็น

เหมือนคาอ ินที ่มาจากมารรา้ยน้ัน และได้ฆ่าน้องชายของตนเอง และเหตุใดเขาจึงฆ่าน้องชาย  ก็ เพราะ
การกระทําของเขาชัว่ และการกระทําของน้องชายน้ันชอบธรรม 13  พี่ น้องทัง้หลายของข้าพเจ้าเอย๋ อยา่
ประหลาดใจถ้าโลกน้ี เกล ียดชงัท่าน 14 เราทัง้หลายรู ้วา่ เราได้พ้นจากความตายไปสู่ ช ีวติแล้ว  ก็ เพราะเรารกั
พี่ น้อง  ผู้ ใดท่ี ไม่ รกัพีน้่องของตน  ผู้ น้ั นก ย็งัอยูใ่นความตาย 15  ผู้ ใดเกลียดชงัพีน้่องของตน  ผู้ น้ั นก เ็ป็นฆาตกร
และท่านทัง้หลายก็ รู ้ แล ้ วว ่า  ไม่มี ฆาตกรคนใดท่ี มี  ช ีว ิตน ิรนัดร ์ดํารงอยู ่ในเขาเลย 16  ดังน้ี แหละเราจึงรูจั้ก
ความรกัของพระเจ้า เพราะวา่พระองค์ ได้ ทรงยอมปล่อยวางชวีติของพระองค์เพื่อเราทัง้หลาย และเราทัง้
หลายก็ควรจะปล่อยวางชวีติของเราเพื่อพี่ น้อง 17  แต่ ถ้าผู้ใดมี ทรพัย์สมบัติ ในโลกน้ี และเหน็พี่น้องของตน
ขัดสน และยงัใจจืดใจดําไม่ สงเคราะห ์ เขา ความรกัของพระเจ้าจะดํารงอยู่ในผู้น้ันอยา่งไรได้ 18 ลูกเล็กๆทัง้
หลายของข้าพเจ้าเอย๋ อยา่ให้เราร ักก ันด้วยคําพูดและด้วยลิน้เท่าน้ัน  แต่ จงร ักก ันด้วยการกระทําและด้วย
ความจรงิ

จะมีความมัน่ใจในการอธษิฐานได้ อยา่งไร 
19 และโดยเหตุ น้ี เรา จึง รู ้วา่ เราอยู่ ฝ่ายความจรงิ และจะได้ ตัง้ใจของเราให ้แน่วแน่ จําเพาะพระองค์

20 เพราะถ้าใจของเรากล่าวโทษตัวเรา พระเจ้าทรงเป็นใหญ่กวา่ใจของเรา และพระองค์ทรงทราบทุกสิง่
21 ท่านท่ีรกัทัง้หลาย ถ้าใจของเราไม่ ได้  กล ่าวโทษเรา เราก็ มี ความมัน่ใจจําเพาะพระเจ้า 22 และเราขอสิง่ใด
ก็ตามเราก็จะได้ สิ ่งน้ันจากพระองค์ เพราะเรารกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ และปฏิบั ติ  สิ ่งเหล่าน้ันซ่ึงเป็ 
นที พ่อพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ 23 และน่ีเป็นพระบัญญั ติ ของพระองค์ คือใหเ้ราทัง้หลายเชื่อใน
พระนามของพระเยซู ครสิต์ พระบุตรของพระองค์ และให้เรารกัซ่ึ งก ันและกัน  ตามท่ี  พระองค์  ได้ ทรงบัญญั 
ติ  ไว ้ แก่ เราแล้ว 24 และทุกคนท่ีรกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ ก็  อยู ่ในพระองค์ และพระองค์ทรงสถิตอยู่ใน
คนน้ัน  ด้วยเหตุน้ี เราจึงรูว้า่พระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราโดยพระวญิญาณซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงโปรดประทาน
แก่เราแล้ว

4
จงพิสู จน ์วญิญาณทัง้หลาย

1 ท่านท่ีรกัทัง้หลาย อยา่เชื่อวญิญาณเสียทุกๆวญิญาณ  แต่ จงพิสู จน ์วญิญาณเหล่าน้ั นว ่ามาจากพระเจ้า
หรอืไม่ เพราะวา่มี ผู้  พยากรณ์  เท ็จเป็ นอ ันมากออกเท่ียวไปในโลก 2 โดยข้อน้ีท่านทัง้หลายก็จะรูจั้กพระ
วญิญาณของพระเจ้า คือวญิญาณทัง้ปวงท่ียอมรบัวา่พระเยซู ครสิต์  ได้ เสด็จมาเป็นมนษุย์ วญิญาณน้ั นก ม็า
จากพระเจ้า 3 และวญิญาณทัง้ปวงท่ี ไม่ ยอมรบัวา่พระเยซู ครสิต์  ได้ เสด็จมาเป็นมนษุย์ วญิญาณน้ั นก ็ ไม่ได้ 
มาจากพระเจ้า วญิญาณน้ันแหละเป็นปฏิ ปักษ์ ต่อพระครสิต์ ซ่ึงท่านทัง้หลายได้ย ินว ่าจะมา และบัดน้ี ก็  อยู ่
ในโลกแล้ว 4 ลูกเล็กๆทัง้หลายเอย๋ ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่าน้ัน เพราะวา่พระองค์ ผู้ สถิต
อยู่ในท่านทัง้หลายเป็นใหญ่กวา่ผู้น้ั นที ่ อยู ่ในโลก 5 เขาเหล่าน้ันเป็นฝ่ายโลก  เหตุ ฉะน้ันเขาจึงพูดตามโลก
และโลกก็ฟังเขา 6 เราทัง้หลายเป็นฝ่ายพระเจ้า  ผู้  ท่ี  รู ้จักพระเจ้าก็ฟังเรา และผู้ ท่ี  ไม่ได้  อยู ่ฝ่ายพระเจ้าก็ ไม่ 
ฟังเรา  ดังน้ี แหละเราทัง้หลายจึงรูจั้กวญิญาณแหง่ความจรงิและวญิญาณแหง่ความเท็จ

พระเจ้าทรงเป็นความรกั
7 ท่านท่ีรกัทัง้หลาย  ขอให ้เรารกัซ่ึ งก ันและกัน เพราะวา่ความรกัมาจากพระเจ้า และทุกคนท่ีร ักก ็บังเกิด

จากพระเจ้า และรูจั้กพระเจ้า 8  ผู้  ท่ี  ไม่ ร ักก ็ ไม่รู ้จักพระเจ้า เพราะวา่พระเจ้าทรงเป็นความรกั 9 โดยข้อน้ี
ความรกัของพระเจ้าท่ี มีต ่อเราทัง้หลายก็เป็ นที ่ ประจักษ์  แล้ว เพราะวา่พระเจ้าทรงใชพ้ระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ ท่ี บังเกิดมาให้เสด็จเข้ามาในโลก เพื่อเราทัง้หลายจะได้ดํารงชวีติโดยพระบุตรน้ัน 10 ในข้อน้ีแหละ
เป็นความรกั  มิใช ่ ท่ี เรารกัพระเจ้า  แต่  ท่ี  พระองค์ ทรงรกัเรา และทรงใชพ้ระบุตรของพระองค์ ให ้เป็นผู้ลบล้าง
พระอาชญาท่ีตกกับเราทัง้หลาย เพราะบาปของเรา 11 ท่านท่ีรกัทัง้หลาย ถ้าพระเจ้าทรงรกัเราทัง้หลาย
เชน่น้ี เราก็ควรจะรกัซ่ึ งก ันและกันด้วย 12  ไม่มี  ผู้ ใดเคยเหน็พระเจ้าไม่วา่เวลาใด ถ้าเราทัง้หลายรกัซ่ึ งก ัน
และกัน พระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทัง้หลาย และความรกัของพระองค์ ก็  สมบูรณ์  อยู ่ในเรา 13  ดังน้ี แหละ
เราทัง้หลายจึงรู ้วา่ เราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเรา เพราะพระองค์ ได้ ทรงโปรดประทาน
พระวญิญาณของพระองค์ แก่  เรา 14 และเราทัง้หลายได้ เห ็นและเป็นพยานวา่ พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตร
ให้เสด็จมาเป็นพระผู้ชว่ยให้รอดของโลก 15  ผู้ ใดยอมรบัวา่  พระเยซู ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้า
ก็ทรงสถิตอยู่ในคนน้ัน และคนน้ันอยู่ในพระเจ้า 16 เราทัง้หลายจึงรู ้และเชื่อในความรกัท่ีพระเจ้าทรงมี
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ต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรกั และผู้ใดท่ี อยู ่ในความร ักก ็ อยู ่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้ 
น้ัน 17 ในข้อน้ีแหละความรกัของเราจึงสมบู รณ ์เพื่อเราทัง้หลายจะได้ มี ความกล้าในวนัพิพากษา เพราะวา่
พระองค์ทรงเป็นอยา่งไร เราทัง้หลายก็เป็นอยา่งน้ันในโลกน้ี 18 ในความรกัน้ันไม่ มี  ความกลัว  แต่ ความรกั
ท่ี สมบูรณ์ น้ั นก ็ ได้ ขจัดความกลัวเสีย ด้วยวา่ความกลัวทําให ้ทุกข์ทรมาน และผู้ ท่ี  มี ความกลั วก ็ยงัไม่ มี ความ
รกัท่ี สมบูรณ์ 19 เราทัง้หลายรกัพระองค์  ก็ เพราะพระองค์ทรงรกัเราก่อน 20 ถ้าผูใ้ดวา่ �ข้าพเจ้ารกัพระเจ้า�
และยงัเกลียดชงัพี่น้องของตน  ผู้ น้ั นก ็เป็นคนพู ดม ุสา เพราะวา่ผู้ ท่ี  ไม่ รกัพี่น้องของตนท่ีแลเหน็แล้ว เขาจะ
รกัพระเจ้าท่ี ไม่ เคยเหน็อยา่งไรได้ 21 พระบัญญั ติ  น้ี เราทัง้หลายก็ ได้ มาจากพระองค์ คือวา่ให ้คนที ่รกัพระเจ้า
น้ั นร ักพี่น้องของตนด้วย

5
 ผู้  ท่ี บังเกิดจากพระเจ้าก็ มี ชยัชนะแก่ โลก 

1  ผู้ ใดเชื่อวา่พระเยซูทรงเป็นพระครสิต์  ผู้ น้ั นก ็บังเกิดจากพระเจ้า และทุกคนท่ีรกัพระองค์ ผู้ ทรงให้
กําเนิดน้ั นก ็รกัคนท่ีบังเกิดจากพระองค์ ด้วย 2 เม่ือเราทัง้หลายรกัพระเจ้าและได้รกัษาพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ เราจึงรูว้า่เรารกัคนทัง้หลายท่ีเป็นบุตรของพระเจ้า 3 เพราะน่ีแหละเป็นความรกัต่อพระเจ้า คือ
ท่ีเราทัง้หลายรกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ และพระบัญญั ติ ของพระองค์น้ันไม่เป็ นที ่ หนักใจ 4 ด้วยวา่ผู้
ใดท่ีบังเกิดจากพระเจ้า  ก็  มี ชยัชนะต่อโลก และน่ีแหละเป็นชยัชนะซ่ึงได้ มี ชยัต่อโลก คือความเชื่อของเรา
ทัง้หลายน่ี เอง 5 ใครเล่าชนะโลก เวน้ไว ้แต่  ผู้  ท่ี เชื่อวา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 6  น่ี แหละคือผู้ ท่ี  
ได้ เสด็จมาด้วยน้ําและพระโลหติ คือพระเยซู ครสิต์  ไม่ใช ่ด้วยน้ําอยา่งเดียว  แต่ ด้วยน้ําและพระโลหติ และ
พระวญิญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวญิญาณทรงเป็นความจรงิ 7 เพราะมีพยานอยู่สามพยานในสวรรค์
คือพระบิดา พระวาทะ และพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิและพยานทัง้สามน้ีเป็นองค์ เดียวกัน 8  มี พยานอยู่สาม
พยานในแผ่นดินโลก คือพระวญิญาณ  น้ํา และพระโลหติ และพยานทัง้สามน้ี สอดคล้องกัน 9 ถ้าเรายงัรบั
พยานหลักฐานของมนษุย์ พยานหลักฐานของพระเจ้าก็ ยิง่ใหญ่  กวา่ เพราะน่ีคือพยานหลักฐานของพระเจ้า
ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงเป็นพยานถึงพระบุตรของพระองค์ 10  ผู้  ท่ี เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็ มี พยานอยู่ในตัว
เอง  ผู้  ท่ี  ไม่ เชื่อพระเจ้าก็ ได้ กระทําให ้พระองค์ เป็นผู้ตร ัสม ุสา เพราะเขามิ ได้ เชื่อพยานหลักฐานท่ีพระเจ้าได้
ทรงเป็นพยานถึงพระบุตรของพระองค์

 ผู้  ท่ี เชื่ อก ็ มี  ช ีว ิตน ิรนัดร์
11 และพยานหลักฐานน้ั นก ็คือวา่ พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีว ิตน ิรนัดร ์แก่ เราทัง้หลาย และชีว ิตน ้ี 

มี  อยู ่ในพระบุตรของพระองค์ 12  ผู้  ท่ี  มี พระบุตรก็ มีชวีติ  ผู้  ท่ี  ไม่มี พระบุตรของพระเจ้าก็ ไม่มี  ชวีติ 13 ข้อความ
เหล่าน้ีข้าพเจ้าได้ เข ียนมาถึงท่านทัง้หลายท่ีเชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทัง้หลายจะ
ได้ รู ้วา่ท่านมี ช ีว ิตน ิรนัดร์ และเพื่อท่านจะได้เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า 14 และน่ีคือความ
มัน่ใจท่ีเรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิง่ใดตามพระประสงค์ของพระองค์  พระองค์  ก็ ทรงโปรดฟังเรา
15 และถ้าเรารู ้วา่  พระองค์ ทรงโปรดฟังเรา เม่ือเราทูลขอสิง่ใดๆ เราก็ รู ้วา่เราได้รบัตามท่ีเราทูลขอจาก
พระองค์ น้ัน 16 ถ้าผู้ใดเหน็พี่น้องของตนกระทําบาปอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ี ไม่  นําไปสู่  ความตาย  ผู้ น้ันจงทูลขอ
และพระองค์ ก็ จะทรงประทานชวีติแก่ ผู้ น้ั นที ่ ได้ กระทําบาปซ่ึงไม่ ได้  นําไปสู่  ความตาย บาปท่ี นําไปสู่ ความ
ตายก็ มี ข้าพเจ้ามิ ได้ วา่ให้เขาอธษิฐานสําหรบับาปอยา่งน้ัน 17 การอธรรมทุกอยา่งเป็นบาป  แต่ บาปท่ี ไม่ได้  
นําไปสู่ ความตายก็ มี 18 เราทัง้หลายรู ้วา่ คนใดท่ีบังเกิดจากพระเจ้าก็ ไม่ กระทําบาป  แต่ วา่คนท่ีบังเกิดจาก
พระเจ้าก็ระวงัรกัษาตัว และมารรา้ยน้ันไม่แตะต้องเขาเลย 19 เราทัง้หลายรูว้า่เราเป็นของพระเจ้า และชาว
โลกทัง้สิน้ตกอยู ่ใต้ อาํนาจของความชัว่ 20 และเราทัง้หลายรูว้า่พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว และได้
ทรงประทานความเข้าใจแก่ เรา  เพื่อให ้เรารูจั้กพระองค์ ผู้  เท่ียงแท้ และเราทัง้หลายอยูใ่นพระองค์ ผู้  เท่ียงแท้  
น้ัน คืออยู่ในพระเยซู ครสิต์ พระบุตรของพระองค์  น่ี แหละเป็นพระเจ้าเท่ียงแท้ และเป็นชีว ิตน ิรนัดร์ 21 ลูก
เล็กๆทัง้หลายเอย๋ จงระวงัรกัษาตัวไว ้ให ้พ้นจากรูปเคารพ เอเมน
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จดหมายฉบั บน ้ีเป็นจดหมายส่วนตัวสัน้ๆจากอคัรสาวกยอหน์ไปถึง �ท่านสุภาพสตร ีท่ี ทรงเลือกสรรไว�้
ฉบั บท ่ีสองน้ี เข ียนขึ้นเพื่อใหเ้รารูว้า่เราควรจะประพฤติอยา่งไรต่อผู้ ท่ี สอนเทียมเท็จ และมีคําเตือนพิเศษวา่
ผู้ ท่ี  ไม่ เชื่อคําสอนในพระคัมภีร ์เก ่ียวกับพระเยซู ครสิต์  ก็ ยงัไม่ ได้ ความรอด และคนเหล่าน้ันไม่ควรได้รบัการ
ต้อนร ับอย ่างครสิเตียน

ความจรงิควบคู่กับความรกั
1 ข้าพเจ้าผู้ ปกครอง  เรยีน  มาย ังท่านสุภาพสตร ีท่ี ทรงเลือกสรรไว้ และบรรดาบุตรของเธอ  ผู้ ซ่ึงข้าพเจ้า

รกัเน่ืองด้วยความจรงิน้ัน และมิ ใช ่ แต่ ข้าพเจ้าเท่าน้ัน  แต่ คนทัง้ปวงท่ี ได้  รู ้จักความจร ิงก ็ร ักด ้วย 2 เพราะเหน็
แก่ความจรงิท่ี อยู ่ในเราทัง้หลาย และซ่ึงจะดํารงอยู่กับเราเป็นนิตย์ 3 ขอพระกรุณาธ ิคุณ พระเมตตาคุ ณ 
และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซู ครสิต์  เจ้ าพระบุตรแหง่พระบิดา สถิตอยูกั่ บท ่านทัง้หลาย
ในความจรงิและในความรกั 4 ข้าพเจ้าชื่นชมยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ี ได้  เห ็นบุตรของท่านดําเนินตามความจรงิ
 ตามท่ี เราได้รบัพระบัญญั ติ จากพระบิดา 5 และท่านสุภาพสตรี  บัดน้ี ข้าพเจ้าขอวงิวอนท่าน  มิใช ่เสมือนหน่ึง
วา่ข้าพเจ้าเขียนพระบัญญั ติ  ใหม่  ให ้ แก่  ท่าน  แต่ เป็นพระบัญญั ติ  ท่ี เราได้ มี มาแล้วตัง้แต่ เริม่แรก น่ั นก ็คือให้
เราทัง้หลายรกัซ่ึ งก ันและกัน 6 และความรกัน้ั นก ็ คือ การท่ีเราทัง้หลายดําเนินตามพระบัญญั ติ ของพระองค์
 น่ี เป็นพระบัญญั ติ น้ันซ่ึงท่านทัง้หลายได้ยนิได้ฟังมาตัง้แต่ เริม่แรก เพื่อท่านทัง้หลายจะดําเนินตาม

อยา่รว่มสามั คค ีธรรมกับผู้ ท่ี  ไม่ได้  อยู ่ในพระโอวาท
7 เพราะวา่มี ผู้ ล่อลวงเป็ นอ ันมากออกเท่ียวไปในโลก คือคนท่ี ไม่ รบัวา่พระเยซู ครสิต์  ได้ เสด็จมาเป็นมนษุย์

คนน้ันแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิ ปักษ์ ต่อพระครสิต์ 8 ท่านทัง้หลายจงระวงัตัวให ้ดี เพื่อเราจะได้ ไม่ สูญ
เสียสิง่ท่ีเราได้กระทํามาแล้ว  แต่ จะได้รบับําเหน็จเต็ มท ่ี9  ผู้ ใดละเมิดและไม่ อยู ่ในพระโอวาทของพระครสิต์
 ผู้ น้ั นก ็ ไม่มี  พระเจ้า  ผู้ ใดอยู่ในพระโอวาทของพระครสิต์  ผู้ น้ั นก ็ มี ทัง้พระบิดาและพระบุตร 10 ถ้าผู้ใดมาหา
ท่านและไม่นําพระโอวาทน้ี มาด ้วย อยา่รบัเขาไวใ้นเรอืน และอยา่ขอพรให้เขาเลย 11 เพราะวา่ผู้ ท่ี ขอพรให ้
เขา  ก็  เข ้าส่วนในการกระทําชัว่ของเขาน้ัน 12 ข้าพเจ้าย ังม ีข้อความอกีหลายข้อท่ีจะเขียนมาถึงท่าน  แต่  ก็  ไม่ 
อยากจะเขียนด้วยกระดาษและน้ําหมึก ข้าพเจ้าหวงัใจวา่จะมาหาท่าน และสนทนากันต่อหน้า เพื่อความปี 
ติ  ยนิดี ของเราจะได้ เต็มเป่ียม 13 บรรดาบุตรของน้องสาวของท่านท่ี ได้ ทรงเลือกสรรไว้ ฝากความระลึกถึง
มายงัท่าน เอเมน
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ฉบั บท ่ีสามน้ี เข ียนโดยอคัรสาวกยอหน์ไปถึงกายอสั ซ่ึ งม ีชื่อเสียงดีในการต้อนรบัแขก พวกบรรพบุรุษ
ของครสิตจักรได้เป็นพยานวา่ผู้ ท่ี  เข ียนฉบั บท ่ี2  และ 3  น้ี เป็ นอ ัครสาวกยอหน์  อาจารย ์เอซูเบียสเข้าใจวา่
ยอหน์ได้ เข ียนฉบั บท ่ี2  และ 3  หลังจากท่ี ท่านได้รบัการปล่อยจากเกาะปัทมอส ซ่ึงหลังจากท่ีท่านได้ เข ียน
หนังสือววิรณ์ แล้ว 

ฉบั บน ้ี ได้ ยกยอ่งกายอสัสําหรบัการประพฤติแบบครสิเตียนของเขาได้เตือนเขาถึงเรือ่งดิโอเตรเฟส (ซ่ึง
เป็นผูส้อนผิดและผู้ล่อลวงคนอื่น� และได้ยกยอ่งผู้ชายคนหน่ึงชื่อเดเมตรอิสั

จดหมายถึงกายอ ัสผ ู้เป็ นที ่ รกั 
1 ข้าพเจ้าผู้ ปกครอง  เรยีน กายอสั ท่ี รกั  ผู้ ซ่ึงข้าพเจ้ารกั เน่ืองด้วยความจรงิ น้ัน 2 ท่านท่ี รกั ข้าพเจ้า

ปรารถนามากกวา่ทุกสิง่ท่ีจะให้ท่านจําเรญิขึ้นและมีสุขภาพดี เหมือนอยา่งท่ี จิ ตวญิญาณของท่านจําเรญิ
อยู ่น้ัน 3 เพราะวา่ข้าพเจ้าชื่นชมยนิดีเป็นอยา่งยิง่ เม่ือพวกพีน้่องได้ มา และเป็นพยานถึงความจรงิท่ี อยู ่ในตั 
วท ่าน  ตามท่ี ท่านได้ดําเนินตามความจรงิน้ัน 4  ไม่มี  สิ ่งใดท่ีจะทําใหข้้าพเจ้ายนิดียิง่กวา่น้ี คือท่ี ได้ ย ินว ่า  บุ ตร
ทัง้หลายของข้าพเจ้าดําเนินตามความจรงิ

การต้อนรบัและชว่ยเหลือผู้ รบัใช ้ของพระเจ้า
5 ท่านท่ี รกั เม่ือท่านกระทําสิง่ใดแก่ พี่ น้องและแก่ คนแปลกถิน่ ท่านก็กระทําอยา่งสัตย ์ซ่ือ 6 เขาเหล่าน้ัน

ได้เป็นพยานต่อหน้าครสิตจักรถึงความรกัของท่าน ถ้าท่านจะชว่ยจัดส่งเขาเหล่าน้ันในการเดินทางของเขา
 ตามท่ี สมควรตามแบบอยา่งของพระเจ้า ท่านก็จะกระทําดี 7 เขาเหล่าน้ันได้ออกไปเพราะเหน็แก่พระนาม
ของพระองค์ และไม่ ได้ รบัสิง่ใดจากพวกต่างชาติ เลย 8 ฉะน้ันเราควรต้อนรบัคนอยา่งน้ัน เพื่อเราจะได้เป็น
ผู้รว่มงานกับความจรงิ

คําเตือนต่ อด ิโอเตรเฟส
9 ข้าพเจ้าได้ เข ียนถึงครสิตจั กร  แต่  ดิ โอเตรเฟส  ผู้ อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตท่ามกลางพวกเขาหาได้รบัรอง

เราไว ้ไม่ 10  เหตุ ฉะน้ันถ้าข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะจดจําการกระทําทัง้หลายของเขา คือท่ีเขาพรํา่กล่าวใส่ความ
เราด้วยถ้อยคําประสงค์ รา้ย และเท่าน้ั นก ็ยงัไม่ สาแก่ใจ เขาเองไม่ยอมรบัรองพี่น้องเหล่าน้ัน และหนําซ้ําย ั
งก ี ดก ันคนท่ี ใคร ่จะรบัรองเขา และไล่เขาออกจากครสิตจักรไปเสีย 11 ท่านท่ี รกั อยา่เอาเยีย่งสิง่ท่ี ชัว่  แต่ จง
เอาอยา่งสิง่ท่ี ดี  ผู้  ท่ี  ทําดี  ก็ มาจากพระเจ้า  ผู้  ท่ี ทําชั ่วก ็ ไม่  เห ็นพระเจ้า

คําสรรเสรญิสําหรบัเดเมตรอิสั
12 เดเมตรอิสัได้รบัการชื่นชมจากคนทัง้ปวง และความจรงิเองก็เป็นพยานอยู่ในตัวของมันเองอยู ่แล้ว 

 ใช ่ แล้ว เราเองก็เป็นพยานด้วย และท่านก็ รู ้วา่คําพยานของเราเป็นความจรงิ 13 ข้าพเจ้ามีหลายเรือ่งท่ีจะ
เขียน  แต่  ไม่ อยากจะเขียนถึงท่านด้วยน้ําหมึกและปากกา 14  แต่ ข้าพเจ้าหวงัใจวา่จะได้พบท่านในเรว็ๆน้ี
และจะได้ พู  ดก ันต่อหน้า ขอสันติสุขจงมี แก่  ท่าน บรรดาสหายของเราฝากคําคํานับมายงัท่าน ขอฝากความ
ระลึกถึงมายงับรรดาสหายแต่ละคนตามชื่อของเขาน้ัน
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 ผู้  เข ียนจดหมายฉบั บน ้ีคือยูดาสซ่ึงเป็นน้องชายของยากอบ ท่านทัง้สองเป็นน้องชายของพระเยซู เจ้า คือ

เป็นบุตรชายของโยเซฟและมารยี์  แต่ ท่านทัง้สองได้ถ่อมใจลงและเรยีกตัวเองวา่ � ผู้รบัใช ้( ทาส ) ของพระ
เยซู ครสิต์ �

 ยู ดาสได้เตือนพวกครสิเตียนเก่ียวกับผู้สอนเทียมเท็จเหมือนกับจดหมายฉบั บท ่ี2 ของเปโตรและขอให ้ผู้
อา่น � ต่อสู้ อยา่งจรงิจังเพื่อความเชื่อ� โดยเตือนเขาวา่  หลังจากท่ี พระเจ้าทรงชว่ยพวกอสิราเอลใหพ้้นจาก
การเป็นทาสในประเทศอยีปิต์  พระองค์  ได้ ทรงทําลายทุกคนในพวกเขาท่ี ไม่เชื่อ  พระองค์  ได้ ทรงรกัษาคน
บาปไว้จนกวา่จะถึงเวลาพิพากษา  พระองค์  ได้ ทรงทําลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ และพระองค์จะ
ทรงพิพากษาคนท่ี กล ่าวก้าวรา้วและ �คนเพ้อฝันแต่เรือ่งสกปรกโสโครกเหล่าน้ี ได้ กระทําให้เน้ือหนังเป็น
มลทิน�  ยู ดาสได้ ใช ้ คําพยากรณ์ ของเอโนคเก่ียวกับการครอบครองของพระครสิต์ (ในยุค 1000  ปี ) และการ
พิพากษาของพระองค์ ในเวลาน้ัน 

 คํานํา 
1  ยู ดาส  ผู้รบัใช ้ของพระเยซู ครสิต์ และเป็นน้องชายของยากอบ  เรยีน คนทัง้หลายท่ีทรงชาํระตัง้ไว ้ให ้ 

บรสุิทธิ ์โดยพระเจ้าพระบิดา และท่ีทรงคุ้มครองรกัษาไวใ้นพระเยซู ครสิต์ และท่ีทรงเร ียกไว ้ แล้ว 2 ขอพระ
เมตตาคุ ณ  สันติสุข และความรกัจงเพิม่ทวยีิง่ขึ้นแก่ท่านทัง้หลายเถิด

คําเตือนใหค้รสิเตียนต่อสู้อยา่งจรงิจังเพื่อความเชื่อ
3 ท่านท่ีรกัทัง้หลาย เม่ือข้าพเจ้าพากเพียรเขียนถึงท่านทัง้หลายในเรือ่งเก่ียวกับความรอดสําหรบัคน

ทัว่ไปน้ัน ข้าพเจ้าก็ เห ็ นว ่า ข้าพเจ้าจําเป็นต้องเขียนเตือนสติท่านให ้ต่อสู้ อยา่งจรงิจังเพื่อความเชื่อซ่ึงครัง้
หน่ึงได้ทรงโปรดมอบไว ้แก่ว ิ สุทธ ิชนแล้ว 4 เพราะวา่มีบางคนได้เล็ดลอดเข้ามาอยา่งไม่ รูตั้ว ซ่ึงเป็นผู้ ท่ี  ถู 
กเล็งไว้ล่วงหน้ามานานแล้ วว ่าจะได้รบัการพิพากษาลงโทษอยา่งน้ี เป็นคนอธรรม  ท่ี  ได้  บิ ดเบือนพระคุณ
ของพระเจ้าของเราไปเป็นการกระทําความชัว่ชา้ลามก และได้ปฏิเสธพระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียง
พระองค์ เดียว และพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ตัวอยา่งของความชัว่รา้ยท่ีต้องรบัการพิพากษาลงโทษ
5  ถึงแม้ วา่ท่านเคยรูเ้รือ่งเหล่าน้ีมาแล้ วก ็ ตาม ข้าพเจ้าก็ยงัปรารถนาให้ท่านทัง้หลายระลึ กวา่  องค์ พระ

ผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดชว่ยให้พลไพรน้ั่นรอดจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ แล้ว ภายหลังพระองค์ ได้ ทรงทําลายคนเห
ล่าน้ั นที ่ ไม่ เชื่อพระองค์ เสีย 6 และเหล่าทูตสวรรค์ ท่ี  ไม่ได้ รกัษาเทวสภาพของตน  แต่  ได้ ละทิง้ถิน่ฐานของ
ตนน้ัน  พระองค์  ก็ได้ ทรงจองจําไวด้้วยโซ่ตรวนอนัเป็นนิรนัดร์ ขังไวใ้นท่ีมืดจนกวา่จะถึงการพิพากษาในวนั
สําคัญยิง่น้ัน 7 เชน่เดียวกับเมืองโสโดมและเมืองโกโมราหแ์ละเมืองท่ี อยู ่รอบๆน้ัน  ท่ี  ได้ หลงตัวไปกับการผิด
ประเวณี และมัวเมาในกามวติถาร  ก็ได้ ทรงบัญญั ติ  ไว ้เป็นตัวอยา่งของการท่ีจะต้องได้รบัพระอาชญาในไฟ
นิรนัดร์

 ผู้ สอนเทียมเท็จ
8  เชน่เดียวกัน คนเพ้อฝันแต่เรือ่งสกปรกโสโครกเหล่าน้ี ได้ กระทําใหเ้น้ือหนังเป็นมลทิน  ดู หมิน่ผู้ มีอาํนาจ 

และพูดจาใหร้า้ยต่อผู้ มี  บรรดาศักดิ ์9 ฝ่ายอคัรเทวทูตาธ ิบด ี มี คาเอล ครัน้เม่ือท่านโต้เถียงกับพญามารเรือ่ง
ศพของโมเสส ท่านเองก็ยงัไม่บังอาจตัง้ข้อกล่าวหาอยา่งเยย้หยนัต่อมารเลย  ได้  แต่ เพียงกล่าววา่ � ขอให ้ 
องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงหา้มเจ้าเถิด� 10  แต่ วา่คนเหล่าน้ี พู ดใหร้า้ยถึงสิง่ท่ีเขาเองไม่ รูจั้ก  แต่  ได้ กระทําตามสิง่
ท่ีตนเองรูจั้กตามสัญชาตญาณ เหมือนสัตวเ์ดียรจัฉานท่ี ไม่มีความคิด เขาได้กระทําใหต้นเองเส่ือมทรามไป
ด้วยการน้ัน 11  วบิัติ จงมี แก่  เขา เพราะเขาได้ดําเนินในทางของคาอนิ และได้วิง่พล่านไปตามความผิดพลาด
ของบาลาอมัเพราะเหน็แก่ สินจ้าง และได้พินาศไปในการกบฏอยา่งโคราห์ 12 คนเหล่าน้ีเป็นรอยด่างในการ
ประชุมเล้ียงผู กร ักของท่านทัง้หลาย ขณะเขารว่มการเล้ียงกั บท ่าน เขาเล้ียงแต่ตนเองโดยไม่เกรงกลัวเลย
เขาเป็นเมฆท่ีปราศจากน้ําท่ี ถู กพัดลอยไปตามลม เป็นต้นไม้ ท่ี ผลของมันเหีย่วแหง้ไปจึงไม่ มี ผลอยู ่เลย และ
ตายมาสองหนแล้ว เพราะถูกถอนออกทัง้ราก 13 เป็นคล่ื นที ่บ้าคลัง่ในมหาสมุทร  ท่ี ซัดฟองของความบัดสี
ของตนเองขึ้นมา เขาเป็นดาวท่ีลอยลับไป เป็นผู้ ท่ี ตกอยู่ในความมืดทึบตลอดกาล 14 เอโนคคนท่ี เจ ็ดนับ
แต่ อาด ัมได้ พยากรณ์ ถึงคนเหล่าน้ี ด้วยวา่ � ดู  เถิด  องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพรอ้มกับพวกว ิสุทธ ิชนของ
พระองค์หลายหม่ืน 15 เพื่อทรงพิพากษาปรบัโทษคนทัง้ปวง และทรงกระทําให ้ทุ รชนทัง้ปวงรูสึ้กตัวถึงการ
อธรรมท่ีเขาได้กระทําด้วยใจชัว่ และรูสึ้กตัวถึงการหยาบชา้ทัง้หมดท่ี ทุ รชนคนบาปเหล่าน้ันได้ กล ่าวรา้ยต่อ
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พระองค์� 16 คนเหล่าน้ีมักเป็นคนบ่น เป็นคนโพนทะนา เป็นคนดําเนินตามตัณหาอนัชัว่ของตัว และปาก
เขากล่าวคําโออ้วดต่างๆ เป็นคนยกยอผู้อื่นเพื่อหวงัประโยชน์ของตน 17  แต่ วา่ท่านท่ีรกัทัง้หลาย ท่านจง
ระลึกถึงคําพยากรณ์เม่ื อก ่อนของเหล่าอคัรสาวกของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราท่ี ได้  กล ่าวไว้
18 คือวา่ พวกอคัรสาวกน้ันได้บอกท่านทัง้หลายวา่ �ในสมัยสุดท้ายจะมีคนเยาะเยย้บังเกิดขึ้น เขาเป็นคนท่ี
ดําเนินตามตัณหาอนัชัว่ของตัว� 19 คนเหล่าน้ีคือคนท่ีแยกตัวออกมาและประพฤติตัวตามโลกียวสัิย และ
ปราศจากพระวญิญาณ

ทรงบัญชาใหอ้ธษิฐานและเป็นพยาน
20  แต่ ท่านทัง้หลายผู้เป็ นที ่ รกั จงก่อสรา้งตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ ออ ันบร ิสุทธ ์ิยิง่ของท่าน โดยการ

อธษิฐานด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ21 จงรกัษาตัวไว้ในความรกัของพระเจ้า คอยพระกรุณาของพระเยซู 
ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราจนถึงชีว ิตน ิรนัดร์ 22 และจงแสดงความเมตตาต่อบางคน โดยรู ้ความต่าง
กัน 23 และจงชว่ยคนอื่นๆให้รอดโดยความกลัวด้วยการฉุดเขาออกมาจากไฟ จงเกลียดชงัแม้ แต่ เส้ือผ้าท่ี
เปรอะเป้ือนด้วยเน้ือหนังเถิด 24  บัดน้ี  แด่  พระองค์  ผู้ ทรงสามารถคุ้มครองรกัษาท่านมิ ให ้ล้มลง และทรงนํา
ท่านให ้ตัง้อยู ่จําเพาะสงา่ราศีของพระองค์โดยปราศจากตําหนิ และมีความรา่เรงิยนิดีอยา่งเหลือล้น 25 สงา่
ราศี พระอาน ุภาพ  การครอบครอง และศักดานภุาพจงมี แด่ พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่เพียงพระองค์ 
เดียว พระผู้ชว่ยใหร้อดของเรา ทัง้ปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆไปเป็นนิตย์ เอเมน



 หน ังสือววิรณ์ 1:1 999  หน ังสือววิรณ์ 1:11

 ประวติั ความเป็นมาของ
 หน ังสือววิรณ์

 หน ังสือเล่ มน ้ีเป็นเล่มเดียวในพระคัมภีรซ่ึ์งเริม่ต้นและลงท้ายวา่  ผู้  ท่ี อา่นและประพฤติ ตามคําสัง่สอนท่ี 
เข ียนไวใ้นหนังสือเล่ มน ้ีจะได้รบัพระพร

อคัรสาวกยอหน์เป็นผู้ เข ียนหนังสือเล่ มน ี้ (1:4) ในปี ค�ศ� 95  ขณะท่ี ท่านถูกเนรเทศไปอยู ่ท่ี เกาะปัทมอส
(1:9) �ววิรณ์ของพระเยซู ครสิต์ �  น้ี  ได้  เข ียนไปถึงครสิตจักรทัง้ 7  แห ่งโดยผู้นําของแต่ละแหง่ ( ทูต ) เพื่อจะ
เข้าใจหนังสือววิรณ์ ได้  อยา่งละเอยีด เราควรอา่นหนังสือดาเนียลก่อน เพราะวา่คําพยากรณ์ในหนังสือดา
เนียลเป็นพื้นฐานสําหรบัคําพยากรณ์ ในหนังสือววิรณ์คําสัง่สอนสําหรบัครสิตจักรทัง้ 7 น้ั นก ็เป็นสําหรบั
สมัยน้ัน (1:11)  แต่  คําพยากรณ์ ส่วนมากก็เป็นสําหรบัอนาคต � เหตุการณ์ ซ่ึงจะเกิดขึ้นในภายหน้า� (1:19)
คําสัง่สอนสําหรบัครสิตจักรทัง้ 7  น้ัน ซ่ึงอยู่ในบทท่ี 2  และ 3  ก็ เป็นสําหรบัครสิตจักรในเวลาน้ันเอง คือคริ
สตจักรทัง้ 7  น้ัน  ไม่ได้ เปรยีบเทียบกับเวลา 7  สม ัยของครสิตจักรซ่ึงจะต้องสําเรจ็ก่อนการเสด็จกลับมาของ
พระครสิต์ (ซ่ึงเป็นคําสอนเท็จ� เพราะวา่ถ้าเป็นอยา่งน้ัน คําสอนของพระเยซูวา่พระองค์จะกลับมาอยา่ง
ขโมย และเราควรคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูตลอดน้ั นก ็จะผิดไป (มธ 24:36; มก 13:32-37)
และคําตรสัท่ี วา่ � ไม่ใช ่ธุระของท่านท่ีจะรูเ้วลาและวาระซ่ึงพระบิดาได้ทรงกําหนดไว้โดยสิทธิอาํนาจของ
พระองค์� (กจ 1:7)  ก็ จะผิดไปเช ่นก ัน  แต่ ละคนท่ีตัง้วนัและเวลาสําหรบัการเสด็จกลับมาของพระเยซู ก็ 
ทําผิ ดอย ่างมากมาย

เราควรจะพยายามตีความหมายของหนังสือววิรณ์ น้ี  อยา่งตรงไปตรงมา  หน ังสือน้ี พู ดถึงการปรากฏของ
ผู้ต่อต้านพระครสิต์และผู้ พยากรณ์  เท็จ การทุกข์ทรมานยิง่ใหญ่ซ่ึงเป็นเวลา 3  ปี  ครึง่  หรอื 42  เดือน และ
การท่ี ผู้ ต่อต้านพระครสิต์จะเป็นผู้นําของโลกและต้องการให ้ทุ กคนนมัสการเขาด้วย  หน ังสือน้ี กล ่าวถึงการ
ปกป้องของพระเจ้าต่อประเทศอสิราเอล การเสด็จกลับมาของพระเยซู พร ้อมด้วยสงา่ราศี การสงครามท่ี
อารมาเกดโดน การครอบครองของพระเยซูในโลกน้ี เป็นเวลา 1000  ปี บนบัลลั งก ์ของกษั ตร ิย ์ดาวดิ และ
การพิพากษาครัง้สุดท้ายต่อพวกคนท่ี ไม่ เชื่อท่ีตายไปแล้ว ในท่ีสุดพระเจ้าจะประทานกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ให ้
มาอยู่บนโลกน้ี และพวกท่ีรอดแล้วจะประสบความสุ ขน ิรนัดรกั์บพระเจ้าและพระครสิต์ (22:18-19)  หน 
ังสือน้ีเป็นหนังสือปิดท้ายพระคัมภีร ์ทําให ้พระคัมภีรเ์สรจ็บรบูิ รณ ์

ววิรณ์ของพระครสิต์ต่อยอหน์
1 ววิรณ์ ของ พระ เยซู ครสิต์ ซ่ึง พระเจ้า ได้ ทรง ประทาน แก่ พระองค์ เพื่อ ชีแ้จง ให ้ผู้รบั ใช ้ทัง้ หลาย ของ

พระองค์ รู ้ถึงสิง่ท่ีจะต้องอุบั ติ ขึ้นในไม่ ชา้ และพระองค์ ได้ ทรงใช ้ทูตสวรรค์ ของพระองค์ไปสําแดงแก่ยอหน์
ผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 2 ยอหน์เป็นพยานฝ่ายพระวจนะของพระเจ้า และเป็นพยานฝ่ายคําพยานของพระเยซู 
ครสิต์ และเป็นพยานในเหตุ การณ์ ทัง้สิน้ซ่ึงท่านได้ เห ็นน้ัน 3 ขอความสุขจงมี แก่ บรรดาผู้อา่นและผู้ฟังคํา
พยากรณ์ เหล่าน้ี และถือรกัษาข้อความท่ี เข ียนไวใ้นคําพยากรณ์ น้ี เพราะวา่เวลาน้ันใกล้ เข ้ามาแล้ว

 เข ียนถึงครสิตจักรทัง้เจ็ดในแควน้เอเชยี
4 ยอหน์เรยีนมายงัครสิตจักรทัง้เจ็ดท่ี อยู ่ในแควน้เอเชยี  ขอให ้ท่านทัง้หลายจงได้รบัพระคุณและสันติสุข

จากพระองค์ ผู้ ทรงเป็นอยู ่เดีย๋วน้ี และผู้ทรงเป็นอยูใ่นกาลก่อน และผู้จะเสด็จมาน้ัน และจากพระวญิญาณ
ทัง้เจ็ดท่ี อยู ่ หน ้าพระท่ีน่ังของพระองค์ 5 และจากพระเยซู ครสิต์  ผู้ ทรงเป็นพยานท่ี สัตย์ซ่ือ และทรงเป็นผู้
แรกท่ี ได้ ฟ้ืนจากความตาย และผู้ทรงครอบครองกษั ตร ิย์ทัง้ปวงในโลก  แด่  พระองค์  ผู้ ทรงรกัเราทัง้หลาย
และได้ทรงชาํระบาปของเราด้วยพระโลหติของพระองค์ 6 และทรงตัง้เราไว ้ให ้เป็นกษั ตร ิย์และเป็นปุโรหติ
ของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์  พระเกียรติ และไอศวรรยจ์งมี แด่  พระองค์ สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน

คํานับมายงัครสิตจักรทัง้หลาย
7� ดู  เถิด  พระองค์ จะเสด็จมาในเมฆ และนัยน์ตาทุกดวงและคนเหล่าน้ั นที ่ ได้ แทงพระองค์จะเหน็พระองค์

และมนษุย ์ทุ กชาติทัว่โลกจะรํา่ไห้เพราะพระองค์� จงเป็นไปอยา่งน้ัน เอเมน 8  องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ตร ัสว ่า
�เราเป็ นอ ัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและเป็นอวสาน  ผู้ ทรงเป็นอยู ่เดีย๋วน้ี  ผู้  ได้ ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน
 ผู้ จะเสดจ็มาน้ัน และผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด� 9  ข้าพเจ้า ยอหน์  พี่ น้องของท่านทัง้หลาย  ผู้ เป็นเพื่อน
รว่มการยากลําบาก และรว่มราชอาณาจั กร และรว่มความอดทนของพระเยซู ครสิต์ ข้าพเจ้าจึงได้มาอยู ่ท่ี 
เกาะปัทมอส เน่ืองด้วยพระวจนะของพระเจ้า และเน่ืองด้วยคําพยานของพระเยซู ครสิต์ 10 พระวญิญาณได้
ทรงดลใจข้าพเจ้าในวนัขององค์ พระผู้เป็นเจ้า และข้าพเจ้าได้ยนิพระสุรเสียงดังมาจากเบื้องหลังข้าพเจ้า
ดุจเสียงแตร 11 ตร ัสว ่า �เราเป็ นอ ัลฟาและโอเมกา เป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย และส่ิงซึ่งท่าน
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ได้ เห ็นจงเขียนไว้ในหนังสือ และฝากไปให้คริสตจักรท้ังเจด็ท่ี อยู ่ในแควน้เอเชยี คือคริสตจักรท่ีเมือง
เอเฟซัส เมืองสเมอร ์นา เมืองเปอร ์กาม ัม เมืองธิยาทิ รา เมืองซาร ์ดิส เมืองฟีลาเดลเฟีย และเมืองเลา
ดี เซ ีย� 12 ข้าพเจ้าจึงเหลียวมาทางพระสุรเสียงท่ีตรสัแก่ข้าพเจ้าน้ัน ครัน้เหลียวแล้วข้าพเจ้าก็ เห ็นคัน
ประทีปทองคําเจ็ดคัน 13 และในท่ามกลางคันประทีปทัง้เจ็ดคันน้ัน  มี  ผู้  หน ึ่งเหมือนกับบุตรมนษุย์ ทรงฉลอง
พระองค์กรอมพระบาท และทรงคาดผ้ารดัประคดทองคําท่ี พระอุระ 14พระเศียรและพระเกศาของพระองค์
ขาวดุจขนแกะสี ขาว และขาวดุจห ิมะ และพระเนตรของพระองค์ ดุ จเปลวเพลิง 15 พระบาทของพระองค์ ดุ 
จทองสัมฤทธิ์เงางาม ราวกับวา่ได้ ถู กหลอมในเตาไฟ พระสุรเสียงของพระองค์ ดุ จเสียงน้ํามากหลาย 16  
พระองค์ ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวงไวใ้นพระหตัถ์เบื้องขวาของพระองค์ และมีพระแสงสองคมท่ีคมกรบิออก
มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ และสี พระพักตร ์ของพระองค์ ดุ  จด ังดวงอาทิตย ์ท่ี ฉายแสงด้วยฤทธานุภาพ
ของพระองค์ 17 เม่ือข้าพเจ้าได้ เห ็นพระองค์ ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนท่ีตาย
แล้ว  แต่  พระองค์ ทรงแตะตัวข้าพเจ้าด้วยพระหตัถ์เบื้องขวา  แล ้วตรสัแก่ข้าพเจ้าวา่ �อยา่กลัวเลย เราเป็น
เบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย 18 และเป็นผู้ ท่ี ดํารงชวีติอยู่ เราได้ตายแล้ว  แต่  ดู  เถิด เราก็ยงัดํารงชวีติ
อยูต่ลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน และเราถือลู กก ุญแจแหง่นรกและแหง่ความตาย

ยอหน์เขียนถึงอนาคตกาล
19 จงเขียนเหตุ การณ์ ซึ่งเจ้าได้ เหน็ และเหตุ การณ์  ท่ี กําลังเป็นอยู ่ขณะน้ี กั บท ้ังเหตุ การณ์ ซึ่งจะเกิด

ขึ้นในภายหน้าด้วย 20 ส่วนความลึ กล ับของดาวท้ังเจด็ดวงซึ่งเจ้าได้ เห ็นในมือข้างขวาของเรา และแหง่
คันประทีปทองคําท้ังเจด็น้ัน  ก ็ คือ ดาวท้ังเจด็ดวงได้ แก่  ทูตสวรรค์ ของครสิตจักรท้ังเจด็ และคันประทีป
เจด็คันซ่ึงเจ้าได้ เห ็นแล้ วน ้ันได้ แก่ ครสิตจักรท้ังเจด็�

2
ถึงผู้ส่งข่าวแหง่ครสิตจักรท่ีเมืองเอเฟซัส

1�จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห ่งครสิตจักรท่ีเมืองเอเฟซั สว ่า � พระองค์  ผู้ ทรงถือดาวท้ังเจด็ไวใ้นพระหตัถ์
เบื้องขวาของพระองค์ และดําเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคําท้ังเจด็น้ันตร ัสด ังน้ี วา่ 2 เรารูจั้กแนว
การกระทําของเจ้า  รู ้ความเหน่ือยยากและความอดทนของเจ้า และรูว้า่เจ้าไม่สามารถทนต่อทุรชนได้
 เจ้ าได้ลองใจคนเหล่าน้ั นที ่ กล ่าววา่เขาเป็ นอ ัครสาวก และหาได้เป็นไม่ และเจ้าก ็เห ็ นว ่าเขาเป็นคนมุสา
3 เรารูว้า่พวกเจ้าได้ทนและมี ความเพียร และเหน่ือยยากเพราะเหน็แก่นามของเรา และมิ ได้ ออ่นระอา
ไป 4  แต่ เรามีข้อท่ีจะต่อวา่เจ้าบ้าง คือวา่เจ้าละท้ิงความร ักด ้ังเดิมของเจ้า 5  เหตุ  ฉะน้ัน จงระลึกถึง
สภาพเดิ มท ่ี เจ้ าได้หล่นจากมาแล้ วน ้ัน จงกลับใจเสียใหม่ และประพฤติตามอยา่งเดิม  มิ ฉะน้ันเราจะ
รบีมาหาเจ้า และจะยกคันประทีปของเจ้าออกจากท่ี เวน้ไว ้แต่  เจ้ าจะกลับใจใหม่ 6  แต่ วา่พวกเจ้าย ังม ี 
ความดี  อยู ่ บ้าง คือวา่เจ้าเกลียดช ังก ิจการของพวกนิโคเลาส์นิยมท่ีเราเองก ็เกล ียดชงัเช ่นก ัน 7 ใครมี 
หูก ็ ให ้ฟงัข้อความซ่ึงพระวญิญาณตรสัไว ้แก่ ครสิตจักรท้ังหลาย  ผู้ ใดมี ชยัชนะ เราจะให ้ผู้ น้ั นก ินผลจาก
ต้นไม้ แห ่งชวีติ  ท่ีอยู ่ในท่ามกลางอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า�

ถึงผู้ส่งข่าวแหง่ครสิตจักรท่ีเมืองสเมอร ์นา 
8 จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห ่งครสิตจักรท่ีเมืองสเมอรน์าวา่ � พระองค์  ผู้ ทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้อง

ปลาย  ผู้ ซ่ึงส้ินพระชนม์ แล้ว และกลับฟ้ืนขึ้ นอ ีก  ได้ ตร ัสด ังน้ี วา่ 9 เรารูจั้กแนวการกระทําของเจ้า และ
เรารูว้า่พวกเจ้ามี ความทุกข์ ลําบากและยากจน ( แต่ วา่เจ้าก ็ม่ังมี ) และรูเ้รือ่งการหม่ินประมาทของคน
เหล่าน้ั นที ่ กล่าววา่ เขาเป็นพวกยวิและหาได้เป็นไม่  แต่ พวกเขาเป็นธรรมศาลาของซาตาน 10 อยา่กลัว
ความทุกข์ทรมานต่างๆซ่ึงเจ้าจะได้ร ับน ้ัน  ดู  เถิด พญามารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจ
เจ้า และเจ้าท้ังหลายจะได้รบัความทุกข์ทรมานถึงสิบวนั  แต่  เจ้ าจงสัตย์ซ่ือจนถึงความตาย และเราจะ
มอบมงกุฎแหง่ชวีติให ้แก่  เจ้า 11 ใครมี หูก ็ ให ้ฟงัข้อความซึ่งพระวญิญาณตรสัไว ้แก่ ครสิตจักรท้ังหลาย
 ผู้  ท่ี  มี ชยัชนะจะไม่ ได้ รบัอนัตรายจากความตายครัง้ท่ีสองเลย�

ถึงผู้ส่งข่าวแหง่ครสิตจักรท่ีเมืองเปอร ์กาม ัม
12 จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห ่งครสิตจักรท่ีเมืองเปอร ์กาม ัมวา่ � พระองค์  ผู้ ทรงถือดาบสองคมท่ีคมกรบิ

ตร ัสด ังน้ี วา่ 13 เรารูจั้กแนวการกระทําของเจ้า เรารูจั้กท่ี อยู ่ของเจ้าคือเป็ นที ่น่ังของซาตาน  เจ้ ายดึนาม
ของเราไว ้มั่น และไม่ปฏิเสธความเชื่อในเรา  แม้ ในเวลาท่ีอ ันที พาผู้เป็นพยานท่ี สัตย ์ซ่ือของเรา ต้องถูก
ฆา่ในท่ามกลางพวกเจ้าในท่ีซึ่งซาตานอยู่ 14  แต่ เรามีข้อท่ีจะต่อวา่เจ้าบ้างเลก็น้อย คือพวกเจ้าบางคน
ถือตามคําสอนของบาลาอมั ซ่ึงสอนบาลาคให ้ก่อเหตุ  เพื่อให ้ ชนชาติ อสิราเอลสะดุด คือให้เขากินของท่ี 
ได้ บูชาแก่ รู ปเคารพแล้วและให้เขาล่วงประเวณี 15 และมีพวกเจ้าบางคนท่ีถือคําสอนของพวกนิโคเลา
ส์นิยมด้วยเหมือนกัน  ท่ี เราเองก ็เกลียดชงั 16 จงกลับใจเสียใหม่  มิ ฉะน้ันเราจะรบีมาหาเจ้า และจะสู้กับ
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เขาเหล่าน้ันด้วยดาบแหง่ปากของเรา 17 ใครมี หูก ็ ให ้ฟงัข้อความซ่ึงพระวญิญาณตรสัไว ้แก่ ครสิตจักร
ท้ังหลาย  ผู้  ท่ี  มี  ชยัชนะ เราจะให ้ผู้ น้ั นก ินมานาท่ีซ่อนอยู่ และจะให้หนิขาวแก่ ผู้ น้ันด้วย  ท่ี หนิน้ั นม ีชื่อใหม่ 
จาร ึกไวซ่ึ้งไม่ มี  ผู้ ใดรูเ้ลยนอกจากผู้ ท่ี รบัเท่าน้ัน�

ถึงผู้ส่งข่าวแหง่ครสิตจักรท่ีเมืองธยิาทิ รา 
18 จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห ่งครสิตจักรท่ีเมืองธยิาทิ รา  วา่ � พระองค์  ผู้ ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้า  ผู้ 

ทรงมีพระเนตรดุจเปลวไฟ และมีพระบาทดุจทองสัมฤทธิ์เงางาม  ได้ ตร ัสด ังน้ี วา่ 19 เรารูจั้กแนวการก
ระทําของเจ้า  ความรกั  การปรนนิบัติ  ความเชื่อ และความเพียรของเจ้า และแนวการกระทําของเจ้า
และรู้วา่การเบื้องปลายของเจ้ามีมากกวา่การเบื้องต้น 20  แต่ เรามีข้อท่ีจะต่อวา่เจ้าบ้างเลก็น้อย คือ
พวกเจ้ายอมให ้ผู้ หญิงชื่อเยเซเบล  ท่ี ยกตัวขึ้นเป็นผู้ พยากรณ์  หญิง หญิงน้ันสอนและล่อลวงพวกผู้ รบั
ใช ้ของเรา  ให ้ ล่วงประเวณี และให้กินของท่ีบูชาแก่ รู ปเคารพแล้ว 21 เราได้ ให ้โอกาสหญิงน้ันกลับใจจาก
การล่วงประเวณีของนาง  แต่ นางก ็ไม่ได้  กล ับใจเลย 22  ดู  เถิด เราจะท้ิงหญิงน้ันไว้บนเตียง และคนท้ัง
หลายท่ี ล่วงประเวณี กับนาง เราก็จะท้ิงไว ้ให ้ผจญกับความระทมทุกข์ เวน้ไว ้แต่ วา่คนเหล่าน้ันจะกลับใจ
จากการกระทําของตน 23 เราจะประหารลูกท้ังหลายของหญิงน้ันเสียให ้ตาย และครสิตจักรท้ังหลาย
จะได้ รู ้วา่เราเป็นผู้พินิจพิจารณาจิตใจ และเราจะให ้สิ ่งตอบแทนแก่ เจ้ าท้ังหลายทุกคนให้เหมาะสมกับ
การงานของเจ้า 24 สําหรบัพวกเจ้า และคนอื่ นที ่ เหลืออยู ่ ท่ี เมืองธิยาทิ รา  ผู้  ไม่ ถือคําสอนน้ี และไม่ รู ้จัก
ส่ิงท่ีเขาเรยีกวา่ ความล้ําลึกของซาตานน้ัน เราขอบอกวา่ เราจะไม่มอบภาระอื่นให ้เจ้า 25  แต่  สิ ่งท่ี เจ้ 
ามี อยู ่ แล ้ วน ้ัน จงยดึไว ้ให ้มั่นจนกวา่เราจะมา 26  ผู้ ใดมีชยัชนะและถือรกัษากิจการของเราไว ้จนถึงท่ีสุด 
�เราจะให ้ผู้ น้ั นม อีาํนาจครอบครองบรรดาประชาชาติ 27 และผูน้ั้นจะบังคับบัญชาคนท้ังหลายด้วยคทา
เหลก็ เหมือนกับเมื่อหม้ อด ินของชา่งหม้อท่ีแตกออกเป็นเส่ียงๆ�  ตามท่ี เราได้รบัจากพระบิดาของเรา
28 และเราจะมอบดาวประจํารุง่ให ้แก่  ผู้  น้ัน 29 ใครมี หูก ็ ให ้ฟงัข้อความซ่ึงพระวญิญาณตรสัไว ้แก่ ครสิต
จักรท้ังหลายเถิด� �

3
ถึงผู้ส่งข่าวแหง่ครสิตจักรท่ีเมืองซาร ์ดิส 

1 �จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห ่งครสิตจักรท่ีเมืองซาร ์ดิ  สว ่า � พระองค์  ผู้ ทรงมีพระวญิญาณท้ังเจด็ของ
พระเจ้า และทรงมีดาราเจด็ดวงน้ัน  ได้ ตร ัสด ังน้ี วา่ เรารูจั้กแนวการกระทําของเจ้า  เจ้ าได้ชื่อวา่มี ช ีวิ
ตอยู่  แต่ วา่เจ้าได้ตายเสียแล้ว 2  เจ้ าจงระแวดระวงัให ้ดี และกระตุ้นส่วนท่ี เหลืออยู ่ซ่ึงจวนจะตายอยู ่
แล ้ วน ้ันให ้แข ็งแรงขึ้น เพราะวา่เราไม่พบการประพฤติของเจ้าดี พร ้อมต่อพระพักตร ์พระเจ้า 3  เหตุ  
ฉะน้ัน  เจ้ าจงระลึกวา่เจ้าได้รบัและได้ยนิอะไร จงยดึไว ้ให ้มั่นและกลับใจเสียใหม่ ฉะน้ันถ้าเจ้าไม่เฝ้า
ระวงั เราจะมาหาเจ้าเหมือนอยา่งขโมย และเจ้าจะไม่ รู ้วา่เราจะมาหาเจ้าเม่ือไร 4  แต่  ก ็ มี พวกเจ้าสอง
สามชื่อท่ีเมืองซาร ์ดิ สท่ี ไม่ได้ กระทําให้เส้ือผ้าของตนมี มลทิน และเขาเหล่าน้ันจะแต่งตัวสีขาวเดินไป
กับเรา เพราะวา่เขาเป็นคนท่ีสมควรแล้ว 5  ผู้ ใดมี ชยัชนะ  ผู้ น้ันจะสวมเส้ือสี ขาว และเราจะไม่ลบชื่อผู้
น้ันออกจากหนังสือแหง่ชวีติ  แต่ เราจะรบัรองชื่อผู้น้ันต่อพระพักตรพ์ระบิดาของเรา และต่อหน้าเหล่า
ทูตสวรรค์ของพระองค์ 6 ใครมี หูก ็ ให ้ฟงัข้อความซึ่งพระวญิญาณตรสัไว ้แก่ ครสิตจักรท้ังหลายเถิด�

ถึงผู้ส่งข่าวแหง่ครสิตจักรท่ีเมืองฟีลาเดลเฟีย
7 จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห ่งครสิตจักรท่ีเมืองฟีลาเดลเฟีย  วา่ � พระองค์  ผู้บรสุิทธิ ์ ผู้  สัตย ์ จรงิ  ผู้ ทรงถือ

ลู กก ุญแจของดาวดิ  ผู้ ทรงเปิดแล้วจะไม่ มี  ผู้ ใดปิด  ผู้ ทรงปิดแล้วจะไม่ มี  ผู้ ใดเปิด  ได้ ตร ัสด ังน้ี วา่ 8 เรารูจั้ก
แนวการกระทําของเจ้า  ดู  เถิด เราได้ต้ังประตูซึ่งเปิดไวต้รงหน้าพวกเจ้า  ประตู  น้ี  ไม่มี ใครปิดได้ เพราะวา่
เจ้ามีกําลังเพียงเลก็น้อย  แต่ กระน้ันเจ้าก ็ได้ รกัษาคําของเราและไม่ ได้ ปฏิเสธนามของเรา 9  ดู  เถิด เรา
จะทําให้พวกธรรมศาลาของซาตานท่ี พู  ดม ุ สาว ่าเขาเป็นพวกยวิและไม่ ได้ เป็นน้ัน  ดู  เถิด เราจะทําให้เขา
มากราบลงแทบเท้าของเจ้า และให้เขารู ้วา่ เราได้รกัพวกเจ้า 10 เพราะเหตุ เจ้ าได้รกัษาคําของเราด้วย
ความเพียร เราจะรกัษาเจ้าจากเวลาแหง่การทดลองน้ันด้วย ซ่ึงจะบังเกิดขึ้นท่ั วท ้ังโลก เพื่อจะลองดูใจ
คนท้ังปวงท่ี อยู ่ท่ัวแผ่นดินโลก 11  ดู  เถิด เราจะมาโดยเรว็ จงย ึดม ่ันในส่ิงท่ี เจ้ ามี เพื่อไม่ ให ้ ผู้ ใดชงิเอา
มงกุฎของเจ้าไปได้ 12  ผู้ ใดมี ชยัชนะ เราจะกระทําให ้ผู้ น้ันเป็นเสาในพระวหิารแหง่พระเจ้าของเรา และ
ผู้น้ันจะไม่ออกไปภายนอกอกีเลย และเราจะจารกึพระนามพระเจ้าของเราไว ้ท่ี  ผู้  น้ัน และชื่อเมืองของ
พระเจ้าของเรา คือกรุงเยรูซาเลม็ใหม่  ท่ี ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา และเราจะจารกึนามใหม่
ของเราไว ้ท่ี  ผู้ น้ันด้วย 13 ใครมี หูก ็ ให ้ฟงัข้อความซ่ึงพระวญิญาณตรสัไว ้แก่ ครสิตจักรท้ังหลายเถิด�

ถึงผู้ส่งข่าวแหง่ครสิตจักรท่ีเมืองเลาดี เซ ีย
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14 จงเขียนถึงทูตสวรรค์ แห ่งครสิตจักรท่ีเมืองเลาดี เซ ีย  วา่ � พระองค์  ผู้ ทรงเป็นพระเอเมน ทรงเป็น
พยานท่ี สัตย ์ซ่ือและสัตย ์จรงิ และทรงเป็นปฐมเหตุ แห ่งส่ิงสารพัดซ่ึงพระเจ้าทรงสรา้ง  ได้ ตร ัสด ังน้ี วา่ 
15 เรารูจั้กแนวการกระทําของเจ้าวา่  เจ้ าไม่เยน็ไม่ รอ้น เราใคร ่ให ้ เจ้ าเยน็หรอืรอ้น 16  ดังน้ัน เพราะเหตุ 
ท่ี  เจ้ าเป็นแต่ อุ ่นๆไม่เยน็และไม่ รอ้น เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา 17 เพราะเจ้าพูดวา่ �เราเป็น
คนม่ั งม ี ได้  ทรพัย์สมบัติ  ทว ี มากขึ้น และเราไม่ต้องการส่ิงใดเลย�  เจ้ าไม่ รู ้วา่เจ้าเป็นคนแรน้แค้นเขญ็ใจ
เป็นคนน่าสังเวช เป็นคนขัดสน เป็นคนตาบอด และเปลือยกายอยู่ 18 เราเตือนสติ เจ้ าให้ซื้อทองคําท่ี
หลอมให ้บรสุิทธิ ์ในไฟแล้วจากเรา เพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมั่ งม ีและเส้ือผ้าขาวเพื่อจะนุ่งหม่ได้ และเพื่อ
ความละอายแหง่กายเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ ได้  ปรากฏ และเอายาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะแลเหน็ได้
19 เรารกัผู้ ใด เรากตั็กเตือนและตีสอนผู้ น้ัน  เหตุ ฉะน้ันจงมีความกระตือรอืรน้ และกลับใจเสียใหม่

พระครสิต์ทรงเคาะประตูใจของแต่ละคน
20  ดู  เถิด เรายนืเคาะอยู ่ท่ี  ประตู ถ้าผู้ใดได้ยนิเสียงของเรา และเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้ น้ัน และจะ

รบัประทานอาหารรว่มกับเขา และเขาจะรบัประทานอาหารรว่มกับเรา 21  ผู้ ใดมี ชยัชนะ เราจะให ้ผู้ น้ัน
น่ั งก ับเราบนพระท่ีน่ังของเรา เหมือนกั บท ่ีเรามีชยัชนะแล้ว และได้น่ั งก ับพระบิดาของเราบนพระท่ีน่ัง
ของพระองค์ 22 ใครมี หูก ็ ให ้ฟงัข้อความซึ่งพระวญิญาณตรสัไว ้แก่ ครสิตจักรท้ังหลายเถิด� �

4
ยอหน์ได้รบัการสําแดงในสวรรค์

1  ต่อจากน้ัน  ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้ เห ็นประตู สวรรค์ เปิดอา้อยู่ และพระสุรเสียงแรกซ่ึงข้าพเจ้าได้ยนิน้ันได้
ตรสักับข้าพเจ้าดุจเสียงแตรวา่ �จงขึ้นมาบนน้ี เถิด และเราจะสําแดงให ้เจ้ าเหน็เหตุ การณ์  ท่ี จะต้องเกิดขึ้น
ในภายหน้า� 2 ในทันใดน้ัน พระวญิญาณก็ทรงดลใจข้าพเจ้า และดู เถิด  มี พระท่ีน่ังตัง้อยู่ในสวรรค์ และมี
ท่านองค์ หน ่ึงประทับบนพระท่ีน่ังน้ัน 3 และพระองค์ ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ังน้ันปรากฏประดุจพลอยหยกและ
พลอยทั บท ิม และมีรุง้ล้อมรอบพระท่ีน่ังน้ัน  ดู ประหน่ึงพลอยมรกต

คําสรรเสรญิของผู้ อาว ุโสทัง้ยี ่สิ บส่ีและสิ ่งม ี ช ีวติท่ี อยู ่บนสวรรค์
4 และล้อมรอบพระท่ีน่ังน้ั นม ี ท่ี น่ั งอ ีกยี ่สิ บส่ี ท่ีน่ัง และข้าพเจ้าได้ เห ็นผู้ อาว ุโสยี ่สิ บส่ีคนน่ังอยูบ่นท่ีน่ังเหล่า

น้ัน  ทุ กคนนุ่งหม่เส้ือสี ขาว และสวมมงกุฎทองคําบนศีรษะ 5  มี ฟ้าแลบฟ้ารอ้ง และเสียงต่างๆดังออกมาจาก
พระท่ีน่ังน้ัน และมีประทีปเจ็ดดวงจุดไว้ตรงหน้าพระท่ี น่ัง ซ่ึงเป็นพระวญิญาณทัง้เจ็ดของพระเจ้า 6 และ
ตรงหน้าพระท่ีน่ังน้ั นม ีทะเลแก้วดูเหมือนแก้วผลึก และท่ามกลางพระท่ีน่ังและล้อมรอบพระท่ีน่ังน้ั นม ี สัตว ์ 
สี ่ ตัว ซ่ึ งม ีตาเต็ มท ้ังข้างหน้าและข้างหลัง 7  สัตว ์ตั วท ่ี หน ่ึงน้ันเหมือนสิงโต  สัตว ์ตั วท ่ีสองน้ันเหมือนลูกโค
 สัตว ์ตั วท ่ีสามน้ั นม ี หน ้าเหมือนมนษุย์ และสัตวตั์ วท ่ี สี ่เหมือนนกอนิทรกํีาลั งบ ิน 8  สัตว ์ทัง้ส่ีน้ันแต่ละตัวมี ปี 
กหกปีกอยู ่รอบตัว และมีตาเต็มข้างใน และสัตว ์เหล่ าน้ั นร ้องตลอดวนัตลอดคืนไม่ ได้ หยุดเลยวา่ � บรสุิทธิ ์
 บรสุิทธิ ์ บรสุิทธิ ์ องค์  พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้า  ผู้ ทรงฤทธานุภาพสูงสุด  ผู้  ได้ ทรงสภาพอยู่ในกาลก่อน  ผู้ ทรง
สภาพอยู่ในปัจจุ บัน และผู้ซ่ึงจะเสด็จมา� 9 เม่ือสัตว ์เหล่ าน้ันถวายคําสรรเสรญิ ถวายพระเกียรติ และคํา
ขอบพระคุณแด่ พระองค์  ผู้ ประทับบนพระท่ี น่ัง  ผู้ ทรงพระชนม์ อยู ่ตลอดไปเป็นนิตย์ 10  ผู้  อาว ุโสทัง้ยี ่สิ บส่ีน้ั 
นก ็ทรุดตัวลงจําเพาะพระพักตร ์พระองค์  ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ังน้ัน และนมัสการพระองค์ ผู้ ทรงพระชนม์ อยู ่
ตลอดไปเป็นนิตย์ และถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระท่ีน่ังรอ้งวา่ 11 � โอ ข้าแต่ องค์  พระผูเ้ป็นเจ้า  พระองค์ 
ทรงสมควรท่ีจะได้รบัคําสรรเสรญิ  พระเกียรติ และฤทธิ ์เดช เพราะวา่พระองค์ ได้ ทรงสรา้งสรรพสิง่ทัง้ปวง
และสรรพสิง่ทัง้ปวงน้ั นก ็ทรงสรา้งขึ้นแล้วและดํารงอยูต่ามชอบพระทัยของพระองค์�

5
 หน ังสือแหง่ภัยพิบั ติ ทัง้เจ็ดท่ี ได้ ประทับตราไว้

1 และในพระหตัถ์เบื้องขวาของพระองค์ ผู้ ทรงประทับบนพระท่ีน่ังน้ัน ข้าพเจ้าได้ เห ็นหนังสื อม ้วนหน่ึง
เขียนไว้ทัง้ข้างในและข้างนอก  มี ตราประทั บอย ู่ เจ ็ดดวง 2 และข้าพเจ้าได้ เห ็นทูตสวรรค์ ท่ี  มีฤทธิ ์ องค์  หน่ึง 
ประกาศด้วยเสียงอนัดังวา่ �ใครเป็นผู้ ท่ี สมควรจะแกะตราและคล่ี หน ังสื อม ้วนน้ันออก� 3 และไม่ มี  ผู้ ใดใน
สวรรค์ บนแผ่นดินโลก หรอืใต้ แผ่ นดิ นที ส่ามารถคล่ี หน ังสื อม ว้นน้ันออก หร ือด ู หน ังสือน้ันได้ 4 และข้าพเจ้า
ก็ รํา่ไห ้ มากมาย เพราะไม่ มี  ผู้ ใดสมควรจะคล่ี หน ังสื อม ้วนน้ันออกและอา่นหนังสือน้ัน หร ือด ู หน ังสือน้ันได้

พระครสิต์ ผู้  ได้ ทรงถูกตรงึเพื่อเป็นค่าไถ่
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5 และมี ผู้  หน ่ึงในพวกผู้ อาว ุโสน้ัน บอกแก่ข้าพเจ้าวา่ �อยา่รอ้งไห ้เลย  ดู  เถิด  สิ งโตแหง่ตระกูลยูดาห์ เป็ 
นม ูลรากของดาวดิ  พระองค์ ทรงมีชยัแล้ว  พระองค์ จึงทรงสามารถแกะตราทัง้เจ็ดดวงและคล่ี หน ังสื อม ้วน
น้ันออกได้�

พระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า (ยน 1:29, 36)
6 และในท่ามกลางพระท่ีน่ั งก ับสัตว์ทัง้ส่ี น้ัน และท่ามกลางพวกผู้ อาวุโส  ดู  เถิด ข้าพเจ้าแลเหน็พระเมษ

โปดกประทับยนือยู่ประหน่ึงทรงถูกปลงพระชนม์ ทรงมีเขาเจ็ดเขาและมีตาเจ็ดดวง ซ่ึงเป็นพระวญิญาณ
ทัง้เจ็ดของพระเจ้า  ท่ี ทรงส่งออกไปทัว่แผ่นดินโลก 7 และพระเมษโปดกน้ันได้ เข ้ามารบัม้วนหนังสือจาก
พระหตัถ์เบื้องขวาของพระองค์  ผู้ ทรงประทับบนพระท่ีน่ังน้ัน 8 เม่ือพระองค์ทรงรบัหนังสื อม ้วนน้ันแล้ว  
สัตว ์ทัง้ส่ีกับผู้ อาว ุโสยี ่สิ บส่ีคนน้ั นก ็ทรุดตัวลงจําเพาะพระพักตร์พระเมษโปดก  ทุ กคนถือพิณเขาคู่และ
ถือขันทองคําบรรจุเครือ่งหอม ซ่ึงเป็นคําอธษิฐานของพวกว ิสุทธ ิชนทัง้ปวง 9 และเขาทัง้หลายก็รอ้งเพลง
ใหม่ วา่ดังน้ี � พระองค์ ทรงเป็นผู้ ท่ี สมควรจะทรงรบัม้วนหนังสือ และแกะตราม้วนหนังสือน้ันออก เพราะ
วา่พระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์ แล้ว และด้วยพระโลหติของพระองค์ น้ัน  พระองค์  ได้ ทรงไถ่เราทัง้หลายซ่ึง
มาจากทุกตระกูล  ทุ กภาษาทุกชาติและทุกประเทศ  ให ้ไปถึงพระเจ้า 10  พระองค์  ได้ ทรงโปรดให้เราทัง้หลาย
เป็นกษั ตร ิยแ์ละเป็นปุโรหติของพระเจ้าของเรา และเราทัง้หลายจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก�

 ช ีวติทัง้มวลรอ้งสรรเสรญิพระเจ้า
11  แล ้วข้าพเจ้าก็ มองดู และข้าพเจ้าได้ยนิเสียงทูตสวรรค์เป็ นอ ันมากนับเป็นโกฏิๆเป็นแสนๆ ซ่ึงอยู่ล้อม

รอบพระท่ีน่ังรอบสัตวแ์ละผู้ อาว ุโสทัง้หลายน้ัน 12 รอ้งเสียงดังวา่ �พระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์ แล 
้ วน ้ัน เป็นผู้ ท่ี สมควรได้รบัฤทธิ ์เดช  ทรพัย์สมบัติ  ปัญญา  อานภุาพ  เกียรติ สงา่ราศี และคําสดุ ดี � 13 และ
ข้าพเจ้าได้ยนิเสียงสิ ่งม ี ช ีวติทัง้หมด ทัง้ในสวรรค์ ในแผ่นดินโลก  ใต้  แผ่ นดินโลก ในมหาสมุทร และบรรดา
ท่ี อยู ่ในท่ี เหล่าน้ัน รอ้งวา่ � ขอให ้ คําสดุดี และเกียรติ และสงา่ราศีและฤทธิ ์เดช จงมี แด่  พระองค์  ผู้ ประทับบน
พระท่ี น่ัง และแด่พระเมษโปดกตลอดไปเป็นนิตย�์ 14 และสัตวทั์ง้ส่ีน้ั นก ร็อ้งวา่ �เอเมน� และผู้ อาว ุโสทัง้ยี ่
สิ บส่ี ก็ ทรุดตัวลงนมัสการพระองค์  ผู้ ทรงพระชนม์ อยู ่ตลอดไปเป็นนิตย์

6
ตราประทับดวงแรก ( มี ชยัแก่ โลก )

1 เม่ือพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหน่ึงน้ันออกแล้ว ข้าพเจ้าก็ แลเหน็ และได้ยนิสัตวตั์วหน่ึงในสัตว ์สี ่ตั 
วน ้ั นร ้องดุจเสียงฟ้ารอ้งวา่ � มาด ู เถิด � 2 ข้าพเจ้าก็ แลเหน็ และดู เถิด  มี ม้าขาวตัวหน่ึง และผู้ ท่ี  ขี่  ม้าน ้ันถือ
ธนู และได้รบัมงกุฎ และผู้น้ั นก ็ออกไปอยา่งมี ชยั และเพื่อได้ ชยัชนะ 

ตราประทับดวงท่ี สอง ( สงคราม )
3 เม่ือพระองค์ทรงแกะตราดวงท่ีสองน้ันแล้ว ข้าพเจ้าก็ ได้ ยนิสัตวตั์ วท ีส่องรอ้งวา่ � มาด ู เถิด � 4 และมีม้า

อกีตัวหน่ึงออกไปเป็ นม ้าสี แดงสด  ผู้  ท่ี  ขี่ ม้าตั วน ้ี ได้ ร ับอน ุญาตใหนํ้าสันติสุขไปจากแผ่นดินโลก  เพื่อให ้คนทัง้
ปวงรบราฆ่าฟั นก ัน และผู้ น้ี  ได้ รบัดาบใหญ่เล่มหน่ึง

ตราประทับดวงท่ี สาม ( ความอดอยาก )
5 เม่ือพระองค์ทรงแกะตราดวงท่ีสามน้ันแล้ว ข้าพเจ้าก็ ได้ ยนิสัตว์ตั วท ่ีสามรอ้งวา่ � มาด ู เถิด �  แล ้ว

ข้าพเจ้าก็ แลเหน็ และดู เถิด  มี ม้าดําตัวหน่ึง และผู้ ท่ี  ขี่  ม้าน ัน้ถือตราชู 6  แล ้วข้าพเจ้าก็ ได้ ยนิเสียงออกมาจาก
ท่ามกลางสัตว์ทัง้ส่ีน้ั นว ่า � ข้าวสาลี ราคาทะนานละหน่ึงเดนาร ิอนั ข้าวบาร ์เลย ์สามทะนานต่อหน่ึงเดนาร ิ
อนั และเจ้าอยา่ทําอนัตรายแก่น้ํามันและน้ําองุน่�

ตราประทับดวงท่ี สี ่(ความตายอนัน่ากลัวของประชากรหน่ึงในส่ี�
7 เม่ือพระองค์ทรงแกะตราดวงท่ี สี ่น้ันแล้ว ข้าพเจ้าก็ ได้ ยนิเสียงสัตว์ตั วท ่ี สี ่รอ้งวา่ � มาด ู เถิด � 8  แล ้ว

ข้าพเจ้าก็ แลเหน็ และดู เถิด  มี ม้าสีกะเลียวตัวหน่ึง  ผู้  ท่ี น่ังบนหลั งม ้าน้ั นม ชีื่อวา่ความตาย และนรกก็ ติ ดตาม
เขามาด้วย และได้ ให ้ทัง้สองน้ี มี อาํนาจล้างผลาญแผ่นดินโลกได้ หน่ึงในส่ี  ส่วน ด้วยดาบ ด้วยความอดอยาก
ด้วยความตาย และด้วยสัตวร์า้ยแหง่แผ่นดิน

ตราประทับดวงท่ี หา้ (เสียงรอ้งจากดวงวญิญาณใต้ แท่นบูชา )
9 เม่ือพระองค์ทรงแกะตราดวงท่ีหา้น้ันแล้ว ข้าพเจ้าก็แลเหน็ดวงวญิญาณใต้ แท่นบูชา เป็ นว ิญญาณ

ของคนทัง้หลายท่ี ถู กฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้า และเพราะคําพยานท่ีเขายดึถือน้ัน 10 เขาเหล่าน้ั นร อ้ง
เสียงดังวา่ � โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า  ผู้บรสุิทธิ ์และสัตย ์จรงิ  อ ีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงพิพากษา
และตอบสนองให้เลือดของเราต่อคนทัง้หลายท่ี อยู ่ในโลก� 11  แล ้วพระองค์ทรงประทานเส้ือสีขาวแก่คน
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เหล่าน้ันทุกคน และทรงกําชบัเขาให้หยุดพักต่อไปอกีหน่อย จนกวา่เพื่อนผู้ รบัใช ้ของเขา และพวกพี่น้อง
ของเขาจะถูกฆ่าเหมือนกับเขาน้ันจะครบจํานวน

ตราประทับดวงท่ี หก (ความโกลาหลบนแผ่นดินโลกเหตุจากพระพิโรธ�
12 เม่ือพระองค์ทรงแกะตราดวงท่ีหกน้ันแล้ว  ดู  เถิด ข้าพเจ้าก็ ได้  เห ็นแผ่นดินไหวใหญ่ โต  ดวงอาทิตย ์ ก็ 

กลายเป็ นม ืดดําดุจผ้ากระสอบขนสัตว์ และดวงจันทร ์ก็ กลายเป็นสี เลือด 13และดวงดาวทัง้หลายในท้องฟ้า
ก็ตกลงบนแผ่นดิน เหมือนต้นมะเด่ื ออ ันหวัน่ไหวด้วยลมกล้าจนทําให้ผลหล่นลงไม่ทันสุก 14 ท้องฟ้าก็หาย
ไปเหมือนกับหนังสือท่ีเขาม้วนขึ้นไปหมด และภูเขาทุ กล ูกและเกาะทุกเกาะก็เล่ือนไปจากท่ี เดิม 15  แล ้วกษั 
ตร ิย์ทัง้หลายในโลก พวกคนใหญ่ คนโต  เศรษฐี นายทหารใหญ่  ผู้มีอาํนาจ และทุกคนทัง้ท่ีเป็นทาสและเป็ 
นอ ิ สระ  ก็ ซ่อนตัวอยู่ในถ้ําและโขดหนิตามภู เขา 16 พวกเขารอ้งบอกกับภูเขาและโขดห ินว ่า �จงล้ มท ับเรา
เถิด จงซ่อนเราไว ้ให ้พ้นจากพระพักตรข์องพระองค์  ผู้ ประทั บอย ู่บนพระท่ี น่ัง และให้พ้นจากพระพิโรธของ
พระเมษโปดกน้ัน 17 เพราะวา่วนัสําคัญแหง่พระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้ว และผู้ใดจะทนอยู ่ได้  เล่า �

7
 อสิราเอล 144,000 คนจาก 12 ตระกูลได้รบัการประทับตรา

1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี ข้าพเจ้าได้ เห ็นทูตสวรรค์ สี ่ องค์ ยนือยู ่ท่ี  มุ  มท ้ังส่ีของแผ่นดินโลก หา้มลมใน
แผ่นดินโลกทัง้ส่ีทิศไว้ เพื่อไม่ ให ้ลมพัดบนบก ในทะเล หรอืท่ี ต้นไม้  ใดๆ 2  แล ้วข้าพเจ้าก็ เห ็นทูตสวรรค์ อ ีกอง
ค์ หน ่ึงปรากฏขึ้นมาจากทิศตะวนัออก ถือดวงตราของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู ่และท่านได้รอ้งประกาศ
ด้วยเสียงอนัดังแก่ ทูตสวรรค์ ทัง้ส่ี  ผู้  ได้ รบัมอบอาํนาจให้ทําอนัตรายแก่ แผ่ นดินและทะเลน้ัน 3  วา่ �จงอยา่
ทําอนัตรายแผ่นดิน ทะเลหรอืต้นไม้ จนกวา่เราจะได้ประทับตราไว ้ท่ี  หน ้าผากผู้ รบัใช ้ทัง้หลายของพระเจ้า
ของเราเสี ยก ่อน� 4 และข้าพเจ้าได้ยนิจํานวนของผู้ ท่ี  ได้ การประทับตรา คือผู้ ท่ี  ได้ การประทับตราน้ัน  ก็ มา
จากทุกตระกูลในชนชาติอสิราเอลได้แสนส่ีหม่ืนส่ีพันคน 5  ผู้  ท่ี มาจากตระกูลยูดาห ์ได้ การประทับตราหม่ืน
สองพันคน  ผู้  ท่ี มาจากตระกูลรูเบนได้การประทับตราหม่ืนสองพันคน  ผู้  ท่ี มาจากตระกูลกาดได้การประทับ
ตราหม่ืนสองพันคน 6  ผู้  ท่ี มาจากตระกูลอาเชอร ์ได้ การประทับตราหม่ืนสองพันคน  ผู้  ท่ี มาจากตระกู ลน ัฟทา
ลี ได้ การประทับตราหม่ืนสองพันคน  ผู้  ท่ี มาจากตระกูลมนัสเสห ์ได้ การประทับตราหม่ืนสองพันคน 7  ผู้  ท่ี มา
จากตระกูลสิเมโอนได้การประทับตราหม่ืนสองพันคน  ผู้  ท่ี มาจากตระกูลเลว ีได้ การประทับตราหม่ืนสองพัน
คน  ผู้  ท่ี มาจากตระกูลอสิสาคาร ์ได้ การประทับตราหม่ืนสองพันคน 8  ผู้  ท่ี มาจากตระกูลเศบู ลุ นได้การประทับ
ตราหม่ืนสองพันคน  ผู้  ท่ี มาจากตระกูลโยเซฟได้การประทับตราหม่ืนสองพันคน  ผู้  ท่ี มาจากตระกูลเบนยา
มินได้การประทับตราหม่ืนสองพันคน

การปรากฏของมวลชนท่ี ได้ รบัความรอดต่อหน้าพระท่ี น่ัง 
9 ต่อจากน้ันมา ข้าพเจ้าก็ มองดู และดู เถิด คนมากมาย ถ้ามี ผู้ ใดจะนับประมาณมิ ได้  เลย มาจากทุกชาติ

 ทุ กตระกูล  ประชากร และทุกภาษา คนเหล่าน้ันสวมเส้ือสี ขาว ถือใบตาลยนือยู ่หน ้าพระท่ี น่ัง และต่อพระ
พักตรพ์ระเมษโปดก 10 คนเหล่าน้ั นร ้องเสียงดังวา่ �ความรอดมี อยู ่ ท่ี พระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระท่ี น่ัง 
และมี อยู ่ ท่ี พระเมษโปดก� 11 และทูตสวรรค์ทัง้ปวงท่ียนืรอบพระท่ี น่ัง รอบผู้ อาวุโส และรอบสัตวทั์ง้ส่ี น้ัน 
ก้มลงกราบหน้าพระท่ี น่ัง และนมัสการพระเจ้า 12  กล่าววา่ �เอเมน ความสรรเสรญิ สงา่ราศี  ปัญญา การ
ขอบพระคุ ณ  พระเกียรติ  อาํนาจ และฤทธิ ์เดช จงมี แด่ พระเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน� 13 และ
คนหน่ึงในพวกผู้ อาว ุโสน้ันถามข้าพเจ้าวา่ � คนที ่สวมเส้ือสีขาวเหล่าน้ีคือใคร และมาจากไหน� 14 ข้าพเจ้า
ตอบท่านวา่ �ท่านเจ้าข้า ท่านก็ทราบอยู ่แล้ว � ท่านจึงบอกข้าพเจ้าวา่ �คนเหล่าน้ีคือคนท่ีมาจากความ
ทุกข์เวทนาครัง้ใหญ่ พวกเขาได้ชาํระล้างเส้ือผ้าของเขาในพระโลหติของพระเมษโปดกจนเส้ือผ้าน้ันขาว
สะอาด 15 เพราะเหตุน้ันเขาทัง้หลายจึงได้ อยู ่ หน ้าพระท่ีน่ังของพระเจ้า และปรนนิบั ติ  พระองค์ ในพระวหิาร
ของพระองค์ทัง้กลางวนัและกลางคืน และพระองค์ ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ังจะสถิตอยู่ท่ามกลางเขาเหล่าน้ัน
16 พวกเขาจะไม่หวิกระหายอกีเลย แสงแดดและความรอ้นจะไม่ส่องต้องเขาอกีต่อไป 17 เพราะวา่พระเมษ
โปดกผู้ทรงอยู่กลางพระท่ีน่ังน้ันจะทรงเล้ียงดูเขาไว้ และจะทรงนําเขาไปให้ถึงน้ําพุ แห ่งชวีติ และพระเจ้า
จะทรงเชด็น้ําตาทุกหยดจากตาของเขาเหล่าน้ัน�

8
ตราประทับดวงท่ี เจ็ด (แตรทัง้เจ็ดแหง่การพิพากษา�

1 เม่ือพระองค์ทรงแกะตราดวง ท่ี เจ็ด ความเงยีบ ก็ครอบคลุมสวรรค์ อยู ่ประมาณครึง่ชัว่โมง 2  แล ้ว
ข้าพเจ้าก็ เห ็นทูตสวรรค์ทัง้เจ็ดองค์ ท่ี ยนือยู ่เฉพาะพระพักตร ์พระเจ้าน้ัน  ได้ รบัพระราชทานแตรเจ็ดคัน
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3 และทูตสวรรค์ อ ีกองค์ หน ่ึงถือกระถางไฟทองคําออกมายนือยู ่ท่ี  แท่น และทรงประทานเครือ่งหอมเป็ นอ ัน
มากแก่ทูตองค์ น้ัน  เพื่อให ้ถวายรว่มกับคําอธษิฐานของว ิสุทธ ิชนทัง้ปวงบนแท่นทองคําท่ี อยู ่ หน ้าพระท่ีน่ัง
น้ัน 4 และควนัเครือ่งหอมน้ั นก ็ลอยขึ้นไปพรอ้มกับคําอธษิฐานของว ิสุทธ ิชนทัง้หลาย จากมือทูตสวรรค์ สู่ 
เบื้องพระพักตรข์องพระเจ้า 5  แล ้ วท ูตสวรรค์ องค์ น้ั นก ็นํากระถางไปบรรจุไฟจากแท่นจนเต็ม และโยนกระ
ถางน้ันลงบนแผ่นดินโลก และมีเสียงต่างๆ  ฟ้ารอ้ง  ฟ้าแลบ และแผ่นดินไหว 6 และทูตสวรรค์ เจ ็ดองค์ ท่ี ถือ
แตรทัง้เจ็ดน้ันต่างก็เตรยีมพรอ้มท่ีจะเป่า

แตรท่ี หน่ึง ( พืชพันธุ ์ แห ่งแผ่นดินโลกถูกทําลายหน่ึงในสาม�
7 เม่ือทูตสวรรค์ องค์ แรกเป่าแตรขึ้น ลูกเหบ็และไฟปนด้วยเลือดก็ ถู กทิง้ลงบนแผ่นดิน  ต้นไม้  ไหม้ ไปหน่ึง

ในสามส่ วน และหญ้าเขียวสดไหม้ไปหมดสิน้

แตรท่ี สอง ( สัตว ์ทะเลถูกทําลายหน่ึงในสาม�
8 เม่ือทูตสวรรค์ องค์  ท่ี สองเป่าแตรขึ้น  ก็  มี  สิ ่งหน่ึงเหมือนภู เขาใหญ่ กําลังลุกไหม้ ถู กทิง้ลงไปในทะเล และ

ทะเลน้ันได้กลายเป็นเลือดเสียหน่ึงในสามส่ วน 9  สัตว ์ทัง้ปวงท่ี มี  ช ีวติอยูใ่นทะเลน้ันตายเสียหน่ึงในสามส่ วน 
และบรรดาเรอืกําป่ันแตกเสียหน่ึงในสามส่ วน 

แตรท่ี สาม ( แม่น ํ้าและบ่อน้ําพุ มี รสขมหน่ึงในสาม�
10 เม่ือทูตสวรรค์ องค์  ท่ี สามเป่าแตรขึ้น  ก็  มี ดาวใหญ่ดวงหน่ึงเป็นเปลวไฟลุกโพลงดุจโคมไฟตกจาก

ท้องฟ้า ดาวน้ันตกลงบนแม่น้ําหน่ึงในสามส่ วน และตกท่ี บ่อน้ําพุ  ทัง้หลาย 11 ดาวดวงน้ี มี ชื่อวา่บอระเพ็ด
รสของน้ํากลายเป็นรสขมเสียหน่ึงในสามส่ วน และคนเป็ นอ ันมากก็ ได้ ตายไปเพราะน้ําน้ันกลายเป็นน้ํารส
ขมไป

แตรท่ี สี ่(ดวงต่างๆในท้องฟ้ามืดไปหน่ึงในสาม�
12 เม่ือทูตสวรรค์ องค์  ท่ีส่ี เป่าแตรขึ้น  ดวงอาทิตย ์ ก็  ถู กทําลายไปหน่ึงในสามส่ วน  ดวงจันทร ์และดวงดาว

ทัง้หลายก็เชน่เดียวกันจึ งม ืดไปหน่ึงในสามส่ วน กลางว ันก ็ ไม่  สว ่างเสียหน่ึงในสามส่ วน และกลางคื นก ็เชน่
เดียวกับกลางวนั 13  แล ้วข้าพเจ้าก็ มองดู และได้ยนิทูตสวรรค์ องค์  หน ึ่งท่ี บิ นอยู่ในท้องฟ้า รอ้งประกาศเสียง
ดังวา่ � วบิัติ  วบิัติ  วบิัติ จะมี แก่ คนทัง้หลายท่ี อยู ่บนแผ่นดินโลก เพราะเสียงแตรของทูตสวรรค์ทัง้สามองค์
กําลังจะเป่าอยู ่แล้ว �

9
แตรท่ี หา้ ( ภัยพิบัติ จากเหวท่ี ไม่มี ก้นเหว�

1 เม่ือทูตสวรรค์ องค์  ท่ี หา้เป่าแตรขึ้น ข้าพเจ้าก็ เห ็นดาวดวงหน่ึงตกจากฟ้าลงมาท่ี แผ่ นดินโลก และประ
ทานลู กก ุญแจสําหรบัเหวท่ี ไม่มี ก้นเหวให ้แก่ ดาวดวงน้ัน 2 เม่ือเขาเปิดเหวท่ี ไม่มี ก้นเหวน้ัน  ก็  มี ควนัพลุ่งขึ้น
มาจากเหวน้ันดุจคว ันที ่เตาใหญ่ และดวงอาทิตย์และอากาศก็มืดไป เพราะเหตุคว ันที ่ขึ้นมาจากเหวน้ัน 3  
มี ฝูงตัก๊แตนบินออกจากควนัน้ันมายงัแผ่นดินโลก  ได้ ประทานอาํนาจแก่ตัก๊แตนน้ัน เหมือนกับอาํนาจของ
แมลงป่องแหง่แผ่นดินโลก 4 และมีคําสัง่แก่มันไม่ ให ้ทํารา้ยหญ้าบนแผ่นดินโลก หรอืพืชเขียว หรอืต้นไม้
 แต่  ให ้ทํารา้ยคนเหล่าน้ั นที ่ ไม่มี ตราของพระเจ้าบนหน้าผากของเขาเท่าน้ัน 5 และไม่ ให ้ฆ่าคนเหล่าน้ัน  แต่  
ให ้ทรมานเขาหา้เดือน การทรมานน้ันเป็นการทรมานท่ีเหมือนกับถูกแมลงป่องต่อย 6 ตลอดเวลาเหล่าน้ัน
คนทัง้หลายจะแสวงหาความตายแต่จะไม่ พบ เขาอยากจะตาย  แต่ ความตายจะหนีไปจากเขา 7 ตัก๊แตน
น้ั นม ี รู ปรา่งเหมือนม้าท่ีผูกเครือ่งพรอ้มสําหรบัออกศึก บนหวัมี สิ ่งหน่ึงท่ี ดู เหมือนมงกุฎทองคํา  หน ้ามัน
เหมือนหน้ามนษุย์ 8 ผมมันเหมือนผมผู้ หญิง ฟั นม ันเหมือนฟันสิงโต 9 มั นม ีทับทรวงเหมือนกั บท ับทรวง
เหล็ก เสียงปีกมันเหมือนเสียงรถม้าเป็ นอ ันมากกรู เข ้ารบข้าศึก 10 มั นม ีหางเหมือนหางแมลงป่อง และหา
งมันน้ั นม ีเหล็กไน มั นม ีอาํนาจท่ีจะทํารา้ยมนษุยต์ลอดหา้เดือน 11 มั นม ีทูตแหง่เหวท่ี ไม่มี ก้นเหวน้ันเป็นกษั 
ตร ิยป์กครองมัน  ท่ี  มี ชื่อเรยีกในภาษาฮบีรู วา่  อาบ ัดโดน  แต่ ในภาษากรกีเรยีกวา่ อปอลลิ โยน 12  วบิัติ อยา่งท่ี 
หน ึ่งผ่านไปแล้ว  ดู  เถิด ย ังม ี วบิัติ  อ ีกสองอยา่งท่ีจะเกิดขึ้นในภายหน้า

แตรท่ี หก ( มนษุย ์ หน ึ่งในสามถูกฆ่าตาย�
13 เม่ือทูตสวรรค์ องค์  ท่ี หกเป่าแตรขึ้น ข้าพเจ้าได้ยนิเสียงออกมาจากเชงิงอนมุ มท ้ังส่ีของแท่นทองคําท่ี 

อยู ่เบื้องพระพักตร ์พระเจ้า 14 เสียงน้ันสัง่ทูตสวรรค์ องค์  ท่ี หกท่ีถือแตรน้ั นว ่า �จงแก้มัดทูตสวรรค์ทัง้ส่ี ท่ี  
ถู กมัดไว ้ท่ี  แม่น ้ําใหญ่ น้ัน คือแม่น้ํายูเฟรติส� 15  ทูตสวรรค์ ทัง้ส่ี ก็  ถู กแก้ ปล่อยไป ซ่ึงทรงเตรยีมไว้สําหรบั
ชัว่โมง  วนั  เดือน และปี  ท่ี จะให้ฆ่ามนษุย์เสียหน่ึงในสามส่ วน 16 และจํานวนพลทหารม้ามีสองรอ้ยล้าน  น่ี 
คือจํานวนท่ีข้าพเจ้าได้ ยนิ 17 ในนิ มิ  ตน ัน้ข้าพเจ้าสังเกตเห ็นม ้าเป็นดังน้ี คือ  ผู้  ท่ี น่ังบนหลั งม ้าน้ัน  ก็  มี ทับทรวง
สี ไฟ  สี พลอยสี แดง และสี กํามะถัน หวัม้าทัง้หลายน้ันเหมือนหวัสิงโต  มี ไฟและควนัและกํามะถันพลุ่งออก
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มาจากปากของมัน 18  มนษุย ์ ถู กฆ่าเสียหน่ึงในสามส่วนด้วยภัยพิบั ติ สามอยา่งน้ี  คือ ไฟและควนัและกํามะถั 
นที ่ พลุ ่งออกมาจากปากมันน้ัน 19 เพราะวา่ฤทธิข์องม้าน้ันอยู ่ท่ี ปากและหาง หางของมันเหมือนงูและมี หวั 
 สิ ่งเหล่าน้ี ทําให ้มันทํารา้ยคนได้ 20  มนษุย ์ทัง้หลายท่ี เหลืออยู ่ ท่ี  มิได้  ถู กฆ่าด้วยภัยพิบั ติ  เหล่าน้ี ยงัไม่ ได้  กล ับ
ใจเสียใหม่จากงานท่ีมือเขาได้ กระทํา  ไม่ได้ เลิ กบ ชูาผี  บูชา � รู ปเคารพท่ีทําด้วยทองคํา  เงนิ  ทองสัมฤทธิ ์หนิ
และไม้  รู ปเคารพเหล่าน้ันจะดูหรอืฟังหรอืเดิ นก ็ ไม่ได้ � 21 และเขาก็ มิได้  กล ับใจเสียใหม่จากการฆาตกรรม
และการเวทมนตร์ การล่วงประเวณี และการลักขโมย

10
ยอหน์ได้รบัหนังสื อม ้วนเล็กๆม้วนหน่ึง

1 และข้าพเจ้าได้ เห ็นทูตสวรรค์ ท่ี  มีฤทธิ ์มากอกีองค์ หน ่ึงลงมาจากสวรรค์  มี เมฆคลุมตั วท ่าน และมีรุง้
บนศีรษะท่าน และหน้าท่านเหมือนดวงอาทิตย์ และเท้าท่านเหมือนเสาไฟ 2 ท่านถือหนังสือเล็กๆม้วนหน่ึง
ซ่ึงคล่ี อยู ่ในมือของท่าน ท่านวางเท้าขวาของท่านบนทะเล และเท้าซ้ายของท่านบนบก 3 ท่านรอ้งเสียงดั 
งด ุจเสียงสิงโตคําราม เม่ือท่านรอ้งแล้ว เสียงฟ้ารอ้งทัง้เจ็ดเสียงก็ดังขึ้น 4 เม่ือเสียงฟ้ารอ้งทัง้เจ็ดดังขึ้น
แล้ว ข้าพเจ้าจึงลงมือจะเขียน  แต่ ข้าพเจ้าได้ยนิพระสุรเสียงจากสวรรค์ตรสัแก่ข้าพเจ้าวา่ �จงประทับตรา
ปิดข้อความซ่ึงฟ้ารอ้งทัง้เจ็ดได้รอ้งน้ัน จงอยา่เขียนข้อความเหล่าน้ัน� 5 ฝ่ายทูตสวรรค์ องค์  ท่ี ข้าพเจ้าเหน็
ยนือยู่ทัง้บนทะเลและบนบกน้ันได้ ชู มือขึ้นสู่ ท้องฟ้า 6 และปฏิญาณโดยอา้งพระนามของพระองค์ ผู้ ทรง
พระชนม์ อยู ่ เป็นนิตย ์ ผู้  ได้ �ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์ และสรรพสิง่ซ่ึ งม ี อยู ่ในฟ้าสวรรค์ น้ัน ทรงสรา้งแผ่นดิน
โลก และสรรพสิง่ซ่ึ งม ี อยู ่ในแผ่นดินโลกน้ัน และทรงสรา้งทะเล กับสรรพสิง่ซ่ึ งม ี อยู ่ในทะเลน้ัน�  วา่ จะไม่ 
มี การเน่ินชา้อกีต่อไปแล้ว 7  แต่ วา่ในวนัแหง่เสียงของทูตสวรรค์ องค์  ท่ี  เจ ็ดน้ัน คือเม่ือท่านจะเป่าแตรขึ้น
ความลึ กล ับของพระเจ้าท่ี พระองค์  ได้ ตรสัไว ้แก่ พวกศาสดาพยากรณ์ ซ่ึงเป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์น้ั นก ็จะ
สําเรจ็ 8 และพระสุรเสียงท่ีข้าพเจ้าได้ยนิจากสวรรค์น้ันตรสักับข้าพเจ้าอ ีกวา่ �จงไปรบัหนังสือเล็กๆม้วน
น้ั นที ่ คล่ี  อยู ่ในมือของทูตสวรรค์ องค์  ท่ี ยนือยู่ทัง้บนทะเลและบนบกน้ัน� 9 ข้าพเจ้าจึงไปหาทูตสวรรค์ องค์ 
น้ันและกล่าวแก่ท่านวา่ �ขอหนังสื อม ้วนเล็กน้ันเถิด� ท่านจึงตอบข้าพเจ้าวา่ �เอาไปเถิด และกิ นม ันเสีย
มันจะทําให้ท้องเจ้าขม  แต่ เม่ืออยู่ในปากของเจ้า มันจะหวานเหมือนน้ําผึ้ง� 10 ข้าพเจ้ารบัหนังสื อม ้วนเล็ก
น้ันจากมือทูตสวรรค์ แล้วก็ กินเข้าไป  ขณะท่ี มันอยู่ในปากของข้าพเจ้าน้ั นม ั นก ็หวานเหมือนน้ําผึ้ง  แต่ เม่ือ
ข้าพเจ้ากิ นม ันเข้าไปแล้ วท อ้งข้าพเจ้าก็ ขม 11 และท่านบอกข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าต้องพยากรณ์ อกี ต่อชนชาติ ทัง้
หลาย บรรดาประชาชาติ  ภาษา และกษั ตร ิย�์

11
การวดัพระวหิารชัน้ใน

1 ท่านผู้ หน ่ึงจึงเอาไม้ออ้ท่อนหน่ึงให้ข้าพเจ้ารูปรา่งเหมือนไม้ เรยีว และทูตสวรรค์ องค์ น้ันยนือยู ่กล่าววา่ 
�จงลุกขึ้นไปวดัพระวหิารของพระเจ้า และแท่นบู ชา และคํานวณคนทัง้หลายซ่ึงนมัสการในน้ัน 2  แต่  ไม่ ต้อง
วดัลานชัน้นอกพระวหิารน้ัน เพราะวา่ท่ีน่ันได้มอบไว ้แก่  คนต่างชาติ  แล้ว และเขาจะเหยยีบยํ่าเมืองบร ิสุทธ ์ิ
ลงใต้ เท ้าตลอดส่ี สิ บสองเดือน

 คําพยากรณ์ ของพยานทัง้สอง
3 และเราจะให ้ฤทธิ ์อาํนาจแก่พยานทัง้สองของเรา และเขาจะพยากรณ์ตลอดพันสองรอ้ยหกสิบวนั นุ่ง

ห ่มด ้วยผ้ากระสอบ 4 พยานทัง้สองน้ันคือต้นมะกอกเทศสองต้น และคันประทีปสองคั นที ่ ตัง้อยู ่เบื้องพระ
พักตร ์พระเจ้า  ผู้ ทรงเป็นเจ้าแหง่แผ่นดินโลก 5 ถ้าผู้ใดประสงค์จะทํารา้ยพยานทัง้สองน้ัน ไฟก็จะพลุ่งออก
จากปากเขาเผาผลาญศั ตรู  ผู้  น้ัน ถ้าผู้ใดจะทํารา้ยพยานทัง้สอง  ผู้ น้ั นก ็จะต้องตายในลักษณะน้ี 6 พยานทัง้
สองมี ฤทธิ ์ปิดท้องฟ้าได้ เพื่อไม่ ให ้ฝนตกในระหวา่งวนัเหล่าน้ั นที เ่ขากําลังพยากรณ์ และมี ฤทธิ ์อาํนาจเหนือ
น้ําทําให้กลายเป็นเลือดได้ และมี ฤทธิ ์บันดาลให ้ภัยพิบัติ ต่างๆกระหน่ําโลก  ก่ี ครั ้งก ็ ได้ ตามความปรารถนา
ของเขา 7 และเม่ือเสรจ็สิน้การเป็นพยานแล้ว  สัตว ์รา้ยท่ีขึ้นมาจากเหวท่ี ไม่มี ก้นเหวก็จะสู้รบกับเขา จะชนะ
เขาและจะฆ่าเขาเสีย 8 และศพของเขาจะอยู ่ท่ี ถนนในเมืองใหญ่ น้ัน ซ่ึงตามฝ่ายจิตวญิญาณเรยีกวา่ เมือง
โสโดมและอยีปิต์ อนัเป็นเมืองซ่ึงองค์พระผูเ้ป็นเจ้าของเราถูกตร ึงด ้วย 9 คนหลายชาติ หลายตระกูล หลาย
ภาษา หลายประชาชาติ จะเพ่ งด ูศพเขาตลอดสามว ันคร ่ึง และจะไม่ ยอมให ้เอาศพน้ันใส่ อุโมงค์  เลย 10 คน
ทัง้หลายซ่ึงอยู่ในแผ่นดินโลกจะยนิดีเพราะเขา และจะสนกุสนานรืน่เรงิ จะให้ของขวญัแก่ กัน เพราะวา่ผู้ 
พยากรณ์ ทัง้สองน้ี ได้ ทรมานคนเหล่าน้ั นที ่อาศัยอยู่ในโลก� 11 เม่ือเวลาผ่านไปสามว ันคร ่ึงแล้ว ลมปราณ
แหง่ชวีติจากพระเจ้าก็ เข้าสู่ ศพของเขาอกี และเขาก็ ลุ กขึ้นยนื คนทัง้หลายท่ี ได้  เห ็นเขาก็ มี ความหวาดก
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ลัวเป็ นอ ันมาก 12 คนทัง้หลายได้ยนิพระสุรเสียงดังมาจากสวรรค์ ตรสัแก่เขาวา่ �จงขึ้นมาท่ี น่ี  เถิด � และ
พวกศั ตรู  ก็  เห ็นเขาขึ้นไปในหมู่เมฆสู่ สวรรค์ 

 แผ่ นดินไหวครัง้ใหญ่
13 และในเวลาน้ั นก ็ เก ิดแผ่นดินไหวใหญ่ และเมืองน้ั นก ็ถล่มลงเสียหน่ึงในสิบส่ วน  มี คนตายเพราะแผ่น

ดินไหวเจ็ดพันคน และคนท่ี เหลืออยู ่น้ั นม คีวามหวาดกลัวยิง่ และได้ถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้าแหง่สวรรค์
14  วบิัติ อยา่งท่ีสองก็ผ่านไปแล้ว  ดู  เถิด  วบิัติ อยา่งท่ีสามก็จะมาถึงในไม่ชา้น้ี แหละ 

แตรท่ี เจ็ด (การประกาศถึงชยัชนะแหง่อาณาจักรของพระครสิต์�
15 และ ทูต สวรรค์ องค์  ท่ี  เจ ็ ดก ็เป่า แตร ขึ้น และ มี เสียง หลายๆ เสียง กล่าว ขึ้น ดังๆ ใน สวรรค์ วา่ �ราช

อาณาจักรทัง้หลายแหง่พิภพน้ี ได้  กล ับเป็นราชอาณาจักรทัง้หลายขององค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา และ
เป็นของพระครสิต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย�์ 16 และผู้ อาว ุโสยี ่สิ บ
ส่ีคนซ่ึงน่ังในท่ีน่ังของตนเบื้องพระพักตรพ์ระเจ้าก็ทรุดตัวลงกราบนมัสการพระเจ้า 17 และทูลวา่ � โอ ข้า
แต่ พระเจ้า  องค์  พระผู้เป็นเจ้า  ผู้ ทรงฤทธานุภาพสูงสุด  ผู้ ทรงดํารงอยู ่บัดน้ี และผู้ ได้ ทรงดํารงอยู่ในกาล
ก่อน และผู้จะเสด็จมาในอนาคต ข้าพระองค์ทัง้หลายขอบพระคุณพระองค์  ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงใช้ฤทธานุ
ภาพอนัใหญย่ิง่ของพระองค์ และได้ทรงครอบครอง 18  เหล่ าประชาชาติ มี  ความโกรธแค้น  แต่ พระพิโรธของ
พระองค์ ก็ มาถึงแล้ว ถึงเวลาท่ี พระองค์ จะทรงพิพากษาคนทัง้หลายท่ีตายไปแล้ว และถึงเวลาท่ี พระองค์ จะ
ทรงประทานบําเหน็จแก่ ผู้รบัใช ้ของพระองค์ คือพวกศาสดาพยากรณ์ และว ิสุทธ ิชนทัง้ปวง และแก่คนทัง้
หลายท่ียาํเกรงพระนามของพระองค์ทัง้ผู้ ใหญ่  ผู้น้อย และถึงเวลาแล้ วท ่ี พระองค์ จะทรงทําลายคนท่ีทําลาย
แผ่นดินโลก� 19  แล ้วพระวหิารของพระเจ้าในสวรรค์ ก็ เปิดออก ในพระวหิารน้ันเห ็นม ี ห ีบพันธสัญญาของ
พระองค์  แล้วก็  มี  ฟ้าแลบ และเสียงต่างๆ  ฟ้ารอ้ง  แผ่นดินไหว ลูกเห ็บก ็ตกอยา่งหนัก

12
 ผู้ หญิงและพญานาค

1  มี การมหศัจรรย ์ใหญ่ ยิง่ปรากฏในสวรรค์ คือผู้หญิงคนหน่ึ งม ี ดวงอาทิตย ์เป็นอาภรณ์  มี  ดวงจันทร ์ อยู ่ 
ใต้เท้า และบนศีรษะมีดวงดาวสิบสองดวงเป็นมงกุฎ 2  ผู้ หญิงน้ั นม ี ครรภ์ และรอ้งครวญด้วยความเจ็บ
ครรภ์ ท่ี  ใกล้ จะคลอด 3 และมีการมหศัจรรย ์อ ีกอยา่งหน่ึงปรากฏในสวรรค์  ดู  เถิด  มี พญานาคใหญ่ สี แดงตัว
หน่ึง  มี  เจ ็ดหวัและมี สิ บเขา และท่ีหวัเหล่าน้ั นม ีมงกุฎเจ็ดอนั 4 หางพญานาคตวดัดวงดาวในท้องฟ้าทิง้ลง
มาท่ี แผ่ นดินโลกเสียหน่ึงในสามส่ วน และพญานาคน้ันยนือยู่เบื้องหน้าผู้หญิงท่ีกําลังจะคลอดบุตร เพื่อจะ
กินบุตรเม่ือคลอดออกมาแล้ว

 บุ ตรน้ันจะได้ ครอบครอง 
5 หญิงน้ันคลอดบุตรชาย  ผู้ ซ่ึงจะครอบครองประชาชาติทัง้ปวงด้วยคทาเหล็ก และบุตรน้ันได้ขึ้นไปถึง

พระเจ้า ถึงพระท่ีน่ังของพระองค์ 6 และหญิงน้ั นก ็ หนี  เข ้าไปในถิน่ทุ รก ันดาร  ท่ี นางมี สถานท่ี ซ่ึงพระเจ้าได้
ทรงจัดเตรยีมไว ้ให ้เพื่อนางจะได้รบัการเล้ียงดู อยู ่ ท่ี น่ันตลอดพันสองรอ้ยหกสิบวนั

 มี คาเอลและทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับซาตาน
7และมีสงครามเกิดขึ้นในสวรรค์  มี คาเอลและพวกทูตสวรรค์ของท่านได้ ต่อสู้ กับพญานาค และพญานาค

กับพวกทูตของมั นก ็ ต่อสู้ 8  แต่ ฝ่ายพญานาคแพ้ และพวกพญานาคไม่ มี  ท่ีอยู ่ในสวรรค์ อ ีกเลย 9 พญานาค
ใหญ่ซ่ึงเป็นงู ดึกดําบรรพ์  ท่ี เขาเรยีกกั นว ่า พญามารและซาตาน  ผู้ ล่อลวงมนษุย ์ทัง้โลก พญานาคและพวก
ทูตของมั นก ็ ถู กผลักทิง้ลงมาในแผ่นดินโลก 10 และข้าพเจ้าได้ยนิเสียงดังขึ้นในสวรรค์ วา่ � บัดน้ี ความ
รอด และฤทธิ ์เดช และราชอาณาจักรแหง่พระเจ้าของเรา และอาํนาจพระครสิต์ของพระองค์ ได้ มาถึงแล้ว
เพราะวา่ผู้ ท่ี  กล ่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตรพ์ระเจ้าของเรา ทัง้กลางวนัและกลางคืนน้ัน  ก็ได้  ถู 
กผลักทิง้ลงมาแล้ว 11 เขาเหล่าน้ันชนะพญามารด้วยพระโลหติของพระเมษโปดก และโดยคําพยานของ
พวกเขาเอง และเขาไม่ ได้ เสียดายท่ีจะพลี ช ีพของตน 12 ฉะน้ันสวรรค์และบรรดาผู้ ท่ีอยู ่ในสวรรค์จงรืน่เรงิ
ยนิดี เถิด  แต่  วบิัติ จะมี แก่  ผู้  ท่ีอยู ่ในแผ่นดินโลกและทะเล เพราะวา่พญามารได้ลงมาหาเจ้าด้วยความโกรธ
ยิง่นัก เพราะมั นร ู้วา่เวลาของมั นม ี น้อย �

ซาตานข่มเหงหญิงน้ัน
13 เม่ือพญานาคน้ันเห ็นว ่ามันถูกผลักทิง้ลงมาในแผ่นดินโลกแล้ว มั นก ็ข่มเหงหญิงท่ีคลอดบุตรชายน้ัน

14  แต่ ทรงประทานปีกนกอนิทร ีใหญ่ สองปีกแก่หญิงน้ัน  เพื่อให ้นางบินหนี หน ้างู เข ้าไปในถิน่ทุ รก ันดารใน
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สถานท่ีของนาง จนถึงท่ีซ่ึงนางจะได้รบัการเล้ียงดู ตลอดวาระหน่ึงและสองวาระและครึง่วาระ 15  งู น้ั นก พ็่น
น้ําออกจากปากเหมือนน้ําท่วมไหลตามหญิงน้ัน เพื่อจะใหพ้ัดหญิงน้ันไปกั บน ํ้าท่วม 16  แต่  แผ่ นดิ นก ็ ได้ ชว่ย
หญิงน้ันไว ้ได้ โดยแยกออกเป็นชอ่งแล้วสู บน ้ําท่วมน้ั นที ่พ่นออกจากปากพญานาคน้ันลงไป 17 พญานาค
โกรธแค้นหญิงน้ัน มันจึงออกไปทําสงครามกับเชื้อสายของนางท่ี เหลืออยู ่ น้ัน คือผู้ ท่ี รกัษาพระบัญญั ติ ของ
พระเจ้า และยดึถือคําพยานของพระเยซู ครสิต์ 

13
 สัตว ์รา้ยท่ีขึ้นมาจากทะเล

1 และข้าพเจ้าได้ยนือยู ่ท่ี หาดทรายชายทะเล และเหน็สัตว์รา้ยตัวหน่ึงขึ้นมาจากทะเล มั นม ี เจ ็ดหวัและ
สิบเขา  ท่ี เขาทัง้สิ บน ้ั นม ีมงกุฎสิบอนั และมีชื่อท่ีเป็นคําหมิน่ประมาทจารกึไว ้ท่ี ห ัวท ้ังหลายของมัน 2  สัตว ์
รา้ยท่ีข้าพเจ้าได้ เห ็นน้ัน เหมือนเสือดาว และเท้าเหมือนเท้าหมี และปากเหมือนปากสิงโต และพญานาค
ได้ ให ้ ฤทธิ ์ของมัน และท่ีน่ังของมัน และสิทธิอาํนาจอนัใหญ่ยิง่แก่ สัตว ์รา้ยน้ัน 3 ข้าพเจ้าได้ เห ็ นว ่าหวัๆหน่ึง
ของสัตวร์า้ยดูเหมือนถูกฟันปางตาย  แต่ แผลท่ี ถู กฟันน้ั นร ักษาหายแล้ว คนทัง้โลกติดตามสัตวร์า้ยน้ันไป
ด้วยความอศัจรรย ์ใจ 4 เขาทัง้หลายได้บูชาพญานาคท่ี ได้  ให ้อาํนาจแก่ สัตว ์รา้ยน้ัน เขาได้บูชาสัตว์รา้ยน้ัน
 กล่าววา่ �ใครจะเปรยีบปานสัตว ์น้ี  ได้ และใครสามารถจะทําสงครามกับสัตว ์น้ี  ได้ � 5 และยอมให ้สัตว ์รา้ยน้ั 
นม ีปากท่ี พู ดคํากล่าวรา้ยและหมิน่ประมาท และยอมให้มันใช้อาํนาจกระทําอยา่งน้ันตลอดส่ี สิ บสองเดือน
6 มันกล่าวคําหมิน่ประมาทต่อพระเจ้า เพื่อหมิน่ประมาทต่อพระนามของพระองค์ ต่อพลับพลาของพระองค์
และต่อผู้ ท่ีอยู ่ในสวรรค์

 สัตว ์รา้ยกระทําสงครามกับพวกว ิสุทธ ิ ชน 
7 และยอมให้มันทําสงครามกับพวกว ิสุทธ ิ ชน และชนะเขา และให้มั นม ีอาํนาจเหนือชนทุกตระกูล  ทุ ก

ภาษา และทุกประชาชาติ 8 และบรรดาคนท่ี อยู ่ในแผ่นดินโลกจะบูชาสัตวร์า้ยน้ัน คือคนทัง้ปวงท่ี ไม่มี ชื่อจด
ไวใ้นหนังสือแหง่ชวีติของพระเมษโปดก  ผู้ ทรงถูกปลงพระชนม์ ตัง้แต่ แรกทรงสรา้งโลก 9 ใครมี หูก ็ ให ้ฟังเอา
เถิด 10  ผู้ ใดท่ีกําหนดไว ้ให ้ไปเป็นเชลยผู้น้ั นก ็จะต้องไปเป็นเชลย  ผู้ ใดฆ่าเขาด้วยดาบผู้น้ั นก ็ต้องถูกฆ่าด้วย
ดาบ  น่ี แหละคือความอดทนและความเชื่อของพวกว ิสุทธ ิ ชน 

 สัตว ์รา้ยท่ีขึ้นมาจากแผ่นดิน
11 และข้าพเจ้าเหน็ สัตว์รา้ยอกี ตัวหน่ึงขึ้นมาจากแผ่นดิน  มี สองเขาเหมือนลูกแกะ และพูดเหมือน

พญานาค 12 มันใช้อาํนาจของสัตว์รา้ยตัวเดิ มน ้ันอยา่งครบถ้วนต่อหน้าสัตว์รา้ยตัวเดิ มน ้ัน มันทําให้โลก
และคนท่ี อยู ่ในโลกบูชาสัตว์รา้ยตัวเดิ มน ้ัน  ท่ี  มี แผลปางตายแต่รกัษาหายแล้ว 13  สัตว ์รา้ยน้ีแสดงการ
มหศัจรรย ์ใหญ่ จนกระทําให้ไฟตกลงมาจากฟ้าสู่ แผ่ นดินโลกประจั กษ ์ แก่ ตามนษุย ์ทัง้หลาย 14 มันล่อลวง
คนทัง้หลายท่ี อยู ่ในโลกด้วยการอศัจรรย ์น้ัน ซ่ึ งม ั นม ีอาํนาจกระทําท่ามกลางสายตาของสัตวร์า้ยตัวเดิ มน 
ัน้ และมันสัง่ให้คนทัง้หลายท่ี อยู ่ในโลกสรา้งรูปจําลองให ้แก่  สัตวร์า้ย  ท่ี  ถู กฟันด้วยดาบแต่ย ังม ี ช ีวติอยู ่น้ัน 
15 และมั นม อีาํนาจท่ีจะใหล้มหายใจแก่ รู ปสัตว ์น้ัน  เพื่อให ้ รู ปสัตวร์า้ยน้ันทัง้พูดได้ และกระทําใหบ้รรดาคนท่ี 
ไม่ ยอมบูชารูปสัตวร์า้ยน้ันถึงแก่ความตายได้ 16 และมันยงัได้บังคับคนทัง้ปวง ทัง้ผู้ ใหญ่  ผูน้้อย  คนมัง่มี และ
คนจน ไทยและทาส  ให ้รบัเครือ่งหมายไว ้ท่ี มือขวาหรอืท่ี หน ้าผากของเขา 17 เพื่อไม่ ให ้ ผู้ ใดทําการซ้ือขายได้
นอกจากผู้ ท่ี  มี เครือ่งหมายน้ัน หรอืชื่อของสัตวร์า้ยน้ัน หรอืเลขชื่อของมัน 18 ในเรือ่งน้ีจงใช ้สติปัญญา ถ้าผู้
ใดมีความเข้าใจก็ ให ้คิดตรกึตรองเลขของสัตวร์า้ยน้ัน เพราะวา่เป็นเลขของบุคคลผู้ หน่ึง เลขของมันคือหก
รอ้ยหกสิบหก

14
 ความชื่นชมยนิดี ของคน 144,000  คน 

1ข้าพเจ้าได้ แลเหน็ และดู เถิด พระเมษโปดกทรงยนือยู ่ท่ี  ภู เขาศิ โยน และผู้ ท่ีอยู ่กับพระองค์ มี จํานวนแสน
ส่ีหม่ืนส่ีพันคน ซ่ึงเป็นผู้ ท่ี  มี พระนามของพระบิดาของพระองค์ เข ียนไว ้ท่ี  หน ้าผากของเขา 2 และข้าพเจ้า
ได้ยนิเสียงจากสวรรค์ ดุ จเสียงน้ํามากหลาย และดุจเสียงฟ้ารอ้งสน่ัน และข้าพเจ้าได้ยนิเสียงพวกดีดพิณ
เขาคู่กําลังบรรเลงอยู่ 3 คนเหล่าน้ั นร ้องเพลงราวกับวา่ เป็นเพลงบทใหม่ต่อหน้าพระท่ี น่ัง  หน ้าสัตว์ทัง้ส่ี 
น้ัน และหน้าพวกผู้ อาวุโส  ไม่มี ใครสามารถเรยีนรูเ้พลงบทน้ันได้ นอกจากคนแสนส่ีหม่ืนส่ีพันคนน้ัน  ท่ี  ได้ 
ทรงไถ่ ไว ้ แล ้วจากแผ่นดินโลก 4 คนเหล่าน้ีเป็นคนท่ี มิได้  มี มลทิ นก ับผู้ หญิง เพราะวา่เขาเป็นพวกพรหมจารี
พระเมษโปดกเสด็จไปท่ี ใด คนเหล่าน้ี ก็ ตามเสด็จไปด้วย พวกเขาเป็นผู้ ท่ี ทรงไถ่จากมวลมนษุย์ เป็นผล
แรกถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมษโปดก 5 ปากเขาไม่ กล ่าวคําอุบายเลย เพราะเขาไม่ มี ความผิดต่อหน้า
พระท่ีน่ังของพระเจ้า



 หน ังสือววิรณ์ 14:6 1009  หน ังสือววิรณ์ 15:7

 ทูตสวรรค์  องค์ แรกประกาศข่าวประเสรฐิอนัเป็นอมตะ
6  แล ้วข้าพเจ้าได้ เห ็นทูตสวรรค์ อ ีกองค์ หน ึ่งท่ี บิ นอยูใ่นท้องฟ้า เพื่อประกาศข่าวประเสรฐิอนัเป็นอมตะแก่

คนทัง้หลายท่ี อยู ่ในโลก  แก่  ทุ กชาติ  ทุ กตระกูล  ทุ กภาษา และประชากร 7 ท่านประกาศด้วยเสียงอนัดังวา่
�จงยาํเกรงพระเจ้า และถวายสงา่ราศี แด่  พระองค์ เพราะถึงเวลาท่ี พระองค์ จะทรงพิพากษาแล้ว และจง
นมัสการพระองค์ � ผู้  ได้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์  แผ่ นดินโลก  ทะเล � และบ่อน้ําพุ ทัง้หลาย �

 ทูตสวรรค์  องค์  ท่ี สองประกาศการล่มจมของบาบิ โลน 
8  ทูตสวรรค์  อ ีกองค์ หน ่ึงตามไปประกาศวา่ �บาบิโลนมหานครน้ันล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว เพราะวา่นคร

น้ันทําให ้ประชาชาติ ทัง้ปวงด่ืมเหล้าองุน่แหง่ความเดือดดาลของเธอในการล่วงประเวณี�

 ทูตสวรรค์  องค์  ท่ี สามประกาศการทุกข์ทรมานเป็นนิตยข์องทุกคนท่ีรบัเครือ่งหมายและบูชาสัตว ์รา้ย 
9 และทูตสวรรค์ซ่ึงเป็นองค์ ท่ี สามตามไปประกาศด้วยเสียงอนัดังวา่ �ถ้าผู้ใดบูชาสัตว์รา้ยและรูปของ

มัน และรบัเครือ่งหมายของมันไว ้ท่ี  หน ้าผากหรอืท่ีมือของตน 10  ผู้ น้ันจะต้องด่ืมเหล้าองุน่แหง่พระพิโรธ
ของพระเจ้า ซ่ึงไม่ ได้ ระคนกับสิง่ใด  ท่ี  ได้ เทลงในถ้วยพระพิโรธของพระองค์ และเขาจะต้องถูกทรมานด้วย
ไฟและกํามะถันต่อหน้าทูตสวรรค์ ผู้บรสุิทธิ ์ ทัง้หลาย และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก 11 และควนัแหง่
การทรมานของเขาพลุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิตย์ และผู้ ท่ี บูชาสัตว์รา้ยและรูปของมัน และผู้ใดก็ ตามท่ี รบั
เครือ่งหมายชื่อของมันจะไม่ มี การพักผ่อนเลยทัง้กลางวนัและกลางคืน�

พระสัญญาอ ันม ่ันคงสําหรบัพวกว ิสุทธ ิ ชน 
12  น่ี แหละคือความอดทนของพวกว ิสุทธ ิ ชน คือผู้ ท่ี รกัษาพระบัญญั ติ ของพระเจ้า และความเชื่อของพระ

เยซู ไว ้13 และข้าพเจ้าได้ยนิพระสุรเสียงจากสวรรค์สัง่ข้าพเจ้าวา่ �จงเขียนไว้เถิดวา่  ตัง้แต่  น้ี สืบไปคนทัง้
หลายท่ีตายในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุข� และพระวญิญาณตร ัสว ่า � จร ิงอยา่งน้ัน เพื่อเขาจะได้หยุดพัก
จากความเหน่ือยยากของเขา และการงานท่ีเขาได้กระทําน้ันจะติดตามเขาไป�

การเก็บเก่ียวบนแผ่นดินโลก
14 ข้าพเจ้าได้ แลเหน็ และดู เถิด  มี เมฆขาว และมี ผู้  หน ่ึงประทับบนเมฆน้ันเหมือนกับบุตรมนษุย์ สวม

มงกุฎทองคําบนพระเศียร และพระหตัถ์ถือเคียวอนัคม 15 และมี ทูตสวรรค์  อ ีกองค์ หน ่ึงออกมาจากพระ
วหิารรอ้งทูลพระองค์  ผู้ ประทับบนเมฆน้ันด้วยเสียงอนัดังวา่ �จงใชเ้คียวของพระองค์ เก ี่ยวไปเถิด เพราะวา่
ถึงเวลาท่ี พระองค์ จะเก่ียวแล้ว เพราะวา่ผลท่ีจะต้องเก็บเก่ียวในแผ่นดินโลกน้ันสุกแล้ว� 16 และพระองค์ ผู้ 
ประทับบนเมฆน้ัน  ได้ ทรงตวดัเคียวน้ันบนแผ่นดินโลก และแผ่นดินโลกก็ ได้  ถู กเก่ียวแล้ว 17 และทูตสวรรค์ 
อ ีกองค์ หน ่ึ งก ็ออกมาจากพระวหิารบนสวรรค์ ถือเคียวอนัคมเชน่เดียวกัน 18 และทูตสวรรค์ อ ีกองค์ หน ่ึงผู้ 
มีฤทธิ ์เหนือไฟ  ได้ ออกมาจากแท่นบู ชา และรอ้งบอกทูตองค์น้ั นที ่ถือเคียวคมน้ันด้วยเสียงอนัดังวา่ �ท่าน
จงใช้เคียวคมของท่านเก่ียวเก็บพวงองุน่แหง่แผ่นดินโลก เพราะลู กอง ุ่นน้ันสุ กด ี แล้ว � 19  ทูตสวรรค์ น้ั นก ็
ตวดัเคียวบนแผ่นดินโลก และเก็บเก่ียวผลองุน่แหง่แผ่นดินโลก และขวา้งลงไปในบ่อยํ่าองุ ่นอ ันใหญ่ แห ่ง
พระพิโรธของพระเจ้า 20  บ่อย ํ่าองุน่ถูกยํ่าภายนอกเมือง และโลหติไหลออกจากบ่อยํ่าองุน่น้ันสูงถึ งบ ังเหยีน
ม้า ไหลนองไปประมาณสามรอ้ยกิโลเมตร

15
ขันทัง้เจ็ดแหง่พระพิโรธของพระเจ้า

1 ข้าพเจ้าเหน็หมายสําคัญในสวรรค์ อ ีกประการหน่ึง  ใหญ่ ยิง่และน่าประหลาด คื อม ี ทูตสวรรค์  เจ ด็องค์ถือ
ภัยพิบั ติ  เจ ็ ดอย ่าง อนัเป็นภัยพิบั ติ  ครัง้สุดท้าย เพราะวา่พระพิโรธของพระเจ้าสิน้สุดลงด้วยภัยพิบั ติ  เหล่าน้ัน 
2 ข้าพเจ้าเหน็เป็นเหมือนทะเลแก้วปนไฟ และบรรดาคนท่ี มี ชยัต่อสัตว ์รา้ย และรูปของมัน และเครือ่งหมาย
ของมัน และเลขประจําชื่อของมัน ยนือยู่บนทะเลแก้ วน ้ัน พวกเขาถือพิณเขาคู่ของพระเจ้า 3 เขารอ้งเพลง
ของโมเสส ซ่ึงเป็นผู้ รบัใช ้ของพระเจ้า และเพลงของพระเมษโปดกวา่ �ข้าแต่ พระเจ้า  องค์  พระผู้เป็นเจ้า  
ผู้ ทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระราชกิจของพระองค์ ใหญ่ ยิง่และมหศัจรรย ์นัก ข้าแต่ องค์  พระมหากษัตรยิ ์ แห ่
งว ิสุทธ ิชนทัง้ปวง  วถีิ ทางทัง้หลายของพระองค์ ยุติ ธรรมและเท่ียงตรง 4  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า  มี  ผู้ 
ใดบ้างท่ีจะไม่ยาํเกรงพระองค์ และไม่ถวายพระเกียรติ แด่ พระนามของพระองค์ เพราะวา่พระองค์ ผู้ เดียว
ทรงเป็นผู้ บรสุิทธิ ์ ประชาชาติ ทัง้ปวงจะมานมัสการจําเพาะพระพักตร ์พระองค์ เพราะวา่การพิพากษาของ
พระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว� 5  ต่อจากน้ี ข้าพเจ้าได้ แลเหน็ และดู เถิด พระวหิารของพลับพลาแหง่สักขีพยาน
ในสวรรค์เปิดออก 6 และทูตสวรรค์ทัง้เจ็ดองค์ ท่ี ถือภัยพิบั ติ ทัง้เจ็ด  ได้ ออกมาจากพระวหิารน้ัน นุ่งหม่ผ้า
ป่านสีขาวและบร ิสุทธ ์ิและคาดรดัประคดทองคํา 7 และสัตว์ตัวหน่ึงในส่ีตั วน ้ันได้เอาขันทองคําเจ็ดใบเต็ 
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มด ้วยพระพิโรธของพระเจ้า  ผู้ ทรงพระชนม์ อยู ่ เป็นนิตย ์ส่งให ้แก่  ทูตสวรรค์ ทัง้เจ็ดองค์ น้ัน 8 และพระวหิาร
ก็เต็มไปด้วยควนัซ่ึงมาจากสงา่ราศีของพระเจ้า และจากฤทธานุภาพของพระองค์ และไม่ มี  ผู้ ใดสามารถ
เข้าไปในพระวหิารน้ันได้ จนกวา่ภัยพิบั ติ ทัง้เจ็ดของทูตสวรรค์ เจ ็ดองค์น้ันจะได้ สิน้สุดลง 

16
1  แล ้วข้าพเจ้าก็ ได้ ยนิเสียงดังออกมาจากพระว ิหาร สัง่ทูตสวรรค์ทัง้เจ็ดองค์น้ั นว ่า �จงไปเถิด เอาขันทัง้

เจ็ดใบ  ท่ี เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้า เทลงบนแผ่นดินโลก�
ขันใบแรก (แผลรา้ยท่ี มี  หนอง )

2  ทูตสวรรค์  องค์ แรกจึงออกไปและเทขันของตนลงบนแผ่นดินโลก และคนทัง้หลายท่ี มี เครือ่งหมายของ
สัตว ์รา้ย และบูชารูปของมัน  ก็  เก ิดเป็นแผลรา้ยท่ีเป็นหนองมี ทุกข์ เวทนาแสนสาหสั

ขันใบท่ี สอง (ทะเลเป็นเหมือนเลื อด )
3  ทูตสวรรค์  องค์  ท่ี สองก็เทขันของตนลงในทะเล และทะเลก็กลายเป็นเหมือนเลือดของคนตาย และ

บรรดาสิง่ท่ี มี  ช ีวติอยูใ่นทะเลน้ั นก ็ตายหมดสิน้

ขันใบท่ี สาม ( แม่น ํ้าทัง้หลายกลายเป็นเลื อด )
4  ทูตสวรรค์  องค์  ท่ี สามเทขันของตนลงท่ี แม่น ้ําและบ่อน้ําพุ ทัง้ปวง และน้ําเหล่าน้ั นก ็กลายเป็นเลื อด 

5 และข้าพเจ้าได้ยนิทูตสวรรค์ แห ่งน้ํารอ้งวา่ � โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า  ผู้  ดํารงอยู ่ บัดน้ี และผู้ ได้ ทรง
ดํารงอยู่ ในกาลก่อน และผู้จะทรงดํารงอยู ่ในอนาคต  พระองค์ ทรงเป็นผู้ ชอบธรรม เพราะพระองค์ทรง
พิพากษาอยา่งน้ัน 6 เพราะเขาทัง้หลายได้กระทําให้โลหติของพวกว ิสุทธ ิชนและของพวกศาสดาพยากรณ์
ไหลออก และพระองค์ ได้ ประทานโลหติให้เขาด่ืม ด้วยเขาทัง้หลายก็สมควรอยู ่แล้ว � 7 และข้าพเจ้าได้ยนิ
ทูตสวรรค์ อ ีกองค์ หน ึ่งซ่ึงอยู ่ท่ี แท่นบูชารอ้งวา่ � จร ิงอยา่งน้ัน  พระเจ้า  องค์  พระผู้เป็นเจ้า  ผู้ ทรงฤทธานภุาพ
สูงสุด การพิพากษาของพระองค์ เท ่ียงตรงและชอบธรรมแล้ว�

ขันใบท่ี สี ่(ความรอ้นอนัน่ากลัวจากดวงอาทิตย�์
8  ทูตสวรรค์  องค์  ท่ีส่ี เทขันของตนลงท่ี ดวงอาทิตย ์และทรงให้อาํนาจแก่ ดวงอาทิตย ์น้ั นที ่จะคลอกมนษุย์

ด้วยไฟ 9 ความรอ้นแรงกล้าได้คลอกคนทัง้หลาย และพวกเขาพูดหมิน่ประมาทพระนามของพระเจ้า  ผู้ ซ่ึ งม ี 
ฤทธิ ์เหนือภัยพิบั ติ  เหล่าน้ัน และพวกเขาไม่ ได้  กล ับใจและไม่ ได้ ถวายพระเกียรติ แด่  พระองค์ 

ขันใบท่ี หา้ (ความมืดในอาณาจักรของสัตว ์รา้ย )
10  ทูตสวรรค์  องค์  ท่ี หา้เทขันของตนลงบนท่ีน่ังของสัตวร์า้ยน้ัน และอาณาจักรของมั นก มื็ดไป คนเหล่าน้ัน

ได้กั ดล ้ินของตนด้วยความเจ็บปวด 11 และพูดหมิน่ประมาทพระเจ้าแหง่สวรรค์ เพราะความเจ็บปวดและ
เพราะแผลท่ี มี หนองตามตัวของเขา  แต่ เขาไม่ ได้  กล ับใจเสียใหม่จากการประพฤติของตน

ขันใบท่ี หก (การเตรยีมทางไวสํ้าหรบัพวกกษั ตร ิย ์แห ่งทิศตะวนัออก�
12  ทูตสวรรค์  องค์  ท่ี หกเทขันของตนลงท่ี แม่น ้ําใหญ่ คือแม่น้ํายูเฟรติส  ทําให ้น้ําในแม่น้ําน้ันแหง้ไป เพื่อ

เตรยีมมรรคาไว้สําหรบับรรดากษั ตร ิย ์ท่ี มาจากทิศตะวนัออก 13 และข้าพเจ้าเหน็ผีโสโครกสามตนรูปรา่ง
คล้ายกบออกมาจากปากพญานาค และออกจากปากสัตว์รา้ยน้ัน และออกจากปากของผู้ พยากรณ์  เท็จ 
14 ด้วยวา่ผี เหล่ าน้ันเป็นผีรา้ยกระทําการอศัจรรย์ มันออกไปหากษั ตร ิย์ทัง้ปวงแหง่แผ่นดินโลกคือทัว่พิ ภพ 
 เพื่อให ้บรรดากษั ตร ิย ์เหล่ าน้ั นร ่วมกันทําสงครามในวนัยิง่ใหญ่ของพระเจ้า  ผู้ ทรงฤทธานุภาพสูงสุด 15 � 
จงดู  เถิด เราจะมาเหมือนขโมย  ผู้  ท่ี เฝ้าระวงัให ้ดี และรกัษาเส้ือผ้าของตนจะเป็นสุข  เกล ือกวา่ผู้น้ันจะ
เดินเปลือยกาย และคนท้ังหลายจะได้ เห ็นความน่าละอายของเขา� 16 และมันให้เขาทัง้หลายชุ มน ุ มท ่ี
ตําบลหน่ึง ซ่ึงภาษาฮบีรูเรยีกวา่ อารมาเกดโดน

ขันใบท่ี เจ็ด (ความพินาศของบาบิ โลน )
17  ทูตสวรรค์  องค์  ท่ี  เจ ็ดได้เทขันของตนลงในอากาศ และมีพระสุรเสียงดังออกมาจากพระท่ีน่ังในพระ

วหิารแหง่สวรรค์ วา่ �สําเรจ็แล้ว� 18 และเกิ ดม ีเสียงต่างๆ  มี  ฟ้ารอ้ง  มี  ฟ้าแลบ และเกิดแผ่นดินไหวครัง้
ใหญ่ ซ่ึงตัง้แต่ มี  มนษุย ์ เก ิดมาบนแผ่นดินโลก  ไม่ เคยมี แผ่ นดินไหวรา้ยแรงและยิง่ใหญ่ เชน่น้ี  เลย 19 มหา
นครน้ั นก ็แยกออกเป็นสามส่ วน และบ้านเมืองของนานาประชาชาติ ก็  ล่มจม มหานครบาบิโลนน้ั นก ็ อยู ่ใน
ความทรงจําต่อเบื้องพระพักตร ์พระเจ้า เพื่อจะใหน้ครน้ันด่ืมถ้วยเหล้าองุน่แหง่พระพิโรธอนัใหญห่ลวงของ
พระองค์ 20 และบรรดาเกาะต่างๆก็ หนี หายไป และภูเขาทัง้หลายก็ ไม่มี  ผู้ ใดพบ 21 และมีลูบเหบ็ใหญ่ตกลง
มาจากฟ้าถูกคนทัง้ปวง  แต่ ละก้อนหนักประมาณหา้สิ บก ิโลกรมั คนทัง้หลายจึงพูดหมิน่ประมาทพระเจ้า
เพราะภัยพิบั ติ  ท่ี  เก ิดจากลูกเห ็บน ัน้ เพราะวา่ภัยพิบั ติ จากลูกเห ็บน ั ้นร ้ายแรงยิง่นัก
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การพิพากษาลงโทษแม่ของหญิงแพศยาทัง้หลาย

1  ทูตสวรรค์  องค์  หน ่ึงในเจ็ดองค์ ท่ี ถือขันเจ็ดใบน้ันมาหาข้าพเจ้า และพูดวา่ �เชญิมาท่ี น่ี  เถิด ข้าพเจ้าจะ
ให้ท่านดูการพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาคนสําคัญท่ีน่ังอยู่บนน้ํามากหลาย 2 คือหญิงท่ีบรรดากษั ตร ิย์ทัว่
แผ่นดินโลกได้ ล่วงประเวณี  ด้วย และคนทัง้หลายท่ี อยู ่ในแผ่นดินโลกก็ ได้ มัวเมาด้วยเหล้าองุน่แหง่การล่วง
ประเวณีของเธอ� 3  ทูตสวรรค์  องค์ น้ันได้นําข้าพเจ้าเข้าไปในถิน่ทุ รก ันดารโดยพระวญิญาณ และข้าพเจ้า
ได้ เห ็นผู้หญิงคนหน่ึงน่ังอยูบ่นสัตวร์า้ยสีแดงเข้มตัวหน่ึง ซ่ึ งม ีชื่อหลายชื่อเป็นคําหมิน่ประมาทเต็มไปทัง้ตัว
มั นม ี เจ ็ดหวัและสิบเขา 4 หญิงน้ันนุ่งห ่มด ้วยผ้าสีม่วงและสี แดงเข้ม และประดั บด ้วยเครือ่งทองคํา เพชร
พลอยต่างๆและไข่ มุก หญิงน้ันถือถ้วยทองคําท่ีเต็ มด ้วยสิง่น่าสะอดิสะเอยีนและของโสโครกแหง่การล่วง
ประเวณีของตน 5 และท่ี หน ้าผากของหญิงน้ันเขียนชื่อไว ้วา่ � ความลึกลับ บาบิโลนมหานคร  แม่ ของหญิง
แพศยาทัง้หลาย และแม่ แห ่งสิง่ทัง้ปวงท่ีน่าสะอดิสะเอยีนแหง่แผ่นดินโลก� 6 และข้าพเจ้าเหน็หญิงน้ัน
เมามายด้วยโลหติของพวกว ิสุทธ ิ ชน และโลหติของคนทัง้หลายท่ี พลี  ช ีพเพื่อเป็นพยานของพระเยซู เม่ือ
ข้าพเจ้าเหน็หญิงน้ันแล้ว ข้าพเจ้าก็ อศัจรรย ์ใจยิง่นัก 7  ทูตสวรรค์  องค์ น้ันจึงถามข้าพเจ้าวา่ � เหตุ ไฉนท่าน
จึ งอ ัศจรรย ์ใจ ข้าพเจ้าจะบอกใหท่้านรูถึ้งความลึ กล ับของหญิงน้ัน และของสัตวร์า้ยท่ี มี  เจ ็ดหวัและสิบเขาท่ี
เป็นพาหนะของหญิงน้ัน

 กษัตรยิ ์ทัง้หลายเป็นพันธมิตรกับปฏิ ปักษ์ ต่อพระครสิต์
8  สัตว ์รา้ยท่ีท่านได้ เห ็นน้ันเป็นอยูใ่นกาลก่อน  แต่  บัดน้ี  มิได้  เป็น และมันจะขึ้นมาจากเหวท่ี ไม่มี ก้นเหวเพื่อ

ไปสู่ความพินาศแล้ว และคนทัง้หลายท่ี อยู ่ในโลก ซ่ึงไม่ มี ชื่อจดไว้ในหนังสือแหง่ชวีติตัง้แต่แรกทรงสรา้ง
โลกน้ัน  ก็ จะอศัจรรย ์ใจ เม่ือเขาเหน็สัตว ์รา้ย ซ่ึงได้ เป็นอยู ่ในกาลก่อน  แต่  บัดน้ี  มิได้  เป็น และกําลังจะเป็น
9  น่ี ต้องใช ้สติปัญญา ห ัวท ้ังเจ็ดน้ันคือภูเขาเจ็ดยอดท่ีหญิงน้ันน่ังอยู่ 10 และมี กษัตรยิ ์ เจ ็ดองค์ ซ่ึงหา้องค์ ได้ 
ล่วงไปแล้ว  องค์  หน ่ึงกําลังเป็นอยู่ และอกีองค์ หน ่ึงน้ันยงัไม่ ได้ เป็นขึ้น และเม่ือเป็นขึ้นมาแล้ว จะต้องดํารง
อยู ่ชัว่ขณะหน่ึง 11  สัตว ์รา้ยท่ีเป็นแล้วเม่ื อก ่อน  แต่  เดีย๋วน้ี  ไม่ได้ เป็นน้ั นก ็เป็ นที ่ แปด  แต่  ก็ ยงัเป็นองค์ หน ึ่งใน
เจ็ดองค์ น้ัน และจะไปสู่ ความพินาศ 12 เขาทัง้สิบเขาท่ีท่านได้ เห ็นน้ันคือกษั ตร ิย ์สิ บองค์ ท่ี ยงัไม่ ได้  เสวยราช
สมบัติ  แต่ จะรบัอาํนาจอยา่งกษั ตร ิย์ด้วยกั นก ับสัตวร์า้ยน้ันหน่ึงชัว่โมง 13  กษัตรยิ ์ทัง้หลายน้ั นม ีน้ําพระทัย
อยา่งเดียวกัน และทรงมอบฤทธิแ์ละอาํนาจของตนไว ้แก่  สัตว ์รา้ยน้ัน 14  กษัตรยิ ์ เหล่าน้ี จะกระทําสงคราม
กับพระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรงชนะพวกเขา เพราะวา่พระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านาย
ทัง้หลาย และทรงเป็นพระมหากษั ตร ิย์เหนือกษั ตร ิย ์ทัง้หลาย และผู้ ท่ีอยู ่กับพระองค์น้ันเป็นผู้ ท่ี  พระองค์  ได้ 
ทรงเร ียก และทรงเลือกไว้ และเป็นผู้ ท่ี  สัตย์ซ่ือ � 15 และทูตสวรรค์น้ันบอกข้าพเจ้าวา่ �น้ํามากหลายท่ีท่าน
ได้ เห ็นหญิงแพศยาน่ังอยู ่น้ัน  ก็ คือชนชาติ  มวลชน  ประชาชาติ และภาษาต่างๆ 16 เขาสิบเขาท่ีท่านได้ เห ็นอ
ยู่บนสัตว ์รา้ย จะพากันเกลียดชงัหญิงแพศยาน้ัน จะกระทําให้นางโดดเด่ียวอา้งวา้งและเปลือยกาย และ
จะกินเน้ือของหญิงน้ัน และเผานางเสียด้วยไฟ 17 เพราะวา่พระเจ้าทรงดลใจเขาให้กระทําตามพระทัยของ
พระองค์ โดยการทรงทําให้พวกเขามีความคิ ดอย ่างเดียวกัน และมอบอาณาจักรของเขาให ้แก่  สัตว ์รา้ยน้ัน
จนถึงจะสําเรจ็ตามพระวจนะของพระเจ้า 18 และผู้หญิงท่ีท่านเหน็น้ั นก ็คือนครใหญ่  ท่ี  มี อาํนาจเหนือกษั ตร ิ
ยทั์ง้หลายทัว่แผ่นดินโลก�

18
นครบาบโิลนล่มจม

1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี ข้าพเจ้าก็ ได้  เห น็ทูตสวรรค์ อ ีกองค์ หน ึ่งลงมาจากสวรรค์ ท่านมีอาํนาจใหญ่ ยิง่ 
และรศัมีของท่านได้ ทําให ้ แผ่ นดินโลกสวา่งไป 2 ท่านได้รอ้งประกาศด้วยเสียงกึ กก อ้งวา่ �บาบโิลนมหานคร
ล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว กลายเป็ นที ่อาศัยของผี ปิศาจ เป็ นที ่ คุ มขังของผีโสโครกทุกอยา่ง และเป็นกรงของ
นกทุกอยา่งท่ี ไม่ สะอาดและน่าเกลียด 3 เพราะวา่ประชาชาติทัง้ปวงได้ด่ืมเหล้าองุน่แหง่ความเดือดดาลใน
การล่วงประเวณีของนครน้ัน และบรรดากษั ตร ิย์บนแผ่นดินโลกได้ ล่วงประเวณี กับนครน้ัน และพ่อค้าทัง้
หลายแหง่แผ่นดินโลกก็ ได้  มัง่มี ขึ้นด้วยทรพัย ์ฟุ ่มเฟือยของนครน้ัน� 4 และข้าพเจ้าได้ยนิเสียงอกีเสียงหน่ึง
ประกาศมาจากสวรรค์ วา่ � ชนชาติ ของเรา จงออกมาจากนครน้ันเถิด เพื่อท่านทัง้หลายจะไม่ มี ส่วนในการ
บาปของนครน้ัน และเพื่อท่านจะไม่ต้องรบัภัยพิบั ติ  ท่ี จะเกิดแก่นครน้ัน 5 เพราะวา่บาปของนครน้ันกองสูง
ขึ้นถึงสวรรค์ แล้ว และพระเจ้าได้ทรงจําความชัว่ชา้แหง่นครน้ันได้ 6 นครน้ันได้ ให ้ผลอยา่งไร  ก็ จงให้ผลแก่
นครน้ันอยา่งน้ัน และจงตอบแทนการกระทําของนครน้ันเป็นสองเท่า ในถ้วยท่ีนครน้ันได้ผสมไว ้ก็ จงผสม
ลงเป็นสองเท่าใหน้ครน้ัน 7 นครน้ันได้เยอ่หยิง่จองหองและมี ช ีวติอยา่งหรูหรามากเท่าใด  ก็ จงใหน้ครน้ันได้
รบัการทรมานและความระทมทุกข์มากเท่าน้ัน เพราะวา่นครน้ันทะนงใจวา่ �เราดํารงอยู่ในตําแหน่งราชนีิ
 ไม่ใช ่หญิ งม ่าย เราจะไม่ประสบความระทมทุกข์ เลย � 8  เหตุ  ฉะน้ัน  ภัยพิบัติ ต่างๆของนครน้ันจะเกิดขึ้นในวนั
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เดียว  ความตาย และความระทมทุกข์  การก ันดารอาหาร และไฟจะเผานครน้ันให้พินาศหมดสิน้ เพราะวา่
องค์ พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้า  ผู้ ทรงพิพากษานครน้ัน ทรงอานภุาพยิง่ใหญ่�

 กษัตรยิ ์และพ่อค้าแหง่แผ่นดินโลกครํา่ครวญต่อบาบิ โลน 
9 บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งแผ่นดินโลกท่ี ได้  ล่วงประเวณี กับนครน้ัน และได้ มี  ช ีวติอยา่งหรูหรารว่มกันน้ัน เม่ือ

ได้ เห ็นควนัไฟท่ี ไหม้ นครน้ัน  ก็ จะพิลาปรํา่ไห้ครํา่ครวญเพราะนครน้ัน 10 พวกกษั ตร ิย์จะยนือยู ่แต่ หา่งๆ
เพราะกลัวภัยแหง่การทรมานของนครน้ัน และจะกล่าววา่ �อนิจจาเอย๋ อนิจจาเอย๋ บาบิโลนมหานครท่ี 
ยิง่ใหญ่ นครท่ี แข็งแรง เพราะเจ้าได้รบัการพิพากษาโทษให้พินาศไปภายในชัว่โมงเดียวเท่าน้ัน� 11 บรรดา
พ่อค้าในแผ่นดินโลกจะรํา่ไห้ครํา่ครวญเพราะนครน้ัน เพราะวา่ไม่ มี ใครซ้ือสินค้าของเขาอกีต่อไปแล้ว 12  
สิ นค้าเหล่าน้ันคือ  ทองคํา  เงนิ เพชรพลอยต่างๆ  ไข่มุก ผ้าป่านเน้ือละเอยีด ผ้าสี ม่วง  ผ้าไหม ผ้าสี แดงเข้ม 
 ไม้ หอมทุกชนิด บรรดาภาชนะท่ีทําด้วยงา บรรดาภาชนะไม้ ท่ี  มี ราคามาก ภาชนะทองสัมฤทธิ์ ภาชนะเหล็ก
ภาชนะห ินอ ่อน 13  อบเชย  เครือ่งเทศ เครือ่งหอม  กํายาน  เหล้าองุน่  น้ํามัน ยอดแป้ง  ข้าวสาลี  สัตว ์ ต่างๆ  
แกะ  ม้า รถรบ และทาส และชวีติมนษุย์ 14 และผลซ่ึงจิตของเจ้ากระหายใคร ่ได้ น้ั นก ็ล่วงพ้นไปจากเจ้าแล้ว
 สิ ่งสารพัดอ ันว ิเศษยิง่และหรูหราก็พินาศไปจากเจ้าแล้ว และเจ้าจะไม่ ได้ พบมั นอ ีกเลย 15 บรรดาพ่อค้าท่ี ได้ 
ขายสิง่ของเหล่าน้ัน จนเป็นคนมั ่งม ีเพราะนครน้ัน จะยนือยู ่แต่ ไกลเพราะกลัวภัยจากการทรมานของนคร
น้ัน พวกเขาจะรอ้งไหค้รํา่ครวญด้วยเสียงดัง 16  วา่ �อนิจจาเอย๋ อนิจจาเอย๋ มหานครน้ัน  ท่ี  ได้ นุ่งหม่ผ้าป่าน
เน้ือละเอยีด ผ้าสี ม่วง และผ้าสี แดงเข้ม  ท่ี  ได้ ประดั บด ้วยทองคํา เพชรพลอยต่างๆและไข่ มุ กน้ัน 17 เพียงใน
ชัว่โมงเดียว  ทรพัย์สมบัติ อนัยิง่ใหญ่น้ั นก ็พินาศสูญไปสิน้� และนายเรอืทุกคน  คนที ่โดยสารเรอื พวกลูก
เรอื และคนทัง้หลายท่ี มี อาชพีทางทะเล  ก็ได้ ยนือยู ่แต่ หา่งๆ 18 และเม่ือคนเหล่าน้ันได้ เห ็นควนัไฟท่ี ไหม้ นคร
น้ั นก ็รอ้งวา่ �นครใดเล่าจะเป็นเหมือนมหานครน้ี� 19 และเขาทัง้หลายก็โปรยผงคลีลงบนศีรษะของตน
พลางรอ้งไห้ครํา่ครวญวา่ �อนิจจาเอย๋ อนิจจาเอย๋ มหานครน้ัน อนัเป็ นที ่ซ่ึงคนทัง้ปวงท่ี มี เรอืกําป่ันเดิน
ทะเลได้กลายเป็นคนมั ่งม ีด้วยเหตุจากสิง่ของมีค่าของนครน้ัน เพราะภายในชัว่โมงเดียวนครน้ั นก ็เป็ นที ่
รกรา้งไป�

การชื่นชมยนิดีในสวรรค์ต่อการพิพากษาของพระเจ้า
20  เมืองสวรรค์ พวกอคัรสาวกอนับร ิสุทธ ์ิและพวกศาสดาพยากรณ์ ทัง้หลาย จงรา่เรงิยนิดีเพราะนคร

น้ันเถิด เพราะพระเจ้าทรงแก้แค้นต่อนครน้ันให้ท่านทัง้หลายแล้ว 21  แล ้ วท ูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงท่ี มีฤทธิ ์ มาก 
 ก็ได้ ยกห ินก ้อนหน่ึงเหมือนหนิโม่ ใหญ่  ทุ ่มลงไปในทะเลแล้ วว ่า �บาบิโลนมหานครน้ันจะถูกทุ่มลงโดยแรง
อยา่งน้ี แหละ และจะไม่ มี ใครเหน็นครน้ั นอ ีกต่อไปเลย 22 และจะไม่ มี ใครได้ยนิเสียงนั กด ีดพิณเขาคู่ นักเล่น
มโหรี นักเป่าป่ี และนักเป่าแตร ในเจ้าอกีต่อไป และในเจ้าจะไม่ มี ชา่งในวชิาชา่งต่างๆอกีต่อไป และจะไม่ 
มี ใครได้ยนิเสียงโม่ แป ้งในเจ้าอกีต่อไป 23 และในเจ้าจะไม่ มี แสงประทีปส่องสวา่งอกีต่อไป และจะไม่ มี ใคร
ได้ยนิเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเจ้าอกีต่อไป เพราะวา่บรรดาพ่อค้าของเจ้าได้เป็นคนใหญ่โตแหง่แผ่นดินโลก
แล้ว และโดยวทิยาคมของเจ้าได้ล่อลวงบรรดาประชาชาติ ให ้ ลุ่มหลง 24 และในนครน้ันเขาได้พบโลหติของ
พวกศาสดาพยากรณ์และพวกว ิสุทธ ิ ชน และบรรดาคนท่ี ถู กฆ่าบนแผ่นดินโลก�

19
อาเลลูยาบนสวรรค์

1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี ข้าพเจ้าได้ยนิเสียงดั งก ึ กก ้องของฝูงชนจํานวนมากในสวรรค์รอ้งวา่ �อาเลลู 
ยา ความรอด สงา่ราศี  พระเกียรติ และฤทธิเ์ดชจงมี แด่  องค์  พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา 2 �เพราะวา่การ
พิพากษาของพระองค์ เท ่ียงตรงและชอบธรรม�  พระองค์  ได้ ทรงพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาคนสําคัญ
น้ัน  ท่ี  ได้ กระทําให ้แผ่ นดินโลกชัว่ไปด้วยการล่วงประเวณีของนาง  และ � พระองค์  ได้ ทรงแก้แค้นผู้หญิงน้ัน
เพื่อทดแทนโลหติแหง่พวกผู้ รบัใช ้ของพระองค์� � 3 คนเหล่าน้ั นร ้องอกีครัง้วา่ �อาเลลู ยา �ควนัไฟท่ี เก ิด
จากนครน้ันพลุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิตย�์ � 4 และพวกผู้ อาว ุโสทัง้ยี ่สิ บส่ีคนกับสัตว์ทัง้ส่ี น้ัน  ก็ได้ ทรุดตัวลง
นมัสการพระเจ้า  ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ังน้ันและรอ้งวา่ �เอเมน อาเลลู ยา � 5และมีเสียงออกมาจากพระท่ีน่ัง
วา่ � �ท่านทัง้หลายท่ีเป็นผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และผู้ ท่ี ยาํเกรงพระองค์ ทัง้ผู้น้อยและผู้ ใหญ่ จงสรรเสรญิ
พระเจ้าของเรา� � 6  แล ้วข้าพเจ้าได้ยนิเสียงดุจเสียงฝูงชนเป็ นอ ันมาก  ดุ จเสียงน้ํามากหลาย และดุจเสียง
ฟ้ารอ้งสน่ั นว ่า �อาเลลู ยา เพราะวา่องค์ พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้า  ผู้ ทรงฤทธานภุาพสูงสุด ทรงครอบครองอยู่

การเล้ียงสมรสอ ันว ิเศษของพระเมษโปดก
7  ขอให ้เราทัง้หลายรา่เรงิยนิดีและถวายพระเกียรติ แด่  พระองค์ เพราะวา่ถึงเวลามงคลสมรสของพระ

เมษ โปดก แล้ว และ มเหสี ของ พระองค์ ได้ เตรยีม ตัว พรอ้มแล้ว 8 และ ทรง โปรด ให้ เธอ สวม ผ้า ป่าน เน้ือ
ละเอยีด สะอาดและขาว เพราะผ้า ป่านเน้ือละเอยีดน้ันเป็นความชอบธรรมของพวกว ิสุทธ ิ ชน � 9 และ
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ทูตสวรรค์ องค์ น้ันสัง่ข้าพเจ้าวา่ �จงเขียนไว้เถิดวา่ ความสุ ขม ี แก่ คนทัง้หลายท่ี ได้ รบัเชญิมาในการมงคล
สมรสของพระเมษโปดก� และท่านบอกข้าพเจ้าวา่ �ถ้อยคําเหล่าน้ีเป็นพระดํารสัแท้ของพระเจ้า� 10  แล 
้วข้าพเจ้าได้ทรุดตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อจะนมัสการท่าน  แต่ ท่านได้ กล ่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ �อยา่เลย
ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้ รบัใช ้เหมือนกั บท ่าน และพวกพี่น้องของท่านท่ียดึถือคําพยานของพระเยซู จงนมัสการ
พระเจ้าเถิด เพราะวา่คําพยานของพระเยซูน้ันเป็นหวัใจของการพยากรณ์�

การเสด็จกลับมาสู่ แผ่ นดินโลกของพระครสิต์ พร ้อมด้วยเหล่าพลโยธาของพระองค์
11  แล ้วข้าพเจ้าได้ เห ็นสวรรค์เปิดออก และดู เถิด  มี ม้าขาวตัวหน่ึง  พระองค์  ผู้ ทรงม้าน้ั นม ีพระนามวา่

� สัตย ์ซ่ือและสัตย ์จรงิ �  พระองค์ ทรงพิพากษาและกระทําสงครามด้วยความชอบธรรม 12 พระเนตรของ
พระองค์ ดุ จเปลวไฟ และบนพระเศียรของพระองค์ มี มงกุฎหลายอนั และพระองค์ทรงมีพระนามจารกึไว้
ซ่ึงไม่ มี  ผู้ ใดรูจั้กเลย นอกจากพระองค์ เอง 13  พระองค์ ทรงฉลองพระองค์ ท่ี  จุ ่มเลื อด และพระนามท่ีเรยีก
พระองค์น้ันคือ �พระวาทะของพระเจ้า� 14  เหล่ าพลโยธาในสวรรค์สวมอาภรณ์ผ้าป่านเน้ือละเอยีด ขาว
และสะอาด  ได้ น่ังบนหลั งม ้าขาวตามเสด็จพระองค์ ไป 15  มี พระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์
เพื่อพระองค์จะได้ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติด้วยพระแสงน้ัน และพระองค์จะทรงครอบครองเขา
ด้วยคทาเหล็ก  พระองค์ จะทรงเหยยีบบ่อยํ่าองุน่แหง่พระพิโรธอนัเฉียบขาดของพระเจ้า  ผู้ ทรงฤทธานภุาพ
สูงสุด 16  พระองค์ ทรงมีพระนามจารกึท่ี ฉลองพระองค์ และท่ีต้นพระอูรุของพระองค์ วา่ � พระมหากษัตรยิ ์ 
แห ่งมหากษั ตร ิยทั์ง้ปวงและเจ้านายแหง่เจ้านายทัง้ปวง�

การชุ มน ุมของฝูงนกในท้องฟ้า
17  แล ้วข้าพเจ้าเหน็ทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงยนือยู่บนดวงอาทิตย์ ท่านรอ้งประกาศแก่นกทัง้ปวงท่ี บิ นอยู่ใน

ท้องฟ้าด้วยเสียงอนัดังวา่ �จงมาประชุมกันในการเล้ียงของพระเจ้ายิง่ใหญ่ 18 เพื่อจะได้กินเน้ือกษั ตร ิย์
เน้ือนายทหาร เน้ือคนมี บรรดาศักดิ ์เน้ื อม ้า และเน้ือคนท่ีน่ังบนม้า และเน้ือประชาชนทัง้ไทยและทาส ทัง้
ผู้น้อยและผู้ ใหญ่ � 19 และข้าพเจ้าเหน็สัตวร์า้ยน้ัน และบรรดากษั ตร ิย์บนแผ่นดินโลก  พร ้อมทัง้พลรบขอ
งกษั ตร ิย ์เหล่าน้ัน มาประชุมกันจะทําสงครามกับพระองค์ ผู้ ทรงม้า และกับพลโยธาของพระองค์

ปลายทางปฏิ ปักษ์ ต่อพระครสิต์  ผู้  พยากรณ์  เท็จ และกองทัพของเขา
20  สัตว ์รา้ยน้ันถูกจับพรอ้มด้วยผู้ พยากรณ์  เท็จ  ท่ี  ได้ กระทําการอศัจรรย์ต่อหน้าสัตว์รา้ยน้ัน และใช้การ

อศัจรรย์ น้ันล่อลวงคนทัง้หลายท่ี ได้ รบัเครือ่งหมายของสัตว์รา้ยน้ัน และบูชารูปของมัน  สัตว ์รา้ยและผู้ 
พยากรณ์  เท ็จถูกทิง้ทัง้เป็นลงในบึงไฟท่ี ไหม้ ด้วยกํามะถัน 21 และคนท่ี เหลืออยู ่ น้ัน  ก็  ถู กฆ่าด้วยพระแสงท่ี
ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ผู้ ทรงม้าน้ันเสีย และนกทัง้ปวงก็กินเน้ือของคนเหล่าน้ันจนอิม่

20
ซาตานถูกขังไวพ้ันปี

1  แล ้วข้าพเจ้าเหน็ทูตสวรรค์ องค์  หน ึ่งลงมาจากสวรรค์ ท่านถือลู กก ุญแจของเหวท่ี ไม่มี ก้นเหวน้ันและถือ
โซ่ ใหญ่ 2 และท่านได้จับพญานาค ซ่ึงเป็นงู ดึกดําบรรพ์  ผู้ ซ่ึงเป็นพญามารและซาตาน และล่ามมันไวพ้ันปี 3  
แล ้ วท ้ิ งม ันลงไปในเหวท่ี ไม่มี ก้นเหวน้ัน  แล ้วได้ลั ่นก ุญแจประทับตรา เพื่อไม่ ให ้มันล่อลวงบรรดาประชาชาติ 
ได้  อกีต่อไป จนครบกําหนดพันปี แล ้วหลังจากน้ันจะต้องปล่อยมันออกไปชัว่ขณะหน่ึง

การฟ้ืนขึ้นของครสิเตียนเพื่อครอบครองรว่มกับพระครสิต์
4 ข้าพเจ้าได้ เห ็นบัลลั งก ์หลายบัลลั งก ์และผู้ ท่ี น่ังบนบัลลั งก ์ น้ัน ทรงมอบให้เป็นผู้ ท่ี จะพิพากษา และ

ข้าพเจ้ายงัได้ เห ็นดวงวญิญาณของคนทัง้ปวงท่ี ถู กตัดศีรษะ เพราะเป็นพยานของพระเยซู และเพราะพระ
วจนะของพระเจ้า และเป็นผู้ ท่ี  ไม่ได้ บูชาสัตวร์า้ยน้ันหรอืรูปของมัน และไม่ ได้ รบัเครือ่งหมายของมันไว ้ท่ี  หน 
้าผากหรอืท่ีมือของเขา คนเหล่าน้ันกลับมี ช ีวติขึ้นมาใหม่ และได้ครอบครองรว่มกับพระครสิต์เป็นเวลาพันปี
5  แต่ คนอื่นๆท่ีตายแล้วไม่ ได้  กล ับมี ช ีว ิตอ ีกจนกวา่จะครบกําหนดพันปี  น่ี แหละคือการฟ้ืนจากความตาย
ครัง้แรก 6  ผู้ ใดท่ี ได้  มี ส่วนในการฟ้ืนจากความตายครัง้แรกก็เป็นสุขและบร ิสุทธ ์ิความตายครัง้ท่ีสองจะไม่ 
มี อาํนาจเหนือคนเหล่าน้ัน  แต่ เขาจะเป็นปุโรหติของพระเจ้าและของพระครสิต์ และจะครอบครองรว่มกับ
พระองค์ตลอดเวลาพันปี

การกบฏในยุคพันปี ซาตานถูกทิง้ลงในนรก
7 ครัน้พันปี ล่วง ไปแล้ว  ก็ จะปล่อยซาตานออกจากคุก ท่ีขั งม ันไว้ 8 และมันจะออกไปล่อลวงบรรดา

ประชาชาติทัง้ส่ีทิศของแผ่นดินโลก คือโกกและมาโกก  ให ้คนมาชุ มน ุมกันทําศึกสงคราม จํานวนคนเหล่า
น้ันมากมายดุจเม็ดทรายท่ี ทะเล 9 และคนเหล่าน้ันยกขบวนออกไปทัว่แผ่นดินโลก และล้อมกองทัพของ
พวกว ิสุทธ ิ ชน และเมืองอนัเป็ นที ร่กัน้ันไว้  แต่ ไฟได้ตกลงมาจากพระเจ้าออกจากสวรรค์ เผาผลาญคนเหล่า
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น้ัน 10 ส่วนพญามารท่ีล่อลวงเขาเหล่าน้ั นก ็ ถู กโยนลงไปในบึงไฟและกํามะถัน  ท่ี  สัตว ์รา้ยและผู้ พยากรณ์  เท ็
จอยู ่น้ัน และมันต้องทนทุกข์ทรมานทัง้กลางวนัและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์

การพิพากษาบนพระท่ีน่ังใหญ่ สี  ขาว 
11 ข้าพเจ้าได้ เห ็นพระท่ีน่ังใหญ่ สี  ขาว และเหน็พระองค์ ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ังน้ัน และแผ่นดินโลกและฟ้า

อากาศก็อนัตรธานไปจากพระพักตร ์พระองค์ และไม่ มี  ท่ีอยู ่สําหรบัแผ่นดินโลกและฟ้าอากาศน้ันต่อไปเลย
12 ข้าพเจ้าได้ เห ็นบรรดาผู้ ท่ี ตายแล้ว ทัง้ผู้น้อยและผู้ ใหญ่ ยนือยู่จําเพาะพระพักตร ์พระเจ้า และหนังสือ
ต่างๆก็เปิดออก  หน ังสื ออ ีกม้วนหน่ึ งก ็เปิดออกด้วย คือหนังสือแหง่ชวีติ และผู้ ท่ี ตายไปแล้ วก ็ ถู กพิพากษา
ตามข้อความท่ี จาร ึกไว้ในหนังสือเหล่าน้ัน  ตามท่ี เขาได้ กระทํา 13 ทะเลก็ส่งคืนคนทัง้หลายท่ีตายในทะเล
ความตายและนรกก็ส่งคืนคนทัง้หลายท่ี อยู ่ในท่ี เหล่าน้ัน และคนทัง้หลายก็ ถู กพิพากษาตามการกระทํา
ของตนหมดทุกคน 14  แล ้วความตายและนรกก็ ถู กผลักทิง้ลงไปในบึงไฟ  น่ี แหละเป็นความตายครัง้ท่ี สอง 
15 และผู้ใดท่ี ไม่มี ชื่อจดไวใ้นหนังสือแหง่ชวีติ  ผู้ น้ั นก ็ ถู กทิง้ลงไปในบึงไฟ

21
เยรูซาเล็มแหง่สวรรค์ลอยลงมาจากพระเจ้า

1 ข้าพเจ้าได้ เห ็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิ มน ้ันหายไปหมด
สิน้แล้ว และทะเลก็ ไม่มี  อกีแล้ว 2  ข้าพเจ้า คือยอหน์  ได้  เห ็นเมืองบร ิสุทธ ิ์ คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ เล่ือนลอยลง
มาจากพระเจ้าและจากสวรรค์  กรุ งน้ี ได้ จัดเตรยีมไว ้พร ้อมแล้ว เหมือนอยา่งเจ้าสาวแต่งตัวไวสํ้าหรบัสามี

 พล ับพลาของพระเจ้าอยูกั่บมนษุยแ์ละสิง่สารพัดถูกสรา้งขึ้นใหม่
3 ข้าพเจ้าได้ยนิเสียงดังมาจากสวรรค์ วา่ � ดู  เถิด  พล ับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนษุย ์แล้ว  พระองค์ จะทรง

สถิ ตก ับเขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และพระเจ้าเองจะประทั บอย ู่กับเขา และจะทรงเป็นพระเจ้า
ของเขา 4 พระเจ้าจะทรงเชด็น้ําตาทุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไม่ มี  อกีต่อไป ความครํา่ครวญ  การ
รอ้งไห ้และการเจ็บปวดจะไม่ มี  อกีต่อไป เพราะยุคเดิ มน ้ันได้ผ่านพ้นไปแล้ว� 5  พระองค์  ผู้ ประทับบนพระท่ี
น่ังตร ัสว ่า � ดู  เถิด เราสรา้งสิง่สารพัดขึ้นใหม่� และพระองค์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงเขียนไว ้เถิด เพราะวา่
ถ้อยคําเหล่าน้ีเป็นคําสัตย ์จร ิงและสัตย ์ซ่ือ � 6  พระองค์ ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �สําเรจ็แล้ว เราเป็ นอ ัลฟาและโอ
เมกา เป็นปฐมและอวสาน  ผู้ ใดกระหาย เราจะให ้ผู้ น้ันด่ืมจากบ่อน้ําพุ แห ่งชวีติโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย 7  
ผู้ ใดมี ชยัชนะ  ผู้ น้ันจะได้รบัสิง่สารพัดเป็นมรดก และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา
8  แต่ คนขลาด คนไม่ เชื่อ  คนที ่ น่าสะอดิสะเอยีน  ฆาตกร คนล่วงประเวณี  คนใช ้ เวทมนตร ์คนไหว ้รู ปเคารพ
และคนทัง้ปวงท่ี พู  ดม ุ สาน ้ัน จะได้รบัส่วนของตนในบึงท่ี เผาไหม้ ด้วยไฟและกํามะถัน น่ันคือความตายครัง้
ท่ี สอง �

แบบของเยรูซาเล็มแหง่สวรรค์
9  ทูตสวรรค์  องค์  หน ่ึงในบรรดาทูตสวรรค์ เจ ็ดองค์ ท่ี ถือขันเจ็ดใบ อนัเต็ มด ้วยภัยพิบั ติ สุดท้ายทัง้เจ็ด

ประการน้ัน  ได้ มาพู ดก ับข้าพเจ้าวา่ �เชญิมาน่ี เถิด ข้าพเจ้าจะให้ท่านดู เจ้ าสาวท่ีเป็นมเหสีของพระเมษ
โปดก� 10 ท่านได้นําข้าพเจ้าโดยพระวญิญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่ และได้สําแดงใหข้้าพเจ้าเหน็เมืองใหญ่ 
น้ัน คือกรุงเยรูซาเล็ มอ ันบร ิสุทธ ์ิซ่ึงกําลังลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า 11 เมืองน้ันประกอบด้วย
สงา่ราศีของพระเจ้า ใสสวา่งดุจพลอยมณีอนัหาค่ามิ ได้ เชน่เดียวกับพลอยหยกอนัสุกใสเหมือนแก้วผลึก
12 เมืองน้ั นม ีกําแพงสูงใหญ่  มี  ประตู  สิ บสองประตู และท่ี ประตู  มี  ทูตสวรรค์  สิ บสององค์ และท่ี ประตู น้ันจารกึ
เป็นชื่อตระกูลของชนชาติอสิราเอลสิบสองตระกูล 13 ทางด้านตะวนัออกมีสามประตู ทางด้านเหนื อม ีสาม
ประตู ทางด้านใต้ มี สามประตู ทางด้านตะวนัตกมีสามประตู 14 และกําแพงเมืองน้ั นม ีฐานสิบสองฐาน และ
ท่ีฐานน้ันจารกึชื่ ออ ัครสาวกสิบสองคนของพระเมษโปดก 15  ทูตสวรรค์  องค์  ท่ี  พู  ดก ับข้าพเจ้าน้ัน ถือไม้วดั
ทองคําเพื่อจะวดัเมือง และวดัประตูและกําแพงของเมืองน้ัน 16 เมืองน้ันเป็นส่ีเหล่ียมจั ตุ รสั กวา้งยาวเท่า
กันและท่านเอาไม้วดัเมืองน้ัน  ได้ สองพันส่ีรอ้ยกิโลเมตร กวา้งยาวและสูงเท่ากัน 17 ท่านวดักําแพงเมืองน้ัน
 ได้  เจ ็ดสิบสองเมตร ตามมาตรวดัของมนษุย์ ซ่ึงคือมาตรวดัของทูตสวรรค์ องค์  น้ัน 18 กําแพงเมืองน้ั นก ่ อด 
้วยพลอยหยก และเมืองน้ันเป็นทองคําบร ิสุทธ ์ิสุกใสดุจแก้ว 19 ฐานของกําแพงเมืองน้ันประดั บด ้วยเพชร
พลอยทุกชนิด ฐานท่ี หน ึ่งเป็นพลอยหยก  ท่ี สองไพทูรย์  ท่ี สามหนิควอ๊ตซ์ โปรง่แสง  ท่ีส่ี  มรกต 20  ท่ี หา้โกเมน
 ท่ี หกทั บท ิม  ท่ี  เจ ็ดเพชรสี เขียว  ท่ี แปดพลอยเขียว  ท่ี  เก ้าบุษราคัม  ท่ี  สิ บหยก  ท่ี  สิ บเอด็พลอยสี แดง  ท่ี  สิ บสอง
เป็นพลอยสี ม่วง 21  ประตู ทัง้สิบสองประตูน้ันเป็นไข่ มุ กสิบสองเม็ด  ประตู ละเม็ด และถนนในเมืองน้ันเป็น
ทองคําบร ิสุทธ ิ์ ใสราวกับแก้ว
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พระเจ้าสถิตอยูกั่บมนษุย์  ประตู  เมืองสวรรค์ จะไม่ปิดเลย
22 ข้าพเจ้าไม่ เห ็ นม ีพระวหิารในเมืองน้ันเลย เพราะองค์ พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้า  ผู้ ทรงฤทธานุภาพสูงสุด

และพระเมษโปดกทรงเป็นพระวหิารในเมืองน้ัน 23 เมืองน้ันไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
เพราะวา่สงา่ราศีของพระเจ้าเป็นแสงสวา่งของเมืองน้ัน และพระเมษโปดกทรงเป็นความสวา่งของเมือง
น้ัน 24บรรดาประชาชาติ ท่ี รอดแล้วจะเดินไปในท่ามกลางแสงสวา่งของเมืองน้ัน และบรรดากษั ตร ิยใ์นแผ่น
ดินโลกจะนําสงา่ราศีและเกียรติของตนเข้ามาในเมืองน้ัน 25  ประตู เมืองทุกประตูจะไม่ปิดเลยในเวลากลาง
วนั ด้วยวา่จะไม่ มี เวลากลางคืนในเมืองน้ันเลย 26 และคนทัง้หลายจะนําสงา่ราศีและเกียรติของบรรดา
ประชาชาติ เข ้ามาในเมืองน้ัน 27  สิ ่งใดท่ีเป็นมลทิน หรอืผู้ใดก็ ตามท่ี กระทําสิง่ท่ี น่าสะอดิสะเอยีน หรอืพู ดม 
ุสาจะเข้าไปในเมืองไม่ ได้  เลย  เวน้แต่ เฉพาะคนท่ี มี ชื่อจดไวใ้นหนังสือแหง่ชวีติของพระเมษโปดกเท่าน้ันจึง
จะเข้าไปได้

22
 แม่น ํ้าแหง่ชวีติและต้นไม้ แห ่งชวีติ

1 ท่านได้ ชี ้ ให ้ข้าพเจ้าดู แม่น ้ําบร ิสุทธ ์ิ ท่ี  มีน ้ําแหง่ชวีติ ใสเหมือนแก้วผลึก ไหลออกมาจากพระท่ีน่ังของ
พระเจ้า และของพระเมษโปดก 2 ท่ามกลางถนนในเมืองน้ันและรมิแม่น้ําทัง้สองฟากมี ต้นไม้  แห ่งชวีติ ซ่ึง
ออกผลสิบสองชนิด ออกผลทุกๆเดือน และใบของต้นไม้น้ันสําหรบัรกัษาบรรดาประชาชาติ ให ้ หาย 3 จะไม่ มี 
การสาปแชง่ใดๆอกีต่อไป พระท่ีน่ังของพระเจ้าและของพระเมษโปดกจะตัง้อยู่ในเมืองน้ัน และบรรดาผู้ รบั
ใช ้ของพระองค์จะปรนนิบั ติ  พระองค์ 4 เขาเหล่าน้ันจะเหน็พระพักตร ์พระองค์ และพระนามของพระองค์จะ
ประทั บอย ู่ ท่ี  หน ้าผากเขา 5กลางคืนจะไม่ มี  ท่ีน่ัน เขาไม่ต้องการแสงเทียนหรอืแสงอาทิตย์ เพราะวา่องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าทรงประทานแสงสวา่งแก่ เขา และเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ 6 และทูต
สวรรค์ องค์ น้ันบอกข้าพเจ้าวา่ �ถ้อยคําเหล่าน้ีเป็นคําสัตย์ซ่ือและสัตย ์จรงิ และองค์ พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า
แหง่พวกศาสดาพยากรณ์อนับร ิสุทธ ิ์  ได้ ทรงใช ้ทูตสวรรค์ ของพระองค์สําแดงแก่บรรดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์
ถึงเหตุ การณ์ ทัง้ปวงซ่ึงจะอุบั ติ ขึ้นในไม่ ชา้ � 7 � ดู  เถิด เราจะมาโดยเรว็  ผู้ ใดท่ีถือรกัษาคําพยากรณ์ใน
หนังสือน้ี ก ็ เป็นสุข �

คําสัง่ใหป้ระกาศคําพยากรณ์ น้ี 
8  ข้าพเจ้า คือยอหน์ เป็นผู้ ได้  เห ็นและได้ยนิเหตุ การณ์  เหล่าน้ี และครัน้ข้าพเจ้าได้ยนิและได้ เห ็นแล้ว

ข้าพเจ้าก็ทรุดตัวลงจะนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์ ท่ี  ได้ สําแดงเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  แก่  ข้าพเจ้า 9  แต่ ท่านหา้ม
ข้าพเจ้าวา่ �อยา่เลย ด้วยวา่ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้ รบัใช ้เชน่เดียวกั บท ่าน และพวกพี่น้องของท่านคือพวก
ศาสดาพยากรณ์ และพวกท่ีถือรกัษาถ้อยคําในหนังสือน้ี จงนมัสการพระเจ้าเถิด� 10และท่านบอกข้าพเจ้า
วา่ �อยา่ประทับตราปิดคําพยากรณ์ในหนังสือน้ี เพราะวา่ใกล้จะถึงเวลาน้ันแล้ว 11  ผู้  ท่ี เป็นคนอธรรมก็ ให ้
เขาอธรรมต่อไป  ผู้  ท่ี เป็นคนลามกก็ ให ้เขาลามกต่อไป  ผู้  ท่ี เป็นคนชอบธรรมก็ ให ้เขาชอบธรรมต่อไป และ
ผู้ ท่ี เป็นคนบร ิสุทธ ์ิ ก็  ให ้เขาเป็นคนบร ิสุทธ ์ิ ต่อไป � 12 � ดู  เถิด เราจะมาโดยเรว็ และจะนําบําเหน็จของเรา
มาด้วย เพื่อตอบแทนการกระทําของทุกคน 13 เราคื ออ ัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและเป็นอวสาน เป็น
เบื้องต้นและเบื้องปลาย� 14 คนทัง้หลายท่ี ประพฤติ ตามพระบัญญั ติ ของพระองค์ ก็  เป็นสุข เพื่อวา่เขาจะ
ได้ มีสิทธิ ์ในต้นไม้ แห ่งชวีติ และเพื่อเขาจะได้ เข ้าไปในเมืองน้ันโดยทางประตู 15 ด้วยวา่ภายนอกน้ั นม ี สุนัข 
 คนใช ้ เวทมนตร ์คนล่วงประเวณี  ฆาตกร คนไหว ้รู ปเคารพ คนใดท่ีรกัและกระทําการมุสา 16 �เราคือเยซู 
ผู้ใช ้ ให ้ ทูตสวรรค์ ของเราไปเป็นพยานสําแดงเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  แก่ ท่านเพื่อครสิตจักรท้ังหลาย เราเป็น
รากและเป็นเชื้อสายของดาวดิ และเป็นดาวประจํารุ ่งอ ันสุกใส�

การชวนเชญิครัง้สุดท้ายของพระคัมภีรต่์อคนบาป
17 พระวญิญาณและเจ้าสาวตร ัสว ่า �เชญิมาเถิด� และให ้ผู้  ท่ี  ได้ ยนิกล่าววา่ �เชญิมาเถิด� และให ้ผู้  ท่ี 

กระหายเข้ามา  ผู้ ใดมีใจปรารถนา  ก็  ให ้ ผู้ น้ันมาร ับน ํ้าแหง่ชวีติโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย 18 ข้าพเจ้าเป็นพยาน
แก่ ทุ กคนท่ี ได้ ยนิคําพยากรณ์ในหนังสือน้ี วา่ ถ้าผู้ใดจะเพิม่เติมคําเข้าไปในหนังสือน้ี พระเจ้าก็จะทรงเพิม่
ภัยพิบั ติ  ท่ี  เข ียนไวใ้นหนังสื อม ว้นน้ี แก่  ผู้  น้ัน 19 และถ้าผูใ้ดตัดข้อความออกจากหนังสือพยากรณ์ น้ี พระเจ้าก็
จะทรงเอาส่วนแบ่งของผู้น้ั นที ่ มี  อยู ่ในหนังสือแหง่ชวีติ และท่ี มี  อยู ่ในเมืองบร ิสุทธ ์ิ น้ัน และจากสิง่ท่ี มี  เข ียน
ไวใ้นหนังสื อม ้วนน้ีไปเสีย

คําทรงเตือนและพระสัญญาวา่พระครสิต์จะเสด็จมา
20  พระองค์  ผู้ ทรงเป็นพยานในเหตุ การณ์ ทัง้ปวงน้ี ตร ัสว ่า � แน่นอน เราจะมาโดยเรว็� เอเมน  พระเยซู  

เจ้า  ขอให ้เป็นเชน่น้ัน เชญิเสด็จมาเถิด 21  ขอให ้พระคุณแหง่พระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํา
รงอยูกั่ บท ่านทัง้หลายเถิด เอเมน
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